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МОЛОЧНЕ ТВАРИННИЦТВО ІЗРАІЛЮ

120 тисяч дійних корів на 951
молочній фермі Ізраїлю забезпе�
чують потреби країни в молочній
продукції. Середні надої станов�
лять 12 000 л від однієї корови.
Про технологічні та економічні
аспекти виробництво молока в
Ізраїлю розповідав д�р Алекс
Маркович, ведучий спеціаліст по
тваринництву Міністерства сіль�
ського господарства Ізраїлю на
семінарі, що відбувся 18 квітня в
м.Києві.  Про це докладніше на

ссттооррііннцціі  66		77.

"...сьогодні бюджет орієнтується на підтримку сімейних

ферм та кооперативів" � детальніше на ссттооррііннцціі  22 .

Чому райдержадміністрація не ви�

ділили землі та не дозволила ство�

рити фермерське господарство ? 

Як перебороти бюрократичну

машини читайте в правовику на

ссттооррііннцціі  55.

Неможливо уявити кулінарію, особливо св'яткову, без застосуван�
ня спецій � читайте на ссттооррііннцціі  44.

Оптові ціни на сільськогосподарську продукцію на ссттооррііннцціі  44.

Що потрібно щоб не горіли валки з соломою? 
Звичайно ж подрібнювач ms�170. Читайте на ссттооррііннцціі  99.

МАТЕРІАЛ ПРО ЮВІЛЯРА

Асоціація фермерів та приватних землевласників України

щиро вітає з наступаючим ювілеєм голову Черкаської обласної

Асоціації Сергія Стецюка та пропонує ознайомитися з матеріа4

лом про нього на сторінці 3 газети. 

ПРОБЛЕМАТИЦІ
СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ
ПЕРШОЧЕРГОВА УВАГА!
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РИНОК ЗЕМЕЛЬ 	  НА КОНТРОЛЬ АФЗУ

ПРОБЛЕМАТИЦІ СІЛЬСЬКОГО
РОЗВИТКУ ПЕРШОЧЕРГОВА УВАГА

АФЗУ завжди відзначала, що ство�
рення ефективного ринку сільськогос�
подарських земель в Україні залиша�
ється питанням стратегічної важли�
вості, від реалізації якого залежать со�
ціально�економічна динаміка в АПК,
ефективність залучення України в сві�
товий розподіл праці, можливості роз�
будови на цій основі конкурентоспро�
можної національної економіки.

Україна володіє значним земель�
ним потенціалом, який становить 5,7
% території Європи. Із 60,3 млн гекта�
рів земель майже 70 % становлять
сільськогосподарські угіддя з найкра�
щою в світі родючістю. Такий потенці�
ал може розглядатися як потужна кон�
курентна перевага України, проте йо�
го практична реалізація вимагає впро�
вадження відповідної ефективної мо�
делі земельних відносин, адекватної
сучасним жорстким умовам міжна�
родної конкуренції.

Реформування земельних відно�
син в Україні розпочалося у 1991 році.
У результаті демонополізації земель
відбулися докорінні зміни форм влас�
ності на землю, розв'язано проблему
забезпечення громадян земельними
ділянками, введено плату за землеко�
ристування, створено передумови
формування ринку землі.

За період земельної реформи в Ук�
раїні ухвалено низку законодавчих ак�
тів, які заклали основи правового поля
для функціонування земельного рин�
ку. Основоположним з них є Земель�
ний кодекс України, прийнятий в жов�
тні 2001 року. Ця сфера діяльності ре�
гулюється майже 30�ма законодавчи�
ми актами, в т.ч. Законами України
("Про оцінку земель","Про особисте
селянське господарство", "Про зем�
леустрій", "Про порядок виділення в
натурі (на місцевості) земельних діля�
нок власникам земельних часток (па�
їв)", "Про охорону земель"), Указами
Президента, а також постановами та
розпорядженнями Кабінету Міністрів
України. 

Питання земельної реформи було
включено до порядку денного  двох
останніх з'їздів АФЗУ та обговорюва�
лося  на кожному засіданні Ради АФЗУ
починаючи з 2010 року. 

Члени АФЗУ активно відстоювали
права фермерів всіма можливими

шляхами: починаючи від участі у пар�
ламентських слуханнях, робочих гру�
пах при профільному комітеті Верхов�
ної Ради, міністерстві, на прес конфе�
ренціях, громадських обговореннях
законопроекту "Про ринок земель",
закінчуючи страйками � як перед пар�
ламентом під час розгляду законопро�
екту "Про ринок земель" так і на місце�
вому рівні, (Бобринецький район Кіро�
воградська область, Дніпропетров�
ська область та інші). 

Крім того АФЗУ продовжує роботу
по вдосконаленню проектів земель�
них законів з метою врахування інте�
ресів фермерів та власників земель�
них часток (паїв). Так, АФЗУ в межах
програми "Об'єднуємося заради ре�
форм!" USAID (UNITER) Pact, приймає
участь у проекті "Фермерам та при�
ватним землевласникам про ринок
земель сільськогосподарського приз�
начення". 

Ухваливши у грудні минулого року
законопроект "Про ринок землі" у пер�
шому читанні, Верховна Рада України
у теперішньому складі очевидно не бу�
де розглядати цей закон надалі. Од�
нак підстав для самозаспокоєння у
нас нема. Ми повинні завжди бути на
передових позиціях у відстоюванні
прав та інтересів членів асоціації у пи�
таннях ринку землі.    

З цією метою АФЗУ буде здійсню�
вати адвокацію своїх пропозицій че�
рез ОГС, ЗМІ, шляхом публічних вис�
тупів Президента та голів місцевих
асоціацій, яких я заохочую до співпра�
ці. Саме з метою посилення можли�
востей регіональних АФЗ у захисті
прав на землю фермерів та селян
прошу надсилати електронною пош�
тою чи поштовою кореспонденцією на
адресу АФЗУ свої пропозиції, поба�
жання та зауваження із  питань аграр�
ної реформи. Разом з тим, у газеті
"Вісник Фермер України" ми будемо
продовжувати  публікувати  матеріали
про утиски та переслідування ферме�
рів, а також статті про передовий дос�
від роботи фермерських господарств.

Хай щастить нам усім і нехай проц�
вітає українське село!

З повагою,

Президент АФЗУ

М.Миркевич

За утримання великої рогатої худо�
би селяни отримуватимуть державну
фінансову підтримку. Відповідне рі�
шення прийняв Кабінет Міністрів 23
квітня, внісши зміни до Порядку нара�
хування податку на додану вартість,
що сплачується до державного бюд�
жету переробними підприємствами за
реалізовані ними молоко, молочну си�
ровину та молочні продукти, м'ясо і
м'ясопродукти, іншу продукцію пере�
робки тварин, закуплених у живій вазі,
а також виплати і використання коштів,
що надійшли від його сплати. 

На наполягання Прем'єр�мініс�
тра розроблено механізм дотації
"безпосередньо в руки селянину".
Відповідно до рішення Уряду, випла�
та спеціальної бюджетної дотації
здійснюється фізичним особам за
утримання ними молодняку великої
рогатої худоби, який народився в
господарствах населення, та за збе�
реження його до певного віку від да�
ти подання відповідних документів.

Спеціальна бюджетна дотація
виплачується за утримання молодняку
ВРХ, який на момент подання фізични�
ми особами відповідних документів у

перший раз досяг певного віку, у роз�
мірі:

� за молодняк ВРХ віком від 3 до 5
місяців � 250 грн. за голову;

� за молодняк ВРХ віком від 6 до 8
місяців � 500 грн. за голову;

� за молодняк ВРХ віком від 9 до 11
місяців (включно) � 750 грн. за голову.

Під час засідання також прийня�
то рішення максимально спростити
кількість необхідних документів. Так,
для отримання дотації за молодняк
ВРХ селяни повинні подати в сільські,
селищні чи районні ради лише копії
паспорта особи, ідентифікаційного но�
меру, паспортів ВРХ та номер рахунку
в банку. При цьому було зазначено, що
для перерахування коштів можна ско�
ристатися тим рахунком, який селяни
вже відкривали для отримання відшко�
дування понесених витрат за вагу
придбаної худоби.

Перерахунок коштів Держказна�
чейство здійснюватиме безпосеред�
ньо на зазначений селянином банків�
ський рахунок.

Департамент інформації та  

омунікацій з громадськістю 

Секретаріату КМУ

На загальних зборах Всеукраїнської Асоціації сільських та селищних рад, які
відбулися 24 квітня, міністр аграрної політики та продовольства України Микола
Присяжнюк, у своєму виступі змістовно зупинився на проблематиці сільського
розвитку. В цьому контексті головним для його відомства є питання дотацій
сільгоспвиробникам, в першу чергу невеликим сімейним господарствам,
питання цінової політики на молоко, питання щодо рівня заробітної плати, в тому
числі для працівників соціальної сфери. 

Надзвичайно важливо для всіх селян було почути від міністра, що сьогодні
бюджет орієнтується на підтримку сімейних ферм та кооперативів.
Підтвердженням цього є постанова, яку Уряд прийняв для забезпечення дотації
"безпосередньо в руки селянину".

У АСОЦІАЦІЇ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ РАД

НОВИЙ ЛІДЕР
Загальні збори уповноважених представників Всеукраїнської

асоціації сільських та селищних рад на своєму зібранні 24 квітня

обрали нового голову організації. Ним став Фурсівський сільський

голова білоцерківського району Київської області Фурсенко Микола

Іванович. 

Асоціація фермерів та приватних землевласників України щиро

вітає Миколу Івановича з довірою колег, бажає плідної праці задля

процвітання рідної землі. Успіхів та вагомих здобутків!

ДОТАЦІЯ  "В РУКИ СЕЛЯНИНУ" 

ЗА УТРИМАННЯ ВРХ

ПАМ'ЯТІ ФЕРМЕРА

Асоціація фермерів та приватних зем�

левласників України висловлює співчуття

рідним, близьким, партнерам та однодум�

цям з приводу смерті Дем'яненко Григорія

Федоровича, який очолював Донецьку об�

ласну АФЗ протягом тривалого часу.

