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Ефект від використання ГМ сортів в Україні

Короткий огляд
У цьому дослідженні розглядаються можливий економічний та екологічний ефект від
використання сучасних комерційних сільськогосподарських біотехнологій в Україні. В ньому
використано широкий масив літератури, яка досліджує вказані питання на глобальному рівні і
використовує ці дані як першооснову для оцінки можливого впливу в Україні на існуючі
традиційні системи виробництва.
У дослідженні вивчаються конкретні біотехнологічні сорти:
• стійкий до гербіцидів новий гібридний (високоврожайний) ріпак (ГМ ГТ);
• стійка до гербіцидів соя;
• стійкий до гербіцидів цукровий буряк;
• стійка до гербіцидів кукурудза;
• стійка до комах кукурудза (ГМ ІР) (до кукурудзяних зернових шкідників і / або кукурудзяних
кореневих шкідників).

Економічний ефект на рівні фермерських господарств (див. Розділ 3)
Беручи за основу ефект, виявлений в країнах, які в даний час використовують ці ГМ-технології, і
застосовуючи їх до місцевих умов і практики в Україні, дана, наведені у Таблиці 1, узагальнюють
можливі наслідки використання кожної окремої культури і сорту. Майже в усіх випадках,
запровадження ГМ-технологій вірогідно призводить до чистого зростання рівня рентабельності у
фермерів, які їх застосовують.
Конкретний рівень впливу буде змінюватись залежно від господарства, його місцезнаходження,
року, і від того, в якій мірі фермери страждають від бур'янів і шкідників. Загалом, більш
інтенсивні виробники, які, як правило, мають вищу середньої врожайність, використовують
новітні технології захисту насіння і рослин та нові підходи землеробства, ймовірно, отримають
вигоду, головним чином, від зниження витрат на виробництво (менших витрат на засоби захисту
рослин), хоча покращення врожайності, швидше за все, також відбудеться. Для більшості, тобто
екстенсивних виробників1, основну вигоду від використання ГМ-технологій, ймовірно,
становитиме більш висока врожайність.
Таблиця 1: Загальний імовірний економічний ефект від використання ГМ-технологій
фермерськими господарствами України ($/га)

ГМ ГТ олійний
ріпак (стійкий до
гліфосату)
ГМ ГТ олійний
ріпак (стійкий до
глюфосинату)
ГМ ГТ соя
ГМ ГТ цукровий
буряк
ГМ ГТ кукурудза
ГМ ІР кукурудза

Вплив на
врожайність %
+3 до +12

Насіння
преміям
+18

Вартість засобів
захисту рослин
-11 до -22

Вплив на
прибутковість
+14 до +108

Зміни у
прибутковості %
+2.7 до +21

+10 до +12

+18

+18 до +55

+37 до +76

+7.2 до +14.8

+5 до +15
+3 до +15

+15 до +20
+50 до
+140
+20 до +25
+41

-23 до -26
-94 до -104

+47 до +111
+8 до +322

+11.3 до +26.9
+1 до +40

-8 до -28
-12 до -25

+35 до +60
+67 до +80

+6.8 до +11.7
+13 до +16.4

0 до +5
+10

1

Які, як правило, мають нижчі врожаї та здійснюють менше затрат на захист насіння і рослин, ніж інтенсивні
виробники.
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(стійка до кукурудзяних зернових
шкідників)
ГМ ІР кукурудза
+9 до +28
+32
0
+68 до +126
+13.6 до +25.2
(стійка до кукурудзяних кореневих
шкідників)
Примітка: знак «мінус» позначає зменшення вартості (витрат), а знак «плюс» позначає збільшення
прибутку або ціни (насіння преміум)

Окрім

кількісних

показників

безпосереднього

впливу

на

прибутковість

фермерських

господарств, існують також інші важливі, непрямі наслідки, які важче піддаються кількісній
оцінці, як-от: сприяння запровадженню зниженої/безорної обробки ґрунтів, зниження ризиків
виробництва, зручність, зменшення впливу пестицидів на фермерів і робітників сільських
господарств, підвищення якості врожаю. Фермери, які запровадили ГМ-культури, називають ці
менш відчутні вигоди серед важливих чинників, які вплинули на їхнє рішення по
запровадженню ГМ-технології. Фермери України так само можуть отримати ці переваги, якщо
використовуватимуть цю технологію.
Економічний ефект на національному рівні (див. Розділ 4)
Беручи за основу підсумовані вище переваги на рівні фермерського господарства, у Табл. 2
узагальнено ймовірний економічний вплив на державному рівні від використання сучасних
комерційних ГМ-технологій. Припущення, використані для розрахунку ймовірного рівня
запровадження ГТ-сортів в Україні, спираються на рівень запровадження в країнах, які на даний
час використовують цю технологію, а щодо ІР-кукурудзи, то передбачувані посівні площі
обмежені районами, які зазвичай зазнають економічних втрат від шкідників. У цілому, загальна
потенційна річна вигода на рівні фермерських господарств України від використання відповідних
сучасних ГМ-технологій сягає 525 млн. доларів США.
Таблиця 2: Потенційна щорічна економічна вигода на національному рівні від
використання сучасних ГМ-технологій фермерськими господарствами (млн. дол. США)
50% запровадження
Максимальне запровадження
ГМ ГТ олійний ріпак (стійкий до 6.4 до 49.1
11.5 до 88.4
гліфосату) АБО
або
або
ГМ ГТ олійний ріпак (стійкий до 16.8 до 34.6
30.3 до 62.2
глуфосинату)
ГМ ГТ соя
28.0 до 66.0
50.3 до 118.9
ГМ ГТ цукровий буряк
29.7 до 88.5
53.5 до 159.4
ГМ ГТ кукурудза
46.3 до 79.4
64.9 до 111.2
ГМ ІР кукурудза (стійка до ку- 26.8 до 32.0
33.5 до 40.0
курудзяних зернових шкідників)
ГМ ІР кукурудза (стійка до ку- 1.4 до 2.8
3.4 до 7.0
курудзяних кореневих шкідників)
Разом
від 138.6 до 317.8
від 217.1 до 524.9
Примітка:
1. 50% запровадження стосується ГМ ГТ культур. Для ГМ ІР кукурудзи, стійкої до кукурудзяних зернових
шкідників = 0,4 млн. га і для ГМ ІР кукурудзи, стійкої до кукурудзяних кореневих шкідників = 20 тис. га
2. Максимальне запровадження:
• ГМ ГТ сої, олійного ріпаку та цукрових буряків: 90%
• ГМ ГТ кукурудзи: 70%
• ГМ ІР кукурудзи, стійкої до кукурудзяних зернових шкідників: 0,5 млн. га
• ГМ ІР кукурудзи, стійкої до кукурудзяних кореневих шкідників: 50 тис. га

Як зазначено в Табл. 1, врожайність зростатиме у разі запровадження ГМ-технологій. Якщо взяти
за основу вказану врожайність і застосувати її до двох вищенаведених варіантів запровадження,
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то це означатиме, що обсяги виробництва кожної культури в Україні, швидше за все, збільшаться
(Табл. 3).
У разі досягнення нижчого показника рівня запровадженні та припущення покращення
врожайності, вірогідно, матиме місце збільшення виробництва чотирьох культур на 0,9 млн. тон,
що дорівнює приросту на 1,5% від загального обсягу виробництва цих чотирьох культур (в
діапазоні від 1,1% до 2,5% від врожаю). У разі досягнення вищого рівня ймовірних показників
площі запровадження та припущень покращення врожайності виникне суттєвіший
потенційний річний виробничий ефект із зростанням на 3,2 млн. тонн, що становить 9,5% від
загального обсягу виробництва зазначених чотирьох культур (з діапазоном зростання від 4% до
15,7% від урожаю).
Таблиця 3: Потенційний щорічний вплив на виробництво від використання ГМтехнологій в Україні (тис. т)

Соя
Кукурудза
Олійний ріпак
Цукровий буряк

Найнижчий
рівень
запровадження і
впливу
на
врожайність
+48.2
+188.5
+23.2
+230.7

Найвищий рівень
запровадження і
впливу
на
врожайність
+260.3
+663.8
+167.1
+2,076.8

Зміна
в
загальному обсязі
виробництва,%:
мінімальний
вплив
+2.5
+1.1
+1.5
+1.7

Зміна
в
загальному обсязі
виробництва,%:
максимальний
вплив
+13.7
+4.0
+11.1
+15.7

Вплив на навколишнє середовище в результаті змін у використанні інсектицидів і
гербіцидів (див. Розділ 5)
Щоб перевірити цей вплив, у дослідженні було проаналізовано використання активних
компонентів і використано показник відомий як Коефіцієнт екологічного впливу (КЕВ) для
оцінки ширшого впливу на навколишнє середовище, включаючи вплив на здоров'я людини і
тварин. КЕВ передає сутність різного впливу окремих пестицидів на навколишнє середовище і
здоров'я у різних ГМ і традиційних виробничих системах як «вартість поля за гектар» і
спирається на основні дані про токсичність і зовнішній вплив на навколишнє середовище у
розрізі окремих продуктів. У зв'язку з цим він забезпечує кращий критерій для зіставлення і
порівняння впливу різних пестицидів на навколишнє середовище та здоров'я людини, ніж
значення активного компонента саме по собі. Читачам, однак, слід зауважити, що КЕВ є тільки
показником і не враховує всі екологічні проблеми і наслідки. При аналізі ГМ ГТ технології ми
виходили з припущення, що традиційна альтернатива забезпечує той же рівень боротьби з
бур'янами, як і в системі ГМ ГТ виробництва.
У Табл. 4 підсумовані потенційні щорічні зміни у використанні гербіцидів за умови, що сучасні
ГМ ГТ технології будуть використовуватись в Україні. При нижчих показниках площі
запровадження загальне використання гербіцидних активних інгредієнтів по відношенню до
вказаних чотирьох культур знизиться на 4,4-6,1% (від 0,24 млн. до 0,33 млн. кг), із зниженням на
понад 14,8% і до 15,3% значення КЕВ. При вищих показниках площі запровадження, ідентичних
до рівнів запровадження у країнах, які на даний момент використовують ці технології, ймовірне
зниження загального використання активних інгредієнтів по відношенню до чотирьох культур
становитиме від 7,1% (майже на 0,39 млн. кг менше) до 7,8% ( на 0,42 млн. кг менше). З точки зору
пов’язаного з цим впливу на навколишнє середовище, визначеного за допомогою показника
КЕВ, має відбутися зниження приблизно на 24%.
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Таблиця 4: Ймовірні щорічні зміни у використанні гербіцидів та пов'язаний з цим вплив
на довкілля у зв’язку з використанням ГМ ГТ технологій по відношенню до даних
чотирьох культур в Україні (у %)

Нижчий
рівень
запровадження
Вищий
рівень
запровадження

Зміни обсягу активного
інгредієнта (кг)

Зміни обсягу активного
інгредієнта (%)

Зміни
значення
показника КЕВ

від -237,079 до -333,539

від -4.4 до -6.1

від -14.8 до -15.3

від -387,049 до -424,107

від -7.1 до -7.8

від -23.7 до -24.6

Будь-яка зміна у використанні інсектицидів, пов'язана з запровадженням ГМ ІР технології, щодо
кукурудзи буде обмежена, оскільки тільки відносно невеликі площі традиційної кукурудзи
зазвичай піддавались обробці інсектицидами, що застосовуються проти кукурудзяних зернових
шкідників (близько 100 тис. га в рік). Ґрунтуючись на тому, що ГМ ІР технологія (яка
застосовуються проти кукурудзяних зернових шкідників) дозволить припинити застосування
такої обробки, щорічна економія у використанні інсектицидів становитиме близько 23 000 кг
активного інгредієнта інсектицидів. Оскільки у нас немає історії використання інсектицидів для
обробки кукурудзяних кореневих шкідників, запровадження ГМ ІР технології, спрямованої
проти кукурудзяних кореневих шкідників не призведе до будь-якої економії на інсектицидах у
порівнянні з сучасною моделлю використання.
Вплив на навколишнє середовище в результаті зміни обсягу викидів парникових газів
(див. Розділ 5)
Сфера застосування біотехнологічних культур, які сприяють зменшенню рівня викидів
парникових газів (ПГ), формується на основі двох основних джерел. По-перше, біотехнологічні
культури сприяють зниженню споживання палива завдяки рідшому застосуванню гербіцидів та
інсектицидів, а також зменшенню споживання енергії на обробку ґрунту.
Крім того, відбувся перехід від систем виробництва з традиційною обробкою ґрунту до безорної
(БО), чому сприяє ГМ ГТ технологія. Однак, що стосується України, БО системи виробництва
широко не практикуються. Одним з важливих факторів, з яким це пов’язано, є відсутність
відповідної техніки і устаткування для роботи в умовах безорної системи виробництва, а також
нестача капіталу для фінансування такого обладнання. Таким чином, у той час як ГМ ГТ
технології сприяли впровадженню БО систем виробництва в Північній і Південній Америці,
навряд чи вони зможуть виконати подібну роль в Україні в найближчі кілька років (якщо
технологія буде дозволена для комерційного використання), у зв’язку з вказаними проблемами.
В межах цього дослідження, припускається, що ГМ ГТ технологія не сприятиме переходу від
виробничої системи з орною обробкою ґрунту до БО в системі сільськогосподарського
виробництва України та не матиме наслідком будь-яку економію палива, пов'язану зі змінами у
системах обробки, що використовуються. Таким чином, зниження викидів парникових газів (ПГ),
зазначене нижче, відноситься суто до економії палива, пов'язаної із зменшенням сфери
застосування розпилювання гербіцидів та інсектицидів.
Потенційна річна сума заощаджених на паливі коштів від запровадження ГМ-технологій в
Україні при нижчому показнику рівня запровадження становитиме близько 0,78 млн. літрів
палива, що еквівалентно заощадженню 2,73 млн. кг двоокису вуглецю. При вищому рівні
запровадження потенційна річна економія палива і двоокису вуглецю досягне 1,56 млн. літрів
палива та 5,35 млн. кг двоокису вуглецю (що еквівалентно усуненню з доріг 2200 легкових
автомобілів в рік).
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Вступ
1.1 Загальні відомості
Жодні генетично модифіковані (ГМ) сільськогосподарські культури в даний час офіційно не
дозволені для посадки в Україні, хоча відомо 2, що для вирощування значної частини сої
незаконно використовуються ГМ гербіцидо-толерантна (ГТ) технологія, також, можливо, що
існують невеликі ділянки засадженні з незаконним використанням ГМ інсектицидо-резистентної
(ІР) технології з метою боротьби з лускокрилими шкідниками кукурудзи (наприклад,
європейським кукурудзяним метеликом, ЄКМ). Україна, однак, є країною, в якій можливості для
використання нових технологій в системах рослинництва є величезними, враховуючи великі
площі, виділені під орні сільськогосподарські культури, та сучасний низький рівень
продуктивності у порівнянні з виробничими системами в західних сільськогосподарських
економіках. Отже, наявність і запровадження ГМ-технології містить значний потенціал для
сектора орного рослинництва в Україні і забезпечить швидкий технологічний та продуктивний
поступ, якщо фермерам буде надано доступ до цієї продукції.

1.2 Цілі
Це дослідження вивчає потенційні економічні та екологічні наслідки/вигоди, які могли б бути
досягнуті в результаті комерційного запровадження існуючих ГМ-технологій в Україні. У ньому
розглядається ефект як на рівні фермерського господарства, так і на національному
(комплексному) рівні. Вплив на довкілля показано в розрізі змін у використанні пестицидів і
впливу на обсяг викидів парникових газів (двоокису вуглецю).
У дослідженні вивчаються конкретні сорти:
• ГТ соя, кукурудза, олійний ріпак/канола та цукровий буряк;
• Кукурудза: стійка до комах (до ЄКМ і/або кукурудзяних кореневих шкідників).
Дослідження базується
дослідження та аналізу3.

