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Ordem e Progresso

 «Порядок і прогрес» – гордо проголошує національний пра-
пор Бразилії, а зірки на нічному небі символізують 23 штати 
республіки із населенням близько 189 млн.
Так розпочав розповідь про свою країну представник імпорте-
ра Wuxal у Бразилії Еугеніо Барбоса у перший день міжнарод-
ної конференції «Клубу Wuxal»  у м. Фос ду Ігуасу. «Площа зе-
мель сільгосппризначення величезна – 260 млн га, із них при-
родні пасовища та землі запасу становлять 200 млн га. На 
родючих широтах дуже великі сільськогосподарські підприєм-
ства вирощують різноманітні культури: від сої, кукурудзи, рису, 
бавовнику, соняшнику та проса до маніоки та арахісу. Основною 
культурою дощового літа (із жовтня по лютий) є соя. Альтернати-
вою є кукурудза для першого строку висіву або рис для сухих 
умов вирощування. Залежно від часу збирання врожаю, потужно-
стей і технічних можливостей підприємства, наступниками восе-
ни за змінної вологості (з лютого по травень) є кукурудза чи ба-
вовна. Сорго (просо) і зернові вирощують як проміжні культури 
з червня до вересня.

Міжнародна конференція «Клубу 
Вуксал», організована компанією 
«Уніфер», цього року відбулася в 
Латинській Америці. Подорож була 
нетривалою, та вражень вистачить 
надовго.

 КАРНАВАЛ ЕМОЦІЙ, АБО 
10 РІЧЧЯ «КЛУБУ WUXAL» 
              У БРАЗИЛІІ

Ігуасу – комплекс водoспадів, що має ширину 

4 км і складається із  приблизно 270 окремих 

каскадів. Висота падіння води досягає 

82 метрів, але на більшості водоспадів – трохи 

більше 60. Найбільший водоспад – 

«Горло Диявола» – U-подібний обрив 

завширшки 150 і завдовжки 700 метрів. 

Цей водоспад позначає межу між Бразилією 

та Аргентиною.
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Площа посівів сої – 30 млн га (середня 
врожайність – 3,8 т/га); кукурудзи –
14 млн га. Перший урожай кукурудзи 
зазвичай кращий – понад 10 т/га, 
бо у ґрунті ще достатньо вологи. 
Другий – нижчий і в основному йде на 
корми. Як і у США, 90% сої та кукурудзи 
генно модифіковані. 
Подекуди після сої сіють бавовник або 
лишають пари. Бавовник висівають на 
площі 1,2 млн га. Збирають його комбай-
нами та відділяють насіння, що йде на 
олію, від вати». 
Окремо слід розповісти про цукрову 
тростину, яка займає площу 10 млн га 
і росте на одному місці упродовж 
6–9 років. Коли тростина достигає, 
висота рослин сягає 5 м. Нині її збира-
ють комбайнами, вирізають середину. 
У давні часи сухе листя тростини спо-
чатку спалювали, щоб відігнати змій 
та полегшити збирання, а потім руба-
ли її. (Як у серіалі «Рабиня Ізаура».) 
Тепер спалювання заборонено, хоча во-
гонь на додачу забирав шкідників 
і хвороби. 
Із впровадженням національної програ-
ми Proalcool у 1975 р. (як реакція на ці-
новий шок від вартості нафти під час 
світової енергетичної кризи) Бразилія 
постійно виробляє більше етанолу як 
замінника бензину в автомобільній га-
лузі. Зазвичай до бензину додають до 
25% етанолу, тоді як у Німеччині до 
5–10%.  У січні 2015 р. за літр бензину 
у Бразилії платили 1,2 долара. Наразі 
бразильці переробляють близько 60% 
власної цукрової тростини на етанол, 
20 млн м3 якого реалізують на внутріш-
ньому ринку. Близько 3500 тис. м3 екс-
портують, переважно до США. Обсяг 
виробництва коригують залежно від 
світових цін на цукор та етанол.  
І, звісно, кава! У Бразилії вирощують 
першокласну Арабіку та Робусту. До 

