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ФЕРМЕРИ ГОТОВІ ВІДСТОЮВАТИ ЗЕМЕЛЬНІ
ПИТАННЯ ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СТРАЙКУ В минулий вівторок, 6 вересня,

відбулося засідання Ради АФЗУ. Ос/
новним питанням на порядку денному
стало відношення фермерів до про/
екту Закону "Про ринок земель". В
черговий раз фермерський актив під/
твердив загальну думку селянства /
Україна не готова до запровадження
ринку землі з 1 січня 2012 року.

Свої пропозиції та ставлення до
проекту висловили всі присутні на за/
сіданні, що і було відображено в ко/
лективних документах / Рішенні Ради
та Змінах до проекту Закону.

Окрім того, члени Ради АФЗУ, прий/
няли чітке рішення, що у випадку го/
лосування за вищезазначений зако/
нопроект без врахування їх вимог від/
стоювати інтереси українського се/
лянства під стінами Верховної Ради.

Детальніше стор. 2�3
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ФЕРМЕРИ ГОТОВІ ВІДСТОЮВАТИ ЗЕМЕЛЬНІ
ПИТАННЯ ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СТРАЙКУ
Земля, як частина природного середовища, не дозволить маніпу�

лювати змістом законів. В цих складних взаєминах мозку, рук та за�
конів природи формувався, починаючи від трипільської культури, ук�
раїнський менталітет, який суттєво відрізняється від споживацького
менталітету орди. 

Земля хоч і засіб виробництва, проте � не майно. І не корито у
звичному розумінні. Можна металургійний завод або кар'єр загарба�
ти і вони заздалегідь до повного використання ресурсу ще давати�
муть зиск.  Стояти просто посеред поля важкого чорнозему і черпати
гроші � не вийде! 

Перехід цілого континенту родючості до іншого господаря, рухо�
мою силою якого є лише отримання прибутків, не минеться дарма. Те,
що зроблено Богом, то не може переробляти під себе який�небудь фі�
нансовий магнат або рейдер в крутому камуфляжі. Супутні правила
для ринку землі не створені, інфраструктура не підготовлена. Як ска�
зав на Раді Почесний президент АФЗУ Іван Томич: "Навіть рейдерство,
в порівнянні із впровадженням ринку землі без правил � ніщо". 

Якщо Україні Богом заповідано взяти на себе відповідальність за
продовольчу безпеку не тільки своєї власної країни, але й цілого кон�
тиненту, то завдання доброї влади зберегти орача і сприяти його пе�
ретворюючій праці.

Тіні незабутих предків
День 6 вересня, в який проводилась Рада

АФЗУ � пам'ятний для селянства. Про це на�
гадав віце�президент АФЗУ Микола Стрижак.
Саме в цей день виповнилось сто років з дня
поховання великого селянина, "єдиного чо�
ловіка, який зумів зробити так, щоб земля
пішла від тих у кого гроші, до тих, хто на ній
працює, � Петра Аркадійовича Столипіна. Йо�
го поховано у Лаврі". 

Микола Стрижак запросив всіх бажаючих
відвідати могилу і покласти на неї квіти. Пам'ять
П. А. Столипіна присутні вшанували хвилиною
мовчання. Це був хвилюючий момент і мені зга�
далося, як будучи в Парижі у минулому році за
програмою вивчення досвіду кооперації трудо�
вих селян, наші хлопці без коливань згодилися
віддати належну пошану та відвідати могилу
великого захисника селянства Нестора Махна
на знаменитому цвинтарі Пер Ляшез. 

За підсумками реформ Столипіна земля
відходила саме тим, хто на ній працював. Ав�
тори ж багатообіцяючого Проекту закону "Про
ринок земель" землю збираються скеровува�
ти тим, хто має гроші!

"Те, що декілька осіб зібравшись можуть
викупити весь район, свідчить про те, що ми
йдемо до феодалізму. В свій час ми прогледі�
ли Закон "Про оренду землі". Спочатку здава�
лось, що в цьому не було нічого страшного,
адже повинен же хтось працювати на землі.
Але в результаті маємо таке: два роки тому ми
говорили про осіб, як фізичних, так і юридич�
них, що мають у власності 100 тис. гектарів,
торік � про тих хто має у власності 400 тис.
гектарів, а неофіційно вже деякі агрохолдинги
мають по 600�700 тис гектарів землі. Через 2
роки, за таким сценарієм, будемо говорити
про млн. гектарів в одних руках. Відсутність
обмежень в оренді землі (та совісті у кермани�
чів, � авт.) спричинить те, що скоро ми будемо
мати княжу Україну".

До порівняння не на користь сучасним ре�
форматорам Микола Іванович Шкарбан до�
дав: "Столипін віддав землю селянам, більшо�
вики віддали землю колективним господарс�
твам, все рівно близько для селян. А Україна
готує реформу в бік латифундій, подалі від се�
ла. Закон не відповідає ідеї соціальної держа�
ви, не відповідає ідеї соціального суспільства. 

Влада має недовіру 70�80%. Про яку ре/
форму може йти мова, якщо нема довіри
з боку народу? Такі реформи можуть про/
водитись лише у поліцейській державі.
Влада не чує соціальних досліджень. На слу�
ханнях у Верховній Раді України 80% виступа�
ючих були проти таких реформ. Але склада�
ється враження, що ніхто не слухає людей.
Потрібно вказати владі на ті країни, де
влада не слухала свого народу і що потім
з нею ж і було".

Шкарбан запропонував активізувати гру�
пи вчених, які б виступили із вагомими аргу�
ментами на нашу користь. 

Комітет 19/ти
Благо � у фермерів є свої досвідчені спе�

ціалісти з законотворчості, які могли кваліфі�
ковано проінспектувати новий закон щодо
ринку земель в Україні: Іван Федорович То�
мич, народний депутат VI�го скликання, екс�
голова Комітету з питань аграрної політики та
земельних відносин, Микола Іванович Шкар�
бан � народний депутат України ІІ�го скликан�
ня. Обидва � почесні президенти АФЗУ.

Тому, відкривши Раду, Президент АФЗУ
Микола Миркевич, який вів збори, не вагаю�
чись надав оглядове слово Івану Федоровичу. 

Томич розповів про теперішній етап щодо
ринку земель в Україні, і що після внесення за�
конопроектів Кабінету Міністрів України 6 сер�
пня 2011 року, він відразу ініціював зібрання
кращих фахівців у сфері земельних відносин
України. Разом проаналізували положення за�
конопроекту та зрозуміли, що законопроект
не дає жодного шансу на перспективу роз/
витку фермерських господарств в Україні. 

"Виходячи з цього ми спільними зусилля�
ми провели громадські слухання. 19 громад�
ських організацій (!) підписали Маніфест про
створення Комітету захисту рідної землі. І ни�
ні громадські організації, які виступають про�
ти ринку землі в Україні у варіанті, запропоно�
ваному теперішньою владою, продовжують
до нього приєднуватись. 

Суспільство спить із різних причин. І саме
донесення необхідної інформації � головна
суть створеного комітету."

Маніфест (громадська угода) 
про створення всеукраїнського комітету

захисту рідної землі.
Ми, представники громадських організацій

та громадяни України, усвідомлюючи історичну
значимість та відповідальність, які стоять перед
українською нацією та майбутніми поколіннями

в умовах запланованого органами влади  з
01.01.2012 року запровадження ринку землі
сільськогосподарського призначення об'єднує"
мося в ім'я України, проголошуємо створення
Всеукраїнського Комітету захисту рідної землі
та закликаємо до єдності в суспільстві всіх нав"
коло недопущення розпродажу української
землі за сумнозвісним сценарієм минулої прих"
ватизації промисловості, обезземелення се"
лянства, знищення села та нації. Ми впевнені,
що справжнє реформування на селі має поля"
гати у формуванні селянина"господаря, роз"
витку місцевих громад, відродження потенціалу
України, як аграрної держави.

Буде село " буде Україна!

Таким чином підняти голос суспільства це
перший крок. Потрібно пильно вдивлятися у
законопроект і виступати проти нього в цілому.
"Найбільш небезпечним в ньому є те, що фер�
мер, власник земельного паю, залишається в
нерівних умовах поряд із тими, хто має гроші."  

Фермери, будьте пильними. Треба
уважно вдивлятися в кожну статтю законоп/
роекту, радитися з товаришами, співпра/
цювати із Комітетом 19/ти, бути напоготові. 

Внесення поправок, активна боротьба за
кожну статтю законопроекту � це є важлива
складова загальної земельної концепції на�
шої поведінки у цій ситуації.

Розміри ділянок та доступ 
до них треба обмежити
Стаття 15 
3. Гранична максимальна площа земель"

них ділянок для ведення товарного сільсько"
господарського виробництва у приватній влас"
ності однієї особи у разі розташування їх у різ"
них природно"сільськогосподарських зонах
(гірських областях) в цілому не може переви"
щувати 2100 гектарів.

Наприклад, обмеження у 2100 гектарів у
приватній власності однієї особи реально не
обмежують латифундії, тим паче якщо враху�
вати ще 14 млн. гектарів, що перебувають в
оренді. Не поліпшують справи положення про
надання можливості оплати у розстрочку на 5
років за вартістю не нижчою ніж оціночна вар�
тість цієї землі. Таких грошей наразі немає у
більшості фермерів, тому навряд чи хтось
зможе їх викупити. 

В подальшій дискусії Сергій Стецюк, го�
лова Черкаської обласної асоціації фермерів
та землевласників виступив і проти цієї норми
у 2100 га.: "не повинно бути великих землев�
ласників на Україні. Потрібно обмежити до ста
гектарів у власності. І чому мова йде саме за
людські землі? Адже є землі з не витребува�
них паїв, є землі, що опинились у держави, то
нехай усі бажаючі купують саме ці землі!".
Жорстке обмеження на розмір землі, що вику�
пається, підтримали й інші члени Ради".

"Ми всі думаємо про землю у власності, а
про оренду ми не говоримо. А справа в тому,
що потрібно ввести обмеження і на оренду. Як
на мене, то максимум має бути 500 гектарів."
� доповнив Анатолій Довгань, голова Запо�
різької асоціації.

