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Осінній 
комплекс2018
ЗА ДАНИМИ Мінагрополіти�

ки, станом на 22.11.18 українсь�

кі аграрії намолотили 67,6 млн

тонн зерна з площі 14,4 млн га

(97%) при середній урожайності

46,8 ц/га. Нагадаємо, урожай

зернових вже перевищив істо�

ричний максимум.

«З огляду на досить сприят�

ливі погодні умови для пізніх

ярих культур, наші обережні

прогнози щодо рекордного вро�

жаю за всю історію незалежно�

сті України починають справ�

джуватися. На даний момент,

коли збирання зернових ще

триває, маємо більше ніж 66

млн тонн, що вже перевершує

попередній найвищий показник

2016 року», — прокоментував

перший заступник міністра аг�

рарної політики та продоволь�

ства Максим Мартинюк.

Так, у розрізі культур зібрано:

— ранніх зернових та зерно�

бобових — 34,3 млн тонн з

площі 9,9 млн га при врожайно�

сті 34,8 ц/га;

— кукурудзи — 32,2 млн

тонн з площі 4,2 млн га (92%)

при врожайності 76,3 ц/га;

— гречки — 136 тис. тонн з

площі 108 тис. га (99%) при вро�

жайності 12,6 ц/га;

— проса — 78 тис. тонн з

площі 51 тис. га (98%) при вро�

жайності 15,4 ц/га.

Крім того, за даними відом�

ства, цьогоріч ми вперше мати�

мемо рекордні показники вало�

вого збору та урожайності сої та

соняшнику. 

На цю дату намолочено:

— соняшнику — 13,8 млн

тонн з площі 6,0 млн га (99,8%)

при врожайності 22,8 ц/га;

— сої — 4,3 млн тонн з

площі 1,7 млн га (99%) при вро�

жайності 25,7 ц/га;

— ріпаку — 2,7 млн тонн з

площі 1,0 млн га при врожайно�

сті 26,1 ц/га.

Наразі вже накопано цукро�

вих буряків 13,3 млн тонн з

площі 270 тис. га (97%) при вро�

жайності 493 ц/га.

Поряд зі збиранням урожаю

проходить осіння посівна кам�

панія. Так, аграрії посіяли 7,1

млн га озимих зернових культур

(98%), при прогнозованій площі

7,2 млн га. Озимого ріпаку при

прогнозованій площі 888 тис. га

посіяно на 1,0 млн га (116%).

АКТИВНІЙ людині впоратися з

нестачею сил або постійною вто�

мою допомагають сучасні препара�

ти�імуностимулятори, що активі�

зують розвиток імунних клітин ор�

ганізму, підвищуючи його стійкість

до негативних факторів. Вкупі зі

вживанням вітамінів, спортом і по�

зитивними емоціями ви швидко

відновите баланс сил. 

Те саме відбувається з рослина�

ми — провідні вчені світу прац�

юють над створенням комплекс�

них стартових мікродобрив, які

здатні запустити імунний потен�

ціал рослини зсередини. І тут слід

наголосити, що саме в Україні ак�

тивно впроваджується суперсуча�

сна розробка, аналогів якій у світі

поки немає — розчинні у воді гра�

нульовані й органічні мікродобри�

ва «5 елемент», що підсилюють за�

кладений природою потенціал

рослини. Ці мікродобрива при

їхній мікрокількісній нормі вне�

сення (10�25 г/га посівів сіль�

госпкультур за умов використання

робочої рідини на рівні 200 л/га) і

порівняно мізерній вартості мають

фантастично потужний потенціал

позитивного впливу на рослину,

ґрунт, довкілля і прибуток агрови�

робника. Вони додають рослині

здоров'я, сприяють максимально�

му засвоєнню мікро� та макроеле�

ментів, зменшуючи необхідність

внесення міндобрив (NPK) на

30%, збагачують ґрунти і покращу�

ють довкілля, є абсолютно безпеч�

ними для людей.

Науково�виробниче підприєм�

ство «5 елемент» є національним

виробником мікродобрив, розро�

блених українським ученим, док�

тором хімічних наук, професором

Георгієм Голіком. Компанія про�

довжує дослідження у власній су�

персучасній лабораторії, які після

проведення дослідів і отримання

відповідних документів, запуска�

ються у виробництво. 

Неабиякий інтерес до україн�

ської розробки виявляють інозем�

ні сільгоспвиробники, відтак в ла�

бораторії отримано мікродобрива

для 64 сільськогосподарських

культур, що збільшують урожай�

ність зернобобових і технічних на

15�25%, плодово�ягідних і овоче�

вих культур на 25�60%, і  при

цьому значно покращують якість

врожаю. 

Втілити ці революційні роз�

робки в життя взявся загартований

долею Володимир Білий — успіш�

ний підприємець і громадський

діяч, ставши фундатором і гене�

ральним директором «5 елемента».

Єдиний поки завод із виробництва

мікродобрив було запущено лише

рік тому в Голій Пристані на Хер�

сонщині. Однак наслідки їхнього

використання на полях виявилися

настільки приголомшливими, що

сьогодні «5 елемент» експортує

свою продукцію до 26 країн Євро�

пи, Південної Америки, Африки

та Азії. І все впевненіше торує до�

рогу в Україні. 

Розлогіше читайте на стор. 8

«5 елемент» — мікродобрива з макропотенціалом, 
або Як вирішити екологічні та економічні проблеми у сільському господарстві

РИНОК І ЦІНИ
ВНУТРІШНІ ЗАКУПІВЕЛЬНІ ЦІНИ

Закупівельні ціни на зернові та
олійні культури, встановлені на
зерноприймальних потужностях
провідних вітчизняних
агропідприємств.

БІЗНЕСКОНСУЛЬТАНТ
ПРИМХЛИВА МОРКВА: 
ТОНКОЩІ ЗБЕРІГАННЯ

Морква через свої біологічні властивості
— один із найпримхливіших овочів для
зберігання. Якщо на етапі вирощування
виробник припустився помилки, то не
врятують навіть сучасні сховища... 117
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ГАЛУЗЕВІ РИНКИ
НАСІННЯ З ІМПОРТНОЮ ПРОПИСКОЮ

На вітчизняному ринку насіння точаться запеклі бої:
на тлі конкурентних пропозицій посівного матеріалу
вітчизняної та іноземної селекції присутній
фальсифікат. Ціна питання? Сотні мільйонів доларів.
Зміни на ньому залежать від кон'юнктури внутрішнього
ринку і… зацікавленості іноземних інвесторів.

НАУКУ — У ВИРОБНИЦТВО
КОМАХИ В БОРОТЬБІ 
ЗІ ШКІДНИКАМИ СІЛЬГОСПКУЛЬТУР

Про потенціал комах як альтернативу хімічним
засобам захисту рослин нам розповів науковий
співробітник Інженерно-технологічного інституту
«Біотехніка» НААН Борис Шейкін. 

ПЕРЕДПЛАТА	2019
Шановні читачі! Розпочалась передплата�2019!

Передплачуйте газету «АГРОПРОФІ» на 2019�й рік 
у будь�якому поштовому відділенні за каталогом 

або через Редакцію за тел. (044) 227�93�55.
Передплата на газету триває протягом всього року.

ЧИТАЙТЕ НАС — БУДЬТЕ У КОЛІ АГРОПРОФІ!

Наш індекс:98990

* – за попередню торгівельну сесію.

За даними порталу «Mінфін»

ФОНДОВІ ІНДЕКСИ
Індекс
станом

Останнє
значення

21.11.2018

Зміна 
за день

Зміна 
за день,

%
PFTS індекс (UA) 571,51 1,50 0,26%

РТС (RU) 1138,38 10,96 +0,97%

DAX (GE) 11244,17 +177,7 +1,61%

UX індекс (UA) 1765,24 0,00 0,00%

S&P 500* (US) 2649,93 +8,04 +0,30%



Змінено порядок
отримання дотацій 
при купівлі насіння
КАБІНЕТ Міністрів розширив коло осіб, які можуть от�

римати компенсацію при купівлі сертифікованого насін�

ня вітчизняної селекції. Про це йдеться в опублікованій 7

листопада постанові КМУ від 24.10.18 р. №911 «Про вне�

сення змін до Порядку використання коштів, передбаче�

них у державному бюджеті для надання фінансової під�

тримки розвитку фермерських господарств», повідомляє

Держпродспоживслужба.

Як зазначається, абзацом першим пункту п'ятого заз�

наченого документа була передбачена фінансова під�

тримка за напрямом — часткова компенсація вартості за�

купленого у суб'єктів насінництва насіння сільськогос�

подарських рослин вітчизняної селекції.

«Постановою №911 розширено коло осіб, при купів�

лі в яких сертифікованого та базового насіння можна от�

римати компенсацію. У зв'язку з чим надається оновле�

ний перелік документів, які необхідно надати у разі отри�

мання дотації, при купівлі насіння у посередників…», —

йдеться у повідомленні.

Зокрема, це оригінали документів на якість насіння,

визначені ДСТУ 4138�2002 «Насіння сільськогосподар�

ських культур»:

— атестат на насіння — на базове насіння;

— свідоцтво на насіння — на сертифіковане насіння;

— свідоцтво на гібридне насіння — на насіння пер�

шого покоління гібридів.

Також збільшено граничну сум дотацій з 30 тис. грн

до 60 тис. грн на одне господарство, без урахування сум

податку на додану вартість.

Крім того, знято обмеження щодо розміру земельної

ділянки потенційного акцептора�фермерського госпо�

дарства та збільшено розмір чистого доходу за останній

рік з 15 млн грн до 20 млн грн.

Як скористатися прямими 
дотаціями для фермерів
У МІНАГРОПОЛІТИКИ роз'яснили, як скористатися

новими прямими дотаціями для фермерів, які було за�

тверджено постановою №911 від 24 жовтня 2018 року. 

Зокрема, було проаналізовано основні питання щодо

отримання бюджетної субсидії для новостворених ФГ у

розмірі 3 тис. грн на 1 гектар та бюджетної субсидії на

кожного члена ФГ у розмірі 5,5 прожиткового мінімуму.

Так, було акцентовано, що відтепер фермери отриму�

ватимуть кошти за спрощеною і звичною для них проце�

дурою, а саме через Український державний фонд під�

тримки фермерських господарств.

Для отримання бюджетних субсидій необхідно до ре�

гіональних відділень Укрдержфонду подавати заяву і на�

ступні документи:

— копію статуту ФГ (для юридичної особи) або копію

договору (декларації — у разі одноосібного ведення) про

створення сімейного ФГ;

— відомості з Державного реєстру речових прав на не�

рухоме майно, що підтверджують право власності або ко�

ристування земельною ділянкою;

— копію фінансового документа, що підтверджує на�

явність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг) за останній рік (для ФГ). Таким

документом має бути форма № 2�м або форма № 2�мс;

— копію фінансового звіту за останній квартал — для

ФГ, які зареєстровані в поточному (2018) році;

— довідку, чинну на дату подання заявки, про відсут�

ність заборгованості;

— згоду ФГ щодо надання Мінагрополітики інфор�

мації, яка становить банківську таємницю або містить

персональні дані.

На підставі пакету документів, отриманих від ФГ, ре�

гіональні відділення Укрдержфонду формують реєстри

ФГ і до 10 числа передають їх до центрального відділення

Укрдержфонду.

Мінагрополітики на підставі наданого узагальненого

реєстру перераховує кошти до Укрдержфонду в межах об�

сягу відкритих бюджетних асигнувань, який в свою чергу

перераховує кошти на поточні рахунки ФГ.

Скористатися фінансовою підтримкою за цими на�

прямами можна один раз протягом бюджетного року.

Можлива компенсація 
за вітчизняні добрива
ДОРОЖНЕЧА та зменшення попиту з боку сіль�

госпвиробників призводить до значного скорочення

виробництва вітчизняних мінеральних добрів. Відтак

зернова галузь України може втратити свою прибутко�

вість. Таку думку висловлюють народні депутати Укра�

їни та представники УСПП, інформує прес�служба

УСПП. 

Темпи падіння обсягів виробництва українських мі�

неральних добрив 2016 року порівняно з 2012�м склали

70�40%. Частка власного виробництва добрив у загаль�

них обсягах використання аграрними підприємствами

впродовж 2016�2018 років відповідно склала: 58,3%,

42% та 28,4%.  

На думку промислової спільноти, таку ситуацію треба

негайно виправляти. Наполягаючи на розробці та ухва�

ленні довгострокової Програми агрохімічного забезпе�

чення АПК, промисловці і підприємці звертаються до

уряду з вимогою передбачити в державному бюджеті на

2019 рік додаткове фінансування для часткової компенса�

ції сільгоспвиробникам вартості фактично використаних

ними мінеральних добрив, що придбані у вітчизняних то�

варовиробників. Вони також вважають за необхідне здій�

снити перерозподіл частини невикористаних бюджетних

коштів 2018 року, які виділені на закупівлю вітчизняної

сільгосптехніки, на часткову компенсацію добрив. Лише

таким чином країні вдасться зберегти статус провідної аг�

рарної держави світу, щорічно нарощувати кількість і

якість вироблених рослинних культур.
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Українські аграрії освоїли

кошти, виділені на підтрим$

ку АПК лише на 35,84%. Так,

за останніми даними Міна$

грополітики, аграріям спря$

мовано лише 2,262 млрд

грн, передає аналітичний

департамент УАК.

ЯКЩО розглянути дотації в роз�

різі програм, то кошти за жодним

із основних п'яти напрямків роз�

поділу не були освоєні навіть на

половину.

Станом на 16 листопада ситуа�

ція виглядає так:

— фінансова підтримка заходів

в агропромисловому комплексі

шляхом здешевлення кредитів ви�

конана лише на 44,94%;

— фінансова підтримка сіль�

госпвиробників шляхом здеше�

влення агротехніки — на 44,48%;

— державна підтримка галузі

тваринництва — на 42,2%. Можна

додати, що в цій програмі напрям

спеціальної бюджетної дотації за

вирощування молодняку ВРХ

освоєний на 71,43%, а часткове

відшкодування вартості будівниц�

тва та реконструкції об'єктів — на

79,89%;

— державна підтримка розвит�

ку хмелярства, закладання моло�

дих садів, виноградників та ягі�

дників і нагляд за ними — 33,67%;

Найменш освоєним, а вірніше

майже неосвоєним, залишається

«фермерський мільярд». Тут ви�

плати становлять лише 2,29% із

запланованого 1 млрд грн.

Водночас, як повідомляє «Ін�

терфакс�Україна», Кабмін пропо�

нує скоротити програму підтрим�

ки фермерів 2019 року до 800 млн

грн із 1 млрд грн 2018�го та збіль�

шити держпідтримку на придбан�

ня сільгосптехніки до 1 млрд 381,8

млн грн із торішніх 945 млн грн.

Згідно з порівняльною табли�

цею бюджетних висновків Вер�

ховної Ради, під час доопрацюван�

ня проекту держбюджету на 2019

рік, Кабмін передбачив 4 млрд грн

на програму тваринництва, що

відповідає фінансуванню 2018

року. Проте якщо цього року про�

грама фінансує виключно тварин�

ництво, то на 2019 рік до неї також

увійшли зберігання та переробка

сільгосппродукції (елеватори) і

рибництво.

У держбюджеті�2019 Кабмін

також вирішив збільшити фінансу�

вання програм зі здешевлення кре�

дитів для аграріїв — до 127,2 млн

грн (у бюджеті�2018 було закладено

66 млн грн, наприкінці жовтня�

2018 Кабмін переспрямував на цю

програму ще 200 млн грн). Крім

того, уряд пропонує збільшити ви�

датки на підтримку хмелярства, за�

кладення молодих садів, виноград�

ників та ягідників — до 400 млн

грн (торік — 300 млн грн).

За даними в порівняльній та�

блиці до проекту держбюджету�

2019, наступного року видатки на

апарат Мінагрополітики передба�

чені на рівні 7,3 млрд грн. На

Держслужбу з питань геодезії,

картографії та кадастру передбаче�

но 1,7 млрд грн, на Держрибагент�

ство — 419,2 млн грн, Держагент�

ство лісових ресурсів — 614,7 млн

грн, Держпродспоживслужбу —

4,86 млрд грн.

Державна підтримка: 
витрати і плани



Звільнити за півтора року
ПРЕМ'ЄР�МІНІСТР України Володимир Гройсман

запропонував парламентаріям розглянути подану раніше

заяву Тараса Кутового про його звільнення за власним

бажанням з посади міністра аграрної політики і продо�

вольства України. Про це 21 листопада повідомила урядо�

ва прес�служба.

Нагадаємо, що Т.Кутовий написав заяву про звільнен�

ня з посади міністра агрополітики ще у травні 2017 р., яка

була прийнята Прем'єр�міністром і не прийнята урядом.

Крім того, за підсумками консультацій з парламентсь�

кою коаліцією і керуючись нормами законодавства,

Прем'єр�міністр України прийняв рішення направити до

Верховної Ради подання на призначення на посаду міні�

стра фінансів України Оксани Маркаровой, яка зараз ви�

конує обов'язки міністра.

Також Володимир Гройсман пропонує призначити

Ірину Фріз, яка наразі є народним депутатом України, мі�

ністром України у справах ветеранів.

Уряд спростив ввезення
незареєстрованої агрохімії
КАБМІН спростив отримання дозволу на ввезення на

митну територію країни незареєстрованих пестицидів і

агрохімікатів, які використовуються для проведення дер�

жавних випробувань та наукових досліджень, а також об�

робленого ними насіння або садивного матеріалу. Про це

повідомляє «Інтерфакс�Україна».

Цим рішенням Кабмін скасував необхідність пого�

дження з МОЗ і Мінагрополітики ввезення в Україну зга�

даних речовин. Дозвіл на ввезення агрохімікатів або на�

сіння/посадкового матеріалу залишається в компетенції

Мінприроди.

Мінагрополітики хоче
обмежити профілактичне
використання антибіотиків
ЯК ПОВІДОМИВ генеральний директор директорату

безпеки і якості харчової продукції міністерства Мико$

ла Мороз, зараз триває робота над системою нагляду і

контролю над використанням антибіотиків у тваринниц�

тві, а також над освітніми проектами в цій галузі.

