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Народні депутати з різних фракцій (більшість з «Слуги наро-
ду») пропонують знизити податок на додану вартість для 
аграрного сектора з 20% до 14%.

Про це йдеться в законопроекті №3656, текст якого оприлюдне-
ний на сайті парламенту. Відзначається, що законопроект не призве-
де до втрат Бюджету, оскільки ці товари не реалізуються кінцевому 
споживачу, який є фактичним платником ПДВ. Відзначається, що від 
зниження ставки ПДВ виграють не тільки сільгоспвиробники, але і 
переробники, оскільки термін сплати основної суми ПДВ для них 
переміщюється з дати оплати сировини на дату оплати зобов’язань 
за операціями з реалізації продуктів її переробки. Відстрочка 
мінімум на 30 днів. (20 днів декларація + 10 днів сплата ПДВ).

Підписуйтесь на agro.provse.kh.ua 
та на фейсбук facebook.com/agrolux.al
Усі пропозиції, зауваження надсилайте на пошту  

provse.kh.ua17@gmail.com і Viber (097) 936-22-32

З повагою, команда журналу «AgroLux» 
і директор «Видавництва «Меркурій» 
Міхеєва Юлія.
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 Щорічно,  перед весняними польовими роботами фермери  та агрономи вирішують 
економічне питання: скільки мінеральних добрив потрібно внести на поле, щоб 

забезпечити гарний новий врожай. Часто завдання ускладнене дефіцитом 
достатньої кількості обігових коштів та відсутністю фінансування.

Для вирішення даної проблеми дуже ефектив-
не застосування органо-мінерального добрива  
«ЖИВИЦЯ Гумат Калію» виробництва ТОВ «Інноваційне 

товариство ІНВЕП» смт. Вигода Івано-Франківської області, 
Україна.

Добриво випускається на основі гумату калію у вигляді 
концентрованої суспензії з мікроелементами в хелатній формі.

Добриво являється стимулятором та регулятором росту, а та-
кож антидепресантом практично для всіх сільськогосподарських 

культур та за певної агротехнології позволяє зменшити витрати 
мінеральних добрив до 30%, що складає в середньому 1000 – 
1200 гривень економії коштів на гектарі.

Сьогодні на ринку можна знайти велику кількість пропозицій 
гуматних добрив, як імпортних, так і вітчизняних, з ціновою га-
мою – від 30 до 600 гривень за літр.

Досвідчений фермер знає, що при виборі того чи іншого пре-
парату в першу чергу потрібно звертати увагу на вміст основної 
речовини, а також на наявний спектр мікроелементів.

Для органічних добрив на 
основі гумату калію основою 
являються гумусові речовини, 
а саме – калієві солі гумінових 
і фульвових кислот.

ОМД «ЖИВИЦЯ Гумат 
Калію» в своєму складі містить 
не менше 430 г/л гумусової 
органіки, в т.ч. солей гумінових 
кислот – не менше 60 г/л, а со-
лей фульвових кислот – не мен-
ше 370 г/л.

Такий кількісний вміст 
основної речовини та 
співвідношення 1/6 гумінових та 
фульвових молекул забезпечує 
унікальну якість даного добри-
ва по дії на рослину.

Азами агрономії являється 
формула NPK для любого добри-
ва, у т.ч. і органо-мінерального.

І тут безумовна ще одна 
перевага добрива «ЖИВИЦЯ» – 
наявність в його складі макрое-
лементу магнію (Mg), роль якого 
в природі важко переоцінити: 
він активізує ферменти росту 
молодої рослини, підтримує 
фотосинтез, входить до скла-
ду молекул хлорофілу, бере 
участь в побудові пектинових 
речовин стінок клітин росли-
ни та пов’язує білок в рослині. 
Магній допомагає включенню 

амінокислот в білки, підвищує 
засвоєння вуглеводню та фос-
фору, забезпечує швидке 
протікання ростових процесів 
та поділу клітин, ліквідує 
міжжилковий хлороз листя 
рослини.

Захищена Патентами 
України формула ОМД «ЖИВИ-
ЦЯ Гумат Калію» складає:

 N /P/ K/ Mg = 10/ 5/ 23/ 11 
г/л, не менше.

Серед основних мікро-
елементів Добриво містить в 
хелатній формі Бор (В), Цинк 
(Zn), Мідь (Cu), Залізо (Fe), Сірку 
(S), Марганець (Mn) та Молібден 
(Mo).

Також Добриво містить фіто-
премікси – суміш фітогормонів, 
гетероауксинів та амінокислот, 
які забезпечують розвиток 
кореневої системи рослини 
на початковій стадії вегетації.

Виробником розробле-
на лінійка Добрива «ЖИВИ-
ЦЯ» для різних с/г культур 
та пропонується апробова-
на агротехнологія ї ї застосу-
вання, з якою більш деталь-
но можна ознайомитись 
на сайті підприємства  
dobruvo-zhivitzya.com.ua.