"На наших засіданнях висловлювалась по�
зиція щодо обмеження права на купівлю землі
фермерськими господарствами, які створені
до певного періоду, наприклад до 01.01.2011
року" � підійшов з іншого боку Богдан Клепак,
голова Тернопільської організації.

"З однієї сторони ніби добре, що ми маємо
можливість купити 2000 гектарів землі, але це
не так, бо купити ми можемо лише трохи землі,
і аж ніяк не 2100 га, як це передбачено у законі.
� ділилася своїми міркуваннями Інна Кухар/
чук, голова Вінницької обласної асоціації фер�
мерів та приватних землевласників. �  В Європі
максимально мають по 300 га землі і сільське
господарство не розвалюється. Ті землі, що
ми отримали у постійне користування, а це
всього лише до 50 га, ми повинні отримати у
власність безоплатно" � переконана пані Ін�
на. І що цікаво, проти такої позиції влада на Він�
ничині не перечила і навіть взагалі склалася си�
туація, коли у керівництві радяться з фермера�
ми перш ніж прийняти рішення. "Є такі райони,
де села повністю переходять до фермерів і той
самий Порошенко боїться віддати цю землю".

"Землі потрібно продавати лише фізичним
особам,� додав Григорій Дем'яненко, � ніяких
фермерських господарств, бо це пастка, це
придумали щоб захопити повністю наші землі". 

І нарешті хочу навести категоричне вис�
ловлювання Олександра Чубука, голови Ки�
ївської обласної асоціації фермерів, як по пи�
танню обмеження доступу до земельних ма�
сивів, так і з приводу декларацій при купівлі
землі. Так він заявив, що в контексті реформи
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цей закон  спрямований проти селян. "Найголовніше �
вважає він, це рівні права для всіх, а значить, що пра/
во першочергової купівлі землі повинне бути тіль/
ки в орендаря. Не потрібно говорити фермера, а саме
орендаря. У всьому світі є така практика і це прописа�
но в наших договорах оренди і не обов'язково остан�
нього зразка. Це було передбачено ще в затверджено�
му Кабміном типовому договорі оренди землі.

Ну, і також доступ до землі обмежить її купівля на за�
декларовані гроші. Якщо буде стояти питання про зем�
лю, то всі ми ті гроші десь знайдемо, позичимо, але не
будемо осторонь ринку! У нас є родичі, друзі, знайомі,
до яких ми звернемося. Ніяких декларацій. І крапка!

В решті решт, учасники зборів погодилися, що зе�
мельна ділянка у користуванні повинна обмежуватися
не більше, ніж рекомендовані наукою мінімальні розмі�
ри в залежності від зони розташування: полісся, лісос�
теп, степ та гори.

Підступна консолідація
Вона з'явилася в законопроекті вже у розділі,

що стосується визначення термінів:
" ... консолідація земель сільськогосподарського

призначення " комплекс заходів, що полягає в еконо"
мічно обґрунтованому об'єднанні земельних ділянок
всіх форм власності, що призначені для ведення товар"
ного сільськогосподарського виробництва та особис"
того селянського господарства, сформовані в процесі
виділення в натурі (на місцевості) земельних часток
(паїв), та/або зміні їх меж, угідь з метою створення зе"
мельних ділянок сільськогосподарського призначення,
місце розташування, розміри, конфігурація та склад
угідь яких забезпечують стале землекористування".

"Наразі виробляється механізм, попередив Сергій
Стецюк. � вигнання людини з поля. Він називається
консолідація. Це коли у полі 50 паїв, ваших 10, а Вам
кажуть покласти свої документи і йти геть".

Ясно, що з допомогою "консолідації" будуть вирі�
шуватися багато брудних справ. Це дуже поживне се�
редовище для корупції. Україна завдяки терплячості на�
роду � вже майже ідеальне середовище для корупції, а
консолідація це диявольськи вишуканий механізм для
впровадження корупційних схем.

Між мораторієм і вуличними 
протестами
Пропозиції та зауваження щодо закону � це чудово,

але, за словами Миколи Миркевича: "Продовжити мора�
торій � це ідеальний варіант". І дійсно це зняло б напругу
в душах людей. Дало б можливість владі відповідально
підготуватись до впровадження ринку землі. Без цілого
ряду законодавчих актів, таких як "Про державний зе�
мельний кадастр", "Про інвентаризацію земель в Украї�
ні", "Про державний земельний (іпотечний) банк", "Про
оренду землі" та без створення відповідної інфраструк�
тури � ринок земель призведе до хаосу не тільки законо�
давчому, але й хаосу "понять". Безумовно, рано чи пізно
від мораторію треба відмовитися, але спочатку спокійно,
підкотивши рукава, підготувати місце для ринку земель,
а тоді вже його запроваджувати.

Таким чином констатуємо, що Рада проголосува�
ла за продовження мораторію.

Коли вичерпуються всі аргументи: і інтелектуаль�
но�романтичні щодо внесення пропозицій і кращих
сподівань, що їх оцінять і приймуть, і категоричних ви�
мог щодо продовження мораторію на продаж землі,
тоді наступає мова вуличних акцій. На Раді виявили го�
товність і до такого сценарію і відповідне рішення та�
кож було прийнято. 

Обєдналися? 
А тепер / до "Кулікова поля"!
На фінішній прямій ринкової "реформи" залиши�

лось два законопроекти, подібний один до одного, на�
че автори їх домовились подати їх не лише в один час,
але майже близнюками. Дякувати Івану Томичу, його
реакція стала досить вчасною. Він не лише зумів в пот�
рібний час підняти тривогу, проаналізувати ситуацію,
але й здійснив навіть деякі оргзаходи, ініціювати ство�
рення Комітету захисту рідної землі. 

На засіданні Ради 6 вересня запропоновані дев'ять
пропозицій до проекту Закону були прийняті майже
одностайно (один � "проти" і один � "утримався". 

"Я повністю підтримую Президента АФЗУ � сказав
на прикінцевому виступі ветеран фермерського руху,
голова Дніпропетровської організації Микола Ша/
пошник, � потрібно заявити, що цей закон нам не бай�
дужий. У разі його прийняття фермери отримають від�
чутний удар. Нам потрібно використати один шанс, а
саме вийти під стіни Верховної Ради, бо коли влада
відчує нашу силу, то вона почне нас слухати". 

А на початку був Анатолій Довгань: "Ми повинні
вийти звідси з єдиною ідеєю. Все це не особисто моя
думка, а думка й моїх колег. Я виступаю від всіх ферме�
рів Запорізької області".

І вийшли таки з єдиною ідеєю і рішення Ради АФЗУ
та вимоги до влади є підтвердженням намірів фермер�
ського загалу.

Олег Кирницький, член редакційної ради
газети “Вісник Фермер України”

06 вересня 2011 року м. Київ, 
вул. П.Лумумби, 21

Заслухавши і обговоривши питання порядку ден/
ного Рада Асоціації фермерів та приватних землев/
ласників України

ВИРІШИЛА:

По першому питанню: "Про ринок землі"
1. Враховуючи надзвичайну важливість запровадження ринку землі та
реальну загрозу продовольчої та національної безпеки Держави звер�
нутись до Президента України та до Верховної Ради України щодо
продовження дії мораторію на купівлю �  продаж земель сільськогос�
подарського призначення до проведення всеукраїнського референ�
думу з даного питання.
2. У випадку початку розгляду законопроекту "Про ринок земель" в
парламенті  відстоювати права фермерів та землевласників викорис�
товуючи всі засоби громадянського впливу (внесення поправок та ін�
шими законними діями відповідно до статті 44 Конституції України,
включно із всеукраїнськими страйками селян).
3. З вернутись до Голови Верховної Ради України, Голів фракцій і груп
у Верховній Раді та до Голови Комітету ВРУ з питань аграрної політики
і земельних відносин щодо врахування рішення АФЗУ при розгляді за�
конопроекту "Про ринок земелі".
4. Делегувати на засідання Комітету ВРУ по розгляду питання ринку
земель Президента АФЗУ Миркевича М. С., Віце � президентів АФЗУ:
Стрижака М. І., Кириченко Л. П., голів обласних АФЗ: Бурлаку В.М. та
Довганя А. Г.
5. Головам обласних АФЗ до 12 вересня 2011 року провести обласні
засідання щодо підготовки захисту прав фермерів та землевласників
при розгляді у Верховній Раді законопроекту "Про ринок земель", за�
безпечивши участь фермерів від кожної області в кількості не менше
ніж 10 відсотків від фермерських господарств області.

По другому питанню: "Про ринок зерна в Україні"
1. Доручити Президенту АФЗУ Миркевичу М. С. та заступникам разом
з ВГО "Аграрний союз України" провести переговори з переробника�
ми зерна соняшника по встановленню фіксованих мінімальних закупі�
вельних цін на соняшник, закріпивши це документально в Меморан�
думі та опублікувати його.
2. Повторно звернутись до Президента України, Верховної Ради Укра�
їни щодо скасування ставок вивізного (експортного) мита на соняш�
никову олію, деякі види зернових культур (пшениця, ячмінь, кукуруд�
за), що негативно впливає на ринок зерна. 
3. Звернутись до Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної по�
літики та продовольства України щодо забезпечення стабільного фун�
кціонування Аграрного фонду, як стабілізатора на ринку сільськогоспо�
дарських культур та забезпечення закупівлі зернових культур по задек�
ларованих Аграрним фондом цінах.

4. Спільно із ВГО "Аграрний союз України" звернутись до Кабінету Мі�
ністрів України щодо запровадження заборони на ввіз імпортної сіль�
ськогосподарської продукції в Україну без погодження із представни�
ками вітчизняних сільгоспвиробників: АФЗУ, АСУ.
5. Головам обласних АФЗ донести до фермерів області інформацію про
дії заступника міністра М.Д. Безуглого. Рекомендувати обласним АФЗ
дати  оцінку діяльності М.Д. Безуглого, ігнорування владою першої (по�
передньої) вимоги АФЗУ про його звільнення та надіслати до АФЗУ.

