
Комплексна підтримка 
та захист ріпаку з

ADAMA

Впевненість в інвестиціях



Агропакет ADAMA ГАРАНТ ріпак –
гарантія Вашого успіху
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Захист 

посівів 

Захист 

інвестицій

Винагорода за 

лояльність

Захист посівів: 
якісна продукція та 

ефективні технології ADAMA

Захист інвестицій:
компенсація витрат на 

засоби захисту рослин у 

випадку загибелі посівів

Винагорода за 

лояльність:
більша площа – більший 

захист

Надійний захист інвестицій в посіви ріпаку



Прості умови участі:
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Захист посівів продуктами ADAMA на площі від 100 га

Купівля продуктів ADAMA з розрахунку від $30 на 1 га 

без ПДВ

Мінімальний пакет документів: заява, план посівів, 

реєстр полів, копії накладних 

Продукція ADAMA на вибір з переліку (за Комерційною 

політикою)

Застосування набору з трьох препаратів ADAMA: 2 

(гербіцид + інсектицид або фунгіцид) + 1 мікродобриво
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Перелік продуктів ADAMA для участі:

Фунгіциди

ОРІУС™

Гербіциди

КАЛІФ™

КАЛІФ™ МЕГА

СУЛТАН™

СУЛТАН™ ТВІН

АГІЛ™

Інсектициди

ГАЛІЛ™

ПІРІНЕКС® СУПЕР

ЛАМДЕКС™

Біостимулятори,
Мікродобрива

СКУДЕРО БОРОН



Легкі рівні участі та лояльність:
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* При загибелі -100% посівів на одному полі

<50%

ПАКЕТ

ОПТИМАЛЬНИЙ

до 50 $/га  витрат 

на продукцію 

ADAMA, без ПДВ

посівів ріпаку захищено 

продуктами ADAMA
До 

45%

витрат при загибелі 

посівів ріпаку 

компенсується*

>50%
посівів ріпаку захищено 

продуктами ADAMA
До 

55%

витрат при загибелі 

посівів ріпаку 

компенсується*



Легкі рівні участі та лояльність:
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* При загибелі -100% посівів на одному полі

ПАКЕТ

ЛОЯЛЬНИЙ

від 50 $/га витрат 

на продукцію 

ADAMA, без ПДВ

До 

55%

витрат при загибелі 

посівів ріпаку 

компенсується*

<50%

посівів ріпаку захищено 

продуктами ADAMA

>50%
посівів ріпаку захищено 

продуктами ADAMA

витрат при загибелі 

посівів ріпаку 

компенсується*

До 

65%



Процес та взаємодія в рамках 
Агропакета
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ADAMA та Страховик укладають Договір про співпрацю

Інформація та документи по господарствах, які підлягають страхуванню, 

надаються Страховику

Проводиться огляд посівів щодо відповідності встановленим критеріям

Визначається остаточний перелік посівів, які підлягають страхуванню

Проводиться оплата страхового платежу

Господарства повідомляють про настання несприятливих погодних умов 

та загибель посівів

до 01.08.2021

до 30.10.2021

до 10.12.2021

до 20.12.2021

до 25.12.2021

до 30.04.2022

Страхові виплати на банківський рахунок Агровиробників в гривні* до 15.05.2022

*виплата здійснюється у випадку відсутності заборгованості фермера за продукти ADAMA



Критерії прийняття посівів на 
страхування :
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Рівномірні 

сходи

Кількість 

рослин на 1м² 

– від 25 шт.*

Кількість 

листків розетки 

– від 5 шт.

Діаметр 

кореневої шийки 

– від 5 мм

Рослини 

зеленого 

кольору

Висота 

розташування 

точки росту ≤ 3 см

*при підрахунку кількості не враховуються перерослі рослини, а саме: висотою ≥30см, з 
розеткою від 12 листків, діаметром кореневої шийки ≥ 5мм, сформованим квітконосним пагоном. 