10 www.provse.kh.ua  e-mail: provse.kh.ua17@gmail.com  (063) 213-02-08, (097) 936-22-32
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І стадія – обробка зерна перед посівом – для забезпечен-
ня проростання насіння та хорошої схожості, з використанням 
«ЖИВИЦЯ Гумат Калію (фітопремікси)» в середньому 1,0 – 2, л/т;

ІІ стадія – перше підживлення сходів – вплив на вегетатив-
ну масу та кореневу систему рослини, з використанням «ЖИ-
ВИЦЯ Гумат Калію (фітопремікси)» або «ЖИВИЦЯ Гумат Калію 
(універсальне)» в середньому 0,5 – 1,0 л/га;

ІІІ стадія – друге підживлення – вплив на кількість врожаю, 
з використанням

«ЖИВИЦЯ Гумат Калію (універсальне)» в середньому 0,5 – 
1,5 л/га;

ІV стадія – третє підживлення – вплив на якість врожаю з 
використанням «ЖИВИЦЯ Гумат Калію (олійні, бобові, овочеві)» 
– для соняшника або «ЖИВИЦЯ Гумат Калію (технічні, зернові)» 
– для пшениці або кукурудзи, з витратами Добрива в серед-
ньому 1,0 – 2,0, л/га.

Від 2012 року досвід використання ОМД «ЖИВИЦЯ» показує, 
що описана агротехнологія забезпечує:

• збільшення врожайності практично на 15–30% для всіх 
с/г культур;

• покращення споживчої якості вирощеної продукції 
(збільшення вмісту клейковини у зерні пшениці в се-
редньому на 2–3%, цукристості цукрового буряка – на 
1,5–2,5%, вітаміну С в овочах, фруктози у винограді та 
плодових культурах – до 3–7%);

• підвищення якості обробки посівного матеріалу сумісно 
з протруювачами (підвищується польова схожість і 
проростання насіння та посилюється пригнічення 
патогенів);

• зміцнення імунітету рослини і стимуляція фотосинтезу;
• підвищення морозо– та сухостійкості рослини за раху-

нок посилення розвитку кореневої системи та накопи-
чення цукрів у вузлах кущення;

• зняття стресу з рослини при обробці пестицидами;
• підвищення ефективності застосування інших 

мінеральних добрив (збільшується коефіцієнт викори-
стання азоту і фосфору рослинами), що робить можли-
вим зменшення до 30% норми їх внесення.

Також, важливим являється можливість використання ОМД 
«ЖИВИЦЯ Гумат Калію» для біодеструкції стерні разом із 
селітрою або карбамідом. Добриво сумісне з біопрепаратами, 
оскільки виконує роль маточного розчину для живильних 
штамів мікроорганізмів та бактерій.

Вказані цифри ефективності Добрива задокументовані 
відповідними Актами в різних агрогосподарствах Львівської, 
Черніговської, Одеської, Запорізької та інших областей України.

Відпускна ціна ОМД «ЖИВИЦЯ Гумат Калію» з доставкою 
на склад Покупця становить 96,00 гривень/літр, у т.ч. ПДВ.

Економічну доцільність застосування ОМД «ЖИВИЦЯ» по-
кажемо на прикладі вирощування озимої пшениці по описаній 
агротехнології.

Не важко підрахувати, що додаткові витрати на внесення 3 
– 5 л Добрива на 1 га поля впродовж сезону становлять 300 – 
480 гривень. За умов одержання приросту врожаю 4 – 6 ц/га, 
 при ціні пшениці 4000 грн/т і з врахуванням 20% економії 
витрат на мінеральні добрива, фермер гарантовано одержить 
додатковий дохід в розмірі 2600 – 3800 гривень на гектар.

Таким чином, фермерське господарство, яке обробляє 
1000 га поля з використанням ОМД «ЖИВИЦЯ Гумат 
Калію» щорічно може акумулювати на додаткові власні 
потреби 2,6 – 3,8 мільйонів гривень.

Запрошуємо до співпраці тих, хто дбає про власні високі 
врожаї та якість зібраного збіжжя. 

Телефони для замовлення:
Факс +38 034-776-13-62,

Моб. +38-067-155-44-54, +38-099-113-72-55.

З любов’ю до Вашого врожаю
директор ТОВ  

«Інноваційне товариство «ІНВЕП»,

кандидат технічних наук

Олександр Аніськовцев
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З 
настанням чергового сезону польових 
робіт безліч агрономів, фермерів і про-
сто дачників поповнюють свої запаси 

добрив і засобів захисту рослин. В останні 
роки вони все частіше купують хелатні 
мікродобрива, застосування яких — зруч-
ний, ефективний і економічно виправданий 
спосіб забезпечити рослини необхідними 
елементами живлення. Їхні переваги вже 
оцінили мільйони аграріїв. Пропозицій та-
ких препаратів на українському ринку — 
безліч. На жаль, серед них чимало й таких, 
які можуть не тільки принести користь, а 
й завдати в перспективі серйозних збитків. 
Серед речовин, наявність яких має насто-
рожити, часто зустрічається ЕДТА.

Перш за все — безпека
Які б препарати не планував купувати 

сільгоспвиробник — добрива або засоби за-
хисту рослин — перед ним постійно стоїть 
нелегкий вибір, адже завжди є бажання прид-
бати саме той продукт, який буде ефектив-
ний, нешкідливий, та ще й недорогий. І тут 
важливо правильно розставити пріоритети. 