Пам'ятаємо та сумуємо 
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СЕРГІЙ СТЕЦЮК: "УКРАЇНА НЕ МОЖЕ БУТИ
БЕЗ СЕЛА, А СЕЛО БЕЗ ФЕРМЕРА"

Сергій Стецюк фактично по�

вернувся до фермерства з влади:

працював керівником Тальнівсько�

го, Маньківського районів. Дійшов

висновку, що різного роду політи�

ки насправді мало чим одне від од�

ного відрізняються. "Я розчару�

вався в політиці, але не у вірі, що

народ заслуговує на краще, не

розчарувався в природі, в землі. І

я хочу в цій площині жити й працю�

вати", � каже Сергій Стецюк.

Знайти контору голови ФГ "Чер�
вона калина" не так�то просто: хіба
може нею бути цей маленький буди�
ночок в європейському стилі? Сергій
Іванович узагалі любить ламати сте�
реотипи:

� Коли 20 років тому був прийнятий
Закон України "Про селянське (фер�
мерське) господарство", для мене це
було цікаве повідомлення, � пригадує
він. � Я собі твердо вирішив, що це мій
шлях надалі (мені тоді було 29 років).
Хоч працював агрономом, мав вищу
освіту, за плечима був досвід керівни�
ка райкому комсомолу, та хотілось
своєї справи. Тож зрадів нагоді. У хаті
були ще два молоді чоловіки: мій брат
Володя (на жаль, нині покійний) і Ми�
кола, чоловік сестри: удома на сімей�
ній раді вирішили створити фермер�
ське господарство.

� А батько не перечив?

� Батько був категорично проти.
Він усе життя в колгоспі, кращий ме�
ханізатор. На нього тисла зневіра, що
селянин може бути самостійником. А
може, й острах: навіть пам'ять про за�
можних селян стерлася в нашому се�
лі, бо в Нестерівці, де зараз живе 800
осіб, тільки в роки Голодомору по�
мерло 1200 осіб…

У травні 1992 року ми отримали
дозволи на користування 95 гектара�
ми сільськогосподарських угідь. Взя�
ли кредити, закупили техніку. Оброб�
ляли землю сімейно, я працював за
кермом трактора й комбайна. У ті
важкі роки ми були однією з позитив�
них ланок життя й виробництва. Наші

поля були чисті й урожайні. У 1993 ро�
ці ми вперше продали державі хліб,
цукровий буряк, соняшник.

Переломним моментом став гру�
день 1999 року, коли вийшов указ
Президента про паювання земель і їх
можна було брати в оренду. З 2000
року наше господарство розширило�
ся, обробляє 785 гектарів землі: в то�
му числі паїв близько 150�ти осіб.

� І все ж це не так багато землі,

тож господарювання на ній має

свої особливості?

� Ми стараємося збільшити відда�
чу від гектара, капіталізувати вироб�
ництво. Сіємо культури високозатрат�
ні, щоб мати вагомий валовий про�
дукт. Зібрали цього року озимої пше�
ниці по 56 центнерів з гектара, ярого
ячменю по 38, цукрових буряків по
460, соняшнику по 28, кукурудзи по
81 центнер з гектара. Вирощували та�
кож соняшник на насіння, ріпак, сою,
гречку. Фінансово рік цей не найкра�
щий, бо ціни на продукцію залишили�
ся попередніми чи й упали, як от на
соняшник, а на міндобрива, отрутохі�
мікати, паливно�мастильні матеріали
виросли в півтора раза.

� Ми практично не отримуємо до�
помоги, � додає дружина фермера,
Надія Олександрівна, яка очолила
господарство, коли чоловік був задія�
ний на державній службі. � У поперед�
ні роки були компенсації на озимі, ярі,
цукровий буряк, міндобрива. А в ни�

нішньому не знаємо жодного госпо�
дарства, яке б скористалося держав�
ною підтримкою.

� Але ми розуміємо, що на землі
працювати непросто, � не дає впасти
у відчай дружині Сергій Іванович. � Го�
ловне � треба робити все, що від нас
залежить: дотримуватись технології
виробництва. Загалом я не вірю в
збитковість у будь�якій галузі: якщо ти
створив продукт, і цей продукт краси�
вий і необхідний для людей, він про�
дасться. Як такий виробити? У нас є
задумки і щодо переробки, і щодо
тваринництва, а щодо садівництва, то
в цьому році вже й перші яблука від
наших дворічних яблунь побачили:
вони як для супермаркетів.

� Цінність саду, який ми закладає�
мо, в тому, що він відносно недоро�

гий, без поливу, без тої мороки, якої
вимагає сад на карликових підщепах,
служити буде років двадцять, � розпо�
відає Володимир Гнатенко, агроном�
плодівник господарства. � Сорти тра�
диційні: Айдаред, Ренет Симиренка,
Голден Делішес, Чемпіон, Флоріна.

Фермер надає перевагу вітчизня�
ній техніці:

� До неї є запчастини, й вони не
настільки дорогі, як імпортні, � пояс�
нює Максим Погорелюк, головний ін�
женер. � Для такої площі землі наших
"Нив", тракторів МТЗ�82, Т�150, вис�
тачає. До речі, й перший трактор фер�
мерського господарства МТЗ�80 ще
справно працює.

Не має права фермер на помилку
і в підборі кадрів: у нього в колективі
тільки професіонали. Своїх працівни�
ків цінує (постійно працюючих у ньо�
го 32):

� Зарплата в господарстві 1,5�3 ти�
сячі гривень, але є місяці, коли на
важких роботах люди одержують по
5�6 тисяч, � констатує Сергій Стецюк.

� Зарплата вчасно, � підтверджує
Петро Телятник, механізатор, який
працює у фермера сімнадцять років, �
і робочі місця додаються.

Максим Погорелюк відає госпо�
дарським двором: ось душова з бой�
лером, окремо приміщення побутове,
окремо для виробничих нарад, а це
павільйон�їдальня.

� Тут дбають про працівників, ро�

бота є чи нема, а щоб усі були нагодо�
вані, � посміхається будівельник Про�
кіп Журба. � Зарплата нормальна, та�
кож фермер виписує недорогі про�
дукти.

� …Чого ж ми тут уже й працюємо
чотири роки, � додають його син Мак�
сим та племінник Віктор, які скушту�
вали заробітків по Росіях.

� Сергію Івановичу, а з іншими

орендарями за пайовиків не спе�

речаєтесь, як по деяких селах?

� В селі чотири орендарі. Три чвер�
ті земель у ТОВ "Нестерівка". Де наші
інтереси перетинаються, сідаємо з
Михайлом Адаменком, керівником то�
вариства, домовляємось. В очах па�
йовиків стараємося не втрачати мар�
ку. В цьому році платимо за оренду
4,5 відсотка вартості паїв. Де треба

зусилля всіх орендарів поєднати, це
робить сільська рада.

Як розповідає секретар сільради
Оксана Стецюк, в цьому році сільрада
уклала з орендарями угоди про соці�
альну співпрацю. Проте допомога ФГ
"Червона калина" набагато переви�
щує передбачену угодою.

� Ми зробили в цьому році на 43
тисячі гривень ямкового ремонту до�
ріг, надали близько 10 тисяч гривень
на відновлення дитсадка після поже�
жі, � конкретизує Сергій Іванович. �
Школі даємо щороку на ремонти, на
літній табір, тенісного стола купили,
м'ячі, посуд. Окремі допомоги грома�
дянам села, школі, дитсадку обійшли�
ся в більш як 10 тисяч гривень.

Особлива турбота Сергія Стецюка �
про Свято�Дмитрівську церкву для ві�
рян УПЦ КП:

� В селі зараз дуже мало спільного,
що об'єднує людей. Неможливо спо�
кійно спостерігати за тим, як люди
спиваються, втрачають інтерес до
життя. Тому ми на родинній раді у
2007 році вирішили будувати церкву.
Вона матиме й архітектурну цінність,
бо надзвичайно висока дзвіниця, 23
метри. Роботи це складні, а ще ж тре�
ба буде оздобити так, щоб стіни гово�
рили з тобою. Не вистачає нам ще
коштів, щоб швидко зробити. Але ко�
ли піднімали цього року хрести на ку�
поли, то біля церкви стояло близько
сотні людей, і всі, хто там був, ішли до
освячених хрестів і цілували… це було
трепетно.

� Сергію Івановичу, ви були пер�

шим заступником голови Асоціації

фермерів України, одинадцять ро�

ків очолюєте обласну Асоціацію.

Якою бачите перспективу фер�

мерства?

� Воно вигідне для держави, бо це
шлях інвестування за рахунок внут�
рішніх резервів. У нас в районі зараз
працює 120 фермерів, які обробляють
12 тисяч гектарів сільськогосподар�
ських земель. Достойні господарники
� брати Михайло та Анатолій Мальо�
вані з Дзендзелівки, Микола Лещенко
з Маньківки, Віктор Шевченко з По�
дібної, Петро Драпогуз з Попівки,
Сергій Пащенко з Кислина, Андрій
Мельник з Буків і ще цілий ряд. Жите�
лям села легше порозумітися з ними,
"своїми", ніж коли заїхав чужий по�
тужною технікою, посіяв і зібрав � а як
живе село, його не цікавить. Ось поч�
неться ринок землі (а це не базар од�
ного дня), фермери ще розкриють
свій потенціал. Хоч тут має зрости і
роль сільських громад: якщо вони бу�
дуть в курсі щодо руху землі, то буде
навіть боротьба за вирішення соці�
альних питань: по дитсадку, школі,
медпункту. Це головне, бо хай там
може як в інших краях, а Черкащина �
це насамперед сільська поселенська
територія.