на

поєднанні

внутрішньодержавного

збору

даних,

кабінетного

1.3 Структура
Доповідь побудована таким чином:
• Розділ 1: Вступ (цей розділ)
• Розділ 2: Виробнича база відповідних сільськогосподарських культур
• Розділ 3: Економічні витрати і вигоди від використання ГМ-технології на рівні фермерського
господарства
• Розділ 4: Потенційний економічний ефект на національному рівні
• Розділ 5: Вплив на довкілля (з акцентом на зміни у використанні пестицидів та викидів
парникових газів)
2

Джерело: оглядачі промисловості та аналіз використання гліфосату на сої

3

Автори також висловлюють вдячність Олегу Новожилову, Тетяні Новак, Станіславу Трибелю, які взяли
участь у зборі даних.
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2 Виробнича база відповідних сільськогосподарських культур
2.1 Посівні площі
Аграрний сектор є важливою частиною економіки Україні, на який припало більше 8%
внутрішнього валового продукту (ВВП) в 2010 р.4. У 2009 р. в Україні використовувалось близько
41,1 млн. га сільськогосподарських угідь 5, з яких 32,47 млн. га – орні землі.
В межах загальної площі орних земель, засіви чотирьох сільськогосподарських культур, докладно
розглянутих у цьому дослідженні, становили в 2011 р. близько 17% від загальної площі (Табл. 5).
Таблиця 5: Площі, засіяні основними культурами: Україна, 2009 - 2011 роки (тис. га)
Культура
2009
2010
2011 (тимчасово)
Кукурудза
2,089
2,648
2,869
Ріпак
1,014
863
910
Соя
623
1,037
1,190
Цукровий буряк
322
492
550
Разом: 4 культури
4,048
5,040
5,519
Джерело: Державний комітет статистики України, Департамент сільського господарства США (ДСГСШ).

В цілому, площа посівів цих культур в останні роки збільшилася. В той же час площа під
олійним ріпаком зменшилася з 2009 р. по 2011 р.; очікується, що до моменту збору врожаю 2012
р. вона знову збільшиться до рівня 2009 р.
В даний час, жодні ГМ-культури не дозволені на законодавчому рівні для комерційного продажу
або вирощування в Україні. Тим не менш, ГМ ГТ соя нелегально вирощується протягом кількох
років, починаючи з першого виходу на ринок в сусідній Румунії в 1999 році. В даний час, згідно з
оцінками, від 20% до 30% сої в Україні вирощується з нелегально висіяного насіння, створеного із
застосуванням ГМ ГТ технологій. Цілком імовірно, що невеликі площі ГМ ІР кукурудзи також
засіяні (нелегально) насінням, ввезеним неофіційно із сусідніх Чехії та Словаччини.

2.2 Рентабельність
Зміни посівної площі вказаних чотирьох сільськогосподарських культур в значній мірі
відображають зміни у прибутковості цих культур (Табл. 6) та їхньому рівні рентабельності в
порівнянні з альтернативними зерновими та олійними культурами. Зокрема, кукурудза
незмінно була найприбутковішою зерновою культурою6, в той час як ріпак та соя були досить
прибутковими (ротаційними) культурами. Рентабельність цукрового буряка також зросла в
останні роки, значною мірою за рахунок зростання цін на цукор.
Таблиця 6: Середня валова прибутковіть у 2010/11 р.р. (дол. США /га)
Ціна ($/т)
Врожай (т/га)
Прибуток
Змінні витрати
Насіння
Добриво
Засоби
захисту

Ріпак
538
1.7
915

Соя
450
1.62
729

Кукурудза
215
4.51
970

Цукровий буряк
64
27.97
1,790

34
172
68

64
124
47

125
132
57

170
275
177

4

У разі врахування агропродовольчого переробного сектора та інвестиційних секторів, ця частка у ВВП зростає до
більше, ніж 17% (джерело: Світовий Банк. www.worldbank.org/data)
5 Частка від загальної площі землі, яку становлять придатні до використання сільськогосподарські угіддя (ПВСУ) склала
71%.
6 Наступною найприбутковішою зерновою культурою в 2010/11 р.р. була пшениця з валовим прибутком близько 350 дол.
США/з га.
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рослин
Оплата праці
19
55
Техніка
109
26
Загальна
сума 402
316
змінних витрат
Базові
змінні 274
235
витрати
Валовий
513 (723)
413 (654)
прибуток
Базовий валовий 641 (876)
494 (777)
прибуток
Джерело: УкрАгроКонсалт, Клефман, Джейеф кей Кінетек
Примітка: цифри в дужках = показники 2008/09 р.р.

26
118
458

27
338
987

314

622

512 (815)

803 (587)

656 (1,019)

1,168 (233)

2.3 Використання
Дані Таблиці 7 підсумовують баланс поставок для кожної з чотирьох культур. Необхідно
відзначити наступні ключові моменти:
• Олійний ріпак: Україна є самодостатньою у виробництві і споживанні цієї культури. Лише
близько 5% урожаю використовується всередині країни, в той час як переважна більшість
продукції експортується. Основними експортними ринками в 2010/11р.р. були ЄС і Туреччина.
• Соя: як і у випадку з ріпаком, Україна є самодостатньою в області поставок і внутрішнього
використання сої. Близько половини вітчизняної продукції йде на експорт, при цьому
основними ринками є ЄС, Єгипет, Туреччина і Росія.
• Кукурудза: також культура, для якої експорт є основним ринком, на який припадає трохи
більше 60% від загального обсягу поставок в 2010/11р.р. Основними експортними ринками є
Єгипет, ЄС, Сирія, Лівія, Ізраїль та Іран. Щодо внутрішнього використання, 88%
використовується як корм для тварин, а решта використовується для продовольчих потреб
людини та застосовується у промисловості.
• Цукровий буряк: внутрішнє виробництво бурякового цукру забезпечує близько 80% від
загального обсягу цукру, що використовується в Україні. Експорт становить лише близько 5% від
загального обсягу постачання. Увесь внутрішній товар використовується для споживання
людиною.
Таблиця 7: Баланс поставок у 2010/11 р.р. (тис. т)
Олійний ріпак
Соя
Кукурудза
Цукор
Початкові запаси
70
10
450
80
Внутрішнє виробництво
1,500
1,900
16,700
1,685
Імпорт
5
0
5
370
Загальний обсяг поставок
1,575
1,910
17,155
2,135
Використання
Експорт
1,400
1,000
10,555
109
Подрібнення
80
800
Не застосовується
Не застосовується
Внутрішнє
використання 0
80
6,100
1,900
(загалом
для
олійних
культур)
Кінцеві запаси
95
30
500
126
Джерело: Ойл Ворлд, Державний комітет статистики України, Міністерства сільського господарства США
Примітка: Виробництво цукру становить 13,25 млн. т цукру-сирця з цукрових буряків. Імпорт цукру склав
0,25 млн. т цукру-сирцю і 0,12 млн. т рафінованого цукру. На експорт йде цукор-рафінад. Внутрішнє
використання повністю належить до споживання людиною.
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2.4 Традиційна боротьба з шкідниками та бур'янами
У цьому підрозділі стисло розглядається характер традиційної боротьби зі шкідниками та
бур'янами по відношенню до чотирьох сільськогосподарських культур, з фокусуванням тільки на
тих шкідниках і бур'янах, з якими можна проводити альтернативну боротьбу за допомогою
сучасних комерційних ГМ- технологій.

2.4.1 Кукурудза
Фермери України витратили близько 100 млн. дол. США на засоби захисту рослин для кукурудзи
в 2010/11роках. В рамках цього ринку, використання гербіцидів домінує, складаючи 95% від усієї
площі під кукурудзою, оброблених засобами захисту рослин. Решта площі обробки припадає на
інсектициди.
Кукурудзяні зернові шкідники
Лускокрилий шкідник Ostrinia nubilalis (європейський кукурудзяний метелик, ЄКМ) є одним з
основних видів шкідників кукурудзи в Україні. В той час як ступінь розповсюдження і наслідки
ураження ЄКМ значно варіюють залежно від регіону і року, крім того вони залежать від місцевих
кліматичних умов, використання інсектицидів і часу посадки (наприклад, ранні культури, як
правило, здатні краще протистояти нападам у порівнянні з пізнішими насадженнями), зазвичай,
від 0,4 млн. га до 0,5 млн. га (від 15% до 19% посівної площі в 2011 р.) кукурудзи щороку
страждають від шкідників в такій мірі, що це спричиняє "економічну шкоду" 7. Найбільш
потерпають, як правило, Донецька, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська,
Полтавська, Тернопільська та Чернівецька області.
Фермери, які вирощують кукурудзу, як правило, використовують один з трьох підходів до
вирішення проблеми ЄКМ. Один з них полягає у відсутності активних дій з протруювання
шкідників (тобто, вони не вживають заходів по захисту врожаю). Такий підхід, як правило,
досить поширений (як в Європі, так і в усьому світі), оскільки шкідливий вплив з боку ЄКМ
змінюється, а отже, в певні роки шкода може бути обмежена. Комплекс заходів по захисту
врожаю (див. нижче) теж став застосовуватись обмежено, оскільки багато фермерів вважають,
що інсектициди мають обмежену ефективність:
• вони можуть знищувати личинок на поверхні рослин кукурудзи під час розпилення, але менш
ефективні проти личинок, які вп'ялися в стебла;
• відкладання яєць може відбутися протягом трьох тижнів, а більшість інсектицидів діють тільки
від 7 до 10 днів;
• деякі фермери, ймовірно, не враховують рівень шкоди, яку завдає ЄКМ. На цьому
наголошувалось в опитуваннях фермерів, що використовують ГМ ІР технології, у яких деякі
користувачі зазначили, що тільки після використання цієї технології, вони повністю усвідомили
негативні наслідки ЄКМ (наприклад, Брукс, 2003, стосовно Іспанії).
Два інші традиційні підходи пов'язані або з використанням інсектицидів, або з біологічними
методами боротьби (що включає запускання паразитичної оси трихограми - Trichogramma). В
Україні дані Головдержзахисту показують, що в останні роки близько 18-19% від загального
обсягу врожаю кукурудзи, як правило, піддаються певного роду заходам по боротьбі із
шкідниками, і в рамках цих заходів у 85% - 100% (в середньому 90%) випадків використовувалась
трихограма8.
Вартість такої обробки змінюється залежно від того, які використовуються інсектициди, і
способу застосування (за допомогою розпилювача або по повітрю). У 2011/12 р.р., вартість
7

Хоча дані з Головдержзахисту показують, що в останні роки від 65% до 87% загальних посівів показали наявність
популяцій ЄКМ.
8 У 2011 р. близько 100 тис. га кукурудзи було оброблено інсектицидами, в основному орієнтованими на кукурудзяних
зернових шкідників, а щодо близько 400 тис. га було застосовано трихограму
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обробки інсектицидами знаходилися в діапазоні від 12 $/га до 25 $/га9 з розрахунку одної обробки
на урожай і близько 25 $/га для трихограми (джерело: галузь).
Як зазначено вище, існує досить поширена думка і розуміння того, що ці форми боротьби із
шкідниками мають обмежену ефективність. Наприклад, аналіз, проведений в Польщі Берешем і
Лізовіцем (2005) встановив, що інсектициди забезпечують ефективність на рівні від 62% до 89%, а
трихограма – на рівні від 57% до 59%.
Спираючись на дані Національної академії аграрних наук України, втрати врожаю кукурудзи від
шкоди, завданої ЄКМ, як правило, знаходяться в діапазоні від 6% до 25%, а при сильному
ураженні, втрати врожаю можуть сягати 50%. Такі ступені втрати урожаю співрозмірні з
втратами, яких зазнають в інших країнах. Наприклад, в Іспанії, втрати, пов'язані з ЄКМ,
зазвичай, зменшуються в межах від 5% до 15% для сільськогосподарських культур, які
обробляються традиційними засобами захисту (інсектицидами); від 10% до 20% для
сільськогосподарських культур, щодо яких не застосовуються засоби захисту рослин, а в роки
сильного зараження втрати врожаю можуть становити від 30% до 50% (Брукс, 2003).
Кукурудзяні кореневі шкідники
Західний кукурудзяний жучок (Diabrotica virgifera: ЗКЖ) є порівняно недавнім шкідником в
Європі і був вперше виявлений в Україні в 2001 р. в Закарпатській області. З тих пір площа
зараження щорічно поширюється і переходить на інші області, включаючи Івано-Франківську,
Львівську та Тернопільську. У 2009 р. площа, заражена цим шкідником, за оцінками, становила
близько 18 тис. га, а до 2011 р. цей показник зріс до розміру від 25 тис. га до 50 тис. га.
Враховуючи відносно недавню історію цього шкідника, існує обмежений досвід застосування
заходів по боротьбі з ним, зокрема, застосування ґрунтових інсектицидів та/або обробки насіння.
Таким чином, у всіх областях, що постраждали від ЗКЖ в Україні, ймовірно, не застосовуються
жодні заходи хімічної боротьби зі шкідниками.
Вплив ЗКЖ на врожайність кукурудзи може бути значним, а в крайніх випадках може зумовити
втрату до 80% врожаю. В кінцевому рахунку, рівень втрати врожаю залежить від рівня
зараженості і ступеня ефективності захисних заходів. У США, де має місце поєднання сівозміни і
ґрунтових інсектицидів широкої дії на 20-30% загального обсягу посівів (до появи ГМ ІР
кукурудзи, стійкої до цього шкідника), втрати врожаю, як правило, знаходяться в діапазоні від
9% до 28% для заражених кореневим жучком сільськогосподарських культур, до яких не
застосовуються заходи захисту, і близько 5% для заражених культур, які традиційно
обробляються ґрунтовими інсектицидами (Алстон та ін, 2003; Мітчелл, 2002).
Боротьба з бур'янами
Бур'яни є однією з основних проблем, що стоїть перед усім сільськогосподарським
виробництвом в Україні. Господарські практики вирішення проблеми бур'янів відрізняються
залежно від сільськогосподарської культури на території областей України та в залежності від
величини проблеми. В цілому, найбільш поширеною формою боротьби з бур'янами є практика
використання гербіцидів, які можуть бути застосовані як до або після появи сходів, так і шляхом
комбінації до і після появи сходів.
Що стосується традиційних методів боротьби з бур'янами у посівах кукурудзи в Україні, то в
загальних рисах ситуація виглядає наступним чином:
• Існує суміш основних бур'янів кукурудзи (Табл. 8);
• Близько 90% загального обсягу посівів, зазвичай, зазнає принаймні однієї гербіцидної обробки
протягом року. Іншими словами, 10% використовує механічне/ручне прополювання або не
використовує жодних засобів боротьби з бур'янами;
• Використовуються гербіциди як до появи сходів, так і після появи сходів, при цьому деякі
фермери використовують гербіциди тільки до появи сходів, деякі тільки після появи сходів, а
9
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деякі як до, так і після появи сходів. Переважає використання після сходових гербіцидів, на які
припадає близько 60% від обсягу використання відповідно до ваги продукту, що застосовується;
• Основними активними інгредієнтами, що використовуються, є поєднання флорасулама,
йодосульфурон-метил-натрію і ізоксадіфен етилового ацетохлору, рімсульфурону і
нікосульфурону. Ацетохлор в основному застосовується до появи сходів;
• Середня кількість обробок за посів становить від 1,3 до 1,4;
• Середні витрати на гербіциди на гектар (2010-11 р.р.) становлять від 33 $/га до 36 $/га, при
цьому на гербіциди, як правило, відводиться 90 -95% загальних витрат на засоби захисту рослин;
• Середній обсяг активного гербіцидного інгредієнта, що використовується на гектар, становить
приблизно від 1 кг/га до 1,1 кг / га.
Таблиця 8: Основні бур'яни кукурудзи в Україні
Трава
Мишій, види (Setaria spp)
Просо, види (Echinichloa spp)
Пирій повзучий(Agropirum repens)

Однорічні рослини
Лобода (Chenopodium)
Щириця (Amaranthus)
Капусні (Brassicas)

Багаторічні рослини
Будяк (Cirsiun)
Осот, різні види (Sonchus spp)
Берізка, різні види (Convolvulus
spp)

Проростки
соняшника
(Volunteer sunflower)
Амброзія (Ambrosia)

2.4.2 Олійний ріпак
Способи захисту рослин для олійного ріпаку включають використання гербіцидів для боротьби з
бур'янами, фунгіцидів для боротьби з грибками та інсектицидів для різних форм боротьби зі
шкідниками. Фунгіциди і гербіциди кожен відповідають за приблизно 35% від загальної площі,
обробленої засобами захисту рослин, при цьому фунгіциди становлять близько 20% від
загального використання.
Боротьба з бур'янами
Як вказувалося вище, бур'яни є серйозною проблемою для виробників ріпаку. Більш конкретно:
• Близько 80% загального обсягу посівів, зазвичай, зазнає принаймні однієї гербіцидної обробки
протягом року, причому до решти 20% посівів також застосовується механічне/ручне
прополювання;
• Для озимого ріпаку використовуються як досходові, так і післясходові гербіциди, хоча
більшість гербіцидів застосовується після появи сходів (75-80% від обсягу використання
відповідно до ваги продукту);
• Основні активні інгредієнти, що використовуються для озимого ріпаку, становлять поєднання
клопіраліду і піклораму, метолахлору, флуазіфопу, хізалофопу, галоксіфопу і кломазону.
Кломазон в основному застосовується як досходовий, а решта, як післясходові. Для весняного
ріпаку, в основному, застосовуються після сходові гербіциди. До основних активних інгредієнтів,
що використовуються, належать суміші клопіраліду і піклораму, суміші метолахлору і
імазамоксу, флуазифоп і хізалофоп;
• Середня кількість обробок за посів становить від 1,0 до 1,1;
• Середні витрати на гербіциди на гектар (2010-11 р.р.) становлять від 27 $/га до 31 $/га, при
цьому на гербіциди, як правило, припадає лише 30% від загальної суми витрат на засоби захисту
рослин (найбільшу питому частку становлять інсектициди);
• Середній обсяг активного гербіцидного інгредієнта, що використовується на гектар, становить
приблизно 0,63 кг/га для озимого ріпаку та близько 0,5 кг/га для весняного ріпаку.
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2.4.3 Соя
Бур'яни спричиняють значні проблеми для фермерів, які вирощують сою, при цьому гербіциди
становлять 90% від загального обсягу використання засобів захисту рослин на посів. Решта
припадає на інсектициди і фунгіциди.
Щодо використання гербіцидів:
• 80% від обсягу посівів, зазвичай, зазнає принаймні однієї гербіцидної обробки.
• Основними гербіцидними активними інгредієнтами, що використовуються для сої, є бентазон,
тіфенсульфурон, хізалофоп, гліфосат та метолахлор. Більшість з них застосовуються після появи
сходів, складаючи 90% випадків застосування відповідно до ваги продукту, що використовується.
• Середня кількість обробок за посів становить між 1,3 і 1,5.
• Середні витрати на гербіциди в 2010-11 р.р. становили приблизно 38 '$/га, при цьому на
гербіциди припало 95% загальних витрат на засоби захисту рослин.
• Середній обсяг активного гербіцидного інгредієнту, що використовується на гектар, становить
1,44 кг/га.