Звичайно, всі хімічні речовини, які людина 
використовує в сільському господарстві, 
харчовій промисловості і т.д., мають бу-
ти нетоксичні, не накопичуватися в грунті 
і живих організмах. Відхилення від цих ви-
мог обов’язково призведе через деякий час 
до серйозних проблем. І заощадивши один 
раз невелику суму на покупку дешевого до-
брива або пестициду, в майбутньому можна 
отримати набагато більш серйозні збитки.

Транспортний засіб для мікроелементів
Вимоги, що стосуються безпеки для 

людини і навколишнього середовища, 
повною мірою належать і до використо-
вуваних у виробництві мікродобрив ре-
човин — комплексонів. Щоб рослина мог-
ла легко поглинути і засвоїти ті чи інші 
мікроелементи, вони повинні бути внесені 
в біологічно активній формі. Іншими слова-
ми, необхідний своєрідний «транспортний 
засіб», який доставить потрібний елемент 
в рослину і «віддасть» його. Таким зручним 
«транспортом» виявилися біологічно активні 
комплексони, або хелатні агенти.

Виробники мікродобрив використову-
ють в своїх виробничих циклах різні хелатні 
агенти, одним з яких є ЕДТА (EDTA).

Саме на його основі вироблена переваж-
на більшість мікродобрив, які продають в 
Україні. Поширені вони і в інших країнах. То-
му вчені вивчають цей комплексон найбільш 
ретельно. Отже, що приховано за такою 
незрозумілою пересічному українському 
фермеру абревіатурою як ЕДТА?

ЕДТА — це органічна сполука 
(етилендіамінтетраоцтова кислота), яка 
вперше була отримана австрійським хіміком 
Фердинандом Мюнцем в Німеччині ще в 
1935 р.

Основна властивість ЕДТА — це здатність 
зв’язувати іони деяких елементів, серед 
яких Са

2
+, Fe

3
+, Cu

2
+, Ni

2
+, Со

2
, Zn

2
+. Вона 

утворює з ними особливо стабільні ком-
плекси, які назвали хелатами (від грецького 
chele — крабова клешня). Ця властивість, а 
також відносно невисока вартість хелатан-
та, зумовили його широке використання в 
різних сферах діяльності людини, таких як 
аналітична хімія, медицина, промисловість, 

Купуючи продукти 
в магазинах, ми все 
частіше звертаємо 
увагу на їхній 
склад, вчимося 
розшифровувати 
абревіатури, 
надруковані 
дрібними літерами 
на упаковках. Тому 
що знаємо: серед 
консервантів, 
барвників та інших 
речовин, закодованих 
таким чином, 
можуть міститися і 
шкідливі для здоров’я. 
Але не менш уважно 
слід ставитися 
і до абревіатур, 
зазначених на 
упаковках добрив. 
Адже тут діє те 
саме правило, що й 
стосовно харчових 
продуктів: не 
нашкодь.
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сільське господарство. Тому щорічний обсяг світового виробницт-
ва ЕДТА складає більше 100 тис. тонн.

Вплив ЕДТА на грунт і культурні рослини
Звичайно, аграріїв насамперед цікавить вплив добрив з ЕДТА 

на рослини, грунт і ефективність їхнього застосування. І ось тут 
якраз і криється безліч проблем, які проявляються не відразу.

Зокрема, доведено, що мікродобрива на основі ЕДТА непридатні 
для кореневих підживлень на карбонатних і лужних грунтах (pH> 8).

ЕДТА здатна забирати кальцій з будь-яких структур, які йо-
го містять, в тому числі і з рослинних клітин. А кальцій — важ-
ливий мезоелемент, який бере участь у ключових фізіологічних і 
біохімічних процесах, що відбуваються в живому організмі. Зовні 
дефіцит елемента може проявлятися як в’янення рослин. Недостат-
ність кальцію призводить до зниження врожайності, погіршення 
якості насіння і плодів, зменшення термінів їхнього зберігання. То-
му після внесення мікродобрив на основі ЕДТА бажано проводи-
ти позакореневу обробку рослин добривами, що містять кальцій.

Крім того, ЕДТА не засвоюється рослиною. Віддавши рослині 
мікроелемент, хелатант потрапляє в грунт, концентруючись в ос-
новному в його верхньому 10-сантиметровому шарі. Оскільки ЕД-
ТА дуже стійка сполука, то, опинившись в землі, не руйнується і 
може зв’язувати важкі метали (в тому числі ртуть, миш’як, кадмій, 
свинець та ін.).  А утворення комплексів ЕДТА з важкими металами 
призводить до більш інтенсивного й неконтрольованого їхнього 
поглинання кореневою системою. Дослідження показують, що ЕД-
ТА впливає на накопичення рослинами металів навіть на третій рік 
після її одноразового внесення. В результаті концентрація важких 
металів в рослинах може підвищуватися до токсичного рівня, що 
призводить до їхнього пригнічення, зменшення врожайності та 
зниження якості продукції.

ЕДТА і навколишнє середовище
Масштабне застосування ЕДТА підвищує ризик її негативного 

впливу на навколишнє середовище, адже ця хімічна сполука пога-
но руйнується в природі. Тому за досить короткий час вона стала 
одним з найпоширеніших антропогенних забруднювачів.