Лариса СОКОЛОВСЬКА

Черкаський край газета

Глибокі круги на полі скидалися б на щось містичне, якби

трохи віддалік не ходили з шістдесятиметровою рулеткою

Юля Миргородська та Наталя Смак: дівчата розмічають, де

трактору копати лунки під яблуні для фермерського саду. Він

займе 30 гектарів. Як задумав голова фермерського госпо�

дарства "Червона калина", голова Асоціації фермерів і при�

ватних землевласників області Сергій Стецюк, буде його сад

у Нестерівці Маньківського району найкращим � принаймні в

західній частині Черкащини. А головне що розкинеться яблу�

неве царство поблизу хати, де живуть його батьки, сестра,

племінники й де він теж будує дім для своєї сім'ї. "Стецюків�

ка" � так назвали цей куток у Нестерівці будівельники, які тут

клали асфальт і назву цю з камінчиків на дорозі виклали й

прикотили.
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АРОМАТИ СВЯТКОВОГО СТОЛУ

Спеціями зазвичай назива�
ють усі прянощі й приправи, що
вміщують смакові ароматичні
речовини, ефірні масла та інші
подібні субстанції. У міжнарод�
ній практиці спеціями зазвичай
називають усі речовини, котрі
використовуються для покра�
щення смакових властивостей
їжі � від гірчиці аж до стручків ва�
нілі, понад кількох сотень най�
менувань. Однак на думку дея�
ких професіоналів кулінарної
науки (наприклад, Вільяма Пох�
льобкіна), ці дивовижні супутни�
ки людини заслуговують на
більш детальну класифікацію,
згідно з котрою до спецій відно�
сять сіль, харчову соду, поташ,
амоній, пекарський порошок,
оцет, лимонну кислоту, крох�
маль, алкоголь, цукор, дріжджі,
желатин, пепсин і навіть борну
кислоту. Окреме й почесне міс�
це в такій класифікації займають
прянощі � висушені частини та�
ких екзотичних рослин, як ва�
ніль, гвоздика, імбир, калган,
кардамон, кориця, куркума,
лавр, мускатний горіх, перці,
шафран та інші ароматні, пекучі,
гіркі чи пряні на смак речовини.
До пряних культур також нале�
жать цибуля, часник, черемша,
петрушка, пастернак, селера,
фенхель, базилік, кервель, корі�
андр, лаванда, майоран, мелі�
са, м'ята, кріп тощо.

Перші згадки про прянощі
зустрічаються в документах Ін�
дії, Китаю, Єгипту, інших най�
древніших цивілізацій. Мистец�
тво їхнього вживання коренить�
ся вже в індійських священних
письменах, а на єгипетських па�
пірусах другого тисячоліття до
нашої ери збереглися рецепти
блюд із додаванням анісу, гір�
чичного насіння, коріандру,
м'яти, кориці й шафрану. Антич�
ні греки й римляни знали біль�
шість відомих нині екзотичних
спецій, котрі тоді завозилися з
Індії та Цейлону.  Згодом, разом
з римськими легіонами, вони
дійшли й до Північної Європи. 

Поширенню спецій сприяли
й грабіжницькі хрестові походи,
але ціни на них неухильно зрос�
тали. Тому відряджалися все
нові експедиції, метою котрих
був пошук прянощів. Ці експе�
диції започаткували епоху Вели�
ких відкриттів XV�XVI ст. Колумб,
Васко да Гама, інші мандрівники
поверталися зі своїх плавань із
вантажами золота й не менш
дорогоцінних спецій. Іноді вони
й справді використовувалися
нарівні з золотом під час торго�
вельних розрахунків. У Франції
навіть була поговірка� "дорогий,
як перець".

Отже, знайомтеся � східні

прянощі (подаємо в алфавітно�
му порядку).

Аніс  � пряна трава родом із
Єгипту та Сирії. Анісова олія з
найдавніших часів відома свої�
ми не тільки смаковими, а й лі�
кувальними властивостями.
Так, Гіппократ рекомендував
своїм пацієнтам, які мали кло�
поти з дихальними шляхами,
грудні еліксири з такої олії. Втім,
повернемося до кулінарії: як
спецію використовують насіння
анісу, що має тонкий солодку�
ватий смак. Додається до риб�
них блюд, супів, тіста, спиртних
напоїв.

Базилік � пряна трава з ро�
дини губоцвітих, що потрапила
до нас із Індії та Ірану. Порошок
базиліка додають до рибних,
сирних, яєчних, м'ясних блюд та
в макарони. Цілі сухі стебла кла�
дуть у соління.

Ваніль � в'юнка рослина з ро�
дини обхідних. Її батьківщина �
Центральна Америка, зокрема,
Мексіка. Використовують зде�
більшого стручки, але процес їх
вирощування,  збирання й пере�
робки неймовірно трудоміс�
ткий, тому ваніль залишається
однією з найдорожчих пряно�
щів. Тому популярним у вжитку
є ванілін � штучний замінник ва�
нілі, а також ванільний цукор на
його основі. Тонкий аромат і
квіткова солодкість ванілі за�
безпечили їй гідне місце в кулі�
нарії дорогих кондитерських ви�
робів, особливо шоколаду та
солодкої випічки.  

Гвоздика � бутони квітів
гвоздичного дерева, що мають
пекучий солодкуватий смак і
сильний аромат. Місце зрос�
тання � Молукські острови (Ма�
лайський архіпелаг). Викорис�
товується для приготування ма�
ринадів, приправ, соусів до
м'ясних і солодких блюд східної
та європейської кухні.

Гірчиця � світло�жовтий по�
рошок меленого насіння са�
рептської гірчиці, що викорис�
товується для приготування як
власне столової гірчиці, так і
більш оригінальних приправ. За
твердженням Похльобкіна, гір�
чиця, так само як інші приправи,
є лише харчовою добавкою, орі�
єнтованою винятково на поліп�
шення смакових властивостей
їжі та розвиток її ароматично�
смакового розмаїття. Але уяви�
ти собі наш стіл без гірчиці �
майже неможливо.

Горіх мускатний та мускат�
ний цвіт � це частини одного й
того самого мускатника, тобто
мускатного дерева, що росте на
Молукських островах. Плоди
його по формі й кольору нагаду�
ють абрикоси. Після дозрівання

плоди розтріскуються і відкри�
вають доступ до насіння, час�
тково вкритого шкаралупою,
котра при висушуванні набуває
помаранчевого кольору. Власне
її й називають мускатним цві�
том. А саме насіння, котре
зветься мускатним горіхом, об�
робляють і сушать досить
складним способом. Мускатний
горіх і мускатний цвіт мають по�
різному сильний і тонкий аро�
мат. У кулінарії західних країн
мускатний горіх у молотому чи
тертому вигляді додають до са�
латів, овочевих та картопляних
пюре, блюд із птиці, грибів та
риби. Мускатний цвіт, як і мус�
катний горіх, становлять основу
багатьох соусів, його викорис�
товують у приготуванні гострих,
переважно м'ясних блюд.   

Естрагон (тархун)  � аромат�
на трава роду полину, походить
із Східного Сибіру й Монголії.  Як
свіжі, так і висушені стебла ест�
рагону додають до салатів, су�
пів, на них настоюють освіжаючі
напої. Особливо добре естрагон
смакує до відвареної риби.

Кардамон �  багаторічна
трав'яниста рослина з родини
імбирних, батьківщиною якої є
Малабарський берег Індії. Як
спецію використовують насіння
кардамону. Воно міститься в ко�
робочках, котрі збирають не�
дозрілими й висушують, потім
вилущують насіння. Кардамон �
одна з найвишуканіших спецій.
Він має своєрідний аромат, ос�
віжаючий, трохи камфорний
смак. В Індії його додають до
багатьох страв � плову, каррі,
солодощів та десертів. У Євро�
пі, зокрема в Скандинавії, з ним
печуть пироги, кекси, торти, до�
дають до консервів.

Кмин � насіння цієї рослини
має освіжаючий смак і приємний
аромат. Це улюблена спеція єв�
ропейських пекарів, кондитерів
та сироварів. Кмин добре гармо�

нує з блюдами з капусти, картоп�
лі, сиру, додають його і в солодкі
блюда, а також джин і шнапс.

Коріандр � пряна трав'янис�
та рослина родом із Малої Азії
та Східного Середземномор'я.
Зелень цієї рослини називають
кінзою, а насіння, що має спе�
цифічний запах, схожий на за�
пах сушеного апельсина � корі�
андром. Свіжа зелень, змішана
з базиліком, цибулею, часни�
ком, чудово доповнює салати,
супи і особливо м'ясні страви, а
зернята використовують при
маринуванні риби, солінні ка�
пусти тощо. Інколи їх змішують
із насінням кмину.

Кориця � висушена кора ко�
ричного дерева, що росте на
Цейлоні та південному узбереж�
жі Індії. В східній кулінарії кори�
цю додають до гарячих і холод�
них блюд із домашніх птахів, при
тушінні баранини, а в Китаї та
Кореї � приправляють свинину.

Лист лавровий � походить із
Малої Азії, де росте благородний
лавр. Окрім звичного викорис�
тання, тобто додавання до страв
висушеного листя, відомі рецеп�
ти приготування шашликів, коли
лавровий лист нанизують на
шампури разом із шматочками
м'яса та овочами. Його викорис�
товують навіть для ароматизації
деяких солодких блюд. 

М'ята � вживають кілька ви�
дів цієї пряної рослини, проте
найчастіше віддають перевагу
кучерявій м'яті, котру в сухому
вигляді додають до блюд із
м'яса, бобових, а також в мари�
нади для м'яса та дичини.

Перець � білий та чорний (за�
везені з Індії), червоний (похо�
дить із Центральної Америки) та
пахучий (батьківщина � Антиль�
ські острови) навряд чи потре�
бує якоїсь окремої популяриза�
ції, бо кожна господиня має
більшість із них у своєму кухон�
ному "арсеналі".

Розмарин � це вічнозелений
кущ, завезений із Середземно�
мор'я. Використовують його ви�
сушене листя. В Україні він не
дуже популярний, хоча його
можна додавати до м'ясних
блюд, овочів, соусів та фрукто�
вих салатів. Італійці додають
розмарин навіть у тісто для піци
та макаронів.

Шафран �  з найдавніших ча�
сів завозився з Малої Азії, при�
чому цінився не тільки як спе�
ція, а ще й барвник. За древніх
часів шафран коштував дорож�
че за золото. Це не дивно �  ад�
же для того, щоб отримати кі�
лограм прянощів, необхідно бу�
ло обробити 80 000 рослин, від�
щипнувши від них (вручну)
приймочки квітів. Висока ціна і
незмінний попит на шафран на�
дихали численних фальсифіка�
торів, з якими тодішні європей�
ські уряди нещадно боролися.
Так, у середньовічній Франції за
спробу підробити шафран
призначався штраф у 60 кілог�
рамів срібла!

