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Клімат Канзасу

• Канзас дуже неоднорідний штат
– Якщо вам не подобається погода, зачекайте 10 хвилин і вона 

зміниться!
– Може бути дуже спекотно – 114 0 F (45 0 C)
– Може стати достатньо холодно - -19 0 F (-28.3 0 C)
– Середня швидкість вітру - 14.8 миль на годину (6,5 м/с)
– Грози є звичним явищем і можуть бути дуже сильні

• Град є найбільшою загрозою, хоча торнадо також трапляються

– Снігу майже немає
• Зазвичай 40 дюймів (1000 мм) у північно-західній частині і до 10 дюймів 

(250 мм) у південно-східній частині штату

– Кількість атмосферних опадів відрізняється від заходу до сходу
• Можуть бути у надмірній кількості
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Середня річна кількість опадів
у штаті Канзас



С/г продукція, що вирощується у штаті Канзас

Кукурудза -- 5.4 мільйонів акрів (2.4 мільйони гектар)
Соя -- 4.85 мільйони акрів (2.204 мільйони гектар)
Сорго -- 2.85 мільйони акрів (1.29 мільйони гектар)
Соняшник – 75 000 акрів (34 090 гектар)
Ячмінь – 18 000 акрів (8181 гектар)
Люцерна/сіно -- 2 мільйони акрів (909 000 гектар)
Пшениця -- 7.8 мільйонів акрів (3.54 мільйонів гектар)
Бавовна – 120 000 акрів (54545 hectares)
Рапс – 46 000 акрів (20 909 гектар)

Згідно з даними Служби Національної Аграрної 
Статистики USDA



My full and part time crewМоя бригада на повний і неповний 
робочий день

Коннор Джеан Хайден



Наше фермерське господарство розпочало свою діяльність у 1886, коли 
з’явилася садиба

- З того часу як господарство перевели зі стану природнього 
пасовища, земля завжди переорювалась, але уже більше 20 років 
застосовується технологія ноу-тіл

- Наші грунти в основному представлені мулисто-глиняним 
суглинком із середнім вмістом органіки 2.7%

- Органогенний поверхневий горизонт + первинний горизонт А 
варіюються від 10 до 35 дюймів (від 254 мм до 889 мм)

На сьогоднішній день розмір господарства 1 800 гектарів – всі під 
вирощування рослин. Також ми маємо сховище на 90,000 бушелів (2 450
тон) зернових.
Культури, які ми зараз вирощуємо:
- тверда озима пшениця (червона і біла)
- кукурудза
- соя
- рапс
- соняшник
- бавовна
- люцерна
- числені сидерати



Обладнання на нашій фермі:
- Комбайн New Holland CR8090 (1)
- 2 фури для перевезення зернових
- 2 трактори на 200 кінських сил
- 3 трактори на 80-150 кінських сил
-1 12 рядна кукурузна сівалка John Deere
- 2 сівалки для дрібних зернових John Deere (30 та 

35 футів – 9,15 м та 10,7 м.)
- оприскувач John Deere R4038 Sprayer зі штангою 

100ft – 3,5 м.
- інше обладнання різного призначення



Які цілі мого фермерського господарства та 
як я їх досягаю?

• Які культури я можу вирощувати?
• Чим я можу відрізнятися від мого сусіда?
• Чи можу я покращити мій грунт? 
• Які технології доступні?
• Як мені бути найуспішнішим?