2.4.4 Цукровий буряк
Боротьба з бур'янами також є основною проблемою для виробників цукрових буряків, при
цьому гербіциди становлять від 75% до 80% загального обсягу використання засобів захисту
рослин. Щодо використання гербіцидів:
• Майже всі посіви цукрових буряків (97-98%) зазнають принаймні однієї гербіцидної обробки;
• Основними активними інгредієнтами, що використовуються, є десмедіфам, етофумізат і
фенмедіфам (суміш), клопіралід, тіфенсульфурон, метамітрон і хізалофоп;
• Гербіциди використовуються як досходові, так і післясходові, при цьому переважає
застосування післясходових гербіцидів (85% окроплених площ);
• Середня кількість гербіцидних обробок за посів становить від 2,8 до 3,0;
• На гербіциди припадає 90% загальних витрат на засоби захисту рослин;
• Середні витрати на гербіциди в 2010-11 р.р. становили від 130 $/га до 150 $/га. Існує, однак,
широкий діапазон навколо цих середніх величин, при чому інтенсивні виробники зазвичай
витрачають на гербіциди більше 250 $/га, у порівнянні з екстенсивними виробниками, які
витрачають близько 100 $/га;
• Середній обсяг використання активного гербіцидного інгредієнта в 2011 році становило
близько 1,66 кг / га.
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3
Економічні
витрати
і
вигоди
від
використанням
ГМ-технологій на рівні фермерських господарств
3.1 Глобальний прямий економічний ефект
Хоча перші комерційні ГМ культури були посаджені в 1994 р. (помідори), 1996 р. став першим
роком, коли були засаджені значні площі культур, що містили ГМ ознаки (1,66 млн. га). З тих пір
відбулося різке збільшення посівних площ і до 2011 р. світові посівні площі перевищили 160 млн.
га. Це майже в 4 рази перевищує загальний обсяг освоєних сільськогосподарських угідь в Україні,
або в 5 – площу, виділену в Україні під орні сільськогосподарські культури.
З точки зору питомої частки основних сільськогосподарських культур, в яких ГМ сорти були
комерціалізовані (соя, кукурудза, бавовна і ріпак), ГМ ознаки містили 42% світових насаджень
цих чотирьох культур в 2010 р.
У 2010 р.10 пряме глобальне збільшення фермерських доходів від використання біотехнологічних
культур склало 14 млрд. дол. США (Табл. 9). Ц рівнозначно збільшенню на 4,3% вартості
світового виробництва чотирьох основних культур, а саме сої, кукурудзи, ріпаку і бавовни. З 1996
р. доходи фермерських господарств зросли на 78,4 млрд. дол. США.
Найбільший приріст доходів фермерських господарств у 2010 р. відбувся в бавовняному секторі,
в основному за рахунок приросту урожаю. Додатковий прибуток у розмірі 5,0 млрд. дол. США,
який принесла ГМ ІР бавовна (стійка до комах) в 2010 р., є зростанням на 14% вартості врожаю в
країнах, які вирощують ГМ, або еквівалентним зростанню у 11,9% вартості світового врожаю
бавовни в 2010 р. до 42 млрд. дол. США.
В секторі кукурудзи також виникли істотні прибутки за рахунок вищої врожайності і зниження
витрат. У 2010 р. рівень доходів фермерських господарств, які вирощують кукурудзу, в країнах,
що запроваджують ГМ, збільшився майже на $ 5 млрд. і з 1996 р., сектор отримав додатковий
прибуток у розмірі 21,6 млрд. дол. США. У 2010 р. прибуток зріс на 6% вартості врожаю
кукурудзи в цих країнах, або 3,5% вартості загального світового виробництва кукурудзи до 139
млрд. дол. США. Це є істотним збільшенням доданої вартості для двох нових технологій для
насіння кукурудзи.
Також відбувся поштовх для істотного зростання доходів у сільському господарстві в секторі сої
та олійного ріпаку. ГМ ГТ технологія щодо сої різко підвищила фермерські доходи на 3,3 млрд.
дол. США в 2010 р., а з 1996 р. принесла для фермерських господарств понад 28 млрд. дол.
додаткового доходу (найвище сукупне зростання доходів у сільському господарстві від
використання ГМ сортів). До сектору олійного ріпаку (в основному в Канаді та США) надійшло
додатково 2,7 млрд. дол. США (1996-2010 р.р.).
З точки зору розподілу економічної вигоди, одержаної фермерами в країнах, що розвиваються, у
порівнянні з фермерами в розвинених країнах, то у 2010 р. 54,8% економічного ефекту в сфері
доходів сільського господарства було досягнуто фермерами в країнах, що розвиваються. В
переважній більшості зростання прибутків фермерів у країнах, що розвиваються, відбувся за
рахунок ГМ ІР бавовни і ГМ ГТ сої. За п'ятнадцять років, з 1996 р. по 2010 р., сукупний приріст
доходів у сільському господарстві, отриманий фермерами країн, що розвиваються, склав 50%
(39,24 млрд. дол. США).
Досліджуючи витрати фермерів за доступ до технологій ГМ в області чотирьох основних ГМ
культур, їх загальна сума в 2010 р. склала 28% від загального прибутку від технологій (включаючи
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зростання доходів фермерських господарств плюс вартість технології, що сплачується у
ланцюжку поставки насіння) 11.
Для фермерів в країнах, що розвиваються, загальна сума витрат дорівнювала 17% від загальної
вигоди, яку приносить технологія, у той час як для фермерів в розвинених країнах ця сума склала
37% від загальної вигоди від технології. В той час як обставини різняться залежно від країни,
вища частка загальної вигоди від технології, що припадає на приріст доходів у сільському
господарстві країн, які розвиваються, у порівнянні з часткою доходів фермерських господарств в
розвинених країнах відображає такі фактори, як слабше визначення і забезпечення захисту прав
інтелектуальної власності в країнах, що розвиваються, і вищий середній рівень доходів
фермерських господарств з розрахунку на гектар, який отримують фермери в країнах, що
розвиваються, в порівнянні з фермерами в розвинених країнах.
Таблиця 9: Світовий позитивний економічний ефект на доходи у сільському господарстві
від вирощування ГМ-культур в 1996-2010 р.р.: млн. доларів США
Культура

Зростання
доходів
у
сільському
господарстві,
2010

Зростання
доходів
у
сільському
господарстві,
1996-2010

Зростання
рівня
доходів у сільському
господарстві в 2010 в %
від загальної вартості
виробництва
цих
культур в країнах, що
використовують ГМ
3.5
0.5
0.4
5.7

Зростання
рівня
доходів у сільському
господарстві в 2010 в
%
від
загальної
вартості
світового
виробництва
цих
культур
3.2
0.3
0.3
1.4

ГМ ГТ соя
3,299.8
28,389.2
ГМ ГТ кукурудза
438.5
2,672.8
ГМ ГТ бавовна
148.3
1,062.4
ГМ ГТ олійний 472.4
2,657.8
ріпак
ГМ ІР кукурудза
4,522.3
18,969.3
5.4
3.2
ГМ ІР бавовна
5,030.1
24,371.9
14.0
11.9
Інші
90.2
301.5
Не застосовується
Не застосовується
Разом
14,001.6
78,424.9
6.25
4.3
Примітка: Всі значення є номінальними. Інші = стійкі до вірусів папайя та гарбуз і стійкий до гербіцидів
цукровий буряк. Підсумкові дані щодо часток вартості виключають «інші культури» (тобто, відносяться до 4
основних культур, а саме сої, кукурудзи, ріпаку і бавовни). Розрахунки доходів фермерських господарств
відносяться до чистих змін у доходах фермерських господарств після включення впливу на врожайність,
якість врожаю та основні змінні витрати виробництва (наприклад, купівля насіння переум, витрати на
засоби захисту рослин)

Крім зазначеного кількісного безпосереднього впливу на прибутковість фермерських
господарств, є також й інші важливі непрямі наслідки, які важко визначити кількісно
(наприклад, сприяння запровадженню системи зниженої/безорної обробки ґрунту, зниження
виробничих ризиків, зручність, скорочення впливу на фермерів і сільськогосподарських
робітників з боку пестицидів12, покращення якості врожаю: див. Розділ 3.3). На ці менш відчутні
вигоди часто посилаються фермери, які запроваджують ГМ, як на важливі чинники, що
впливають на рішення про запровадження цих технологій. Це говорить про те, що
вищезазначений виражений кількісно позитивний економічний ефект на доходи у сільському
господарстві є стабільним.
Щодо типу і розміру користувачів ГМ технологій, то цілком очевидно, що розмір фермерського
господарства не є фактором, що впливає на використання цих технологій. І великі, і дрібні
11

Вартість технології зростає у ланцюзі постачання насіння, який включає продавців насіння для фермерів,
господарства-репродуктори насіння, селекціонерів, дистриб'юторів, а також постачальників ГМ технології.
12
Зменшення контакту з пестицидами є особливо важливим для країн, що розвиваються, де більшість пестицидів
наносяться вручну і працівники (часто жінки і діти) не мають захисного одягу, відповідної підготовки досвіду та
обладнання.
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фермери запроваджують сільськогосподарські ГМ-культури. Розмір виробництва не стає
перешкодою для запровадження. У 2011 р. 16,7 млн. фермерів у всьому світі використовували
дані технології, з них 90% становили фермери з обмеженими ресурсами в країнах, що
розвиваються.

3.2 Можливий прямий ефект на рівні фермерських господарств від
використання
існуючих
комерційних
ГМ-технологій
у
сільськогосподарському виробництві України
У цьому розділі розглядаються можливі наслідки використання сільськогосподарських
біотехнологій в секторі орного рослинництва України. Дослідження зосереджено на основних
сільськогосподарських культурах, для яких ГМ властивості, які в даний час широко
використовуються у світовому сільському господарстві, можуть бути використані в Україні. До
таких сортів належать:
• стійкий до гербіцидів новий гібридний (високоврожайний) олійний ріпак;
• стійка до гербіцидів соя;
• стійкий до гербіцидів цукровий буряк;
• стійка до гербіцидів кукурудза;
• стійка до комах кукурудза (кукурудзяних зернових шкідників і/або кукурудзяних кореневих
шкідників).
Зазначені культури розглянуті у підрозділах нижче. Читачам слід зауважити, що весь наведений
аналіз стосується комерційних фермерських господарств і що фермери України можуть
обирати, чи саджати сорти рослин з ГМ властивостями, виходячи з технічних та агрономічних
критеріїв чи ринкових умов. Таким чином, аналіз передбачає, що будь-які співіснуючі умови, які
могли б мати відношення до посадки ГМ-культур в Україні, базуються на науково обґрунтованих
принципах, є практичними та адекватними.

3.2.1 ГМ ГТ олійний ріпак гібридної сили
а) Ринковий досвід
Ринковий досвід використання цієї технології почався в 1996 р. в Канаді, у 1999 р. в США та у 2008
р. в Австралії, і стосується використання ярого олійного ріпаку («каноли»). Вплив на врожайність
змінюється в залежності від місцевих умов, але в цілому:
• «InVigor» ріпак гібридної сили (стійкий до гербіциду глюфосината) дає вищі врожаї у понад
10% в порівнянні зі звичайним ріпаком.
• Ріпак, стійкий до гліфосату (який не має ГМ гібридної сили) дав покращення врожайності
через поліпшення ефективності боротьби з бур'янами. Показники покращення врожайності
були в діапазоні від нуля до +6% (у порівнянні з традиційними альтернативами, серед яких
найтиповішим є традиційний ріпак («Clearfield» ®), стійкий до гербіцидів).
Загалом, за час використання цієї технології фермерами, середнє зростання врожаю (враховуючи
гібридну силу та кращий рівень боротьби з бур’янами) по всіх ГМ ГТ територіях за період 19962010 р.р. становило 7%.
З точки зору впливу на витрати виробництва, ця технологія зазвичай забезпечувала зниження
витрат на боротьбу з бур'янами. В останні кілька років, це дорівнювало 60-65 $/га для ріпаку,
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стійкого до гліфосату і 18-21 $/га ріпаку, стійкого до глюфосината в Канаді та США. В Австралії,
середні витрати на боротьбу з бур'янами становили близько 20 $/га. Проте, використання ГМ ГТ
технології, збільшилися витрати на насіння до 17-20 $/га в Канаді і США, і близько 30 $/га в
Австралії.
В цілому, вплив на чистий прибуток, беручи до уваги вплив на врожайність, зниження витрат на
боротьбу з бур'янами і ціну на насіння преміум (за технологію) був позитивним, але змінним
(табл. 10). У всіх трьох країнах, що використовують цю технологію, середній приріст доходів
фермерів в 2010 р. склав 70 $/га і за період 1996-2010 р.р. середній чистий прибуток фермерських
господарств був 48 $/га.
Таблиця 10: Загальний прибуток фермерських господарств від використання ГМ ГТ ріпаку: $/га)
Країна
США
Канада
Австралія
Джерело: Брукс і Барфут (2011)

Середнє зростання прибутків фермерських
господарств (за останні 5 років)
стійкий до гліфосату 45-55 $/га
стійкий до глюфосинату ‘InVigor’ 75-85 $/га
стійкий до гліфосату 11-20 $/га
стійкий до глюфосинату ‘InVigor’ 100-130 $/га
60-90 $/га

б) Потенційний ефект в Україні
Зміни в собівартості продукції
У 2011 р. середні витрати на захист рослин олійного ріпаку в Україну склали близько 68 $/га, з
яких 27-30 $/га припадає на гербіциди13. Зазвичай це застосування гербіцидів в один
прийом/захід – каністри зі змішаними активними інгредієнтами протягом вегетаційного періоду
(в середньому 1,1 нанесення).
У США і Канаді фермери, які використовують ГМ ГТ технологію (стійкість до гліфосату),
перейшли на застосування одного обприскування 1-2 л гліфосату / га (0,48 кг аі/га до 0,96 кг аі/га)
на засів. Прийняття подібної практики в Україні, у разі використання технології ГМ ГТ, приведе
до зниження середньої вартості гербіцидів (по відношенню до сучасних цін) до 11-22 $/га. Це
дозволить ефективно знизити витрати на захист рослин до 49-63 $/га.
Фермери, які використовують ГМ ГТ технології (стійкість до глюфосинату) в США і Канаді
зазвичай обходяться 2-3 л глюфосинату (0,24 кг аі/га до 0,36 кг аі/га) плюс 2 л хізалофопу (0,1 кг
аі/га). Виходячи з поточних цін на цю продукцію в Україні, можна сказати, що витрати на
гербіциді становитимуть 43-63 $/га, а середня вартість захисту рослин збільшиться на суму від $
13-36 $/га (Табл. 11).
Загальний вплив від використання цієї технології на змінні витрати виробництва буде залежати
від ціни на насіння преміум, яка буде встановлена для українських фермерів. У США і Канаді
середня ціна на насіння преміум становить близько 18 $/га. Якщо в Україні буде встановлена
поточна ціна на насіння преміум США та Канади, то загальна сума змінних витрат буде трохи
нижче (на 1 $/га) або на 13 $/га дорожче, залежно від того, один чи два літри гліфосату будуть
використовувати ГМ ГТ виробники. Якщо буде використана технологія InVigor ®, то загальні
змінні витрати збільшаться на суму від 31 $/га до 54 $/га.
Вплив на урожай
У Канаді та США, ГМ ГТ технологія (стійкість до гліфосату) дала багатьом фермерам можливість
покращити рівень боротьби з бур'янами і, як наслідок, отримати більш високі врожаї. Ці
покращення врожайності були спочатку близько 6-7%, хоча в останні роки з поліпшенням