У шафрана сильний аромат і
гірко�пряний смак. Перед вико�
ристанням його протягом п'яти
хвилин заварюють чи у воді, чи в
іншій рідині, потім цей відвар,
що набув аромату й кольору
шафрану, додають у страви з
рису, м'яса, риби. Екстракт
шафрану входить до складу лі�
керу шартрез. Шафран (інша
назва � крокус) тепер вирощу�
ють і в Україні, на Південному
березі Криму. 

У короткій публікації немож�
ливо розповісти про всі спеції,
прянощі й приправи, котрі про�
тягом багатьох століть були й за�
лишаються незмінними супутни�
ками людини. Сподіваємося, що
ця коротка розповідь про деякі з
них зацікавить читачів нашого
видання та стане їм у нагоді.

Володимир ЯРОШЕНКО 

Неможливо уявити собі кулінарію, особливо святкову,

без застосування спецій � пряно�ароматичних речовин, кот�

рі надають їжі неповторного смаку й аромату. Традиції, спо�

соби й масштаби використання спецій у кожній країні свої,

проте їх не зупиняють кордони. Певною мірою їх поширен�

ня залежить від кліматичної зони: чим сухіше й спекотніше

навколо, тим гостріші й ароматніші страви � таким чином

населення захищає свої організми від перегріву. До того ж,

спеції, котрим притаманні бактерицидні й навіть лікувальні

властивості, допомагають краще зберігати продукти та

сприяють кращому засвоюванні їжі. Пропонуємо читачам

ближче познайомитися з найпоширенішими спеціями, діз�

натися про їх походження й основне застосування.

ОПТОВІ ЦІНИ НА СІЛЬГОСППРОДУКЦІЮ НА ОПТОВИХ РИНКАХ УКРАЇНИ

СТАНОМ НА  26.04.12
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Порядок звернення фермерів 
за захистом порушених прав до суду

Фермери, що мають земельні ділянки на території України повсякчас стикаються з
порушенням своїх прав та свобод, так як законодавство України на сьогоднішній день,
навіть враховуючи титанічні зусилля об'єднань фермерів та землевласників з його удос�
коналення, не може гарантувати аграріям недоторканості їхніх земель, збереження на�
саджень, запобігання збитків та інших прав фермерів на спокійну та прибуткову діяль�
ність.

Тому за захистом своїх прав приватні землевласники все частіше змушені звертати�
ся до суду. Але не всі нюанси правильного захисту інтересів у судовому порядку є зро�
зумілими, тому слід приділити увагу порядку звернення до суду загальної юрисдикції та
роз'яснити особливості такого звернення.

Відповідно до чинного законодавства України, а саме до статті 55 Конституції Украї�
ни, права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

До суду особа може звертатися та відстоювати свої права особисто або через свого
представника. Цивільним процесуальним кодексом України визначені особи які можуть
бути представниками, документи які підтверджують у суді повноваження представника,
визначений обсяг повноважень представника у суді та інші аспекти захисту своїх прав
через уповноважену особу (ст.ст. 40�46 Цивільного процесуального кодексу України).

Для звернення до суду перш за все необхідно визначити, які саме права було пору�
шено та обґрунтувати позовні вимоги. Виходячи з цих даних можна визначити розмір су�
дового збору, що справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у
місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповід�
на заява або скарга подається до суду. Ставки судового збору визначені Законом Укра�
їни "Про судовий збір".

Позов до суду пред'являється шляхом подання позовної заяви. Позовна заява пода�
ється до суду у письмовій формі та повинна містити: найменування суду до якого пода�
ється заява, ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я представника пози�
вача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання (перебування)
або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв'язку, якщо такі відомі. 

В заяві обов'язково повинен бути визначений зміст позовних вимог, а  для вимог
майнового характеру (відшкодування збитків, повернення коштів, витребування вико�
нання зобов'язань та ін.) обов'язковим є зазначення у позовній заяві ціни позову. 

В позові викладаються обставини, якими позивач обґрунтовує свої позовні вимоги а
також зазначаються докази, які підтверджують дані обставини.

Позовна заява повинна містити дату її подання (для заяви, що відправляється пош�
тою � дату відправки поштою) та підпис позивача або його представника.

До позовної заяви додаються копії документів, що виступають доказовою базою (ко�
пії) а також документи, що підтверджують сплату судового збору (в оригіналі). Також до
позовної заяви повинна бути додана її копія з усіма доказами для направлення її відпо�
відачу.

Якщо позовна заява подається представником позивача, до заяви додається копія
документу, що підтверджує його повноваження.

Данні вимоги до позовної заяви встановлені у статтях 119 та 120 Цивільного проце�
суального кодексу України. Не дотримання цих вимог є підставою для відмови у прий�
нятті позову судом. Суд також може залишити позовну заяву без руху та повернути її.
Підставами для залишення позовної заяви без руху є несплата або ненадання суду до�
казів про сплату судового збору,  невиконання вимог статей 119 та 120 Цивільного про�
цесуального кодексу України та інших вимог, встановлених законом. У разі залишення
позовної заяви без руху суд постановляє про це ухвалу, якою надає позивачу строк для
усунення недоліків. Якщо позивач усунув такі недоліки, датою подання заяви вважаєть�
ся поданою дата подання першої (первісної) заяви з порушеннями.

Якщо позивач дотримав усі вимоги, встановлені законом, суд своєю ухвалою відкри�
ває провадження у справі, про що повідомляє позивача та викликає його та відповідача
у судове засідання,  надсилаючи йому судове повідомлення � повістку, в якій зазнача�
ються дані, необхідні для забезпечення явки в судове засідання. Повістка надсилається
рекомендованим листом сторонам за адресою зазначеною у позовній заяві та вручаєть�
ся їм під особистий підпис.

Процедура звернення до суду, звичайно, має свої особливості, але дотримуючись
вимог, визначених законом кожен фермер, права якого порушено, може захистити свої
охоронювані законом права та інтереси у судовому порядку.

Звертаюсь до Вас як громадянин України, який має дванадцятилітній

досвід роботи в сільському господарстві і бажаючий створити фермер�

ське господарство.

05.08.2011 р. я подав до Першотравневої районної державної адмініс�

трації Донецької області заяву з додатком всіх необхідних документів (в

тому числі копію трудової книжки) для виділення землі у власність і в

оренду для створення фермерського господарства.

14.02.2012 р. мені було відмовлено в організації фермерського госпо�

дарства. Посилаючись на ст..7 Закону України "Про фермерське госпо�

дарство" зі змінами від 16.06.2011 р. в який вказано, що "... всім бажаю�

чим отримати у власність або в оренду земельний участок державної

власності необхідно надати документи, що підтверджують досвід роботи

в сільському господарстві чи документи про наявність освіти, отриманого

в навчальному закладі". В той же час мені повідомили, що перелік доку�

ментів який підтверджує досвід роботи в сільському господарстві, дору�

чено затвердити Кабінету Міністрів України за поданням спеціально упов�

новаженого центрального органу виконавчої влади в галузі аграрної полі�

тики. А на 14.02.2012 р. перелік не затверджений.

Чому сьогодні склалася така ситуація, що закон є, але він не працює,

оскільки не має переліку документів, що підтверджують досвід роботи?

Що може достовірніше підтвердити досвід роботи, ніж трудова книжка?

Нагороди і грамоти? Вони також є! І  кому як не районній адміністрації зна�

ти про це, вона ж і нагороджувала.

Прошу Вас розібратися в ситуації, що склалася і сприяти мені в органі�

зації фермерського господарства.

Донецька область,

Бєлозерцев І.І.

Головному редактору газети "Вісник Фермер України"

Данкевичу М.Г.

Сумно отримувати такі листи, в
яких йдеться про перешкоди створен�
ню фермерських господарств через
затримку владою у прийнятті підзакон�
них актів. На жаль, такі звернення за�
раз не поодинокі. 

АФЗУ понад сім місяців тому надіс�
лала до Міністерства агрополітики і
продовольства свої пропозиції щодо
переліку документів, які надають пра�
во для створення фермерського гос�
подарства на землях державної та ко�
мунальною власності. 

Проте.... Рішенням в подібній ситу�
ації є вплив фермерів на владу задля
прискорення прийняття відповідних рі�
шень, в нашому випадку затвердження
Кабінетом Міністрів Переліку докумен�
тів, через організацію фермерського
самоврядування � як всеукраїнську
АФЗУ так і обласну АФЗ.

Звернення до суду є мало перспек�
тивним, оскільки позитивна практика
захисту через суди  досягається лише
у випадках спірних правовідносин, що
не врегульовані законодавством. В да�
ному випадку в задоволенні позову
про вчинення дій (виділення землі для
створення фермерського господарс�
тва) районною державною адміністра�
цією очевидно буде відмовлено з при�
чини правомірності відмови РДА в та�
ких обставинах � за відсутності перед�
баченою законом нормативно право�
вої бази, що регулює дані правовідно�
сини. Стороною, що порушила Ваші
права (не затверджує підзаконний
нормативно правовий акт, що тягне за
собою відмову у наданні землі та ство�
рення фермерського господарства) є
найвищий суб'єкт владних повнова�
жень виконавчої влади � Кабінет Мініс�
трів України. В Україні є практика пози�
тивного вирішення подібних проблем з
Урядом в судовому порядку. Навіть є

стягнення моральної шкоди через між�
народні суди. 

Однак, при виборі шляху досягнення
результату слід зважити і порівняти всі
затрати  часу, сил, ресурсів з отрима�
ним результатом. Після чого вибрати
найоптимальнішій результат. Очевид�
но, що найменш затратним є звернення
до КМУ від АФЗУ (що ми вже зробили),
а також від обласної АФЗ. Можливо в
різний спосіб і декілька разів.  