Включаючись в природний колообіг речовин, ЕДТА поступо-
во потрапляє в природні водойми, а з часом накопичується в 
Світовому океані, де переводить відкладання токсичних металів 
в розчинні сполуки. Це викликає отруєння планктону, риб, птахів 
і вищих тварин. Прикладом екологічної катастрофи, що сталася в 
результаті неконтрольованого застосування ЕДТА, може служити 

ситуація, яка склалася в дельті річки Міссісіпі в США. Там зараз 
тече потік, «збагачений» ЕДТА і іншими хімічними речовинами, 
що сприяють збільшенню щорічної «мертвої зони», яка охоплює 
величезну територію.

Таким чином, використання сполук на основі ЕДТА є 
потенційно небезпечним для сільського господарства та навко-
лишнього середовища. У довгостроковій перспективі воно при-
зводить до збільшення забруднення сільськогосподарських земель, 
деградації ґрунтів, зменшення врожайності та погіршення якості 
сільськогосподарської продукції.

Виправити ці наслідки дуже важко, а іноді і неможливо. Варто 
згадати лише про популярний колись препарат ДДТ, більше відомий 
як просто дуст. Через виражену токсичність і здатність зберігатися 
в навколишньому середовищі, ДДТ заборонили у всьому світі і не 
використовують уже півстоліття. Але до сих пір його знаходять в 
грунтах і живих організмах в різних частинах нашої планети, навіть 
в льодовиках Антарктиди.

Для тих, хто хоче більше дізнатися про властивості і викори-
стання ЕДТА і інших комплексонів, рекомендуємо ознайомитися з 
книгами і статтями вчених, які досліджують цю речовину: С. Чугаєва, 
О. Четверик, Ю. Самусенко, Е. Груздєвої, В. Архипової, А. Бучинської, 
А. Кульчинської,   Л. Мартиненко, Н. Кузьміної, І. Автуховіча, Д. 
Постникова, В. Васильєва та ін. Всі ці матеріали можна знайти у 
вільному доступі в Інтернеті.
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При цьому найчастіше заборона 
стосується продуктів, які містять 
шкідливі речовини, а також генно-

модифіковані організми, а тому можуть ста-
новити загрозу для здоров’я людей.

Гамбургер
Як відомо, у багатьох країнах Близького 

Сходу, де більшість громадян є мусульмана-
ми, існує заборона на вживання свинини. З 
цієї причини в ресторанах швидкого харчу-
вання мережі McDonald’s використовують 
виключно яловичину.

Щоб підкреслити гарантовану відсутність 
свинини в знаменитому на весь світ 
бутерброді, місцеві ресторани змінили по-
пулярну назву «гамбургер» на «біфбургер», 
змінивши навіть звичний для багатьох ди-
зайн упаковки продукту.

При цьому смакові якості продукції 
практично не змінилися.

У той самий час в ресторанах McDonald’s, 
що розташовані на території Індії, неможли-
во знайти бутерброд з яловичиною, свини-
ною чи ще з якимось м’ясом, оскільки вся 
продукція є на 100% вегетаріанською.

Як замінник зазвичай використовується 
пряна котлета з картоплі з червоною цибу-
лею, томатами і овочевим соусом.

Кетчуп
З 2011 р. у навчальних закладах Франції 

(включаючи школи і університети) була 
введена заборона на вживання кетчупу. 
Вважається, що ця заборона має прище-
плювати підростаючому поколінню любов 
до традиційної французької кухні, а томат-
ний соус ніяк не вписується в цю концепцію.

Цільне молоко
Настільки звичний для багатьох лю-

дей натуральний напій заборонений до 
реалізації в Канаді і в деяких американсь-
ких штатах.

Вважається, що молоко, яке не пройшло 
процес пастеризації, може становити за-
грозу для здоров’я людей, оскільки містить 
різні патогенні мікроорганізми, в тому числі 
і вкрай небезпечні.

Кіндер-сюрприз
Цей продукт у вигляді барвистого яй-

ця, який вироблений на основі молочного 
шоколаду і містить всередині симпатичну 
іграшку, є одним з найпопулярніших дитя-
чих ласощів в світі.

Проте в Сполучених Штатах Америки він 
довгий час перебував під забороною. При-
чина в тому, що в США протягом тривалого 
часу діяв закон, що забороняє розміщувати 

неїстівні предмети всередині їстівних. Таким 
чином, американські діти протягом три-
валого періоду були повністю позбавлені 
цієї радості.

Соєвий соус
Протягом останніх кількох років серед 

вчених ведуться запеклі суперечки про те, 
чи становлять небезпеку для здоров’я лю-
дини продукти, що містять ГМО.

Однак в пресі все частіше 
з’являються наукові дані, які 
підтверджують факт негативного 
впливу трансгенних організмів. 
Наприклад, в Сполучених Шта-
тах Америки, де населен-
ня вживає найбільше в світі 
генномодифікованих продуктів, 
тільки за останні кілька років 
рівень харчових алергій 
збільшився в 10 разів. Науко-
во підтверджено і факт нега-
тивного впливу трансгенів на 
піддослідних тварин, у яких про-
цес метаболізму відбувається 
значно швидше, ніж у людини.

