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«АгроВесна-2018»
відкрила новий
сільськогосподарський сезон!

Майже 18 тисяч аграріїв зі всієї України та
ще 29 країн розпочали новий агросезон з відвідування Восьмих міжнародних виставок «Зернові технології», Agro Animal Show та «Фрукти.
Овочі. Логістика», які відбулися 21-23 лютого в
Міжнародному Виставкому Центрі (м. Київ). Організатором виставок виступила компанія «Київський міжнародний контрактовий ярмарок».
У виставках взяли участь понад 550 провідних компаній, в тому числі близько 170 іноземних. Новинки агропромислового сектору презентували учасники з 20 країн світу.
7 країн (Австрія, Велика Британія, Данія,
Нідерланди, Німеччина, Франція та Чехія)
були представлені національними експозиціями
та дві країни (Туреччина та Китай) – колективними експозиціями.
В офіційному відкритті виставок взяли участь:
заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева; Надзвичайний та Повноважний Посол Франції в Україні пані Ізабель
Дюмон; Надзвичайний та Повноважний Посол
Королівства Нідерланди в Україні пан Ед Хукс;
Надзвичайний та Повноважний Посол Австрії в
Україні пані Герміне Поппеллер; Керівник відділу з питань продовольства, сільського господарства, захисту прав споживачів та охорони
навколишнього середовища при Посольстві Федеративної Республіки Німеччина в Україні пан
Германн Інтеманн; Перший секретар з питань
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енергетики, Керівник комерційного відділу Посольства Великої Британії в Україні пані Кеті
Коттрелл; народний депутат, Президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.
Як завжди, виставки мали дуже насичену бізнес-програму, яка включала близько 30 заходів:
конференцій, семінарів, воркшопів. Як відзначають організатори, цьогорічні заходи отримали
максимальну відвідуваність, зали були буквально переповнені слухачами.
Серед заходів, які традиційно пройшли в
рамках виставок, варто відмітити:
ІХ Голландсько-український агробізнес-форум з професійного картоплярства;
ІV Британсько-український агробізнес-форум
«Сталий розвиток в агробізнесі»;
День Франції «Французький досвід – українські перспективи»;
Майстер-клас «Оптимізація молочного бізнесу»;
Міжнародний семінар «Ефективне свинарство»;
ІV День молодого спеціаліста «Твій професійний старт» та інші.
Вперше, від представників національної експозиції Австрії, проводився діловий семінар
«Сільське господарство – технології з Австрії».
На семінарі були представлені австрійські технології та продукти у насінництві, тваринництві,
переробці, відновлювальній енергетиці, техніці
та виробництві біодобрив.
Особливу увагу у фахівців привернула міжнародна конференція «Менеджмент ґрунтів та
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земельних ресурсів в умовах глобальних кліматичних змін», яка проходила в форматі скайп-включення з Артуром Рідакером, лауреатом Нобелівської премії миру, дослідником Французького
Національного Інституту Сільськогосподарських
Досліджень (INRA), членом Міжурядової Комісії з
кліматичних змін. На заході були обговорені питання кліматичних змін, висновки та пропозиції
Міжурядової групи експертів з питань змін клімату, їх прогнозований вплив на сільське господарство у світі, Європі та Україні. Своїм досвідом
в управлінні земельними ресурсами також поділилися фахівці з Німеччини, Франції та України.
Організаторами конференції виступили ТОВ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок», Торгова палата Франції та Офіс представництва Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН
(ФАО) в Україні.
Вдев’яте в рамках виставок 21 лютого відбулося нагородження переможців всеукраїнського
конкурсу «Агробренд року 2018», який проводиться дирекцією аграрних виставок спільно з асоціа
цією «Український клуб аграрного бізнесу». Шляхом
опитування сільськогосподарських виробників були
визначені переможці в наступних номінаціях:
«Виробник кормів» – Група компаній «АгроВет
Атлантик»;
«Виробник засобів агрохімії» та «Виробник
насіння сільськогосподарських культур» – компанія «SYNGENTA»;
«Дилер у сфері ресурсного забезпечення
АПК України» – Група компаній «ЕРІДОН»;
«Фінансова
установа
агропромислового
комплексу» – ПАТ КБ «ПриватБанк».