«Наступне і найбільш болюче питання — обмеження

використання антибіотиків для профілактики. Наразі не

планується повна заборона антибіотиків, але ми будемо

йти до зменшення їх використання в профілактичних

цілях», — зазначив він.

За словами Миколи Мороза, Мінагрополітики зможе

визначитися з перехідними періодами цих обмежень

після комплексної оцінки ринку.

Він також додав, що незабаром міністерство винесе

на громадське обговорення проект нового закону про ве�

теринарну медицину. 

Prozorro запустило 
продаж прав на оренду
землі в Україні
ДЕРЖАВНЕ підприємство «Прозорро.Продажі» присту�

пило до проведення перших аукціонів з продажу прав на

оренду земельних ділянок в Україні. Про це 21 листопада

на брифінгу повідомив виконуючий обов'язки директора

«Прозорро.Продажі» Олексій Соболєв.

«Перші три ділянки в Івано�Франківській, Вінниць�

кій та Волинській областях вже готові до появи в системі,

вони з'являться сьогодні�завтра», — сказав він.

Також посадовець зазначив, що завершити ці пілотні

аукціони планується через місяць — саме тоді очікуються

перші результати по даній ініціативі. На даний момент

до держпідприємства приєдналися 10 електронних май�

данчиків, через які будуть додаватися ділянки.

Як додав перший заступник міністра економічного

розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, продаж цих лотів

не відрізнятиметься від інших аукціонів, які проводить

ДП «Прозорро.Продажі».

«Ми сподіваємося, що це буде першим кроком, щоби

довести суспільству, платникам податків і політикам, що

ці процеси можуть бути прозорими і ефективними», —

сказав він.

Саудівська Аравія 
зняла заборону на імпорт
української ВРХ
САУДІВСЬКА Аравія зняла заборону на ввезення живої

великої та дрібної рогатої худоби, оскільки санітарні

норми в Україні відповідають вимогам Міжнародного

епізоотичного бюро та вимогам країни�імпортера. Рі�

шення було прийнято за результатами візиту до України

технічної комісії Королівства Саудівська Аравія за оцін�

кою української системи держконтролю вирощування

великої та дрібної рогатої худоби.

Експорт сої з України
рекордно просів
У ВЕРЕСНІ�жовтні 2018/19 МР експорт сої з України був

мінімальним для аналогічного періоду за останні 5 сезо�

нів. Про це повідомляє «АПК�Інформ».

Обсяг поставок сої за 2 місяці поточного сезону склав

лише 140 тис. т, що вдвічі нижче за показник за аналогіч�

ний період 2017/18 МР. Основною причиною зниження

став слабкий попит з боку ЄС, який віддав перевагу

більш дешевій сої з США, відзначають аналітики.

При цьому Україна збільшила експорт соєвих бобів

до Туреччини, Білорусі, Азербайджану та ін. Агентство

оцінює експортний потенціал країни по сої в 2018/19 МР

на рівні 2,43 млн т (�11% до попереднього сезону).

В Україні вже вироблено
1,32 млн тонн цукру
ЗА ДАНИМИ НАЦУ «Укрцукор», станом на 20 листопа�

да 2018 року вітчизняні цукрові заводи з початку 2018/19

МР виробили 1,323 млн тонн цукру. Загалом перероблено

9,95 млн тонн цукрових буряків.

Нагадаємо, що сезон цукроваріння офіційно розпоча�

то 31 серпня. Поточного сезону в Україні працювало 40

цукрових заводів.

За прогнозами асоціації «Укрцукор», виробництво

цукру нового 2018/19 МР прогнозується на рівні 1,9 млн

тонн, що дещо менше, ніж у попередньому сезоні.

Експортовано 16,58 млн
тонн українського зерна
УКРАЇНСЬКІ аграрії з початку 2018/19 маркетингового

року станом на 20 листопада експортували 16,58 млн

тонн зернових культур. Про це повідомляє «ПроАгро

Груп» з посиланням на дані ДФС. Це на 772 тис. тонн

більше, ніж на відповідну дату минулого сезону.

Зокрема, експорт пшениці з початку сезону склав 8,83

млн тонн (�571 тис. тонн), ячменю — 3 млн тонн (�708

тис. тонн), жита — 65,8 тис. тонн (+56,7 тис. тонн) і куку�

рудзи — 4,4 млн тонн (+1,76 млн тонн).

Експорт борошна склав 82,5 тис. тонн, що на 80,7 тис.

тонн менше, ніж за відповідний період 2017/18 МР.
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ЗА ПІДСУМКАМИ січня�жовтня 2018

року обсяг перевезень зерна і продуктів

помолу залізничним транспортом Украї�

ни скоротився на 12,1% в порівнянні з

показником аналогічного періоду роком

раніше і склав 26,1 млн тонн. Про це 21

листопада повідомив Держстат.

Що стосується обсягів перевезень хі�

мічних і мінеральних добрив, то вони

упродовж звітного періоду також скоро�

тилися, але дещо менше — на 2,1%, до 2,8

млн тонн.

У цілому за підсумками перших 10 мі�

сяців 2018 р. залізницями України було

перевезено 268,4 млн тонн вантажів, що

на 4,4% поступається показнику січня�

жовтня роком раніше.

* * *

ЩОМІСЯЦЯ в «Укрзалізниці» через роз�

крадання вантажів недораховуються в се�

редньому майже 2 млн грн, майже 90% —

це збитки від дій зловмисників під час

перевезення. Про це повідомляє медіа�

центр «УЗ». 

Протягом 9 місяців цього року серед

вантажів, що не підлягають обов'язковій

охороні, найзатребуванішими до викра�

дання товарів виявилися вугілля та зерно.

«Попит» на них істотно зріс порівня�

но з аналогічним періодом минулого

року. На вугілля — майже вдвічі: його

вкрадено на суму 12,7 млн грн (2017 — на

7,1 млн грн), а на зерно — на всі 100%:

його «відсипали» на мільйон гривень.

До сумної трійки лідерів увійшла і ме�

талопродукція. Тут йдеться про втрати на

суму 898 тис. грн (2017 — 1,2 млн грн). 

Втім, як йдеться у повідомленні, щодо

інших видів вантажів втрати від дій злов�

мисників зменшилися у понад чотири

рази й оцінюються в 205 тис. грн (2017 —

831 тис. грн).

«Змінити ситуацію на краще цілком

реально. Прикладом є зменшення втрат

від крадіжок азотних і мінеральних доб�

рив майже у 11,5 разу. Це відбулося після

того, як набув чинності наказ Міністер�

ства інфраструктури України, згідно з

ним, ця продукція ввійшла до переліку

вантажів, обов'язкових до супроводу осо�

бовим складом відомчої воєнізованої охо�

рони «Укрзалізниці». Так, якщо за дев'ять

місяців 2017�го сума збитків становила

805 тис. грн, то за аналогічний період по�

точного року — 70 тис. грн, тобто різниця

значна», — йдеться у повідомленні.

Залізничні перевезення
Сумна статистика від Держстату та Укрзалізниці



На вітчизняному ринку насіння то$

чаться запеклі бої: на тлі конкурент$

них пропозицій посівного матеріалу

вітчизняної та іноземної селекції

присутній фальсифікат. Ціна питан$

ня? Сотні мільйонів доларів. Зміни

на ньому залежать від кон'юнктури

внутрішнього ринку і… зацікавлено$

сті іноземних інвесторів.

Потреби і конкуренція
ДЛЯ щорічної посівної в Україні в межах

15�16 млн га зернових слід мати від 2,5 до

3,0 млн тонн насіння, зокрема: 1,0�1,3 млн т

насіння ярих і 1,5�1,7 млн т озимих, понад 2

тис. т добазового, 300�500 тис. т базового і

2,2�2,5 млн т сертифікованого насіння. По�

казник суттєвий. 

Дефіциту пропозицій на ринку немає.

Постачальники насіння пропонують широ�

ку лінійку сортів і гібридів у розрізі культур,

залежно від тих якісних показників, на які

орієнтований сільгоспвиробник. Безпереч�

но, найбільшим попитом користується на�

сіння з високими показниками продуктив�

ності. Переважно таку продукцію надають

закордонні виробники, створюючи конку�

ренцію вітчизняним. Вони гарантують

якість і супроводжують продукцію від по�

стачальника до споживача, до того ж не

просто заходять до нас зі своєю продукцією,

а й воліють її тут виготовляти. Наприклад,

компанія BASF в Україні придбала Науко�

во�дослідний насіннєвий центр по роботі з

зерновими колосовими на Київщині з пов�

ним циклом виробництва насіння пшениці:

від селекції нових сортів до їх розмноження

та комерціалізації. На Житомирщині ком�

панія Bayer відкрила завод на 750 тис. посів�

них одиниць насіння кукурудзи щорічно. За

словами генерального директора «Монсан�

то Україна» Лідії Озерової, близько 30%

врожаю насіння кукурудзи в країні покрива�

тиметься насінням цього заводу. 

Звичайно, у такий спосіб міжнародні

компанії можуть робити продукцію доступ�

нішою для наших аграріїв. І дійсно, ціна на

насіння у валютному еквіваленті зменшу�

ється, а асортимент росте. Потребу в нових

сортах і гібридах, придатних для вирощу�

вання в усіх природно�кліматичних зонах

України, можна забезпечити лише інве�

стуючи у будівництво заводів у нас. 

Компанії з наявними виробничими по�

тужностями в Україні налаштовані міцно

закріплюватися в країні і посилити іннова�

ційні напрямки, створюючи українські гі�

бриди, й експортувати свою продукцію. Тут

теж вони бачать потенціал.

Наприклад, в Євросоюзі щорічно виро�

бляється більше 200 млн т зернових, з яких

3,5%, або близько 6�7 млн т, — це насіння.

Ми ж через нижчу врожайність насіння

зернових використовуємо у 1,5�2,0 рази

більше насіння, ніж в ЄС — 2,5�3,0 млн т,

або 5%. Тому можна припустити, що обсяг

ринку насіння зернових в Україні відпові�

дає 1/2 ринку ЄС і потенційно Україна

може щорічно експортувати більше мільйо�

на тонн насіння лише зернових на мільйо�

ни доларів.

Це як перспектива. Адже минулого року

Україна експортувала (насіння) лише 2429 т

пшениці, 7746 т — кукурудзи, 446 т — жита

та 37 т ячменю, всього на $16,1 млн.

Якщо 5�10 років тому насіння інозем�

них компаній переважно імпортувалося, то

тепер вже багато вирощується і фасується в

Україні. Такими темпами за п'ять років Ук�

раїна може стати потужним експортером

насіння, припускають експерти.

До речі, іноземці у нас не лише нарощу�

ють виробництво, а й реагують на потреби

аграріїв, активно виводять на ринок нові

сорти. По основних культурах за останні

п'ять років переважає насіння іноземної се�

лекції, з 10 тисяч зареєстрованих в Україні

сортів — 60% іноземні. І впродовж 2010�

2017�го оновлення сортів іноземної селекції

вдвічі перевищує вітчизняні. А кількісний

показник у кілька тисяч сортів української

селекції формується здебільшого завдяки

довготривалій підтримці сортів у Держав�

ному реєстрі: з 4 тис. вітчизняних сортів

близько 2 тис. зареєстровано до 2010 року.

«Нарощування виробничих потужно�

стей в Україні в середньостроковій перспек�

тиві сприятиме розвитку експортного на�

прямку в насінництві. Поки що імпорт на�

сіння в країну значно перевищує експортні

поставки, — сказала в коментарі для «Агро�

профі» виконавчий директор Насіннєвої

асоціації України Сюзана Григоренко, —

наприклад, щорічна потреба у насінні со�

няшнику в Україні становить близько 30

тис. т, при цьому майже 70% зазначеного

обсягу покривається імпортом». Також вона

повідомила, що на вітчизняному ринку до�

статньо насіння як вітчизняної селекції, так

і закордонної. Наприклад, кукурудза іно�

земної селекції вирощується і доробляється

у нас. Щодо соняшнику, то тут ситуація

інша: 16 тис. т насіння імпортуємо, це 70%

від потреб. Озимі зернові, наприклад, жито

імпортуємо 20�30% від потреби.

У посівний осінній період, відомо, зрос�

тає попит на насіння озимих. Традиційно

цьогоріч у структурі площ під озимими лі�

дирує озима пшениця (70%). Також, за сло�

вами С.Григоренко, пожвавився інтерес аг�

раріїв до озимого ріпаку, що зумовлено рен�

табельністю цієї культури та сприятливими

погодними умовам. Тут теж використання

посівного матеріалу належить іноземній се�

лекції — 90%. 

Вітчизняні виробники насіння теж не

пасуть задніх. Як приклад, діяльність агро�

промхолдингу АСТАРТА. Він за допомогою

своїх дослідницьких ділянок і двох насіннє�

вих заводів забезпечує себе власним посів�

ним матеріалом, а це майже 30 тис. т насін�

ня, надлишок реалізує на внутрішньому

ринку. І відповідає за якість, яку перевірено

на власних полях.

Також на державному рівні для підтрим�

ки українського фермера, вітчизняного на�

сінництва, селекції та генетики передбача�

ється надання компенсації на купівлю віт�

чизняного насіння. «Механізм надання

коштів вже на фінальній стадії погодження,

але вже сьогодні фермери можуть закупову�

вати українське сертифіковане насіння, щоб

отримати компенсацію. Після посівної,

складання відповідного акту посіву та офор�

млення всіх необхідних документів, фермер

отримає компенсацію протягом двох міся�

ців. Документи розглядатимуться двічі на

рік — після весняної та осінньої посівної.

Якщо цей механізм виявиться успіш�

ним, то сума компенсації збільшуватиметь�

ся і будуть запропоновані доповнення на

наступні роки. Можливо, навіть будуть пе�

редбачені умови для іноземних селекцій,

але вирощених в Україні, і тільки тоді, коли

вітчизняне насінництво буде конкурентос�

проможним», — зазначив заступник міні�

стра агрополітики Віктор Шеремета під

час конференції «Агрохімія та насіння

2018», організованою нещодавно компані�

єю «ПроАгро».

Чиновнику вітчизняне насінництво на�

гадує приказку: «вміла готувати, та не вміла

подавати», адже реклама вітчизняного про�

дукту поступається іноземному. «Щоби ви�

правити цю ситуацію і підтримати укра�

їнських аграріїв, ми і будемо дотримуватися

встановленого підходу», — констатував уря�

довець.

Обережно — 
фальсифікат!
ВИРОБНИКИ зізнаються, що часто не

знають, як відрізнити оригінальне насіння

від фальсифікату, або просто хочуть зеконо�

мити. І купують фальсифікат навіть попри

можливі проблеми з якістю врожаю. «Кон�

трафакт ніколи не дасть тих показників, як

якісна, оригінальна продукція. І це доведе�

но на практиці», — говорить керівник ор�

гану сертифікації «Агросерт» Наталя

Грюнвальд. 

Додавши, що купувати контрафакт аг�

раріїв дійсно стимулює ціна, що може бути

на 20�30% нижчою. А ще переконливим ар�

гументом є те, що продавці гарантують ті ж

самі якісні показники та прибутки, що

може дати оригінальне насіння. Як наслі�

док, фермер, заощадивши 20%, втратить

100%. Тут виникає й інша проблема — той,

хто купує контрафакт, навіть коли «обпік�

ся», про це мовчить. Але щоб в правовому

полі розслідувати подібну незаконну діяль�

ність, потрібні заяви постраждалих. Тож

коло замкнуте. 

Загалом ринок насіння неофіційно оці�

нюється у близько $2 млрд. Якщо врахува�

ти, що, за різними оцінками, контрафакту

на ринку до 25%, то ємність «сірого» ринку

становить майже $600 млн. Зрозуміло, що

це шалені гроші і надприбутки для тіньово�

го бізнесу. А для самих аграріїв значна стат�

тя витрат і збитків. Тому слід завжди переві�

ряти сертифікат якості.

Сертифікація насіння
«ЧИННИЙ Закон України «Про насіння і

садивний матеріал» треба втілювати в

життя, — говорить  Наталя Грюнвальд. —

Галузь насінництва ніби одна з найбільш ін�

новаційних, та одночасно і найбільш кон�

сервативна. Як кожна галузь, має пройти

випробування змінами та потребує часу для

впровадження цих змін. Зокрема, в серти�

фікації передбачався перехід від інструмен�

та контролю до інструмента управління які�

стю. І це дуже важливо. Насамперед реєс�

трується підвищення відповідальності ви�

робника насіння та постачальника (імпор�

тера�експортера) перед своїм клієнтом і

споживачем. 

Тобто не формальне, не по «свояцьких

домовленостях» проходження комплексу

робіт з сертифікації, а свідоме та з оцінкою

власних ризиків, як постачальника продук�

ції насіння під своїм іменем або маркою.

Тим більше, коли це брендоване насіння;

зміна вимог до органів сертифікації, вимога

щодо їх акредитації як органів оцінки від�

повідності та акредитації лабораторій, які у

складі або на підряді в органів сертифікації;

вихід на ринок приватних органів сертифі�

кації». 

Вона зазначила, що сертифікат як доку�

мент, що засвідчує відповідність та якість

насіння, підтверджує, а виробник і поста�

чальник дотримуються законодавства при

введенні в обіг своєї продукції; виробник як

особа, яка зацікавлена у постачанні на

ринок лише якісного продукту, має можли�

вість вибрати орган сертифікації, тобто

того, хто якісніше та з дотриманням зако�

нодавчих вимог проводить комплекс робіт.

Важливим моментом для мотивації ви�

робника на якісне проходження сертифіка�

ції стане те, що в законі передбачено дер�

жавний контроль та скасування сертифіка�

тів, які видані з порушенням закону.