Крім того необхідно вдумливо про�
аналізувати всі обставини на предмет
з'ясування шляху її вирішення. Нап�
риклад, стаття 7 Закону України "Про
фермерське господарство" підстава�
ми отримання земельної ділянки нази�
ває "наявність освіти, здобутої в аг�
рарному навчальному закладі", а зна�
чить законодавством передбачається
передача земель державної або кому�
нальної власності для ведення фер�
мерського господарства громадяни�
ну, що має аграрну освіту незалежно
від досвіду роботи в сільському госпо�
дарстві.

Тому до заяви про передачу зе�
мель слід додати копії документів, що
підтверджують освіту в аграрному нав�
чальному закладі заявника або грома�
дянина, який має намір разом із заяв�
ником створити фермерське госпо�
дарство. Наголошуємо, що підставою
отримання землі є наявність чогось
одного: або досвіду роботи, або осві�
ти. Якщо одного не має то інше (осві�
та) може знайтися у бажаючого ство�
рити фермерське господарство, або ж
у когось з родичів.

Тож відстоюйте свої права, і в пер�
шу чергу через АФЗУ! Фермерською
громадою діяти ефективніше і еконо�
мічно вигідніше! 

Василь Горбачов,

юрист АФЗУ

* Ваші земельні спори � наша головна біль
* Юридична підтримка під час земельного реформування
* Зареєструй з нами фермерське господарство 

та розвивай економіку держави
* Юридична консультація по земельному праву лише 

за 490 грн. (пропозиція діє з 15.04.2012 по 15.06.2012)
* Постійне консультування фізичних осіб лише 500 грн. 

на рік (кількість заявок обмежена)

т. + 380 44 528 30 94, + 380 44 528 30 54

www.puhaipartnery.com.ua

Юридична компанія 

"Олексій Пуха і Партнери"

Шановний Іван Іванович! 
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МОЛОЧНЕ ТВАРИННИЦТВО ІЗРАІЛЮ

Незважаючи на вкрай складні кліматичні умови тва�
ринницька галузь сільського господарства Ізраїлю пов�
ністю забезпечує населення країни молочними продук�
тами власного виробництва. При цьому, всі зернові за�
куповуються за кордоном, а великий дефіцит води зму�
шує опріснювати морську в об'ємі до 700 млн. м3 в рік. 

Виробництво молока зосереджено в кооперативних
фермах в кібуцах (163 ферм), сімейних фермах в моша�
вах (773 ферми) та незначна частина на фермах шкіл
сільського господарства (15 ферм) і чітко контролюєть�
ся Радою по виробництву молока шляхом запровад�

ження квот. Ця ж Рада встановлює і ціни на сире моло�
ко, якого виробляється стільки � скільки потрібно для
споживання. Теоретично виробити понад квоту госпо�
дарство може, але це вже буде економічно не вигодно,
закупівельна ціна буде набагато нижча від звичайної.
Ціни на основні молочні продукти контролюються дер�
жавою (в 2011 році прийнято закон по виробництву мо�
лока), але є величезна кількість різноманітної іншої
продукції яка реалізується за вільними ринковими ціна�
ми: йогурти, сири та інше.

Кліматичні умови накладають свій відбиток на особ�
ливості утримання худоби в господарствах. Випас на
пасовищах не передбачено, корови утримуються лише
в приміщеннях, які мають потужну систему вентиляції
та обладнані "душовими" системами, які дозволяють
утримувати температуру в корівниках на 100 нижчою,
ніж на вулиці в спекотні дні. Всі корови дояться лише в
доїльних залах. Приготування та роздача кормів меха�
нізовані. Годування здійснюється кормосумішами у
співвідношенні 65% концентратів та 35% грубих кормів,
в якості якого виступає пшеничний силос. Фактично Із�
раїльський фермер звільнений від проблеми забезпе�
чення поголів'я кормами. За нього це здійснюють пос�

тачальницькі організації, які розраховують склад корму
в залежності від необхідного результату та доставляють
його на ферму в необхідній кількості. Але й затрати на
годівлю тварин становлять майже 50 % від загальних
витрат господарства.

Всі корови в господарствах штучно осіміняються
фахівцями сервісного центру, який входить до складу
асоціації тваринників Ізраїлю, 90 відсотків з них знахо�
дяться в спеціальній племінній книзі. Генетичні показ�
ники Ізраїльської Голштинської породи надзвичайно
високі, адже її історія сягає 40 років і ведеться вона на
науковій основі.

Все сказане вище, разом з високою кваліфікацією
фермерів та професіоналізмом фахівців сервісних цен�
трів дає можливість отримувати від корови в середньо�
му по 12 000 літрів молока в рік. Хоча це також не межа.
В хороших кооперативних фермах при 3�х разовому
доїнні отримують до 14 500 літрів молока на рік, а в сі�
мейних фермах, при 2�х разовому доїнні � до 13 500 літ�
рів. Показник жирності також чітко регламентований і
як правило менше 3,53% не буває. 

Звісна річ, що цих красивих показників не було б, як�
би загальний процес виробництва молока  був не керо�

Загальна інформація про країну Ізраїль

Основні економічні показники Ізраїлю Орган, який регулює всі питання виробництва молокаКліматичні зони Ізраїлю



ваний. Таку координацію здійснює Асоціація тваринни�
ків, яка заснована ще в 1926 році. Дві головні її функції �
це представництво в суспільстві і державних органах,
та надання сервісних послуг, які здійснюють організа�
ції, що належать фермерам на принципах кооперації.

Тож проблемами розведення та селекції високопро�
дуктивних корів займається компанія Сіон. Вона тестує
та вирощує бичків, займається штучним заплідненням
корів, має банк сперми. 

В Асоціації тваринників існує племінна книга, а вірні�
ше електронний банк данних, куди занесена інформа�
ція від більш ніж 100 тисяч корів з 671 ферми, про якість

молока, гене�
тичні показ�
ники, інфор�
мація про
к о н т р о л ь н і
надої, хворо�
би та інша ін�
формація.

Л а б о р а �
торії по якос�
ті молока раз
в місяць про�
водять кон�

трольні доїння корів та визначають білок, жир, лактозу,
соматичні клітини та мікробіальну чистоту, а також
провіряють зразки з молоковозів до приймання моло�
ка на молокозаводи.

Так звана програма управління контролює ветери�
нарне обслуговування, приготування раціонів для тва�
рин, якість та збут молока, відтворення поголів'я, пла�
нування продуктивності, розраховує економіку ферми,
тощо.

Собівартість молока виробленого на Ізраїльських
фермах є однією з найбільших у світі. На сьогоднішній
день вона становить 38,0 Євро за 100 літрів, це майже
4,0 грн. за 1 літр. Теоретично, при завезенні його нап�
риклад з Австралії, вартість могла б бути в два рази
нижчою, але держава підтримує власних фермерів та
стимулює розвиток власної галузі тваринництва.

Звичайно, копіювати Ізраїльський досвід та перено�
сити його в умови України важко, та мабуть і не можли�
во, але використовувати певні ефективні методи прос�
то необхідно. І в першу чергу необхідно переймати
досвід роботи Асоціації, яка відстоює інтереси ферме�
рів перед державою та надає їм допомогу у виробни�
чих напрямках. Сподіваємося, що останні ініціативи
Міністерства аграрної політики та продовольства Ук�
раїни та Уряду в розробці програми державної фінан�

сової підтримки селян  за утримання великої рогатої
худоби принесуть суттєві результати.

Михайло Данкевич,

за матеріалами наданими д�ром

Алексом Марковичем
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МОЧЕВИН�К � ЦЕ НЕ КАРБАМІД!
В зв'язку з багатьма запитаннями � рекомендуємо ознайомитись з цим добривом на сайті: www.agronauk.narod.ru

На даному сайті викладені власти�
вості та ефективність добрива   Моче�
вин�К отримані науково�дослідними ус�
тановами України, при застосуванні йо�
го на різних культурах в нормі 0,5 � 1 літр
на гектар (без карбаміду), в тому числі
по слідуючим культурам.

1. Пшениця: Звіт інституту рису.*

Прибавка врожайності продовольчо�
го зерна від застосування добрива Мо�
чевин К2 склала 9,5 ц/га. 

2. Ячмінь:*

Інститут захисту рослин (м. Київ). В
порівнянні з десятками інших препара�
тів, дозволених в Україні,  рекомендова�
но виробництву Мочевин К2:

Для підвищення урожайності та це�
нотичної стійкості посівів ярого ячменю
слід до бакової суміші гербіциду Гран�
стар Про додавати добриво Мочевин К2
(0,5 л/га). У виробничих умовах обприс�
кування посівів ярого ячменю сумішшю
Гранстару Про із прилипачем Альфа�
Клей та добривом Мочевин К2 (12 г/га +
500 мл/га + 500 мл/га) забезпечувало
надійний захист ярого ячменю від при�
сутності в посівах дводольних видів се�
гетальної рослинності, і виявилось більш
економічно вигідним, в порівнянні із зас�
тосуванням Гранстару Про за рекомен�
дованої норми внесення (15 г/га). В по�
рівнянні з контролем додатковий вро�
жай склав 0,92 т/га. Рівень рентабель�
ності при цьому становив 98,7%.

3. Кукурудза:*

Житомирська аграрна академія, дос�
ліди 2011р.

Висновки: 1. Оптимальна норма доб�
рива Мочевин К1 при вирощуванні куку�
рудзи гібриду ДКС 2960 � 1л/га. Вона за�
безпечила одержання врожаю на рівні

98,7 ц/га, що на 25,7% вище контролю. 
4. Цукровий буряк:*

Інститут цукрових буряків м. Київ.
Добрива Мочевин К позитивно впли�

вають на отримання додаткової урожай�
ності: коренеплодів  до 5,7 т/га і збору
цукру до 0,85 т/га. 

5. Ріпак: Звіт ІЗПР *

Найвищу урожайність зеленої маси �
470 ц/га або 65,4 ц/га сухої речовини і
27,1 ц/га насіння одержано при застосу�
ванні препаратів Мочевин К6 та Мочевин
К1 (осінню). Приріст урожаю становив
зеленої маси 46ц або 4ц/га сухої речо�
вини і 5,6ц/га зерна в порівнянні з кон�
тролем. Зимостійкість ріпаку збільшува�
лась на 37�43%. 