Підсумовуючи, варто констатувати, що «АгроВесна-2018» розпочалася з високого старту! Тож
бажаємо всім відвідувачам та учасникам, щоб
новий аграрний сезон відзначився новими звершеннями та досягненнями.
Більше інформації на сайтах:
http://www.grainexpo.com.ua,
http://www.freshexpo.kiev.ua,
http://www.animal-show.kiev.ua/
Дирекція аграрних виставок
ТОВ «Київський міжнародний
контрактовий ярмарок»

Лінійка техніки Львівагромашпроект:
вітчизняний бренд з гарантованою якістю
Львівагромашпроект на виставці «Зернові
технології» представив причіпні обприскувачі з
об'ємами робочого баку 2500 і 3500 л та шириною захвату штанги 21 і 24 метри.
Також експозицію зайняв великий асортимент протруювачів з високоточною системою
дозування робочого розчину. В лінійці стаціонарних протруювачів з'явився ПНС-5-01, конструкція якого передбачена для вивантаження
протруєного насіння в мішки "біг-бег".
Наших відвідувачів зацікавила нова система роздільної подачі рідких препаратів. Робота системи роздільної подачі води та препаратів
побудована на об'єднанні єдиною програмою
певної кількості перистальтичних насосів-дозаторів типу НП-2, яка залежить від кількості компонентів робочого розчину, включаючи воду.
Приготування робочих розчинів для протруювання насіння клопіткий та, подеколи, довготривалий процес. Адже крім води та протруйника
часто необхідно додати і іншу форму фунгіциду,
інсектицид, стимулятор росту, мікроелементи
тощо. І все це в різних пропорціях. Доручення
цього процесу системі СРП значно полегшує роботу агронома.
Ми приділяємо велику увагу нашим клієнтам
та завжди готові вислухати конструктивні пропозиції.
Масштаб та кількість відвідувачів виставки на
новій локації приємно здивували. Вдячні організаторам, партнерам та клієнтам за багаторічну
плідну співпрацю.
Катерина КОВАЛЬСЬКА,
менеджер з маркетингу
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Пані та панове, представляємо
INTER-EDINSTVO HOLDING!
Одразу при вході в павільйон виставки Agro
Animal Show розташований яскравий стенд
INTER-EDINSTVO HOLDING. На стенді жваво і вирує життя. Інтерес до нового холдингу виправ-

ТОВ «ХОГ СЛАТ Україна»
на виставці «Agro Animal Show»
Виставка «Agro Animal Show» є однією з ключових для компанії HOG SLAT в Україні. Це великий майданчик для зустрічі з партнерами, знайомств, презентації нових рішень.
У цьому році ми підготували вдвічі більший
стенд, бо торік ми зіштовхнулися з тим, що нам
бракує місця для спілкування. Збільшився штат
компанії, змінилася аудиторія. Якщо ще чотири-п’ять років тому ми в основному знайомилися
з українськими аграріями, то нині значна частина відвідувачів – наші клієнти, для яких важлива
підтримка, впевненість, що вони вибрали правильного постачальника.
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даний бездоганною якістю, інноваційністю продуктів, технологій і сервісом. Унікальна структура
INTER-EDINSTVO HOLDING представляє ефективні комплексні рішення в сфері годівлі та здоров'я
тварин.
Надійність і успіх використання продуктів холдингу базуються на компетенції і досвіді лідерів
ринку тваринництва і птахівництва – компаній
EDINSTVO, TRIPLEX, NOVACORE, INTER-Запоріжжя та BIZART.