«Статус, державний чи приватний орган

сертифікації, більше не додає значимості

вашому сертифікату та відповідальності з

виробника за якість його насіння не знімає

і не переймає на себе, — зауважила Н.Грюн�

вальд. — Звісно, міфи про те, що якщо дер�

жавне підприємство проведе сертифікацію,

то воно так само відповідальне за якість ва�

шого насіння, і якщо раптом клієнт чи по�

стачальник незадоволені насінням, то це

допоможе, продовжують жити у «суб'єктів

насінництва та розсадництва». Ринок на�

сіння сам має такі пережитки відкидати,

інакше насінництво не сприйматиметься як

інноваційний напрямок. Якість насіння —

це реальні показники, а сертифікація — це

інструмент не якогось там покарання тощо,

а має бути інструментом вдосконалення, і

кожен керівник повинен якнайглибше її

знати. Тобто ти не просто обираєш, хто тобі

сьогодні надасть послугу, ти обираєш, яку

ідею і напрямок розвиваєш та які тенденції

розвитку сертифікації та галузі насінництва

підтримуєш».

Віталій Чепіжко
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НА СУДНОБУДІВНО�судноре�

монтному заводі «НІБУЛОН» у

ході реалізації проекту «Рекон�

струкція підйомно�спускових

колій №68 та стапельних колій

№67 на території ТОВ СП «НІ�

БУЛОН», що пройшов процеду�

ру оцінки впливу на довкілля

(реєстраційний номер справи

2018213169, висновок з оцінки

впливу на довкілля № 21/2018

від 21.08.2018 р.), очікується ви�

їмка донного ґрунту обсягом

67,6197 тис. куб. м. За проектни�

ми рішеннями, донний ґрунт

підлягає попередньому підси�

ханню у природний спосіб на

власній земельній ділянці (на те�

риторії перевантажувального

термінала), після чого його ви�

возять на міський полігон ТПВ

(вул.Нова, 16, с.Весняне) з по�

дальшим використанням в яко�

сті ізолюючого матеріалу для по�

передження займання сміття. З

цією метою ТОВ СП «НІБУ�

ЛОН» направило низку звернень

до міського голови О.Ф.Сєнке�

вича і заступника міського голо�

ви Ю.Б.Степанця (листи�відпо�

віді виконавчого комітету Мико�

лаївської міської ради №8508/

020201�18/14/18 від 07.08.2018 р.

та №10187/ 02.02.01�18/14/18

від 12.09.2018 р.). 

За договором КП «Микола�

ївкомунтранс» видалило на мі�

ський полігон ТПВ близько

9,0 тис. куб. м донних наносів

(верхнього шару, що найбільш

підданий імовірному техноген�

ному впливу багаторічної діяль�

ності заводу), витративши при

цьому 103615,00 грн.

На початку жовтня поточно�

го року на адресу компанії «НІ�

БУЛОН» надійшло письмове

звернення, підписане першим

заступником голови адміністра�

ції Заводського району м. Мико�

лаєва  А. В. Яковиною, з прохан�

ням здійснити благоустрій тери�

торії від ЖК «Рів'єра» до кафе

«Golden River»: завезти ґрунт та

спланувати територію на вище�

зазначеному об'єкті.

У компанії відгукнулися на

це прохання і власним коштом

приступили до робіт із засипан�

ня ям та вертикального плану�

вання території, що підлягає бла�

гоустрою. Для цього запланова�

но використання частини ґрун�

ту, вийнятого з більш глибоких,

материкових шарів при земля�

них роботах з облаштування

фундаментів підйомно�спуско�

вих та стапельних колій. Зазна�

чені ґрунти попередньо дослі�

джено в лабораторіях з відповід�

ною галуззю атестації на вміст

важких металів (Pb, Cu, Zn, Cd,

Hg, Mn), хлорорганічних пести�

цидів (ДДТ, ДДЕ, ДДД), вміст

гама�ГХЦГ та гептахлору, а

також радіонуклідів (Th�232, Ra�

226, Сs, Sr, 40К). Результати дос�

ліджень підтвердили їхню еколо�

гічну безпечність з точки зору

можливого забруднення земель

важкими металами, хлорорганіч�

ними пестицидами, радіологіч�

ними складовими. Щодо при�

датності ґрунту для росту рослин

виконано дослідження фізико�

хімічних та агрохімічних його

показників, за результатами яких

можна стверджувати, що ґрунт

не має негативного впливу на

родючість земель та є придатним

для формування газонів і посад�

ки декоративних рослин (прото�

коли випробувань №815 від

24.01.2018 р., №9 від 25.10.2018

р., №45 від 25.10.2018 р.).

Наразі роботи з планування

території на ЖК «Рів'єра» завер�

шені, у ході чого використано

1,26 тис. куб. м ґрунту. Тепер на

місці колишніх глибоких ям

можна створити паркову зону та

висадити зелені насадження, до

чого можуть долучитись і меш�

канці цього району. На решті те�

риторії в напрямку кафе «Golden

River» роботи призупинені депу�

татами Миколаївської міської

ради.

Закликаємо депутатів та чи�

новників Миколаївської міської

ради, зокрема і Дмитра Жвавого

та Владислава Єнтіна, зважено

підходити до розповсюдження

неперевіреної та основаної на

чутках інформації і детально та

фахово розбиратися у питаннях,

а не сіяти паніку серед мешкан�

ців Миколаєва.

«Ми, у свою чергу, незва�

жаючи на те, що вже маємо вис�

новки лабораторних досліджень

щодо екологічної безпечності

ґрунтів, — зазначають у компа�

нії, — направили на досліджен�

ня до випробувального центру

Миколаївської філії державної

установи «Інституту охорони

ґрунтів України» додаткові

проби ґрунту. Про результати

досліджень буде повідомлено

додатково».

Минулого тижня в Женеві

(Швейцарія) відбувся щоріч$

ний круглий стіл за участі

делегації компанії «НІБУ$

ЛОН» на чолі з генеральним

директором Олексієм Вада$

турським та представників

провідних фінансових уста$

нов світу, де були обговоре$

ні досягнення компанії за

минулий маркетинговий рік

та плани на майбутнє.

ТАКИЙ круглий стіл, в якому

одночасно беруть участь най�

більші іноземні кредитори, свід�

чить про відкритість та відпові�

дальність «НІБУЛОНа» у спів�

праці з фінансовими установа�

ми. Подібний захід організову�

ється компанією вже п'ятий рік

поспіль. Цього року у заході

взяли участь близько 60 осіб із

більш ніж 15 фінансових уста�

нов світу, у т.ч. EBRD, EIB, IFC,

FMO, NATIXIS (Франція), ABN

AMRO Bank N.V. (Нідерланди),

BCP (Швейцарія), BNP Paribas

(Франція), ING Group (Нідер�

ланди), Rabobank International

(Нідерланди), ARAB BANK

(Швейцарія), Amsterdam Trade

Bank (Нідерланди), UBS Swit�

zerland AG (Швейцарія), BIC�

BRED (Suisse) SA (Швейцарія),

Credit Agricole (Франція). Біль�

шість з них є давніми та надій�

ними партнерами, з якими ком�

панія співпрацює вже багато

років поспіль.

Під час зустрічі генеральний

директор компанії  «НІБУ�

ЛОН», Герой України Олексій

Вадатурський, члени наглядової

ради Клаудіо Скаррозза, Жиль

Меттеталь, Філіп Зіглер, заступ�

ник генерального директора з

торгівлі Володимир Славінсь�

кий і начальник фінансового

відділу Ольга Бабаніна ознайо�

мили представників фінансових

установ з основними досягнен�

нями компанії 2017/18 марке�

тингового року, у тому числі у

сфері торгівлі, експорту, судно�

будування, розвитку логістики,

а також з фінансовими резуль�

татами та наміченими планами

в Україні. Як відмітили самі

представники фінансових уста�

нов, компанія завжди дуже від�

повідально ставиться до спів�

праці та надає інформацію в на�

стільки повному обсязі, що до�

даткових питань практично ні в

кого не виникає. 

На запитання про економіч�

ні та політичні умови розвитку

бізнесу в Україні Олексій Вада�

турський відверто відповів, що,

незважаючи на всі складнощі,

які в компанії сприймають як

чергові виклики, «НІБУЛОН»

продовжує розбудовувати мере�

жу надсучасних підприємств,

будувати різної складності пов�

нокомплектні судна, рекон�

струювати власний суднобудів�

ний завод та створювати найсу�

часнішу логістичну систему.

«Переконані, що наша спів�

праця з провідними фінансови�

ми установами світу стане ва�

жливим поштовхом для ство�

рення нових робочих місць, ро�

звитку судноплавства і суднобу�

дування, зменшення наванта�

ження на автошляхи та розвит�

ку економіки нашої країни за�

галом», — зазначили у компанії.

АГРОПРОФІ

№ 33 [418] 23 листопада, 2018КОМПАНІЇ5Наш сайт в Інтернеті
www.agroprofi.com.ua

www.facebook.com/Agroprofi.2017/

Керівники «НІБУЛОНа» провели круглий стіл 
із провідними фінустановами світу

Абсолютно безпечний ґрунт 
для благоустрою території 

За інф. прес$центру компанії «НІБУЛОН».  Фото компанії «НІБУЛОН»



БРОЩАКУ Івану Станіславовичу — директорові Тернопільської філії державної установи
«Інститут охорони ґрунтів України»

ВЕРГУНУ Віктору Гавриловичу — директорові товариства «Агрофірма «Надія», Харківська
область

ВЄТРОВУ Віталію Федоровичу — голові селянського (фермерського) господарства
«Вєтров», Херсонська область

ЄЛІНЄВСЬКОМУ Юрію Юрійовичу — директорові державного підприємства «Дослідне
господарство «Зорі над Бугом» наукововиробничого центру «Соя» Національної академії
аграрних наук України, Миколаївська область

ЗУБЛЕВИЧУ Івану Станіславовичу — директорові підприємства «ЗІС, Вінницька область

ІВАНОВУ Сергію Степановичу — голові сільськогосподарського виробничого кооперативу
«Агрофірма «МигСервісАгро», Миколаївська область

КЛИШТІ Віктору Михайловичу — трактористові державного підприємства «Чайка», Київська
область

КОРНІЄНКУ Петру Петровичу — головному агрономові сільськогосподарського
підприємства с.Степанівка, Полтавська область

ЛЕБЕДИНСЬКОМУ Віктору Івановичу — генеральному директорові сільськогосподарського
підприємства «Вільшанське», Харківська область

МАКАРЧУКУ Олександру Івановичу — трактористові сільськогосподарського товариства
«Озадівське», Житомирська область

ПАСЕЦІ Олексію Дмитровичу — керівникові Тальнівської філії сільськогосподарського
товариства «Агрофірма «Корсунь», Черкаська область

ПУПЕНКУ Василю Петровичу — начальникові управління агропромислового розвитку
Снятинської районної державної адміністрації, Івано Франківська область

РЕМІННІЙ Тетяні Миколаївні — завідувачеві дільниці сільськогосподарського товариства
«Агрофірма «Злагода», Черкаська область

ТАШКІНОВІЙ Нілі Миколаївні — операторові машинного доїння сільськогосподарського
підприємства «Рать», Волинська область

ТОПЧІЮ Володимиру Миколайовичу — директорові Департаменту Міністерства аграрної
політики та продовольства України.
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У К А З 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

№ 369/2018

Про відзначення державними нагородами України 
працівників агропромислового комплексу

За значний особистий внесок у розвиток агропромислового виробництва, вагомі трудові
досягнення, багаторічну самовіддану працю та з нагоди Дня працівників сільського господарства
п о с т а н о в л я ю:

Нагородити орденом «За заслуги» І ступеня

БАЛАГУРУ Олега Вікторовича — директора державного підприємства «Дослідне господарство
«Шевченківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії
аграрних наук України, Київська область

Нагородити орденом «За заслуги» II ступеня

КЮРЧЕВА Володимира Миколайовича — ректора Таврійського державного агротехнологічного
університету, Запорізька область

Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня

ГРЕБЕНЮКА Руслана Миколайовича — тракториста товариства «Волинь Нова», Волинська
область

КИРИЧЕНКА Миколу Олександровича — голову фермерського господарства «Кириченко М.»,
Харківська область

ЛОБОДУ Олексія Сергійовича — механізатора товариства «Авангард», Дніпропетровська
область

ПЛІНСЬКОГО Миколу Михайловича — голову товариства «Адамівка Агро», Хмельницька
область

ПОГОРІЛОГО Михайла Івановича — директора сільськогосподарського товариства
«Івашківське», Одеська область

ТИМОФІЇВА Віталія Васильовича — механізатора фермерського господарства «Прометей»,
ІваноФранківська область 4

ХВЕСИКА Андрія Єрмійовича — директора приватного підприємства «Агропрогрес», Харківська
область

ЩЕРБАЧУКА Віктора Миколайовича — генерального директора товариств «Ріттер Біо Агро» та
«Дедденс Агро», Рівненська область

Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня

АРТЕМЕНКО Наталію Михайлівну — директора товариства «М'ясокомбінат «ЯТРАНЬ»,
м.Кропивницький

БАЦУН Тетяну Петрівну — головного зоотехніка підприємства «Агрофірма «Промінь»,
Херсонська область

ЗАГРОДСЬКУ Ганну Миколаївну — директора приватноорендного підприємства с.Великий
Олександрів, Хмельницька область

Нагородити медаллю «За працю і звитягу»

БІЛОВОЛА Віктора Олексійовича — трактористамашиніста сільськогосподарського
виробництва селянськофермерського господарства «Влада», Дніпропетровська область

ЗАЛОГУ Михайла Романовича — лісничого Комарнівського лісництва державного підприємства
«Самбірське лісове господарство», Львівська область 

Присвоїти почесні звання:

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІСІВНИК УКРАЇНИ»

ВАСЮХНИКУ Юрію Олександровичу — заступникові директора державного підприємства
«Коростенське лісомисливське господарство», Житомирська область

ДУДНИКУ Сергію Васильовичу — директорові державного підприємства «Пирятинське лісове
господарство», Полтавська область

СОРОКОЛІТУ Миколі Володимировичу — директорові державного підприємства «Сумське
лісове господарство»

ШЕВЧУКУ Олегу Михайловичу — лісничому Улашківського лісництва державного підприємства
«Чортківське лісове господарство», Тернопільська область

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ»

КРАВИНСЬКОМУ Дмитру Григоровичу — директорові комерційному акціонерного товариства
«Пологівський олійноекстракційний завод», Запорізька область

ЧАЛЕНКУ Дмитру Андрійовичу — голові правління акціонерного товариства «Вінницький
олійножировий комбінат»

ЮРУ Віктору Володимировичу — директорові товариства «Іллінецький цукровий завод»,
Вінницька область

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ»

БОРСУКУ Івану Григоровичу — головному інженерові сільськогосподарського товариства
«Батьківщина», Чернігівська область

Державні нагороди аграріям України 
до Дня працівників сільського господарства

Передплатіть газету «АГРОПРОФІ» 
і щотижня отримуйте корисну інформацію для ГОЛОВИ!

Український тижневик ділової інформації 

ДЛЯ ЛИСТІВ: 01135, м.Київ135, а/с 79.
Тел. (044) 2279355. 

Email: info@agroprofi.com.ua
www.agroprofi.com.ua

ПЕРЕДПЛАТНИЙ IНДЕКС

98990

Шановні читачі! Радо повідомляємо вам, що від вересня поточного року
розпочалася передплата на періодичні видання на 2019 рік. 
Передплатити «АГРОПРОФІ» на 2019 рік ви можете у будьякому відділенні 
«Укрпошти» за Каталогом передплатних видань України, а також через редакцію. 
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11 Ціни на ріпак: 1) без ГМО, вміст глюкоз. до 35 мкрм/г / 2) без ГМО, вміст глюкоз. понад 35 мкрм/г Джерело: www.nibulon.com

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях ТОВ СП «НІБУЛОН» на період з 23.11.2018 (07:30) по 27.11.2018 року (до 07:30), грн/тонна

Базис поставки
Пшениця

Ячмінь Ріпак1 Сорго
Соняш	

ник
Соя

Куку	
рудза1 кл. 

(гр.А)
2 кл. 
(гр.А)

3 кл. 
(гр.А)

4 кл. 
(гр.Б)

5 кл. 
(гр.Б)

6 кл.

Перевантажувальний термінал, м.Миколаїв – 6900 6800 – – 6600 7050 – – – – 4980
Агрокомбінат Врадіївський, Миколаївська обл. – – – – – – – – – – – 4790
Колосовський елеватор, Миколаївська обл. – 6800 6680 – – 6480 6950 – – – – 4830
Філія «Вознесенська», Миколаївська обл. – 6800 6680 – – 6450 – – – – – 4830
Філія «Новоодеська», Миколаївська обл. – 6850 6750 – – 6550 7000 – 4800 – – 4920
Філія «Голопристанська», Херсонська обл. – 6800 6700 – – 6500 6950 – – – – 4540
Філія «Козацька», Херсонська обл. – 6730 6630 – – 6430 – – – – – 4810
Філія «Хортиця», Запорізька обл. – 6650 6550 – – 6330 6800 – – – – 4680
Філія «Кам’янкаДніпровська», Запорізька обл. – 6680 6580 – – 6350 6830 – 4700 – – 4710
Філія «Скороходівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4360
Філія «Глобинська», Полтавська обл. – – 6210 – – – – – – – – 4410
Філія «Градизьк», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4460
Філія «Кременчуцька», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4410
Філія «Мар’янівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4360
Філія «Ромодан», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4360
Філія «Решетилівська», Полтавська обл. – – – – – – – – – – – 4360
Філія «Золотоніська», Черкаська обл. – – – – – – – – – – – 4410
Філія «Вітове», Черкаська обл. – – 6450 – – 6150 – – – – – 4470
Філія «Тетерів», Житомирська обл. – – – – – – – – – – – 4260
Філія «Денихівська», Київська обл. – – – – – – – – – – – 4290
Філія «Переяславська», Київська обл. – – – – – – – – – – – 4340
Філія «Смотрич», Хмельницька обл. – – – – – – – – – – – 4160
Старобільський елеватор, Луганська обл. – 6000 5900 – – 5550 6200 – 4000 – – 3920
Філія «Сватівська», Луганська обл. – 6100 6000 – – 5650 – – – – – 4000

ПШЕНИЦЯ. Протягом поточного

тижня фізичний ринок пшениці не де�

монстрував особливої активності. Висока

пропозиція пшениці з боку російських

продавців утримує ціни в Чорноморсько�

му регіоні на стабільному рівні, не даючи

можливості для зміни цінового тренду та

нівелюючи сезонний фактор. Фундамен�

тальні чинники суттєво не змінюються,

учасники ринку пильно стежать за станом

посівів озимої пшениці в країнах Північ�

ної півкулі, і поточна ситуація в повній

мірі відповідає очікуванням.

