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Прем'єр�міністр України Микола Азаров: "Необхідно підтримати виробництво м'яса і молока населен�

ням. Для цього потрібно добитися доведення конкретної дотації до тієї людини, яка тримає корів. Таку лі�

нію Уряд проводитиме".  Матеріал про робочу зустріч керівників громадських організацій аграрного спря�

мування з  Прем'єр�міністром України Миколою Азаровим на сторінці 2.

УРЯД РОБИТЬ СТАВКУ 
НА ТВАРИННИЦТВО

При торгівлі на організовано(

му біржовому ринку кожна

сторона має певні гарантії

виконання зобов'язань та

розраховує на компенсації в

разі невиконання укладених

угод. Тому біржовий ринок

сприяє зниженню ризиків,

підвищує швидкість укладан(

ня угод та забезпечує макси(

мально сприятливі ціни як

для сільгоспвиробника, так і

для зернотрейдерів. Про це

детально на ссттооррііннккаахх  33��44..

Розмова з заступником голо(

ви Дніпропетровської облас(

ної АФЗ Василем Хоменко про

фермерські здобутки та проб(

леми, про сьогодення та пер(

спективи обласної організації

на ссттооррііннцціі  33..

Як оформити право власності на

земельну ділянку, як визначити

розмір оплати за виготовлення тех�

нічної документації та інші юридич�

ні консультації на ссттооррііннцціі  44
Правовика.

Все більшої уваги українські сіль�

ськогосподарські підприємства при�

діляють ринковій ситуації на провід�

них торгових майданчиках, таких як

Чиказька товарна біржа, у Євросою�

зі � це біржа Euronext, де формуєть�

ся щоденно прозора правдива ціна

на сільськогосподарську продукцію. 

Про тенденцію світових цін на сільськогосподарську 
продукцію читайте на ссттооррііннцціі  55..

Ціни на сільськогосподарську

продукцію на головних 

оптових ринках України на

сторінці 9.
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27 березня 2012 року відбулася робоча зустріч
Прем'єр�міністра Миколи Азарова з керівниками громад�
ських організацій аграрного спрямування та експертами у
сфері АПК. Від Асоціації фермерів та приватних землев�
ласників України в роботі наради прийняв участь Прези�
дент АФЗУ Микола Миркевич. 

Головну увагу під час зустрічі було приділено питанню
розвитку тваринницької галузі. На думку Миколи Азарова
уже нині є всі підстави для щорічного збільшення поголів'я
великої рогатої худоби на 200�300 тисяч. А для цього необ�
хідно підтримувати як великотоварне виробництво, так і
невеликі приватні господарства. Водночас, за його слова�
ми, необхідно підтримувати і  виробників, які мають у сво�
єму господарстві 2�5 корів. Для цього потрібно добитися
доведення конкретної дотації до тієї людини, яка тримає
корів. 

Микола Азаров наголосив, що Уряд розробляє низку за�

ходів, спрямованих на стабілізацію ситуації у галузі. "Ми
поставили завдання керівникам обласних адміністрацій
створити умови, що дадуть змогу стабілізувати ситуацію у
тваринництві. Тобто, припинимо скорочення поголів'я вели�
кої рогатої худоби і почнемо поступове збільшення обсягів
виробництва м'яса і молока. ... Надзвичайно актуальним для
нас є питання, яким чином стимулювати наш бізнес, щоб він
включався у розвиток тваринництва, і водночас � як заохоти�
ти ті підприємства, що вже працюють, займатися модерні�
зацією та будівництвом нових ферм", � сказав Прем'єр. 

Глава Уряду поінформував, що за роки незалежності
України поголів'я ВРХ в державі скоротилося з 23,7 мільйо�
на до 4,7 мільйона голів, а також підкреслив, що на почат�
ку 1990�х років в Україні 80% м'яса і молока надходило від
великих товарних виробництв, а 20% � від населення. Нині
ж ситуація кардинально змінилася: 80% м'яса і молока
надходить від населення і лише 20% � від великих товарних
виробників. А це унеможливлює прискорений керований
розвиток тваринництва.

Формат робочої зустрічі був побудований таким чином,
щоб кожен з присутніх мав змогу висловити свою думку
про стан та стратегію розвитку тваринницької галузі. Тож
Президент АФЗУ Микола Миркевич розповів що ж дійсно
відбувається у приватних господарствах і чому господарі
вимушені пускати під ніж молоде поголів'я. Причина цього
� необхідність згодовування молодняку значної частини
надоїв протягом 2�3 місяців, а потім здавати його перекуп�
нику за безцінь. Людям це не вигідно. В цій ситуації необ�
хідна державна підтримка. Необхідно не закуповувати мо�
лодняк за кордоном, а створити умови, щоб всім госпо�
дарствам було вигідно вирощувати тварин і здавати їх ве�
ликим господарствам для подальшого дорощування.

Микола Миркевич звернув також увагу на те, що держа�
ва виділяє значні кошти на штучне запліднення корів. Але
де ж той молодняк, де результати від такої підтримки галу�
зі. За його інформацією на цьому заробляють деякі ветлі�
карі, надаючи послуги для худоби населення та беручи з
них гроші.

Негативний вплив на тваринницьку галузь здійснює і
ситуація в сфері земельних відносин. Це в першу чергу

проблеми з громадськими пасовищами, невизначеність з
орендованою землею, що використовується для заготівлі
кормів для тварин.

Микола Миркевич звернув увагу Прем'єр�міністра Ми�
коли Азарова на те, що яким би ти бізнесом не займався на
селі, тебе так "дістануть" біганинами за довідками, а вірні�
ше "довідками на довідку", що тобі і працювати не захо�
четься. І це на кожному кроці. І на кожному кроці необхідно
платити: частину державі, а набагато більшу � в кишеню чи�
новникові. Про це всі знають, всі висловлюють обурення,
приймають рішення на державному рівні � а від цього лише
збільшуються ставки здирників.

І мабуть саме головне, що  Президент АФЗУ скористав�
шись можливістю передав особисто Прем'єр�міністру рі�
шення ХХІІ�го з'їзду фермерів та рішення Ради АФЗУ від
15.03.2012 року. Сподіваємося,що фермерські проблеми
та побажання нарешті почують в Уряді.

Матеріал за результатами бесіди з 

Президентом АФЗУ підготував Михайло Данкевич

УРЯД РОБИТЬ СТАВКУ НА ТВАРИННИЦТВО
Микола Азаров: Поголів'я ВРХ можна

збільшувати на 300 тисяч щорічно.

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію представника Департаменту рин�
ків рослинництва Міністерства аграрної політики Украї�
ни взяти до відома.

2. Головам обласних АФЗ подати до 18 березня
2012 р. уточнену інформацію щодо можливих пересівів
площ, задіяних під озимі культури.

3. АФЗУ звернутися до Мінагрополітики та про�
довольства України з клопотанням виділити з бюджету
дотацію фермерським господарствам на пересів зер�
нових культур, а також дотацію з розрахунку  не менше
250 грн. на один гектар ріллі замість діючих на сьогод�
нішній день державних програм, які не фінансуються. 

4. Звернутися до Мінагрополітики та продовольс�
тва України з клопотанням врахувати при коригуванні
Державного бюджету пропозицію АФЗУ виділити у 2012
р. 500 млн. грн. для надання державної підтримки фер�
мерським господарствам та на таку ж суму передбачи�
ти надання державної підтримки для розвитку сільсько�
господарських обслуговуючих кооперативів. 

5. Відповідно до рішення ХХІІ з'їзду АФЗУ 14 лю�
того 2012 р. створити робочу групу з підготовки змін до
Статуту АФЗУ в складі: Якуб І.М. (керівник), Українець
Д.П., Кириченко Л.П., Стрижак М.І., Бурлака В.М., Яр�
молюк І.С., Пелешкей Ю.І. та надати членам робочої
групи право контролю за виконанням статутних завдань
членами АФЗУ. 

Робочій групі до 01 липня 2012 р. підготувати зазна�
чені матеріали.

6. Підготовити і направити Президенту України В.
Януковичу звернення від членів Ради АФЗУ про концеп�
цію відродження українського села.

7. Головам обласних АФЗ до 10.04.2012 року по�
дати до АФЗУ одну кандидатуру фермера для внесення
подання на нагородження. 

8. Головам обласних АФЗ розглянути на облас�
них засіданнях виконання статутних норм щодо сплати
членських внесків та забезпечити негайне погашення
50% заборгованості обласної АФЗ.

У випадку невиконання статутних вимог щодо спла�
ти членських внесків, Раді АФЗУ розглянути на своїх
чергових засіданнях питання про призупинення членс�
тва в Раді АФЗУ голів обласних АФЗ, які мають заборго�
ваність по сплаті членських внесків.

9. Відповідно до ст.ст. 3.8. та 4.12 статуту АФЗУ
та керуючись рішенням Ради АФЗУ від 22.03., 23.06.,
06.09. 2012 р.  з метою організації статутної дисципліни,
за грубе порушення  положень статуту АФЗУ, не вико�
нання рішення керівних органів АФЗУ, здійснення дій
спрямованих на дискредитацію АФЗУ, невиконання
обов'язків голови обласної АФЗ та навмисного ігнору�
вання мети  Асоціації, призупинити членство у Раді АФ�
ЗУ Довганя А.Г., Жанської П.А.

Направити відповідні звернення АФЗУ до Міністерс�
тва аграрної політики та продовольства України, Запо�
різької та Чернівецької обласних державних адміністра�
цій та інших організацій, установ, підприємств щодо
неправомірності будь яких дій та висловлювань Довганя
А.Г., Жанської П.А. від імені АФЗУ через їх не легітим�
ність. 

Направити звернення до фермерів Запорізької та
Чернівецької областей щодо організації виборних кон�
ференції АФЗ даних областей з дотримання Статуту
АФЗУ. 

10. Членам АФЗУ спрямовувати свої зусилля на
виконання рішення ХХІІ з'їзду АФЗУ.

11. Визнати, внесений на розгляд парламенту за�
конопроект № 10051 Калетніка Г.М. про збільшення
орендної плати за землю на 1%,  як анти фермерський. 

12. Генеральній дирекції разом з головами тери�
торіальних організацій АФЗУ налагодити електронний
документообіг з обласними та районними АФЗ, а також
з ФГ � членами Асоціації.

13. Обласним АФЗ провести підписку газети Вісник
Фермер України в кількості не 

менше 10% фермерів області. 
14. Дане рішення довести до районних голів АФЗ та

фермерів � членів Асоціації.
Президент, Голова Ради АФЗУ

М.Миркевич

РІШЕННЯ
Ради Асоціації фермерів та приватних землевласників України

15.03.2012 р.   м. Київ

Заслухавши та обговоривши доповідь представника Департаменту ринків рослинництва, 

а також виступи голів обласних АФЗ щодо покращення діяльності АФЗУ

та оптимізації роботи обласних та районних організацій, Рада АФЗУ  

ЗВЕРНЕННЯ
до фермерів Запорізької 

та Чернівецької областей.  