речі, Робуста вважається менш цін-
ною і йде переважно на виготовлення 
розчинної кави. Площа під кавовими 
плантаціями становить 2,2 млн га. Та 
придбати тут каву в зернах не так вже 
й просто – місцеві кажуть, що якісна 
кава в основному йде на експорт, 
а нижчу за класом перемелюють 
і продають на внутрішньому ринку. 
Через використання нульового обро-
бітку ґрунту бразильці застосовують 
більше пестицидів – на 4 млрд $/рік. 
У деяких регіонах спостерігається не-
стача марганцю в ґрунті, тож піджив-
люють рослини через листки та дода-
ють добрива у ґрунт. 100% посівів сої 
підживлюють мікродобривами, часто 
використовують для цього Wuxal. 
Хоча переконати у чомусь гаучо не-
просто. Великі компанії, такі як відома 
усім «Мату Гросу», купують препара-
ти і добрива напряму, а дрібні фер-
мери – через кооперативи. Тут, 
у Бразилії, активно застосовують 
Wuxal Askofol, Calcio, ExtraCoMo, 
Florada, Mn, Mg, Polimicro. Ці продук-
ти використовують і в Європі. Актив-
но досліджують у Бразилії невідоме 
європейцям Wuxal ITR – мікродобри-
во, біокаталізатор, який підвищує 
вміст цукрів та пришвидшує дозріван-
ня. Зазвичай препарати, що пришвид-
шують достигання культур, вносять 
авіаметодом, вітер розносить препа-
рат ще й на сусідні поля, тоді як за ви-
користання добрива Wuxal шкоди 
точно не буде. 

Штат Парана

Федеральний штат Парана на півдні 
Бразилії, завдяки близькості до Атлан-
тичного океану, був заселений раніше 
за інші штати, тому має відносно до-
бре розвинену інфраструктуру. Пере-
селенці – німці, голландці та японці, 
позитивно вплинули  на розвиток кра-
їни. Субтропічний клімат із кількістю 

опадів 1900 мм і середньою темпера-
турою 20°С дає змогу збирати врожай 
двічі на рік. Узимку, на другий термін 
сівби, додатково засівають товарними 
культурами близько 40 тис. га. Решту 
площ використовують під проміжні та 
кормові культури. Середня врожай-
ність на 1 га становить: сої – 3,2 т/га, 
кукурудзи – 8,5,  квасолі – 2,5, пше-
ниці – 3, картоплі – 28 т/га.
Фазенда Ліно Дестро, що неподалік 

від м. Каскавал, налічує 750 га ріллі. 
Господарює Ліно разом із сином Евер-
тоном, теж агрономом за освітою. На 
сезонні роботи наймають ще п’ятьох 
сусідів, але тракторами і комбайнами 
керують самі. Ґрунт обробляють за 
технологією No-Till, використовують 
китайський гліфосат для боротьби 
з бур’янами. Він тут коштує 6 дол./л. 
Сівозміна двопільна – соя та кукуру-
дза. Вологи на початку року – 350–
500 мм, за рік – до 1200 мм. 
Сорти сої детермінантні, ГМ, від ком-
паній  «Піонер», «Монсанто», «Ніде-
ра». Сіють завглибшки 3–5 см, між-
ряддя 45 см, 250 тис. насінин/га. Се-
редня врожайність становить  4,5 т/га. 
Цікаво, що культури внесення азоту 
донедавна не було. Фермери лише по-
чинають вносити безводний аміак. 

Еугеніо Барбоса

Ліно Дестро



3 (80) / 2015

18 www.agroexper t .ua

п р а к т и Ч Н И Й  п о с i б н и к  а г р а р i я

міжнародні новини

Удобрюють Wuxal CoMo та Mn, перед 
цвітінням Wuxal Florada, а К

40
 після. 

