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Попри те, що наша компанія ще 
досить молода в світовому масштабі, 
в галузі насінництва України ми — 
лідери з виробництва. За майже 30 
років діяльності нами набуто чималий 
досвід в агрономії, зокрема в селекції, 
вирощуванні й доробці на заводі 
найкращих гібридів кукурудзи, а також 
у вирощуванні товарних посівів у полі. 

Крок за кроком ми вибудовуємо 
довіру аграріїв до вітчизняного 
продукту європейської якості та 
прагнемо забезпечити їх високоякісним 
насінням, вирощеним в Україні. 

Секрет нашого успіху полягає у 
тому, що ядро колективу становлять 
висококваліфіковані спеціалісти зі 

значним досвідом роботи в аграрній 
галузі. Ці люди мають свої оригінальні 
підходи до вирощування «королеви 
полів» і готові щедро поділитися 
знаннями й уміннями на сторінках 
нашого агродайджесту. 

Ми впевнені, що нам є чим 
поділитись з вами та всіма, хто любить 
землю, дбає про неї і хоче отримувати 
більше. 

Сподіваємось, що питання, 
окреслені нашими колегами в цьому 
виданні, стануть гарними практичними 
порадами для вас та допоможуть і 
надалі успішно господарювати на 
ваших землях. Одночасно запрошуємо 
всіх зацікавлених до діалогу.

ШАНОВНІ АГРАРІЇ!

Команда «Маїсу» радо презентує перший номер 
власного корпоративного видання. 

2 стор. 4 стор. 8 стор. 11 стор.

Вирощування 
кукурудзи на силос

Насіння ідеальної 
якості

Розвиваймо аграрний 
бізнес країни

Рекордний 
урожай у мішку

ЧИТАЙТЕ У НОМЕРІ
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Серцем ТОВ АПК “Маїс”, де 
виробляють довершений кінцевий 
продукт, є насіннєвий завод. Це 
сучасне європейське підприємство, 
в якому передбачено все, аби 
динамічно досягти максимального і 
якісного результату.

Завод один із найбільших в Україні. 
Його потужність за сезон — понад 
сімсот тисяч посівних одиниць 
насіння кукурудзи, двісті тисяч 
соняшнику та до десяти тисяч тонн 
інших зернових.

Завод має дві незалежні лінії 
приймання, сушіння, сортування, 
калібрування та переробки насіння.

Переробка насіння починається із 
зважування та вхідного контролю 
зразків насіння в лабораторії.

Кукурудза вивантажується на 
мобільну пом’якшену рухому підлогу 
у приймальному відділенні. Звідти 
качани транспортують у сортувальне 
відділення, де відбувається їхнє 
очищення від обгорткових листків, 
вилучаються нетипові, хворі, 
недозрілі та пошкоджені.

Очищена та відсортована 
кукурудза в качанах надходить у 
дві сушарки камерного типу, в які 

одночасно можна завантажити 
близько 2000 тонн.

Висушені качани за температури 
не вище 38 градусів та вологості 
12,5-13 відсотків обмолочуються на 
спеціальній машині. Калібрується 
насіння на обладнанні фірми 
“Кімбрія” за розміром і формою 
зазвичай на 6 фракцій. 

Кожна насінина проходить контроль 
на новітньому фотосепараторі 
фірми “Петкус”. Цей німецький 
оптоселектор OS 900і в стандартній 
комплектації оснащений 
технологією, що розпізнає насінину 
за  формою і розміром, обробляє 
зображення кожної, дає можливість 
створення насіння ідеальної 
якості. В разі виявлення дефекту 
машина самостійно видаляє 
насінину з потоку. Високоточне 
сортування досягається завдяки 
застосуванню повнокольорових 
і ближніх інфрачервоних камер, 
а також технології розпізнавання 
форми. Фотосепаратор стоїть на 
кінцевому етапі технологічного 
процесу калібрування насіння. Він, 
скануючи зерна зсередини  за 
формою, кольором, консистенцією, не 
пропускає пошкоджених шкідниками, 
виїдених, без зародків, склеротичних 
насінин. Сепаратор може працювати 
з насінням практично всіх культур. 
Його легко налаштовувати, він 
простий у роботі, доступний для 
внесення змін у програми.

Загалом кожна очисна машина на 
заводі працює на забезпечення 
якості насіння – за довжиною, 
шириною, гравітаційними (питомою 
вагою) та аеродинамічними 
параметрами.

У системі комплексного забезпечення 
якості насіння важливе місце 
відводимо хімічній обробці його 
інсектицидами, фунгіцидами, які 
захищають зернини після посіву 
на стадії проростання і вегетації. 
Хімічна обробка насіння проводиться 
протруйниками провідних світових 
компаній  “Сингента”, “Аріста 
ЛайфСайенс”, “Байєр”, “Басф“. 
Обладнання для протруювання 
фірми “Кімбрія” забезпечує точне 
дозування і повне покриття кожної 
насінини препаратом з розрахунку 
не на тонну, а на одну посівну 
одиницю. Тому насіння будь-якої 
фракції захищене однаково.

Якість насіння від прийому качанів 
з поля і до пакування готової 
продукції супроводжується постійним 
лабораторним контролем. Основні 
показники якості насіння на 
енергію проростання та схожість 
контролюються у надсучасних 
камерах для їхнього пророщування 
в середовищі з регульованим 
освітленням, температурою та 
вологістю. Рослини проростають у 
таких умовах, як і на полі, – у денні, 
вечірні і нічні години.