При цьому більше 80% сої, 
яка сьогодні вирощується в світі, 
є генетично модифікованою. Цей 

В даний час в світі існує 
безліч продуктів харчування 
і напоїв, які із задоволенням 
вживаються в одних країнах, 
але перебувають під 
забороною в інших. Причини 
цього явища можуть 
бути найрізноманітніші, 
починаючи від санітарно-
медичних норм, прийнятих 
в окремих державах, і 
закінчуючи релігійними, 
етичними, дієтичними 
і навіть політичними 
поглядами.
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фактор став причиною заборони на вве-
зення сої в більшість країн європейської 
співдружності.

Крім того, як показали дослідження, 
соєвий соус може містити небезпечний кан-
цероген етілкарбамат, що являє собою за-
грозу для здоров’я людей.

Coca-Cola
Здавалося б, ну яку небезпеку може 

таїти в собі цієї популярний у всьому світі 
напій? Однак саме Coca-Cola перебуває під 
повною забороною в таких країнах, як Ку-
ба і Північна Корея. Ці держави вже про-
тягом кількох десятків років перебувають 
під довгостроковим торговим ембарго з 
боку США, тому ця заборона має скоріше 
політичний характер.

М’ясо
В останні десятиліття під час вирощу-

вання великої рогатої худоби, свиней і дея-
ких видів свійської птиці багато виробників 
стали додавати в корм тварин спеціальну 
кормову добавку, що містить речовину 
рактопамін (гормон, який сприяє швидко-
му зростанню м’язової маси).

Як тільки вчені виявили негативний 
вплив цього компонента на серцево-су-
динну систему людини, м’ясо, що містить 
рактопамін, було заборонено до ввезення 
більш ніж в 160 країнах світу.

Абсент
Цей міцний алкогольний напій містить 

близько 70% спирту, при цьому його ос-
нову становить екстракт гіркого полину.

Протягом майже 100 років абсент пе-
ребував під повною забороною в Спо-
лучених Штатах Америки і в багатьох 
країнах Європи, оскільки вважалося, 
що він викликає психічні відхилення 
у людей і згубно впливає на робо-
ту печінки.

Вчені не раз відзначали, що зви-
кання до абсенту розвивається дуже 
швидко, а його систематичне вжи-
вання здатне викликати галюцинації. 
Крім того, абсент належить до 
аперитивів, а їх, як правило, не за-
кушують, що прийнято вважати кла-
сикою вживання напою.

Картопляні чіпси
Про шкоду картоплі фрі і чіпсів відомо 

досить давно. Вся справа в синтетичному 
заміннику жиру (олестра), який був розро-
блений компанією «Procter & Gamble» ще в 
далекому 1968 р.

Дана харчова добавка, маючи нульо-
ву калорійність, не дозволяє організму аб-
сорбувати корисні речовини і вітаміни. В 
результаті цього за тривалого вживання 
чіпсів у людей можуть виникати проблеми 
зі шлунково-кишковим трактом.

Олестра може також входити 
до складу сиру, маргарину, печи-
ва, морозива та інших продуктів 
харчування.

Сьогодні продукти харчуван-
ня, що містять даний замінник 

жиру, повністю заборонені 
на території більшості 
європейських країн і в 

Канаді.

Яблука
Хто б міг подумати, що 

т ак і 

звичні для багатьох фрукти можуть стано-
вити загрозу для здоров’я! Однак в США 
під час міністерської перевірки продукції, 
виробленої американськими фермерами, 
виявилося, що 80% яблук містять речо-
вину дифеніламін (DPA), який здатний на 
кілька місяців подовжити термін їхнього 
зберігання.

Як виявилося, цей компонент провокує 
утворення ракових пухлин, тому, почи-
наючи з 2012 р., в країнах європейської 
співдружності була введена заборона на 
ввезення яблук, що містять інгібітор.

Хліб
На території Європи і Австралії за-

боронено випікати хліб, що містить 
азодікарбонамід (ADA, E927). Ця речовина 
не тільки надавала продукції більш світлий 
відтінок, покращуючи тим самим товарний 
вигляд хлібобулочних виробів, а й значно 
збільшувала термін їхнього зберігання.

Як виявилося, ця харчова добавка є 
алергеном і може провокувати напади за-
духи у хворих на астму.
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За 20 років, присвячених вологометрії, пройдено великий 
шлях від першого макета, що реагує на зміну вологості сипкого 
продукту, до створення цілої низки приладів і систем, які дозво-
ляють впевнено контролювати вологість різних сипких речовин 
на різних об’єктах із визначеними точнісними характеристиками, 
що підтверджуються методикою ДСТУ, успішними впровадження-
ми та вдячними відгуками споживачів.

Писати про все це довго і виснажливо, читати багатьом ви-
дасться нудним. Тому, стислість – сестра таланту.

Нижче ми наведемо лише 10 аргументів, які говорять чому 
ми кращі.

1. Тривалість нашої присутності на ринку.
Перша модель переносного приладу індикатора вологості 

«Варіант-9К» була розроблена і представлена в 
1999р. (Публікація в журналі «Зберігання і пере-
робка зерна», 1999р.). Увесь цей час роботи з 
розвитку напрямку контролю вологості не зу-
пинялися.