Асоціація фермерів та приватних землевласників Укра�
їни �  незалежна самоврядна всеукраїнська громадська
організація, створена самими фермерами для свого за�
хисту, вона представляє інтереси понад 43 тисяч фермер�
ських та майже 4 млн. особистих селянських господарств.

Метою діяльності Асоціації є сприяння розвиткові масо�
вого фермерського руху в Україні та здійснення належного
громадського контролю за додержанням прав і законних ін�
тересів фермерів та селян � землевласників. 

Відповідно до статті 33 Закону України "Про фермер�
ське господарство" � "Представницьким органом фермер�
ських господарств є Асоціація фермерів та приватних зем�
левласників України". 

Рада Асоціації фермерів та приватних землевласників
України (вищий керівний орган АФЗУ між з'їздами) на сво�
єму засіданні 15 березня 2012 року заслухавши та обгово�
ривши третє питання порядку денного засідання: Різне.
Про виконання вимог статуту АФЗУ за наслідками розгляду
результатів діяльності голів обласних АФЗ прийняла нас�
тупне рішення: 

1.Відповідно до ст.ст. 3.8. та 4.12 статуту АФЗУ та керу�
ючись рішенням Ради АФЗУ від 22.03., 23.06., 06.09. 2011
р.,  з метою дотримання статутної дисципліни,  за грубе по�
рушення  положень статуту АФЗУ, не виконання рішення
керівних органів АФЗУ, здійснення дій спрямованих на дис�
кредитацію АФЗУ, невиконання обов'язків голови обласної
АФЗ та навмисного ігнорування мети  Асоціації, призупини�
ти членство у Раді АФЗУ Довганя А.Г. (Запорізька обл.), та
Жанської П.А. (Чернівецька обл.).

2.Направити відповідні звернення АФЗУ до Міністерс�
тва аграрної політики та продовольства України, Запорізь�
кої та Чернівецької обласних державних адміністрацій та ін�
ших організацій, установ, підприємств щодо неправомір�
ності будь яких дій та висловлювань Довганя А.Г., Жанської
П.А. від імені АФЗУ через їх не легітимність. 

3.Виходячи і викладеного просимо припинити будь � які
відносини з п. Довганем А.Г. та п. Жанською П.А. як керів�
никами обласних АФЗ,  та довести рішення Ради АФЗУ до
зацікавлених органів державної влади та громадських ор�
ганізацій. Також організувати роботу обласних АФЗ з дот�
римання статутних вимог АФЗУ, зокрема провести районні
конференції по обранню 3 делегатів для участі у обласних
звітно� виборних конференції АФЗ до 1 липня 2012 року. 

Президент 

Асоціації фермерів та 

приватних землевласників                         М.Миркевич
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ВІДВЕРТО ПРО НАБОЛІЛЕ

Кор.: Василю Васильовичу, Ви наділені титулами, що
свідчать про високу довіру людей. Це почесні звання чи
наслідок клопіткої праці?

В.Х.: Довіра людей, тим більше колег � завжди зо�
бов'язує, спонукає до активних дій, і ми разом із лідером
фермерів Дніпропетровщини Іваном Савовичем Ярмо�
люком намагаємося працювати так, щоб цю довіру вип�
равдати. Своє головне завдання бачимо в тому, щоб до�
помагати становленню й розвитку фермерського госпо�
дарювання в області, районах, селах. Кожен фермер має
можливість скористатися юридичними і правовими ре�
сурсами асоціації, а також нашим досвідом та знаннями.
Ні, це не тільки почесні звання, а й додаткові обов'язки,
для виконання котрих доводиться буквально розривати�
ся між справами власного фермерського господарства і
проблемами колег�фермерів.

Кор.: Коли вже зайшла мова про знання й досвід, ко�
ротенько розкажіть, як Ви їх набували.

В.Х.: Мені випала щаслива доля: після закінчення
Дніпропетровського аграрного університету повернути�
ся в рідне село молодим спеціалістом і працювати за фа�
хом � інженером�механіком у колгоспі ім.Чкалова. Той,
хто хоч трохи знайомий із сільським господарством кол�
госпних часів, зрозуміє: звичайний інженер у колгоспі не
потрібен, там кожен, окрім хіба що зоотехніка, має бути
певною мірою універсалом. Якщо інженер не знайомий
із агротехнікою, плуги й сівалки будуть переналагоджу�
ватися вже на полі, а це втрати часу й темпів польових
робіт. І це тільки один із багатьох прикладів. Тому я вив�
чав усе підряд � і агрономію, і ботаніку з хімією, і органі�
зацію праці. Зате 10 років тому, коли наш колгосп припи�
нив своє існування, я зареєструвався як фермер. Не схо�
тів, як багато інших, кинути рідне село й шукати щастя в
примарному світі непевного міського підприємництва.
Та й досвід, набутий протягом років селянської роботи,
підказував: не кидай землю. Вона, як хвора мати � потур�
буйся про неї хоч трохи, і вона віддячить сторицею.

Кор.: Чи вважаєте Ви себе успішним фермером?
В.Х.: Фермер мусить бути успішним, за визначен�

ням. Адже інакше не виживе ані він, ані ті люди, які пові�
рили в нього і працюють пліч�о�пліч. А як дивитися в очі
односельців, як не осоромитися перед власною роди�
ною. Тому намагаюся , щоб моя дружина, мої діти пиша�
лися успіхами нашого фермерського господарства, а в
селі нас поважали.

Кор.: На яких культурах спеціалізується Ваше фер�
мерське господарство?

В.Х.:  Фермерське господарство "Катюша" (назвали
так на честь моєї мами) вирощує головним чином тра�
диційні для Дніпропетровщини зернові (пшеницю, куку�
рудзу), соняшник, а також, як не дивно, картоплю. Можу
стверджувати: давно відійшли в минуле часи, коли кар�
топлю до нас возили селяни з Черкаської, Київської і на�
віть Чернігівської областей. Придивилися ми уважно до

їхніх "гостинців" та й вирішили спробувати власноруч
вирощувати такі самі. Спочатку врожаї були не дуже
щедрі, а потім стали експериментувати з посівними ма�
теріалами, підбирати сорти, найбільш адаптовані до на�
шого клімату � і справи пішли. Жодного року не були без
картоплі, і це навіть без поливу! Колорадського жука від�
вернули від картопляних полів препаратом "Престиж".
Він зручний тим, що вноситься лише один раз, причому
просто в рядки під час посадки. Бризки розчину потрап�
ляють і на висаджені бульби, і на землю навколо них. Жу�
ки цього просто не виносять і втікають. А ще "Престиж"
не акумулюється в стеблах і коренеплодах картоплі,
тобто майбутній врожай чистий від "хімії".

Кор.: Узбіччя однієї з автомобільних трас Дніпропет�
ровщини колись прикрашала велетенська скульптура
племінного бика, а за його могутніми плечима виднілися
численні приміщення для великої рогатої худоби. Тоді в
кожному селі були великі стада корів � і колгоспних, і ха�
зяйських. На жаль, тепер не так. А як у Вашому госпо�
дарстві � є якась живність чи тільки те, що з поля?   

В.Х.: У сільському господарстві не можна зовсім без
тварин � не їздити ж за кожним шматком м'яса чи сала
до обласного центру. Тож ми утримуємо до сотні овечок
та сотні півтори свиней. А того селекційно�племінного
центру, про який Ви згадали, вже немає, не витримав
нових умов господарювання.

Кор.: На що спрямовані Ваші соціальні програми? 
В.Х.: У селі для соціальних програм � широке поле.

Проте наші можливості досить обмежені, тому кожного
разу визначаємо, що саме потребує невідкладних захо�
дів. Адже для цього потрібні гроші. Співпрацюємо з сіль�
ською Радою, здійснюємо спільні програми, але голов�
ний пріоритет � школа. Хоч там тепер навчається лише
49 учнів, але це діти наших земляків, і вони гідні прис�
тойних умов для навчання.  

Кор.: Ось Ви зберегли вірність рідному селу. Чи є на�
дія на те, що хтось із нинішніх школярів після навчання
повернеться лицем до землі?

В.Х.: Мені б цього дуже хотілося, але життя покаже,
де хто знайде своє щастя. Старе село вимирає, в ньому
вже тепер майже вдвічі більше дворів, ніж мешканців.
Всі працездатні молоді люди тікають до міста, а ста�
ренькі пенсіонери безсилі щось робити. Доводиться
наймати сезонних працівників із інших регіонів. Цим за�
робітчанам байдужа доля і села, і його мешканців. Але
така проза життя, і держава нічого не робить, аби її під�
коригувати.

Кор.: У чому, на Ваш погляд, полягає головна проб�
лема Асоціації фермерів? 

В.Х.: Відповідь однозначна � у відсутності соборнос�
ті, консолідації всіх фермерів. Кожен на своїй купині си�
дить і думає, що земельна реформа його омине. Ні, бу�
де зовсім не так, причому першими постраждають, як не
дивно, не дрібні землевласники, а сучасні Калитки, які в

будь�який спосіб намагалися всі ці роки збільшити свої
земельні наділи. Їх неодмінно пограбують, бо майбут�
ньому латифундисту навряд чи захочеться воювати з
сотнями дрібних фермерів � краще відібрати все у силь�
ного, а слабкі самі прийдуть із поклоном. Тому вже те�
пер потрібно не радіти, що вдалося на певний час від�
термінувати подібний апокаліпсис, а гуртуватися, зап�
роваджувати на селі  багатовекторну кооперацію, а го�
ловне � наполегливо працювати з владою всіх рівнів зад�
ля забезпечення державних преференцій і гарантій кож�
ному фермеру та Асоціації.

Практика фермерської справи довела, що після шо�
ку 1994�97 років, коли наш ринок заполонили "ніжки Бу�
ша", аргентинська яловичина та польська картопля, Ук�
раїна навчилася протистояти іноземній навалі. І зробили
це фермери�одноосібники. Нас намагалися знищити, а
ми вистояли, бо доводили свою правоту не балачками, а
наполегливою роботою. Сьогодні, коли з фермерами
рахується навіть Президент України, ми повинні нареш�
ті зрозуміти, що разом ми сила і так, разом, прямувати
до своєї мети � відродження вітчизняного сільськогос�
подарського виробництва.