Сівозміна:

Озимі культури – період посіву вереснь-жовтень

пшениця-пшениця-рапс-пшениця-пшениця
-соя/соняшник сіються два роки поспіль після пшениці

Літні культури – період посіву може коливатись між квітнем 
та липнем

Кукурудза-соя-соняшник-бавовна-кукурудза-соя
-За останнім сезоном сої слідує пшениця і цикл почитається
заново

Сидерати застосовуються між культурами там, де це є 
практичним



Озима пшениця

Дата посіву – 15 жовтня
Стартове добриво в суміші
-10-12 галонів 10-34-0 плюс цинк
Пшениця сіється по ноу-тілу у стерню пшениці/рапсу
чи стерню сої/соняшника
- густота посіву 1.3 мільйона насінин на акр
2 внесення азоту/сірки у зимовий період - 120 кг 
діючої речовини на гектар. Третє внесення азоту на 
початку квітня
Фунгіцид для контролю іржі на покривному листі

Врожай
-40-90 бушелів на акр (2.4-5.4 тон/га)



Затрати на вирощування озимої пшениці на 
акр у 2018

-Насіння - $12/бушель $18/акр ($44,5/га) 
-Добриво 10-34-0 $27/акр ($66,7/га) 
-азотні добрива $44/акр ($109/га) 
-Контроль бур’янів/грибків $25/акр ($62/га) 
-оренда землі $50/акр ($123,5/га) 
-машинне обладнання $95/акр ($235/га) 
-податки і страховка $32/акр ($79/га) 

=======
$291/акр ($719/га) приблизно

Врожай пшениці 55бушелів/акр @ $5/бушель $275/акр 
($679/га) дохід

=======
$-16 затрати/акр



Збирання врожаю рапсу у 2017 році



Озимий рапс
Період посіву – 10 – 30 вересня
Сухе стартове добриво і крейда
вносяться перед обробкою грунту
Підготовка поля за допомогою
техніки вертикальної грунтообробки:

- змішування вапна та поживних залишків із верхнім 
шаром грунту

-кількість поживних залишків має зменшитись на 75%
Азот та сірка розкидаються по поверхні грунту взимку

- 100 кг азоту/га в діючі речовині плюс 15 кг сірки/га

Інсектициди при цвітінні від капустяної молі
Десикація проводиться перед збором урожаю шляхом 
прямого зрізання

Врожай
-25-60 бушелів на акр(1.5-3.6 тон/гектар)



Затрати на вирощування озимого рапсу на акр у
2018 році

- Насіння - $450/посівна одиниця - $27/акр ($67/га) 
- Добриво 11-52-28 $35/акр ($85/га) 
- Добриво/вапно $36/акр ($89/га) 
- Контроль бур’янів/шкідників $12/акр ($30/га) 
- Оренда землі $50/акр ($123,5/га) 
- Машинне обладнання $95/акр ($234,6/га) 
- Податки/страховка $32/акр ($79/га) 

=======
$287/акр ($709/га) затрати

Врожай рапсу 45бушелів/акр @ $7 - 315/акр ($778/га) дохід
=======
$28 прибуток/акр



Кукурудза без зрошення

Звична дата посіву 1 квітня
Густота посіву кукурудзи в грунт без поливу -- 21,000
насінин/акр (46,200 насінин/гектар)
Програма стартового добрива

- 6 галонів 10-34-0 плюс цинк в борозну
- Азот зазвичай 35 галонів/акр (77 галонів/гектар)
- Диференційовано вноситься лише азот

Врожаї
- 2018  147 бушелів/акр (8.22 тон/гектар)
- 2017  68 bushels/acre (3.8 тон/гектар)



Затрати на вирощування кукурудзи без зрошення 
у 2018 році

- Насіння - $220/посівна од. $55/акр (136 $/га)
- Добриво 10-34-12-26 $24/акр (59 $/га)
- азотне добриво $150/акр (370 $/га)
- Контроль бур’янів $54/акр (133 $/га)
- Оренда землі $50/акр (123,5$/га)
- Машинне обладнання $95/акр (235 $/га)
- Податки/страховка $32/акр (79 $/га)

=======
$460/акр затрати

Врожай кукурудзи 148бушелів/акр @ $4 $592/акр 
(1462 $/га) дохід

=======
$132 прибуток/акр



Кукурудза на зрошенні
Дата посіву – 25 квітня
Густота посіву кукурудзи в грунт з поливом -- 32,000 зернин/акр 
(70,400 насіниня/гетар)
Хімікати, які використовуються – Dicamba, Bycyclopyrone, 
Mesotrione,Atrazine
Програма стартового добрива