По третьому питанню. "Різне":
Проведення фермерської виставки "Агроринок/Фермер Украї"

ни 2011".
1. Створити організаційний комітет з проведення виставки в складі: М.
Миркевич, Я. Слободян, М. Данкевич. Доручити організаційному комі�
тету досягти домовленості з власниками оптового ринку та виставко�
вих павільйонів про забезпечення максимально сприятливих умов для
членів АФЗУ при проведенні виставки, оформивши їх документально.

Про внески.
2. Головам обласних АФЗ розглянути на обласних засіданнях виконан�
ня статутних норм щодо сплати членських внесків та забезпечити не�
гайне погашення заборгованості обласної АФЗ.
У випадку не виконання статутних вимог � не погашення обласною
АФЗ заборгованості по внескам призупинити членство в Раді АФЗУ
обласної АФЗ, донести це рішення до фермерів відповідної області.

Про підписку газети "Фермер України".
3. Голові обласної АФЗ під час проведення обласних конференцій
АФЗ розглянути питання розповсюдження підписки газети серед
фермерів. На наступному засіданні Ради АФЗ прозвітувати про ре�
зультати.

Про захист фермерів.
4. Звернутись до влади щодо захисту прав Шапошника М.О. голови ФГ
"Весела Долина" Дніпропетровської обл., та фермерів Машівського
райну Полтавської області.

Про нагороди (вшанування) фермерів.
5. Головам обласних АФЗ до 14 вересня 2011 року повідомити АФЗУ
кандидатури фермерів для відзначення нагородами визначених Рада�
ми обласних АФЗ.

У випадку ігнорування рішення по першому та другому питаннях,
АФЗУ буде відстоювати свої права, гарантовані законами України, всі�
ма діями (відповідно до статті 44 Конституції України), включно і всеук�
раїнськими страйками селян.

Направити витяги із рішень Ради АФЗУ від 06 вересня 2011 року
Президенту України, Прем'єр � міністру України, Голові Верховної Ра�
ди України та Міністру аграрної політики та продовольства України.

Голова Ради, 
Президент АФЗУ                   М. Миркевич 

Рішення Ради АФЗУ

1. В частині 1 статті 10 після слів "фермерські господарства, створе�
ні відповідно до закону" додати слова "до 01 січня 2011 року, або які
ведуть господарську діяльність не менше п'яти років". 
2. Частину 3 статті 13 доповнити наступним текстом: 
"Особам, які почали ведення фермерського господарства до 01 січня
2011 року строк розстрочки  складає 20 років".
3. Частину 1 та 3 статті 15 "Обмеження щодо граничних площ земель�
них ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарно�
го сільськогосподарського виробництва" викласти в наступній редакції:
"1. Земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної
або комунальної власності для ведення товарного сільськогосподар"
ського виробництва можуть продаватись громадянам України та фер"
мерським господарствам, визначеним статтею 10 цього закону, в
розмірах, що не перевищують граничної максимальної загальної пло"
щі земельних ділянок у приватній власності однієї особи з урахуван"
ням пов'язаних осіб та осіб, пов'язаних з нею відносинами контролю,
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у відпо"
відному природно"сільськогосподарському регіоні.
3. Гранична максимальна площа земельних ділянок для ведення товар"
ного сільськогосподарського виробництва у приватній власності однієї
особи у разі розташування їх у різних природно"сільськогосподарських
зонах (гірських областях) в цілому не може перевищувати 300 гектарів.
У межах природно"сільськогосподарської зони (гірської області) гра"
нична максимальна загальна площа земельних ділянок у приватній
власності однієї особи для ведення товарного сільськогосподарсько"
го виробництва становить, гектарів:
Полісся " 100; Лісостеп " 200; Степ, Степ посушливий, Сухий степ " 300;
Карпатська гірська область "  50; Кримська гірська область "  50.
Розподіл адміністративно " територіальних одиниць відповідно до
природно " сільськогосподарських зон здійснюється Кабінетом Мініс"
трів України".
4. Главу  4 "Консолідація земель сільськогосподарського призначення"  
ВИКЛЮЧИТИ

5. Додати в законопроект статтю наступного змісту:
Стаття ____ "Кваліфікаційні вимоги до покупця земельної ділянки, приз"
наченої для ведення товарного сільськогосподарського виробництва".
"Покупцем земельної ділянки сільськогосподарського призначення
може бути громадянин України, який має здатність займатись сіль"
ськогосподарським виробництвом, має сільськогосподарську освіту
та досвід роботи в сільському господарстві."
6. Додати в законопроект статтю наступного змісту:
Стаття ____  "Переважне право на придбання земельної ділянки держав"
ної та комунальної власності сільськогосподарського призначення".
"Переважне право на придбання земельної ділянки державної та кому"
нальної власності сільськогосподарського призначення мають:
" в першу чергу: особи, які почали діяльність до 01 січня 2011 року і
продовжують вести фермерське господарство щодо земельних діля"
нок, які вони використовують на правах оренди;
" в другу чергу: особи, які почали діяльність до 01 січня 2011 року і
продовжують вести фермерське господарство щодо розташованих
поряд земельних ділянок;
" в третю чергу: особи, які ведуть особисте селянське господарство,
власники земельних часток (паїв) землі яких розташовані поряд з зе"
мельною ділянкою, що підлягає відчуженню;
" в четверту чергу: молоді спеціалісти сільськогосподарського виробниц"
тва, які проживають на території відповідної сільської, селищної ради;
" в п'яту чергу: інші  молоді спеціалісти сільськогосподарського ви"
робництва;
" в шосту чергу: особи, які постійно проживають на території відповід"
ної місцевої ради;

" в сьому чергу: особи, які мають  сільськогосподарську освіту та дос"
від роботи в сільському господарстві".
7. Додати в законопроект статтю наступного змісту:
Стаття ____ "Обмеження придбання земельних ділянок в межах однієї
місцевої ради". 
"Не допускається придбання земельних ділянок в обсязі, що перевищує
5 відсотків загальної площі земель сільськогосподарського призначення,
розташованих в межах відповідної місцевої ради протягом одного року".
8. Додати в законопроект статтю наступного змісту: 
Стаття ____ "Обмеження набуття земель родичами".  
"Не допускається набуття у власність земельних ділянок сільськогоспо"
дарського призначення особам, членам їх сімей та пов'язаними з ними
особами загальною площею, яка перевищує 25 відсотків площі всіх зе"
мель сільськогосподарського призначення відповідної місцевої ради".
9. Додати в законопроект статтю наступного змісту:
Стаття ____ "Безоплатний перехід права на земельну ділянку при наяв"
ності права власності на будівлі, споруди".
"До особи та фермерського господарства,  які набули право власнос"
ті на жилий будинок,  будівлю або споруду,  розміщені на  земельній  ді"
лянці сільськогосподарського призначення державної або комуналь"
ної власності, що знаходяться у неї в користуванні переходить право
власності на земельну ділянку або її частину,  на якій вони розміщені,
без зміни її цільового призначення". 
10. В розділі V "Прикінцевих положеннях" законопроекту, змінах до
Земельного кодексу України та в інших законах всюди по тексту вик�
лючити право продажу, внесення в заставу, до статутних фондів, іпо"
теку, звернення стягнення прав користування чужою земельною ді"
лянкою (що веде до неспівпадіння фактичних і юридичних прав влас�
ності та дає можливість, враховуючи 20 � ти річний строк оренди, ма�
ніпулювати правами селян, монополізувати використання великих зе�
мельних масивів).
11. Додати в частину ІІ розділу V законопроекту "Прикінцеві положен�
ня" статтю наступного змісту:
"Доповнити статтю 121 Земельного кодексу України "Норми безоп"
латної передачі земельних ділянок громадянам" пунктом 3 наступно"
го змісту:
" 3. Особам, яким надано земельні ділянки з державної, комунальної
власності для створення, ведення фермерського господарства в ко"
ристування (постійне, довічне, спадкове користування, володіння то"
що) земельні ділянки передаються безоплатно в повністю в надано"
му розмірі".
12. статтю 130 Земельного кодексу України викласти у такій редакції:
"1. Покупцями земельних ділянок сільськогосподарського призна"
чення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
можуть бути:
а) громадяни України;
б) фермерські господарства, створені відповідно до закону до 01 січня
2011 року, або які ведуть господарську діяльність не менше п'яти років;
в) держава в особі центрального органу виконавчої влади з питань зе"
мельних ресурсів чи територіальні громади в особі відповідних орга"
нів місцевого самоврядування.
2. Переважне право на купівлю земельної ділянки сільськогосподар"
ського призначення здійснюється в порядку, встановленому законом". 
13. В частині ІІ розділу V законопроекту "Прикінцеві положення" час�
тину першу статті 408 Цивільного кодексу України залишити у попе�
редній редакції.
(Не встановлювати  мінімальний  строк оренди земель сільгоспприз"

начення  20 років).
14. В частині ІІ розділу V законопроекту "Прикінцеві положення" "Змі�
ни до статті 13 Закону України "Про фермерське господарство" зміни
не вносити, залишивши його в попередній редакції.

Пропозиції змін до законопроекту 
"Про ринок земель" № 9001/1 від АФЗУ
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О. Лавринчук:

"Ми готові 
до приймання 
рекордного 
врожаю"

Стан підготовки технічної ба�
зи ДП "Державна продовольчо�
зернова корпорація України"
дозволяє здійснювати прий�
мання та зберігання збіжжя но�
вого врожаю у повному обсязі,
що складає близько 2,5 млн.
тонн. Про це інформаційному
агентству Інтерфакс�Україна за�
явив генеральний директор дер�
жавного підприємства Олек�
сандр Лавринчук, коментуючи
ситуацію, що склалась на ринку
зерна на початку нового марке�
тингового року.

Нещодавно Мінагропрод
підвищив прогноз цьогорічно�
го врожаю зернових в Україні,
що очікується на рівні 51 млн
тонн. Через це деякі експерти
висловлюють побоювання, що
в країні не вистачить місткос�
тей для приймання такої кіль�
кості збіжжя.