6. Горох: Звіт ІЗПР *

Прибавка врожаю зерна гороху від
застосування добрив Мочевин К1 та Мо�
чевин К2 в комплексі з гербіцидом та пі�
ретроїдом склали відповідно 10,9 та
11,1 ц/га. 

7. Чорна смородина:*

звіт Житомирського національного
агроекологічного університету. Виснов�
ки: Необхідно проводити позакореневе
підживлення рослин складним добри�
вом Мочевин К1 на VI етапі органогенезу
способом обприскування, це дає чистий
прибуток від 22100 до 45560 грн/га, з
рівнем рентабельності від 230 до 248%. 

8. Картопля.  Звіт ІЗПР.*

Рентабельність від застосування
добрив класу Мочевин К на картоплях:
"Повінь", "Кобза" та "Світанок Київ�
ський" склала відповідно: 1689, 10002 та
1775%. 

Настала необхідність корегування
технологічних карт по вирощуванню
сільгоспкультур. На сайті приводяться

технологічні карти які використовується
Дворецьким В.Ф.  та бригадиром овоче�
водом Півторак Г.П.

Добрива класу "Мочевин�К" сертифі�
ковані та дозволені до використання до
2022 року (приводяться дозвільні доку�
менти). 

З 2012 року в добрива Мочевин�К
додається декілька компонентів (техніч�
ні  умови зі змінами 1), які значно поси�
люють продуктивність кореневої систе�
ми за рахунок чого рослини використо�
вують з почви важкодоступні форми азо�
ту, фосфору, калію, мікро�та�макро еле�
менти на 20 � 25% продуктивніше.

Вище назване встановлено досліда�
ми в Миколаївській аграрній академії

професором, доктором с.г. наук Га�

маюновою Валентиною Василівною

на ячмені*, та Науково�інженерним

центром "АКСО" національної акаде�

мії наук України директором, докто�

ром наук Давидовою Ольгою Евста�

фієвною  на пшениці.

Також викладена рекомендуєма інс�
трукція по використанню та дилери Ук�
раїни.

*На сайті кожний звіт та публікації
викладені в повному обсязі з підписами
науковців та печатками установ.

На фото видно результат від піджив�
лення озимого ячменю добривом Моче�
вин�К в баковій суміші з гербіцидом.
Наша електронна адреса: agronauk@ukr.net

Директор  В.П. Шеремет

Контроль                                                           з Мочевин�К

Економіка молочної ферми Ізраїлю

Структурна схема Асоціації тваринників Ізраїлю

Корівник типової сімейної ферми Порівняння цін на молоко, в Евро за 100 л молока
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БИОГЛОБИН � НОВЕЙШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ
В ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ С/Х КУЛЬТУР

Начиная  с  самых  первых  шагов  на  пу�
ти  возделывания  сельскохозяйст�венных
культур,  человек  стремился  обеспечить
их  самую  высокую  урожай�ность  путем
отбора  самых  продуктивных  культур,
удобрения  почв,  полива  и. т. д.,  то  есть
создавал  всё  более  и  более  совершен�
ные  аграрные  технологии.  Па�раллельно
с  развитием  этих технологий  для  их  обос�
нования  и  применения  раз�вивалась  аг�
рарная  наука �  в  широком  смысле  наука
о  жизни  �  биология.   Но  сегодня  в  нача�
ле  21�го  века  общепринятые  технологии
возделывания  сельско�хозяйственных
культур  не  могут  обеспечить  стабильно�
высокие  урожаи.  Ам�плитуда колебаний
урожайности  пшеницы, подсолнечника, са�
харной  свеклы  и.т.д.  по  годам  доходит  до
50�70%. При  этом  всегда  ссылаются  на
благоприят�ные  (в  урожайный  год)  и, ча�
ще, на  неблагоприятные  (в  неурожайный
год)  по�годные  условия:  то  ли  засуха  или
дожди,  то  ли  град  или  заморозки.

В последние десятилетия, исчерпав
возможность интенсивного внесения ор�
ганических и минеральных удобрений, аг�
рарная наука пошла по пути создания ре�
гуляторов роста и развития растений, спо�
собствующих усиленной переработке и ус�
воению питательных веществ из почвы и
удобрений. Таким направлением, заимст�
вованным из медицинской практики, явля�
ется создание  и практическое применение
регуляторных пептидов � фрагментов белка
с целью коррекции и регуляции нару�шен�
ного обмена веществ. 

Пептид любой природы, будучи переве�
ден в окисленное состояние, проявляет ре�
гуляторные свойства путем присоединения
к ферментам, осуществляющих обмен ве�
ществ между клеткой и окружающей сре�
дой. Наличие в регуляторном пептиде
большого запаса биоэнергии приводит к
увеличению биокаталитической активности
данных ферментов и, соответственно, к
резкому увеличению объемной скорости
фотосинтеза, в результате чего прирост

массы белка, углеводов и других биопро�
дуктов по сравнению с контролем (без об�
работки растений и семян) происходит в
1,5 � 2 раза быстрее, что означает одновре�
менно увеличение урожайности в этом же
пределе. Именно по такому принципу Науч�
но � производственной фирмой "Мед�био�
ком, ЛТД" под руководством профессора
Шитова Г.Г. создан новый стимулятор рос�
та и развития растений � БИОГЛОБИН, ко�
торый является на сегодняшний день са�
мым уникальным по своему составу и бли�
зости к естественной природе. 

Так, например, при трехкратной обра�
ботке винограда по листве в периоды � пе�
ред цветением и после цветения, а также во
время появления маленьких горошин завя�
завшихся ягод, урожайность увеличивается
более чем в 4 раза, так как при об�работке
винограда в период цветения достигается
почти 100 % эффект опыления, в результа�
те чего количество ягод в каждой грозди
увеличивается в 1,5 � 2 раза при одновре�
менном увеличении массы каждой ягоды.
Аналогичный эффект достигается на других
плодовоягодных культурах. При обработке
клубники сбор урожая начи�нается на 10 �
12 дней раньше, чем без применения Биог�
лобина. В  клубнике  (зем�лянике) главная
обработка  �  в начале или в  конце  цвете�
ния,  как  только  появля�ются  завязываю�
щиеся  ягоды.  Эта  обработка  даёт  значи�
тельное  увеличение  ве�личины  плодов,  а,
в  конечном  счёте,  значительное  увеличе�
ние  урожая. Так многие хозяйства за сезон
май � сентябрь собирают 2 � 3 урожая клуб�
ники. При этом основным достоинством
применения препарата является получение
экологически чистой продукции. Испыта�
ния на картофеле, капусте и до овощных
культурах,  про�ведённые  Харьковским
институтом  овощеводства  и  бахчеводства
УААН,  пока�зали  повышение  урожайности
80�100%  с  гектара. Именно поэтому боль�
шинство крупных тепличных комбинатов
Украины очень активно применяют Биогло�
бин не только летом, но и в течение всего

года, получая большой урожай экологичес�
ки чистой овощной продукции. Так на  Харь�
ковской  овощной  фабрике  произвели  об�
работку  раствором  "Биоглобина"  семян
тепличных  огурцов  перед  посадкой  в  теп�
лице.  Вторая  обработка  была  проведена
во  время  цветения.  С  каждого  квадратно�
го  метра  было  собрано  на  2  кг  огурцов
больше,  чем  на  контроле.  С  6  гектаров
теплиц  собрали  дополнительно  120  тонн
огурцов при  расходе  "Био�глобина"  1
литр  на  гектар.

Препарат под названием "Биоглобин
для растениеводства", получаемый из тка�
ней плаценты с/х животных, внесен в Госу�
дарственный реестр Украины в каче�стве
регулятора роста и развития растений
(Свидетельство о госрегистрации № А
01689, А 02194) и производится НПФ "Мед�
биоком, ЛТД" по лицензии Минпромпо�ли�
тики Украины № 188975 от 14.02.2007г и по
ТУ У 24. 2 � 31644253 � 002: 2006.

"Биоглобин"  производится  в  виде  сус�
пензии  белого  или  жёлто�зелёного  цвета,
с  осадком,  образующимся  в  процессе  её
хранения.  Он  обычно  расфасо�ван  во
флаконы объёмом  50, 1000 или 5000 мл.
Перед  применением  эта  суспен�зия  раз�
водится  в  воде  в  соотношении  1�2  (3)
чайных  ложки  5�10 (15) мл  на  10 л воды
(ведро)  или  5�10  капель  на  1  литр, или  2�
5  капли  на  стакан  воды. 

После  приготовления  раствора  в  нём
можно  замачивать  или  опрыскивать  се�
мена  и клубни  перед  проращиванием  и
посадкой;  или  опрыскивать  этим  рас�тво�
ром  растения  во  время  вегетации  в  лю�
бой  фазе  их  развития  по  листве  (внекор�
невая  подкормка)  из  расчёта  �  10 л  рас�
твора  на  1  сотку. Рекомендуется приме�
нять  "Биоглобин"  сразу  после  приготов�
ления. Урожайность овощных и бахчевых
культур при трехкратной обработке увели�
чивается в 1,5 � 2 раза в зависи�мости от
уровня агрофона.

На зерновых и масличных культурах в
промышленных  масштабах  расход  "Биог�

лобина"  составляет  0,5 � 1  литр  на  1  гек�
тар  за  одну  обработку.  В  конеч�ном  счё�
те,  всё  зависит  от  поверхности  листвы
вегетирующего  растения  на  данном  учас�
тке.  Чем  больше  поверхность,  тем  боль�
ше  расход  "Биоглобина".  Например,  од�
нократная  обработка  "Биоглобином"  пше�
ницы  во  время  молочно�восковой  спелос�
ти,  когда  поверхность  листьев  растения
минимальна,  с  нормой  обработки  0,1  лит�
ра  на  гектар  (100  мл)  дает  прибавку  уро�
жайности  по  сравне�нию  с  контролем  3 �
5  центнера  на  гектар.

В  2008  году  Харьковский  институт
растениеводства  им.  В.Я. Юрьева  УААН
проводил  испытания  "Биоглобина"  на
озимой  пшенице  (сорт  Астет)  и  озимом
рапсе  (гибрид  Джеспер).