- 6 галонів 10-34-0 плюс цинк
Дози внесення азоту залежать від цільової врожайності, що 
становить 225 бушелів/акр (12.5тон/гектар)

- Диференційовано вносяться добрива при посіві
Внесення азоту згідно балансу:

- суха сечовина до посіву
- Через систему зрошення в фазі розвитку від V5 до V10

Врожай
-2018 рік 285 бушелів/акр (15.94 тон/гектар)



Збір урожаю кукурудзи у 2018 році



Чорний з високим вмістом олій 
соняшнк
Терміни посіву між 1 травня та 25 липня
Добриво вноситься 2 дюйми в сторону і 
три дюйми вниз від насінини

- суміш32-0-0 плюс 10-34-0 плюс цинк
- все вноситься за допомогою сівалки

Густота посіву:18-21,000 насінин на акр
Хімічний контроль бур’янів за допомогою s-
metolachor and sulfentrazone and pyroxasulfone
Можлива необхідність 10% бейтроїтами при цвітінні

обприскування від Acherontia Врожай
-1500-2500 фунтів/акр (1.5-2.5 тон/гектар)

Використовується в основному як пташиний корм



Затрати на вирощування соняшника на акр у
2018 році

- Насіння - $400/посівна од. $40/акр ($ 99/га)
- Добрива 10-34-0 цинк $19/акр ($ 47/га)
- Азотне добриво $95/акр ($ 235/га)
- Контроль бур’янів/шкідників $54/акр ($ 133/га)
- Оренда землі $50/акр ($ 123,5/га)
- Машинне обладнання $95/акр ($ 235/гар)
- Податки/страховка $32/акр ($ 79/га)

=======
$385/акр витрати

Врожай соняшника 2500фунтів/акр @ $.18 $450/акр
дохід

=======
$65прибуток/акр





Посів соняшника після таких покривних 
як: жито, тритікале, зелений горошок, 

рапс та інших бобових



Добриво вприскується за 
сівалкою і в борозну



Нововведення для нашого 
фермерського господарства цього року

– бавовна!





Затрати на вирощування бавовни 
на акр у 2018 році

- Насіння - $400/посівна од. $76/акр ($188/га)
- Добриво 10-34-0 цинк $19/акр ($47/га)
- Азотне добриво $95/акр ($235/га)
- Бур’яни/ріст Reg $75/акр ($185/га)
- Оренда землі $50/акр ($125/га)
- Машинне обладнання $95/акр ($235/га)
- Податки/страховки $32/акр ($23579/га)

=======
$442/акр витрати

Урожай бавовни 1800фунтів/акр @ $. 58/фунт $1044/акр дохід
=======
$602прибуток/акр



Технологія точного землеробства

Тестування грунту по полігонах

Картування врожайності

Автонавігація/ використання дронів

Рекомендації по добриву/насінню

Тестування зрізів/отримання зображень через 
супутник

Вирощування покривних культур



Тестування по полігонах

Один зразок відбирається з полігону 
розміром 2.5 акра (1 гектар) 

- 8 зразків беруться з кожної точки

Поживні речовини, що тестуються)
- N, P, K, Mg, Ca, Na, S, Cu, Fe, Mn, Zn,

Додатково
-ph, органіка і ємність катіонного обміну

Допомагає визначити тенденції у полі, які 
потребують уваги



Посів люцерни за допомогою автонавігації
- Люцерна займає друге місце серед джерел 

прибутку в цьому році



Використанні GPS та дронів



Дрон відобразив 
нерівномірність у 
розподіленні води 

фрегатом



Рекомендації по посіву та добривах

Що береться до уваги при розробці рекомендацій (Rx)
- Карта врожайності
- Тести на врожайність грунту по полігонах
- карти кислотності для рекомендацій по 