"Загальна робоча місткість
44 підрозділів�філій Державної
продовольчо�зернової корпо�
рації України складає 3 461 тис.
тонн, у тому числі сумарні по�
тужності з перевалки на експорт
Одеського та Миколаївського
портів � 2 380 тис. тонн зерно�
вих вантажів на рік", � розпові�
дає О. Лавринчук.

За його словами на новий
2011�2012 маркетинговий рік
завдання із заготівлі зерна в ці�
лому по державному підпри�
ємству складає 3 005 тис. тонн
(90% ємкостей), із перевалки
зерна через портові елеватори �
2 210 тис. тонн.

"З початку маркетингового
року станом на 30.08.2011 р. на
заготівельні філії надійшло
840,6 тис. тонн зерна, що в по�
рівнянні з минулим роком біль�
ше на 34% або на 215,2 тис.
тонн. За цей же час через пор�
тові елеватори відвантажено
166,9 тис. тонн зерна (в мину�
лому � 141,3 тис. тонн)", � гово�
рить О. Лавринчук.

Найбільш відзначилися 5 фі�
лій�елеваторів � Білоколодязь�
кий  та Савинський (Харківська
область), Роївський та Каль�
чицький (Донецька область),
Буринський (Сумська область).

"Усі без винятку підприємс�
тва мають в наявності відпо�
відні дозвільні документи та
сертифікати відповідності і го�
тові до приймання рекордного
врожаю", � запевняє гене�
ральний директор Державної
продовольчо�зернової корпо�
рації України.

Інформація ДПЗКУ

Роберт Бровди:

"У нас нет абсолютно
никаких преференций"

Директор ООО
"Хлеб Инвестбуд"
полагает, что его
компания работает
на равных услови"
ях с другими учас"
тниками зернового
рынка. Об этом, а
также о других ак"
туальных вопросах
Роберт Бровди
рассказал в блиц"
интервью изданию
"Власть денег".   

Как Вы можете
прокомментиро/
вать информацию
о якобы сорвав/
шемся контракте
одной иностран/

ной компании на поставку 600 тыс. тонн ячменя в
Саудовскую Аравию, в закупке зерна для которой
участвовал "Хлеб Инвестбуд"?

� Эта информация не соответствует действитель�
ности. Среди наших клиентов только прямые покупа�
тели за рубежом. Мы располагаем полноценной
трейдерской структурой, позволяющей нам работать
без посредников, даже если это транснациональные
компании. То, о чем вы спросили, как раз имеет отно�
шение к некоторым ТНК, которые подписали догово�
ра, но из�за растущих цен не до конца смогли выпол�
нить контракты. У нас же, за год работы, не было ни
одного невыполненного контракта, мы не заплатили
ни одного штрафа, не было ни одного срыва в выпол�
нении наших договоров.

Однако многие ваши конкуренты убеждены в
том, что ваша компания имеет незаслуженные
преференции в бизнесе… 

� На рынке достаточно тесно. Пока другие трей�
деры находятся в режиме ожидания, "Хлеб Инвес�
тбуд" экспортировал порядка 30% от общего экс�
порта страны за август. Причем работаем мы на
равных условиях с другими компаниями, у нас абсо�
лютно нет никаких преференций. И по определению
не может быть. Компания в полном объеме платит
экспортные пошлины, не получает как и другие воз�
мещение НДС, не располагает льготами по тарифам
на перевалку.

Частные трейдеры рассказывают, что в июле
у них возникали сложности с оформлением до/
кументов на экспорт. В то же время эти труднос/
ти обошли стороной вашу компанию...

� Если у кого�то возникают сложности с оформле�
нием, то это вопросы к самим компаниям. Мы этих
сложностей не ощущаем. 

Я думаю, что трейдеры на сегодняшний день
просто пытаются оправдаться. Им надо уменьшить
свои аппетиты. Мы, к примеру, рассчитываем зара�
ботать именно на объемах поставок, а не на высо�
кой марже. 

Сколько зерна текущего урожая закупил
"Хлеб Инвестбуд"?

� Мы уже закупили почти 2 млн. тонн из заплани�
рованных семи. 5 млн. тонн пойдут на экспорт, 1,5
млн. тонн будет закуплено для нужд Государствен�
ной продовольственно�зерновой корпорации Украи�
ны, структурной частью которой является "Хлеб Ин�
вестбуд". Также до конца октября мы должны зало�
жить в Аграрный фонд 890 тыс. тонн зерна.

Как Вы считаете, необходимо ли восстановить
возмещение НДС при экспорте зерна?

� В ситуации, когда выращен большой объем уро�
жая, обременять экспорт пошлинами не рациональ�
но. Ведь может произойти скопление товара, как
следствие �сложности с реализацией, а такое коли�
чество Украине не нужно. В качестве альтернативы
отмене пошлин могло бы стать восстановление воз�
мещение НДС. Это позволит трейдерам компенсиро�
вать часть прибыли за счет этого налога. Кроме того,
это будет стимулировать экспорт зерна.

"Власть Денег", №36, 9/15 сентября 2011 

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

Область
Пшениця 

2 кл.
Пшениця 

3 кл.
Жито гр. А Зерно гречки

Вінницька 1580�1750*
1530�1650*,

1670
3800�3900*

Дніпро/
петровська

1630�1700* 1530�1660* 1530�1580*
3800�3900*,

5000

Донецька 1580�1630* 1530* 1430�1530*

Запоріжська 1630�1650* 1570�1580*

Київська 1630�1730* 1530�1650* 1430�1530*

Луганська 1550�1580* 1450�1480* 3700�3800*

Полтавська 1630�1680* 1580*

Сумськая 1580�1610* 1530�1560* 1530*

Харківська 1580�1630* 1480�1530* 1430* 4000�4200*

Черкаська 1580* 1530*

Чернігівська 1630�1730* 1450�1630* 1300�1350* 4000�4400*

* Закупівельні ціни

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

Область
Пшениця

4 кл.
Пшениця

5 кл.
Пшениця

6 кл.
Ячмінь

Кукуруд/
за

Горох

Вінницька
1480�
1570*

1480�
1570*

1480�
1570* 

Дніпро/
петровська

1510*,
1510

1510*,
1510

1510*,
1510

Донецька 1530 1530 1530

Запоріжська
1510�
1560*,

1510�1560

1510�
1560*,

1510�1560

1510�
1560*,

1510�1560
1530*

Івано/
Франківська

1580�
1620*,

1580�1630

1580�
1600*,

1580�1610

1580�
1600*,

1580�1610

1700*,
1750 2800

Київська
1580�
1620*,
1620

1580�
1600*,
1600

1580�
1600*,
1600

1600*

Луганська
1480�
1500*

1480�
1500*

1480�
1500*

1530*,
1550

1530*
2430*,
2500

Одеська 1700�1730

Полтавська
1510�
1560*,

1510�1600

1510�
1560*,

1510�1600

1510�
1560*,

1510�1600

1530�
1630*,
1630

1530*

Тернопіль/
ська

2830

Харківська 1500* 1500* 1500* 1600* 2530*

Херсонська 1530* 1530* 1530* 1630* 1730*

Черкаська 1530* 1530* 1530*

Чернігівська
2530�
2630*

* Закупівельні ціни

Ціни на продукти переробки в Україні, EXW, грн/т

Область Мука в/г Мука 1 гат. Мука 2 гат. Житня мука Висівки

Вінницька 3100 2850 1200

Дніпро/
петровська

2900�3000 2700 950�1100

Донецька 2870�2900 2750�2800 2200 1000

Запоріжська 2830

Київська 2850�3100 2650�2750 2500 1050�1100

Луганська 2750�2800 2600�2650

Полтавська 2850�3000 2750�2800 2400�2450 900�1000

Сумська 3000�3050 2700�2800 2200�2300 9000�1000

Харківська 2900�3100 2700�2800 2250 1100

Черкаська 2850�2900 2700

Чернігівська 3200 3000

Ціни на крупи в Україні, EXW, грн/т

Ціна

Крупа манна 2900�4000

Крупа пшенична 2200�2800

Крупа перлова 2500�3000

Крупа ячнева 2500�3000

Крупа гречана 8500�10000

Крупа кукурудзяна 2850�3400
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Экспортні ціни на зернові та продукти
переробки в Україні, USD/т

мін. макс.

Пропозиція, FOB

Пшениця продовольча 280 290

Пшениця фуражна 265 275

Ячмінь фуражний 290 295

Висівки пшеничні 190 202

Кукурудза фуражна 295 300

Попит, FOB

Пшениця продовольча 270 275

Пшениця фуражна 260 265 

Ячмінь фуражний 275 285

Висівки пшеничні 175 180

Кукурудза фуражна 290 295

Попит, CPT�порт, грн/т

Пшениця продовольча 1690 1730

Пшениця фуражна 1670 1710

Ячмінь фуражний 1720 1850

Висівки пшеничні 1330 1400

Світові ціни на пшеницю, USD/т

Ф'юч. ринок Місяць поставки Країна виробник Умови поставки Ціна

Пшениця Верес. США EXW 263,2

Пшениця муком. Лист. Франція CPT, Руан 290,7

Пшениця Лист. ЕС EXW 272,8

Пшениця корм. Верес. Аргентина EXW 160,0

Готівк.ринок

Пшениця HRW Верес. США CPT, Мекс.зал. 340,1

Пшениця SRW Верес. США CPT, Мекс.зал. 290,3

Пшениця тверда Верес. Аргентина FOB 305,0

Пшениця корм. Верес. Великобрит. FOB 274,1

Світові ціни на грубі зернові, USD/т

Ф'юч. ринок Місяць поставки Країна виробник Умови поставки Ціна

Кукурудз. жовта Верес. США EXW 293,9

Кукурудза Лист. Франція FOB 297,4

Кукурудз.тверда Верес. Аргентина EXW 158,0

Кукурудза Лист. Венгрія EXW 260,1

Ячмінь Жовт. Канада FOB 217,5

Ячмінь корм. Грудень Венгрія EXW 244,8

Овес Верес. США EXW 210,4

Готівк.ринок

Кукурудз. жовта Верес. США CPT, Мекс.зал. 316,8

Кукурудза Жовт Франція FOB 308,0

Кукурудза Верес. Аргентина FOB 317,0

Ячмінь корм. Верес. Франція FOB 295,0

ВІТАЄМО 
З ЮВІЛЕЄМ!