До речі, у справі згуртування фермерів має відігра�
вати важливу роль газета "Вісник Фермер України". Не
хотілося б зайвий раз посилатися на покійного вождя
світового пролетаріату, але він, як ніхто до й після нього,
розумів силу друкованого слова. Газета намагається
робити свою справу, але вона стане набагато цікавішою
і сильнішою, якщо героями публікацій будуть реальні
фермери, зі своїми здобутками та проблемами. Тож
закликаю всіх колег�фермерів: читайте свою газету, не
заощаджуйте на передплаті, насичуйте газетні сторінки
своїми матеріалами � результати будуть!

Спілкувався Володимир ЯРОШЕНКО

Підпис під фото � Заступник голови Асоціації

фермерів та приватних землевласників

Дніпропетровської області Василь Хоменко

З Василем Хоменком ми познайомилися в редакції нашої газети. Того дня він прибув до Киє�

ва для участі в засіданні Ради АФЗУ від Асоціації фермерів Дніпропетровської області. Василь

Васильович � голова асоціації фермерів Магдалинівського району і заступник голови обласної

асоціації фермерів. Він охоче відповів на запитання нашого кореспондента.

СПЕКУЛЯТИВНІ СХЕМИ 
НА АГРАРНОМУ РИНКУ

Домінантна частка купівлі�продажу української аг�
рарної продукції відбувається на сьогодні за "прямими"
угодами, що й дає механізми для "ручного" керування
цінами на ринку сільгосппродукції. Велика кількість по�
середників між продавцем і, власне, кінцевим покупцем
робить вартість товару занизькою для виробника і зави�
щеною, приміром, для експортера. 

Наведемо приклад: якщо тонна пшениці принесе аг�
рарієві 1000 гривень, то пройшовши низку посередників
(які всіма правдами і неправдами "зрізають" ціну), вона
коштуватиме для експортера вже не менше 1200�1300
гривень за тонну (в залежності від "апетиту" та кількості
посередників).

Таким чином процес збуту перетворюється на спеку�

лятивну схему, де ціни можуть змінюватися по кілька ра�
зів на день і залежати не від ринку, а від рішень конкрет�
них осіб. Самостійно ж вийти на експортерів для малих
та середніх підприємств дуже важко, а інколи � немож�
ливо.

Причини непрозорого ціноутворення на аграрному
ринку пояснює економіст Сергій Зарудний: "Таке явище
спостерігається при продажі зернових через посеред�
ників та за готівковими розрахунками, де декларується
мінімальна ціна (робиться це для заниження податкових
зобов'язань), а додаткова сума отримується в обхід за�
конодавства. Посередники часто занижують ціни, поси�
лаючись на логістичні витрати, ризики непоставки або
зниження якості зерна за період зберігання, таким чи�
ном збільшуючи власні доходи. Це обертається знижен�
ням дохідності, зносом техніки та виробничих матеріалів
та загальним зниженням ефективності роботи аграріїв".

Важливо, що згадані несприятливі тенденції у проце�
сі купівлі�продажу сільгосппродукції мають для аграріїв
куди масштабніші наслідки. В результаті високого коли�
вання цін сільгоспвиробник не має змоги довгостроко�
вого планування власного виробництва. Це є однією з
причин, за яких він не має можливості отримати більш
сприятливі та довготермінові  кредитні ресурси. Зроста�
ючі витрати на заробітну плату, ПММ, ремонт техніки та
інші витрати призводять до зростання собівартості, що
при зниженні цін закупівлі призводить до мінімальної
дохідності або взагалі обертається збитковістю вироб�
ництва.

АГРАРНА БІРЖА ДАЄ РЯД ПРЕВАГ 
ВСІМ УЧАСНИКАМ РИНКУ

На відміну від прямої угоди, де сільгоспвиробник за�
лишається сам на сам зі своїми проблемами, в разі ук�
ладення договору на біржі виникає третя сторона � то�
варна біржа. 

Біржовий майданчик покликаний вивести сектор
торгівлі сільськогосподарською продукцією на прозорі
умови роботи. Будь�яка біржа (якщо це біржа в нор�
мальному розумінні слова) за своєю природою є міс�
цем, де концентрується попит та пропозиція на певні
товари. Багато продавців і покупців одночасно подають
заявки на купівлю�продаж товару.  В результаті � сам
ринок, а не сторонній бізнес, утворює динаміку цін. 

На етапі реалізації сільгосппродукції вітчизняний аграрій опиняється у вкрай невигідному положенні

щодо інших учасників ринку. Сезонність коливання цін, непрозоре ціноутворення і багато посередників на

проміжку до кінцевого покупця робить сільгоспвиробника незахищеним, а часто і обдуреним, на ринку.

Українська влада знайшла можливість вийти з несприятливої ситуації через організацію цивілізованих

торгів на біржі. Сьогодні Аграрна біржа пропонує виробникам галузі власний "супровід" на ринку і голов�

не � реальну світову ціну товарів. Як вважають експерти, саме біржові механізми зроблять ринок прозо�

рим і прибутковим для всіх учасників торгів. Такої ж думки притримуються й трейдерські компанії, які за�

цікавлені мати неопосередкований вихід на сільгоспвиробника. 

АГРАРНИЙ РИНОК ВИЙДЕ  "З ТІНІ"

Продовження на стор.4
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Це дає можливості учасникам ринку
не тільки збувати та купувати товари за
адекватними цінами, а й орієнтуватися
та прогнозувати хід торгів на майбутнє. 

"При торгівлі на організованому бір�
жовому ринку зазвичай кожна сторона
має певні гарантії виконання зо�
бов'язань та розраховує на компенсації
в разі невиконання укладених угод. Тому
біржовий ринок сприяє зниженню ризи�
ків, підвищує швидкість укладання угод
та забезпечує максимально сприятливі
ціни як для сільгоспвиробника, так і для
нас, трейдерів, адже ціна визначається
суто на співвідношенні попиту та пропо�
зиції" �  коментує керівник трейдерської
компанії "Реал�агроекспорт" Сергій
Гриценко. 

Крім цього, ефективно функціоную�
чий ф'ючерсний ринок дозволяє вироб�
никам та споживачам товарів страхува�
ти свої ризики при зміні ціни. "Хеджуван�
ня цінового ризику за допомогою
ф'ючерсів полягає в занятті на ф'ючер�
сному і готівковому ринках протилежних
і врівноважуючих один одного позицій.
Якщо учасник ринку на готівковому рин�
ку має довгу позицію (тобто володіє за�
пасами товару), то на ф'ючерсному рин�
ку він повинен зайняти врівноважуючу
коротку позицію (тобто продати ф'ючер�
сний контракт). В результаті втрати че�
рез коливання ціни на одному ринку бу�

дуть врівноважені прибутком на іншому
ринку. Інший вид хеджу � це довгий
хедж. Довгий хедж � це купівля ф'ючер�
сного контракту стороною, яка повинна
буде робити закупівлі на спотовому рин�
ку в майбутньому. Довгий хедж викорис�
товується для захисту від можливого
підвищення ціни. Кінцеві споживачі з об�
меженим бюджетом (наприклад, під�
приємства, що використовують в проце�
сі виробництва сировинні товари) вико�
ристовують довгий хедж для фіксування
своїх витрат", � зазначає керівник Аграр�
ної біржі Олександр Марюхніч.

За словами  директора Інституту роз�
витку аграрних ринків Віктора Андрієв�
ського, Аграрній біржі належить провід�
не місце у формуванні ціни на основі
конкуренції та фактичного співвідно�
шення попиту і пропозиції. У більшості
розвинених країн саме аграрні біржі ста�
ють індикаторами цін, тому біржові ціни
вважаються зразком і для позабіржово�
го ринку. 

"Завдяки торгівлі на Аграрній біржі
сільгоспвиробник отримує надійний ка�
нал збуту своєї продукції за реальними
цінами. В свою чергу трейдер, завдяки
прозорим торгам, отримує товар по
прийнятним цінам та має можливість
сформувати необхідну партію якісного
та сертифікованого товару.  І гарантом
цього виступає Аграрна біржа", � комен�
тує Віктор Андрієвський. 

СІЛЬГОСПВИРОБНИКИ 

ЗАЛИШАЮТЬСЯ ЗІ ЗНАКОМ "ПЛЮС"

Аграрне виробництво вважається од�
ним з найризикованіших видів діяльності,
тому що на нього, крім економічних і полі�
тичних чинників (зміна законодавства, змі�
на курсу валют тощо) впливають, ще й не�
визначеність у цінах на продукцію, змен�
шення урожайності або продуктивності,
стихійні лиха.

На думку експертів, сільськогосподар�
ські підприємства можуть уникнути деяких
ризиків (зокрема, зниження цін) за допо�
могою торгівлі на товарних біржах, які за�
безпечують страхування проти ризику ці�
нових змін.

"По�перше, � це зниження вірогідності
визнання договору недійсним, по�друге, �
це юридична підтримка в разі виникнення
спору між суб'єктами господарської діяль�
ності. Таким чином, на відміну від прямої
угоди, де сільгоспвиробник залишається
на одинці зі своїми проблемами, в разі ук�
ладення договору на біржі виникає третя
сторона � товарна біржа. Тож, сільгоспви�
робник може отримати гаранта реалізації
своїх прав щодо угоди в особі біржі", � по�
яснює Віктор Андрієвський. 

В питанні посередників біржа, безу�
мовно, є найкращою альтернативою. При
укладанні угод на біржі кожна сторона от�
римує широкий ринок збуту. Кожен вироб�
ник може вийти на кінцевого покупця (бо�

рошномельні підприємства, спиртзаводи,
експортери) та отримати таким чином най�
вищу ціну, яка склалася на вільному ринку.
Зауважимо, що при цьому сплачується
тільки біржовий збір, який є офіційно вка�
заним, стабільним і становить мізерну су�
му в відсотках від вартості угоди. Натомість
при торгівлі через посередника зазвичай
"інтерес" третьої сторони в десятки разів
вищий за біржовий.

Керівник Аграрної біржі Олександр Ма�
рюхніч наголошує, що аграріїв ніхто не поз�
бавляє права торгувати своїми товарами
за прямими договорами. Водночас ста�
більний біржовий механізм � це ще одна
можливість для всіх учасників ринку мати
додаткові гарантії, вихід на покупця�про�
давця без мережі посередників та ринкову
ціну на продукцію. Торгівля на біржі � циві�
лізований механізм, яким користуються
аграрії у всьому світі.

Отже, на товарній біржі з активно фун�
кціонуючим ф'ючерсним ринком, кожен
виробник може застрахувати свої ризики
та зменшити збитки від несприятливої
економічної кон'юнктури. Звісно біржовий
ринок не є панацеєю від всіх негараздів в
галузі сільського господарства (такі як: по�
годні умови, урагани, суховії), але важелі
впливу на цінові ризики які піддаються уп�
равлінню мають бути використані україн�
ськими аграріями. 

За матеріалами Аграрної біржі

Двоє родичів успадкували одну

земельну ділянку, проте їм видали

один державний акт на двох. Чи пра�

вомірно це?