внесенню вапна
- типи грунтів
(це все може в значній мірі відрізнятись на 

одному і тому ж полі)
- наявність/відсутність зрошення
- Спілкування з колегами та експериментальні 

ділянки
- навчальні ділянки



Змінні норми внесення 
вапна





Карта 
рекомендацій 

по вапну



Карта врожайності

Карти, що відображають стан поля на 
сьогоднішній момент

Допомагають ідентифікувати:
- Частини поля, що потребують внесення 

добрив
- занижені ділянки, на яких є потреба у дренажі
- Можуть визначити збої у роботі сівалок
- Можуть визначити перебої у зрошенні
Ці дані використовуються для складання 

рекомендаційних карт по
- Густоті посіву
- Потребі у внесенні добрив



2018 Карта 
врожайності 

пшениці



• Mid Kansas Coop(MKC) є кооперативом у 
власності фермерів.
- Всі проби грунту на полігонах та управління даними 
здійснюється через MKC
- Використовуючи програму, що називається 
FieldAlytics,  
MKC зводить дані у файли, які можна використовувати 
для посіву рекомендацій по та внесенню добрив
- Вартість програми FieldAlytics та проб грунту по 
полігонах обходиться в $20/акр ($49/га)
- За допомогою цієї програми ми як члени маємо 
доступ як до усіх даних з нашої ферми, так і до 
фотографій супутника та даних по тестуванню листка



Знімок 
зроблений з 
супутника 

на ділянці 8-
2518 на полі 
із застосу-

ванням 
зрошення, 
на якому 
вирощу-
ється соя







Станція контролю
Крапельного 
зрошення, що 
знаходиться 
під поверхнею
землі (SDI).
Виливає
4дюйми/день







За і проти SDI
За:
- Дуже ефективне використання води
- Нульове випаровування
- Може поливати поля неправильної форми
- Поміщає воду та поживні речовини в області кореня
- Більше подобається сусідам
Проти:
- Дорого коштує установка
- Гризуни можуть задати проблем
- Потрібно бути обережним із глибиною переорювання

Вартість SDI
- при відстані 1 метр між крапельними трубками -$1

800/акр ($4 446/акр) 





Вирощування грунтопокривних культур

Не нова технологія—лише необхідність
Намагаємось досягнути тривалості життя коріння до

300днів/рік
На даний момент 20% землі фермерського 

господарства знаходиться під грунтопокривними
Як наслідок:
- Вища органіка
- Вища здатність утримувати воголу
- Бактерії та грибки стають більш збалансовані
Різноманіття покривних культур є ключовим
- Наша ферма використовує суміш 4-10 видів залежно 

від мети та культури, що заплнована наступною
Важливість випасу худоби на полях

-У нас немає худоби, тому ми використовуємо 
сусідніх корів



Посів сої у покрив з жита і тритікале



• Що наступне для нашої ферми?