13

Фунгіциди, інсектициди та витрати на обприскування.
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традиційних сортів, вони опустилися до нуля і +2%14. На основі показників покращення
врожайності у Канаді та США, можна припустити, що в Україні можна досягти збільшення
врожаю від 3% до 4%. Проте, слід зазначити, що наслідки цієї технології в Канаді та США
стосуються лише весняного олійного ріпаку, на який припадає лише близько 10% олійних
культур ріпаку в Україні. Тому можливо, що в Україні середні показники покращення
врожайності можуть бути вищими, якщо брати за орієнтир для оцінки потенційного впливу в
Україні результати випробувань озимого ріпаку в сусідніх/близьких країн ЄС (наприклад,
Польщі та Німеччині). У Польщі, випробування ГМ ГТ олійного ріпаку продемонстрували
поліпшення врожайності від +15% до +20%, у той час як дослідження в інших країнах ЄС
(наприклад, Німеччині та Великобританії) показали покращення врожайності від +10% до +15%.
У Табл. 11, прогнози покращення врожайності для ГМ ГТ олійного ріпаку (стійкого до гліфосату),
складають +3% та +12%. Беручи до уваги вищезазначені зміни у вартості, результати
рентабельності становлять від 14 $/га до 108 $/га (+2,7% до +21%).
Що стосується технології InVigor, то показники покращення врожайності були вищими,
спільними для США та Канади і сягали +10-12%. Застосування такого діапазону покращення
врожайності в Україну призведе до рентабельності прибутку від 37 $/га до 76 $/га (+7,2% і +14,8%)
Таблиця 11: Потенційний економічний ефект від використання ГМ ГТ олійного ріпаку в
Україні ($/га)
В середньому 2010/11

ГМ ГТ, стійкий
гліфосату
538
1.751-1.9
942-1,022

до

ГМ ГТ, стійкий
глюфосинату
538
1.87-1.9
1,006-1,022

до

Ціна ($/т)
538
Врожай (т/га)
1.7
Прибуток
915
Змінні витрати
Насіння
34
52
52
Добриво
172
172
172
Захист рослин
68
49-63
81-104
Оплата праці
19
19
19
Техніка
109
109
109
Загальна
сума 402
401-415
433-456
змінних витрат
Базові
змінні 274
273-287
305-328
витрати
Валовий прибуток 513
527-621
550-589
Базовий валовий 641
655-749
678-717
прибуток
Примітки:
1. ГМ ГТ, стійкий до гліфосату: покращення врожайності від +3% до +12%, ціна на насіння преміум
$18/га і зниження ціни на гербіциди до 11 $/га і 22 $/га
2. ГМ ГТ, стійкий до глюфосинату: покращення врожайності від 10% до 12%, ціна на насіння преміум
$18/га і зниження ціни на гербіциди до 43 $/га і 63 $/га

Потенційні наслідки з точки зору інтенсивних та екстенсивних виробників можуть бути різні:
ГМ ГТ (стійкий до гліфосату: таблиця 12):
• Інтенсивний виробників: ці виробники роблять більші інвестиції, ніж екстенсивні виробники та
отримують значно вищі врожаї. Оскільки контроль за бур'янами в традиційних культур досить
гарний, то використання ГМ-ГТ-технології, швидше за все, призведе до незначного підвищення
врожайності, ймовірно, десь в нижній межі діапазону від 3% до 12% через поліпшення боротьби
14

Основною «традиційною» альтернативою є стійкий до гербіцидів групи Імідазолінонів, отриманий не ГМ методами, ріпак під
назвою ‘CLEARFIELD’.
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з бур'янами. Основні вигоди від використання ГМ-ГТ-технології для інтенсивних виробників
полягають, швидше за все, у зниженні витрат на засоби захисту рослин на 20% і 1/3 (20 $/га до 31
$/га). В цілому прибутковість, швидше за все, складе від 45 $/га до 196 $/га (+4,5% до 19,8%), хоча,
як зазначено вище, нижня частина цього діапазону є більш імовірною.
• Екстенсивні виробники: через низьку врожайність, яку отримують екстенсивні виробники та
низький рівень інвестицій, цілком імовірно, що ця категорія виробників отримає значні доходи
від покращення врожайності через поліпшення боротьби з бур'янами, якщо буде
використовуватися ГМ ГТ технологія. Покращення врожайності прогнозоване в районі верхньої
межі діапазону 3-12%, і, як наслідок, це може стати основною вигодою від використання
технології. З точки зору виробничих витрат, економія на вартості гербіцидів, швидше за все,
знівелюється ціною на насіння преміум, особливо, якщо в Україні буду діяти канадський та
американський ціновий рівень на насіння преміум. Валовий прибуток, швидше за все,
збільшиться в розмірі до 8 $/га (у разі низького показника рівня врожаю) і 89 $/га (у разі високого
показника рівня врожаю). Ці зміни дорівнюють від 2% до 22,8%.
Таблиця 12: Потенційний економічний ефект від використання ГМ ГТ олійного ріпаку
(стійкого до гліфосату) в Україні: інтенсивні та екстенсивні виробники ($/га)
Вихідні
показники 2010
/11: інтенсивні
538
2.82
1,517

Вихідні
показники
2010
/11: екстенсивні
538
1.42
764

Ціна ($/т)
Врожай (т/га)
Прибуток
Змінні витрати
Насіння
45
31
Добриво
218
160
Захист рослин
99
63
Оплата праці
21
19
Техніка
145
100
Загальна
сума 528
373
змінних витрат
Базові
змінні 362
254
витрати
Валовий
989
391
прибуток
Базовий
1,155
510
валовий
прибуток
Примітки:
1. Прогнози покращення врожайності на +3% і +12%
2. Насіння преміум 18 $/га для обох видів технології

ГМ ГТ, стійкий
до
гліфосату:
інтенсивні
538
2.9-3.16
1,560-1,700

ГМ ГТ, стійкий до
гліфосату:
екстенсивні
538
1.46-1.59
785-855

63
218
68-79
21
145
515-526

49
160
47-58
19
100
375-386

349-360

256-267

1,034-1,185

399-480

1,200-1,351

518-599

ГМ InVigor (стійкий до глюфосинату: Таб. 13):
• Інтенсивні виробники: у наслідок використання цієї технології може відбутися важливе
збільшення врожайності, зниження витрат на гербіциди і невелике зростання загальної суми
змінних витрат. В цілому прибутковість, швидше за все, складе від 106 $/га до 161 $/га (+10,7% до
16,3%);
• Екстенсивні виробники: ці виробники також можуть отримати значне збільшення врожайності,
але також відбудеться збільшення витрат як на гербіциди, так і загальної суми змінних витрат
виробництва. Валовий прибуток, швидше за все, збільшиться до 22 $/га (+5,6%) і 55 $/га (14,1%).
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Таблиця 13: Потенційний економічний ефект від використання ГМ ГТ олійного ріпаку
InVigor в Україні: інтенсивні та екстенсивні виробники ($/га)
Вихідні
показники 2010
/11: інтенсивні
538
2.82
1,517

Вихідні
показники
2010
/11: екстенсивні
538
1.42
764

Ціна ($/т)
Врожай (т/га)
Прибуток
Змінні витрати
Насіння
45
31
Добриво
218
160
Захист рослин
99
63
Оплата праці
21
19
Техніка
145
100
Загальна
сума 528
373
змінних витрат
Базові
змінні 362
254
витрати
Валовий
989
391
прибуток
Базовий
1,155
510
валовий
прибуток
Примітки:
1. Прогноз покращення врожайності від +10% до +12%
2. Насіння преміум 18 $/га

ГМ InVigor

ГМ InVigor

538
3.1-3.16
1,668-1,700

538
1.56-1.59
839-855

63
218
103-126
21
145
550-573

49
160
81-98
19
100
409-426

384-407

290-307

1,095-1,150

413-446

1,261-1,316

532-565

3.2.2 ГМ ГТ соя
а) Ринковий досвід
ГМ ГТ технологія широко використовується в провідних країнах-виробниках сої у світі з 1996 р. У
2010 р. цю технологію (легально) використовували в дев'яти країнах на 70% (102 700 000 га)
загальної площі посівів сої у світі.
Технології дозволили підвищити доходи фермерів-виробників сої в цілому на 3,3 млрд. доларів в
2010 р. (що дорівнює 3,2% від загального обсягу світового виробництва сої в 2010 р.) і за період
1996-2010, збільшення доходів фермерів склало 28,4 мільярдів доларів. Розподіл цих прибутків в
2010 р. показано на малюнку 1. Американські фермери отримали найбільшу сукупну вигоду,
слідом за ними розташувалися Аргентина, Бразилія і Парагвай. В цілому, 57% від загального
приросту доходів (1996-2010 р.р.) були зароблені фермерами з країн, що розвиваються, головним
чином в Південній Америці15.
З точки хору середньостатистичної вигоди, то ці показники були високими в Румунії, Мексиці та
Болівії, що відображає покращення врожайності від використання фермерами ГМ ГТ сої в цих
країнах, а також економію коштів (Рис. 1). Не дивно, що якщо враховувати доходи від другого
врожаю16, то загальний приріст доходів фермерів є найвищим для фермерів в Аргентині і
Парагваї.
Вивчаючи витрати фермерів на доступ до технології, то загальна вартість (1996-2010 рр.)
дорівнювала 25% від загального прибутку від використання технології (у тому числі доходи
фермерських господарств плюс вартість технології, що сплачується мережі постачальників

В рамках цього дослідження країнами, що розвиваються є: Мексика, Аргентина, Болівія, Бразилія, Парагвай, Уругвай і Південна
Африка.
16
Прибуток від другого врожаю означає скорочення циклу виробництва для ГМ ГТ сої ( через неорну технологія та кращий рівень
боротьби з бур'янами), що дозволило багатьом фермерам посадити сою після пшениці в той самий сезон.
15
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насіння)17. Для фермерів в країнах, що розвиваються, загальна вартість насіння дорівнювала 12%
від загальної вигоди від технології, у той час як для фермерів в розвинених країнах вартість
насіння становила 38% від загального прибутку від технології. Вище частка в загальному обсязі
прибутку від технології припадає на фермерів з країн, що розвиваються, в порівнянні з часткою
доходів фермерів в розвинених країнах відображає такі фактори, як слабкий захист прав
інтелектуальної власності в країнах, що розвиваються, і вищий середній рівень доходу
фермерських господарств в розрахунку на гектар фермерам в країнах, що розвиваються в
порівнянні з фермерами з розвинених країн.
Рисунок 1: Середній розмір доходу фермерського господарства (1996-2009 р.р.) від
використання біотехнологічної ГТ сої: по країнам ($/га)
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Примітка: середні значення за період 1996-2010 р.р., коли конкретно технологію використовували в кожній з
країн (наприклад, всі роки в США, 1999-2006 р.р. в Румунії). За винятком прибутку від другого врожаю в
Аргентині і Парагваї, які були 266 $/га і 254 $/га відповідно і другого покоління біотехнологічної ГТ сої, яку
вирощують в США і Канаді з 2009 р. (середній прибуток фермера 66 $/га в США і 57 $/га в Канаді ).

72% від сукупного доходу фермерських господарств були отримані за рахунок економії
виробничих витрат, а решта (28%) за рахунок покращення врожайності і доходу від другого
врожаю. У той час як економія витратних коштів спостерігалася серед фермерів усіх країн, що
використовують ГМ-ГТ сої, другий урожай, якість і покращення врожайності в основному
отримали фермери в країнах, що розвиваються, хоча найбільше покращення врожайності від
використання цієї технології відбулося в Румунії.
б) Потенційний ефект в Україні
Хоча в Україну для частини сої, швидше за все, вже використовують (нелегально) ГМ ГТ
технології, є, що не дивно, немає загальнодоступного аналізу впливу цієї технології. На підставі
наслідків, виявлених в країнах, які використовують цю технологію, і припускаючи, що ГМ ГТ соя
в основних своїх різновидах, придатних для вирощування в Україні стане доступною, то
потенційні наслідки полягають в наступному.
Зміни в собівартості продукції
Середній рівень витрат на гербіциди сої в 2011 р. в Україні склав близько 38 $/га від загальної
суми витрат на засоби захисту рослин в розмірі 47 $/га18. Як і для усіх інших культур, кількість

Іншими словами, загальний прибуток за 1996-2010 склав 37,85 мільярдів доларів, що включає прибуток фермерських господарств
у розмірі 28,4 мільярди доларів та ціна технології 9.45 мільярдів доларів. Прибуток від ціни технології припадає на продавців насіння
фермерам, розповсюджувачів насіння, виробників насіння, селекціонерів насіння та авторів технології .
18
Решта витрат припадають на інсектициди, фунгіциди та ціну обприскування.
17
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грошей, яку фермери витрачають на боротьбу з бур'янами залежить від типу бур'янів, їхнього
засилля і термінів застосування.
Якби в Україні використовувалася ГМ ГТ соя (стійка до гліфосату) і були прийняті моделі
використання гербіциді, що застосовуються в країнах-використання цієї технології, то цілком
ймовірно, що врожай буде окроплюватися гліфосатом один-два рази (в середньому близько 1,25
обприскувань і середня доза близько 1,5 л гліфосату: близько 0,72 кг аі/га), а також, можливо, ще
один гербіцид, такий як 2,4-Д (0,6 кг аі/га)або метрибузин (0,2 кг аі/га). Спираючись на витрати на
гербіциди в 2011 р.19, можна сказати, що середня вартість гербіцидів складатиме близько 12-15
$/га. Це буде чистою економією в порівнянні з середньою вартістю використання гербіцидів у
2011 р. у посіваах традиційної сої в розмірі від 23 $ /га до 26 $/га. З урахуванням вартості
технологій (від 15 $/га до 20 $/га, якщо брати в розрахунок поточну вартість у країнах, які в даний
час використовують цю технологію) 20, це призведе до зниження загальної суми змінних витрат
виробництва до 3 $/га і 11 $/га (що еквівалентно приблизно від 1% до 3% зниження загальної суми
змінних витрат Табл. 14).
Вплив на урожай
У таких країнах, як США, Канади Аргентина і Бразилія, де рівень боротьби з бур'янами був
відмінним і до початку застосування технології ГМ ГТ, спостерігався незначний чи нульовий
позитивний вплив на врожайність від використання технології ГМ ГТ. Однак в інших країнах
запровадження відбулося важливе збільшення врожайності, пов'язане з поліпшенням рівня
боротьби з бур'янами. Особливо слід відзначити вплив на врожайність від використання ГМ ГТ
сої в Румунії, де середнє зростання врожаю в перші роки становило більше 30%. Хоча цей дуже
високий рівень покращення врожайності в основному пояснюється запровадженням боротьби з
бур’янами після кількох років коли боротьба з бур’янами в сільськогосподарських культурах в
Румунії не відбувалася взагалі, або булла малоефективною (як наслідок основними
економічними та політичними змін, які відбувалися протягом 1990-х років), проте поліпшення
на 15% як і раніше спостерігалося протягом останнього року застосування (2006 р.) до вступу в
ЄС21.
На підставі середнього рівня витрат на гербіциди і врожаю традиційної сої в Україну, можна
припустити, що покращення врожайності від прийняття ГМ ГТ технології є ймовірним, за
умови, що технологія буде доступна в основних сортах, придатних для вирощування в Україні.
Аналіз, представлений в таблиці 14 передбачає два варіанти покращення врожайності в межах
+5% і +15%, на основі діапазону покращення врожайності, виявленого в інших країнахкористувачах ГМ ГТ, у тому числі сусідньої Румунії. Враховуючи вищевказані зміни в собівартості
продукції, валовий прибуток збільшиться на суму від 47 $/га до 111 $/га, що еквівалентно
збільшенню в розмірі від 11,3% і 26,9%.
Таблиця 14: Потенційний економічний ефект від використання ГМ ГТ сої в Україні ($/га)
Ціна ($/т)
Врожай (т/га)
Прибуток
Змінні витрати
Насіння
Добриво
Захист рослин
Оплата праці
Техніка