Від імені Ради АФЗУ, редак/
ції газети та Союзу сільсько/
господарських обслуговуючих
кооперативів вітаємо віддано/
го патріота фермерського руху
Кирницького Олега Дорофійо/
вича з його 70/річчям!

Бажаємо міцного здоров'я,
достатку родині, вірних одно/
думців та грандіозних планів
на майбутнє і ніколи не забу/
вати слова пісні "Не старіють
душою ветерани!"

З повагою, теплом та най/
кращими побажаннями Ваші
друзі!

Кавалер Ордену фермер�
ської слави, власник Почес�
ної Грамоти Верховної Ради
України "За особливі заслуги
перед Українським народом",
численних Подяк від Держав�
них інституцій Кирницький
Олег Дорофійович
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"Використовуючи нові технології у свинарстві 
при  утриманні 20 голів свиней за рік, 
можна заробити 103 тисячі гривень!..."
(Міністр Агрополітики і продовольства 

України М.В. Присяжнюк
(із виступу по телебаченню).

Виступ міністра аграрної політики підтвер�
джує, що  нова технологія відгодівлі тварин фер�
ментованим зволоженим кормом із суміші зер�
нових є однією з найкращих у світі.

Пройшло більше 9 років з дня випуску, в 2002
році, перших партій агрегатів кормоприготування
нового покоління серії АКГСМ "Мрія", які готують
ферментовані корми у вигляді зволоженої  гомо�
генної суспензії із суміші зернових. Агрегати
пройшли успішні випробування в наукових підроз�
ділах Мінагропрома � Інституті свинарства, м.
Полтава, Інституті тваринництва "Асканія�Нова", в
державній машиновипробувальній станції м. Хер�
сон та Дослідницькому інституті ім. Погорілого,
Київської області. Мають патенти України на вина�
хід і технологію годування ферментованим кор�
мом. Агрегати серії АКГСМ "Мрія" спеціально
створені для нової технології приготування гомо�
генних ферментованих кормів із суміші зернових.

За дев' ятирічний період  в  2620 господарс�
твах України і зарубіжжя  працюють  2750 кормо�
агрегатів, маючи відмінні показники економії
енергоресурсів до 30%, кормів до 20%, збіль�
шення наднормативних середньодобових при�
ростів живої маси на 20�30% (180�250г),досягши
середньодобових приростів від 780 до 970г, а
відповідно і скорочення терміну відгодівлі на 20�
25 днів до отримання 100кг живої  маси. В госпо�
дарствах, де працюють кормоагрегати рента�
бельність складає більше 200%, а  зниження со�
бівартості більше 40%.      

Технологія годування тварин ферментованим
кормом дозволяє за 5.5�5.8 місяців, при витратах
зернових кормів 240�250кг з розрахунку на 1 голо�
ву, за весь період  відгодівлі отримати свиню 100
кг ж.м., а поросят у 2�ох місячному віці отримати
вагою не 17�18 кг, а 23�25кг. При цьому етологіч�
ний стан тварин стабільний, вони практично не
хворіють, оскільки корм  легкий і прийнятний для
травної системи. Різко зменшився і падіж молод�
няку, оскільки корм має  лікувальні властивості.
При розпаді корму на амінокислоти виділяється
сіль молочної кислоти, яка вбиває в шлунку шкід�
ливі мікроби. Керівники господарств, зоотехніки

відмічають позитивний ефект годування зволоже�
ним ферментованим кормом, приготовленим в
агрегатах серії АКГСМ "Мрія", де співвідношення
води до зерносуміші складає 2:1. 

Позитивні результати відмічені в господарс�
твах, де працюють агрегати АКГСМ�01,01М і ма�
ють на відгодівлі від 300 до 1200 голів. Наводимо
приклади декількох господарств: � "Зіминський
бекон", АР Крим, де на відгодівлі більш за 2000
голів свиней різного віку; �  ТОВ  "Наше село",
Донецької області, Артемівського району � на
обслуговуванні до 500 голів;   

� СВК "Борисовський", Одеської області, Та�
тарбунарського району, та ін., де економія корму
склала більше 30%, а середньодобові прирости
ж. м. від 780г до 930г, поголів'я не хворіє і відчут�
ні  хороші економічні показники.

Особливо добрі результати і в інших фермер�
ських та особистих господарствах, де працюють
агрегати інших модифікацій, на поголів'я від 5 до
500 голів. Це агрегати серії АКГСМ�04А, 04,
03,05А, 05М, що працюють при напрузі як 220 в.
так і 380в. Продуктивність агрегатів готових фер�
ментованих кормів складає 75, 100, 200, 300, 500,
1000, 1200, 3000кг за годину при електродвигу�
нах 1.1�5.5кВт. Великий попит мають  кормоагре�
гати серії АКГСМ� 04А, які обслуговують  від 5 до
20 голів. Це  "малятко" розміром 0.3м х 0.5м х
0.7м (переносний), розрахований для домашніх
господарств, полегшує працю, споживана поту�
жність до 1.0кВт/годину, але економічні результа�
ти перевищують навіть великі агрегати. На сьо�
годнішній день розроблений і вже вийшов у світ
універсальний подрібнювач кормів УПК�01А для
сухого годування, а також добавки подрібненого
корму зерна, коренеплодів, сіна, соломи, трави,
кукурудзяних початків і стебла в готовий фермен�
тований корм, що дає економію зернових до 30%,
знижує собівартість кормів і поліпшує їх смакові
якості. При  замовленні будь�якого кормоагрега�
ту, менеджер може надати консультацію про
принцип роботи, технічні дані агрегату, тощо.

Всі ці агрегати на одному електродвигуні
проводять 5 технологічних операцій (подрібнен�
ня зернових, підігрівання, ферментацію кормів,
ретельне перемішування і видачу готового кор�
му), що дає економію електроенергії і скорочує
транспортні витрати до 30%. В них відсутні цик�
лони та пилові викиди, що здешевлює агрегат та
полегшує його обслуговування. Ферментація
кормів відбувається в гідромлині�змішувачі при

тиску 4�5 бар, без доступу повіт�
ря і 1500об./хв. валу гі�дромли�
на. Ціна кормоагрегатів доступ�
на і дешевше інших аналогів.

За рахунок спеціальної конс�
трукції агрегату та виходу фіксо�
ваного розміру фракцій  0.5…
1.4мм, яке є найкращим для тра�
вної системи свиней, та
0.8…2.0мм для ВРХ та телят,
одержуємо високоефективні
ферментовані, збагачені протеї�
ном корми, де збільшено утри�
мання в тілі тварин азоту на 30%,
кальцію на 12%, фосфору на
6.4%, магнію на 4%, що забезпе�
чило перетравність сирого про�
теїну на 12.3%, сирої клітковини
на 14.4% вище, ніж при годуван�
ні сухими та екструдованими
кормами і значно збільшило до�
бовий приріст живої маси тварин та покращило їх
стан здоров'я ( Висновки Полтавського інституту
свинарства ім. Квасницького)

В даному процесі ферменти  виступають ка�
талізаторами процесу розпаду корму на аміно�
кислоти що сприяє  швидкому засвоєнню корму,
і як результат, зменшення виділення гною у сви�
ней � на 44%, у ВРХ � на 20�25%.

Позитивні результати одержано при домішу�
ванні 30% ферментованої гомогенної кормової
суспензії до основних кормів на відгодівлі  телят
та ВРХ, що збільшило середньодобовий приріст
живої маси тварин на 17%, надої до 20%,  жир�
ність молока на 18% особливо в осінній, зимовий
та ранньовесняний  періоди.

При участі в  міжнародній  сільськогосподар�
ській виставці у м. Києві, Україна та у м. Воронежі,
Російської Федерації,  Науковий Центр АІНУ наго�
роджений Золотими медалями Міністерства сіль�
ського господарства Росії та України в номінації
"Нова техніка і технології в тваринництві".  Ця тех�
нологія схвалена дослідницьким інститутом "
Land � sudvalget  fom  Svine", Данія та впровадже�
на в Данії, Франції, Голландії, Італії та інших дер�
жав Європи та Південної Америки. Світ переходе
на зволожене годування тварин, тому що тільки
зволожене годування дає найкращі економічні
показники і екологічно чисте м'ясо. Кормоагрега�
ти серії АКГСМ "Мрія" � це агрегати нового поко�
ління, які дають високоефективні ферментовані

корми, що забезпечує міжнародний рівень сучас�
ного тваринництва. Це рівень Європи і Південної
Америки, де досягаються наймінімальніші і де�
шевші витрати на вирощування 1 кг екологічно
чистого м'яса, що має  великий попит.

Д.с.г.н. � Нежлутченко Т.І.
К.с.г.н, академік АІНУ  � Соляник М.Б.

Д.с/г.н.,академік УААН � Коваленко В.Ф.  

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Передові технології відгодівлі тварин

Адреса прямого виробника кормоагрегатів:
74900, Херсонська область,  м. Нова Каховка, вул. М. Букіна, 52; т/ф (05549) 7�08�88; 7�08�01; (050) 848�50�68; (098) 346 �35�22  (дзвонити до 17.00 годин.)   

e.mail: mriya � 08@mail.ru;    сайт: www. agrokorm.info

Кормоагрегати АКГСМ "Мрія"  

УПК�01  
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РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ ТЕЛ.: 050/27/58/700, 098/327/55/51 ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС – 21591

ОГОЛОШЕННЯ Продається будинок в місті Березань, Київської

області  (1,5 години на електропоєзді або 1 година на маршрутці до Києва), веранда,

кладова, дві кімнати, газ, вода, газове опалення, обкладено цеглою та перекрито дах в

2009 році. Приватизований земельний участок 20 соток. Недалеко від центру, зручний

підїзд, поряд озеро, автобусна зупинка. Довідки за телефоном:  050�391�94�72
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Зберігання помідорів 
Для тривалого зберігання беруть зе�

ленуваті помідори, укладають їх шарами
в ящики, пересипають тирсою з берези,
осики або торфом і ставлять в темне
приміщення з температурою 10�12°. Час
від часу помідори треба оглядати і відби�
рати стиглі та зіпсовані. Стиглі помідори
зберігають в ящиках, пересипаними тор�
фом або тирсою з берези при темпера�
турі 0�2°. 