Страхові ризики:
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Засуха, суховій

Град, злива, сильна злива, тривалі дощі

Ґрунтова кірка, сильний вітер, пилова буря

Пожежа

Шквал, смерч, видування

Протиправні дії третіх осіб

Епіфітотійний розвиток шкідників та хворіб

Вимерзання, ожеледь, випрівання, вимокання, льодова кірка, випирання, заморозки

Засуха, суховій



Страховий випадок:
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Під повною загибеллю посівів с.-г. культур розуміється загибель 

50% і більше сходів озимих с.-г. культур на конкретному полі 

(або чітко вираженій його частині площею не менше 30% від 

загальної площі поля) після виходу з зими.

Страховий випадок - повна загибель застрахованих посівів озимих с.-г. культур, 

внаслідок прямого впливу подій (страхових ризиків).

Виплата страхового відшкодування здійснюється тільки після 

проведення робіт по культивації та/або дискування загиблих 

посівів, чи інших робіт по підготовці для посіву ярих культур.



Основні етапи Агропакета:
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Повідомлення про настання страхового випадку (загибель 

урожаю)

30 жовтня 30 листопада 31 грудня 31 січня 28 лютого 30 квітня 31 травня

Огляд посівів, прийняття їх на страхування. Отримання сертифіката

до 30.04.

15 днів7 днів

31 березня

Закупівля продуктів ADAMA та приєднання до програми

до 20.10

до 10.12

Огляд загиблих посівів, документування, отримання відшкодування

1

2

3

4
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Страхове відшкодування, приклад:

• Господар придбав ЗЗР  
ADAMA на площу 200 га.

• Витратив 950 грн/га      
(190 000 грн на все поле)

Завдяки Агропакету ADAMA ГАРАНТ ріпак 
Господар отримав компенсацію 522,5 грн/га
(104 500 грн на все поле, 55%).

Через несприятливі погодні умови 
посіви загинули

• Господар придбав ЗЗР  
ADAMA на площу 200 га.

• Витратив 1500 грн/га
(300 000 грн на все поле)

Завдяки Агропакету ADAMA ГАРАНТ ріпак 
Господар отримав компенсацію 975 грн/га
(195 000 грн на все поле, 65%).

Через несприятливі погодні умови 
посіви загинули

ПАКЕТ
ОПТИМАЛЬНИЙ

ПАКЕТ
ЛОЯЛЬНИЙ



Переваги Агропакета ADAMA 
ГАРАНТ ріпак:
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4
Можливість поєднувати з Агропакетом ADAMA

ЖНИВА та іншими Агропакетами

ADAMA надійний партнер та експерт1

2 Комплексний захист посівів та інвестицій 

5
Покращені умови страхування для Лояльного 

Господаря

3 Широкий вибір ЗЗР



Контакти:
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ruslan.rybonka@adama.com

+380 50 710 40 12

Звертайтеся до менеджерів ADAMA у Вашому регіоні за контактами на сайті 

ua.adama.com/contact або до Відділу розвитку бізнесу:

Руслан 

Рибонька
Менеджер Агропакета 

ADAMA ГАРАНТ ріпак

kseniia.gorodetska@adama.com

+380 50 878 58 00

Ксенія 

Городецька
Керівник відділу в 

регіонах Центр, Схід

ihor.savinov@adama.com

+380 50 315 26 23

Ігор

Савінов
Керівник відділу в регіонах 

Південь, Захід

ADAMA Fin –

фінансовий помічник 

у Вашому смартфоні

Всі можливості Агропакетів, 

аналітика аграрних ринків та 

актуальні ціни завжди з Вами у 

мобільному додатку ADAMA Fin

Завантажуйте ADAMA Fin!

mailto:ruslan.rybonka@adama.com
mailto:serhii.nadtochii@adama.com
mailto:seniia.gorodetska@adama.com
mailto:ihor.savinov@adama.com


www.adama.com/ukraine

Чуємо                       Вивчаємо                   Робимо 