В середньому 2010/11
450
1.62
729

ГМ ГТ: ефект 1
450
1.7
765

ГМ ГТ ефект 2
450
1.86
837

64
124
47
55
26

79
124
21
55
26

84
124
24
55
26

Джерела: Клефман і Джейефкей Кінетек.
У дослідження порівнюється насіння преміум ГМ ГТ сої першої генерації та насіння традиційної сої. Якщо ферма використовувала
збережене насіння, то чисті витрати на насіння преміям будуть значно нижчими, до позначиться на витратах у сумі не більше, ніж 23 $/га (як відбулося в багатьох частинах Південної Америки).
21
При вступі до ЄС Румунії заборонили використовувати ГМ ГТ сою, оскільки цей сорт не схвалений для розведення в ЄС.
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Загальна
сума 316
305
313
змінних витрат
Базові
змінні 235
224
232
витрати
Валовий прибуток 413
460
524
Базовий валовий 494
541
605
прибуток
Примітка: припущення врожайності ГМ ГТ ефект 1 +5% та ГМ ГТ ефект 2 +15%

Цей аналіз, спирається на середній рівень рентабельності, однак, не показує ступінь впливу
залежно від інтенсивності виробництва. Інтенсивні виробники, як правило, роблять більше
інвестицій, використовують провідні / нові сорти насіння та останні / найефективніші засоби
захисту рослин, в той час як екстенсивні виробники можуть використовувати збережене насіння і
старіші й дешеві «загальні» засоби захисту рослин. Потенційний вплив від використання ГМ ГТ
технології для цих двох груп виробників сої може мати як деякі подібності, так і відмінності.
Більш конкретно (Табл. 15):
• Інтенсивні виробники: ці виробники зазвичай більше вкладають коштів ніж екстенсивні
виробники і отримують врожаї, що приблизно вдвічі вищі, ніж у екстенсивних виробників. У цієї
категорії виробників рівень боротьба з бур'янами в традиційних культур, ймовірно, буде досить
хорошим і, як наслідок, вплив від використання ГМ ГТ технології виявиться у незначному
покращенні врожайності від поліпшення рівня боротьби з бур'янами. Основні вигоди від
використання ГМ ГТ технології для інтенсивних виробників, ймовірно, полягатимуть у
скороченні витрат на засоби захисту рослин, що дорівнює між 46 $/га і 54 $/га. В цілому
прибутковість, швидше за все, складе від 46 $/га до 110 $/га (+7,5% до +18%).
• Екстенсивні виробники: з огляду на значно нижчі врожаї, які отримують екстенсивні виробники
і низький рівень інвестицій, цілком імовірно, що ця категорія виробник буде отримувати
максимальну віддачу через покращення врожайності від використання ГМ ГТ технології.
Загальна сума змінних витрат виробництва зміниться несуттєво (економія від зменшення витрат
на гербіциди знівелюється ціною на насіння преміум). В цілому, вплив на валовий прибуток,
швидше за все, збільшиться в межах від 23 $/га до 85 $/га (+ 8,8% до +32,7%).
Таблиця 15: Потенційний економічний ефект від використання ГМ ГТ сої в Україні:
інтенсивні та екстенсивні виробники ($/га)
Вихідні
показники 2010
/11: інтенсивні
450
2.5
1,125

Вихідні
показники 2010
/11: екстенсивні
450
1.2
540

ГМ ГТ:
інтенсивні

Ціна ($/т)
450
Врожай (т/га)
2.5-2.625
Прибуток
1,125-1,181
Змінні витрати
Насіння
100
55
115-120
Добриво
220
110
220
Захист рослин
90
40
21-24
Оплата праці
75
50
75
Техніка
31
25
31
Загальна
сума 516
280
462-470
змінних витрат
Базові змінні
410
205
356-364
витрати
Валовий прибуток 609
260
655-719
Базовий валовий 715
335
761-817
прибуток
Примітки:
1. Інтенсивні виробники: прогноз покращення врожайності від нуля до +5%.
2. Екстенсивні виробники: прогнози покращення врожайності від +5% до +15%.
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ГМ ГТ: екстенсивні

450
1.26-1.38
567-621
70-75
110
21-24
50
25
276-284
201-209
283-345
358-420

Ефект від використання ГМ сортів в Україні
3.2.3 ГМ ГТ цукровий буряк
а) Ринковий досвід
ГМ ГТ цукрових буряк (стійкий до гліфосату) вирощується в США та Канаді з 2008 р. У 2010 р.
майже все насіння (96%) від загального обсягу в обох країнах використовувалося з цією
технологією. З точки зору ефекту на рівні фермерських господарств:
• Врожайність покращилася в середньому на 3-4%.
• Економія від зниження вартості витрат на боротьбу з бур'янами, в цілому була рівнозначною
додатковим витратам на технологію (близько 140 $/га і 150 $/га відповідно).
• Чистий вплив на прибутковість (у тому числі прибуток від врожаю і зміна ціни) був приблизно
+145 $/га в 2010 р., і в середньому +115 $/га за трирічний період з 2008 р.
б) Потенційний ефект в Україні
Зміни в собівартості продукції
У 2011 р. середні витрати на захист цукрового буряку в Україні склали близько 177 $/га, з яких від
130 $/га до 140 $/га припадає на гербіциди22. Це зазвичай пов'язано із застосуванням гербіцидів в
три заходи/етапи протягом вегетаційного періоду.
У США і Канаді фермери, які використовують ГМ ГТ-технології, як правило, перейшли на
застосування двох заходів обприскування на кожен сорт, використовуючи близько 2 л гліфосату /
га (1,08 кг аі/га, невелика кількість фермерів проводить 3 обприскування, десь 1,62 кг аі/га)).
Прийняття подібної практики в Україні, у разі використання ГМ ГТ технології, приведе до
зменшення середньої вартості використовуваних гербіцидів до 36 $/га (54 $/га, якщо здійснюється
третє обприскування: таблиця 16).
Загальний ефект на рентабельність від використання цієї технології буде залежати від ціни
насіння преміум, яке використовуватимуть українські фермери. У Канаді та США середня
вартість насіння преміум становить близько 140 $/га, хоча коли 10 років тому розглядалася
можливість використання технології для комерційного випуску в ЄС, то планувалося продавати
насіння преміум по ціні 50 $/га. Якщо використовувати в Україні поточну ціну Канади і США за
насіння преміум в розмірі 140 $/га, це знівелює економію від зниження витрат на гербіциди
(Табл. 16), і чисте збільшення у середньому змінних витрат на виробництво буде невеликим. У
разі нижчої ціни 50 $/га за насіння преміум, середньостатистичний виробник цукрових буряків
відчує значне скорочення в загальній сумі змінних витрат у розмірі від 44 $/га до 54 $/га (-4,4% до
-5,5%).

Вплив на урожай
На основі впливу на врожайність у Канаді та США, можна сказати, що в Україні може бути
досягнуте збільшення на 3-4%. Однак, також ймовірно, що може бути досягнутий вищий рівень
середньої врожайності, якщо використовувати як еталон для оцінки потенційного впливу в
Україні результати випробувань з сусідніх країн ЄС (зокрема, Польщі). У Польщі, випробування
ГМ ГТ-цукрового буряка показали покращення від +15% до +30%, у той час як дослідження в
інших країнах ЄС (наприклад, Німеччині і Великобританії) покращення сягали від +5% до +15%.
У Табл. 16, використані припущення покращення врожайності +3% і +15%. Враховуючи зміну в
ціні, вказану вище, це призводить до покращення рентабельності від 8 $/га до 108 $/га при 3%
рівні покращення врожайності (+1% до 13,4%) та від 222 $/га до 322 $/га при 15% рівня рівні
покращення врожайності (+27,6% до +40%).
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Баланс між фунгіцидами, інсектицидами та економією.
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Таблиця 16: Потенційний економічний ефект від використання ГМ ГТ цукрових буряків в
Україні ($/га)
В середньому 2010/11 ГМ ГТ: ефект 1
ГМ ГТ ефект 2
Ціна ($/т)
64
64
64
Врожай (т/га)
27.97
28.81
32.16
Прибуток
1,790
1,844
2,058
Змінні витрати
Насіння
170
220-310
220-310
Добриво
275
275
275
Захист рослин
177
73-83
73-83
Оплата праці
27
27
27
Техніка
338
338
338
Загальна
сума 987
933-1,033
933-1,033
змінних витрат
Базові
змінні 622
568-668
568-668
витрати
Валовий прибуток 803
811-911
1,025-1,125
Базовий валовий 1,168
1,176-1,276
1,390-1,490
прибуток
Примітки:
1. ГМ ГТ ефект 1: покращення врожайності на 3%, Насіння преміум за ціною від 50 $/га до 140 $/га і вартість
гербіцидів знизилася з 130-140 $/га до 36 $/га.
2. ГМ ГТ ефект 2: покращення врожайності на 15%, Насіння преміум за ціною від 50 $/га до 140 $/га і вартість
гербіцидів знизилася з 130-140 $/га до 36 $/га.

Якщо дивитися на потенційний ефект з точки зору інтенсивних та екстенсивних виробників, то
показники можуть варіюватися (Табл. 17):
• Інтенсивні виробники: ці виробники роблять більші інвестиції, ніж екстенсивні виробники та
отримують значно вищі врожаї. Оскільки контроль за бур'янами в традиційних культур досить
гарний, то використання ГМ-ГТ-технології, швидше за все, призведе до незначного збільшення
врожайності, ймовірно, десь в нижній межі діапазону від 3% до 15% через поліпшення боротьби
з бур'янами. Основні вигоди від використання ГМ-ГТ-технології для інтенсивних виробників
полягають, швидше за все, у зниженні витрат на засоби захисту рослин. Це може скласти від 3
$/га до 107 $/га. В цілому збільшення прибутковості, швидше за все, складе від 81 $/га до 185 $/га
(+5,3% до +12,1%).
• Екстенсивні виробники: через низьку врожайність, яку отримують екстенсивні виробники та
низький рівень інвестицій, цілком імовірно, що ця категорія виробників отримає значні доходи
від покращення врожайності через поліпшення боротьби з бур'янами, якщо буде
використовуватися ГМ ГТ технологія. Покращення врожайності прогнозоване в районі верхньої
межі 3-15% діапазону, і, як наслідок, це може стати основною вигодою від використання
технології. З точки зору виробничих витрат, економія на вартості гербіцидів, швидше за все,
знівелюється ціною на насіння преміум, особливо, якщо в Україні буду діяти канадський та
американський ціновий рівень на насіння преміум. Валовий прибуток, швидше за все, знизиться
на 29 $/га, якщо буде низький рівень врожаю, але якщо врожай буде високим, то прибуток зросте
на 236 $/га. Ці зміни дорівнюють від -5,5% до +45,5%.
Таблиця 17: Потенційний економічний ефект від використання ГМ ГТ цукрових буряків в
Україні: інтенсивні та екстенсивні виробники ($/га)

Ціна ($/т)
Врожай (т/га)
Прибуток

Вихідні
показники 2010
/11: інтенсивні
64
40.9
2,618

Вихідні
показники
2010
/11: екстенсивні
64
21.6
1,382
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ГМ
інтенсивні
64
42.13
2,696

ГТ:

ГМ ГТ: екстенсивні

64
22.25-24.84
1,424-1,590

Ефект від використання ГМ сортів в Україні
Змінні витрати
Насіння
190
90
240-330
Добриво
296
265
296
Захист рослин
245
144
88-102
Оплата праці
27
27
27
Техніка
338
338
338
Загальна
сума 1,096
864
989-1,093
змінних витрат
Базові
змінні 731
499
624-728
витрати
Валовий
1,522
518
1,603-1,707
прибуток
Базовий
1,887
883
1,968-2,072
валовий
прибуток
Примітки:
1. Інтенсивні виробники: прогноз покращення врожайності на 3%.
2. Екстенсивні виробники: прогнози покращення врожайності на +3% та +15%.

140-230
265
66-75
27
338
836-935
471-570
489-754
854-1,119

3.2.4 ГМ ГТ кукурудзи
а) Ринковий досвід
ГМ ГТ кукурудза вирощується для ринкових потреб з 1997 р., а в 2010 р., близько 27 млн. га в семи
країнах (США, Канаді, Аргентині, Бразилії, Колумбії, Південній Африці та Філіппінах) були
засіяні з використанням цієї технології. Як і у випадку ГМ ГТ сої, головний ефект полягає у
зниженні витрат фермерів на боротьбу з бур'янами, за рахунок зниження витрат на гербіциди
(і/або зниження потреб у ручній прополці), хоча фермери в деяких країнах (зокрема, Філіппіни,
Аргентина і Бразилія) отримали вищу врожайність (до 10%), що було пов'язано з поліпшенням
рівня боротьби з бур'янами.
Середня чистий прибуток фермерських господарств в 2010 році від використання технології ГМ
ГТ кукурудзи технології по семи країнах становить 16,2 $/га, а нв цілому, починаючи з 1997 р.,
середній приріст доходів фермерів складав 18,8 $/га. Вартість технології відрізнялася між
країнами, але була в межах від 15 $/га до 30 $/га в 2010 р.
б) Потенційний ефект в Україні
Комерційно зараз доступні дві лінії ГМ ГТ кукурудзи: стійка до гліфосату та стійка до
глюфосинату. Нижче подано аналіз можливого впливу в Україні на основі ГМ ГТ (стійкість до
гліфосату), оскільки ця лінія переважає у використанні в світі. Нижче подано потенційний ефект
від цієї ліні в Україні23.
Зміни у собівартості продукції
Витрати на засоби захисту рослин в 2011 р. комерційного виробника кукурудзи з середньою
ефективністю складали близько 57 $/га, з яких близько 51 $/га відводилося на гербіциди. Цей
рівень витрат на гербіциди може суттєво знизитися з використанням ГМ-технологій,
ефективність якої залежить від типу бур'янів, засилля бур'янів і часу, наприклад післясходового
застосування восени і/або навесні.
У разі використання в Україні ГМ ГТ кукурудзи, стійкої до гліфосату, і прийняття моделі
використання гербіцидів такої ж як у США і Аргентині, цілком ймовірно, що можуть
використовуватися досходові «традиційні» ґрунтові гербіциди (0,5 дози в порівнянні з дозою
використання у звичайній кукурудзи) в поєднанні з одною після сходовою обробкою гліфосатом
23

За умови, що цей сорт буде доступний в основних різновидах, адаптованих до агрономічних умов України
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(від 1,5 до 2,5 л: див. додаток 1 щодо детальної кількості використовуваних активних інгредієнтів
(аі)). Враховуючи характер використання гербіцидів у звичайних культур, такий сценарій більш
вірогідний для інтенсивних виробників, а не для "більшості" екстенсивних виробників (див.
нижче). Спираючись на суму витрат на гербіциди в 2011 р. можна стверджувати, що при такому
сценарії загальна вартість гербіцидів становитиме між 23-43 $/га. Чисте скорочення витрат на
гербіциди у порівнянні з 2011 р. становитиме від 8-28 $/га. З урахуванням вартості технологій (від
15 $/га до 20 $/га, якщо спиратися на типову ціну в країнах, які в даний час використовують ці
технології), це призведе до загальної зміни у змінних витратах на виробництво в межах від –13
$/га до +12 $/га. Таким чином, в залежності від господарства, засилля бур'янів та рівня
використання гербіцидів, деякі виробники кукурудзи в Україні можуть отримати незначне
зниження загальної вартості продукції, тоді як інші невелике чисте збільшення витрат на
виробництво (Табл. 18).
Вплив на урожай
Можливості для збільшення врожайності, пов'язані з використанням ГМ ГТ технології, в значній
мірі залежать від поточного рівня базової ефективності у боротьбі з бур'янами у звичайної
кукурудзи. У таких країнах, як США і Канади, де рівень боротьби з бур'янами був відмінним і до
початку застосування технології ГМ ГТ кукурудзи, спостерігався незначний чи нульовий
позитивний вплив на врожайність від використання технології ГМ ГТ. Тим не менш, в значній
частині Аргентини, Бразилії та на Філіппінах, спостерігалося середньорічне збільшення
врожайності до 5% від покращення рівня боротьби з бур'янами. Оскільки в Україні не
проводилось жодного дослідження ГМ ГТ кукурудзи для оцінки потенційного впливу на
врожайність, середньостатистичний рівень витрат на гербіциди для кукурудзи і середня
врожайність в Україні свідчить, що потрібно розраховувати більше на ефект, який
спостерігається в Південній Америці, а не Канаді та США ( де середня врожайність і витрати на
гербіциди значно вище, ніж в Україні). У таблиці 18 був використаний діапазон змін від нульової
прибутковості до +5% для ілюстрації можливих наслідків. Враховуючи вищезазначені зміни в
ціні, чистий вплив на рентабельність буде в діапазоні від + 35 $/га до + 60 $/га (+6,8% до 11,7%).
Якщо покращення врожайності від поліпшення боротьби з бур'янами буже назначним або
відсутнім, то пряма вигода фермерських господарств від використання технології буде
маргінальною (хіба що ціна на технологію буде нижчою).
Таблиця 18: Потенційний економічний ефект від використання ГМ ГТ кукурудзи в
Україні ($/га)
В середньому 2010/11
215
4.51
970

ГМ ГТ: ефект 1
215
4.51
970

ГМ ГТ ефект 2
215
4.73
1,017

Ціна ($/т)
Врожай (т/га)
Прибуток
Змінні витрати
Насіння
125
140-145
140-145
Добриво
132
132
132
Захист рослин
57
29-49
29-49
Оплата праці
26
26
26
Техніка
118
118
118
Загальна
сума 458
445-470
445-470
змінних витрат
Базові
змінні 314
301-326
301-326
витрати
Валовий прибуток 512
500-525
547-572
Базовий валовий 656
644-669
691-716
прибуток
Примітка: Припущення впливу на врожайність: ГМ ГТ ефект 1 нуль, ГМ ГТ ефект 2 +5%.