• Що наступне для нашої ферми?
• Промислова конопля

• Шафран
• Кунжут



Дякую за 
запрошення до 

України!
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	���������Сівозміна:��Озимі культури – період посіву вереснь-жовтень��      пшениця-пшениця-рапс-пшениця-пшениця�-соя/соняшник сіються два роки поспіль після пшениці��Літні культури – період посіву може коливатись між квітнем та липнем��     Кукурудза-соя-соняшник-бавовна-кукурудза-соя�-За останнім сезоном сої слідує пшениця і цикл почитається заново��Сидерати застосовуються між культурами там, де це є практичним��������
	Озима пшениця��Дата посіву – 15 жовтня�Стартове добриво в суміші�-10-12 галонів 10-34-0 плюс цинк�Пшениця сіється по ноу-тілу у стерню пшениці/рапсу чи стерню сої/соняшника�- густота посіву 1.3 мільйона насінин на акр�2 внесення азоту/сірки у зимовий період - 120 кг діючої речовини на гектар. Третє внесення азоту на початку квітня�Фунгіцид для контролю іржі на покривному листі��Врожай�	-40-90 бушелів на акр (2.4-5.4 тон/га)
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	Озимий рапс�Період посіву – 10 – 30 вересня�Сухе стартове добриво і крейда� вносяться перед обробкою грунту�Підготовка поля за допомогою�техніки вертикальної грунтообробки:�	- змішування вапна та поживних залишків із верхнім шаром грунту �	-кількість поживних залишків має зменшитись на 75%�Азот та сірка розкидаються по поверхні грунту взимку	�	- 100 кг азоту/га в діючі речовині плюс 15 кг сірки/га��Інсектициди при цвітінні від капустяної молі�Десикація проводиться перед збором урожаю шляхом прямого зрізання� �Врожай�	-25-60 бушелів на акр(1.5-3.6 тон/гектар)
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	Чорний з високим вмістом олій �соняшнк�Терміни посіву між 1 травня та 25 липня�Добриво вноситься 2 дюйми в сторону і �три дюйми вниз від насінини�	- суміш32-0-0 плюс 10-34-0 плюс цинк�	- все вноситься за допомогою сівалки�Густота посіву:18-21,000 насінин на акр�Хімічний контроль бур’янів за допомогою s-metolachor and sulfentrazone	and pyroxasulfone�Можлива необхідність 10% бейтроїтами при цвітінні�обприскування від Acherontia Врожай�	-1500-2500 фунтів/акр (1.5-2.5 тон/гектар)�Використовується в основному як пташиний корм
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	Технологія точного землеробства��	Тестування грунту по полігонах��	Картування врожайності��	Автонавігація/ використання дронів��	Рекомендації по добриву/насінню��	Тестування зрізів/отримання зображень через супутник�� 	Вирощування покривних культур
	Тестування по полігонах��Один зразок відбирається з полігону �розміром 2.5 акра (1 гектар) �		- 8 зразків беруться з кожної точки�	�Поживні речовини, що тестуються)�		- N, P, K, Mg, Ca, Na, S, Cu, Fe, Mn, Zn,�Додатково�		-ph, органіка і ємність катіонного обміну��	Допомагає визначити тенденції у полі, які потребують уваги	
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	Використанні GPS та дронів
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	Рекомендації по посіву та добривах���Що береться до уваги при розробці рекомендацій (Rx)�	- Карта врожайності�	- Тести на врожайність грунту по полігонах�	- карти кислотності для рекомендацій по внесенню вапна �	- типи грунтів�	(це все може в значній мірі відрізнятись на одному і тому ж полі)�	- наявність/відсутність зрошення�	- Спілкування з колегами та експериментальні ділянки�	- навчальні ділянки
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	�Карта врожайності��	Карти, що відображають стан поля на сьогоднішній момент�	Допомагають ідентифікувати:�	- Частини поля, що потребують внесення добрив�	- занижені ділянки, на яких є потреба у дренажі�	- Можуть визначити збої у роботі сівалок�	- Можуть визначити перебої у зрошенні�	Ці дані використовуються для складання рекомендаційних карт по�		- Густоті посіву�		- Потребі у внесенні добрив		
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	Вирощування грунтопокривних культур��Не нова технологія—лише необхідність�	Намагаємось досягнути тривалості життя коріння до 300днів/рік�	На даний момент 20% землі фермерського господарства знаходиться під грунтопокривними�	Як наслідок:�	- Вища органіка�	- Вища здатність утримувати воголу�	- Бактерії та грибки стають більш збалансовані�	Різноманіття покривних культур є ключовим		- Наша ферма використовує суміш 4-10 видів залежно від мети та культури, що заплнована наступною�  	Важливість випасу худоби на полях�		-У нас немає худоби, тому ми використовуємо сусідніх корів
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