В підсумку: придбано величезний ДОСВІД 
у створенні інноваційної сучасної апаратури.

2. Асортимент і різноманітність моде-
лей вологомірів

За весь цей час було створено більш 
ніж 20 різновидів приладів, кожен з яких 
знайшов свого споживача, причому – на 
всіх рівнях контролю: переносні прилади; 
лабораторні; поточні безперервної дії.

3. Виставки.
Протягом всіх цих років здійснювалося регулярне представ-

лення наших моделей на республіканських виставках. Фотозвіти 
на сайтах.

4. Ціна плюс якість.
ОПТИМУМ на ринку України. Про це ми знаємо, в тому числі і 

від наших Замовників.

5. Патенти.
Наявність власних патентів говорить про ОРИГІНАЛЬНІСТЬ 

наших розробок, які довели своє право на існування. Також це 
свідчить про можливість захисту своєї інтелектуальної власності 
від несумлінної конкуренції в будь-який момент.

6. Основний напрямок.
Контроль вологості зерна сьогодні пропонує багато хто. Але ці 

"багато хто" або торгують чужим, або пропонують вологометрію як 
опцію – тобто доповнення або додаток до того переліку товарів і 
послуг, які пропонуються крім вологомірів. Наприклад, термометрія 
у всьому різноманітті – і, якщо треба, вологомір; охоронні систе-
ми – і, якщо потрібно, вологомір в потоці. І т.д.

Для нас контроль вологості зернових і олійних культур – ос-
новний напрямок діяльності, якому ми присвятили два десятки 
років. Звідси ІНШЕ ставлення і відповідальність.

7. Перевірка.
Покази будь-якого нашого приладу, навіть поточного, мож-

на перевірити в будь-який момент, в тому числі – під час роботи 
об’єкту, де цей прилад встановлено. Перевірити будь-яким аль-
тернативним приладом або методом, включно з офіційно затвер-
дженим. Ми не боїмося цього, тому що всі наші прилади налаш-
товуються відносно власної лабораторії. Перевіряй – і ДОВІРЯЙ.

8. Практика та калібрування.
Теза «нам не потрібне калібрування за місцем використання...», 

якою хизуються багато "торговців від вологометрії", свідчить про 
рівень їхньої компетенції та обізнаності з реальними ситуаціями 
на місцях, а також тонкощами технологічного процесу. Наша ре-
гулярна ПРАКТИКА на місцях диктує нам більш ЗВАЖЕНИЙ підхід 
до реальності.

С. В. Залюбовський, М.С. Сорочук, компанія «ВАРИАНТ»

ТЕХНІКА
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9. Методологія.
Наші розробки концептуально наділені БАГАТОРІВНЕВИМИ мож-

ливостями, іншими словами: ми налаштуємо контроль вологості 
сипких на будь-які умови експлуатації, які не суперечать законам 
фізики. Для цього застосовується весь арсенал методологічних 
засобів:

– прямі покази з бази, що накопичені за роки роботи;
– поправки у випадку стабільних відхилень 

від обраного еталону;
– калібрування за місцем експлуатації 
при наявності додаткової місцевої об-

ставини, яка впливає на якість кон-
тролю;

– градуювання: у випад-
ку появи нових умов на 

місці експлуатації, 
що не відповідають 
необхідним вимо-
гам для нормальної 
роботи датчиків, 

приладів і систем.

10. STEP BY STEP або від простого до складного.
Вивчаючи та осягаючи всі складнощі експрес-контролю 

вологості зернових крок за кроком від простого кишенькового 
приладу до цілісних систем контролю, ми можемо запропонувати 
сьогодні СИСТЕМИ і КОМПЛЕКСИ контролю з десятками датчиків 
температури і вологості зерна, в т.ч. поточних, за безперервного 
циклу контролю з можливостями як автономного управління, так 
з інтеграцією в АСКТП підприємства.
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Для отримання хорошого врожаю має велике значення терміни посадки. Але терміни посіву насіння 
овочів сильно розтягнуті і залежать від багатьох причин: від якості утепленого грунту, способу його 
обігріву, скоростиглості сортів, місця висадки майбутньої розсади і т. д.

С
першу сіють холодостійкі культури такі, 
як петрушка, салат, кріп, шпинат, редис, 
горох, боби, ріпа, бруква, морква, цибу-

ля. Вони здатні витримувати короткочасні 
заморозки до -6 °С і проростати вже при 
температурі 1-3 °С тепла.

Також, якщо вирощувати капусту безрас-
садним способом, то її теж потрібно сіяти в 
найбільш ранні терміни. Сіяти буряк, садити 
цибулю, висаджувати розсаду капусти мож-
на коли грунт прогріється до 5-8 ° С.

Теплолюбні культури, такі як квасоля, 
огірки, баштанні, висівають, коли мине за-
гроза заморозків, а грунт прогріється до 
температури 10-12 ° С. Цей період припадає 
десь на початок-середину травня. Хоча і 
в кінці травня, і навіть на початку черв-
ня заморозки ще можуть повертатися. В 
такому випадку сходи теплолюбних куль-
тур потрібно вкривати на ніч плівкою або 
іншими підручними матеріалами, а також 
використовувати задимлення.