З точки зору різних типів виробників Таблиця 19 підсумовує потенційні наслідки для
інтенсивних і екстенсивних виробників:
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• Інтенсивні: цей тип, який вкладає більше інвестицій, отримає позитивні результати
фермерських доходів у межах від 11 $/га і до 110 $/га, залежно від того, чи це покращення
відбулося у наслідок удосконалень боротьби з бур'янами. Навіть якщо не відбулося покращення
врожайності, все одно буде чисте збільшення доходів фермерських господарств, оскільки
економія витрат на гербіциди буде вища ніж ціна насіння преміум.
• Екстенсивні: для цього типу виробників, з більш низьким рівнем витрат на матеріали і нижчою
врожайністю, вплив на доходи фермерських господарств потенційно буде в межах від – 23 $/га (4,5%) до + 42 $/га (+8,2%). Цілком ймовірно, що у цій категорії виробників відбудеться
поліпшення боротьби з бур'янами та підвищення врожайності і, отже, можливий вплив на
доходи фермерських господарств буде позитивним і сягатиму верхньої межі вищезгаданого
діапазону. Якщо зростання врожайності було б незначним або відсутнім, то фермери цієї
категорії виробників, ймовірно, не використовуватимуть цю технологію, оскільки ціна на насіння
преміум буде вищою, ніж будь-яка економія, яка може виникнути в результаті змін у
використовуваних гербіцидів (хіба що ціна на насіння преміум буде нижчою, ніж
передбачається).
Таблиця 19: Потенційний економічний ефект від використання ГМ ГТ кукурудзи в
Україні: інтенсивні та екстенсивні виробники ($/га)
Вихідні показники
2010 /11: інтенсивні
215
6.91
1,486

Вихідні
показники
2010 /11: екстенсивні
215
3.91
841

Ціна ($/т)
Врожай (т/га)
Прибуток
Змінні витрати
Насіння
145
43
Добриво
220
110
Захист рослин
82
44
Оплата праці
28
25
Техніка
164
107
Загальна
сума 639
329
змінних витрат
Базові
змінні 447
197
витрати
Валовий
847
512
прибуток
Базовий валовий 1,039
644
прибуток
Примітка:
1.Припущення покращення врожайності нуль і +5%.

ГМ
ГТ:
інтенсивні
215
6.91-7.26
1,486-1,561

ГМ ГТ: екстенсивні

160-165
220
31-51
28
164
603-628

58-63
110
27-47
25
107
327-352

411-436

195-220

858-958

489-554

1,050-1,150

621-686

215
3.91-4.1
841-881

3.2.5 ГМ ІР кукурудзи
а) Ринковий досвід
Два сорти ГМ ІР використовуються на ринку, стійкі до типових шкідників зернівок кукурудзи,
включаючи європейського кукурудзяного метелика (Ostrinia nubilalis), середземноморського
довгоносика (Sesamia nonagrioides) і декількох видів кукурудзяного кореневого шкідника кукурудзи
(Diabrotica spp.). Вони є основними шкідниками кукурудзи у багатьох частинах світу і значно
знижують врожайність і якість врожаю, якщо на практиці не використовується захист рослин.
ГМ ІР кукурудзи, стійкої до кукурудзяних зернових шкідників, використовується в комерційних
цілях з 1996 р., а в 2010/11 використано в 15 країнах. ГМ ІР кукурудзи, стійкої до кукурудзяних
кореневих шкідників, вперше був комерційно використаний в 2003 р. і в даний час
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використовується в двох країнах, США і Канаді. Відповідні площі використання цих технологій в
2010/11 р.р. були 34,1 млн. га для ГМ ІР кукурудзи, стійкої до кукурудзяних зернових шкідників і
17,7 млн. га для кукурудзи, стійкої до кукурудзяних кореневих шкідників.
Ці дві лінії ГМ ІР кукурудзи демонстрували позитивний вплив на врожайність в усіх країнах
вирощування у порівнянні з середньою врожайністю сільськогосподарських культур на основі
використання традиційних технологій (в основному, застосування інсектицидів та обробки
насіння) для боротьби з кукурудзяними зерновими і кореневими шкідниками.
Позитивний вплив на врожайність варіюється в середньому близько +5% в Канаді та США для
кукурудзи, стійкої до кукурудзяних кореневих шкідників, а також у діапазоні від +7% (у США та
Канаді) до +24% (Філіппіни) для кукурудзи, стійкої до кукурудзяних зернових шкідників. В
сукупності, починаючи з 1996 р. (1996-2010 р.р.), середнє покращення врожайності від
використання ГМ ІР кукурудзи, стійкої до кукурудзяних зернових шкідників, для всіх країнкористувачів було +9,6%.
ГМ ІР технологія стійкості до кукурудзяних зернових шкідників також використовується в
Європейському Союзі з 1998 р., а в 2011 р. площа використання склала приблизно 110 тис. га в
Іспанії, Португалії, Чехії, Словаччини, Польщі та Румунії. У країнах ЄС середнє покращення
врожайності було від +5% до +12,5% (Табл. 20).
Таблиця 20: Вплив на врожайність від використання ГМ ІР кукурудзи в ЄС
Країна

Середній врожай
ГМ ІР кукурудзи порівняно з
традиційною % різниці
+6.3% 1998-2003
+10% 2004 і до тепер

Діапазон впливу
на врожайність
(де визначено)
+1% до +30%

Франція

+10%

+5% до +24%

Німеччина

+4%

+4% до +5%

Чехія

+10%

+5% до +20%

Португалія

+12.5%

+8% до +17%

Польща

+12.3%

+2% до +26%

Іспанія
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Коментарі

Нижня межа діапазону =
місцевості з низьким рівнем
ураження у рік низького
засилля шкідників, верхня
межа діапазону = місцевості
з високим рівнем ураження
у рік високого засилля
шкідників
Нижня межа – рік низького
засилля шкідників, верхня
межа – рік високого засилля
шкідників
Не
має
додаткових
відомостей
про
роки
високого і низького засилля
шкідників
Діапазон впливу, відмічений
в різних регіонах з різним
рівнем засилля шкідників,
нижня межа діапазону =
низьке засилля шкідників,
верхня межа = високе
засилля шкідників
Діапазон впливу, відмічений
в різних регіонах з різним
рівнем засилля шкідників,
нижня межа діапазону =
низьке засилля шкідників,
верхня межа = високе
засилля шкідників
Діапазон
дослідних
результатів 2005 року, а
верхній показник на основі
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Словаччина

+12.5%

+10% до +14%

Румунія

+7.2%

+4.8% до +9.6%

досліджень 2006 року – в
регіоні
високого
рівня
ураження у рік високого
засилля шкідників
Показники
комерційного
пілотного дослідження у
2006 році
Показники
комерційного
пілотного дослідження 20072009

Джерело: Брукс (2008) і оновлення

Щодо впливу на витрати виробництва, це залежить в основному від того, чи фермери
використовували інсектициди для боротьби з
кукурудзяними зерновими і кореневими
шкідниками до того, як стала доступною ГМ ІР технологія:
• ГМ ІР кукурудзи, стійкої до кукурудзяних зернових шкідників: вартість технології (насіння
преміум) в порівнянні з витратами на традиційну кукурудзу варіюється в залежності від країнкористувачів, в діапазоні від 15 $/га до 57 $/га (2010 р.), економія на інсектицидах варіюється від
нуля до 66 $/га (2010 р.). У ЄС, середня вартість цієї технології, оплата за насіння преміум, була
близько 41 $/га, а економія на інсектицидах була від нуля до 66 $/га;
• ГМ ІР кукурудзи, стійкої до кукурудзяних кореневих шкідників: вартість технології в Канаді та
США складала близько 32 $/га в 2010 р., в середньому економія на інсектицидах/обробці насіння
булла в розмірі 37 $/га.
Беручи до уваги покращення врожайності від використання ГМ ІК технології, ціну на насіння
преміум і будь-які зміни у витратах на боротьбу зі шкідниками, середній приріст доходу
фермерських господарств:
• у всіх країнах, що використовують ГМ ІК технологію (стійку до кукурудзяних зернових шкідників)
склав 89 $/га в 2010 р., а за період 1996-2010 р.р. становив 66 $/га. В ЄС середній приріст доходів
фермерських господарств від використання технології в 2010 р. склав 250 $/га, а за період 19982010 р.р. був 179 $/га.
• у Канаді та США приріст прибутку від використання ГМ ІР технології, що забезпечує стійкість
до кукурудзяних кореневих шкідників, в 2010 р. склав 83 $/га, а за період 2003-10 р.р. був 75 $/га.

б) Потенційний ефект в Україні
Обидві ГМ ІР лінії, стійкі до кукурудзяних зернових та кореневих шкідників, релевантні для
України, тому кукурудзяні зернові шкідники є визнаною проблемою, а кукурудзяні кореневі
шкідники були виявлені нещодавно, і розповсюджені на обмеженій території.
Основні потенційні наслідки від використання цих ліній в Україні, наведені нижче24.
Зміни в собівартості продукції
Як було зазначено вище, в 2011 р. витрати середньоефективних комерційних виробників
кукурудзи на засоби захисту рослин склали близько 57 $/га. При цьому інсектициди
використовувалися тільки на обмеженій території (близько 0,1 млн. га), проти кукурудзяних
зернових шкідників і ще на 0,3 млн. га використовували паразитичну осу трихограму для
боротьби з цим шкідником. Витрати на застосування інсектицидів і трихограми становили
близько 12 $/га і 25 $/га. Такий рівень витрат на засоби захисту рослин, від кукурудзяних зернових
шкідників може бути нівельований для фермерів, які в даний час несуть такі витрати. Щодо
кукурудзяних кореневих шкідників, то невеликі масштаби поточних проблем з цим шкідником
24

За умови доступності цих сортів та їх типів, адаптованих до агрономічних умов України.
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означають, що практично жоден фермер не вживає ніяких активних заходів для захисту рослин
від цих шкідників, і тому прийняття технології ГМ ІР кукурудзи, стійкої до кукурудзяних
кореневих шкідників, не призведе (на основі нинішньої практики) до економії витрат на
використання інсектицидів25.
Чистий вплив від використання цих технологій на змінні витрати виробництва буде залежати від
вартості технології. На підставі витрат в країнах, де використовується технологія, можна
припустити, що вони можуть знизитися в межах від 15 $/га до 57 $/га для ГМ ІР технології,
стійкої до кукурудзяних зернових шкідників. "Зразком" може бути вартість у найближчих до
України країнах, що використовують цю технологію, а це ЄС, де середня вартість технології
складає близько 41 $/га. Беручи в розрахунок ці потенційні витрати, використання ГМ ІР
технології стійкості до кукурудзяних зернових шкідників швидше за все, призведе до чистого
збільшення змінних витрат для будь-яких користувачів. Для технології, стійкої до кукурудзяних
кореневих шкідників оцінити ймовірні витрати, які можуть виникнути, якщо ця технологія буде
доступна в Україні, складніше. У Канаді та США, фермери в даний час платять близько 32 $/га за
технологію, в значній мірі тому, що цей шкідник добре відомий, і є серйозною проблемою, і
одну третину врожаю США постійно застосовували інсектициди та обробляли насіння у
боротьбі з цим шкідником, поки не було технології ГМ ІР кукурудзи, стійкої до кукурудзяних
кореневих шкідників. Цілком можливо, що вартість цієї технології, якщо вона стане доступною в
Україні, може бути нижчою рівня США, що відображатиме відносно низький рівень переваг, які
можуть отримати виробники кукурудзи в Україні, порівняно з їхніми колегами в США. Аналіз
впливу використання цих технологій представлено в Табл. 21.

Вплив на урожай
Потенціал урожайності, пов'язаний з прийняттям ГМ ІР технології, буде залежати від рівня
ураження і ефективності засобів захисту традиційної кукурудзи. Як зазначалося вище (див.
розділ 2.4), існуючі традиційні технології не є дуже ефективним проти кукурудзяних зернових
шкідників, і тому на посівах кукурудзи, які страждають від ураження цими шкідниками і, де
використовуються традиційні форми захисту (трихограми або інсектициди), вплив від
використанням ГМ ІР технології зазвичай виявлявся в покращенні врожайності більш ніж на 10%
в країнах ЄС. Логічно припустити, що цей рівень впливу може бути досягнутий в Україні. Що
стосується кукурудзяних кореневих шкідників, то покращення врожайності по відношенню до
культур, які на даний час обробляють інсектицидами в США, як правило, становить 5%, а
порівняно з необробленими, але зараженими культурами покращення врожайності було в
межах від 9% до 28%. Для аналізу потенційного ефекту в Україні, представленого в Табл. 21,
бралися стримані показники припущення покращення врожайності у нижній половині
діапазону для технології ГМ ІР кукурудзи, стійкої до кукурудзяних кореневих шкідників (+9% до
+15%) і типові наслідки в ЄС (+ 10%) були використані для аналізу припущення покращення
врожайності для ГМ ІР технології, стійкої до кукурудзяних зернових шкідників.
Враховуючи усі вищезазначені зміни вартості, чистий вплив на рентабельність виглядатиме так:
• ГМ ІР технологія, що забезпечує стійкість до кукурудзяних зернових шкідників: позитивний
приріст прибутків фермерських господарств у межах + 67 $/га і + 80 $/га (+13% до 16,4%).
• ГМ ІР технологія стійкості до кукурудзяних кореневих шкідників: приріст прибутків фермерських
господарств у розмірі від 68 $/га (+13,6%) і 126 $/га (+25,2%).
Основна перевага цих технологій полягає в тому, що з посиленням боротьби зростають врожаї.
Для багатьох фермерів, які страждають від втрат врожаю через цих шкідників, але не
Це може запропонувати потенційну економію порівняно з тим, зо альтернативно могло бути використано –
використовуючи США як показник, відомо, що середня економія на інсектицидах для кукурудзяних кореневих шкідників
складала 37 $/га
25
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використовують традиційні форми боротьби, визначальним фактором за потенційне
використання може стати збільшення рівня врожайності (і прибутківв) порівняно з витратами на
насіння преміум. Показники також залежать від пори року і типу фермерського господарства.
Таблиця 21: Потенційний економічний ефект від використання ГМ ІР кукурудзи, стійкої
до кукурудзяних зернових шкідників, в Україні ($/га)
В середньому 2010/11

ГМ ІР кукурудзяних
зернових шкідників
215
4.96
1,066

ГМ ІР кукурудзяних
кореневих шкідників
215
4.92-5.19
1,058-1,116

Ціна ($/т)
215
Врожай (т/га)
4.51
Прибуток
970
Змінні витрати
Насіння
125
166
157
Добриво
132
132
132
Захист рослин
69-82
57
57
Оплата праці
26
26
26
Техніка
118
118
118
Загальна
сума 470-483
499
490
змінних витрат
Базові
змінні 326-339
355
346
витрати
Валовий прибуток 487-500
567
568-626
Базовий валовий 631-644
711
712-770
прибуток
Примітки:
1. Середні витрати на захист рослин плюс спеціальні для кукурудзи в діапазоні від 12 $/га до 25 $/га, коли
використовуються традиційні методи захисту від кукурудзяних зернових шкідників: інсектициди або
трихограми.
2. Припущення доходу від врожаю для ГМ ІР технології стійкості до кукурудзяних зернових шкідників
становить + 10%.
3. Припущення доходу від врожаю для ГМ ІР технології стійкості до кукурудзяних кореневих шкідників +9%
до +15% (на основі американських досліджень про вплив шкідників на сільськогосподарські культури без
засобів захисту).
4. Насіння преміум ГМ ІР кукурудзи, стійкої до кукурудзяних зернових шкідників 41 $/га і ГМ ІР кукурудзи,
стійкої до кукурудзяних кореневих шкідників 32 $/га.