Якісно відкаліброване та протруєне 
насіння подається на лінію пакування 
італійської фірми “Кончетті”, де в 
автоматичному режимі затарюється  
у мішки та пакується на палети. Для 
його зберігання на території заводу 
є понад 15 000 квадратних метрів 
складських приміщень, з яких 4000 –  
склади-холодильники.

Контроль за якістю насіння на 
кожному етапі технологічного 
процесу приносить заплановані 
результати.

Віктор 
СВИСТУН, 

директор 
насіннєвого 
заводу

НАСІННЯ ІДЕАЛЬНОЇ ЯКОСТІ
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Стандарти нашого 
насіння на рівні 
зарубіжних
Роман ПАВЛОВСЬКИЙ, 
головний технолог 
насіннєвого заводу 

За деякими критеріями 
вони навіть вищі. За цим не 
спонтанний збіг обставин, а 
роки системної вивіреної в 
деталях наполегливої праці. 
Домагаючись надвисокої якості 
насіння, керівництво «Маїсу», 
технічний персонал і колектив 
заводу поставили за мету вийти 
на показники якості вищі за 
державні стандарти. Досягати 
цього рівня взялися шляхом 
оснащення виробництва 
машинами і технологіями 
найсучасніших світових зразків, 
а також постійного професійного 
зростання фахівців.

Чого досягли? 

Державний стандарт за 
чистотою продукції нині 98 
відсотків, у нас — 99,5-99,7, 
схожість насіння за ДСТУ – 
92, у нас — 95-98 відсотків.

Вологість обробленої 
кукурудзи не повинна 
перевищувати 14 відсотків. 
Ми на збереження 
закладаємо насіння з 
показником 12,5-13 відсотків.

Усі вдосконалення, що 
проводяться на заводі, 
підняли репутацію 
«Маїсу» в Україні та за 
кордоном. Наше насіння — 
конкурентноздатне.

У нас — надійні, 
довготривалі і 
взаємовигідні відносини 
з партнерами. Нам 
довіряють вирощувати 
і виробляти насіння 
провідні в аграрному світі 
фірми  ”Monsanto”, ”Lima-
grayn”,  ”RAGT Semences”, 
”Caussade Semences”. 
Обсяги їхніх замовлень 
у виробничій програмі 
«Маїсу» становлять більшу 
половину.

На заводі сформувався 
стабільний колектив, 
працювати в якому 
престижно і вигідно.

Кожний польовий цикл для нас – 
агрономів, інженерів, – як черговий 
експеримент у справі поліпшення 
технологій вирощування, а 
відповідно й збільшення урожайності 
зернових і технічних культур. 
Зрозуміло, гібридам кукурудзи 
надаємо пріоритет. Ось і нинішньої 
весни ми, маючи високопродуктивні 
машини, агрегати, препарати 
живлення і захисту рослин, досвід 
обробітку, внесли корективи у свої 
технологічні карти.

Раннє весняне боронування – 
перший важливий етап

Це основна технологічна операція 
збереження і накопичення вологи в 
ґрунті, знищення бур’янів, часткового 
вирівнювання площ. Провести його 
потрібно у найстисліші строки. 
Адже за весняний сонячний день 
з одного квадратного метра може 
випаровуватись до ста літрів води. 
Після сходження снігу на поверхні 
ґрунту утворюється кірка, яка 
працює як насос, підтягує вологу 
з нижніх шарів ґрунту до поверхні. 
Знищення капілярів у ній уповільнює 
випаровування вологи з ґрунту.

У «Маїсі» виконання цих операцій 
на полях, які готуються до посіву, 
виконується гідрофікованими 
счіпками шлейфових борін.

Другим, не менш важливим прийомом, 
є боронування пшениці. Необхідність 
цієї операції викликана потребою 
оздоровлення і покращення стану 
посівів, зокрема для руйнації ґрунтової 
кірки, розпушення верхніх шарів 
ґрунту, посилення доступу повітря 
до кореневої системи рослин. Наш 

принцип при виконанні цієї операції 
– дотримання швидкості та напрямку 
руху агрегату. Аби не пошкодити 
кореневу систему використовуємо 
борони Aerostar 1200/7.

Особливості живлення

У «Маїсі» це використання рідких 
мінеральних добрив, які ефективніше 
засвоюються рослинами. Цю 
операцію восени здійснюємо 
перед оранкою і весною перед 
підготовкою ґрунту. Використовуємо 
безводний аміак, КАС і РКД. Вносимо 
їх оприскувачами, спеціальною 
технікою і агрегатами, що вмонтовані 
на сівалках і культиваторах, під 
час посіву й міжрядного обробітку. 
Для отримання стабільних урожаїв 
кукурудзи вносимо добрива згідно з 
розрахунку забезпечення родючості 
ґрунту у діючій речовині 120-140 кг 
азоту та - 90 кг фосфору  на гектар. 
Калійні добрива вносимо з осені у 
розрахунку по 90 кг.

Окремо до цього зазначу, що восени 
вносимо органічні добрива, зокрема 
курячого посліду 10-12 тонн на 
гектар, гною ВРХ - 35-40 тонн на 
площі до півтори тисячі гектарів.