Зберігання свіжих огірків
Для їх збереження в свіжому вигляді

придумано немало трюків, хоча, якщо чес�
но, малосольні, солоні або мариновані во�
ни набагато смачніші. І турбот із збережен�
ням менше. Але якщо проблема свіжих
огірків когось хвилює, перерахуємо всі ві�
домі і маловідомі способи їх збереження. 

Гарантований термін зберігання свіжих
огірків � не більше трьох днів. 

Але якщо довгі парникові огірки з уцілі�
лими плодоніжками поставити на кшталт
букета в посуд з водою хвостиками вниз і

щодня міняти воду, то такий "букет" може
зберігатися багато днів. 

А ось ще спосіб уберегти огірки від уси�
хання. Їх ретельно миють кип'яченою во�
дою, обтирають і обмазують яєчним білком,
аби утворилася непроникна для вологи
плівка. На відміну від поліетиленової, ця
плівка дозволяє плодам дихати, тому вони
непогано зберігаються і без холодильника в
прохолодному темному місці. Особливо як�
що тримати їх підвішеними за плодоніжки. 

Зберігання засолених овочів
Засолені овочі від неправильного догля�

ду часто псуються. Щоб цього уникнути,
треба краї діжки, в якій зберігаються овочі,
періодично обмивати гарячою водою; час
від часу мити кружки і гніт; капусту, огірки і
яблука треба брати не руками, а ложкою.
Овочі завжди повинні бути вкриті розсолом
на 3�4 см; їх треба тримати в холодному міс�
ці, але стежити, щоб вони не замерзли. Щоб
не з'явилась пліснява на солоних огірках, їх
зверху накривають папером, насиченим
рослинною олією, найкраще гірчичною. 

Для зберігання плодів і ягід у свіжому
вигляді відбирають здорові, незіпсовані
екземпляри без плям і пошкоджень
черв'яками. Краще брати плоди прямо з
дерева. Приміщення, де зберігаються
плоди повинно бути чистим, з постійною
температурою (близько нуля). 

Зберігання яблук та груш
Краще зберігаються зимові сорти.

Плоди треба загорнути в папір і покласти в
ящик. Перед цим дно ящика застилають
папером, насипають на нього шар м'яких
дерев'яних стружок, а вже на них рядами
кладуть плоди. Перший ряд плодів знову
застилають папером, на нього насипають
стружки і кладуть другий ряд плодів, об�
горнутих у папір і т. д. Стружки треба бра�
ти з листяних порід дерева (осики, липи,
берези), стружки ж з хвойних порід нада�

ють плодам запаху смоли. Замість стру�
жок можна використати подрібнений
торф, але ні в якому разі не солому, бо во�
на швидко зволожується, загниває і пере�
дає запах гнилі плодам. Плоди зберігають
при температурі від  0,5 до � 0,5°. 

Яблука довго зберігаються міцними і
свіжими, якщо протерти їх ганчірочкою,
змоченою гліцерином. Вони не будуть
так швидко усихати. А якщо потримати
їх в рожевому розчині марганцевокис�
лого калія, це захистить їх від гнильних
бактерій. 

Зберігання винограду
Зрізані в теплу пору грона винограду

розвішують на жердинах в льоху або під�
валі; температура зберігання від �0,5 до
+0,5 градусів; час від часу необхідно зри�
вати ягоди, що загнивають. 

ЗБЕРІГАННЯ ОВОЧІВ ВЗИМКУ
Щоб мати свіжі овочі взимку, треба в приміщеннях, де вони збе�

рігаються, підтримувати відповідну температуру. Приміщення (льо�
хи, підвали під будинками) не повинні бути дуже сирими. 

Зберігання свіжої капусти
Для зберігання відбирають найтугіші головки, вирвані з коренем

до морозів, обрізують верхнє зелене листя, яке нещільно прилягає
до головки, зв'язують по дві головки за коріння і вішають в льоху на
жердині або розкладають на полиці в один ряд. Температура при
зберіганні капусти має бути в межах від �1 до +1. 

Зберігання свіжої цвітної капусти 
Потрібно восени вирвати з корінням качани капусти, перев'язати

шпагатом кожен качан так, щоб один іншого не торкався, і повісити в
льосі як можна вище. Таким чином капуста зберігається до Різдва.
Необхідно час від часу відривати пожовкле листя і в гарну погоду
провітрювати льох. 

Зберігання картоплі
Картоплю зберігають у льохах при температурі 1�2°. Для зберігання

влаштовують засіки і засипають не вище 1,5 м. Перед тим, як засипа�
ти в сховище, її треба старанно висушити. Картоплю можна зберігати
також і в ямах. Неглибоку яму, викопану на високому піщаному сухому
місці, вистилають дошками і до дна її вставляють зроблений із дощок
витяжник�душник. Зверху яму з картоплею закривають дошками, за�
сипають сухою землею (до 40 см), кладуть зверху свіжу солому і знову
шар землі. Біля ями викопують канави, щоб стікала вода. За таких умов
картопля зберігається до весни. 

Зберігання корнеплодів
Столові буряки зберігають так само, як і картоплю в засіках. Моркву і

петрушку укладають рядами (головками назовні) і засипають шаром піс�
ку, потім знову ряд плодів і знову � шар піску. Коренеплоди кладуть так,
щоб вони не дотикались один до одного. Висота штабеля до 1 м. Темпе�
ратура приміщення, де зберігаються коренеплоди, повинна бути 0�2°. 

Зберігання цибулі
Ріпчасту цибулю зберігають у сухих підвалах при температурі від �1

до +2°. У сховищі роблять полиці з рейок, на які насипають цибулю ша�
ром 35�50 см. Перед засипанням обрізують і відокремлюють сухі стеб�
лини, сортують і добре сушать. Сховище треба добре вентилювати. 

ЗБЕРІГАННЯ КАВУНІВ
Кавуни можна зберігати в засіках, засипавши їх житом. Крім того,

недостиглі кавуни (з рожевим м'якушем) просушують на сонці, зав'язу�
ють у товсте простирадло і підвішують у сухому холодному підвалі. 

Порадник ВФУ

ЗБЕРІГАННЯ ОВОЧІВ ТА ФРУКТІВ

ЗБЕРІГАННЯ СВІЖИХ ПЛОДІВ І ЯГІД

ОПТОВІ ЦІНИ НА СІЛЬГОСППРОДУКЦІЮ НА РИНКАХ УКРАЇНИ
СТАНОМ НА 11.09.2011

Назва продукту
Оптовий ринок "Столичний" Оптовий ринок "Шувар" Київський ринок  "Деміївський"

Ціна мін. грн. Ціна макс. грн. Ціна мін. грн. Ціна макс. грн. Середня роздр. ціна. грн.

Малина 23,0 28,0 / / 30.0

Груша 7,0 10,0 5,0 12,0 10,0

Яблуки 3,0 6,0 4,0 8,0 7,0

Виноград 7,0 14,0 3,0 15,0 16,0

Диня 3,0 6,0 4,0 6,0 6,0

Кавун 1,6 2,0 1,6 2,0 2,3

Персик 13,0 13,0 11,0 13,0 16,5

Слива 6,5 12,0 5,0 7,0 12,5

Баклажан 3,0 3,5 2,0 2,5 4,5

Буряк 1,8 4,0 1,4 1,6 4,0

Кабачок 2,5 4,0 1,0 1,5 5,0

Капуста білокач. 0,6 1,0 0,7 1,0 2,0

Капуста пекінс. 5,0 6,0 3,0 4,0 8,0

Капуста цвітна 14,0 14,0 6,0 8,5 12,0

Редиска пуч. 4,0 5,0 / / 10,0

Картопля 1,9 2,5 1,4 1,6 3,0

Морква 2,5 3,2 2,4 4,0 4,5

Огірок 3,5 6,0 2,5 4,0 5,0

Перець 3,0 4,5 4,5 5,5 8,0

Помідор 1,5 3,0 1,8 4,0 4,5

Часник 15,0 20,0 16,0 28,0 25,0

Цибуля 1,6 2,5 1,8 2,1 4,0

Гриби печериці 15,0 20,0 16,0 20,0 18,0

Яйця, 10 шт. 5,8 7,0 4,5 7,0 8,0

Мед 60,0 70,0 / / 8,0

Мука / / 4,0 5,0 5,5

Олія / / 12.25 18,0 16,0

Цукор / / 9,0 10,5 10,0
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5 вересня 2011 року здійснилося
те, у що вірила "НІБУЛОНівська" ко�
манда! Патріотичний інвестиційний
проект компанії прийшов на Київ�
щину, у серце України, аби саме з
цього регіону розпочалося відрод�
ження вітчизняного елеваторного
комплексу.

А якщо точніше, то цього дня було да�
но старт будівництву нового елеваторно�
го комплексу з приймання, зберігання і
відвантаження зернових та олійних куль�
тур філії "Денихівська" ТОВ СП "НІБУЛОН"
(с. Денихівка Тетіївського району Київ�
ської області).

Колись квітучий населений пункт із
розвиненою інфраструктурою (цукровий
завод, дослідне та фермерські господарс�
тва) переживає зараз не найкращі часи.
По завершенні кількох місяців, коли буде
зведено елеваторний комплекс, село от�
римає друге дихання.

Мине зовсім небагато часу � і будівель�
ний майданчик разюче зміниться! Тут буде
справжній оазис, створений "НІБУЛО�
Ном", і завдяки надходженням до бюджету
село розквітне і заживе повноцінним жит�
тям. Буде підтримка і школі, і дитячому
садку, і вливання у бюджети всіх рівнів, і
нові робочі місця. Адже "НІБУЛОН" � це
знають всі � ніколи не залишається осто�
ронь від вирішення соціальних проблем.