3.3 Непрямий (нефінансовий) ефект на фермерські господарства
Так само, як матеріальний та кількісний ефекти на прибутковість фермерських господарств, які
представлені вище, існують також й інші важливі, нематеріальні (яким важко дати кількісну
оцінку) наслідки економічного характеру, які виникли в країнах-запровадження. До них
належать такі:
Культури, стійкі до гербіцидів
Підвищена гнучкість і зручність управління, виходячи з поєднання простоти використання
післясходових гербіцидів широкої дії, таких як гліфосат та збільшення/вивільнення більшої
кількості часу для обприскування. Це не тільки звільняє час для управління іншими видами
діяльності фермерського господарства, але і дає додаткові можливості для здійснення
несільськогосподарської діяльності, яка проносить доход.
У традиційних культур, післясходова боротьба з бур'янами залежить від застосування гербіцидів
після того, як бур'яни і культури зійшли. В результаті, урожай може отримати «удар» від
гербіцидів, що вплине на його зростання. У ГМ ГТ культур цієї проблеми не існує, тому що вони
стійкі до гербіцидів.
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Сприяє запровадженню заходів по збереженню ґрунту або впровадження безорних систем. Це
забезпечує додаткову економію коштів, таких як зниження трудових і паливних витрат,
пов'язаних з оранням, а також додаткове утримання вологи і зниження рівня ерозії ґрунту.
Поліпшений рівень боротьби з бур'янами сприяє зниження витрат на збір урожаю: час на
збирання урожаю чистіших культур менший. Також поліпшувалася якість врожаю і це призвело
до підвищення рівня доходу від зростання ціни за якість в деяких регіонах і в деякі роки
(наприклад, ГТ соя і ГТ ріпак в перші роки запровадження, в Румунії та Канаді відповідно).
Усунення загрози потенційного збитку, через залишкові гербіциди в ґрунті в наступних
сільськогосподарських культурах і менша необхідність застосування гербіцидів у наступних
культурах через підвищення рівня боротьби з бур'янами.
Внесок у загальне поліпшення безпеки людини (що виявляється у більшому спокої за про власну
безпеку і безпеку працівників) від переходу на більш екологічно безпечні продукти.

Культури, стійкі до комах
• Ця технологія позбавляє таких турбот як управління ризиками виробництва / необхідність
страхування – турбот, пов'язаних зі значною шкодою від шкідників, тому ця технологія високо
цінується. В 2008 р. вона існувала як пілотний проект, а з 2009 р. увійшла в ширший вжиток,
американським фермерам, які використовують пакетовані сорти культур (що містять сорти,
стійкі до комах та гербіцидів сорти), пропонується знижка на страхування врожаю (на випадок
втрати врожаю), що дорівнювало 12,97 $/га в 2010 р. За три роки, ця практика застосовувалася до
12,7 млн. га, в результаті чого економія на страхування булла в розмірі 137, 8 млрд. доларів.
• Перевага у «зручності», оскільки необхідно присвячувати менше часу на догляд за культурами
та/або застосування інсектицидів.
• Економія енергоспоживання - в основному, це пов'язано з меншим використанням повітряного
розпилення.
• Економія у використанні техніки (для розпилення і, можливе скорочення часу, необхідного для
збору урожаю.).
• Вища якість врожаю. Зростає масив наукових досліджень, присвячених вищій якості ГМ ІР
кукурудзи у порівнянні з традиційною та органічною кукурудзою з точки зору наявності
нижчого рівня мікотоксинів. Дані з Європи, які наведені в книзі Брукса (2008), показали
закономірність, в якій ГМ ІР кукурудза має істотно нижчий рівень мікотоксинів, в порівнянні зі
звичайною та органічною альтернативою. З точки зору прибутку від реалізації такої кукурудзи,
то ніяких надбавок за постачання продуктів з низьким рівнем мікотоксинів, на сьогоднішній день
не зафіксовано. Однак, у країнах, де запроваджена ця технологія знизився рівень частотності,
коли культура перевищувала гранично допустимі показники фумонізина в кукурудзі
(наприклад, в Іспанії), це забезпечує важливу економічну вигоду фермерам, дозволяючи їм
продавати своє зерно в харчовий сектор.
• Поліпшення здоров'я та безпеки для фермерів і робітників фермерських господарств, у зв'язку
зі скороченням обробки та використання пестицидів, особливо в країнах, що розвиваються, де
багато фермерів застосовують пестициди практично без використання захисного одягу та
обладнання.
• Скорочення вегетаційного періоду (наприклад, для деяких виробників бавовника в Індії), що
дозволяє деяким фермерам отримувати другий урожай в цьому ж сезоні 26. Крім того, деякі
індійські виробники бавовника повідомили про переваги для бджолярів, оскільки все менше
бджіл тепер підпадають під розпилення інсектицидів.
26

Власне кукурудза в Індії.
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Ці переваги в значній мірі нематеріальні та їх важко виміряти. Тим не менш, вони були, на думку
багатьох фермерів основною причиною впровадження ГМ технологій. В деяких випадках
фермери були готові почати запровадження виключно з цих причин, навіть якщо обчислюваний
вплив на врожайність і прямі витрати на виробництво могли мати незначну економічну вигоду
або навіть її відсутність. Була невелика кількість спроб оцінити вартісно ці переваги, особливо в
США27, де було проведено низку досліджень на основі опитування фермерів (використовувався
метод умовного оцінювання28) для отримання оцінки фермерами цих негрошових переваг.
Наприклад, у 2002 р. дослідження на основі виробників кукурудзу показало, що їхня вартісна
оцінка нематеріальних переваг від використання кукурудзи, стійкої до шкідників становила 7,4
$/га, а у 2002 р. дослідження фермерів-виробників сої визначило вартість цих нематеріальних
переваг у розмірі 12,35 $/га.
Очевидно, що якщо ГМ технологія була б прийнята в Україні, то фермери потенційно могли б
отримати деякі з цих нематеріальних переваг. Оцінити їхній рівень неможливо, бо це б
потребувало проведення такого самого опитування, як проводилося на американських
фермерах, в Україні після того, як фермери отримають досвід використання цієї технології.

Див. Марра і Піготті (2006) та (2007)
Методика дослідження, яка збирає вартісні оцінки нематеріальних речей, для того, щоб визначити готовність платити за конкретні
речі (наприклад, екологічність, психологічний стан) або готовність платити, щоб щось не втратити.
27
28
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4 Потенційний економічний ефект на національному рівні
Спираючись на аналіз, представлений в розділі 3, в цьому розділі коротко розглядаються
можливий агрегований ефект від використанням сучасних комерційних культур ГМ в Україні.
Припущення щодо можливої площі запровадження в Україні зроблені на основі рівня
запровадження ГМ культур в країнах, які на даний час використовують цю технологію, а для ІР
кукурудзи, на основі конкретних районів України, які зазвичай відчувають економічні наслідки
від шкоди завданої шкідниками. Узагальнені дані наведені в Таблиці 22.
Таблиця 22: Прогнози площі запровадження ГМ сортів
Культура
Соя
Кукурудза

Вихідні показники
площі 2011 (га)
1.190.000
2.869.000

Припущення
запровадження ГМ ГТ
50% до 90%
50% до 70%

Олійний ріпак
Цукровий буряк

910.000
550.000

50% до 90%
50% до 90%

ГМ ІР
Не застосовується
ІР, стійка до кукурудзяних
зернових шкідників: 400,000500,000 га
ІР, стійка до кукурудзяних
кореневих шкідників: 20,00050,000 га
Не застосовується
Не застосовується

4.1 Дохід на рівні фермерських господарств
На основі низки переваг фермерських господарств, визначених в розділі 3 та вищенаведених
припущень щодо рівня запровадження, Рис. 2-7 узагальнюють інформацію щодо потенційних
доходів фермерських господарств залежно від сортів культур. А саме:
• ГМ ГТ соя (Рис. 2): при 50% рівні запровадження прогнозована щорічна вигода фермерських
господарств потенційно може бути в межах від 28 млн. до 66 млн. доларів. При 90% рівні
запровадження, який є типовим для більшості країн, потенціал щорічної вигоди становить від 50
млн. і до 119 млн. дол.
• ГМ ГТ кукурудза (Рис. 3): залежно від рівня запровадження (50% або типовий рівень
запровадження серед країн-користувачів: 70%), щорічний додатковий прибуток фермерських
господарств становитиме від 46 млн. до 111 млн. дол.
• ГМ ГТ олійний ріпак(Рис.4 і Рис.5): рівень потенційного впливу може змінюватися залежно від
використовуваної технології. Стійкий до гліфосату ріпак здатен забезпечити приріст прибутків
фермерів від 6,4 млн. до 89 млн. дол, а якщо використовується технологія InVigor (стійкість до
глюфосинату), щорічна вигода може становити від 17 млн. до 62 млн. дол.
• ГМ ГТ цукровий буряк (Рис. 6): при 50% рівні запровадження річна вигода фермерських доходів
може становити від 30 млн. до 88 млн. дол. При 90% рівні запровадження ці доходи збільшаться
від 53 млн. до 150 млн. дол.
• ГМ ІР кукурудза: розрахунки на основі тих районів, які зазвичай зазнають економічних збитків
від шкідників (0,4-0,5 млн. га), свідчать про потенційну річну вигоду фермерських господарств від
26,8 млн. до 40 млн. дол. (Рис. 7). Стосовно ГМ ІР технології, яка забезпечує стійкість до
кукурудзяних кореневих шкідників кукурудзи, на даний час території, які зіткаються з
проблемою цих шкідників, доволі незначні (10-20 тис. га) і, отже, на агрегованому рівні
потенційний вплив від використання цієї технології буде обмеженим (невелика зміна загальної
прибутковості від + 1,4 млн. до + 2,8 млн. дол. (при 20 тис. га з використанням технології) або від +
3,4 млн. до + 7 млн. дол. при застосуванні технології на площі 50 тис. га).
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Загалом сукупний потенційний річний рівень доходу фермерських господарств від
запровадження ГМ технологій, які використовуються у світі та є актуальними для України
складає до 525 млн. дол. США.
Рисунок 2: Потенційний агрегований рівень доходу фермерських господарств від
використання ГМ ГТ сої в Україні (дол. США)
150 000 000
В ис окий
100 000 000
В ис окий
Низький
50 000 000
-

Низький

50% запровадження

90% запровадження

Низький

27 965 000

50 337 000

В ис окий

66 045 000

118 881 000

Рисунок 3: Потенційний агрегований рівень доходу фермерських господарств від
використання ГМ ГТ кукурудзи в Україні (дол. США)
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100 000 000
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80 000 000
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40 000 000
20 000 000
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46 340 000
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Рисунок 4: Потенційний агрегований рівень доходу фермерських господарств від
використання ГМ ГТ олійного ріпаку(стійкого до гліфосату) в Україні (дол. США)
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Рисунок 5: Потенційний агрегований рівень доходу фермерських господарств від
використання ГМ ГТ олійного ріпаку (Invigor) в Україні (дол. США)
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Рисунок 6: Потенційний агрегований рівень доходу фермерських господарств від
використання ГМ ГТ цукрового буряку в Україні (дол. США )
200 000 000
В ис окий
150 000 000
В ис окий

100 000 000

Низький
50 000 000
-

Низький
50% запровадження

90% запровадження

Низький
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В ис окий
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Рисунок 7: Потенційний агрегований рівень доходу фермерських господарств від
використання ГМ ГТ кукурудзи (стійкої до кукурудзяних зернових шкідників) в Україні
(дол. США)
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4.2 Перспективність виробництво та постачання
Таблиця 23 узагальнює потенційний річний вплив на рівень виробництва цих чотирьох культур,
якщо в Україні будуть запровадженні існуючі ринкові ГМ сорти. У разі досягнення нижчого рівня
ймовірних показників площі запровадження та доходів від врожаю, припускається, що
відбудеться збільшення виробництва на +0,9 млн. т за підсумком чотирьох культур, що дорівнює
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1,5% від загального обсягу виробництва цих чотирьох культур (від +1,1% до +2,5% залежно від
культури). При досягненні вищих показників площі запровадження і прибутків від врожаю
виникає більш значна потенційна річна вигода виробництва у +3,2 млн. т, що дорівнює 9,5% від
загального обсягу виробництва цих чотирьох культур (від +4% до +15,7% залежно від культури).
Таблиця 23: Потенційний річний вплив на виробництво від використання ГМ-культур в
Україні (тис. т)
Найнижчий
Найвищий
Зміни у
Зміни у
рівень площі
рівень площі
загальному
загальному
запровадження і запровадження виробництві %: виробництві %:
вплив на
і вплив на
найнижчий
найвищий
врожайність
врожайність
ефект
ефект
Соя
+48.2
+260.3
+2.5
+13.7
Кукурудза
+188.5
+663.8
+1.1
+4.0
Олійний ріпак
+23.2
+167.1
+1.5
+11.1
Цукровий
+230.7
+2,076.8
+1.7
+15.7
буряк
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5 Вплив на навколишнє середовище
5.1 Зміни у використанні гербіцидів

5.1.1 Загальні відомості
Оцінка впливу біотехнологічних культур на використання гербіцидів вимагає порівняння
відповідних заходів боротьби з бур'янами, що вживаються з використанням біотехнологій, з
«традиційною альтернативною» формою виробництва. Це створює цілий ряд проблем, що
стосуються доступності та репрезентативності. Порівняльні дані ідеально виводити з досліджень
на рівні фермерських господарств, де зібрані дані про використання в різних формах
виробництва. Пошук літератури про глобальний вплив біотехнологічних культур на
використання гербіцидів на якісному, місцевому, регіональному або державному рівні показує,
що кількість досліджень з вивчення цих питань є обмеженою (наприклад, Каїм і Тракслера,
2002), при ще навіть меншому висвітленні інформації про рівень пестицидів (активних
інгредієнтів) (наприклад, Брукс, 2005). По-друге, кількість даних з досліджень про використання
пестицидів на національному рівні також вкрай обмежені. У випадку з Україною немає ніяких
опублікованих щорічних оглядів (досліджень) про використання пестицидів, що проводяться
державними органами. Деякі дані збираються, в основному, на разовій основі приватними
дослідними установами, і ці дані, якщо такі є, використані в цьому аналізі.
У літературі найпоширенішим способом висвітлення зміни у використанні пестицидів щодо
біотехнологічних культур, є відображення обсягу (кількості) використаних пестицидів. В той час
як порівняння загального обсягу пестицидів, які використовуються в біотехнологічних та
традиційних системах виробництва сільськогосподарських культур, є корисним показником
впливу на довкілля, кількість застосовуваних активних інгредієнтів є недосконалим критерієм,
оскільки він не враховує відмінності в конкретних програмах боротьби зі шкідниками, що
використовуються в біотехнологічних та традиційних систем землеробства. Наприклад, відмінні
конкретні продукти, які використовуються в біотехнологічних системах землеробства на відміну
від традиційних, відмінності в кількості пестицидів, які використовують для досягнення мети, та
відмінності в екологічних характеристиках (мобільність, життєздатність та ін.) маскуються в
загальних порівняннях сумарного обсягу використаних пестицидів.
У цьому дослідженні зміни пестицидного екологічного впливу, пов'язані з запровадженням
біотехнологічних культур вивчаються з точки зору зміни обсягу (кількості) активних інгредієнтів,
але їх розгляд доповнений використанням альтернативного показника, розробленого в
Корнуельському університеті в 1990-х роках, а саме коефіцієнта екологічного впливу (КЕВ).
Показник КЕВ, розроблений Ковач та співав. (1992) і щорічно поновлюваний, ефективно інтегрує
різноманітні впливи окремих пестицидів на довкілля у єдину «вартість поля за гектар». Для
отримання значення КЕВ для поля, значення КЕВ множиться на обсяг активного інгредієнта
(А.І.) пестицидів, що використовується з розрахунку на гектар. Наприклад, КЕВ для гліфосату
становить 15,33 балів. Використовуючи добуток цього балу, помноженого на обсяг гліфосату, що
використовується на гектар (наприклад, гіпотетично на гектар застосовується 1,1 кг), значення
КЕВ для поля щодо гліфосату буде еквівалентно 16.86/га.
Таким чином, застосування показника КЕВ є порівнянням КЕВ для поля/ га традиційної та з
іншого боку біотехнологічної систем землеробства, з загальним впливом на навколишнє
середовище і навантаження по кожній системі, в прямій залежності від відповідних значень КЕВ
для поля/га і посівної площі для кожного типу виробництва (біотехнологічного у порівнянні з
традиційним). Показник КЕВ забезпечує точнішу оцінку впливу біотехнологічних культур на
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навколишнє середовище в порівнянні з дослідженням лише змін в обсязі активних інгредієнтів,
що застосовуються, оскільки він спирається на деякі ключові дані про токсичність та
піддатливість екологічному впливу, що стосуються окремих видів продукції, у відповідних
випадках впливу на сільськогосподарських робітників, споживачів та екологію. КЕВ не враховує
всі екологічні проблеми і наслідки і тому не є всеосяжним показником.