Технологічні особливості
посіву і терміни

Терміни посіву кукурудзи залежать від 
температури ґрунту, характеристики 
гібриду, його ФАО та лабораторних 
показників схожості. Важливо 
також враховувати і попередник. 
Необхідних параметрів посіву 
досягаємо одночасно з якісною 
підготовкою ґрунту, формуванням 
посівного ложа на глибині 5-6 
сантиметрів. Посів проводимо 
сівалками Моносем і Просем 
із застосуванням сучасних 
електронних систем контролю 
висіву  насіння. Трактори обладнані 
системами навігації, що забезпечує 
прямолінійність та дотримання 
швидкості посіву. Таким є початок 
визначальної відповідальної роботи 
на шляху за високий урожай.

Михайло 
БРАТКО, 

головний 
агроном

Пошук ефективності 
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РЕКОРДНИЙ УРОЖАЙ 
закладається в мішку
Обираючи насіння кукурудзи, 
досвідчені сільгоспвиробники 
враховують не лише ім’я 
оригінатора гібриду, а й 
компанію-виробника. Адже умови 
виробництва та рівень захисту 
насіння відіграють визначальну 
роль у тому, чи зможе гібрид 
розкрити генетичний потенціал, 
закладений селекціонерами, та 
чи дасть бажану врожайність. 
Замовників одна генетика в мішку 
вже не влаштовує. Вони все 
більше уваги приділяють обробці 
насіння ефективними фунгіцидами, 
інсектицидами та стимуляторами. 

При виборі насіння фермер не знає, 
наскільки великою цього року буде 
загроза шкідників, чи складуться 
сприятливі умови для розвитку 
захворювань на початкових 
стадіях росту. Тому спеціалісти 
рекомендують обирати надійно 
захищене насіння. Адже це, так 
би мовити, “страховка” фермерів 
на випадок “епідемій” загрозливих 
хвороб.

Наприклад, в останні роки в Україні 
значно збільшилась частота 
ураження сажкою кукурудзяних 
посівів. Недобір урожаю зерна 
за надмірного розвитку сажкових 
хвороб становить 25-50 відсотків, 
що призводить до значних 
економічних втрат. Досвідчені 
господарники вже добре знають, 
що, окрім низки агротехнологічних 
заходів, із сажкою допоможе 

справитись присутність на насінині 
сучасного та надійного фунгіциду. 
На сьогодні протруювання насіння  
є основним і найефективнішим 
методом контролю сажкових 
захворювань. Воно дає змогу 
захистити слабкі паростки 
кукурудзи в найбільш критичні 
періоди росту та значно знизити 
ризик зараження посівів.

Цьогоріч “Маїс” змінив підходи 
до вибору компонентів системи 
протруєння насіння. Перевагу 
надано проривним препаратам 
від світових лідерів, таких як 
“Сингента”, “Аріста ЛайфСайенс”, 

“Байєр” та “Басф“.

Сучасні ефективні методи дозволять 
не лише захистити слабку рослину 
на початкових етапах, а й додати їй 
енергії росту та підсилити кореневу 
систему.

Вайбранс 500 - це новітній 
препарат від компанії “Сингента”, 
добре відомий у світі. Його компанія 
презентувала його на ринку 
України лише торік. Технологія 
Вайбранс™ базується на основі 
унікальної молекули седаксан, яка 
розроблена компанією “Сингента” 
саме для захисту насіння. “Маїс” 
став першою вітчизняною 
компанією, яка задля успіху 
своїх клієнтів, на рівні з відомими 
іноземними виробниками, обрала 
для захисту саме цей препарат. 

Отже, шлях до підвищення 
врожайності – потужний захист 
рослин, що сприяє максимальному 
розвитку їх кореневої системи, 
проростанню, укоріненню та 
нормальному вегетативному росту. 

Обирай надійно захищене насіння 
MAIS та будь упевнений у здоров’ї 
майбутнього врожаю!

Таким чином, використовуючи найкращі протруйники 
для насіння MAIS, ми забезпечуємо:

Ефективний захист від летючої сажки

Максимальний захист від 
ризоктоніозної кореневої гнилі

Стимулюючий вплив 
на розвиток кореневої системи

Посилену енергію росту рослин

Пришвидшене та покращене 
засвоєння поживних речовин

Підвищення толерантності 
до стресових факторів

Надійний захист у монокультурі

Для гібридів ТМ МАIS ми обрали систему захисту Вайбранс 500 + Мак-
сим 025 FS  та  Максим ХL + Вітавакс 200 ФФ. Така комбінація забезпечує 
найпотужніший захист нашого насіння від небезпечних ґрунтових захво-
рювань та гарантує системну дію для знищення внутрішньої інфекції. Су-
часна препаративна форма надійно утримується на насінні та зберігає 
оптимальну густоту здорових молодих рослин.

Вайбранс 
500

Максим 
025 FS

насіння 
MAIS

Максим ХLВітавакс 
200 ФФ
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Важливе значення для 
формування урожайності зерна 
гібридів кукурудзи має густота 
стояння рослин. В умовах 
глобального потепління вчені 
більш ретельно підходять до 
вивчення цього питання. В 
останні роки спостерігається 
тенденція зменшення густоти 
стояння рослин на період 
збирання, що зумовлено рядом 
факторів. У першу чергу слід 
зазначити, що різні гібриди 
(навіть в одній групі стиглості) 
порізному реагують на 
загущення, тому що розміри, 
розміщення листків і тривалість 
їх роботи обумовлюються 
генетично закріпленими 
можливостями гібридів. Під 
впливом різної густоти стояння 
змінюються морфологічні 
ознаки та продуктивність 
рослин кукурудзи.