Петро Іванович, Черкаська обл.

Так, правомірно. На одну земельну
ділянку видається один державний акт.
Окрім того, законодавством передбаче�
на можливість оформлення одного дер�
жавного акта на кілька співвласників.
Відповідно до пункту 2.19 Інструкції про
заповнення бланків державних актів на
право власності на земельну ділянку і на
право постійного користування земель�
ною ділянкою, затвердженої наказом
Держкомзему від 22.06.2009 №325, як�
що земельна ділянка перебуває у спіль�
ній власності осіб, державний акт вида�
ється особі, уповноваженій співвласни�
ками земельної ділянки. Водночас разом
із бланком державного акта видається
додаток до нього із зазначенням усіх
співвласників.

За бажанням співвласники в установ�
леному законом порядку мають право
розділити цю земельну ділянку відповід�
но до їх часток. Тоді це вже будуть дві ок�
ремі земельні ділянки, на які можна буде
оформити два державні акти.

Як визначаються розміри плати за

виготовлення технічної документації?

І.Осипенко, Сумська обл.

Відповідно до частини другої статті
26 Закону України "Про землеустрій"
розробниками документації із землеус�
трою є юридичні та фізичні особи, які
отримали ліцензії на проведення робіт
із землеустрою відповідно до закону.

Згідно з частиною третьою статті 27
Закону України "Про землеустрій" за�
мовники документації із землеустрою за
рахунок власних коштів мають право на

вибір розробника та укладення з ним до�
говору, якщо інше не передбачено зако�
нодавством України.

Окремо слід зазначити, що відпо�
відно до частини третьої статті 26 За�
кону України "Про землеустрій" взає�
мовідносини замовників і розробників
документації із землеустрою регулю�
ються законодавством України та до�
говором. Ціна є істотною умовою дого�
вору і встановлюється за взаємною
згодою сторін.

Водночас Розміри оплати земельно�
кадастрових робіт та послуг затвер�
джені спільним наказом Держкомзему,
Міністерства фінансів України, Мініс�
терства економіки України від 15 чер�
вня 2001 року № 97/298/124 (надалі �
Розміри).

Відповідно до пункту першого За�
гальних положень Розмірів відповідні
розміри оплати земельно�кадастрових
робіт та послуг застосовуються дер�
жавними органами земельних ресурсів
та рекомендовані для застосування
підприємствами й організаціями, про�
ектними інститутами, вишукувальними
експедиціями, госпрозрахунковими
групами та іншими підприємницькими
структурами незалежно від форм влас�
ності та відомчої належності на всій те�
риторії України. Виконання земельно�
кадастрових робіт та надання послуг,
вартість яких не встановлено, здійсню�
ється за цінами, визначеними догово�
рами.

Хочемо зареєструвати фермер�

ське господарство. Де ми можемо діз�

натися про вільні земельні ділянки?

Сім'я Остапчуків, Луганська обл.

Первинний облік показників, які ха�
рактеризують кількісний стан земель в

межах України здійснюється на місцево�
му рівні (району в розрізі адміністратив�
но�територіальних одиниць, міст облас�
ного значення). На регіональному (на
рівні Автономної Республіки Крим, об�
ласті) та загальнодержавному (по Україні
в цілому) звітність з кількісного обліку зе�
мель являє собою зведення даних місце�
вого рівня.

Відповідно до Інструкції з заповнен�
ня державної статистичної звітності з
кількісного обліку земель (форми №№
6�зем, 6а�зем, 6б�зем, 2�зем), затвер�
дженої наказом Державного комітету
статистики України від 05.11.98 № 377,
зареєстрованої в Міністерстві юстиції
14.12.99 за № 788/3228 у звітах вказу�
ють площі земель і розподіл їх за влас�
никами землі, землекористувачами,
угіддями та видами економічної діяль�
ності в межах територій, які входять до
адміністративно�територіальних оди�
ниць, у тому числі окремо � в межах на�
селених пунктів, зрошувані та осушені
землі, розподіл земель за формами
власності.

Отже, з питання отримання довідки
про кількісні характеристики земельної
ділянки, розподілення земель між влас�
никами і користувачами (за даними
форми № 6�зем) власникам землі, або
бажаючим отримати її для ведення гос�
подарства (землекористувачам), необ�
хідно звернутися до районних (міських)
відділів (управлінь) Держкомзему за міс�
цем розташування земельних ділянок.

Крім того повідомляємо, що інфор�
мація про наявність вільних земель, які
знаходяться в державній або комуналь�
ній власності по видах цільових призна�
чень формами державної статистичної
звітності із земельних ресурсів не пе�
редбачена.

ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ НАШИХ ЧИТАЧІВ
Юридичний департамент 
Держкомзему роз'яснює

Щодо питання оформлення пра�

ва власності на земельні ділянки

Відповідно до частини першої статті 116
Земельного кодексу України громадяни та
юридичні особи набувають права власності
та права користування земельними  ділянка�
ми із земель державної або комунальної
власності за рішенням органів виконавчої
влади або органів місцевого самоврядуван�
ня в межах їх повноважень, визначених цим
Кодексом або за результатами аукціону.

Громадяни, зацікавлені в одержанні бе�
зоплатно у власність земельної ділянки із зе�
мель державної або комунальної власності
для ведення фермерського господарства,
ведення особистого селянського господарс�
тва, ведення садівництва, будівництва і обс�
луговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибної ділянки), ін�
дивідуального дачного будівництва, будів�
ництва індивідуальних гаражів у межах норм
безоплатної приватизації, подають клопо�
тання до відповідної районної, Київської  чи
Севастопольської міської державної адмініс�
трації або сільської, селищної,  міської ради
за місцезнаходженням земельної ділянки. У
клопотанні зазначаються цільове призначен�
ня земельної ділянки та її орієнтовні розміри.
До клопотання додаються графічні матеріа�
ли, на яких зазначено бажане місце розташу�
вання земельної ділянки, погодження земле�
користувача (у разі вилучення земельної ді�
лянки, що перебуває у користуванні  інших
осіб) та висновки конкурсної комісії (у разі
надання земельної ділянки  для  ведення
фермерського господарства) � частина шос�
та статті 118 Земельного кодексу України.

Водночас законодавством не забороне�
но подання декількох заяв одним громадя�
нином про безоплатну передачу у власність
земельних ділянок із земель державної чи
комунальної власності.

Проте, частиною четвертою статті 116
Земельного кодексу України передбачено,
що передача земельних ділянок безоплатно у
власність громадян у межах норм,  визначе�
них статтею 121 цього Кодексу,  провадиться
один раз по кожному виду використання.

Продовження,  початокна стор.3
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ОГЛЯД АГРАРНИХ РИНКІВ

Взаємозв'язок 

аграрного ринку України та

світового ринку

В продовж останніх сезонів поспіль
зернові ринки в Україні регулювалися
рішеннями уряду країни з тією метою,
щоб подолати підвищення цін на зер�
но та продукти його переробки і зали�
шити ціни на хліб стабільними. Так, ми
спостерігали, що вводилися квоти на
експорт зернових культур у сезоні
2010�11. Для нинішнього сезону було
характерним прийняття закону про
експортне мито на пшеницю (9%), яч�
меню (14%) та кукурудзи (12%), дію�
чих до жовтня 2011р. В таких умовах
попит з боку торгово�експортних ком�
паній залишався низьким, що не доз�
воляло цінам в Україні зростати по
відношенню до світових цін. 

Вартість зернових культур на сві�
тових ринках була значно високою,
ніж вартість зерна в Україні. Тепер,
коли на ринку в Україні не діють ніякі
офіційні обмеження на експорт зерна,
ціноутворення на сільськогосподар�
ську сировину визначається у контек�
сті розвитку кон'юнктурисвітових
ринків. Кореляція цін в Україні та світі
збільшується з часом завдяки 2�м
факторам: українське збіжжя завжди
експортувалося, тому експортні ціни
формувалися та продовжують фор�
муватися по відношенню до цін  інших
країн, провідних експортерів зерна у
світі. А ціни в портах України вплива�
ють безпосередньо на ціни в регіо�
нах. По�друге, все більшої уваги укра�
їнські сільськогосподарські підпри�
ємства приділяють ринковій ситуації
на провідних торгових майданчиках,
таких як Чиказька товарна біржа
(СMEGroup), у Євросоюзі � це біржа
Euronext (в минулому � MATIF), де
формується щоденно прозора прав�
дива ціна на сільськогосподарську
продукцію.  

Більш детальніше про функціону�
вання цих бірж та користь, яку вони
приносять аграріям та економіці в ці�
лому ми розглянемо у наступному ви�
пуску цього видання. Зараз, хотілось
би акцентувати увагу на банальному
але не всім відомому факті, що світові
ринку впливають на український ри�
нок, а в свою чергу, події українського
ринку безпосередньо надають вплив
на ціноутворення світових цін аграрної
продукції. Тому для українського това�
ровиробника необхідно розглядати та
аналізувати паралельно внутрішній
ринок, а також світові тенденції.  

Актуальні тенденції світового та українського ринку

На минулому тижні відмічалося незначне зниження світових
цін на аграрних ринках. Покращення кліматичних умов для по�
сіву кукурудзи у США було визначальним фактором зниження
ринку. Опади в центрально�східних штатах та значне потеплін�
ня  зумовлюють ранньому посіву  кукурудзи.  Стан американ�
ської озимої пшениці також покращився. Також падінню світо�
вих цін спонукала фіксація прибутків інвестиційних фондів, що
закривали свої позиції на біржах  у зв'язку  з очікуванням звіту
Міністерства с.�г. США 30 березня, який надасть прогнози по�
сівних площ та квартальні запаси с�г культур. 

Не дивлячись на негативну динаміку аграрних ринків США,
ринок України зернових культур повільно зріс, завдяки пове�
дінки аграріїв, що зайняли очікувальну позицію та не бажають
йти на поступки у зниженні ціни пропозиції. Також треба зазна�
чити значний попит з боку експортерів на отримання партій ку�
курудзи. Зацікавленість світових імпортерів в українській куку�
рудзі спонукає трейдерів збільшувати закупівельні ціни на
внутрішньому ринку.  

Співвідношення цін на ф'ючерси соєвих бобів та кукурудзу,
що котируються наЧиказькій торговій палаті, говорить на ко�
ристь останньої, прибутковість вирощування якої вище, ніж
сої. Таким чином,посівна площа кукурудзи в цьому році зрос�
татиме та може досягти рекордних показників у США (95 млн
акрів). Як в той час, площа сої зменшиться, що призведе до
спаду пропозиції олійної культури. А це, в свою чергу, на фоні
зменшення виробництва сої у Латинській Америці у 2012 році,
спонукатиме зростанню цін. До речі, в Україні на минулому
тижні було відмічено зростання вартості соєвих бобів у серед�
ньому по країні на 100 грн./т. Також зростала вартість соняш�
ника та ріпаку.