Обработка  посевов  пшеницы  на  фо�
не  30 т/га  перегноя  +  N60P60K60  c  нор�
мой  обработки  "Биоглобином"  1  л/га  да�
ла  прибавку  урожайности:  обработка  во
время  цветения  �  12,8  ц/га;  во  время
МВС  (молочно�восковой  спелости)  �  5,6

ц/га.  Обработка  посевов  пшеницы  во
время  цветения  +  МВС  с  нормой  расхо�
да  "Биоглобина"  0,5  л/га  дало  прибавку
урожайности  14,5  ц/га;  а  обработка  по�
севов  пшеницы  также  во  время  цветения
+  МВС,  но  с  нормой  расхода  "Биоглоби�
на"  1  л/га  дало  прибавку  урожайности  �
17,6  ц/га!    

Обработка  посевов  озимого  рапса  в
фазе  начала  налива  зерна   препаратом
"Биоглобин"  с  нормой  расхода  1  л/га  на
фоне  (без  удобрений)  дал  прибавку  уро�
жайности  14  ц/га или  1,4  т/га!   

Такие  результаты  говорят  об  исключи�
тельной  эффективности  применения  "Би�
оглобина"  на посевах  зерновых  и  маслич�
ных  культур.

Контактные телефоны:

НПФ "Медбиоком, ЛТД", 61052, 
г. Харьков, ул. Дмитриевская, 4/5.

тел.(057)758�60�07; 8 (067) 712�24�05.

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 кис�
лот : гуминовых, ульминовых, фульвовых
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 хозяйствах
агротехнике. 

Схема применения препарата АгроГу�
мат для зерновых культур выглядела сле�
дующим образом: перед посевом семена
обрабатывали протравителем совместно
АгроГуматом, из расчета из расчета 200
мл препарата на 10�15 литров воды. Про�

должительность замачивания семян � 12
часов. Далее обеспечивалась двукратная
листовая обработка: 1�й раз � в стадию ку�
щения (влияет на плотность стеблестоя);
2�й раз � в стадию � выхода в трубку (влия�
ет на число зерен в колосе), из расчета
0,4 л препарата на 200 л воды на 1 га.

Как показали урожайные данные (таб�
лица 1), урожай зерна во всех хозяйствах
при использовании АгроГумата был выше,
чем на контрольных площадях (без Агро�
Гумата). Прибавка урожая при примене�
нии АгроГумата составила от 3,9, ц/га до
4,6 ц/га, что позволило хозяйствам полу�
чить дополнительную прибыль в размере
от 585 до 690 грн с одного гектара обрабо�
танной площади.

Применение АгроГумата при обработ�
ке семенного материала и последующими
в течение вегетации обработками совмес�
тно  с карбамидом в количестве 5�8 кг/га,
обеспечило более высокие прибавки уро�
жая от 7,6�10,9ц/га, что позволило хо�
зяйствам иметь дополнительную прибыль
от 1140 до 1635 грн.

ВЛИЯНИЯ ГУМАТА КАЛИЯ 

"АГРОГУМАТ" НА КАЧЕСТВО ЗЕРНА 

Известно, что оценкой качества зерна
пшеницы является содержание в ней клей�
ковины, что в свою очередь определяет
стоимость зерна: чем выше эта величина,
там выше и стоимость зерна.  Результаты
проведенных испытаний в производствен�
ных опытах показали, что при внесении Аг�
роГумата на всех полях  содержание клей�
ковины в зерне было на 1 � 4% выше, чем
на площадях, где не применялся данный
препарат. 

Одноразовая подкормка в течении ве�
гетации препаратом АгроГумат оказала
незначительное повышение клейковины на
уровне 0,5�1,0% , в полевом испытании с
озимой пшеницей (Днепропетровская  об�
ласть, 2011 г.) применение АгроГумата при
двукратном опрыскивание повысило со�
держание клейковины с 21,3% до 22,9 �
25,8% . 

ВЫВОДЫ:

� В результате полевых испытаний с
зерновыми культурами выявлен позитив�

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

Исполнители: гл. агроном ФХ "Агропромхим" Корниенко Б.И.; агроном ООО "Альянс " Эко" Бондаренко О.И.

ный эффект от использования АгроГумата
как при обработке семян перед посевом,
так и при внекорневой обработке расте�
ний в период вегетации. 

� Прибавка урожая зерна от примене�
ния АгроГумата составляла в производс�
твенных опытах от 3,9 до 4,6 ц/га., а при
совмещении АгроГумата с карбамидом
урожайность увеличилась на 7,6 �10,9
ц/га.

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

� Стоимость дополнительного урожая
от применения АгроГумата составляла от
585 до 1635 грн./га. 

� Стоимость препарата АгроГумата
составляет 28 грн/га.  Вследствие того,
что АгроГумат используется одновремен�
но с обработкой агрохимикатами семян и
посевов зерновых в период вегетации, то
затраты на применение данного препара�
та незначительны по сравнению со стои�
мостью дополнительного урожая от обра�
ботки 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
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Аналогів на ринку України немає

Використання подрібнювачів
соломи у валках різних моделей не
завжди виправдувало себе, бо че�
рез конструктивні рішення ці зна�
ряддя не давали потрібного ре�
зультату. Однак після появи на
ринку подрібнювачів МS170 вітчиз�
няні аграрії змінили ставлення до
цих машин � техніка довела власну
потрібність та ефективність роботи
у різних регіонах країни. І за під�
сумками роботи подрібнювачів
2011 року в 15 областях України
ряд керівників господарств повідо�
мили про намір відключити ці ме�
ханізми у зернозбиральних ком�
байнах. Саме подрібнення валків
соломи різних сільськогосподар�
ських культур вони тепер викону�
ватимуть подрібнювачами соломи
у валках МS170, виходячи з таких
міркувань:

1. Витрата палива при вико�
ристанні подрібнювачів МS не пе�
ревищує, а в ряді випадків навіть
нижча, ніж на подрібнювачі ком�
байнів.

2. Відключивши подрібнювачі
комбайнів, господарство збільшує

їх денний виробіток. За різним да�
ними, це від 15 до 25%, що за пос�
тійної недостачі комбайнів стає ак�
туальним. Наприклад, у жнива за�
мість 4 комбайнів з подрібнювача�
ми матимете роботу 5 комбайнів �
без них. Комбайни використову�
ються тільки на збирання і обмолот.
А це, у свою чергу, скорочує строки
збирання і можливі втрати врожаю.

3. Подрібнювачі розкидають
подрібнену масу на ширину 6м,
що, за відгуками сільгоспвиробни�
ків, не всі комбайни спроможні ви�
конати. Це забезпечує рівномірний
розподіл пожнивних решток на всій
поверхні ґрунту.

4. Як свідчить практика, подріб�
нювач за добу (годину, день) може
виконати роботу 2�4 комбайнів.

Так, по данним опитування, на�
робіток подрібнювачів за 10 годин
денного часу становив до 50 га, за
сезон � 1200 га без відмов по га�
рантії.

Це означає, що зменшуються
щорічні витрати на ремонт зерноз�
биральних комбайнів, подовжуєть�
ся термін їх служби.

"Всеїдний" � подрібнює соло�

му ранніх зернових культур, пож�

нивні рештки гороху, ріпаку, греч�

ки, сої, льону, люпину тощо. Пра�

цює по вологих валках, що дозво�

ляє використовувати його ціло�

добово.

Працює на кам'янистих ґрунтах.

Кореспондент: Що потрібно

зробити, щоб гарантовано одер�

жати подрібнювача МS 170 до

початку сезону збирання куль�

тур?

� Ігор Брагін, директор МП "Ли�
бідь": Подрібнювачів MS 170 замов�
лено обмежену кількість, тому офор�
мляти замовлення потрібно вже за�

раз. Це пояснюється тим, що замов�
лення на виготовлення редукторів
подрібнювачів приймаються за 3 мі�
сяці плюс час на виготовлення, дос�
тавку, та й виробництво завантаже�
не плановими замовленнями.

К. Що спонукало вас  зайня�

тися  цим  подрібнювачем?

� І.Б. Поля після збирання, де го�
рять валки з соломою. Також протя�

гом 2010 року було багато дзвінків з
проханням запропонувати подріб�
нювачі соломи у валках. Дзвінки
супроводжувалися коментарями,
що наявні моделі не можуть впора�
тися з цим завданням. Ми вивчили
це питання і знайшли подрібнювач,
що вирішує завдання подрібнення
соломи у валках і її  рівномірного
розподілу на ширину 6м.

Інформація для тих, хто не використовує

пожнивних  решток:

1. Тонна соломи еквівалентна 3,2 т гною. На�
віть якщо взяти вартість гною 100 грн/т, то за
врожайності 30 ц/га зернових це дає в грунт 10 т
органіки вартістю 1000 грн плюс подальша еко�
номія на мінеральних добривах.

2. Останнім часом особливо гоcтро стоїть пи�
тання браку вологи у ґрунті, а саме завдяки под�
рібнювачам воно вирішується. Залишивши под�
рібнені пожнивні рештки на ґрунті і вчасно злу�
щивши стерню, одержуємо мульчу. Тільки мульча
припиняє втрату продуктивної вологи та ще доз�
воляє накопичувати вологу з атмосфери за раху�
нок конденсату, що в ній утворюється. Про це пи�
сав ще відомий вчений І. Овсінський, що надавав
мульчі особливої ваги у землеробстві.

3. Залишаючи пожнивні рештки на ґрунті, в
нього повертають весь спектр поживних речо�
вин, взятих на ріст рослин. Не секрет, що у бага�
тьох випадках розрахунок здійснюється тільки по
трьох елементах � NРК. Це призводить до збід�
ніння ґрунту, підвищення його кислотності і, як
результат, до зниження  родючоcті.

4. Мульча захищає від вітрової і водної ерозії,
від якої Україна щороку втрачає тисячі гектарів ріллі.

Таким чином, використання пожнивних реш�
ток є одним з незамінних агрозаходів на шляху
до високоокультурених ґрунтів і органічного зем�
леробства, відновлення родючості ґрунту і підви�
щення його врожайності. Наводимо деякі харак�
теристики подрібнювача і аргументи, що не ввій�
шли до матеріалу.

ВАЖЛИВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОДРІБНЮВАЧА МS 170

МАЛЕНЬКА МАШИНА З ВЕЛИКИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

ЗАВДЯКИ ПОДРІБНЮВАЧУ СОЛОМИ У ВАЛКАХ МS 170 ВІТЧИЗНЯНІ 

ГОСПОДАРСТВА ОТРИМУЮТЬ ЯКІСНУ ТА ПРОДУКТИВНУ ТЕХНІКУ.

Система противоножів Система рівних ножів

Директор МП "Либідь" Брагін Ігор Костянтинович, (050)301449485 (0542)7874900(903) (0542)7814505.      http://www.selhozpostavka.com.ua

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ В ГАЗЕТІ “Вісник Фермер України” (050) 274584700, (098) 327455451
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Замовлення № 127809

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

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

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

Повністю автоматизовані досушувальні металічні зерносховища виробляє фірма Bin

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

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

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

ЗБЕРЕГТИ ВРОЖАЙ 	
ЗБЕРЕГТИ ГРОШІ!
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Біостимулятори4добрива нового покоління 
"Вермибіомаг" і "Вермийодіс" допоможуть забезпечити

високоякісний врожай  в 2012 році.

Поради фермерам України

Фермерські господарства провели
посів ранніх ярих культур, продовжують
посів пізніх і пересів загиблих озимих в
складних кліматичних і економічних умо�
вах. Аграрники розпочали догляд за по�
сівами а тому, щоб зменшити витрати на
придбання засобів хімізації, одержати
високоякісний урожай, надаємо поради
вчених і виробничників.

Тимофійчук Б.О. (ПФ "Богдан і К"
Івано�Франківська область, Снятинсько�
го району).  Працюючи на Кіровоградщи�
ні і вже четвертий рік на Прикарпатті  ми
випробували десятки стимуляторів рос�
ту і в нас найкращу ефективність  показа�
ли біостимулятори добрива нового по�
коління "Вермибіомаг" і "Вермийодіс",
які ми вносили обприскувачами і в до�
щові роки літаками і дельтапланом, це
дало нам змогу  на бідних передкарпат�
ських грунтах в минулому році одержали
по 110,2 ц/га кукурудзи, 30,1 ц/га со�
няшнику,      ц/га, сої  25 ц/га,  та високий
врожай інших культур і при збільшенні
цін на пальне, запчастини, міндобрива
та ін.  та значне зменшення закупівель�
них цін на с/г продукцію з  площі 1600 га
ми одержали понад 3 млн. грн.. чистого
прибутку.

Всі ці досягнення здобуті нами за ра�
хунок впровадження ресурсозберігаю�
чих технологій, одним із важливих ресур�
созберігаючих агротехнічних прийомів,
за допомогою якого ми досягаємо висо�
коякісних врожаїв, є застосування в тех�
нологіях вирощування с/г культур біос�
тимуляторів�добрив нового покоління, а
саме допосівна обробка насіння "Вер�
мистимом", дворазове обприскування
рослин "Вермибіомагом" у баковій сумі�
ші з карбамідом 10�12 кг/га  під час веге�
тації озимих, кукурудзи, соняшнику, сої,
ріпаків. 

В цьому році ми плануємо отримати з
кожного гектара  не менше 7�9 тонн ози�
мої пшениці, 10�12 т/га кукурудзи на
зерно, 3�4 т/га соняшнику, 4�5 т/га ози�
мого ріпаку, для цього дотримуємося сі�

возміни, і обов'язково проведемо двора�
зове позакореневе підживлення всіх с/г
культур під час вегетації: перший раз
"Вермибіомагом" (7�8 л/га), другий раз
"Вермийодісом" (6�7 л/га) в баковій су�
міші з карбамідом � 10�12 кг/га. Вже  за�
кінчуємо перше підживлення "Вермибіо�
магом" ріпаків і озимих культур, в першій
половині травня приступимо до першого
підживлення кукурудзи і соняшнику.

Мельник І.П. � заслужений працівник
с/г України лауреат Державної премії в
галузі науки і техніки, � біостимулятори�
добрива нового покоління  відповідають
світовим аналогам в "Вермибіомазі" крім
гумінових речовин, вітамінів, фітогормо�
нів, макро і мікроелементів, корисних
мікроорганізмів, міститься до 4% магнію,
що сприяє фотосинтезу, а  в "Вермийо�
дісі" є ще й біологічний йод, чого не має
в жодному зареєстрованому препараті в
країнах СНД.

Крім польових культур біостимулято�
ри показали високу ефективність в садах
і виноградниках, а також на овочевих
закритого і відкритого грунту.

Особливу увагу слід звернути на вне�
сення біостимуляторів в рекомендовані
фази. Так, озиму пшеницю слід обробля�
ти перший раз у фазі кущіння � або вихо�
ду в трубку, другий раз на початку цвітін�
ня,. Кукурудзу � у фазі 3 � 5 листочків,
другий раз у фазі 7 �   12 листочків. 

Доречі в цьому році поряд із серед�
німи і великими агропідприємствами
до цієї роботи вже приступили цілий
ряд фермерських господарств ( з пло�
щею від 20 до 500 гектарів) Івано�
Франківської, Одеської,  Тернопіль�
ської, Миколаївської, Херсонської, Чер�
нігівської, Кіровоградської та інших об�
ластей України.

Бердніков О.М. доктор с/г наук,
член кореспондент НААНУ � одним із ре�
зервів збільшення врожайності і підви�
щення якості с/г  продукції є застосуван�
ня в технології вирощування с/г культур
біостимуляторів�добрив нового поколін�

ня "Вермибіомаг", "Вермийодіс".
Ми протягом останніх десяти років на

дерново�підзолистих грунтах Чернігів�
ської області проводили державне вип�
робування  багатьох препаратів різного
походження, в  2004  році "Вермистим"
дав прибавку урожайності кукурудзи на
зерно 12,1 � 18,2 ц/га, ріпаків  3,8�4,0
ц/га; "Вермибіомаг" в 2008 році � куку�
рудзи � 14,2�18,2 ц/га, озимих зернових
�  6�8 ц/га, ріпаку  � 4,8�5,0 ц/га; "Верми�
йодіс" в 2011 році  озимих зернових  � 7,4
�9,6 ц/га, кукурудзи на зерно 16,4�20,1
ц/га, сої  4,0�6,4  ц/га, ріпаку 5,6�6,7 ц/га.

Ми рекомендуємо аграріям цього

року   при    посіві ярих зернових про�

вести  одночасно з протруюванням

допосівну обробку насіння "Вермис�

тимом" 8�10 л/т, одноразове, а більш

ефективне двохразове листяне під�

живлення озимих, соняшнику, куку�

рудзи, сої та інших культур біостиму�

ляторами�добривами , перший раз

"Вермибіомагом" 6�8 л/га, другий

раз "Вермийодісом" 5�7 л/га в бако�

вій суміші з карбамідом 10�12 кг/га

або аміачною селітрою 6�7 кг/га.

Олексюк В.П. �  головний агроном
СГ ТзОВ "Ратнівський аграрій" Волин�
ської області.  Наше господарство зай�
мається виробництвом в основному кор�
мів для тваринництва, вирощуємо  куку�
рудзу, овес, озиме жито, зернобобові,
багаторічні і однорічні трави на всіх пло�
щах застосовуємо біостимулятори �
добрива нового покоління.   Провели
допосівну обробку насіння ярих  куль�
тур "Вермистимом" і приступили до
обприскування озимих в фазі кущіння
"Вермибіомагом"  в баковій суміші  із
карбамідом, друге обприскування про�
ведено "Вермийодісом", який придба�
ли в ПП  "Біоконверсія".

Тимченко В.Н., президент україн�
ської асоціації виробників і переробни�
ків сої.  Соя � найпоширеніша зернобо�
бова  культура світового землеробства,
в  2011р одержано по 20,5 сої ц/га,  од�

нак урожайність в більшості господарств
сягає лише 13�15 ц/га, а  потенційна
продуктивність районованих сортів сої
3�5 т/га.    

Забезпечити високу урожайність сої з
мінімальними затратами на придбання
міндобрив і пестицидів можна за рахунок
застосування в технологіях вирощування
сої біостимуляторів�добрив нового по�
коління "Вермибіомаг" (6�8 л/га), "Вер�
мийодіс" (5�6 л/га) з додаванням в бако�
ву суміш 10�12 кг/га карбаміду або КАЗу,
або сульфат амонію, або 5�7 кг/га аміач�
ної селітри.

Кривенко І.С., � доктор біологічних
наук ( Вінницька область ). Я хочу нагада�
ти агрономам про роль магнію в живлен�
ні рослин. Магній є центральним еле�
ментом хлорофілу  і має вирішальне зна�
чення в процесі фотосинтезу, нестача
магнію гальмує синтез білків існує пря�
мий зв'язок між оптимальною кількістю
магнію і урожаєм.  За останні роки в біль�
шості грунтів України катастрофічно
зменшився вміст магнію, а в "Вермийо�
дісі" крім магнію макро і мікроелементів
додається біологічний йод, який стиму�
лює ріст і розвиток рослин

Листяне підживлення  рослин "Вер�
мибіомагом" або  "Вермийодісом" за�
безпечує живлення молодих рослин мак�
ро� і мікроелементами, особливо магні�
єм, сіркою та гумінами, внесення їх че�
рез листя при коефіцієнті засвоєння азо�
ту 85�90% у порівнянні з 30�40% засво�
єнню його із добрив, можна знизити зат�
рати на азотні добрива в  2�3  рази, спри�
яє виробленню в рослині специфічних
функціональних протеїнів, які значно
збільшують її опір до стресових умов ви�
рощування. Господарства, які застосо�
вували ці препарати в 2010�2011 роках
одержали від них високу віддачу.

Детальну інформацію можна отри�

мати в ПП "Біоконверсія"  тел.

(03422) 3�11�30,    факс (0342) 71�62�38,

067 342 21 88,  067 343 45 27;   

e�mail:  vermos2007@ukr.net. 

(050) 27�58�700

(098) 327�55�51

РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ 

В ГАЗЕТІ

“Вісник Фермер України”
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