Коли ми говоримо досвід, ми підтверджуємо це
своїми досягненнями, реальними фактами і перемогами наших партнерів. Більше 20 років успішно
працюють і розвиваються TRIPLEX, ІНТЕР-Запоріжжя, EDINSTVO. Компанія BIZART має позитивну репутацію з 2010 року, завод преміксів європейського
рівня NOVACORE – з 2013 року. Синергія компаній-професіоналів стала базисом нових стандартів
і сучасного підходу, які потрібні на ринку.
INTER-EDINSTVO HOLDING – команда, яка гарантує своїм компаньйонам чесні і партнерські
відносини.

По-друге, нам є що показати. Ми продовжуємо доповнювати продуктовий портфель рішеннями, багато з яких є новими для України.
Як, приміром, вентилятори-повітрозмішувачі
V-FloFan, які вже успішно зарекомендували себе
на кількох великих птахокомплексах. Або годівниці для курчат, які є стандартним рішенням
американських клієнтів компанії і, сподіваємося,
зацікавлять українських птахівників.
Серед інших новинок – кормові бункери
власного виробництва. Від продукції конкурентів вони відрізняються високими міцністю і стійкістю до корозії. Поряд з тим мають привабливі
ціни. Від багатьох відвідувачів на стенді доводилося чути: якщо бункери Hog Slat виробляють у
США, то, напевно, коштують вони, як золоті. Насправді це не так, що і підтверджує статистика
продажів першої партії, яку ми привезли на наш
склад в Тернополі. До речі, представлений на
стенді бункер також знайшов власника – після
виставки його відправили в одне з господарств.
Традиційно великим був інтерес до обладнання Hog Slat для свинарників: годівниць для
дорощування і відгодівлі, годівниць для свиноматок SowMAX, ніпельних та чашкових напувалок.
Відвідувачам стенду також сподобалася якість
пластикових решіток. З’ясувалося, що їх можна
використовувати не тільки в свинокомплексах, а
й в приміщеннях для вирощування качок.
Лана ВІВАНТ, генеральний директор
ТОВ «ХОГ СЛАТ Україна»
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Bühler – керуючи майбутнім
Загалом компанія Bühler – це потужний бага- на збільшення об’ємів експорту продуктів перетогалузевий швейцарський концерн, структура робки сільськогосподарської продукції, зокрема
якого умовно розділена на два підрозділи для борошна та круп, що в свою чергу приведе до
харчової та нехарчової промисловості. Компанія поліпшення стану економіки країни.
Bühler в Україні представлена по
Компанія Bühler пропонує
всіх напрямках. Найбільш зана український ринок інновапитувані та розвинені – це обційні технології, направлені на
ладнання для комбікормового,
ресурсозбереження, енергоемакаронного, борошномельнофективність та харчову безпего, круп’яного, шоколадного та
ку. Взагалі компанія Bühler, без
комбікормового виробництва,
перебільшень, є своєрідним
оптичне
сортування
Bühler
законодавцем моди, зокрема,
SORTEX та елеваторний відділ.
в борошномельному напрямНа виставці «Зернові техку. Це досягається за рахунок
нології 2018» ми представили
того, що кожного року близьнову модель – оптичний одноко 5% від нашого товарообігу
канальний сортувальник Bühler
направляємо на розробку ноSortex YJT WB, який являє сових технологій. Наша мета – не
бою симбіоз нашого підрозділу
просто продавати машини чи
SORTEX у Великій Британії та
обладнання, а надавати сучаснапрацювань китайського вині рішення, які орієнтуються на
робництва Bühler-Китай. Таким
потреби споживача, забезпечучином ми досягли англійських
ють безпечність та якість кінцетехнологій та якості за доступвої продукції при мінімальних
ними цінами, які можуть задоенерговитратах та збереженні
Андрій ШАРАН, керівник
вольнити потреби навіть дрібресурсів агровиробництва.
борошномельно-круп’яного
них фермерів.