5.1.2 Характеристика впливу на навколишнє середовище від використання
гербіцидів у сільськогосподарських культурах в Україні
Наведений нижче аналіз, що відноситься до використання гербіцидів та пов'язаного з ними
впливу на довкілля (з оцінкою відповідно до показника КЕВ), базується на вихідних даних
приватних досліджень Клеффманн/ЕМАЙС Глобал та Джейефкей Кінетек. Останні є джерелами
інформації про використання гербіцидів фермерськими господарствами.
На основі даних цих досліджень у Табл. 24 наведено аналіз середнього використання активних
інгредієнтів і відповідних параметрів КЕВ для гербіцидів, що використовуються до чотирьох
культур, які розглянуті в даному дослідженні, станом на 2010/11 р.р..
Таблиця 24: Основні традиційні сільськогосподарські культури: середній обсяг
використання гербіцидів в Україні у 2010/11 р.р.
Культура
Ріпак:
Зима
Весна
Соя
Кукурудза
Цукровий буряк

Середній обсяг активного інгредієнтоа (кг/га)

Середній КЕВ для поля/га

0.63
0.53
1.44
1.03
1.66

9.77
10.72
27.30
22.00
43.08

Джерело: на основі Клефман/ ЕМАЙС Глобал та Джейефкей Кінетек

5.1.3 Потенційний вплив від застосування ГМ ГT технологій
використання гербіцидів і суміжний вплив на навколишнє середовище

на

У Табл. 25 наведені можливі схеми використання гербіцидів на ГМ ГТ культурах в Україні29:
30

• Олійний ріпак: ймовірні гербіцидні схеми для озимого ріпаку , які можуть бути використані із
запровадженням ГМ ГТ технологій (стійкість до гліфосату або глюфосинату) показують, що в
середньому відбудеться 9 % зниження кількості гербіцидного активного інгредієнту, а також
покращення на 10 % екологічних параметрів на гектар у разі використання стійкого до гліфосату
ріпаку. Для стійкого до глюфосинату ріпаку, кількість активного інгредієнту, що
використовується на гектар, знизиться на 43%, а пов'язані з цим екологічні характеристики
будуть покращені на 23 %;
• Соя: потенційні ГМ ГТ схеми можуть призвести до 9 % зниження середньої кількості активного
інгредієнту, що застосовується на гектар, і 15 % зниження відповідного значення КЕВ.
• Кукурудза: вірогідна гербіцид на схема для ГМ ГТ кукурудзи припускає, що запровадження цієї
технології може призвести до 7 % зниження середньої кількості активного інгредієнту гербіцидів,
що застосовується на гектар, а також до поліпшення на 29 % відповідних екологічних параметрів.
• Цукровий буряк: гербіцидні схеми для ГМ ГТ цукрового буряка можуть потенційно привести до
9 % зниження середньої кількості активного компоненту гербіцидів, що застосовується на гектар,
і поліпшення на 46 % відповідних екологічних параметрів.

29
30

Додаткова інформація подана в Додатку 1
Який складає 90 % для цієї культури
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Таблиця 25: ГМ ГТ культури в Україні: потенційний середній обсяг використання
гербіцидів
Культура

Середній
обсяг
компоненту (кг/га)

активного

Середній КЕВ для поля/га

Ріпак:
Зима
Весна

0.364-0.576
Як зазначено вище
1.312
0.954
1.51

7.55-8.83
Як зазначено вище
23.21
15.6
23.18

Соя
Кукурудза
Цукровий буряк
Примітки:
1. Склад та обсяг активних інгредієнтів, що можуть бути використані: див. розділ 3
2. Діапазон ГМ ГТ олійного ріпаку для стійких до гліфосату і глюфосинату культур (нижній край діапазону
становлять стійкі до глюфосинату, вищий край діапазону становлять стійкі до гліфосату)

Потенційний загальний вплив на навколишнє середовище, пов'язаний із змінами у використанні
гербіцидів у зв’язку із запровадженням ГМ ГТ технологій в Україні, буде залежати від рівня
запровадження окремих культур. Використовуючи ті ж варіанти запровадження, що й
розглянуті в Розділі 4 (50% і 90%31), Таблиці 26 і 27 узагальнюють потенційні зміни у використанні
активних інгредієнтів та відповідний вплив на довкілля, що вимірюється за допомогою
показника КЕВ. При 50% рівні запровадження, загальний обсяг використання гербіцидних
активних інгредієнтів щодо чотирьох культур впаде на 4,4-6,1% (приблизно від 0,24 млн. до 0,33
млн. кг), зі зниженням на понад 14,8 % і до 15,3 % значення КЕВ. При більш високих рівнях
запровадження, таких як в країнах, що використовують ці технології на даний момент, ймовірне
падіння загального обсягу використання активних інгредієнтів щодо чотирьох культур становить
від -7,1% (майже -0,39 млн. кг) до -7,8% (-0,42 млн. кг). З точки зору пов’язаного з цим впливу на
довкілля, що вимірюється за допомогою показника КЕВ, відбулося б зниження приблизно на
24%.
Таблиця 26: 50-процентне запровадження: зміна обсягу використання гербіцидних
активних інгредієнтів і пов'язаний з цим вплив на навколишнє середовище ( у КЕВ)

ГМ ГТ ріпак
Стійкий до гліфосату
Стійкий до глюфосинату
ГМ ГТ кукурудза
ГМ ГТ соя
ГМ ГТ цукровий буряк
Total

Зміна
у
використанні АІ (кг)

Зміна
у
використанні АІ, %

Зміна КЕВ, %

-21,644
-118,104
-99,233
-75,872
-40,829
-237,079 до -333,539

-4.6
-25.2
-6.5
-6.5
-4.9
-4.4 до -6.1

-6.3
-14.2
-11.4
-11.4
-25.8
-14.8 до -15.3

Таблиця 27: 90% запровадження (70% ГМ ГТ кукурудзи): зміна обсягу використання
активних інгредієнтів гербіцидів і пов'язаний з цим вплив на навколишнє середовище
(у КЕВ)

ГМ ГТ ріпак
Стійкий до гліфосату
Стійкий до глюфосинату
ГМ ГТ кукурудза
ГМ ГТ соя
ГМ ГТ цукровий буряк
Разом
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Зміна
у
використанні АІ (кг)

Зміна
у
використанні АК, %

Зміна КЕВ, %

-38,960
-212,588
-138,927
-136,570
-72,593
-387,049 до -424,107

-8.3
-45.3
-4.6
-11.7
-8.9
-7.1 до -7.8

-11.4
-25.5
-18.7
-20.5
-46.5
-23.7 до -24.6

Найвищий рівень запровадження ГМ ГТ кукурудзи 70%
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5.2 Зміни у використанні інсектицидів
Будь-яка зміна у використанні інсектицидів, пов'язаних із запровадженням технології ГМ ІР
кукурудзи буде обмежена, тому що тільки незначні області традиційної кукурудзи зазвичай
оброблялися інсектицидами від кукурудзяних зернових шкідників (близько 100 тис. га в рік). На
підставі того, що ГМ ІР технологія (від кукурудзяних зернових шкідників) дозволить відмовитися
від цієї обробки, можна визначити, щорічна економія у використанні інсектицидів становитиме
близько 23 тис. кг активного інгредієнта інсектициду. Оскільки у нас немає досвіду використання
інсектицидів для обробки кукурудзяних кореневих шкідників, то запровадження ГМ ІР технології
проти кукурудзяних кореневих шкідників не призведе до економії на інсектицидах порівняно з
сучасною практикою.

5.3 Можливі джерела зниження викидів парникових газів та орієнтовні
розрахунки
Зниження рівня викидів парникових газів (ВПГ), пов'язане із запровадженням біотехнологічних
культур, відзначено в великому масиві літератури, в тому числі CTIC (2002), Фабріцці та ін. (2003),
Яса (2002), Лазар і Селлі (2005), Рейцоски (1995), Робертсон та ін. (2000), Джонсон та ін. (2005),
Лібіг (2005) та Вест і Пост (2002).
По-перше, біотехнологічні культури сприяють зниженню споживання палива у зв'язку з
рідшими гербіцидними або інсектицидними обробками, а також зниженню споживання енергії
під час обробки ґрунту. За підрахунками Лаза руса (2011), під час одного розпилення пестицидів
використовується 1,31 л палива, що еквівалентно викидам вуглекислого газу із розрахунку 3,5
кг/га.
Крім того, відбувся перехід від традиційної (орної) обробки ґрунту до безорної. Це суттєво
вплинуло на тракторні витрати палива за рахунок заміщення енергозатратних методів обробки
ґрунту на безорну систему обробки ґрунту та застосуванні гербіцидів для боротьби з бур'янами.
Найпоказовішою ГМ ГТ культурою, в цьому сенсі, є ГМ ГТ соя. Запровадження цієї технології
зробило важливий внесок у сприяння запровадженню полегшеної або безорної практики
землеробства32. До запровадження ліній ГМ ГТ сої, системи безорної обробки (БО)
практикувались деякими фермерами, які використовували ряд гербіцидів з різним ступенем
успіху. Для виробників можливості боротися з бур'янами шляхом оброблення листовими
гербіцидами, які не утворюють осаду, у ролі «випалювальної» обробки до посіву, з наступною
обробкою після появи сходів, коли сформувався урожай сої, зробили БО системи надійнішими,
технічно доцільними і економічно привабливими. Ці технічні переваги в поєднанні з ціновими
перевагами привели до швидкого запровадження ГМ ГТ сортів і майже подвоєння засадженої
соєю БО площі в США (а також більш ніж п'ятикратного зростання в Аргентині). В обох країнах,
ГМ ГТ соя становить більше 95% посівних площ БО сої з 2008 р.
Однак, що стосується України, системи БО виробництва не практикуються широко. Одним з
важливих факторів, з яким це пов'язано, є відсутність відповідної техніки та обладнання для
застосування БО систем і нестача капіталу для такого обладнання. Таким чином, у той час як ГМ
ГТ технологія сприяє запровадженню систем БО виробництва в Північній і Південній Америці,
вона навряд чи відіграє подібну роль в Україні в найближчі кілька років (якщо технологія буде
дозволена для комерційного використання) у зв’язку із зазначеними проблемами.
Тому у цьому дослідженні припускається, що ГМ ГТ технологія не сприятиме зміні системи
орного виробництва на систему БО виробництва у сільському господарстві України, а також
будь-якій пов’язаній з цим економії палива, зумовленій зміною наявних систем обробітку землі.
Отже, будь-яке зниження викидів парникових газів, зазначене у цій статті, повністю відноситься
до економії палива, що пов'язане зі зменшенням частотності розпилювання гербіцидів та
інсектицидів.
32

Див. наприклад, СТІС 2002 та Американську асоціацію сої (2001)
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При розгляді середньої частоти застосування в Україні гербіцидів та інсектицидів щодо чотирьох
культур, Табл. 28 узагальнює відмінності між традиційною і ГМ ГТ системою виробництва. Це
передбачає, що використання ГМ ГТ технології призведе до невеликого зниження частотності
застосувань гербіцидів.
Таблиця 28: Середня кількість застосувань гербіцидів щодо чотирьох культур: Україна
Культура
Ріпак
Кукурудза
Соя
Цукровий буряк
Разом
Економія

Традиційна
1
1.4
1.5
3
6.9

ГМ ГТ (середньостатистична)
1
1.2
1.2
2
5.4
1.5

Спираючись на вищенаведений аналіз, пов'язаний з паливом і викидами вуглекислого газу у
зв’язку з застосуванням типового розпилення (1,31 л палива, що еквівалентно викидам
вуглекислого газу 3,5 кг/га), випливає висновок, що кожен гектар ГМ ГТ матиме потенційним
результатом економію палива у розмірі 1,96 л (і зниження викидів вуглекислого газу в обсязі 5,25
кг/га) у порівнянні зі традиційними культурами.
Потенційна річна економія палива від запровадження ГМ-технологій залежатиме від рівня
запровадження. Використовуючи два проаналізовані вище сценарії запровадження, Табл. 29
показує, що потенційна річна економія палива та зниження викидів двоокису вуглецю, пов'язана
із запровадженням ГМ-технології, може досягати 1,56 млн. л і 5,35 млн. кг вуглекислого газу
(Табл. 29).
Таблиця 29: Потенційна економія палива і вуглекислого газу від запровадження ГМ-культур

Ріпак
Кукурудза
Кукурудза: ІР
Соя
Цукровий буряк
Разом

Економія
палива:
50%
запровадження
(млн. літрів)
Нуль
0.265
0.131
0.156
0.360
0.781

Економія
палива:
90% запровадження
(70%
ГМ
ГТ
кукурудзи: млн. л.)
Нуль
0.371
0.131
0.281
0.648
1.300

Економія
вуглекислого
газу:
50% запровадження
(млн. кг)
Нуль
0.927
0.350
0.546
1.261
2.733

Економія вуглекислого
газу: 90% запровадження
(70% ГМ ГТ кукурудзи:
млн. кг)
Нуль
1.298
0.350
0.982
2.270
4.549

При подальшому вивченні ситуації зі скорочення викидів вуглекислого газу, з точки зору
еквівалентності використанню автомобілів, видно, що постійне щорічне зниження викидів
вуглекислого газу від скорочення споживання палива буде рівнозначною вилученню з доріг 2200
легкових автомобілів на рік.
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Додаток 1: Можливі схеми використання гербіцидів для ГМ ГТ
культур в Україні
ГМ ГТ олійний ріпак
Активний компонент
Кількість (кг/га для культури)
КЕВ для поля/га
Стійкий до гліфосату
Варіант1: гліфосат
0.48
7.35
Варіант 2: гліфосат
0.96
14.7
Середня вага (варіант 1 – 80% і 0.576
8.83
варіант 2 – 20%)
Традиційний
0.63
9.77
Відмінність від традиційного
-0.054
-0.94
Стійкий до глюфосинату
Варіант 1
Глюфосинат
0.24
4.85
Хізалофоп
0.10
2.21
Разом
0.34
7.06
Варіант 2
Глюфосинат
0.36
7.27
Хізалофоп
0.10
2.21
Разом
0.46
9.48
Середня вага (варіант 1 – 80% і 0.364
7.55
варіант 2 20%)
Відмінність від традиційного
-0.27
-2.22
Примітка: Питома вага гербіцидів визначена на основі сучасних традиційних моделей використання для
середньостатистичних інтенсивних та екстенсивних виробників.

ГМ ГТ кукурудза
Активний компонент
Кількість (кг/га для культури)
КЕВ для поля/га
Варіант 1:
Гліфосат
0.81
12.39
Атразин
0.72
15.84
Разом
1.53
28.23
Варіант 2: гліфосат
0.81
12.39
Середня вага (варіант 1 - 20% і 0.954
15.56
варіант 2 – 80%)
Традиційний
1.03
22.0
Відмінність від традиційного
-0.07
-6.44
Примітка: Питома вага гербіцидів визначена на основі сучасних традиційних моделей використання для
середньостатистичних інтенсивних та екстенсивних виробників.

ГМ ГТ соя
Активний компонент
Кількість (кг/га для культури)
КЕВ для поля/га
Варіант 1:
Гліфосат
0.72
11.04
2,4-Д
0.6
12.42
Разом
1.32
23.46
Варіант 2:
Гліфосат
1.08
16.56
Метрибузин
0.2
5.67
Разом
1.28
23.23
Середня вага (варіант 1 80% і 1.312
23.21
варіант 2 – 20%)
Традиційний
1.44
27.5
Відмінність від традиційного
-0.13
-4.3
Примітка: Питома вага гербіцидів визначена на основі сучасних традиційних моделей використання для
середньостатистичних інтенсивних та екстенсивних виробників.
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ГМ ГТ цукровий буряк
Активний компонент
Кількість (кг/га для культури)
КЕВ для поля/га
Варіант 1: гліфосат
1.08
16.56
Варіант 2: гліфосат
1.62
24.83
Середня вага (варіант 1 – 20% і 1.51
23.2
варіант 2 – 80%)
Традиційний
1.66
43.1
Відмінність від традиційного
-0.15
-19.9
Примітка: Питома вага гербіцидів визначена на основі сучасних традиційних моделей використання для
середньостатистичних інтенсивних та екстенсивних виробників.
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