Зокрема в США 56% посівів озимої

пшениці перебувають у доброму та відмін�

ному стані. Довідково: минулого марке�

тингового року на аналогічну дату даний

показник перебував на рівні 61%. У дея�

ких районах Росії очікуються заморозки,

проте говорити про наявність серйозних

проблем зі станом посівів пшениці підстав

немає. В Україні розвиток озимих відбу�

вається нормальними темпами. Загалом

погодні умови тільки�но починають грати

свою роль, тож протягом найближчого

часу увага експертів ринку пшениці буде

прикута до погодного фактору. 

Станом на 22 листопада ціни в портах

України наступні: пшениця 2�го класу:

6700�6950 грн/т, 3�го класу: 6700�6900

грн/т, фураж: 6400�6700 грн/т.

ЯЧМІНЬ. У зв'язку з початком зби�

ральної кампанії ячменю в Аргентині та

Австралії, увага мультинаціональних трей�

дерів, природним чином, переключається

на експортний потенціал цих країн, який,

згідно з прогнозами аналітиків, складає

3 млн т та 5 млн т відповідно. А ціни на

дану культуру перебувають під тиском но�

вого врожаю ячменю та відсутності попи�

ту. За останній час FOB�індикації арген�

тинських продавців зазнали зниження на

$3�8/т. На фоні новини про початок Кита�

єм антидемпінгового розслідування відно�

сно австралійського ячменю, ціни на дану

культуру походженням з Австралії зазна�

ли зниження щонайменше на $10/т, адже

близько 70% експорту ячменю з портів

Австралії минулого року припадало на

КНР. 

Станом на 22 листопада ціни в портах

України на ячмінь перебувають у діапазо�

ні 7100�7200 грн/т.

КУКУРУДЗА. Протягом останнього

часу ринок кукурудзи не демонстрував іс�

тотних змін. Для формування суттєвої під�

тримки цінам на фізичному ринку не�

обхідно повернення Єгипту і відновлення

попиту з ЄС, чого в короткостроковій

перспективі не передбачається через на�

явність великих запасів зерна в портах та

на складах споживачів.

Сьогодні, як і раніше, важливим чин�

ником, що тисне на рівень цін та обмежує

їхній потенціал до зростання, залишається

успішне ведення збиральної кампанії

даної культури в Північній півкулі. Зокре�

ма в США, протягом тижня кількість об�

молоченої площі під кукурудзою зросла до

90% (+4% до результату попереднього

тижня). Зазначимо, що минулого марке�

тингового року станом на аналогічну дату

американськими фермерами було прове�

дено жнива на 89% сільськогосподарських

угідь, зайнятих під вирощуванням куку�

рудзи.  

Європейські аналітики вчергове пере�

глянули валовий урожай кукурудзи в ЄС

2018/2019 маркетингового року у бік

збільшення, а саме з 60,2 млн т до 61 млн

т. Довідково: згідно з останніми даними

Міністерства сільського господарства

США, цьогорічне виробництво кукурудзи

в ЄС оцінюється на рівні 59,5млн т. Ліди�

руючі позиції з вирощування даної куль�

тури серед країн Євросоюзу займає Руму�

нія, оцінка врожаю румунської кукурудзи

була переглянута до 12,9 млн т (попередні

очікування учасників ринку становили

12,3 млн т, а минулорічний результат —

10,8 млн т), обійшовши Францію з уро�

жаєм у 12,4 млн т (результат 2017/2018

МР — 14,5млн т). Експортний потенціал

Румунії поточного сезону також перебу�

ває на рекордній позначці, а саме 6 млн т

проти 4,4 млн т минулого маркетингового

року.

Як і в США, збиральна кампанія куку�

рудзи в Україні вийшла на фінішну пряму.

Станом на поточну дату вітчизняними

фермерами проведено обмолот на 90%

збиральної площі, а поточний намолот

складає — 31,3 млн т. Очікувані опади на

кінець поточного місяця, швидше за все,

внесуть корективи в темпи жнив. 

Станом на 22 листопада ціни в портах

України на кукурудзу перебувають у діапа�

зоні 4900— 5100 грн/т.

ПРОГНОЗИ АНАЛІТИКІВ

Цінові тренди на світових ринках зерна

За інф. торгового відділу ТОВ СП «НІБУЛОН»
З ціновою політикою ТОВ СП «НІБУЛОН» можна ознайомитися на сайті http://www.nibulon.com/r/main.php

або зателефонувавши на автовідповідач (тел 0512 58;04;02)

11 Орієнтовні ціни. Кінцева ціна залежить від віддаленості елеватора від портів, вартості послуг елеватора. Джерело: www.ukragrocom.com

Закупівельні ціни на зернові та олійні культури, 
встановлені на зерноприймальних потужностях групи компаній «УкрАгроКом» і «Гермес$Трейдинг» на 19.11.2018 року, грн/тонна

Базис поставки Ячмінь
Пшениця 
фуражна

Пшениця 
1 кл.

Пшениця 
2 кл.

Пшениця 
3 кл.

Ріпак Соняшник Соя Кукурудза

ТОВ «Добронадіївське ХПП» – 5900 – 6350 6200 – – – 4300
ТОВ «Королівське ХПП» – 5900 – 6350 6200 – – – 4300
ТОВ «Світловодський річковий термінал» – – – – – – – – 4350
ТОВ «УкрАгроКом» – 5900 – 6350 6200 – – – 4300
ПАТ «Шарівське» – 5900 – 6350 6200 – – – 4300



СУЧАСНІ інтенсивні світові агро�

технології практично досягли піку

свого розвитку, і в подальшому, як

не прикро, врожайність сіль�

госпкультур падатиме через по�

вальну хімізацію, за понад півсто�

ліття панування якої істотно вис�

нажені ґрунти майже не містять

гумусу.

Відтак агротехнології потребу�

ють вкрай радикального прориву,

наукового революційного винахо�

ду, щоби відродити ґрунти і мати

можливість за мінімального вне�

сення хімзасобів отримувати вро�

жайність сільгоспкультур на рівні

їхнього генетичного потенціалу.

Щось на кшталт перенесення

вушка з кінця голки в ніс — це до�

зволило винайти швейну машин�

ку і індивідуальне пошиття одягу

перетворити на швейну індустрію. 

Стартові гранульовані органіч�

ні мікродобрива «5 елемент», ви�

найдені і запущені у виробництво

в Україні, стали саме таким, без

перебільшення, революційним

проривом у світі! Науково доведе�

но, що їхній вплив на рослину від

перших хвилин застосування на

клітинному рівні зміцнює імунітет

цієї самої клітини і змушує росли�

ну саму інтенсивно і потужно роз�

виватися. Можна стверджувати,

що застосування мікродобрив «5

елемент» радикально змінює кла�

сичні методи ведення сільського

господарства, має беззаперечні аг�

ротехнічні, економічні та еколо�

гічні переваги. 

Загальновідомо, що якість

життя рослини визначає мікробна

спільнота, що міститься в самій

рослині, на ній і довкола неї. До

корисної групи бактерій належать

гриби�ендофіти, які живуть всере�

дині рослин (зерно, корінь, сте�

бло, листя, під лусками в колосі

тощо). Вони є необхідними ком�

понентами симбіотичних систем,

адже синтезують біологічно ак�

тивні речовини для убезпечення

рослини від хвороб. Інноваційне

комплексне мікродобриво «5 еле�

мент» саме містить елементи і

сполуки, які активізують і зміц�

нюють діяльність грибів�ендофі�

тів, значно покращуючи імунітет

рослини. Завдяки таким абсолют�

но природним процесам активіза�

ції внутрішніх і зовнішніх мікро�

біологічних та фізіологічних про�

цесів, коренева система рослини

розвивається швидше, вегетатив�

на маса наростає краще, і росли�

на може легше переносити нес�

приятливі погодні умови (замо�

розки і коливання температур, не�

стачу вологи в ґрунті, посуху і

спеку тощо). І, зрозуміло, завдяки

активізації грибів�ендофітів під

впливом мікродобрив зміцнюєть�

ся імунітет рослини, якій набагато

легше протистояти патогенам

(шкідливим грибам, вірусам, бак�

теріям). 

Завдяки використанню цих ін�

новаційних мікродобрив щонай�

менше на 15�25% покращується

не лише врожайність, а й якість

сільгоспкультур та терміни збері�

гання врожаю. Насамперед, завдя�

ки кращому засвоєнню вологи та

поживних речових із ґрунту. Мі�

кродобрива сумісні з будь�якими

хімічними добривами та засобами

захисту рослин, тому їх слід вико�

ристовувати разом із внесенням

рідких речовин під сільгоспкуль�

тури на різних стадіях вегетації.

Не можна використовувати їх

спільно лише зі стимуляторами

росту та гуматами.

Обробка нанодобривом «5 еле�

мент» застосовується в період пе�

редпосівної підготовки насіння

(або саджанців). У перші хвилини

мікроелементи проникають в клі�

тини насінини і запускають ро�

звиток грибів�ендофітів, які сти�

мулюють масовий розвиток ко�

рисних ґрунтових мікроорганіз�

мів. І відтак починається актив�

ний приріст кореневої маси. При

цьому значно збільшується схо�

жість насіння, і щільність сходів

максимально відповідатиме опти�

містичним очікуванням аграрія. 

Добре розвинена і розкущена

коренева система, скаже будь�

який агроном, — це запорука ви�

сокого врожаю. Адже рослина зав�

дяки такому корінню має змогу

розщепити фосфор і калій не

лише у вільному (доступному), а й

у недоступному гумусі, які може

належно засвоїти рослина. Про�

стіше кажучи, якщо в ґрунт внесе�

ні добрива (NPK), розведені у

воді, то це ще не означає, що рос�

лина може їх максимально засвої�

ти. Ці добрива слід «перетруїти»,

щоби рослина могла їх спожити.

Це роблять бактерії та мікроорга�

нізми, що живуть у ґрунті. Деякі

компанії разом із добривами про�

понують вносити в ґрунти штами

необхідних бактерій… 

З мікродобривами «5 елемент»

це непотрібно, адже вони прац�

юють із самою рослиною, яка

природним шляхом «готує собі

їжу». На відміну від людини, рос�

лина візьме із землі і пізніше з по�

вітря лише ту кількість поживних

речовин, яка їй необхідна для

життєдіяльності.

«Шляхом науково�теоретич�

ного обґрунтування і практичної

перевірки, — наголошує заснов�

ник та генеральний директор ТОВ

НВП «5 елемент» Володимир

Білий, — було виявлено механізм

взаємодії між різними компонен�

тами агроекосистем, на який мало

хто звертав увагу, намагаючись ви�

рішити проблему підвищення

врожайності традиційними мето�

дами, головним чином за рахунок

внесення надмірних доз мінераль�

них добрив, особливо — азотних.

Проте в наших дослідах навіть на

контрольних ділянках, без внесен�

ня NPK, одразу після обробки мі�

кродобривом «5 елемент» насіння

мало прискорений стартовий ріст,

рослини швидко формували по�

тужну й об'ємну кореневу систему,

яка в 2,5�3,0 рази перевищувала

показники контрольних рослин».

Застосування мікродобрив «5

елемент» можливе при вирощу�

ванні сільгоспкультур як на богарі,

так і на зрошуваних землях. Най�

кращі результати забезпечує бага�

торазове застосування «5 елемен�

та». Перша, наприклад, для ози�

мої пшениці — передпосівна ком�

плексна обробка насіння, друга —

позакореневе підживлення у ран�

ньовесняний період в фазі відно�

влення вегетації; третя — перед

початком виходу в трубку та в фазі

молочної стиглості зерен. За такої

біологізованої системи піджи�

влення формується потужна коре�

нева система, яка спільно з над�

земними органами бере участь у

постійному кругообігу речовин,

які рослина синтезує при фотос�

интезі та отримує з ґрунту. Оброб�

ка рослин, які вегетують, приско�

рює біохімічні процеси, сприяє

зростанню надземної біомаси, пі�

двищує врожайність та якість про�

дукції. Так, для пшениці озимої —

це вміст білкового азоту, загаль�

ний білок, суха речовина і сира

клейковина. При обробці посів�

ного матеріалу пшениці мікродоб�

ривом можна не лише отримати

більшу на 15�25% врожайність, а

також підвищити його якість до 1�

2 класу.

Компанія «5 елемент» вироб�

ляє 64 препарати, які є унікальни�

ми для кожної культури. Розро�

блена хімічна комбінація індиві�

дуальна для культур різних груп з

урахуванням їхніх біологічних

властивостей та генетичного по�

тенціалу. В Україні вирощується

понад 50 видів плодових, ягідних

і баштанних культур, із різними

строками цвітіння і плодоношен�

ня, характеристиками та якостями

продукції, яку можна використо�

вувати як у свіжому вигляді, так і

для консервної та кондитерської

промисловості. Вони є цінним та

незамінним джерелом дієтичного

харчування для дітей та людей літ�

нього віку. Слід відзначити, що

технології вирощування цих куль�

тур характеризуються великими

витратами пестицидів та синте�

тичних мінеральних добрив, що

має екологічну небезпеку і не до�

зволяє отримати органічну про�

дукцію. Тому застосування мікро�

добрива «5 елемент» при вирощу�

ванні плодових, ягідних, баштан�

них та інших культур є запорукою

біологізації системи живлення,

оскільки за три роки постійного

використання дозволяє зменшити

витрати мінеральних добрив на

30�50%, підвищує коефіцієнт ко�

рисної дії раніше внесених доб�

рив: до 30% — по азоту; до 50�70%

— по фосфору і калію, а також

сприяє захисту рослин — підси�

лює імунітет, проявляє фунгіцидні

властивості, покращує фітосані�

тарний стан агроценозів.

Мікродобриво цілком випра�

вдовує свою назву належністю до

системи необхідних для нормаль�

ної життєдіяльності рослин голов�

них стихій — повітря, води, сонця

і землі — в якій воно є рівноправ�

ною складовою — 5 елементом.

Мікродобриво є не просто орга�

нічним, воно активно і доволі

швидко відтворює довкілля. Мак�

симально розвинена і здорова ко�

ренева система рослин вимагає

відчутно меншого застосування

засобів захисту рослин. Крім того,

після збирання врожаю така коре�

нева система перегниває в ґрунті і

підвищує вміст гумусу до 0,14% за

3 роки постійного використання.

До того ж, застосування мікродоб�

рив «5 елемент» сприяє прискоре�

ному накопиченню в ґрунті орга�

нічних сполук — близько 0,3% за 5

років, тоді як у природних умовах

гумус накопичується близько 1%

за 100 років.

Від започаткування виробниц�

тва заводська лабораторія дослі�

джує ефективність кожної партії

виготовленої продукції чи то для

України, чи на експорт. Для цього

зерно відповідної агрокультури

обробляється відібраними зразка�

ми і поміщається в кварцовий

пісок. Завдяки власній життєвій

енергії насіння може прожити

лише два тижні, після того вона

має отримувати поживні речови�

ни ззовні завдяки наявній вегета�

ції. Через два тижня коріння дос�

лідних та контрольних зернин

промивається, і за підсумками
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«5 елемент» — 
мікродобрива з макропотенціалом, 
або Як вирішити екологічні та економічні проблеми у сільському господарстві



росту кореневої системи лабора�

торія дозволяє партію мікродоб�

рив до продажу. На складі ж

обов'язково зберігається арбітраж�

ний зразок продукції.

Отже мікродобриво «5 еле�

мент» є стартовим добривом, яке

від перших хвилин застосування

активує життєві сили і імунітет

зерна. У найближчі два тижні при�

ріст кореневої системи становить

від 5 до 10 разів.

«Сьогодні ТОВ НВП «5 еле�

мент» сертифіковане по системі

«Органік стандарт», згідно з ди�

рективою ЄС, за системою ECO�

CERT (Франція) — це найбільш

визнаний сертифікаційний орган

у світі, який має представництво в

132 країнах. Наша компанія —

перша в Україні, що має сертифі�

кат ECOCERT на сьогоднішній

день!», — наголошує Володимир

Білий.

Він також гордий з того, що «5

елемент» — єдиний український

виробник органічних мікродоб�

рив, який входить до складу

IFOAM — Міжнародної федерації

органічного сільськогосподарсь�

кого руху.

Виробничі потужності компа�

нії, стверджує її засновник, здатні

задовольнити потреби всього ук�

раїнського ринку щонайбільше за

місяць. Всього на заводі вироб�

ляється 64 препарати для зерно�

вих, технічних, бобових, плодово�

ягідних і овочевих культур. В про�

цесі розробки і тестування в нау�

ковій лабораторії компанії перебу�

вають препарати для обробки

таких екзотичних для нас культур,

як: меренга, фінік, бавовна, ара�

хіс, цукрова тростина, замовленні

іноземними компаніями.

«До наc уважно придивляють�

ся великі світові виробники, бо

таких потужностей у світі ще не

існує. Ми запропонували дуже ви�

соку якість продукції. На світово�

му ринку маємо всього 7 компа�

ній�конкурентів, але істотна різ�

ниця полягає в тому, що вони про�

понують мікродобрива з водою. У

нас же — гранульований продукт!

Наприклад, 1 кг концентрату мі�

кродобрива для пшениці розрахо�

ваний на площу 12 тисяч гектарів,

1 кг концентрату для озимого рі�

паку — 150 тисяч гектарів. Потуж�

ності нашого підприємства дозво�

ляють зробити продукцію від 1

тонни і більше лише за 1 робочу

зміну, а за необхідності ми може�

мо подвоїти обсяг виробництва.