Наші дослідження в умовах 
Центрального Лісостепу 
України протягом 2016-
2018 рр. доводять, що 
збільшення густоти стояння 
від 70 до 110 тисяч рослин 
на гектар зумовлює деякі 
морфологічні зміни рослин 
та качанів. Як правило, зміни 
впливають на продуктивність 
кукурудзи. Відмічено, що 
у роки з нормальним 
вологозабезпеченням  
густіші посіви впливають на 
збільшення висоти рослин і 
навпаки — у посушливі роки 
більша густота пригнічує ріст 
рослин.

У залежності від густоти 
стояння змінюються структурні 
показники качана, маса тисячі 
зерен, вихід зерна, а отже, і 
урожайність.

Рекомендації компанії 
«Маїс» щодо густоти стояння 
рослин кукурудзи містять 
програму індивідуального 
підходу до кожного гібриду з 
урахуванням особливостей 
зони вирощування, 
забезпечення вологою, а 
також агротехнологічних 
можливостей господарств.

Вплив густоти стояння рослин 
кукурудзи на урожайність зерна

Віталій 
ХРОМЕНКО, 
кандидат 
сільськогоспо-
дарських наук, 
начальник 
відділу селекції 
ТОВ АПК «Маїс»

У зоні Центрального Лісостепу України за 
результатами досліджень, що проводились 
на полях агропромислової компанії «Маїс», 
можна рекомендувати такі густоти стояння 
рослин гібридів власної селекції. 

Дані за 2018 рік щодо густоти стояння рослин 
(на період збирання) й урожайності:

Назва гібриду

Густота 
стояння 

рослин на 
1 га, тис. 

урожайність 
з 1 га,  тонн

Ферум (ФАО 180) 100  11,6

ДН Гарант (ФАО 210) 100 12,7

Оршанець (ФАО 230) 80 12,7

Аргентум (ФАО 250) 80 12,1

Марсер (ФАО 250) 80 13,0

Грейс (ФАО 260) 80 13,5

Твіст (ФАО 270) 85 13,6

Твердиня (ФАО 270) 80 11,7

Марліз (ФАО 280) 75 11,7

Здобуток (ФАО 290) 85 14,4

Аурум (ФАО 320) 75 13,3

Новий(ФАО 330) 80 13,3

Платинум (ФАО 340) 75 15,1

Моніка 350 МВ (ФАО 350) 70 13,4

ДН Берека (ФАО 390) 80 13,6

ДН Аншлаг (ФАО 420) 75  14,3
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Біологічні показники кукурудзяного силосу з гібриду 
ДН Аншлаг у наших партнерів

Показник ТОВ «Козацьке» 
Чернігівська обл.

СТОВ 
«Красносільське» 

Черкаська обл.

СТОВ «Зоря» 
Кіровоградська 

обл.

Характеристика сухої речовини силосу

Перетравний 
крохмаль, г/кг 236 207 226

Перетравність 
органічної речовини, 
%

71,5 72,8 68,2

Перетравність NDF, 
г/кг 454 525 525

Потенціал виходу 
молока, л/т* 1916 1981 1885

*Розрахунки наведені в літрах на 1 т сухої речовини.

Приклади врожайності силосу 
у наших партнерів за 2018 рік

ТОВ «Кропив’янське»
Чернігівська обл, 
Бахмацький р-н, с.Кропивне

600 ц/га

ТОВ «Козацьке»
Чернігівська обл., 
Бобровицький р-н, 
с.Козацьке

650ц/га

СТОВ «Україна»
Тернопільська обл., 
Підволочиський р-н, 
с.Скорики

700 ц/га

ТОВ «Агрокомпанія 
«Дружба»
Тернопільська обл., 
Теребовлянський р-н, 
с.Різдвяни

700 ц/га

СТОВ «Зоря»
Кіровоградська обл.,
Благовіщенський р-н, 
с.Лозувата

690 ц/га

Щоб мати високоякісний 
силос, господарству потрібно 
враховувати кілька дуже 
важливих аспектів, які відіграють 
ключову роль у питанні 
підбору гібридів кукурудзи, 
їх вирощуванні, закладки і 
зберіганні силосної маси.

Частину гібридів від компанії 
«Маїс» можна використовувати 
як на зерно, так і на силос. 
До них належать: ДН Аншлаг 
(ФАО 420), ДН Берека (ФАО 
390), Новий (ФАО 330), ДН 
Гарант (ФАО 180). Правильно 
закладений високоякісний 
силос дозволить збільшити 
продуктивність корів, поліпшити 
якість молочної та м’ясної 
продукції, а в кінцевому 
результаті  — наростити і 
прибуток.

Тож кілька порад щодо вибору 
силосного гібриду, адже від 
його потенційних можливостей 
залежить на 50% отримання 
високоякісної силосної 
маси. Селекціонери компанії 
цілеспрямовано працюють над 
створенням гібридів силосного 
напрямку використання. Серед 
названих вище, — безумовний 
лідер гібрид ДН Аншлаг 
(ФАО 420). Потенціал його 
урожайності з одного гектара  
становить: зеленої маси 800-
850 ц, зерна — 150-160.