Вибирати грядку для посіву певного ово-
ча слід з урахуванням родючості, освітлення, 

рівня вологості і інших параметрів, 
необхідних для кожного виду культур. На-
приклад, огірки бояться протягів, тому їх 
розміщують на ділянках, захищених від 
вітрів, але при цьому досить вологих. Для 
капусти вибирають родючі і вологі ділянки, 
добре освітлені і захищені від вітру. Грядки 
для помідорів слід розташовувати в місцях 
з достатнім освітленням, але без надмірної 
вологи.

Після збору врожаю грядки в 
обов’язковому порядку перекопують і удо-
брюють. Для цього можна використовувати 
органічні речовини (гній, пташиний послід 
або компост), мінеральні підгодівлі або си-
дерати – зелені рослини, які роблять землю 
більш пухкою, запобігають ріст бур’янів і на-
сичують корисними речовинами.

Обов’язковою умовою вибору ділянки 
для овочів є дотримання сівозміни. Дале-
ко не всі культури добре уживаються між 
собою. Наприклад, капуста сильно збіднює 
землю, тому після неї краще садити овочі, 
невимогливі до родючості.

Високий урожай овочів забезпечується 
не тільки правильним підбором місця, а й 
підготовкою насіння. Незалежно від типу 
культури, необхідно відбирати тільки най-
краще насіння і обробляти їх перед посівом. 
Перед використанням насіння прогрівають, 
загартовують і пророщують. Це забезпечує 
появу дружних сходів і високих врожаїв.

Ранні і теплолюбні культури вирощу-
ють не тільки посівом у відкритий грунт, а 
й розсадним способом. Це єдина можливість 
отримати урожай в регіонах з суворим 
або нестабільним кліматом. За допомогою 
розсади можна отримає не тільки огірки, 
помідори або капусту, але також буряк, ка-
бачки і кукурудзу.

Кожен овоч має свою технологію виро-
щування так, що розглянемо посів пошире-
них культур у відкритому грунті.

Коренеплоди
Для коренеплодів підбирають добре 

освітлені ділянки. Найпопулярнішими куль-
турами даного виду вважаються морква і 
буряк. Але якщо морква добре переносить 
заморозки і посуху, то для буряка потрібні 
більш стабільні кліматичні умови.

Буряк можна висівати як безпосеред-
ньо у відкритий ґрунт, так і вирощувати за 
допомогою розсади. Насіння висівають в 
невеликі ємності, а після появи двох-трьох 
листів пікірують (розсаджують по окремих 
горщиках або стаканчиках).

Посів безпосередньо в ґрунт проводять, 
коли ґрунт на прогрітій глибині 5 см. Холод-
на земля може привести до того, що насіння 
будуть проростати повільно або зупиняться 
у зростанні зовсім. Буряк може почати ви-
кидати бічні пагони.
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При вирощуванні моркви і буряка 
потрібно правильно доглядати за росли-
нами. В першу чергу це стосується роз-
пушування міжрядь і внесення підгодівлі 
(мінеральні добавки). Розпушування грун-
ту необхідно для усунення кірки, яка 
утворюється на поверхні землі після поли-
ву або дощу. Крім того, це допомагає усунути 
бур’яни і наситити коріння рослин вологою.

Капуста
Для капусти відмінно підходять родючі 

ґрунти з невеликим вологим ухилом і 
здатністю утримувати вологу. Добрими гряд-
ками для капусти стануть ті, де раніше рос-
ли картопля, огірки або ріпчасту цибулю.

Вирощувати капусту безрозсадним спо-
собом можна тільки в теплому кліматі. В 
інших регіонах ранній урожай капусти мож-
на отримати тільки шляхом попереднього 
розведення розсади. Насіння висаджують 
в кінці зими в ємності з живильною зем-
ляною сумішшю. Після утворення кількох 
листя саджанці розсаджують по окремих 
ємностях.

Капуста дуже чутлива до поливу. При 
відсутності природних опадів ґрунт зво-
ложують кожні 3 дні, а щоб на поверхні не 
утворювалася кірка додатково проводять 
розпушування. Утримати вологу і не допу-
стити росту бур’янів допоможе підгортання. 
Також капусту можна удобрювати, вносячи 

мінеральні та органічні підгодівлі (через 10 
днів після висадки розсади і повторно ще 
через місяць).

Картопля
Найпоширеніший овоч в нашій країні це 

картопля. Ця культура невимоглива до рівня 
родючості ґрунту, але багатий урожай все ж 
простіше отримати при внесенні достатньої 
кількості органічних і мінеральних добрив.

Для посадки підходять бульби серед-
нього розміру. На грядці роблять поздовжні 
ряди з лунками на відстані 30-40 см одна 
від одної. Протягом усього періоду виро-
щування картоплі кілька разів прополюють 
і підгортають для видалення бур’янів. При 
необхідності вносять підгодівлю або вико-
ристовують хімічні засоби для боротьби з 
хворобами та шкідниками. В цілому, виро-
щування картоплі у відкритому ґрунті до-
сить просте, і з культивацією цього овоча 
зможуть впоратися навіть початківці го-
родники.