Сою збирають із вологістю 14%. Під 
час збирання врожаю можна спосте-
рігати таку сцену: на соєвому полі 
працюють 2 комбайни й одночасно дві 
дев’ятиметрові сівалки прямого висі-
ву, аби на одному полі, що сягає гори-
зонту, відразу після збирання основ-
ної культури – сої – посіяти кукуру-
дзу. Таким чином збирають по два 
врожаї на рік! Кукурудза має період 
вегетації –120–140 днів, глибина ви-
сіву – 4–7 см, густота – 60 тис. на-
сінин/га. Під кукурудзу вносять бага-
то азоту, додають і фосфор із калієм 
по 150 та 80 кг/га, відповідно. Збира-
ють із вологістю до 30%. Продають ку-
курудзу кооперативу на корми птиці. 
Bt кукурудза першого сезону дає до 
13 т/га. Звісно, насіння оброблене ін-
сектицидом із фунгіцидом, потім за-
стосовують гербіциди проти падалиці, 
контролюють бур’яни тощо. 
Неподалік від сучасного зерносхови-
ща увагу привернула невелика ділян-
ка маніоки – тропічного коренепло-
ду, який використовують у їжу лише 
після ретельної обробки. Її спочатку 
чистять, подрібнюють, вимочують, 
промивають, а потім варять. Викорис-
товують як начинку до пирогів та по-
сипають нею  рис і пасту. З борошна 
маніоки – тапіоки – роблять млинці, 
солодкі рулетики.
На шляху з ферми заїхали до Каска
вала. Це молоде місто – всього 50 ро-

ків – із населенням до 300 тис. осіб. 
Виявилося, що тут та у Прудентополісі 
живе велика українська діаспора. 
Центром для спілкування українців 
стала церква Покрови Божої Матері. 
Нас зустріли прихожани  Петро Лит-
вин та Дмитро Гуляк,  прадіди яких 
приїхали із Західної України ще у 1857 
році. Мову вчили на курсах. А коли 
приїздили в Україну на святкування 
20-ї річниці незалежності у складі ве-
ликої групи, були вражені красою 
країни та доброзичливістю українців.
Через дорогу розташована приватна 
католицька початкова школа Святої 
Родини. Пані директор Лукія Банах 
теж українка, яка народилася 

в сім’ї емігрантів у Бразилії. Її прадід 
приїхав сюди зі Львова. У школі на-
вчаються діти віком від 1,5 до 14 років. 
Усього 600 дітей. Опікуються ними 
сестри служниці непорочної Діви Ма-
рії. До речі, сестринство започаткува-
ла теж українка Михайлина Годаше-
вич 120 років тому. Нині сестри служ-
ниці у 14 країнах світу посвячують 
себе служінню при школах, церквах, 
лікарнях. Лекції у школі читають ми-
ряни португальською, англійською та 
іспанською мовами. Українську ви-
кладають щосуботи.

З привітом із Парагваю

У Парагваї нашу групу зустрів Цезар 
Кабальєро, директор фірми «Декаль-
пар». Він розповів, що регіон поблизу 
м. Санта Ріта є сільськогосподар-
ським. Тут на 3,5 млн га вирощують 
сою, на 10 – кукурудзу, на 0,5 – пше-
ницю, на 0,15 – рис, ще 0,15 – займає 
тростина, а решта 0, 5 млн га припадає 
на соняшник, сорго та ярий ріпак. 
Розвинене скотарство, як і на кордоні 
з Болівією, тут утримують понад 
15 млн голів ВРХ (по 2,5 корови на лю-
дину). 7 млн нетелей! Активно експор-
тують сою та яловичину (№5 у світі 
після Бразилії, Австралії, Аргентини, 
США). Планують за 3 роки збільшити 
поголів’я до 17 млн, щоб нагодувати 
50 млн людей. 40% ВВП (30 млрд дол. 
США) дає сільське господарство (12 
млн дол.). Решту – деревина, електро-
енергія. На південь країни після 1945 
року приїхало багато емігрантів із Ні-
меччини, України, Росії, Японії. Се-
редні господарства тоді були по 100–
150 га. Потім бразильці почали актив-
но приїжджати й освоювати землі, 
відтоді площа земель в обробітку по-
чала збільшуватися до 500 га на госпо-
дарство. На півночі країни угіддя ще 
більші – по 700–800 га. Дрібні фер-
мери, які об’єднуються у кооперати-
ви, переважають на півдні та в центрі 
країни. 
«Декальпар» є імпортером Вуксалу. 
Компанія має потужності для збері-
гання зернових. Надає фермерам на-
сіння, добрива, ЗЗР, інокулянти, амі-
нофоліари під сільгосппродукцію. 
Тож елеватори слугують інструмен-
том фінансування. Також займаються 
насінництвом, тестують сою та куку-
рудзу на різні строки висіву, ширину 
міжрядь, підживлення (використову-