Для годівлі корів, як відомо, 
потрібні, в першу чергу, 
клітковина та крохмаль, яких 
достатньо в кукурудзяному 
силосі. Досягають цього там, де 
гібриди добре пристосовані до 
нових кліматичних умов і сповна 
забезпечують якісні показники 
вмісту цих компонентів.

Згідно з новою концепцією 
кормозаготівлі важливо 
враховувати не тільки вміст 
енергії в кілограмі кукурудзяного 

силосу, а й загальний вихід 
енергії з гектара. І саме 
силосний гібрид ДН Аншлаг уже 
кілька років поспіль забезпечує 
ці високі показники, зберігаючи 
помірний вміст клітковини та 
енергії на рівні 23,4 та 6-6,3 МДж 
НЕЛ відповідно.

Варто звернути увагу на 
збирання силосної кукурудзи. 
Воно починається тоді, 
коли її зерно в качанах уже 
досягло періоду воскової 
стиглості, тобто в них міститься 
максимально можлива кількість 
сухої речовини. Також силосну 
масу можна збирати на етапі 
молочно-воскової стиглості.

Якщо ж кукурудзу скосити 
трохи зарано, то матимемо 
низькуватий вміст чистої енергії 
лактації (NEL), протеїнів і всіх 
різновидів крохмалю. Всі ці 
показники привносяться до 
силосної маси за рахунок 
стиглого зерна. Отже, зерно 
повинно в міру дозріти і саме 
тоді білкова й енергетична 
цінність готового силосу 
підвищиться, відповідно зросте і 
його продуктивна дія. 

ДН АНШЛАГ — 
справжній український силос



7АГРО ДАЙДЖЕСТ

Лютий 2019

ДН АНШЛАГ 
безумовний лідер 
серед силосних гібридів

www.mais.ua                           mais@mais.com.ua                     +38 050 464 39 84

 

 



Врожайність

Вологість зерна

Твердість зерна

Розмір зерна

Вологість стебла

Щільність стебла

Висота кріплення 
качана

Стан на період 
збирання
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Вносити стартові добрива 
в рідкій формі при посіві

Це сприятиме збільшенню 
доступності поживних речовин 
і покращенню росту кореневої 
системи на ранніх етапах. Для цього 
наша посівна техніка оснащена 
установками для внесення рідких 
добрив (РКД).

Серед переваг рідких форм 
перед сухими гранульованими: 
рівномірність внесення, швидке 
проникнення до кореневої системи, 
високий коефіцієнт споживання 
рослинами речовин, повне 
засвоєння.

Від наявності елементів живлення 
на початкових етапах розвитку, 
особливо фосфору, залежить кількість 
початків на рослині та зерен у 
них. У цей період кукурудза має 
слабко розвинену кореневу систему, 
тому потребує легкозасвоюваних 
елементів живлення. Через 10-15 діб 
після появи сходів настає критичний 
період у фосфорному живленні, тому 
внесення фосфорних добрив разом 
із посівом має високу ефективність.

Невелика кількість азоту та калію 
в стартовому добриві забезпечує 
збалансоване живлення, не 
викликаючи пошкодження, та 
посилює поглинання фосфору. 
Коренева система мало 
розвивається за низької температури 
ґрунту, тому поглинання доступних 
сполук невисоке. Вкрай важливо 
забезпечити розміщення поживних 
речовин у доступній формі в 
безпосередній близькості до 
кореневої системи.

Слід пам’ятати, що рослина 
потребує збалансованого живлення 
протягом цього періоду вегетації, 
тому для отримання максимального 
результату в систему внесення 
добрив обов’язково включають 
позакореневе підживлення 
мікроелементами.

Норма мінеральних добрив 
розраховується на запланований 
урожай і змінюється залежно від 
типу ґрунту, попередника, наявності 
органічних добрив.

Особливості вирощування 
кукурудзи на силос

Правильно підібраний гібрид, якість ґрунту, 
клімат та погодні умови, ступінь розвитку 
господарювання, застосування технології та 
дотримання умов збирання - все це впливає на 
кінцеву якість отриманого силосу. Деякі з цих 
факторів не залежать від волі фермера, інші ж 
знаходяться в зоні його впливу, як от технологія 
вирощування.

Тож поговоримо про те, на що впливаємо. Кілька 
порад щодо вирощування кукурудзи на силос, 
які вже застосовують на своїх полях спеціалісти 
“Маїсу”.

Важлива врожайність цілої рослини 

Збереження 50% молочно-воскової 
стиглості довше на період силосування

М’яке, легко розламується, для максимального 
перетравлення

Велике, для полегшення розламування

Висихає до 65% загальної вологості рослини
і залишається на тому ж рівні, для подовження 
періоду збирання

М’якше та гнучкіше, але достатньо сильне для 
забезпечення стійкості рослини 
до пізнього силосування

Низьке розміщення качана, для збільшення частки 
засвоюваної зеленої маси над місцем кріплення 
качана

Масивна рослина з м’яким стеблом і вологим 
крупним зерном. Стебло та качан втрачають 
вологу майже одночасно

Бажані ознаки силосного гібриду
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Захист

Основними хворобами, що 
пошкоджують рослини кукурудзи, 
є: хвороби проростків і сходів, 
кореневі й стеблові гнилі, 
нігроспороз, гельмінтопоріоз 
листя, пухирчаста та летюча 
сажки, вірусні хвороби.