Ми грамотно побудували логісти�

ку, і гарантуємо поставку нашої

продукції в будь�яку точку світу

максимум за 7 днів. Тому наше мі�

кродобриво дуже цікаве для зов�

нішніх ринків», — з гордістю заз�

начає гендиректор «5 елемента».

Слід зауважити, що наведені

цифри з десятками тисяч гектарів,

на яких працюватиме лише кіло�

грам концентрату мікродобрива,

достовірні. Готові до використан�

ня мікродобрива «5 елемент» — це

гранули білого кольору діаметром

3,6 мм, добре розчинні у воді, що

містять комплекс особливо чистих

солей мікроелементів (цинку, маг�

нію, марганцю, заліза, міді, ко�

бальту та ін.), а також сахарози.

Препарат розфасовано у зручну

для використання пластикову

тару. Речовини гігроскопічні, тому

зберігаються в сухому і темному

місці. Упаковані мікродобрива

зберігають свої властивості більше

5 років.

Наразі у виробництво інвесто�

вано близько $2,5 млн, упродовж

наступних кількох років сума має

подвоїтися. У планах протягом

найближчих 5 років побудувати 6

таких заводів в Єгипті, Індії, Ту�

реччині, Китаї, Бразилії і США. У

Володимира Білого грандіозні

плани — за 5 років досягти 5% об�

сягу всього світового ринку мікро�

добрив для органічного земле�

робства.

Попри вже достатній асорти�

мент продукції, ТОВ НВП «5 еле�

мент» продовжує проводити дос�

лідження і випробування. Компа�

нія підписала меморандум про

співпрацю з Інститутом зрошува�

ного землеробства НААН, у рам�

ках якого впродовж трьох років

тестуватиме насіннєвий фонд

сільськогосподарських рослин,

притаманних степовій зоні (як на

богарі, так і на зрошенні), з метою

виявлення групи найбільш при�

датних для вирощування в цьому

регіоні за умов обробки насіння

мікродобривами «5 елемент». Зі

свого боку, вчені Інституту займа�

ються вивченням впливу препара�

тів компанії на насіннєву селек�

цію. Це є яскравим прикладом

співпраці вітчизняної науки і ви�

робництва, який дозволить не

лише отримати нові наукові роз�

робки, а й дасть змогу заробляти

значно більше вітчизняному агро�

виробникові, а відтак через сплату

податків наповнювати бюджети

різних рівнів коштами.

Підбиваючи підсумок нашої

зустрічі, Володимир Білий підкре�

слив, що систематичне викори�

стання мікродобрив «5 елемент» в

біологізованих системах земле�

робства забезпечує формування

максимальної врожайності та еко�

номічної ефективності за всебіч�

ної наукової та інформаційної під�

тримки. Сервісна служба ТОВ

НВП «5 елемент» доставляє про�

дукцію замовнику і проводить

повний супровід щодо застосуван�

ня мікродобрив, також допомагає

обробити насіння, консультує ви�

робничників, проводить експрес�

аналіз ґрунту тощо. За допомогою

власної кліматичної установки

компанією виготовляються най�

більш ефективні препарати для

певних умов. 

Якщо стисло охарактери$

зувати мікродобрива «5 еле$

мент», матимемо доведені

практикою такі його перева$

ги і корисні властивості: 

— це абсолютно екологічно

чистий та не токсичний продукт,

дозволений для використання в

органічному землеробстві; 

— має високий рівень ефек�

тивності та технологічності, ос�

кільки норми внесення надзви�

чайно низькі — 10�25 грам на 1 га

посівів сільськогосподарських

культур за умов використання ро�

бочої рідини на рівні 200 л/га; 

— має дуже високу швидкість

проникнення в клітини рослин і

високий коефіцієнт засвоєння; 

— стимулює розвиток потуж�

ної кореневої системи, активує

продукційні процеси рослин, по�

кращує родючість ґрунтів, залеж�

но від генетичного потенціалу ро�

слин, погодних та агротехнологіч�

них умов підвищує врожайність у

середньому на 20�60%, а також

поліпшує товарний вигляд і якість

(сортність, класність) продукції; 

— позитивно впливає на фіто�

санітарний стан ґрунтів, регенерує

корисну макро� та мікробіотіку аг�

роекосистем (відновлює, створює

мікоризу); 

— сприяє відновленню та на�

копиченню гумусу в ґрунті — до

0,14% за три роки постійного ви�

користання препарату; 

— значною мірою поліпшує

фізико�механічні показники (ро�

зущільнює ґрунт);

— сприяє підвищенню моро�

зостійкості рослин, посилює по�

сухостійкість і толерантність до

різких перепадів температур, а

також до негативної дії інших нес�

приятливих метеорологічних чин�

ників; 

— підвищує коефіцієнт корис�

ної дії засвоєння з ґрунту міне�

ральних добрив у 2�3 рази за раху�

нок мікоризи.

І ще, за науково обґрунтова�

них норм використання та дотри�

мання агротехнологій, у господар�

ствах істотно скорочуються ви�

робничі витрати, при цьому чи�

стий прибуток зростає на 2,5�5,0

тис. грн/га і більше, рівень рента�

бельності — на 30�50%. 

І все це за умов використання

українських мікродобрив «5 еле�

мент»!

Тетяна Шелкопляс
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Миронівський хлібопродукт
АГРОХОЛДИНГ «Миронівський хлібопродукт»

(МХП) підписав угоду про придбання словенської

компанії Perutnina Ptuj.

Як йдеться у повідомленні компанії, вона прид�

бала 90,68% акцій Perutnina Ptuj.

Нагадаємо, що МХП планує інвестувати EUR 200

млн у виробничу базу Perutnina Ptuj протягом чо�

тирьох�п'яти років.

МХП має намір зміцнити і розвинути процеси ви�

рощування і виробництва в Словенії та країнах, де

Perutnina Ptuj створила вертикально організоване ви�

робництво, а також збільшити обсяги продажів у

Словенії, Сербії, Хорватії, Боснії і Герцеговині.

Кернел
АГРОХОЛДИНГ «Кернел» запустив першу в Україні

комунікаційну платформу для спілкування та нетвор�

кінгу сільгоспвиробників.

Як повідомляє «ПроАгро Груп», багатофункціо�

нальний портал Open Agribusiness — джерело найак�

туальнішої і корисної інформації, а також мотивації

для кожного партнера�сільгоспвиробника.

«Завдяки онлайн�платформі наша компанія від�

криває для колег свої активи, презентуючи свої мо�

жливості, переваги, поширюючи досвід використан�

ня сучасних технологій і впровадження інноваційних

проектів. Ми впевнені, що обмін інформацією та

досвідом стимулює розвиток. І що саме через відкри�

ті відносини в Україні можна досягти виробництва

100 млн тонн зернових на рік», — зауважив гендирек�

тор холдингу Євген Осипов.

У рамках партнерського проекту Open Agribusiness

«Кернел» надає аграріям різноманітні сервіси. Зокре�

ма, «Форвардна програма» дозволяє партнерам отри�

мати фінансування від компанії для модернізації ви�

робництва, або ж сервіс коригування GPS для висо�

коточної роботи автоматизованої техніки всіх вироб�

ників на полях. Сама мережа і, відповідно, доступ�

ність сигналів на території України постійно розши�

рюється.

Ще один сервіс — «Агротехнології» — відкриває

інформацію про агровиробничі практики, що засто�

совуються в компанії.

Наступним етапом підвищення продуктивності

кожного гектара є оцінка реального впливу зовнішніх

факторів на урожай. Для цього «Кернел» забезпечує

партнерам додатковий доступ до системи супутнико�

вого моніторингу Cropio. Вони зможуть бачити ін�

формацію не тільки про своїх полях, але також дані

про поля сусідів.

За словами керівника служби рослинництва

«Кернела» Костянтина Шитюка, порівняльний ана�

ліз — ефективний інструмент для роботи агрономів.

Аналізуючи інформацію, нанесену на карту, професі�

онал бачить масиви культур з високою і низькою вро�

жайністю і може робити відповідні висновки.

ІМК
КОМПАНІЯ ІМК за результатами січня�вересня

2018 року отримала $32,1 млн чистого прибутку, що

на 16% більше порівняно з аналогічним періодом

2017 року.

Як повідомляє прес�служба компанії, основним

чинником, що сприяв зростанню прибутку, стало 20�

30% зростання врожайності основних сільськогоспо�

дарських культур, які вирощує ІМК (соняшник, соя,

кукурудза).

Також позитивно вплинули зростання на 5�10%

цін на сільськогосподарські культури та реалізація

стратегії ІМК зі скорочення боргу компанії і, відпо�

відно, фінансових витрат.

Зазначається, що показник EBITDA компанії за

дев'ять місяців 2018 року зріс на 18% порівняно з ана�

логічним періодом 2017 року — до $50,6 млн.

Загальний борг ІМК станом на 30 вересня стано�

вив $63,1 млн проти $70,7 млн на таку ж дату 2017

року.

KSG Agrо
АГРОХОЛДИНГ KSG Agro за підсумками січня�ве�

ресня 2018 року отримав $2,23 млн чистого прибутку,

що в 3,2 разу менше за аналогічний показник мину�

лого року ($7 млн)

Як йдеться у повідомленні компанії, її виручка за

вказаний період зросла на 16% — до $20 млн.

При цьому валовий прибуток скоротився у 2,5

разу — до $4,4 млн, операційний прибуток так само

— до $4,4 млн.

Златодар
ПІДПРИЄМСТВО «Златодар», що входить до систе�

ми Держрезерву, за січень�вересень 2018 року отри�

мав 17,4 млн грн чистого доходу.

Як повідомляє прес�служба Держрезерву, чистий

прибуток підприємства склав майже 0,2 млн грн.

За словами гендиректора «Златодару» Валерія Бур�

кацького, 3�й квартал цього року «Златодар» закінчив

із результатом у понад 5 млн грн чистого доходу.

Основну частину надходжень підприємством було

отримано від заготівельної діяльності. Дещо меншу,

однак також позитивну динаміку, показують обсяги

реалізації готової продукції.

«Ми активно рухаємось вперед. Правильно виз�

начені пріоритети та наполеглива праця всього ко�

лективу за короткий термін перетворило «Златодар»

зі збиткового підприємства на межі банкрутства у

одне з найуспішніших не лише в системі Держрезер�

ву, а у всьому Черкаському регіоні», — зауважив Ва�

лерій Буркацький.

Запзначається також, що підприємства аграрного

напряму Держрезерву за січень�вересень 2018 року

отримали 290 млн грн чистого доходу, що на 10%

більше, ніж за відповідний період минулого року.

Лідером за обсягами надходжень є Куліндорів�

ський комбінат хлібопродуктів (Одеса) з чистим до�

ходом у розмірі 127 млн грн.

Далі йдуть Чортківський комбінат хлібопродуктів

(Тернопільська область) з показником у понад 66 млн

грн та Охтирський комбінат хлібопродуктів (Сумська

область) з результатом 32 млн грн.

Зазначається, що у структурі доходів підприємств

левову частку надходжень забезпечують послуги зі

зберігання зернових. Так, у новому сезоні елеватори

Держрезерву прийняли на зберігання на комерційній

основі майже 200 тис. тонн зернових.

Крім того, у деяких підприємств системи є й влас�

ні виробничі потужності, що забезпечують переробку

зернових та подальшу реалізацію продукції, зокрема

й на експорт.

Аграрний фонд
НАЦІОНАЛЬНЕ рейтингове агентство «Рюрік» при�

своїло «Аграрному фонду» довгостроковий кредит�

ний рейтинг позичальника на рівні uaАА інвестицій�

ної категорії з прогнозом «стабільний».

Як повідомляє «ПроАгро Груп» з посиланням на

прес�службу компанії, позичальник або окремий

борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризу�

ється дуже високою кредитоспроможністю порівня�

но з іншими українськими позичальниками або бор�

говими інструментами.

Прогноз «стабільний» вказує на відсутність пере�

думов для зміни рівня рейтингу в найближчій перс�

пективі.

Для визначення рейтингової оцінки НРА «Рюрік»

використовувало фінансову звітність ПАТ «Аграрний

фонд» з 01.01.2017 р. до 01.10.2018 р. включно, а

також публічну інформацію та власні бази даних.

Під час визначення рейтингової оцінки було уза�

гальнено найбільш суттєві чинники, які впливають

на рівень кредитного рейтингу ПАТ «Аграрний

фонд», зокрема визначено високий рівень фінансової

стійкості, зростання обсягів реалізації продукції,

міцні ринкові позиції та перспективи розвитку.

Cereal Planet
ГРУПА компаній Cereal Planet за підсумками січня�

вересня 2018 року отримала EUR 192 тис. чистого

прибутку, що на 24,4% менше, ніж за аналогічний пе�

ріод минулого року.

Як повідомляє прес�служба компанії, її виручка

за вказаний період виросла до EUR 14,3 млн

(+16,3%), валовий прибуток — до EUR 2,92 млн

(+42%)

Зокрема, виручка Cereal Planet за третій квартал

склала EUR 108 тис. чистого прибутку, що вдвічі пе�

ревищує показник за аналогічний період минулого

року.

Довідка. Група компаній Cereal Planet випускає в

Україні крупи, пластівці, борошно, корми для тва�

рин. Активи Cereal Planet включають земельні ділян�

ки в місті Харкові й області загальною площею понад

7 га, на яких розташовані виробничі потужності,

склади площею до 7,5 тис. кв. м, зерновий елеватор

на 8 тис. тонн.

ІНВЕСТИЦІЇ&КОМПАНІЇ



Зберігання 
починається з поля
ЗБЕРІГАННЯ, як не дивно, почи�

нається ще на полі. За два тижні

до збирання здійснюються кон�

трольні спостереження за культу�

рою, зокрема щодо виявлення фі�

топатологічних захворювань ро�

слин. Тож відразу можна визначи�

ти проблемні ділянки, врожай з

яких не варто закладати на довго�

тривале зберігання. Урожай з них

можна або реалізувати відразу, або

відповідним чином промаркувати,

щоби зберігати окремо від неуш�

коджених коренеплодів. 

Аналіз на фітосанітарний стан

робиться не на одній ділянці поля,

а за діагоналлю: на протилежних

кутах, по центру, за потреби і на

інших кутах.

Для довготривалого зберіган�

ня строк вегетації рослин в ідеалі

складає 120�140 днів. Дату зби�

рання краще підбирати на той

час, коли, скажімо так, продукт

сам себе приготує: буде готовий

за всіма морфологічними ознака�

ми. Наприклад, для більшості

сортів одним із показників є зао�

круглення кінчиків моркви.

Таких плодів у посіві має бути

більше 80%, тоді можна говорити

про те, що морква дозріла. Також

ідеальний час для збирання, коли

температура ґрунту впаде нижче

+12°С. Чим нижча температура,

тим краще, однак погано зберіга�

ються коренеплоди, які прив'яли�

лися (оскільки не були відразу

поміщені на зберігання), або ж

підмерзли.

Якщо заплановане зберігання

у закритих мішках, то краще,

щоби температура була нижчою,

аби забезпечити відвід тепла.

Задля вдалого зберігання за

тиждень�два до збирання потріб�

но завершувати полив. Чим більш

волога земля, тим пізніше потріб�

но завершувати полив. Також за

кілька тижнів до збирання потріб�

но проконтролювати внесення

всіх ЗЗР.

Держстандарти
У ДСТУ містяться вимоги до ко�

ренеплодів для закладання до збе�

рігання. Так, коренеплоди мають

бути свіжі, цілі, здорові, чисті, не

зів'ялі, не тріснуті, без ознак про�

ростання, без пошкоджень сільсь�

когосподарськими шкідниками,

без зайвої зовнішньої вологості,

типової для ботанічного сорту

форми і забарвлення, з довжиною

черешків не більше 2,0 см або без

них, але без пошкодження плічок

коренеплоду.

Допускаються коренеплоди з

зарубцьованими (покритими епі�

дермісом) неглибокими (2�3 мм)

природними тріщинами в корко�

вій частині, що утворилися в про�

цесі формування коренеплоду, з

незначними поверхневими тріщи�

нами, що утворилися в результаті

вантажно�розвантажувальних

операцій або промивання; коре�

неплоди з незначними наростами,

що утворилися в результаті ро�

звитку бічних корінців та істотно

не псують зовнішній вигляд коре�

неплоду.

Механічне і ручне 
збирання
МОРКВА дуже чутлива до меха�

нічних ушкоджень і погано їх за�

рубцьовує, на уражених місцях у

свою чергу розвиваються різні за�

хворювання. Тож під час збиран�

ня і транспортування слід якомога

менше травмувати коренеплоди. 

Якщо це буде механічне зби�

рання, то найкраще для цього під�

ходять комбайни теребильного

типу. Відповідно слід налаштувати

ножі комбайна, щоб зеленина зрі�

залася на рівні 1�2 см і не ушко�

джувався сам коренеплід. Слід

урахувати, що при механічному

збиранні слід очистити посіви від

бур'янів, оскільки сучасний ком�

байн теребильного типу автома�

тично відслідковує рядки, а на

бур'яні може відхилитися в бік.

При ручному збиранні слід

враховувати вплив на якість

людського фактора, тож потрібно

роз'яснити робітникам певні ню�

анси. Так, у жодному випадку не

можна обламувати зеленину, це

збільшує ризик захворювання ко�

ренеплоду на місці травми. Не

можна обтирати коренеплоди  від

землі: особливо якщо ґрунти пі�

щані, це призведе до пошкоджен�

ня епідермісу моркви, що, знову ж

таки, підвищує ризик ураження

хворобами. Тож слід прибрати ве�

ликі грудки землі, а та, що зали�

шиться, буде додатковим буфе�

ром, який утримуватиме у моркві

вологу. Це не стосується випадків,

якщо морква відразу йде на про�

даж. 

Температура 
і вологість
УСІ біомеханічні процеси в усіх

овочах залежать від температури.