Такими настроями і сподіваннями було
просякнуте повітря у день урочистого
старту будівництва. Цього дня, в понеді�
лок урочистості відвідали понад 500 жите�
лів с. Денихівка та найближчих сіл району,
багатьом з них довелося відпрошуватися
з роботи, аби мати змогу відвідати захід. І
всі гості та учасники сумнівів не мали � су�
часному елеваторному комплексу бути,
Денихівці бути! А день 5 вересня всі за�
пам'ятають як новий етап соціально�еко�
номічного розвитку села.

Розпочинаючи урочисту частину захо�
ду, голова Київської обласної державної
адміністрації Анатолій Присяжнюк промо�
вив: "Ще місяць тому з компанією "НІБУ�
ЛОН" ми підписали меморандум про спів�
робітництво, і сьогодні ви бачите, що в ду�
же стислі строки компанія приступила до
реалізації своїх планів. Напевно, ніхто і не
вірить, що через 3 місяці тут буде побудо�
ваний елеваторний комплекс, вартістю
120 мільйонів гривень. Але це дійсно так! У
будівництві цього комплексу буде брати
участь близько тисячі чоловік, після здачі
об`єкта в експлуатацію на ньому буде
створено близько ста робочих місць, в то�
му числі і для жителів села Денихівка, для
фахівців своєї справи. Це означає, що зав�
дяки нашому вельмишановний інвестору �
компанії "НІБУЛОН", крім вищесказаного,
наш бюджет поповниться новими надход�
женнями. Ми дуже дорожимо таким інвес�
тором, як "НІБУЛОН"!"

Лише так, переживаючи всією душею
за своє село, за свій край, люди можуть
змінити і поліпшити власне життя. А влада
підставляє своє плече і гарантує допомогу
в цьому.

Трохи раніше цього Анатолій Присяж�
нюк, знайомлячись із інвестиційним про�
ектом компанії, уважно роздивляючись
стенди, зауважив, що перше знайомство
із компанією відбулося минулої осені, під
час першого інвестиційного форуму Київ�

ської області. Менш ніж через рік, у липні
2011 року, було досягнуто конкретних до�
мовленостей і підписано меморандум про
співробітництво. Як правильно зауважив
пан Присяжнюк, місяць лише пройшов � і
компанія вже приступила до будівництва.

Інвестиційний проект ТОВ СП "НІБУ�
ЛОН" привертає велику увагу іноземних
фахівців, зокрема представників давньо�
го партнера компанії, датської фірми
"Cimbria Unigrain". Вона бере участь у
проекті компанії як генеральний поста�
чальник технологічного обладнання в
рамках програми експортного фінансу�
вання за участю Кредитно�експортного
фонду Данії. Участь у заході, виказавши
своє задоволення від цього, взяли дирек�
тор фірми в Україні Оксана Стретович та
Надзвичайний і Повноважний Посол Ко�
ролівства Данія в Україні, Грузії та Вірме�
нії Мікаель Борг�Хансен. "Я дуже радий,
що Олексій Вадатурський запросив мене
на цей захід. Я відчуваю величезне задо�
волення, бачачи, як розвивається зв`язок
між компанією та датським підприємс�
твом, яке поставило "НІБУЛОНу" дві тре�
тини обладнання для даного об`єкту. Для
нас це доказ, що зв`язки між українським
аграрним сектором і нашим виробником
інтенсивно розвиваються. Я бажаю всім
успіхів у будівництві цього об`єкту і по�
дальшому розвитку аграрного сектора в
регіоні", � зауважив пан Посол.

Солідарним із попередніми виступаю�
чими був і голова Тетіївської районної дер�
жавної адміністрації Іван Микалюк. "Я
впевнений, що елеватор в Денихівці буде
завантажений на повну потужність, � про
це мова по всій Київщині. Район, в свою
чергу, зможе продавати зерно національ�
ному зернотрейдеру за найбільш вигідни�
ми цінами. А це в свою чергу позитивно
позначиться на сільгоспвиробниках райо�
ну", � зауважив він.

Аби продемонструвати рішучість буді�
вельних намірів та виказати свою підтрим�
ку інвестору, генеральний директор ТОВ
СП "НІБУЛОН" Олексій Вадатурський та се�
лищний голова Денихівки Віталій Самозван
підписали угоду про співробітництво між
компанією та сільською радою.

Отримавши слово, Олексій Вадатур�
ський зазначив: "Це вже 18�е підприємс�
тво, яке ми будуємо в рамках свого інвест�
проекту. Шість підприємств ми побудува�
ли вже на Дніпрі. Приємно, що сьогодні на
урочистому заході присутні такі почесні
гості. У Київську область не так просто
пробитися. Повірте, ми це знаємо. Але
пройшло близько року, як ми обговорили з
губернатором можливості інвестиційної
діяльності нашої компанії на Київщині, і
вже незабаром презентували нашу прог�
раму. Нещодавно ми підписали договір
про соціальне партнерство і співробітниц�
тво, і завдяки команді губернатора, його
помічникам, заступникам, завдяки облас�
ним організаціям, ми пройшли в такий ко�
роткий період часу всі узгодження для по�
чатку будівництва. Це не буде легкою про�
гулянкою. Але раз інвестиції є на місцево�
му рівні, значить, громада буде жити і роз�
виватися, будуть перспективи у села.

Я вдячний Датському уряду, з яким на�
ша компанія співпрацює з 2005 року. 60
млн доларів Експортно�кредитний фонд
Данії виділив нам, щоб ми отримали пер�

шокласне обладнання на наші 18 об`єктів.
Я дуже вдячний Європейському Банку
Розвитку та Реконструкції; Мартіну Райзе�
ру, директору Світового Банку в Україні,
що виділив нам кошти на придбання енер�
гозберігаючих технологій, якими ми ос�
настимо це підприємство. А ЄБРР виділив
нам гроші на будівництво. Ви бачите, нас�
кільки велика довіра зарубіжних інвесторів
до нашої компанії, і ми їх не підведемо. Ми
соціально�відповідальна компанія, підпи�
сали договір, візьмемо шефство над шко�
лою, ви найближчим часом побачите ре�
альний внесок нашої компанії в розвиток
соціальної інфраструктури вашого села.
Крім того, поява тут елеватора означає
щорічне надходження зборів та податків
до місцевих бюджетів у сумі 4 мільйонів
грн. Це досить серйозна допомога. А що
стосується аграрного сектора, то в перчу
чергу ми будемо працювати без посеред�
ників, а напряму з вами. Ви отримаєте
справедливо високу ціну, більше коштів на
розвиток, а власники землі отримають
більше орендної плати завдяки нам. Смію
запевнити � об`єкт буде введено в експлу�
атацію без зауважень".

Дійсно, соціальна складова � вкрай
важлива для компанії. Забігаючи наперед,
зауважимо, що одразу по завершенні за�
ходу відбулася оперативна нарада за
участі голови Київської обласної держав�
ної адміністрації Анатолія Присяжнюка,
голови Тетіївської районної державної ад�
міністрації Івана Микалюка, селищного го�
лови Віталія Самозвана, генерального ди�
ректора ТОВ СП "НІБУЛОН" Олексія Вада�
турського та його заступника із будівниц�
тва Сергія Бесєдіна. В ході наради губер�
натором була поставлена задача голові
селищної ради та голові Тетіївської район�
ної державної адміністрації протягом 10
днів розробити план соціального розвитку
села і в подальшому втілити його у життя
водночас із введенням елеваторного ком�
плексу в експлуатацію.

По завершенні виступів гостей відбу�
лася презентація майбутнього сучасного
елеваторного комплексу всім присутнім.
Анатолій Присяжнюк та Олексій Вадатур�

ський, знявши завісу зі стенду, предста�
вили модель майбутнього підприємства.
Ознайомивши гостей та учасників із тех�
нічними характеристиками комплексу,
Олексій Вадатурський запросив всіх ба�
жаючих прийняти участь у його відкритті,
яке станеться через кілька місяців. І ніхто
не має сумнівів, що це будуть два неза�
бутніх місяці заповзятої роботи. Всі вже
скучили за тією особливою атмосферою,
яка панує на будівельних майданчиках
компанії, яка дає робочі місця, задає
темп, служить своєрідним драйвом, під�
тягує всіх і готує до нових перемог. Тож
попереду велика робота!

"Під час будівництва буде змонтовано
понад 4 тисячі тонн металоконструкцій, ук�
ладено понад 15 тисяч кубометрів залізо�
бетону. Тут будуть встановлено і змонто�
вано понад 2 мільйони деталей, вузлів,
елементів. Тут буде найсучасніше імпор�
тне обладнання, підприємство буде пов�
ністю автоматизоване і комп`ютеризова�
не. Я навіть упевнений в тому, що сюди бу�
дуть приходити фотографуватися молодя�
та на фоні гарних об`єктів, красивих фон�
танів і зелених насаджень. Ми покажемо
приклад місцевим жителям, як потрібно
доглядати за під`їзними дорогами і зроби�
мо все, щоб ви пишалися нашим об`єк�
том", � запевнив Олексій Вадатурський.

І ось довгоочікуваний момент. Священ�
нослужитель зачитує молитву, освячує
майбутній об'єкт � і почесні гості свята
закладають символічну капсулу з послан�
ням до потомків. А потім перша цегла із
першим цементом лягає у фундамент ва�
гового комплексу елеватора.

Присутні аплодують. На їх обличчях
посмішки і задоволення. І всі розуміють:
сьогодні люди отримують надію, компанія
та Київщина працюють на імідж України,
для її авторитету. ТОВ СП "НІБУЛОН" на
власному прикладі показує приклад інвес�
тиційної діяльності. Ми інвестуємо власно�
руч і запрошуємо в Україну інших інвесто�
рів. Всі ми разом повинні допомогти Укра�
їні, Президенту нашої держави, органам
влади на місцях, щоб разом зробити краї�
ну сучасною і улюбленою!

Елеваторне майбутнє Київщини � за "НІБУЛОНом"

Голова Київської облдержадміністрації Анатолій Присяжнюк та
генеральний директор ТОВ СП "НІБУЛОН" Олексій Вадатурський на
презентації елеваторного комплексу 
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Наклад — 18 000 примірників.
Замовлення № 117812

Біопрепарат КЛЕПС ®
(Біодобриво, біостимулятор, захист рослин від хвороб)
Препарат застосовується для обробки насіння та вегетуючих рослин.Безпечний і простий у використанні.