Захист від більшості хвороб 
здійснюють за допомогою 
агрозаходів: чергування культур у 
сівозміні, якісна сівба в оптимальні 
строки, застосування добрив у 
нормативному співвідношенні, 
своєчасне збирання. 

Хімічні препарати застосовують 
під час протруєння насіння 
одночасно з мікроелементами 
і плівкоутворювальними 
речовинами. Протруювання 
насіння є основним і 
найефективнішим методом 
контролю сажкових захворювань.

Підвищення врожайності 
– результат потужного 
захисту рослин, що сприяє 
максимальному розвитку їх 
кореневої системи, проростання, 
укорінення та наземному 
розвитку. Сучасні ефективні 
методи дозволяють захистити 
паростки в найбільш критичні 
початкові фази росту. Тому 
обирати потрібно якісно 
протруєне насіння.

Ураження силосних посівів 
шкідниками призводить до 
значного зменшення врожайності 
(15–20%). Основою комплексу 
заходів щодо захисту посівів 
кукурудзи на силос від шкідників 
є протруювання насіння 
препаратами: Гаучо 70 WS, з. п.; 
Круїзер 350 FS, т. к. с.; Семафор 20 
ST, т. к. с.; Промет 400, мк. с., або 
застосування гранульованого 
інсектициду Форс1,5 G, г, під час 
висіву.

Не менш важливе значення 
має правильне і своєчасне 
здійснення агротехнологічних 
заходів (глибока зяблева оранка, 
якісна передпосівна і своєчасна 
міжрядна культивації та ін.).

Вносити мінеральні добрива восени 
під основний обробіток ґрунту

У цей спосіб добрива рівномірно 
розподіляються в шарі ґрунту. 
Але перенесення частини добрив 
(25–35%) із основного внесення в 
припосівне та у підживлення не 
знижує продуктивності кукурудзи. 
Особливо це стосується зон 
достатнього зволоження, де 
осіннє внесення азотних добрив 
супроводжується вимиванням їх 
опадами. Крім того, добрива, внесені 
у підживлення, мають найвищу 
окупність прибавками врожайності 
зерна.

Найбільший вплив на урожай 
кукурудзи має азот. На початкових 
фазах росту рослин засвоєння азоту 
становить 3-5%. Інтенсивніше азот 
надходить у рослину, починаючи 
з фази 6-8 листків. Так якщо до 
фази 8 листків засвоюється лише 
2-3% азоту, то від фази 8 листків до 
фази засихання волоті на качанах 
застосовується приблизно 85% 
загальної кількості азоту. Приблизно 
в період з другої декади червня до 
другої декади серпня. Ще 10-13% 
азоту в рослину надходить у фазах 
достигання.

Кукурудза добре реагує на внесення 
амофосу в нормі від 70 до 100 кг/га 
разом із посівом. З досвіду краще 
це робити на 3 см нижче залягання 
насінини і 3 см в сторону від неї.

Калій інтенсивно засвоюється 
від фази 5-6 листків до цвітіння і 
підвищує стійкість до вилягання, до 
стеблової гнилі та інших хвороб, 
важливих для формування качанів.

КАС 32 ефективно вносити під 
передпосівну культивацію у нормі 
200 кг/га за 3-5 днів перед сівбою.

У фазах інтенсивного росту і розвитку 
ефективним є позакореневе листкове 
підживлення. Воно корисне, оскільки 
мікроелементи та макроелементи 
містяться у легкодоступній формі 
й швидко проникають у рослину. 
Силосна кукурудза добре реагує на 
міжрядний обробіток із внесенням 
аміачної селітри 70 кг/га. Найкраще 
підживити рослини у фазі 6-7 листків.

Створюйте умови для достатнього 
живлення рослин

Для формування запланованого 
врожаю силосної маси, кукурудза 
забирає із ґрунту:
146–204 кг азоту,
48–67 кг фосфору,
125–175 кг калію,
160–238 г цинку,
110–154 г марганцю,
12–16 г міді,
19–27 г кобальту.

Таку кількість елементів живлення 
навіть родючий ґрунт забезпечити 
не може. Тому мінеральні добрива 
залишаються найдієвішими для 
підвищення врожайності кукурудзи.

Норма мінеральних добрив 
розраховується на запланований 
урожай і змінюється залежно від 
типу ґрунту, попередника, наявності 
органічних добрив. Для Лісостепу 
норма становить орієнтовно N — 
80-140, Р — 80-100, К — 70-120. Всю 
норму фосфорних і калійних добрив 
необхідно внести під оранку, азотні 
вносять під весняну культивацію 
(70-90%), решту використовують для 
підживлення під час вегетації.

Складні добрива (нітроамофоска 
тощо) найбільш ефективні при 
внесенні навесні під культивацію за 
10-14 днів перед сівбою.

Силосна кукурудза добре реагує на 
міжрядний обробіток з підживленням 
азотними добривами, а також на 
листкове підживлення карбамідом – 
6% розчином (6 кг карбаміду на 100 л 
води).

Найкраще підживити рослини від 
фази 6-7 листків упродовж трьох 
тижнів 1-3 рази через 6-8 днів.

Одночасно вносять мікроелементи 
та водорозчинний сірчанокислий 
магній.

Потреба кукурудзи в основних 
елементах живлення у різних зонах 
України є неоднаковою й істотно 
залежить від ґрунтових умов, 
агротехніки та низки інших факторів.