При підвищеній температурі від�

бувається пришвидшений обмін

речовин, втрата вологи, вітамінів,

органічних речовин. Оптимальна

температура для зберігання прак�

тично всіх овочів і фруктів межує

між точкою замерзання і темпера�

турами, що пришвидшують їхнє

старіння. Для моркви це діапазон

від 0°С до 2°С. При визначенні

точної температури зберігання до

уваги береться сорт, накопичені

сухі речовини, умови зберігання

— контейнерні чи насипом, чи у

мішках, чи буде накриття.

В ідеалі моркву слід охолоди�

ти за 1�2 дні. Критичним є пер�

винне охолодження продукту.

Чим довший час закладання мор�

кви на зберігання, і/або чим піз�

ніші строки збирання моркви при

більш низькій температурі навко�

лишнього повітря, тим менше

часу йде на охолодження врожаю.

Щоб правильно визначити

температуру і перевірити показни�

ки, що надходять від датчиків або

ж термометра, можна у найхолод�

нішому місці приміщення (як

правило, це третій�сьомий кон�

тейнер від випаровувача, куди по�

трапляє перший холодний потік)

встановити ванночку з водою.

Вода почне замерзати при 0°С,

таким чином можна знайти по�

хибку автоматики, якщо вона є. 

Вологість у приміщенні має

бути у межах 80�90%. Якщо мор�

ква нічим не прикрита, то цей по�

казник має бути якомога вищим,

оскільки вологість камери збері�

гання буде підтримуватися за ра�

хунок самого продукту. Якщо ж

верхній шар накрити, або під час

збирання була дуже волога земля,

тоді про зволоження приміщення.

Питання вологості дуже важливе,

оскільки морква при її втраті стає

більш вразливою для патогенних

мікроорганізмів, особливо гнилей. 

На рівні 100% вологість також

не можна тримати, оскільки це

викликає конденсацію вологи на

продукті, що унеможливлює дов�

готривале зберігання. 

Зазори у приміщенні також

мають велике значення. Від стелі,

де розміщується випаровувач, має

бути щонайменше 1 м. Однак, ос�

кільки іноді технологам  потрібно

пересуватися по верхнім контей�

нерам, а випаровувач займає як

мінімум 0,8 м, прийнятною вва�

жається висота 1,4 м. Від стінки до

контейнера має бути відстань 1 м.

Між контейнерами максимальна

відстань має бути 15 см, мінімаль�

на — 5�8 см. 

Приміщення 
і завантаження
ПРИЙНЯТО вважати, що най�

більш зручним об'ємом камери

для зберігання овочів борщового

набору є об'єм 500�600 тонн.

Об'єм одноразового завантаження

має складати не вище 10% від

об'єму камери, щоб продукція

встигала якісно охолоджуватися.

Наступної доби можна додати ще

10% і так далі. 

Важливим є наявність розміт�

ки в камерах зберігання. Здавало�

ся б, дрібниця, але вона дає змогу

економити не лише робочий час, а

й кошти: що менше відкриті двері

камери то, відповідно, витрачаєть�

ся менше електроенергії, щоби

досягнути потрібної температури. 

Продукт слід завантажувати в

камеру, яка вже охолодилася до

температури зберігання. Це

пришвидшить первинне охоло�

дження. 

Приміщення перед новим

урожаєм слід готувати завчасно.

За місяць до закладання врожаю

потрібно вимити, просушити і

продезінфікувати. Дезінфекцію

можна проводити разом із контей�

нерами. Нові контейнери, якщо

візуально вони виглядають як сухі

і не вражені гниллю, можна не де�

зінфікувати.

* * *

ПРОТЯГОМ вебінару Павло Бул�

гаков також відповів на кілька за�

питань:

Які сорти рекомендуєте для
зберігання?
— Слід зважати, яким буде збері�

гання: коротко� чи довгостроко�

вим. Якщо ви розраховуєте на

торговельні мережі і продаж митої

моркви, ідеально підходить сорт

Романс, якщо ви орієнтуєтеся на

свіжий ринок, краще обирати

сорти Абака, Болівар, Канада —

типів шантане, на яких не так

видно ознаки зів'ялості. 

Чи варто використовувати
зволожувачі?
— Якщо правильно підійти до пи�

тання, можна мінімізувати різ�

ницю в якості зберігання по воло�

гості між обладнаним зволожува�

чем приміщенням і не обладна�

ним. Так, перед завантаженням на

зберігання за добу слід зволожити

підлогу й увімкнути охолодження,

також потрібно зволожити підлогу

безпосередньо веред завантажен�

ням коренеплодів. Підлога має

бути вологою, але вода має бути

розповсюджена по ній тонким

шаром, допустимі сухі ділянки.

Втрата продуктом вологи зал�

ежить і від того, наскільки він

вкритий — зараз накривають або

землею, агроволокном чи мішко�

виною при зберіганні насипом,

або перфорованим поліетиленом

при зберіганні у контейнерах.

Чи можна зберігати моркву з
капустою?
— Спільне зберігання будь�яких

овочів вкрай не рекомендоване.

Виключення може становити

лише пекінська і білокачанна ка�

пуста, та й то, там є свої нюанси. З

капустою ж моркву зберігати вза�

галі не можна: процеси дихання

цих культур дуже різні. Показник

СО2 при зберігання моркви і ка�

пусти має дуже сильно відрізняти�

ся. Також з капусти на моркву пе�

рекидаються грибкові захворю�

вання. 

Підготував Павло Мороз
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ОВОЧІВНИЦТВО Морква через свої біологічні властивості — один із найпримхливіших овочів для
зберігання. Якщо на етапі вирощування виробник припустився помилки, то не врятують навіть сучасні
сховища з комп'ютерною підтримкою мікроклімату. На окремих важливих аспектах зберігання моркви
зосередив увагу аграріїв головний спеціаліст по зберіганню ТОВ «Терра Юкрейн» Павло Булгаков під
час вебінару «Зберігання моркви від А до Я».

Примхлива морква: тонкощі зберігання

Заокруглення кінчиків моркви
свідчить про її стиглість

Зберігання моркви у контейнерах



В УКРАЇНІ над цією темою

працює Інженерно�технологіч�
ний інститут «Біотехніка» НААН
(м.Одеса). Розповісти про по�

тенціал комах як альтернативу

хімічним засобам захисту ро�

слин ми попросили наукового

співробітника Інституту Бори$

са Шейкіна, який більше 35

років присвятив цьому науко�

вому напрямку. Зараз він пра�

цює над технологіями викори�

стання біологічних засобів за�

хисту (замість популярних хі�

мічних), які збільшують термін

зберігання овочів і фруктів у

сховищах.

* * *

Почнемо з того, що понад

90% біомаси планети Земля

становлять комахи, тому нас�

правді це їхня вотчина, а не

наша. Науковці припускають,

що, за різними даними, загаль�

на кількість існуючих видів

комах коливається від 2 до 5 мі�

льйонів. Комахами займається

ентомологія — комплексна на�

ука, яка вивчає їхню будову і

життєдіяльність, індивідуаль�

ний та історичний розвиток

комах, багатогранність форм,

розподіл на Землі у часі і про�

сторі, взаємовідносини із нав�

колишнім середовищем. 

Оскільки ми розглядатиме�

мо комах в контексті захисту

рослин взагалі і сільгоспкуль�

тур зокрема, то комах слід роз�

ділити на дві групи: 

Фітофаги — ті, що поїда�

ють біомасу (якою є сільсько�

господарські культури), і енто$

мофаги — їхні вороги, які хар�

чуються комахами. 

Саме ентомофаги викори�
стовуються людством у біоло�
гічному методі боротьби зі
шкідниками. Ентомофаги — це
паразитоїди, які вбивають
шкідників, використовуючи
останніх як джерело живлення
свого потомства. При цьому у
ентомофагів є чудова якість —
вони абсолютно індиферентно

ставляться до сільськогоспо�
дарських рослин.

У свою чергу ентомофаги

діляться на тих, які самі харчу�

ються певними об'єктами —

яйця, гусінь, імаго (доросла

(статевозріла) стадія індивіду�

ального розвитку комах, напри�

клад — метелик — прим. ред.), і

тих, що паразитують на об'єк�

тах (яйцях, лялечках, імаго

тощо). Так, на яйцях комах па�

разитує такий широко відомий

у світі ентомофаг, як трихогра�
ма. В Україні трихограму вико�

ристовують для боротьби зі

стебловим метеликом на посі�

вах кукурудзи. Доросла трихо�

грама відкладає свої яйця в

яйцях стеблового метелика і у

такий спосіб останні гинуть від

паразита (тут головне встигну�

ти поєднати в часі відкладання

яєць шкідником і трихограмою

— прим.ред.).Таким же чином

вона зничтожує яйця і інших

фітофагів

Також відомі в боротьбі з

жуками, клопами, двокрилими

тощо браконіди. Імаго браконід

відкладають свої яйця в гусінь,

наприклад, жука, яку, через це

паралізує і вона невдовзі гине.

Існують комахи�ентомофа�

ги для закритого і відкритого

ґрунту — наприклад, загально�

відомі сонечка (божі корівки),

які поїдають попелиць і коро�

стяних кліщів.

Іще один цікавий момент —

абсолютно всі продукти рос�

линництва, які, як вважають

люди, вони вирощують для

себе, є харчами і для комах�фі�

тофагів. Тобто тут людство і ці

мільйони видів комах�фітофа�

гів є конкурентами у боротьбі

за харчі. 

І якщо вже людина виріши�

ла взяти участь у захисті влас�

ного врожаю, то їй слід чітко

усвідомити, що це боротьба не

на життя, а на смерть. Бо неві�

домо, хто кого переможе у бо�

ротьбі за їжу.

Воістину, ворог мого ворога

— мій друг. Виходячи з цього,

людина у цій непримиренній

боротьбі на свій бік залучила

комах�ентомофагів, що поїда�

ють фітофагів і при цьому не

можуть зашкодити людям

(адже вони гинуть,  щойно

втратять джерело харчування у

вигляді фітофагів).

Задля виконання такої

«співпраці» перед людиною по�

стає задача виготовити масову

(чисельну) кількість ентомофа�

гів. А їх, у свою чергу, можна

розвести за умов наявності до�

статньої їжі. Тобто виходить,

що людині слід дочекатися,

поки на полях з'явиться чимала

кількість шкідників — комах�

фітофагів, щоби випущені на

поле ентомофаги не загинули

голодною смертю. Однак в

цьому випадку чи не станеться

так, що фітофаги знищать по�

сіви до того, як їхня кількість

стане достатньою для внесення

на поле ентомофагів?

Для того, щоби не допусти�

ти такого сценарію, існує два

способи боротьби. Перший

спосіб — наводнення, коли

шкідників вже багато, проте

їхня кількість нижча порогу

шкодочинності (суттєвої шко�

ди рослинам вони ще не завда�

ли) — на посіви закидаються

ентомофаги. І другий — спосіб

колонізації, коли в агроценоз

одночасно вноситься і шкід�

ник�фітофаг, і його знищувач�

ентомофаг. В обох випадках

присутність ентомофагів, як

прийнято в науці про захист

рослин, має бути нижчою еко�

номічного порогу шкодочин�

ності.

Ентомофаги працюють на

всіх рослинних культурах і за�

стосовуються людиною для за�

хисту агрокультур, лісових і

паркових насаджень тощо.

Науковець зазначив, що в

Україні працює Інженерно�тех�

нологічний інститут «Біотехні�

ка» Національної академії аг�

рарних наук, який займається

питаннями масштабування і

напрацювання як ентомологіч�

них (комах), так і мікробіоло�

гічних засобів захисту рослин.

Ідеться про мікроби і грибні

препарати тобто препарати, які

уражують шкідників. Грубо ка�

жучи, тут створюють хвороби

комах. Для людей ці препара�

ти, наголошує він, абсолютно

нешкідливі. Для того, щоби от�

римати дозвіл на їхнє масове

використання, препарати про�

ходять численні перевірки і

атестації. Цікавим також є на�

прямок роботи з нематодами

(або круглими черв'ями), які не

є комахами, однак вони мо�

жуть проникати у внутрішні

органи комах, дихальні шляхи

і викидаючи з себе мікроб

який їх вбиває. Але у нас він не

набув поширення.
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Комахи в боротьбі 
зі шкідниками сільгоспкультур
БІОБЕЗПЕКА В умовах пристосовуваності шкідників і хвороб до ЗЗР,
постійного подорожчання останніх і на цьому тлі чималої кількості дешевого
фальсифікату, отруєння ґрунту внаслідок внесення ЗЗР і зрештою
збільшення в продуктах харчування різної хімії, дедалі більшої актуальності
набувають біотехнології. Насправді, це цілий комплекс фундаментальних і
прикладних наук, результатом яких є використання живих організмів і
біологічних процесів у виробництві. Так, завдяки біотехнологічним
розробкам в усьому світі комахи дуже ефективно використовуються у
боротьбі зі шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур. І цей
метод має низку переваг. Причому віднайшли біометод іще давні китайці, а
в радянській науці він отримав розвиток у середині 1970;х.

Борис ШЕЙКІН

Трихограма — дрібна комаха, яка є засобом біологічної боротьби 
з багатьма видами шкідників

Фото: ГУ Держпродспоживслужби в Чернігівській обл., dpsscn.gov.ua

Імаго браконід відкладають свої яйця в гусінь і та невдовзі гине
Фото: Вікіпедіа, wikipedia.org



Також наразі «Біотехнікою»

розроблено загальні принципи

створення системи біофабрик і

біолабораторій щодо вироблен�

ня ентомофагів в Україні.

Розроблені також принци�

пи побудови різних вироб�

ництв на різних рівнях — від

рівня господарства до держави.

Тобто — структура біофабрик,

як вони повинні функціонува�

ти, що і в якій кількості виго�

товляти тощо. Науковець вва�

жає, що виробництво облад�

нання для біофабрик доцільно

запроваджувати в масштабах

держави. Це саме стосується

виробництва таких загальнов�

живаних і відомих в сільському

господарстві комах, як трихо�

грама і браконіди. Є вузькоспе�

ціалізовані комахи, яких є сенс

розводити лише на рівні регіо�

ну або навіть господарства. 

Щодо працювань безпосе�

редньо з комахами, є дві задачі

— селекція комах (так, їх також

можна піддавати селекції, як

рослини і  тварин).  За цей

напрямок відповідає наука —

технічна ентомологія, яка

займається проблемами, що

пов'язані зі створенням та оп�

тимізацією культур комах як

штучних популяцій із заданими

властивостями. В нашому ви�

падку, йдеться про селекцію

комах, корисних для біометоду.

Створюються властивості і

якості комах, які дозволяють

застосовувати їх в захисті ро�

слин. Завдання технічної енто�

мології закінчується створен�

ням ентомокультури (по анало�

гії з тваринами — це породи) як

такої. Причому цей процес є

постійним, адже з часом енто�

мокультура втрачає свої вла�

стивості, вироджується. Осо�

бливо це стосується комах�ен�

томофагів.

Створення ентомокультур

фітофагів (простіше кажучи,

порід травоїдних комах) дещо

простіший — їхнє середовище

проживання має бути макси�

мально одомашнене (мовою

науки — доместиковане), і для

них мають бути створені

сприятливі штучні умови ро�

зведення (техноценоз). Ство�

рення фітофагів потрібне для

того, щоби на них потім розво�

дити ентомофагів. 

При створенні ентомофагів

у них мають бути закріплені і

підтримуватися ті властивості,

заради яких їх виведено, і які

будуть використані в полі. І що

довше вони розводяться в

штучних умовах, тим більше

вони до них пристосовуються,

а відтак втрачають свої якості

(властивості). У них приту�

пляється пошукова здатність,

здатність літати тощо. Тому

рано чи пізно від створеної по�

роди ентомофагів відмовля�

ються і працюють над створен�

ням нової. Практично це ро�

биться в резерваторах, які існу�

ють при кожній лабораторії, де

в природних умовах утриму�

ються «дикі» комахи, які потім

слугують основою для створен�

ня нової породи.

Отже отриману за допомо�

гою науки нову ентомокульту�

ру слід застосувати на практи�

ці, масштабувати. Однак не

завжди отримані в лабораторіях

результати піддаються масшта�

буванню. А це вже задачі про$

мислової ентомології, яка

займається створенням вироб�

ництв з масового розведення

комах, які постачатимуться до

господарств. Однак перехідним

елементом між технічною ен�

томологією (яка створює пле�

мінну культуру) та промисло�

вою ентомологією є центри ма�

точних культур, де з племінної

культури відбирається певна

частина комах, яка є маточною

для промислових виробництв.

Ця маточна частина поста�

вляється в господарство, і до

неї надається сертифікат, на

скільки циклів ця маточнна

культура розрахована. Це є пе�

рехідний момент між однією

наукою і другою.

Біометод VS 
інсектициди

1. Коли 1942 року було про�

ведено перші польові випробу�

вання нового контактного ін�

сектициду ДДТ (або дусту)

проти мух,  колорадського

жука, попелиці, молі тощо, ре�

зультати виявилися приголом�

шливими — людству видалося,

що винайдено революційний і

всесильний препарат�отруту.

1948�го його винахідник швей�

царець Пауль Мюллер отримав

Нобелівську премію. У цього

препарату насправді багато за�

слуг перед людством, зокрема

запобігання епідемії тифу і ма�

лярії у світі. Та його широке за�

стосування згодом виявило

дуже багато негативу: він дуже

токсичний, не розкладається в

ґрунті, а накопичується, при

потраплянні в організм люди�

ни діє як страшна отрута…

2. Хімічні засоби боротьби

слід постійно використовувати,

адже комахи набагато довше

людей живуть на землі, і тому

до будь�яких негараздів і загроз

навчилися пристосовуватись.