Цезар Кабальєро, «Декальпар», 

демонструє цікаву конструкцію мішка 

для насіння: його заповнюють, а потім під час 

перевертання невеликий отвір самостійно 

закривається під вагою насіння
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ють Вуксали). Що ж до Вуксалів, то 
Wuxal ExtraCoMo15 обробляють на-
сіння сої, Mn вносять із гліфосатом, 
CaBor – 16/16/12. K

40
 – для форму-

вання повних насінин. Результат – 
від 200 до 700 кг прибавки врожаю. 
Висівали різні гібриди кукурудзи 
з двома варіантами ширини міжрядь: 
45 та 90 см. Bt гібриди кращі тим, що 
не потребують обробки інсектицида-
ми проти кукурудзяного метелика. 
Клімат для виробництва насіння 
в Парагваї досить складний, тому ку-
пили обладнання й перенесли вироб-
ництво до Аргентини. Оборот від дис-
трибуції становить 7 млн дол./рік 

плюс іще 7 млн від торгівлі сільгосп-
продукцією. Мають 50 регіональних 
менеджерів. Окрема структура ком-
панії займається сільгоспвиробни-
цтвом – обробляють 7 тис. га. Техно-
логія в основному No-Till, тому ак-
тивно використовують гліфосат 
(3,50 дол./л). Збирають сою у січні, 
квітні, в липні та вересні – 
кукурудзу, жовтні – пшеницю,
грудні – соняшник. Тож цілий рік 
не відпочивають. Мають власну лабо-
раторію, де перевіряють якість насін-
ня – на схожість, енергію пророс-
тання тощо.

Колонія «Нова Україна»

Олександр  Мороз, хоча і пенсіонер, 
усе ще фермерує. «Наша колонія на-
зивається «Нова Україна», – розпо-
відає пан Олександр. Батьки ферме-
ра виїхали з Волині у 1937 році. Ру-
бали ліс, розробляли землю. Тепер 
до тої землі ще докупили трохи і ви-
йшло 300 га. Зараз гектар коштує
15 тис. дол. «Якби батько більше по-
старався, то не довелося би платити 
великі гроші за чакру (землю)». 
Оранку проводять  раз на 10 років, 
а щороку застосовують глибоке роз-
пушування. Вирощують сою, куку-
рудзу, пшеницю. Пшениця у сприят-
ливі роки дає до 35 ц/га,  продають її 
по 200 $/т. 
Розводять рибу у ставку – сомів та 
телапію. Тримають 200 голів ВРХ, із 
них 30 молочних корів, решта – 
м’ясна худоба. Корів доять двічі на 
день, мають по 12 л від кожної на 

день. Дружина робить кесу (сир), 
який продають супермаркетам. Біля 
будинку росте садок, де замість ви-
шень посаджені наранчі, лимони. На 
городі – капуста, салат, помідори. 
З винограду роблять вино. Самогон-
ку поки що варити не вміють:), проте 
варять борщ, ліплять вареники з ке-
сою, маніокою, картоплею. 
Пан Олександр каже, що багато 
українців виїхали в міста, до Буєно-
са (Буенос-Айрес), мову потроху за-
бувають. Раніше намагалися одру-
жуватися на своїх, підтримувати 
традиції, а наразі все змінилося. 
Хоча й тепер як сім’я збирається, то 
співають українських пісень, хоча 
й ніхто вже не бачив ту далеку 
Україну.