Несприятливі посушні умови хвилюють виробників у краї�
нах Євросоюзу, що може погіршати процес вегетативного роз�
витку озимих культур, які знаходяться в слабкому стані в дея�

ких країнах ЄС. Треба зазначити значні втрати озимих культур
із�за сильних морозів минулого місяця на півночі та сході Євро�
союзу. Згідно аналітикам "ОДА" у Франції, Європа не дораху�
ється близько 6 млн тон озимих зернових культур. Саме на пів�
ночі Франції втрати озимини зросли до 2 млн тон. Це в свою
чергу, стимулюватиме підтримку актуальним цінам на зернові
культури у Європі.

Щодо України, оператори ринку знаходяться в очікуванні.
По�перше, Міністерство аграрної політики підраховує площі,
що потрібно пересівати аграріям із�зі посухи восени та моро�
зів у лютому.  По�друге, сільгоспвиробники, які ще не реалізу�
вали повність врожай, сподіваються виручити за зернові та
олійні як найбільш високі ціни, знаючи, що витрати на вирощу�
вання майбутнього врожаю будуть значними. Торгово�експор�
тні компанії активно нарощують експорт кукурудзи, сої та со�
няшникової олії. Пшениця та ячмінь не експортуються з країни
згідно неформальної домовленості між експортерами та вла�
дою. Остання хвилюється про продовольчу безпеку в країні та
у зв'язку з уникненням дефіциту продовольчої пшениці у 2012
році, було запропоновано експортерам не закуповувати пше�
ницю до моменту, коли буде відомо про реальні втрати посів�
них площ озимої пшениці.

На аграрні ринки впливає безліч інших факторів : рівень сві�
тового попиту та пропозиції сільськогосподарських культур,
коливання валют, ринок нафти, політичні рішення кожної із
країн експортерів та імпортерів аграрної продукції та т.д.Дізна�
тися цінові прогнози  ринків зернових та олійних культур мож�
ливо, проконсультувавшись з фахівцями консалтингової ком�
панії "ОДА Україна" (Offre&DemandeAgricole), що відкрила фі�
лію у м. Одесі у 2011 році. 

Про компанію "ОДА Україна"

консалтингової компанії "ОДА Україна" (Offre&DemandeAgricole)була створена у 1997 рці у Франції фермером
після банкрутства великого французького кооперативу. Мета компанії � сприяти високорентабельному
виробництву аграрної продукції за допомогою надання ефективних стратегій продажу та закупівля зернових та
олійних культур. Інформація про аграрні ринку є ключовим елементом у правильному виборі моменту реалізації
врожаю. Партерські відносини у великах країнах виробників сільскогосподарської продукції дозволяють
належним чином аналізувати світове виробництво аграрної продукції та прогнозувати ціни на нєї. 

85% наших клієнтів � це сільскогосподарські виробники, які обробляють площі з 50 до 100 000 га. Але також
компанія консультує борошномельні та тваринницькі підприємства, виробників солоду, інвестиційні фонди,
трейдерів та банківські установи. 

Компанія "ОДА Україна" ( це:

15 аналітиків ринку у Європі,

Представництва у Франції, Англії, Польщі та Україні,

Плануються відкриття філій у 

Румунії, Угорщіні, Росії, Німеченні. 

Контактна інформація в Україні:

м. Одеса, вул. Нежінська 28, оф.4
Тел. +38 (048) 232 98 59,  +38 (067) 7172290
e�mail : oda�ukraine@oda�agri.com

Отримуйте щоденно безкоштовний аналіз
аграрних ринків "ODA�Інфо" , зареєструвавшись 

на сайті компанії www.odaukraine.com.ua.
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ТОВ НВЦ "Енергія" вже біля деся�

ти років виробляє, як альтернативу

агрохімічним засобам вирощування

врожаїв, вітчизняний мікробіологіч�

ний препарат широкого спектру дії �

біопрепарат КЛЕПС®.

Застосування препарату КЛЕПС® в
сільському господарстві (с/г) має стійку
тенденцію приросту урожайності як від
інокуляції посівного матеріалу, так і від
його вегетаційного внесення.  Так для
зернових культур сумарний приріст
урожайності у різні роки, без додатко�
вого внесення мінеральних добрив, ко�
ливається від 8 до 12 ц/га, залежно від
агрофону. Чим вищий агрофон � тим
більший приріст урожайності та кращі
якісні показники. На фоні стартової нор�
ми азоту діючої речовини (д.р.) 30кг/га
приріст урожайності може досягати
15ц/га і більше.

Наукові випробування препарату

КЛЕПС® в с/г підтверджують його ви�
соку ефективність. На дослідних ділян�
ках Інституту землеробства УААН науко�
во доведено, що дія препарату на вро�
жай аналогічна дії азотних міндобрив.
Так передпосівна обробка насіння куку�
рудзи, замість азотних міндобрив, на
ґрунтах з низьким вмістом гідролізова�
ного азоту перевищує ефект від 60 кг
азоту д.р. на гектар, а прибавка до вро�
жаю при цьому складає 14.6ц/га, що
майже дорівнювало дії 90 кг/га азоту
д.р.. (Рис.1). На ділянках з вмістом азо�
ту 90 кг/га врожай обробленої культури
збільшувався на 3,4�7,5 ц/га у порівнян�
ні з контролем. Важливо, що застосу�
вання препарату не тільки забезпечує
економію мінеральних добрив, а і підви�
щує якість врожаю: вміст білка зростає
на 7�12%. Слід зазначити, що препарат
має синергічний ефект з міндобривами,

однак при цьому якість врожаю не коре�
лює із збільшенням врожаю. Макси�
мальний ефект на якість зерна препарат
справляє на фоні стартової норми азоту
30 кг/га. Підвищення дози азоту приз�
водить до зниження вмісту білку, як, до
речі, і у випадку застосування міндоб�
рив без препарату. Це дає можливість
споживачу значно скоротити потребу в
азотних мінеральних добрив і отримати
якісний врожай.

Застосуванні препарату в с/г дає
можливість сільгоспвиробнику отриму�
вати не тільки надбавку до врожаю при
невеликих витратах, а й сприяти відрод�
женню та оздоровленню ґрунтів. Навіть
на територіях де забрудненість грунтів
важкими металами (ВМ) та радіонукліда�
ми вище нормативних  це застосування
веде до їх оздоровлення. Мікроорганіз�
ми препарату виробляють такі механізми
в системі рослина�грунт, які приводять
до зменшення їх надходження у надзем�
ну вегетативну частину рослини і зерно.
Забезпечується виробництво здорової
для вживання сільгосппродукції.

Найбільшу віддачу культури дають
при комплексному застосуванні препа�
рату, тобто, після передпосівної оброб�
ки насіння проводиться одно � або дво�
разове обприскування вже вегетуючих
рослин у найбільш відповідальні періо�
ди їх розвитку. 

Інокуляція насіння розчином препа�
рату КЛЕПС® дає можливість бактеріям
препарату проникнути всередину коре�
невої системи рослини, дати їй біологіч�
ний азот, імуногени у необхідній кіль�
кості та стимулювати ії ріст. Формуєть�

Дуже важливою особливіс�
тю препарату є його захисна
спроможність. Ендофітні бак�
терії, Klebsiella oxytoca та
Bacillus mucslaginosus, що
входять до складу препарату,
за будь�яких погодних умов
завжди присутні в рослині і ді�
ють на рослину, викликаючи у
неї системний захист від збуд�
ників патогенної мікрофлори
Це дає можливість значно під�
вищити імунну систему росли�
ни і при нормальному фіто са�
нітарному стані посівного ма�
теріалу, не застосовувати хі�

мічних протруйників

ся потужна коренева система, яка спри�
яє  підвищенню її абсорбуючої актив�
ності та  активізації засвоєння поживних
елементів. 

Додаткова обробка по вегетації під�
силює енергію росту рослин, покращує
кущіння та якісні показники врожаю. В
бакову суміш до препарату корисно до�
давати мікроелементи, а якщо потрібно
гербіциди чи інсектициди, з якими пре�
парат сумісний.

Сучасна технологія застосування бі�
опрепарату КЛЕПС® від фірми виробни�
ка, яка базується на позитивному досвіді

його постійних споживачів, дає необхід�
ну інформацію для її втілення у сільсько�
му господарстві. А чітке та послідовне
дотримання її в повному обсязі (інокуля�
ція насіння та обробка рослин по вегета�
ції), дає можливість аграріям гарантова�
но отримувати високі та якісні врожаї.

Технологія від фірми виробника крім
теоретичних аспектів має технологічні
карти по застосуванню біопрепарату
КЛЕПС® на основних с/г культурах. Во�
ни дають повну інформацію про кількість
препарату для інокуляції посівного ма�
теріалу, час та норми витрат препарату
для проведення вегетаційної обробки та
інші  допоміжні заходи. Наочний прик�
лад для зернових культур та овочевих
наведено на рисунках нижче.

Біопрепарат КЛЕПС®

Виконуючі передпосівну обробку насіння та дворазову обробку по вегетації, у
найбільш відповідальні періоди росту рослин (фон 30кг азоту д. р.), с/г виробники в
багатьох  регіонах України отримували врожаї,  рівень яких був близький до рівня
урожаїв отриманих за технологіями інтенсивного вирощування с/г культур. Такі ре�
зультати мали місце у Херсонський, Харківський, Одеський, Донецький, Луганський
та інших областях  України.

Директор НВЦ "Енергія" Деркач В.Є.

Телефон для довідок: (044) 253�82�88, 253�99�04

www.kleps.com.ua   dve�energia@rambler.ru

(044) 501(78(23

(050) 27(58(700

(098) 327(55(51

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ В ГАЗЕТІ

“Вісник Фермер України”
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КАЛЬЦІЄВА СЕЛІТРА, 
нове слово  від вітчизняного виробника

Другий рік поспіль, справжнім від�

криттям виставки "Тепличне госпо�

дарство�2012", стало державне під�

приємство "Екоантилід", вірніше, йо�

го продукція. Це підприємство є єди�

ним в Україні вітчизняним виробни�

ком кальцієвої селітри Ca(NO3)2,  без

якої не може обійтися жодне теплич�

не господарство.

На виставці приймало участь 85 ком�
паній з України, Польщі, Росії, Індії, Узбе�
кистану та Англії. Виставку відвідало понад
6000 відвідувачів. 

Загалом, ДП "Екоантилід" відоме в про�
мисловій сфері вже понад два десятиліття,
бо з 80�х років минулого століття займа�
ється виробництвом нітрату кальцію для
забезпечення ним будівельної сфери.