Перець і томати
Виростити перець і томати у відкритому 

ґрунті можна тільки за допомогою розса-
ди, оскільки ці культури теплолюбні. Гряд-
ку розміщують в добре освітленому і за-
хищеному від холодного вітру місці. Крім 
того, потрібно з осені удобрити ґрунт 
органічними і мінеральними підживлення.

У теплому кліматі перець все ж можна 
виростити безрозсадним способом. Для 
цього насіння висівають в підготовлений 
ґрунт приблизно в кінці травня, і накри-
вають плівкою. Після появи перших сходів 
укриття знімають. Розсаду помідор пере-
носять в ґрунт також в кінці травня. Після 
посадки потрібно правильно доглядати за 
рослинами, зокрема, регулярно рихли-
ти ґрунт для видалення бур’янів, вноси-
ти підживлення в період цвітіння і почат-
ку плодоношення, а також забезпечувати 
культури достатньою кількістю рідини.

Гарбузові
Найпоширенішими гарбузовим куль-

турами на городах нашої країни вважа-
ються гарбуз, огірки, кабачки і патисони. 
Основними вимогами до їх вирощування 
є достатня кількість повітря, сонячного 
світла і води. При цьому, гарбузове не над-
то вимогливі до родючості ґрунту, для них 
набагато більше значення має ї ї вологість.

Незважаючи на те, що огірки, кабачки, 
помідори і гарбуз належать до одного кла-
су рослин, вимоги до їх вирощування на 
грядках трохи відрізняються:

Вирощувати гарбузи краще на ділянках, 
попередньо удобрених перегноєм або 
коров’яком. Щоб насіння швидше пророс-
ли, їх рекомендують висівати в теплу землю, 
а до появи перших сходів – накрити плівкою.
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Довідник сільгосппідприємств України структурований по обла-
стям і вирощуваним культурам. Для зручності і полегшення роботи з 
інформаційними даними ми використовуємо Excel- файли. Зручна система 
пошуку, функція нотаток і нагадувань. Зручна інтеграція в такі CRM систе-
ми: AMO CRM, Бітрікс 24, 1С. 

Актуальність:
- Мобільні телефони 90% (Перевірені Call-центром)
- E-mail адреси 85% (відсутні mail.ru, yandex.ru, inbox .ru)

Зміст:
- назви підприємств;
- юридичні адреси;
- ПІБ директора, агроному, технолога, зоотехніка;
- відомості про кількість Га землі
- контактна інформація (стаціонарний, мобільні, e-mail, факс, сайт);
- опис видів діяльності (вирощувані культури, скотарство і т. д.);
- інші напрямки

+38 (095) 736-64-42  47 280 контрагентів. Тільки актуальні данні!

Для патисонів землю можна удобрити 
мінеральними речовинами, але при пра-
вильному догляді культура приносить хо-
роший урожай і без додаткових підгодівлі. 
Патисони можна вирощувати розсадою, 
але набагато простіше висівати відразу у 
відкритий ґрунт, так як овоч має високу 
стійкість до заморозків.

Кабачки – досить невибагливі овочі, які 
не вимагають особливих умов. Але для отри-
мання багатого врожаю рекомендується удо-
брювати ґрунт органічними і мінеральними 
добавками і дотримуватися сівозміни. Крім 
того, кабачки люблять добре освітлені 
ділянки і часті поливи. Висаджувати мож-
на безпосередньо в землю, але для регіонів 
з суворим кліматом і коротким влітку пере-
вагу слід віддавати розсадним методом.

Огірки і їх вирощування у відкритому 
ґрунті також є досить простим. Для цього 
достатньо вибрати добре освітлену ділянку 
з дренованим ґрунтом. Овочі садять прямо 
в ґрунт, а для захисту сходів від заморозків 
накривають плівкою. Подібний покрив-
ний матеріал також запобігає пересихання 
ґрунту і зупиняє ріст бур’янів.

У всіх гарбузових культур є одна за-
гальна вимога до культивації: вони дуже 
чутливі до нестачі вологи, тому поливати 
грядки слід регулярно (кожні 3-4 дні за умо-

ви відсутності природних опадів). Нестача 
води може призвести до зниження обсягів 
врожаю і смакових якостей овочів.

Зелень
Зелені культури ділять на салатні 

(призначені для вживання в свіжому 
вигляді) і шпинатові (використовують-
ся для подальшої переробки). Салатна 
зелень також включає пряні культури 
(базилік, кріп, кінза), які додають до страв 
у свіжому або сушеному вигляді.

Найпопулярнішою зеленню для вжи-
вання в свіжому вигляді вважається ли-

стовий салат. Це холодостійка культура, 
яка добре росте на будь-якому ґрунті, 
але рясний урожай краще отримувати на 
пухких ґрунтах.

Іншою популярною зеленню 
вважається кріп, який також має стійкість 
до холодів і хвороб, і не вимагає ретель-
ного догляду. У дикій природі кріп росте 
вільно, і часто його навіть не потрібно 
спеціально садити, так як він висівається 
самостійно на грядках. Кріп можна зби-
рати як для отримання зелені, так і для 
насіння (парасольок), які вживають як 
приправу.
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