Фабрика мате

Ще у 1942 році фірму Mate select» за-
снували німецькі емігранти. У природі 
падуб парагвайський росте висотою 
до 5 м, тому на плантаціях кущі сильно 
обрізують. На одному місці кущі паду-
ба можуть рости до 100 років. Збира-
ють вручну раз на рік з травня по сер-
пень. В Аргентині вже застосовують 
механізоване збирання, а в Парагваї 
поки що ні. Використовують листя 
і молоді пагони падуба. Листя сма-
жать, подрібнюють, дають траві мате 
дозріти у мішках протягом 1,5 року, 

Напис на пам`ятнику Шевченка у Парагваї: 

«Вдячне місто Енкарнасьйон українським піонерам, котрі приїхали сюди розвивати наш регіон»

Еугеніо Барбоса та Володимир Лісовий: 

«ось так вона, маніока»

Олександр Мороз,

 фермер з колонії “Нова Україна”
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Успіх трактора Magnum 380 CVX від Case IH

Невдовзі після отримання нагороди «Трактор року» на ви-
ставці EIMA в Болоньї минулої осені, трактор Magnum 380 
CVX Case IH також був визнаний «Машиною року» і на ви-
ставці SIMA.
Новий Magnum 380 CVX оснащений безступінчастою 
трансмісією CVX, зручним у використанні мультиконтро-
лером управління, новими пакетами світлодіодного освіт-
лення та інноваційною опцією Rowtrac, яка забезпечує пе-
реваги гусеничного ходу щодо ефективної передачі потуж-
ності до землі, але водночас характеризується набагато 
нижчим негативним впливом на ґрунт, ніж будь-які інші 
гусеничні трактори до цього. Трактор Magnum 380 CVX від 
Case IH був відзначений у сегменті машин потужністю від 
280 до 400 к.с. 

потім подрібнюють майже до пороху 
і фасують. Мате п’ють із калабасів. 
Парагвайці ходять із ними та термоса-
ми з холодною водою, як малюки 
з пустушками. Мате рекомендований 
як засіб, що поліпшує настрій, підви-
щує активність. Калабас повністю на-
повнюють травою мате і заливають 
залежно від сезону холодною, або га-
рячою водою. І цілий день додають 
туди води, щоб трава не висихала. 

Штат Амазон – джунглі 

100 км на південь від Манауса 
у джунглях на одній із приток Ама-
зонки розташувався готель Amazon 
turtle lodge. Амазонська фауна най-
видовищніша у світі: яскраві птахи 
(папуги, тукани, чаплі), черепахи, 
річкові рожеві дельфіни, піраньї  
й алігатори… У джунглях багато їс-
тівних видів рослин, зокрема, лікар-
ських.  Життя місцевих мешканців 

вирує навколо річок, які є торгівель-
ними, транспортними артеріями ре-
гіону. До школи чи до церкви діста-
ються човнами. У магазинах на воді 
можна придбати все: від м’яса до за-
собів гігієни та пестицидів. Місцеві 
фермери вирубують потроху джун-
глі і насаджують ананаси та фрукто-
ві дерева: манго, банани, купуасу, 
цитруси, хлібне дерево, гуаву, мара-
куйю, авокадо, папайю, бразиль-
ський горіх. Культивують маніоку, 
переробляють її на тапіоку, прода-
ють оптом і в роздріб. Тримають до-
машню птицю: курей, гусей. Такого 
спокою й душевної рівноваги, які ми 
відчули, подорожуючи дзеркальни-
ми водами приток Амазонки, не зна-
йдеш більше ніде у світі…

Редакція журналу Agroexpert 
та члени Клубу Wuxal висловлюють 

співчуття родині Еугеніо Барбоси, 
який раптово пішов із життя 

за кілька тижнів після нашого візиту 
через тяжку хворобу. 

Та пам’ять про цю світлу людину 
житиме вічно.

Знайомство з інноваціями – родзинка будь-якої виставки. Цьогорічна SIMA не була винят-
ком. Авторитетне журі виставки присудило 3 золоті нагороди, 4 срібні та 12 спеціальних 
відзнак за інновації. Пропонуємо до вашої уваги розповідь про найцікавіші серед них. 

    SIMA 2015 У ПАРИЖІ
КРАЩІ МАШИНИ ВИСТАВКИ