2 3 4
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Ще в далекому 1995 році, проїжджаючи 
сусіднім з Вінниччиною Христинівським 
районом, я побачив демонстраційне поле 
черкаського “Маїсу”, який у той час робив 
перші кроки. Без перебільшення скажу 
– воно мене, як агронома з насінництва, 
вразило.

Привернули увагу два зовсім різних 
гібриди кукурудзи. Першим кинувся у 
вічі, вже не новий на той час вітчизняний 
гібрид Колективний 100. Він із середини 
серпня був повністю сухий, рослини рівні, 
качани всі як на підбір, урожайність у 
межах 80 ц/га.

У пам’яті тоді зробив зарубку – це вищий 
пілотаж бездоганного насінництва. А 
поряд дозрівав  гібрид Деа, вже зарубіжної 
селекції, але також виробництва “Маїсу”. 
Заворожували красиві, рослі, стрункі, 
ідеально рівні стебла з досить високим 
потенціалом урожайності. Подумалося: 
можемо ж на наших землях вирощувати і 
свої, і закордонні гібриди.

З тих пір я постійно слідкував за 
новинками “Маїсу” в насінництві, а останні 
чотирнадцять років представляю інтереси 
компанії на рідній Вінниччині.

Час змінюється, зростають запити 
аграріїв на врожайність та рентабельність 
кукурудзи. Присутність зарубіжних 
компаній у нарощуванні валових зборів 
кукурудзи в Україні нам не заважає, бо 
позитивні плоди дають і конкуренція, і 
співпраця. Адже сьогодні “Маїс” – це 
власний селекційний центр і один із 
найпотужніших та найсучасніших, за 
європейськими стандартами,  насіннєвий 
завод.

Високу якість та конкурентоспроможність 
наших гібридів у свій час підтвердив 
досить широкий за масштабами і 
неупередженістю оцінювання чемпіонат 
кукурудзи в ТОВ А.Т.К., що на Житомирщині.

Останні три роки найвищі показники 
відзначають у агрофірмі «Ольгопіль» 
Чечельницького району, де для вивчення 
гібридів закладають великі демонстраційні 
ділянки. Щонайкраще зарекомендували 
себе там гібриди “Маїсу”. 

І тому не випадково кожен десятий гектар 
на Вінниччині висівається маїсівськими 
гібридами. Співпраця з багатьма 
господарствами області переконала 
наскільки багата наша Вінниччина 
вдумливими, прекрасними керівниками і 
спеціалістами.

«Школа під відкритим небом»  –  це про 
ПП «Радівське» Калинівського району 
–  господарство Героя України Анатолія 

Пачевського, який,  на жаль, відійшов уже 
у вічність. Маїсівська Моніка, ДН Берека, 
Аттракт, ЄС Анамур почуваються тут 
найбільш комфортно, а головне – дають 
стабільні й високі врожаї. Любов до землі, 
розуміння рослин, чітке дотримання 
сівозміни – все це притаманне і нинішнім 
спеціалістам господарства.

Слід відзначити агрофірму «Нападівська», 
директор Сергій Петренко, у сусідньому 
Липовецькому районі, яка досить 
динамічно розвивається. Урожайність 
гібриду ДН Аншлаг на силос 600-700 ц/
га тут стала нормою. Гібрид зернового 
напрямку Твіст у 2018 році в господарстві 
взагалі був неперевершеним, навіть 
у порівнянні з кращими зарубіжними 
гібридами, що росли поряд на товарних 
посівах. Молоді механізатори, які 
працювали на цих вражаючих полях 
кукурудзи, переконалися, що отримувати 
гідну зарплату можна не тільки по 
закордонах, а й на полях свого рідного 
села.

Лідером за врожайністю кукурудзи в 
Тростянецькому районі є СТОВ «Колос», 
с. Капустяне – директор Валерій Тимрієнко. 
У господарстві вже не перший рік 
отримують найкращі результати з гібриду 
кукурудзи Новий. Запорука цьому –  ранні 
строки посіву, сівозміна, оптимально 
підібрана густота. І що важливо: тут завжди 
високий стабільний урожай як в оптимальні, 
так і в посушливі роки.

 Високі генетичні можливості гібридів 
“Маїсу”, їхні гарні врожаї породили нашу 
співпрацю з потужними холдингами 
і фермерськими господарствами, 
що розташовані в різних природних 
кліматичних районах області, а також 
у сусідніх районах Одещини. Так АПК 
«Саврань» (голова наглядової ради 
Володимир Бондарчук) понад 6 років 
вирощує гібриди Моніка, Новий, ДН Берека 
на площі півтори тисячі гектарів. Ранні 
строки сівби (холодостійкість гібридів), 
потужна коренева система дозволяють 
використовувати дорогоцінну на півдні 
весняну вологу і постійно мати добрий 
стабільний урожай.

А стосовно прекрасного гібриду Деа, з 
якого розпочалось знайомство з “Маїсом”, 
на жаль, його вже немає в так званих 
«портфоліо» зарубіжних селекційних 
центрів. Так як на сьогодні, на жаль, багато 
улюблених пісень ми не чуємо в нашому 
ефірі.

Переконаний, що гібрид Твіст маїсівських 
селекціонерів, як у свій час гібрид Деа, для 
багатьох наших партнерів на Вінниччині 
стане найулюбленішим на довгі роки.