Рішення вийти на аграрний ринок зі
своєю продукцією в керівництва "Екоанти�
лід" виникло невипадково. За словами на�
чальника відділу маркетингу Сергія Ост�
ровського, саме агропромисловий ком�
плекс України має неабиякий потенціал до
нарощування виробництва, а тому потре�
буватиме більших об'ємів добрив.

Три роки тому було вирішено, що нітрат
кальцію, який є мінеральним добривом,
окрім будівельної сфери можна постачати і
на аграрний ринок. Тому сприяли високоя�
кісні  характеристики продукції, � розпові�
дає Сергій Островський. Тож, керівництво
підприємства не помилилося, і за досить
короткий проміжок часу, вдалося напра�
цювати зв'язки з найбільшими українськи�
ми тепличними комбінатами, а також з де�
якими підприємствами відкритого ґрунту,
які використовують це добриво. 

Кальцієва селітра Ca(NO3)2 застосо�
вується на овочевих, технічних, зернових,
а також на квіткових і декоративних куль�
турах. Це важливий компонент форму�
вання збалансованої програми фертига�
ції як закритого так і відкритого ґрунту.
Корисність і необхідність внесення цього
добрива пояснити дуже просто, якщо
провести аналогію з потребою такого
елементу як кальцій для людського орга�
нізму. Приблизно так кальцій діє і на рос�
лини, зміцнюючи мембрани клітин, укріп�
люючи кореневу систему та стебла. Чим
міцніше клітина, тим рослина менш враз�
лива до хвороб. Вважається, що кальцію в
ґрунті достатньо, але проблема в тому,
що цей елемент знаходиться у важкодос�
тупній для рослин формі. Тож запропоно�
вана підприємством кальцієва селітра на�
сичує рослини цим необхідним мікроеле�
ментом, дозволяючи максимально його
засвоювати. Крім того, до складу селітри
входить ще й азот, який у поєднанні з
кальцієм стимулює ріст рослин. А ще
кальцієва селітра допомагає рослинам
уникнути низки хвороб.

До речі, донедавна вітчизняні теплич�
ники купували іноземну кальцієву селітру. І
нині, підприємство "Екоантилід" зруйнува�
ло стереотип, що продукти українського
виробництва гірші за іноземні аналоги.
Свідченням того, що наша кальцієва селіт�
ра нічим не поступається бельгійській чи
норвезькій, є вдалий практичний досвід
застосування найбільшими українськими
тепличними господарствами � Уманським
тепличним комбінатом, Зміївською овоче�
вою фабрикою (Харківщина) та "Комбінат
"Тепличний" ( Київська область).

Яка різниця між кальцієвою селітрою,
виробленою на підприємстві "Екоанти�
лід", і продуктом іноземного виробництва,
� це зацікавило не лише нас а й багатьох
аграріїв. На переконання провідного еко�
номіста відділу маркетингу підприємства
"Екоантилід" Максима Марченка, їхня
кальцієва селітра відрізняється від інозем�
них аналогів насамперед тим, що продукт
є безводним, тобто містить мінімальний
вміст вологи � лише 2%. Як правило, в іно�
земній кальцієвій селітрі цей показник
становить 15�30%. Тобто, щоб досягти
концентрації, як в українській кальцієвій
селітрі, необхідно купувати зарубіжної се�
літри на 15�30% більше. А в наш час це вже
значні кошти.

� Споживач, який купує наш продукт, не
переплачує гроші за воду, � переконує
Максим Марченко. � Ми виробляємо кон�
центровану кальцієву селітру. До того ж за
деякими хімічними показниками, вона кра�
ща за закордонний продукт.

Ще один приємний фактор для сільгос�
пвиробників � ціна. Кальцієва селітра від
підприємства "Екоантилід"  дешевша за ін�
ші пропозиції, на ринку міндобрив. Її вар�
тість, що суттєво, не підвищувалася з ми�
нулого року. Тобто якби потрібно було ко�
ротко охарактеризувати продукт компа�
нії, то це звучало би приблизно так:
"Якісна кальцієва селітра від виробника
за найсприятливішою ціною". 

Підприємства�партнери ДП "Екоантилід":

1. Долинський теплично�овочевий комбінат (Івано�Франківська обл.).
2. "Комбінат "Тепличний" (Київська обл., с. Калинівка).
3. Уманський тепличний комбінат (Черкаська обл.).
4. Черкаський агротепличний комбінат (Черкаська обл.).
5. Тепличний комбінат "Надія (Кіровоградська обл.).
6. ТМ "Зміївська овочева фабрика" (Харківська обл.).
7. ПАТ "Тепличний" (Харківська обл.).
8. "Альянс", (Харківська обл.).
9. ТОВ "Тепличний комбінат "Дніпровський" (м. Дніпродзержинськ.).
10. Дніпропетровський тепличний комбінат (Дніпропетровська обл.).
11. ТОВ "Альянс" (Дніпропетровська обл.).
12. Донецький тепличний комбінат (Донецька обл.).
13. ТОВ АФ Крапелька (Донецька обл.).
14. ТОВ "Тепличний комбінат "Перспектива" (Донецька обл.).
15. Енергодарський теплично�овочевий комбінат (Донецька обл.).
16. Чернігівеліткартопля (відкритий грунт).
17. ТОВ "Агрохолдінг" (відкритий грунт).

Переваги при застосуванні 
кальцієвої селітри

Останнім часом, з падінням рівня родючості, відзначається погіршення фізи�
ко�хімічних властивостей наших ґрунтів: земля погано визріває, стає більш важ�
кою і ущільненою, схильною до запливання, порушується водно�повітряний ре�
жим, зменшується водопроникність.

Кальцієва селітра, це найкраще джерело водорозчинного кальцію, який
скріплює стінки клітин, як клей, що допомога рослинам посилювати стійкість до
хвороб, таких наприклад, як верхова гниль томатів та перцю, опік листків сала�
ту, пухкість, плямистість і гірка ямчатость яблук, груш, 

розтріскування і розм'якшення вишні, сливи. Кальцій відіграє важливу роль в
структурі клітини. Зміцнюючи її, він допомагає створенню міцних клітин, що
сприяють кращому зберіганню урожаю та товарному вигляду продуктів. Цим по�
яснюється ефект інтенсивного росту і розвитку рослин, який іноді перевершує
всі очікування, від застосування на сільськогосподарських культурах кальцієвої
селітри. Незабезпечення Са, призводить до руйнування клітин.  Кальцій, це важ�
ливий елемент для розвитку сильної кореневої системи, урожай з відмінним то�
варним виглядом, якісними і харчовими характеристиками. Відомо більше ніж
30 порушень у коренів рослин, пов'язаних з нестачею кальцію. Цю проблему зні�
має кальцієва селітра. Втрата одного з важливих елементів � кальцію, з ґрунту,
не обмежується його виносом з урожаєм культур. Застосування фізіологічно
кислих мінеральних добрив, а це практично всі найбільш вживані види добрив,
сприяє витісненню кальцію. 

Нітратний азот, що міститься у кальцієвій селітрі, відразу доступний для рос�
лин, тому дає швидкий та передбачуваний результат. Він не випаровується, не
закріплюється ґрунтом, тому доступний для рослини. Найкраще джерело азоту
для більшості польових культур. Покращує вбирання рослиною катіонів калію,
кальцію та магнію. 

Використання кальцієвої селітри покращує структуру ґрунту, нейтралізує йо�
го на глибинах 60�70 см. Покращує проникнення води і кисню в ґрунт, покращує
фізичний стан щільних ґрунтів. Дає можливість застосування органічних добрив,
без подальшого закислення родючого шару ґрунту. Бо при закисленні, рослина
перестає засвоювати інші елементи живлення. 

Кальцієва селітра � це не тільки підвищення урожаю сьогодні, але і що, ма�
буть, важливіше � збереження кращих властивостей і родючості наших земель
для майбутніх поколінь.

Державне підприємство "Екоантилід"

виробник високоякісної продукції
Дніпропетровська обл.,  м. Дніпродзержинськ, вул.Горобця,1. 

відділ маркетингу 

Детальніша інформація на сайті:   www.eal.dp.ua 

начальник відділу Островський С.А. 

тел. (05692) 7�40�13, 

(067) 218�10�14

E�mail: ecoantiled@mail.ru 

провідний економіст Марченко М.В. 

т/ф (0569) 53�98�93, 

(067) 303�81�04 

E�mail: ecoantiice@mail.ru
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО

МИКРОУДОБРЕНИЯ СИЗАМ  В УСЛОВИЯХ

ЗАСУШЛИВЫХ РЕГИОНОВ ЮГА УКРАИНЫ

По данным Департамента сельского хо�
зяйства США, на мировом рынке подсолнеч�
ного масла доля украинских производителей
достигает 51,6%. По производству и экспор�
ту подсолнечного масла Украина  вышла на
первое место в мире, хотя достигается это, в
основном, за счет увеличения посевных пло�
щадей. 

Наша задача при оптимальных площадях
посева этой культуры максимально повысить
ее урожайность.

Оптимизация на сегодня заключается в
том, чтобы при минимальном вложении
средств достичь максимальной отдачи. 

В структуре затрат на производство сель�
скохозяйственной продукции 40�50% прихо�
дится на удобрения. Органические удобрения
в виде навоза для полевых культур на данное
время практически недоступны не только из�
за их стоимости и затрат на их внесение, но и
их отсутствия в достаточном количестве. Ми�
неральные удобрения, в связи с их дорого�
визной, необходимо использовать с макси�
мальной эффективностью, но известно, что
макроудобрения усваиваются растениями
всего на 30�50%. 

Как известно, важным условием повыше�
ния эффективности внесенных в почву макро�
минеральных удобрений является наличие в
ней микроэлементов. Например, марганец и
молибден способствуют активизации фер�
ментов при усвоении азота, медь помогает
транспортировке фосфора. Да и сами микро�
элементы необходимы практически для всех
культурных растений только в различных до�
зах и соотношениях. 

Для выращивания подсолнечника необхо�
димы такие микроэлементы как цинк,  кото�
рый повышает количество фосфолипидов,
совместно цинк и бор, способствующие уве�
личению органических кислот, медь и бор,
влияющие на повышение масличности семян.
Бор также повышает устойчивость подсол�
нечника к целому ряду заболеваний, что в
итоге способствует повышению количества и
качества урожая.

Наличие микроэлементов, их подвиж�
ность и доступность для питания растений

находятся в прямой зависимости от физико �
химических и других свойств почвы. Наши
южные малогумусные черноземы, темно �
каштановые почвы, составляющие основной
фонд пахотных земель Крыма нуждаются в
большинстве микроэлементов.