Через одне�два покоління вони

«вирішують питання хімії» —

або розкладають в організмі

хімпрепарат за допомогою ви�

роблених антитіл, або капсу�

люють — хімпрепарат потра�

пляє в капсулу всередині кома�

хи і виходить разом із нею, не

спричиняючи власникові нія�

кої шкоди. Мало того, маємо

ще більш цікавий факт — у гу�

сені того самого фітофага, з

яким ми збираємося боротися,

є певний діапазон по кількості

відкладання яєць. І якщо ви

завдаєте гусені шкоду, у неї ви�

никає захисна реакція — і вона

починає плодитися максималь�

но! Тобто замість боротьби зі

шкідниками відбувається сти�

мулювання їхнього розмно�

ження.

3. Процес винайдення все

нових інсектицидів 4�го, 5�го,

10�го поколінь нескінченний,

адже комахи все одно до них

пристосовуються! Яскравим

прикладом є дані Всесоюзного

інституту захисту рослин у то�

дішньому Ленінграді, який що�

року видавав спеціальну карту:

де саме і які саме препарати

ефективні проти колорадсько�

го жука — на цій території пре�

парат «А» ще діє, а на іншій —

вже ні.

4. У випадку протистояння

фітофагів та ентомофагів зви�

кання не відбувається! Одні не

припинять поїдати інших, бо

такими їх створила природа.

Так, у фітофагів нема протио�

трути проти трихограми апріорі. 

5. Комахи ніякого хімічно�

го впливу ані на ґрунт, ані на

рослину, ані на людину не ро�

блять!

6. У боротьбі з хворобами

сільгоспкультур застосовують�

ся мікробіопрепарати, Інститут

цими питаннями також займа�

ється. Так само із ентомофага�

ми можна боротися за допомо�

гою біопрепаратів, уражуючи

комах хворобами на основі

грибкових інфекції. 

7. Біотехнологічні методи

не уражують довкілля. 

Біотехнологія 
на сторожі органічного
землеробства
НИНІ дедалі більшої актуаль�

ності набуває органічне земле�

робство, де домінуючим є три�

вале незастосування хімії в

ґрунті тощо. І одним із елемен�

тів є застосування виключно

біологічних засобів захисту ро�

слин.

Разом із тим маємо таку га�

небну практику, коли вирощені

з дотриманням усіх технологій

органічні овочі або фрукти об�

робляються хімічним розчином

заради тривалого зберігання у

холодильнику.

Інститут вже почав пра�

цювати над новою темою —

пошук технологій застосування

біологічних засобів захисту для

обробки овочів та фруктів з

метою тривалого зберігання.

Це дозволить гарантовано от�

римувати екологічно чисту

продукцію на всьому ланцюж�

ку виробництва — від ґрунту і

зернини до плода в сховищі. 

До того ж, обробка біологіч�

ним препаратом, крім змен�

шення усушки овочів, фруктів

та ягід, значно зменшує втрати

від гнилі. Тобто значно покра�

щується економічна складова

— менші втрати, більший при�

буток.

Цим питанням тривалого

зберігання закордоном приді�

ляється чимало уваги. Особли�

во — в Нідерландах, які є світо�

вими законодавцями техноло�

гій виробництва і експорту

овочів закритого ґрунту і квітів.

До речі, свої біопрепарати вони

закуповують у Білорусі…

Чому ми 
не можемо перемогти
колорадського жука
біометодом?
ПРОБЛЕМА полягає в біології

колорадського жука, способах

харчування і розмноження.

Його шкідливість посилюється

через дуже швидке виникнен�

ня резистентності до застосова�

них інсектицидів хімічного по�

ходження будь�якого класу.

Біда в тому, що близько

чверті популяції цього жука

уходить в діапаузу, тобто зако�

пується глибоко в ґрунт і там

перепочиває та чекає свого

часу. І коли нам видається, що

ми вже остаточно перемогли —

жуків немає, раптом з нівідкіль

він вилізає… І все починається

з початку.

Звісно, у колорадського жу�

ка, як у кожної комахи, є при�

родні вороги. Одним із най�

перспективніших видів, який

регулює чисельність коло�

радського жука та близьких до

нього видів північноамери�

канських листоїдів, є хижі кло�

пи перилюс то подизус. Вони

живуть у Північній Америці та

в південній частині Канади, де

повсякчас теплий клімат. У цих

місцинах таких спалахів наше�

стя колорадського жука, як у

нас, не стається. В європейсь�

кій частині світу намагалися

розводити цих клопів. На про�

тивагу жуку, який пристосував�

ся і до снігу, ідо морозів, клопи

перил юс та подизус цього зро�

бити не змогли. Випустити цих

клопів на волю, щоби вони по�

чали розмножуватись в природі

неможливо.Їх необхідно розво�

дити у промислових умовах до

кожного сезону використання

У усьому світі є баланс —

коли на певну територію по�

трапляє одна шкідлива комаха,

наступною за нею має потра�

пити її ворог. 

Підсумок
ЯК НАУКА ентомологія скла�

дається з теоретичної і прак�

тичної, або прикладної частин.

Залежно від користі або шкоди,

яку завдають комахи, приклад�

ну ентомологію диференцію�

ють на сільськогосподарську,

ветеринарну і медичну. Сільсь�

когосподарська ентомологія

вивчає комах, корисних і шкід�

ливих для сільського господар�

ства. Об'єктом її уваги є також

бджільництво і шовківництво.

Ветеринарна ентомологія зай�

мається вивченням комах —

паразитів тварин, а медична —

паразитів людини.

Саме з розведення корисних

для сільського господарства

комах почалася технічна енто�

мологія (про неї також ішлося

вище). Ці питання не входять

до компетенції роботи ІТН

«Біотехніка» НААН. Профіль�

ною науковою установою з ро�

зведення бджіл в нашій країні є

Інститут бджільництва НААН.

Відомою в Україні та за її межа�

ми з розведення тутових шов�

копрядів є Харківська школа,

яку ще іменують як школу про�

фесора Злотіна. Наразі її очо�

лює професор ХНПУ Тетяна

Маркіна. Але це вже тема ін�

ших публікацій. 

Підготував Артем Житков
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Наразі актуальні розробки технологій застосування біологічних засобів
захисту для обробки овочів та фруктів з метою тривалого зберігання



АГРОПРОФІ

№ 33 [418] 23 листопада, 2018 СВІТОВІ РИНКИ14 Наш сайт в Інтернеті
www.agroprofi.com.ua

www.facebook.com/Agroprofi.2017/

В ЄС суттєве скоротились
площі під озимим ріпаком
ЦЬОГО року в країнах ЄС спостерігається скорочення

площ посіву озимого ріпаку під урожай 2019 р. з причини

посушливих погодних умов в осінній період, що викли�

кає побоювання щодо можливого скорочення виробниц�

тва олійної і, як наслідок, нарощування її імпорту в

2019/20 МР, повідомляє Successful Farming.

Зокрема, у Франції посівна площа під озимим ріпа�

ком оцінюється попередньо в 1�1,1 млн га, що значно

нижче торішнього показника (1,6 млн га), в Німеччині

— близько 1 млн га (�18,1% на рік). При цьому оператори

ринку побоюються, що даний показник може скоротити�

ся ще на 100 тис. га — до 900 тис. га. У Великій Британії

скорочення посівних площ в ц.р. очікується до приблиз�

но 540�550 тис. га (�10% в рік), і якщо дана оцінка під�

твердиться, то площа посіву озимого ріпаку в країні може

стати мінімальною, починаючи з 2003 р

У той же час в Польщі посівні площі під озимим ріпа�

ком цього року оцінюються на рівні 710 тис. га, що в ці�

лому відповідає показнику минулого року.

Китай — лідер 
із закупівлі українського
соняшникового шроту
ЗГІДНО з даними ІА «АПК�Інформ», Китай став провід�

ним напрямком відвантажень українського соняшнико�

вого шроту. Так, за підсумками двох з половиною місяців

поточного сезону в даному напрямку було поставлено

близько 170 тис. тонн шроту, що значно випереджає ек�

спорт до Франції (90 тис. тонн), Білорусі (72 тис. тонн),

Нідерландів (70 тис. тонн ) і Польщі (64 тис. тонн).

У цілому ж темпи експорту соняшникового шроту/ма�

кухи з України на початку нового сезону поки поступа�

ються торішнім. Так, вересневий обсяг був нижчим за

аналогічний показник 2017 року на 33%, жовтневий — на

20%. Усього за два місяці на зовнішні ринки було поста�

влено близько 430 тис. тонн даної продукції (�24%).

Проте, в наступні місяці аналітики очікують активіза�

ції експорту соняшникової шроту/макухи, і підсумковий

прогноз на 2018/19 МР становить 4,7 млн тонн (+ 12%).

Експерти Oil World прогнозують збільшення імпорту

соняшникової шроту Китаєм в 2018/19 МР до 400 тис.

тонн, що більш ніж удвічі перевищить показник попе�

реднього сезону (164 тис. тонн), при відсутності закупі�

вель даного продукту в 2016/17 МР.

* Ставки фрахту на Великих Озерах наведені для суден типу «Lakers» (18 тис.тонн) За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES

* 1 МТ (тонна метрична) пшениці та соєвих бобів = 36,74 бушеля За даними U.S.WHEAT ASSOCIATES
* 1 МТ (тонна метрична) кукурудзи = 39,37 бушеля

США. Ціна ф’ючерсних контрактів на 16 листопада 2018 року

Біржа 
(зернові) 

Грудень ’18 Березень ’19 Травень ’19 Липень ’19 Вересень ’19

$/MT* $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш $/буш зміни,

$/буш $/буш зміни,
$/буш

CBOT Чикаго (Пшениця SRW) 186,20 5,0675 0,0475 5,1525 0,0300 5,2225 0,0275 5,3075 0,0475 5,4125 0,0350
KCBT Канзас Сіті (Пшениця HRW) 177,38 4,8275 0,0475 5,0650 0,0275 5,1825 0,0450 5,2925 0,0425 5,4375 0,0400
MGE Міннеаполіс (Пшениця HRS) 209,89 5,7125 0,0200 5,7350 0,0350 5,8000 0,0450 5,8825 0,0375 5,9725 0,0275
CBOT Чикаго (Кукурудза) 143,59 3,6475 0,0500 3,7575 0,0550 3,8350 0,0575 3,9000 0,0600 3,9200 0,0600

CBOT Чикаго (Соєві боби) 
Січень ’19 Березень ’19 Травень ’19 Липень ’19 Серпень ’19

327,85 8,9225 0,0550 9,0575 0,0575 9,1875 0,0550 9,3050 0,0400 9,3475 0,0325

США. Ставки океанського фрахту на 16 листопада 2018 року

Район експорту Район імпорту «Handy» 
2530 тис.тонн

«Handymax» 
4046 тис.тонн

«Panamax» 
>54 тис.тонн

Мексиканська затока

Мексика (Веракруз) 18 16
Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 28
Південь Південної Америки (Чилі) 26
Північ Південної Америки (Колумбія) 22
Схід Південної Америки (Бразилія) 29
Західна Африка (Нігерія) 46
Східне Середземномор'я (Італія) 34
Західне Середземномор'я (Марокко) 36
Близький Схід (Ірак) 68
Близький Схід (Єгипет) 33
Японія 49 50

Атлантичне узбережжя
Північ Південної Америки (Венесуела) 33
Західна Африка (Нігерія) 47
Близький Схід (Єгипет) 43

ріка Св.Лаврентія 
Північ Південної Америки (Венесуела) 26
Європа (Роттердам) 23
Близький Схід (Єгипет) 29

Великі Озера

Східне Середземномор'я (Італія) 60
Західне Середземномор'я (Іспанія) 55
Європа (Роттердам) 44
Західна Африка (Марокко/Алжир) 45

ПівнічноЗахідне
Тихоокеанське
узбережжя

Захід Південної Америки (Перу/Еквадор) 26
Південь Південної Америки (Чилі) 30
Північ Південної Америки (Колумбія) 29
Близький Схід (Ірак) 49
Близький Схід (Єгипет) 33
Східна Африка (Джибуті/Момбаса) 43 41
Південна Азія (Малайзія/Індонезія/Філіппіни) 37 29
Тайвань 35 33
Південна Корея 27 25
Японія 27 28

За даними ІЦ Української аграрної конфедерації, agroconf.org

Ціни на сільгосппродукцію на світових
товарних біржах на 21 листопада 2018 року

Продукт, назва біржі 
та/або ф’ючерс відповідного місяця

Зміна 
за день

Ціна 
на кінець дня

Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

CME – Грудень'18 +0,1575 142,1196
CME – Березень'19 +0,1575 146,4501

CME – Травень'19 +0,1575 149,5995
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Листопад '18 0,2849 197,4134
Euronext – Січень '19 1,1395 200,8318

Euronext – Березень '19 0,8546 204,2502
Кукурудза Ціна ($) за метричну тонну

TOCOM – Січень '19 0,0000 211,3461
TOCOM – Березень '19 0,2655 217,0104

TOCOM – Травень '19 +0,0000 214,0897
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

CME – Грудень'18 0,7349 182,9836
CME – Березень'19 0,5879 185,7761

CME – Травень'19 0,7349 188,2012
Пшениця Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Грудень '18 ( /МT) +0,2849 226,7548
Euronext – Березень '19 ( /МT) +0,2849 230,7429

Euronext – Травень '19 ( /МT) +0,8546 232,4521
Ріпак Ціна ($) за метричну тонну

Euronext – Листопад '18 0,0000 420,7498
Euronext – Лютий '19 +1,7092 424,7379

Euronext – Березень '19 +1,4243 420,1800
Овес Ціна ($) за метричну тонну

CME – Грудень'18 7,0780 169,6400
CME – Березень'19 5,2215 170,5682

CME – Травень'19 3,1329 170,2201
Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

CME – Листопад'18 +0,7349 324,8143
CME  Січень '19 +0,8084 329,9584

CME Березень'19 +0,7349 334,5881
Соєві боби Ціна ($) за метричну тонну

TOCOM – Грудень '18 0,0000 –
TOCOM – Лютий '19 0,0000 –

TOCOM – Квітень '19 0,0000 –
Соєвий шрот Ціна ($) за метричну тонну

CME – Грудень'18 0,5512 338,6266
CME – Січень '19 0,5512 341,2721

CME – Березень'19 0,9921 343,6971
Соєва олія Ціна (Cnt$) за кілограм

CME – Грудень'18 +1,0132 61,3436
CME – Січень'19 +1,0352 61,7841

CME – Березень'19 +1,0352 62,3128
Рис Ціна ($) за метричну тонну

CME – Січень'19 +1,1013 237,3302
CME – Березень'19 +1,1013 240,9644

CME – Травень'19 +1,1013 –
Етанол Ціна ($) за літр

CME – Грудень'18 +0,0077 0,3371
CME – Січень'19 +0,0055 0,3398
CME – Лютий'19 +0,0050 0,3495

Сухе молоко Ціна ($) за кілограм

CME  Листопад'18 +0,0007 1,9493
CME Грудень'18 +0,0005 1,9598
CME  Січень'19 +0,0003 1,9714

Цукор Ціна ($) за тонну

CME – Березень'19 +4,8458 279,7357
CME – Травень'19 +4,1850 280,3965
CME – Липень'19 +3,5242 –
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* * *

27 листопада 2018 року в смт Дослідницьке
Васильківського району Київської області відбу�
деться Семінар «Вирощування кукурудзи».
Організатор: Німецько�український аграрний де�
монстраційний та навчальний центр.
Семінар спрямований на власників та директорів
сільськогосподарських підприємств, а також голов�
них агрономів та агрономів.
Основними питаннями цього семінару будуть:
— Значення кукурудзи як сільгоспкультури;
— Фізіологічні основи врожайності та біологічні
зміни в рослині кукурудзи у стресових умовах;
— Обробіток ґрунту, посів, менеджмент соломи;
— Винос поживних речовин і внесення добрив.

* * *

29 листопада 2018 року в Києві відбудеться 3�тя

Міжнародна конференція «Бобові культури.

Нові ринки. Нові можливості». Організатор — ГС
«Співтовариство виробників і споживачів бобових
України». Партнери заходу — Органічна Україна,
Global Pulses Confederation і GAFTA.
Учасники Конференції візьмуть участь  в дискусіях
з найактуальніших питань світового ринку бобо�
вих, отримають більш детальну інформацію про
особливості вирощування бобових культур, про за�
соби захисту рослин, селекцію, переробку, очи�
щення та зберігання насіння, глобальні тренди в
торгівлі, інструменти зростання експорту на ринок
Індії, трейдинг, менеджмент та ризики у бізнесі бо�
бових культур, юридичні аспекти в торгівлі.
Програмою Конференції передбачено проведення
кількох тематичних сесій: стратегічна, економічна,
професійна та дискусійна. Під час цих сесій учасники
обговорять актуальні питання галузі, зокрема такі:
— Важливість бобових для планети;
— Деградація грунтів: світові та локальні виклики.
Роль бобових культур в досягненні нульового рівня
деградації земель;
— Структурні особливості, виклики та можливості
ринку бобових культур;
— Менеджмент та ризики у бізнесі бобових культур;
— Переробка: драйвер розвитку бобового ринку;
— Особливості вирощування бобових при веденні
органічного землеробства;
— Бобові. Екологічні, економічні і соціальні вигоди;
а також глобальні тренди в торгівлі, юридичні ас�
пекти в торгівлі, питання страхування врожаю тощо.

* * *

4 грудня 2018 року в Києві (Велика конференц�
зала Національної академії наук України) відбу�
деться захід на тему «Сучасні виклики аграрної

та лісової політики в Україні — Внесок проектів

Двосторонньої коопераційної програми

BMEL». Організатор — проект «Німецько�українсь�
кий агрополітичний діалог».
Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС та стратегії «Розвитку сільського господарства та
сільських територій в Україні на 2015�2020 роки»
аграрний та лісовий сектори в Україні знаходяться
в процесі комплексного реформування, зосере�
джуючи увагу, зокрема, на сталому розвитку еко�
номічної та соціальної інфраструктури в сільській
місцевості, підвищенні конкурентоспроможності
виробництва, покращенні якості та безпеки аграр�
ної продукції та продукції лісової помисловості, а
також на збереженні природних ресурсів. Тому Фе�
деральне Міністерство продовольства та сільського
господарства Німеччини (BMEL) підтримує Україну
через різні консалтингові проекти. Захід «Сучасні
виклики аграрної та лісової політики в Україні —
Внесок проектів Двосторонньої коопераційної про�
грами Федерального Міністерства продовольства
та сільського господарства Німеччини» надасть вам
можливість ознайомитися у зручному форматі з
результатами діяльності проектів у 2018 році та іде�
ями щодо їхньої майбутньої діяльності.
Для участі у заході прохання зареєструватися за ад�
ресою info@apd�ukraine.de до 30.11.2018 року.