Юрій  ДЕМЕНТЬЄВ, 

представник компанії 
“Маїс” у Вінницькій 
області

З досвіду...
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Постановою КМУ від 24.10.2018 р. №911 Уряд вніс зміни до Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання 
фінансової підтримки розвитку фермерських господарств.

ЯК ПОВЕРНУТИ КОШТИ ЗА НАСІННЯ? 

КУПУЙ ВІТЧИЗНЯНЕ — ПІДТРИМУЙ УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИКА!
Залишились  питання? Телефон гарячої лінії: 0 800 307 001

1
Отримати на 
банківський рахунок 
компенсацію від 
Мінагрополітики 

П’ЯТЬ
Придбати 
насіння кукурудзи

Оплатити рахунок 
в уповноваженому 
банку

Підготувати 
пакет документів

Подати уповноваженому 
банку документи 
до 1 листопада

2 3 4 5

ПРОСТИХ 
КРОКІВ ДЛЯ 
ОТРИМАННЯ

60 тис. грн.
компенсації

=80 п.о. насіння
безкоштовно 

КОМПЕНСАЦІЯ ЗА 30 ДНІВ

СТРОКИ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ
ТА ПРОЦЕДУРА ВИПЛАТИ

Документи подаються  
уповноваженому банку до 
01 листопада поточного року. 
Уповноважені банки формують у 
себе реєстри отримувачів та до 10 
числа подають їх до Мінагрополітики. 
Останній формує реєстр та до 25 
числа перераховує бюджетні кошти 
банку. Отримані кошти банк протягом 
3-х банківських днів перераховує на 
поточні рахунки одержувачів. 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

Це заявка, форма якої 
затверджена, прикладені до неї 
оригінали та належним чином 
засвідчені копії документів:

 копію статуту;  

 відомості з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно, що підтверджують право 
власності або користування 
земельною ділянкою (для 
сільськогосподарського 
обслуговуючого кооперативу - для 
кожного члена кооперативу);

 копію фінансового документа, 
що підтверджує наявність 
доходу (виручки) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 
за останній рік (для ФГ), а ФГ, 
які зареєстровані в поточному 
році, - копію фінансового звіту за 
останній квартал;

 довідку про відсутність 
заборгованості з податків, зборів, 
платежів у паперовому вигляді 
або сформовану в електронному 
вигляді в електронному кабінеті 
платника податків на офіційному 
веб-сайті ДФС;

 згоду одержувача щодо 
надання уповноваженим банком 
Мінагрополітики інформації, яка 
становить банківську таємницю 
або містить персональні дані 

Для компенсації вартості насіння 
до заявки додаються такі 
документи:

 сертифікати, що засвідчують 
сортові та посівні якості насіння;

 платіжне доручення про оплату 
за насіння;

 накладна (товарно-
транспортна накладна) на 
придбане насіння;

 акт про висів придбаного 
насіння за формою, затвердженою 
Мінагрополітики;

 свідоцтво на гібридне насіння.

Перелік банків зазначено на сайті  
www.minagro.gov.ua

ХТО МАЄ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ 
ДОПОМОГИ?

Фермерські господарства, що:

 мають у власності та користуванні 
землі сільгосппризначення, чистий 
дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) за останній рік 
до 20 млн. грн.;

зареєстровані в 2018 році, у власності 
та/або користуванні яких перебувають 
землі сільськогосподарського 
призначення, незалежно від обсягу 
чистого доходу.

Сільськогосподарські обслуговуючі 
кооперативи:

 молочарського, м’ясного 
напрямів, до складу якого входять 
не менше 20 членів, серед 
яких  одне і більше фермерських 
господарств, а інші — фізичні особи, 
у власності та/або користуванні 
кожного з яких перебувають 
землі сільськогосподарського 
призначення та за наявності тварин, 
ідентифікованих та зареєстрованих 
відповідно до законодавства;

 плодово-ягідного, овочевого 
напрямів, із заготівлі та переробки 
дикорослих ягід, грибів і рослин, до 
складу якого входять не менш ніж 
7 членів, серед яких одне і більше 
фермерських господарств, а інші 
— фізичні особи, у власності та/
або користуванні кожної з яких 
перебувають не більше 100 гектарів 
земель сільськогосподарського 
призначення

ЩО ЗМІНИЛОСЯ? 

Відтепер фермерським 
господарствам компенсується:

 не 80%, а 100% вартості насіння 
без ПДВ;

 максимальну суму компенсації 
збільшено з 30 тис. грн. до 60 тис. 
грн. без ПДВ.  Це означає, що 
фермер, купуючи якісне вітчизняне 
насіння, фактично отримує до 80 
п.о. безкоштовно!

 відтепер компенсації підлягає 
насіння, придбане не лише у 
виробника, а й у підприємців 
та осіб, що здійснюють його 
реалізацію;

 розширено перелік банків, що 
виплачуватимуть компенсацію;  

 знято обмеження щодо розміру 
земельної ділянки фермерського 
господарства.  

ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБ’ЮТОР
ТОВ «Агро Арена»
м. Черкаси, вул. Смілянська,144 
Тел: +380501003001
e-mail: info@agro-arena.com.ua
www.agro-arena.com.ua

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС КОМПАНІЇ 
ТОВ «Агропромислова компанія «Маїс»
м. Черкаси, вул. Смілянська,144 
Тел. (0472) 66 17 89
e-mail: mais@mais.com.ua 
www.mais.ua

ШПАРГАЛКА 
ДЛЯ 

АГРАРІЯ