Применение микроминеральных удобре�
ний рентабельно, так как, при сравнительно
незначительной стоимости, простоте приме�
нения, их наличие в почве  положительно ска�
зывается на количестве и качестве урожая, а

кроме всего прочего, минимальные дозы вне�
сения гарантируют охрану окружающей сре�
ды. Вносят микроудобрения без учета нали�
чия их в почве, потому что валовое содержа�
ние микроэлементов � это еще не показатель
их доступности для растений. Подсолнечник
экологически сформировался как типичное
растение степной зоны, но в нашем регионе
для получения стабильно высоких урожаев не
всегда достаточна его влагообеспеченность в
критические периоды вегетации. Тем не ме�
нее, площади посева его в АР Крым в 2010г
были �26,6 тыс. га, в 2011г. � 53,4 тыс. га, уро�
жайность 13,9 ц/га и 11,3 ц/га, соответствен�
но. Наша задача, для получения стабильно
высокого урожая подсолнечника, заниматься
совершенствованием технологии его выра�
щивания.

Цель исследований. Определить влия�
ние микроудобрения "Сизам" на продуктив�
ность подсолнечника в условиях АР Крым.

Методика и условия проведения опы�

та. Опыт по изучению влияния микроудобре�
ния "Сизам" на продуктивность подсолнечни�
ка был заложен в 2010 году на поле Института
сельского хозяйства Крыма. Композиция "Си�
зам" � это новое поколение водорастворимых
микроминеральных удобрений в солевой
форме, в состав которой входят марганец,
цинк, железо, бор, медь, кобальт, сахароза.
Микроудобрения применялись для предпо�
севной обработки посевного материала и для
обработки посевов по вегетации. Всего в
опыте было три варианта:

Вариант 1 � контроль (посев обычными се�
менами, слегка увлажненными водой).

Вариант 2 � семена обработаны микроу�
добрениями "Сизам".

Вариант 3 � обработка семян микроудоб�
рениями "Сизам" + обработка этим препара�
том  растений по вегетации в фазе 5�6 пар
листьев.

Опыт был заложен в трех повторениях. Пло�
щадь делянок общая �160 м2, учетная � 100м2.
Сорт подсолнечника Прометей. Агротехника
выращивания общепринятая. Все агротехноло�
гические операции (подготовка почвы, посев,
уход за растениями и т.д.) проводились своев�
ременно и качественно.

Почвы опытного поля � чернозем южный
малогумусный на лессовидных глинах с со�
держанием гумуса 2,0�2,2%. Климат степной,
умеренно�континентальный, засушливый.
Зима сравнительно теплая. Весна ранняя,
иногда затяжная, чаще сухая, чем влажная.
Лето знойное. Осень теплая, в последнее
время даже жаркая и сухая. Среднегодовая
температура в Крыму 10�110С. Среднегодо�
вое количество осадков в степной зоне
426мм. Засушливость степного региона Кры�

ма определяется не только недостаточным
количеством осадков, но и низкой относи�
тельной влажностью воздуха. Зато у нас изо�
билие света и тепла, а доказано, что доста�
точная освещенность растений подсолнечни�
ка влияет не только на урожайность, обнару�
жена прямая зависимость между количес�
твом солнечного сияния и содержанием мас�
ла в семенах.

Для получения хорошего урожая подсол�
нечника важно определить  насколько зна�

чительные запасы про�
дуктивной влаги накопи�
лись в почве к моменту
оптимальных сроков се�
ва. В 2010г. в метровом
слое мы имели 81,1 мм, в
пахотном всего 9,8 мм, в
2011г. эти показатели
были значительно выше
107,2 и 23,8 мм, соот�
ветственно. Погодные
условия вегетации под�
солнечника представле�
ны в таблице 1. 

За годы исследований
в период вегетации под�
солнечника выпало осад�

ков в 2010г. � 193,9мм, в 2011г. � 143,7мм, при
среднемноголетнем показателе 200 мм. Как
видим, распределение их по месяцам до�
вольно неравномерное, в июле�августе не
выпало даже среднемесячной нормы. Число
дней с температурой воздуха выше 300С в
июне�августе в 2010г. � от 11 до 26, в 2011г. �
от 9 до 25, а ведь известно, что температура
выше 300С подавляет процессы фотосинтеза
и, как следствие, уменьшается продуктив�
ность выращиваемых культур. Одновременно
минимальная относительная влажность воз�
духа опускалась до 17 � 34%, а скорость ветра
поднималась до 12�18м/сек.

Результаты исследований и их обсуж�

дения. Урожайность подсолнечника за два
года исследований представлена в таблице 2.

В 2010г. ко времени посева подсолнечни�
ка влаги в почве было несколько меньше, чем
в 2011г., но зато в период вегетации количес�
тво осадков было на уровне среднемноголет�
него показателя, в 2011г. наоборот, лучшие
показатели по наличию влаги в почве к посе�
ву, но значительный недостаток осадков (на
56,3 мм меньше) в период вегетации.

Поэтому, более высокий уровень уро�
жайности в связи с более благоприятными
условиями вегетации получили в 2010г. в
сравнении с 2011г. По вариантам примене�
ния микроудобрений "Сизам" получена дос�
товерная прибавка урожая � 3,8 и 4,0 ц/га и
6,3 и 6,1ц/га по годам, а в среднем за 2 года

прибавка урожая составила �  5,1ц/га при
НСР05 � 4,8 ц/га. Обработку посевов подсол�
нечника по вегетации водным раствором
микроминеральных удобрений проводили
ручным опрыскивателем в 2010г. 10 июня, в
2011г. 31 мая. 

По нашим визуальным наблюдениям
разница в развитии посевов по вариантам с
микроминеральными удобрениями имелась
уже с фазы всходов. На делянках, где семе�
на были обработаны "Сизамом", всходы по�
являлись на два � три  дня раньше в сравне�
нии с контролем.  В дальнейшем разница в
росте и развитии растений по вариантам
наблюдалась практически до образования
корзинки. 

Высота растений по вариантам опыта
была различной, но эта разница составила
всего 6�9 см, но сами стебли на вариантах с
"Сизамом" были более мощными.

Урожайность подсолнечника значитель�
но зависит от продуктивности и интенсив�
ности фотосинтеза, а последний, в свою
очередь, находится в прямой зависимости
от рабочей поверхности листьев. Примене�
ние микроминерального удобрения сущес�
твенно увеличивало количество листьев с 21
до 26 шт. на одно растение. При этом боль�
шая облиственность лучше защищает повер�
хность почвы от испарения, от прямого воз�
действия солнечной радиации.

Не меньшее влияние на величину урожая
имеет величина корзинки, ее вес и вес зерна
с корзинки. Все эти показатели на контроль�
ном варианте уступают по величине вариан�
там с "Сизамом".

Густоту стояния растений на вариантах
опыта формировали вручную (она была оди�
наковой на всех делянках), так что на форми�
рование семян в первую очередь имело вли�
яние применение микроминерального удоб�
рения "Сизам". Подсчет массы 1000 семян
свидетельствует о значительном его влия�
нии на этот показатель. В среднем за два го�
да применение микроминеральных удобре�
ний достоверно увеличивало массу 1000 се�
мян с 71,6г на контроле до 76,6 � 78,1г по ва�
риантам с удобрениями, т.е. прибавка сос�
тавила 5 � 6,5г при НСР05 � 4,8г.

Выводы: Микроминеральные удобрения
"Сизам", принимая активное участие практи�
чески во всех физиологических и химических
процессах роста и развития подсолнечника,
повышают количество качественных масло�
семян подсолнечника. Прибавка урожая в
сравнении с контролем составляет 5,1ц/га. 

Институт сельскогохозяйства 

Крыма  НААН

Ст. н. сотрудник  К.Г. Женченко

ОТЧЕТ
"Исследование влияния мине�

ральных микроудобрений "Си�

зам" на урожайность и качество

подсолнечника, проведенного на

базе Института сельского хо�

зяйства Крыма "

Частное предприятме "АГРО ЛИДЕР"

официапьный представитель
товаропроизводителя минерального
микроудобрения "СИЗАМ".

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

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

Детальная информация на сайте: www.agro�lider.com
Сроки поставки продукции: 1�3 дня любой удобной для Вас курьерской службой после 100% предоплаты.
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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!

(050) 27(58(700

(098) 327(55(51

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ 

В ГАЗЕТІ

“Вісник Фермер України”

ЦІНИ НА СІЛЬГОСППРОДУКЦІЮ НА ОПТОВИХ РИНКАХ

УКРАЇНИ СТАНОМ НА  29.03.12
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Замовлення № 127807

Після цього з'явилися чинники, які
привели до росту попиту на коней. По�
перше, своє слово сказали м'ясопере�
робники, які використовують конину для

виготовлення делікатесних ковбас. По�
друге, дало себе знати зубожіння селян,
які не взмозі купити трактор чи автомо�
біль, а робочий кінь коштує 3000�4000 грн.
По�третє, на вибір селянина впливає сама
економіка: витрати за день роботи трак�
тором становлять 500 грн., конем � 20�70
грн., вантажна продуктивність якого всьо�
го вдвічі менша. Деякі коні, наприклад ал�
тайської м'яс�ної породи, здатні добувати
корм під снігом, зимувати під відкритим
небом, давати кумис, а за м'ясною відда�
чею � конкурувати зі свиньми.

У кожному господарстві багато під�
собних робіт, які набагато вигідніше ви�
конувати кіньми. Це перш за все роботи
у тваринництві, рослинництві, на тран�
спортних перевезеннях.

Я неодноразово бував у Польщі, де
добре розвинуте рослинництво, і бачив,
що більшість селян працюють кіньми і
навіть волами. А врожаї ранніх зернових
одержують такі, що нам далеко до них �
44 ц/га у середньому по воєводству за
найнесприятливіших кліматичних умов.

На запитання, чому вони працюють кінь�
ми, поляки відповідали однозначно � так
вигідніше.

Які ж причини гальмують розвиток
конярства в Україні? І чи досягнемо ми
рівня 1961 року (1,84 млн.голів)?

На прикладі США можна зрозуміти,
що цей процес не простий. У 1965 році у
США нараховувалося 3,5 млн., а у 2000 �
11,5 млн. коней. Цей приклад свідчить,
що поголів'я коней відтворюється не так
швидко, як того хотілося б.

І все ж таки, що заважає нам більш
ефективно використовувати коней як
тяглову силу у сільському господарстві?
Недостатня підготовка спеціалістів сіль�
ського господарства з питань конеко�
ристування. Навіть у тому невеликому
курсі лекцій по конярству, який читають
у сільськогосподарських навчальних
закладах, технології обробітку землі,
взагалі практиці використання коней у
сільському господарстві практично не
приділяють уваги.

Викликає занепокоєння і те, що існу�
юча спадкоємність поколінь, коли діти
навчалися роботі кіньми у дорослих,
обірвалася. Культура роботи з кіньми у
багатьох випадках загублена. А коней
утримують господарства, де немає не�
обхідних спеціалістів�конюхів, ветліка�
рів, лимарів, ковалів.