* * *

4$6 грудня 2018 року в Києві пройде VII Міжна�

родна виставка для галузі плодоовочівніцтва

Fresh Business Expo. Організатори виставки: ТОВ
«Компанія «Місто Мрії», Nova Exhibitions BV (Ні�
дерланди) та «АПК�Інформ: овочі та фрукти».
Fresh Business Expo — міжнародна спеціалізована
виставка, присвячено технологіям вирощування,
обробки, зберігання, переробки та маркетингу
плодоовочевої продукції України та СНД.
Тематичні напрямки виставки: • Технології вирощу�
вання; • Тепличні технології та обладнання; • Збері�
гання, охолодження та консервування; • Сортуван�
ня, пакування, інші технології та обладнання для пі�
слязбиральної обробки; • Обладнання для пере�
робки фруктів та овочів; • Маркетинг в плодоово�
чевому секторі; • Постачальники плодоовочевої
продукції — фермери; • Імпортери плодоовочевої
продукції — трейдери.
Під час виставки Fresh Business Expo «АПК�Інформ:
овочі та фрукти» проводитимуть одну з найуспішні�
ших щорічних конференцій — XV Міжнародна

конференція «Овочі та фрукти України�2018.

Вектор на експорт», а також торговий форум.
Серед ключових тем конференції:
— Підсумки виробництва овочів та фруктів в Украї�
ні в 2018 р., прогноз цін на залишок сезону;
— Особливості ринку фруктів Південно�Східної Азії
та потенційні ніші України на даному напрямку;
— Ринок часнику в Україні. Забезпечення потреб
внутрішнього ринку, розробка експортних стратегій;
— Бджільництво та кооперація з фермерами. Ринок
меду в Україні та перспективи на міжнародній арені;
— Горіховий бізнес в Україні: огляд технологій,
маркетингу та головних проблем галузі;
— Плодоовочева логістика в Україні: проблем біль�
ше, ніж перемог;
— Правильний сад: від старту проекту до успішного
виходу на ринок Індонезії;
— Ягідні «гойдалки» в Україні: які ягоди нам запро�
понує супермаркет у 2019 р.?
— Переробка плодоовочевої продукції в Україні:
заморожування, сушіння, виробництво соків, кон�
центрату, продуктів здорового харчування тощо;
— Ритейл та виробник. Як розпочати співробітниц�
тво і не втратити довіру після першої поставки.

* * *

11$13 грудня 2018 року у Києві пройде триденний
навчальний курс «Основи торгівлі». Організатор
— Міжнародна асоціація торгівлі зерном і кормами
GAFTA.
Навчальний курс «Основи торгівлі» призначений
для фахівців, які починають кар'єру в сфері торгівлі
зерновими, хочуть розібратися в основах торгово�
го процесу і розширити знання про контракти
GAFTA. На курсі будуть розглянуті теми, які дають
основи знань щодо торгового процесу, починаючи
з укладення контракту, визначення ризиків та їх
зменшення, поставки товару і закінчуючи питання�
ми, що робити у разі виникнення суперечок.
Теми навчального курсу: • Основні принципи укла�
дання контрактів; • Введення в контракти GAFTA і
основні положення; • Інспектування та відбір проб;
• Супровідні документи; • Сталійний час і деме�
редж; • Умови оплати; • Виняткові обставини; • Ар�
бітраж, посередництво (медіація) та суперечки.
Курс є частиною Програми професійного розвитку
GAFTA (GPD), яка дозволяє професіоналам розши�
рити кар'єрні можливості в галузі міжнародної тор�
гівлі зерновими, отримавши Торговий Диплом
GAFTA (Trade Diploma), і дає можливість стати ар�
бітром GAFTA в перспективі.

* * *

12 грудня 2018 року в Києві проводиться X Між�

народна конференція «Ведення агробізнесу в

Україні». Організатор — Український клуб аграр�
ного бізнесу.
Понад 300 керівників аграрних компаній, інвесто�
рів, переробників, представників ресурсних компа�
ній і чиновників зберуться разом, щоб підвести під�
сумки 2018 року і визначити основні шляхи розвит�
ку аграрного сектора України в 2019.

Ключові теми Конференції�2018:
— Рік виборів для АПК;
— Агроінвестиції: глобальне бачення, реальні про�
блеми;
— Макроекономічні перспективи 2019: прогнози го�
ловних показників;
— Як сформувати команду «Ліги чемпіонів»: Soft
skills vs. Hard skills.

* * *

12$14 грудня 2018 року в м.Київ (Міжнародний
Виставковий Центр) відбудеться ІІ Міжнародна

виставка продовольчої продукції Ukrainian

Food Expo. Організатор — Ukrainian Food Export
Board (Рада з питань експорту продовольства).
Ukrainian Food Expo — єдиний в Україні «продо�
вольчий хаб», який об'єднує всіх гравців ринку —
від виробника до закупівельника та презентує весь
ланцюг виробництва — від сировини до збуту.
Ukrainian Food Expo 2018 — це: 
— 5000 відвідувачів з 50 країн світу і 10000 киян та
гостей міста; 
— 12 бізнес подій (більше 100 годин професійних
тематичних конференцій, конгресів та семінарів);
— Спеціалізовані експозиції: Networking�зона, Fresh�
зона, зона «Від лану до столу», зона «FoodTech».
— Business Networking — для представників бізнесу
діятиме безкоштовна спеціальна система «Пропо�
ную/Шукаю», на виставці можливо буде подати
заявку з продуктом, який цікавить і поспілкуватися
з усіма охочими у Business Networking зоні.
— Мобільний додаток UkrainianFoodExpo — уся по�
трібна інформація по виставці в зручному доступі.
12�13 грудня Ukrainian Food Expo діятиме у В2В фор�
маті: це унікальна можливість представити свою
продукцію, знайти нових партнерів, провести прямі
переговори та укласти контракти. 14 грудня, прово�
диться ярмарка�продаж для споживачів.

* * *

12 грудня 2018 року у Києві (Міжнародний Ви�
ставковий Центр) в рамках II Міжнародної вистав�
ки Ukrainian Food Expo відбудеться Конференція

Milk Processing 2018. Організатор – Рада з питань
експорту продовольства (UFEB).
На учасників чекають доповіді від ключових міжна�
родних фахівців. Серед тем, які підніме конферен�
ція: стан молочної галузі України та світу, перспек�
тиви її розвитку, інновації та нові етапи у вироб�
ництві молочних продуктів в Україні та світі.
Дізнаєтесь, які були споживчі уподобання молочної
продукції у 2018 році та які існують інновації у тра�
диційному асортименті. Розглянемо, що предста�
вляє собою Молочна кооперація, яка об'єднує
задля якості продукції. Крім того, будуть розглянуті
нові стандарти якості сировини та наближення до
європейських стандартів, якість молочної продукції
на полицях та фальсифікат у виробництві.
Конференція підніме проблеми якості сировини,
контролю виробництва та можливості оптимізації
витрат і пошуку нових ринків збуту.

* * *

18 грудня 2018 року в Києві пройде Конференція

«Аграрні інновації 2018». Організатор — Інфор�
маційна компанія «ПроАгро Груп».
Конференція буде присвячена сучасним трендам у
сфері агроінновацій. У рамках заходу провідні ком�
панії агропромислового комплексу України пред�
ставлять свої кейси за наступними напрямками:
— Досвід застосування інновацій в системі упра�
вління аграрною компанією;
— Інноваційні системи забезпечення безпеки в аг�
рарних компаніях;
— Технологічні інновації, точне землеробство;
— Інноваційні технології вирощування с/г культур
(історія успіху «Укрсорго»);
— Інновації в зберіганні та переробці;
— Транспортні інновації при перевезенні аграрної
продукції;
— Інноваційні продукти для аграрних компаній;
— Нові продукти, шляхи збільшення ефективності
аграрного бізнесу.

Підготував Артем Житков

ЕКСПО ï КАЛЕНДАР

ВИСТАВКИ&ФОРУМИ



Фантастика не народжується з нівідкіль. У

всього, що придумали фантасти, є аналоги або

ж прототипи у реальному світі. Це майже цита$

та, на жаль, не можу згадати її дослівно і кому

належить. Але, якщо йти за логікою, у кожного

літературного героя має бути свій прототип —

першопочаткова модель, яку помітив автор і,

надавши їй нових рис і здібностей, випустив у

світ. Чим же вони відрізняються?

Робінзон без П'ятниці
1719 РОКУ англієць Даніель Дефо публікує роман

«Робінзон Крузо», який став справжньою літератур�

ною сенсацією того часу, новим жанром — псевдодо�

кументальною прозою, і просто класикою на всі часи.

До речі, повна назва роману вражає довжиною:

«Життя, незвичайні і дивовижні пригоди Робінзона

Крузо, моряка з Йорка, який прожив 28 років у цілко�

витій самоті на пустельному острові поблизу берегів

Америки біля гирла річки Оріноко, куди він був вики�

нутий корабельною аварією, під час якої весь екіпаж

корабля, крім нього, загинув, з викладенням його нес�

подіваного звільнення піратами; написані ним

самим».

Прототипом Робінзона став шотландський моряк

Олександр Селькірк, який провів на острові Мас�а�

Тьєрра у Тихому океані понад чотири роки. Його істо�

рії про життя на острові, які той, за свідченнями оче�

видців, майстерно розповідав, стали джерелом статті

в газеті «Англієць» за авторством письменника Річар�

да Стіла. Якщо Стіл задокументував перекази Сель�

кірка, то Дефо творчо їх переосмислив. 

Тож у житті було все «трішечки не так», як казав

денщик Шельменко. Почати хоча би з того, що Ро�

бінзон потрапив на острів через те, що його судно за�

гинуло, а Селькірк усамітнився добровільно. Будучи

старшим помічником і маючи запальний характер,

він постійно сварився з капітаном. Якось протягом

чергової сварки Олександр заявив, що ліпше зали�

шиться на острові, ніж продовжуватиме плавання на

судні, що потребує значного ремонту. Таку можли�

вість йому і надали.

Дефо значно прикрасив пригоди Селькірка: так, у

Робінзона з'явився друг П'ятниця, натомість Олек�

сандр, щоб чути людський голос, щодня читав вголос

Біблію, людожери на острові — також цілком плід

уяви письменника. Відважний Робінзон виручає з по�

лону батька П'ятниці і іспанця, у той час як Селькірк

сховався від іспанців, що одного разу висадилися на

острові — між Англією і Іспанією точилася війна, а

Олександр був капером, фактично, піратом на коро�

лівській службі, тож від іспанців нічого хорошого очі�

кувати він не міг.

Зрештою літературний герой виручає капітана ан�

глійського судна від повсталої команди і повертається

разом з П'ятницею до Англії, тоді як у реальному житті

Олександра буденно забирає додому англійський ко�

рабель. 

Цікава доля топонімів, пов'язаних із романом Да�

ніеля Дефо. Острів, на якому жив Селькірк, невигад�

ливо називався Мас�а�Тьєрра, що означає «найближ�

чий до землі». 1966 року його перейменували на Ро�

бінзон�Крузо. В тому числі і через те, що до острова

щороку прибувають як туристи нові прихильники та�

ланту Даніеля Дефо. Тож якщо хтось захоче усамітни�

ся подібно до Робінзона й Олександра, то йому це нав�

ряд вдасться, тим більше, що з часів Робінзона тут

з'явилося і понад півтисячі місцевого населення.

Сусідній острів архіпелагу також не виблискував

назвою: Ісла мас Афуера — «найбільш віддалений ос�

трів». Його також перейменували, і тепер острів зветь�

ся Олександр�Селькірк.

2008 року археологи віднайшли місце стоянок

Олександра Селькірка, але острови принаджують ту�

ристів не лише іменем Робінзона. 1915 року поблизу

Мас�а�Тьєрра затонув німецький крейсер «Дрезден»,

тож місцина приваблює драйверів. А на самому остро�

ві можна подивитися на залишки іспанського форту

18 ст., що був зведений проти піратів.

Ося з карного розшуку
НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ антигерой Радянського Союзу

Остап Бендер також не виник нізвідки. Якось Вален�

тин Катаєв, тоді вже визнаний номенклатурою як іме�

нитий радянський письменник, напівжартома запро�

понував братові Євгену Петрову і його колезі Іллі

Ільфу попрацювати в якості «літературних негрів».

Так, тоді такого поняття ще не було, але сенс був той

самий: журналісти мали на запропоновану тему «на�

кидати» варіантів, чернеток. Довести ж до пуття і опу�

блікувати роман повинен був сам Катаєв: йому і цен�

зуру легше пройти було, і його ім'я було вже відомим.

1927 року Ільф і Петров віддали на редагування Ка�

таєву першу частину роману «12 стільців», однак той

зазначив, що автори і без нього упоралися, тож він дає

своє благословення на подальший самостійний труд

літераторів.

Головним же прототипом Остапа Бендера став

Йосип Шор — уродженець Нікополя Дніпропетров�

ської області, з яким Катаєв був знайомий.

Так, мрією Йосипа було виїхати до Бразилії або

Аргентини, тому він навіть почав по�особливому одя�

гатися: носив світлий одяг, білий капітанський картуз

і, звичайно ж, шарф. 1916 року Йосип написав заяву

про вступ на механічний факультет Технологічного ін�

ституту імені імператора Миколи I, але громадянська

війна зробила навчання неможливим. У місті почався

голод, а сам Йосип захворів бронхітом. Пізніше про

ці події він згадував так: «Якось, прокинувшись, я по�

бачив, як зі стелі моєї кімнати капає вода. Все було

сірим. Похмурим і сирим. Я підійшов до дзеркала. Те,

що я там побачив, повалило мене в зневіру. Я вирішив

рвонути на південь, в улюблену Одесу, до мами, брата,

сестри, друзів...»

У 1918�1919 роках, повертаючись до Одеси, щоб

знайти кошти, представлявся то художником, то ша�

ховим гросмейстером, то нареченим, то представни�

ком підпільної антирадянської організації. 

Усі ці історії він виклав Катаєву, а потім і Ільфу з

Петровим. Це підтверджує і Катаєв: «що стосується

центральної постаті роману, Остапа Бендера, то він на�

писаний з одного з наших одеських друзів. У житті він

носив, звичайно, інше прізвище, а ім'я Остап збере�

жено як вельми рідкісне. Прототипом Остапа Бендера

був старший брат одного чудового молодого поета...

Він не мав жодного відношення до літератури і слу�

жив у карному розшуку по боротьбі з бандитизмом...».

Справді, Йосип Шор певний час працював у одесько�

му карному розшуку, а його брат був поетом. 

Розповідають, що після публікації «12 стільців»

Шор вимагав від Ільфа і Петрова «авторських», за ви�

користання образу, проте письменники, розсміяв�

шись, пояснили, що образ збірний, тому про винаго�

роду не йдеться, проте випили з ним «мирову», після

якої Йосип полишив свої претензії, попросивши

письменників лише про одне — воскресити героя.

Привиди Вінні=Пуха
ВІННІ�ПУХ зробив щасливішим життя не одного по�

коління дітей. Але принаймні одній дитині, за її зі�

знанням, отруїв життя. Крістофер Робін Мілн був

сином англійського письменника Робіна Мілна, авто�

ра збірника розповідей про «Вінні�Пуха». 

На перший день народження його подарунком від

батьків став іграшковий ведмедик. Крістофер Робін

дуже любив цю іграшку. У чотирьохрічному віці бать�

ки взяли його до Лондонського зоопарку, де Крісто�

фер побачив справжнього ведмедя — це була самиця

на ім'я Вінні. На її честь він перейменував свого іграш�

кового ведмедика, що, у свою чергу, підштовхнуло

батька до написання книг про Вінні�Пуха. 

У дитинстві Крістоферу подобалося допомагати

батькові у створенні книг. Крім Вінні�Пуха він також

став прототипом кількох героїв віршів у збірниках, які

написав Алан. Одного разу Крістофер навіть органі�

зував для своїх батьків невелику гру, в якій відтворив

кілька історій з його героєм і друзями. Крістоферу, за

його власними словами, «цілком подобалося бути Крі�

стофером Робіном і бути відомим», проте в незалежній

лондонській школі Гіббса, до якої він вступив 1929

року, над ним почали знущатися однокласники, які

дражнили його цитатами з книги. У результаті Крісто�

фер з віком став поступово ненавидіти ту славу, яку він

придбав завдяки творчості батька. А вона була, і чи�

мала: чи не щомісяця малюка з його улюбленою

іграшкою фотографували для різноманітних ЗМІ.

У 52�річному віці Крістофер взявся за автобіогра�

фію, де розповів про проблеми, з якими йому довело�

ся зіткнутися в дитинстві через Вінні�Пуха. Справжні

іграшки Крістофера, які послужили прототипами ге�

роїв книги, були ним же пожертвувані Нью�Йоркській

публічній бібліотеці до невдоволення більшості шану�

вальників, однак Крістофер пояснив, що «вони давно

його не цікавлять» — сам він досить негативно ставив�

ся до комерціалізації Вінні�Пуха.

Попри це у вересні 1981 року 61�річний Крістофер

Робін Мілн відкрив у Лондонському зоопарку

пам'ятник ведмедиці Вінні в натуральну величину.

Підготував Павло Мороз
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Герої і прототипи

Крістофер Робін вже не дружить з Вінні$Пухом 

Прототип Остапа Бендера — Йосип ШОР (ліворуч)
та виконавиць ролі Остапа у кіно — Андрій МИРОНОВ

Пам'ятник Робінзону Крузо/Олександру Селькірку 
у Шотландії. Селище Нижнє Ларго, 

де 1676 року народився Олександр Селькірк