Дія препарату полягає у властивостях бактерії:
� стимулювати схожість насіння, розвиток кореневої системи, листової
поверхні рослин;
� поліпшувати мінеральне живлення рослин, якісні показники продукції;
� прискорювати цвітіння та дозрівання врожаю;
� зміцнювати імунітет рослини, стійкість до хвороб та несприятливих погодних умов;
� постачати рослині біологічний азот з повітря.

Ці властивості препарату дозволяють при його застосуванні:
� зменшити витрати на обробку насіння і рослин у 5�10 разів;
� заощадити азотні міндобрива (90�100 кг селітри на га);
� не застосовувати хімічних протуйників (за малим винятком);
� підвищити врожайність зернових, технічних та круп'яних до10�30%, овочевих до
40% і більше;
� забезпечити економію коштів (300�600 грн з га залежно від культури);
� підсилити засухостійкість та морозостійкість рослин;
� сприяти виробництву екологічно чистої продукції та відродженню ґрунтів.

АРК, Ленінський р�н 050�971�71�29
Запорізька обл., АРК 061�212�16�33, 067�973�25�84
м. Дніпропетровськ 063�243�46�93
Дніпропетр. обл., Васильківськ. р�н 066�407�05�02
Дніпропетр. обл., Криничанський р�н 096�734�55�29
Дніпропетр. обл., Апостолівський р�н 067�276�57�65
Донецька обл., м. Шахтарськ 095�508�49�31
Житомирська обл., Любарський р�н 050�446�13�03
Кіровогр. обл., Новоархангельський р�н 097�466�93�74
Луганська обл., м. Алчевськ 050�326�31�84
Львівська обл., Сокальський р�н 096�416�81�67
Микол. обл., Березанський р�н 095�718�58�02

Микол. обл., Доманівський р�н 066�297�08�19
Микол. обл., Братський р�н 050�414�54�55
Мик. обл., Веселинів. р�н 095�614�22�78, 097�375�91�67
Одеська обл. 096�429�22�07
Одеська обл., Роздільнянський р�н 066�063�33�41
Рівненська обл. 067�700�15�60
м. Сімферополь, 050�666�08�98
Харківська обл. 066�654�28�29, 097�608�41�20
м. Херсон, 096�746�38�98, 095�153�01�33
Херсон. обл., Горностаївськ.р�н 098�413�32�95, 099�962�77�67
Хмельницька обл. 097�752�90�95
Черкаська обл., Тальнівський р�н 8�067�452�79�47

З приводу придбання препарат у просимо звертатися за адресою:
НВЦ "Енергія", 01024, Київ/24, вул. Лютеранська, 30, тел./факс: (044) 253/99/04, 253/82/88,

(067) 445/20/77, (050) 991/86/12; www.kleps.com.ua, dve/energia@rambler.ru

а також до регіональних представників :

Для каждого сельхозпроизводителя
из года в год стоит одна и та же задача,
как при минимальных затратах получить
хороший урожай. В связи с этим отечес�
твенный производитель биопрепаратов
в Украине Ч.П. "Агро�Защита" предлага�
ет обратить внимание на новую серию
удобрения Добрый Хозяин.

Для хорошего урожая зерновых ози�
мых культур важными задачами являет�
ся здоровый посадочный материал и
перезимовка культур. Для решения пер�
вой задачи мы рекомендуем обработать
перед посадкой семена Добрым Хозяи�
ном (для семян). Этот препарат специ�
ально разработан для того чтобы пробу�
дить семена, ускорить их прорастание,
обеспечить дружные всходы и дать тол�
чок к развитию мощной корневой систе�
мы, кроме этого в состав удобрения
входят бактерии PCEUDOMONAS AURE�
EOFACIENS, это позволяет устранить
такие проблемы как: плесневение се�

мян, септориоз, аскохитоз, пыльная и
черная головня и мн. другое. Расход
составляет 1 литр Добр. Хоз. на 1 т се�
мян. Стоимость 1 литра � 50 грн.

Для дальнейшего развития культур
рекомендуем обработать по всходам
Добрым Хозяином №1.

Добрый Хозяин №1 � это новое, жид�
кое суперудобрение композиция рас�
творимых органических веществ со
строго рассчитанным набором макро и
микро элементов, регулятора роста и
развития, обладающее инсектофунги�
цидными и реппелентными свойствами,
предназначено для внекорневой под�
кормки зерновых, овощных, бахчевых,
садовых, ягодных культур и винограда
путем опрыскивания и защиты этих
культур от грибковых болезней и вреди�
телей. Главной задачей удобрения явля�
ется активизация фотосинтеза, водооб�
мена между клетками растений, чтобы
улучшить степень адсорбции питатель�

Новейшие биотехнологии аграрного комплекса для
зерновых культур на 2012 г.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Одесса, ул. Генерала Петрова 22/а ЧП "Агро/Защита"

Консультации по телефонам: 
(048)/777/81/32, 728/04/53; (067) 484/03/72, (067)/796/22/16;

а также более детальная информация на нашем сайте: 
WWW.AGRO/ZAHIST.COM.UA

ных веществ, развития мощной корне�
вой системы увеличения ее на 60%, а
биомассы на 40%. Усиление иммунной
системы, подтягивания слабых побегов
к уровню сильных, обеспечить дружное
созревание. Удобрения обладают сис�
темностью, поэтому подкормленные
растения удобрением Добрый Хозяин,
поглощает его листьями и транспорти�
рует в другие органы растений, в том
числе в корневую систему, где оно спо�
собствует усиленному обмену веществ,
что улучшает проникновение плазмы,
дополнительному развитию корневой
системы, увеличению всасывающей
площади корней, что в свою очередь,
активизирует развитие растений.

Нанесенный на растения в виде вне�

корневой подкормки, Добрый Хозяин
эффективно нивелирует (без участия
корней) дефицит элементов питания на
ближайшее время, снимая стресс. В
состав удобрения входит криопротек�
тор и его влияния на физиологические
процессы в итоге приводят к тому, что
растение приобретает способность
нормально развиваться при температу�
ре 4�6 0С ниже, чем это свойственно
конкретному сорту или культуре. Также
удобрение не является солью и в итоге
водопотребление растений на единицу
массы уменьшается от 25% до 70%, а
нитраты в продукции отсутствуют.

Расход на 1 га / Добр. Хоз / 1,5 л,
стоимость 70 грн.
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ОГОЛОШЕННЯ
Продається земельна ділянка
з будинком в селі Жуківка (15
км від залізничної станції Бере/
зань), Згурівського району, Київ/
ської області, 39 соток, господар/
ські будівлі, газ, електропоста/
чання, вода, асфальт до будинку,
навколо села ставки. Рибалка, по/
лювання, чисте повітря, чудове
місце для заміської дачі.

Тел. 050/391/94/72

По теме  восстановления плодородия почв

Технология  ускоренного
разложения соломы

Для предотвращения деградации почв и восполнения почвенного
плодородия, при ведении интенсивного сельхоз производства, необ�
ходимо обеспечить бездефицитный баланс содержания органическо�
го вещества. В современных условиях количество вносимого на поля
навоза сократилось в десятки раз. Реальной возможностью поддер�
жания плодородия осталось использование соломы и побочной про�
дукции других культур, как источника углерода для почв. По содержа�
нию углерода заделка 1 тонны соломы соответствует внесению 3 тонн
навоза. По данным научных исследований для обеспечения положи�
тельного баланса гумуса необходимо ежегодно вносить на 1га севоо�
боротной площади не менее 10�15т навоза. При урожайности озимой
пшеницы в 30 ц/га, выход соломы составляет в среднем 3�4 т/га. За�
делка в почву такого количества соломы эквивалентно внесению 10�
12 тонн навоза. Систематическое использование соломы в качестве
удобрения в значительной степени оптимизирует физические свойс�
тва почвы: уменьшается ее плотность, возрастают влаго� и воздухоп�
роницаемость, водоудерживающая способность, улучшается структу�
ра. Кроме этого, ежегодно с соломой, в расчете на гектар, в биологи�
ческий круговорот возвращается в среднем 20 кг калия, около 10 кг
азота, 100 г цинка, 12 г бора.

Обычно за зимний период солома разлагается на 40% при бла�
гоприятном агрофоне в почве.  Увеличить степень разложения соло�
мы до 80% можно при использовании азотных удобрений совместно
с современнымипрепаратами с высоким содержанием гуминовой
кислоты в биологической активной форме. Совестное использова�
ние азотных удобрений с гуминовыми препаратами усиливают про�
цесс разложения растительных остатков, повышают органическую
составляющую в почве. 

Технология использования соломы в качестве  удобрения с помо�
щью азотных удобрений и гуминового препарата выглядит следую�
щим образом.

В период уборки солому измельчают и равномерно разбрасывают
по полю. На каждую тонну соломы рекомендуется вносить 20 кг дейс�
твующего вещества азота. 

Разбрасывателем вносят селитру, карбамид или мочевину, с помо�
щью опрыскивателя обрабатывают солому гуминовым препаратом в
количестве 2л/га (при содержании гуминовой кислоты не менее 40
г/л).Рекомендуемый расход рабочей жидкости 200�250 л\га. Далее
все лущением или дискованием заделывают на глубину 6�10 см. Для
уменьшения испарения воды, период времени между опрыскиванием
и заделкой должен быть как можно короче. Лучший результат достига�
ется, когда дисковая борона идет непосредственно за опрыскивате�
лем. Температура воздуха не должна превышать 30оС.

В результате использования данной технологии повышается эф�
фективность разложения запаханной растительной массы, пахотный
слой почвы обогащается не только органическим веществом и усвоя�
емыми соединениями азота, но также фосфором, калием и кальцием.
Под влиянием гуминовых препаратов увеличивается содержание гу�
муса в почве, усиливается микробиологическая деятельность, повы�
шаются влагоемкость, поглотительная способность почвы, улучшает�
ся ее структура, что значительно повышает плодородие почв и уро�
жай последующих культур.

Консультант � Пучкова Ирина

0564 644173,  0507081557,  0671030593
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