Друга важлива причина обмеженого
використання коней у сільському ви�
робництві полягає в недостатній кіль�
кості й обмеженому асортименті кін�
ського реманенту.

У 1995 році, коли погіршилися сто�
сунки з північним сусідом і виник дефі�
цит паливно�мастильних матеріалів,
представник Президента України у Хар�
ківській області О.О. Масельський (нині
покійний) поставив завдання: включити
до виробництва волів і коней як живого
тягла в рослинництві, тваринництві і на
транспортних роботах.

Виконання цього завдання гальмува�
лося через дефіцит збруї, а що стосуєть�
ся сідел для коней, то вони зовсім не ви�
роблялися в Україні і традиційно завози�
лися з Росії. У нашій державі навіть спеці�
алістів, які б розумілися у цій справі, не
знайшлося.

Де їх узяти? Найлегший і найпрості�
ший спосіб опанування ремесла не
вдався. У тій же Москві в цехи, де виго�
товляють сідла, нас навіть не пустили.
Купити? Будь ласка. А технологія нехай
залишиться з нами. Навіщо нам плоди�
ти конкурентів в Україні?

Довелося, ніби розвідникам, розби�
рати до останньої деталі придбані в різ�
них місцях сила, і самим учитися робити
те, що колись добре знали наші діди і
прадіди. І як результат народився (точ�
ніше � відродився) унікальний проми�
сел: сьогодні виготовлення сідел і збруї
для коней поставлено, що називається,
на потік.

Що ще обмежує використання коней
в Україні? Недостатня поінформова�
ність фахівців сільського господарства
про те, де і що можна купити з обозно�
лимарних виробів, які їх параметри, тех�
нологічні можливості тощо.

Раніше випускався "Каталог сіль�
ськогосподарської техніки", з якого
можна було дізнатися про назву і техніч�
ні характеристики кінних плугів, коса�
рок, граблів, борін і інших причіпних

знарядь праці. Видавався також "Ката�
лог обозно�лимарних виробів", з якого
можна було довідатись про технічні
можливості возів, гарб, колісних станів,
екіпажів. Нічого з перерахованого вище
зараз не видається.

Можливо, настав час створити при
Міністерстві агропромислової політики
України конструкторське бюро з техніч�
них засобів коневикористовування? Не�
обхідно також створити службу стан�
дартизації обозно�лимарних виробів і
причіпних знарядь праці.

І ще одне. Як відомо, основним чин�
ником, який сприяв відновленню попи�
ту на коней у селі, стало його зубожін�
ня. Селяни сьогодні купують здебіль�
шого універсальні породи упряжних
коней, невибагливих до кормів і догля�
ду. Це російський ваговоз, торійська і
гуцульська, алтайська і монгольська
породи.

Племінні коні, які використовуються
для покращення стада і для спорту, за�
лишаються "не по кишені" більшості се�
лян. Вони вирощують генетичне недос�
коналих, непорідних, дешевих тварин.
Але багато хто вважає, що ця ситуація
тимчасова. З подальшим розвитком се�
ла високоприбуткові господарства змо�
жуть купувати чистопорідних коней на
племзаводах.

В. Котелевський,

засновник фірми "Сідло", м. Харків

ТОЧКА ЗОРУ
Ще зовсім недавно здавалося, що конярство як галузь назавжди відійшло в

минуле. Про неухильне падіння поголів`я цих сільськогосподарських тварин

переконливо свідчить статистика. Якщо у 1941 році в Україні їх було 4,7 млн.

голів, 1961 � 1,84, у 1981 � 0,84, то у 2008 році залишилося тільки 0,55 млн.

РАНО ВІДПРАВИЛИ 

КОНЯ У ВІДСТАВКУ
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На замітку фермерським господарствам

ЗАПОРУКА ВИСОКОГО ВРОЖАЮ �
БІОСТИМУЛЯТОРИ�ДОБРИВА НОВОГО  ПОКОЛІННЯ

Народився я на Прикарпатті, більше  десяти років орен�
дував землю в Устинівському районі на Кіровоградщині, ви�
рощував зернові, кукурудзу, соняшник, ріпак та інші культу�
ри, мав невелику свиноферму.

Приїжджаючи додому, не міг спокійно дивитися, що нав�
коло сіл, де я народився, землі позаростали бур'янами.  І от
я вже три роки разом зі своїми синами Олександром та Віта�
лій, які, отримавши вищу освіту, повернулися до свого рідно�
го села Попельники, що знаходиться в передгір'ї Карпат, та
взяли в оренду 1625 га орної землі в навколишніх селах і ор�
ганізували фермерське господарство. 

Як на Кіровоградщині, так і в рідному Прикарпатті, для от�
римання високоякісного врожаю з найменшими затратами
на добрива і пестициди ми застосовували в технологіях ви�
рощування с/г культур досягнення науки і передового досві�
ду. Все це дало нам змогу в 2011 році виростити  високий
врожай всіх с/г культур.

Так,  з площі 300 гектарів кукурудзи ми зібрали по 110,2
ц/га зерна, з площі 250 га � по 30,1 ц/га соняшнику, з площі
200 га � по 25 ц/га сої, незважаючи на градобій з площі 200 га
зібрали по 24 ц/га ріпаку. Не дивлячись на те, що в 2011 році
зросли ціни на міндобрива і пестициди, пальне, запчастини
та інші товари, а закупівельні ціни на зерно в порівнянні з
2010 роком знизилися на 15�20%, ми  отримати понад 3 млн.
гривень чистого прибутку. Це дало можливість докупити не�
обхідну кількість техніки на суму  � понад 1 млн.  грн., а в 2010
закупили польський зерносушильний комплекс за 1,5 млн.
грн. та інше обладнання.

Всі ці досягнення здобуті нами за рахунок впровад(

ження ресурсозберігаючих технологій. Одним із важли(

вих ресурсозберігаючих агротехнічних прийомів, за до(

помогою якого ми досягаємо високоякісних врожаїв, є

застосування в технологіях вирощування с/г культур бі(

остимуляторів(добрив нового покоління "Вермистим",

"Вермибіомаг",  "Вермийодіс", саме допосівна обробка

насіння "Вермистимом", дворазове обприскування

рослин "Вермибіомагом" у баковій суміші з карбамідом

10(12 кг/га  під час вегетації озимих, кукурудзи, соняш(

нику, сої, ріпаків. 

Все це забезпечило зниження затрат на придбання мін�
добрив і пестицидів щорічно на 30�40% і допомогло отрима�
ти прибавку зернових � 8�12 ц/га, сої � 4�6 ц/га та кукурудзи
на зерно � 18�24 ц/га, ріпаку � 4,5 ц/га, соняшнику � 6,3 ц/га.

На Кіровоградщині і на Прикарпаті ми випробували

понад 10 різних біостимуляторів і найбільш ефективний

серед них "Вермибіомаг" і "Вермийодіс".

"Вермибіомаг" цінний тим, що крім макро і мікроелемен�
тів, гуматів, містить до 4 % магнію,  а "Вермийодіс" ще й біо�
логічний йод. 

Відомо, що листяне підживлення рослин "Верми(

біомагом" або "Вермийодісом" забезпечує живлення

молодих рослин макро( і мікроелементами, особливо

магнієм і сіркою та гумінами, внесення їх через листя

при коефіцієнті засвоєння азоту 85(90% у порівнянні з

30(40% засвоєнню його з добрив, можна знизити зат(

рати на азотні добрива в 2(3  рази, сприяє вироблен(

ню в рослині специфічних функціональних протеїнів,

які значно збільшують її опір до стресових умов виро(

щування.

Поживні речовини, що є складовими "Вермибіомагу",
"Вермийодісу" нанесені на поверхню листя та листяної маси,
швидко поглинаються, проходять той самий шлях синтезу,
що і елементи, які надходять в рослину через кореневу сис�
тему, але у 5�8 разів швидше.

Наш агроном Степан Григорович, який зі мною всі роки
працював на Кіровоградщині і зараз працює в нашому госпо�
дарстві, не посіє жодного гектара озимих, якщо насіння не
оброблене "Вермистимом", що дає можливість в усі роки
підвищити морозостійкість рослин, адже рослини входять в
зиму з міцною кореневою системою, високим вмістом цукру
в вузлах кущіння, � і ми ще жодного року не пересіяли ні од�
ного гектара озимих. 

В цьому році ми плануємо отримати з кожного гек(

тара  не менше 7(9 тонн озимої пшениці, 10(12 т/га

кукурудзи на зерно, 3(4 т/га соняшнику, 4(5 т/га ози(

мого ріпаку, для цього дотримуємося сівозміни, на

більшості площ проводимо мінімальний обробіток

грунту і обов'язково проведемо дворазове позакоре(

неве підживлення всіх с/г культур під час вегетації:

перший раз "Вермибіомагом" (7(8 л/га), другий раз

"Вермийодісом" (6(7 л/га) в баковій суміші з карбамі(

дом ( 10(12 кг/га.

З першим виходом у поле, в фазі кущіння проведемо об�
робку рослин озимої пшениці "Вермибіомагом" в баковій су�
міші з карбамідом 10 кг/га, які ми вже закупили. 

Буваючи в інших господарствах України, мене дивує нео�
бізнаність агрономів щодо нових біостимуляторів�добрив,
Адже економлячи 80�90 грн./га, не добирають мінімум 700�
1200 гривень з кожного гектара. Візьмемо для прикладу ку�
курудзу, посіви якої цього року, у зв'язку з пересівом озимих,
збільшаться на 0,5�1 млн. га. Серед сучасних районованих
гібридів переважають гібриди з потенційною урожайністю
10�15 т/га, а фактична середня урожайність за останні сім
років становить 3,5�5,5 т/га, тобто потенційна продуктив�
ність гібридів кукурудзи реалізується лише на 40�45 %, при
цьому передові господарства стабільно збирають по 10 т/га
і більше, а цілий ряд господарств збирають лише по 3�4 т/га.
То навіщо тоді сіяти кукурудзу?!

Наші резерви �  це біостимулятори�добрива "Вермибіо�
маг", "Вермийодіс", які  допоможуть підвищити урожайність
кукурудзи, знизивши затрати на її вирощування.

В складних кліматичних умовах, які склалися в осінньо�
зимовий період, необхідно все зробити, щоб в цьому році от�
римати високоякісний врожай.

Детальну інформацію по біостимуляторах(добривах 

можна отримати в ПП "Біоконверсія"  

76018, м. Івано(Франківськ, 

вул. Гаркуші, 2, 

м. т.: 067 342 21 88,  067 343 45 27;   

e(mail: vermos2007@ukr.net. 

Богдан Тимофійчук, директор фермерського господарства  "Богдан і К",

Снятинського району, Івано�Франківська області.
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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. 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