Цього року виставка «Зерновідділу представництва
Аналізуючи тенденції розві технології» дуже сподобалась
компанії Bühler в Україні
витку вітчизняної галузі пере– це і вдала логістична розв’язробки України, хочу відмітити, що експорт – це ка, великий наплив відвідувачів та загальне поєдиний шлях для виживання нашої промисло- кращення настрою. Взагалі, у порівнянні з минувості в цілому. На сьогодні Україна входить в ТОП лими роками, відмічається суттєве пожвавлення
5 країн-експортерів зерна, а дуже хочеться, аби активності бізнесу та зацікавленості у розвитку
ми були в трійці перших країн по експорту про- агровиробництва, що спонукає до подальшого
дуктів переробки. Але тенденція на збільшення вдосконалення технологій, які відповідають суекспорту невпинно зростає, тому маємо надію часним вимогам та актуальним тенденціям.
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Мікробні препарати майбутнього від «БТУ-Центр»
Характеризуючи тенденції розвитку ринТакож ми представили декілька нових препаратів.
ку біопрепаратів України, в першу чергу треба
МІКОФРЕНД – мікоризоутворюючий біопрепавідмітити попит на біопрепарати для інокуляції рат, який забезпечує живлення та захист для зернасіння зернобобових культур. Останнім часом нових, зернобобових, технічних, овочевих, плодозбільшуються площі посівів бобових та нішо- вих і ягідних культур. Застосовується для обробки
вих культур. Завдяки ефекту від використання насіння та саджанців, підживлення рослин у період
біоінокулянтів відбувається завегетації для стимуляції їх росту,
безпечення ефективної фіксації
захисту від грибкових та бактеатмосферного азоту та переріальних хвороб; для обробки
творення його у форму, доступґрунту з метою підвищення його
ну для засвоєння рослинами.
родючості та оздоровлення.
Підвищується урожайність росГумати – ізюминка цієї лінійлин на 18-35% зі збільшенням
ки в тому, що ми також додаємо
вмісту протеїну та вітамінів грумікроорганізми. Гумінові кислоти
пи В у продукції.
є складовою гумусу, тому наш
Друга тенденція – розвиток
препарат – комплексне добриво
мікоризних препаратів – це взаГУМІФРЕНД – виготовлений на
галі світова тенденція. В Україоснові гумату калію з додатковим
ні відмічено позитивний вплив
вмістом корисних мікроорганізцієї групи препаратів на бобові
мів та продуктів їх метаболізму.
культури та кукурудзу.
Добрива Гуміфренд застосовуКрокуючи в ногу з часом та
ють для підвищення стійкості до
допомагаючи аграріям вирішустресових ситуацій, виведенвати нагальні проблеми, пов’яня рослини зі стресу внаслідок
Алла БОЛОХОВСЬКА,
зані зі зміною агрокліматичних
згубної дії агрохімікатів, покрадиректор із маркетингу
умов, наша компанія пропонує
щення процесів росту, розвитку
компанії «БТУ-Центр»;
декілька програм:
та інтенсивності метаболізму, що
Ольга КУЛІНІЧ,
Інноваційна програма STOP
комплексно впливає на підвиагроном компанії «БТУ-Центр»
СТРЕС, яка допомагає у виріщення врожайності та покращення якості сільськогосподарської
шенні проблем із відновленням
вегетації рослин після хімічного навантаження та продукції, та для обробки ґрунту з метою забезпенегативного впливу інших природних стресових чення його активним гумусом і мікроорганізмами.
Компанія «БТУ-Центр» постійно удосконалює
чинників (багато проливних дощів, пізні заморозки в минулому році призвели до пригнічення лінійки препаратів, забезпечуючи своєю продукрозвитку культур). Програма STOP СТРЕС з мі- цією як вітчизняний ринок, так і розширюючи гокробними препаратами Органік Баланс + Азото- ризонти своєї присутності у світі, допомагаючи у
фіт + Липосам допомагали витягувати рослини вирішення нагальних проблем по забезпеченню
здоров’я ґрунту, рослин та тварин.
зі стресових ситуацій.
Церемонія нагородження премій «Кукурудзяний Оскар» і «Люцерновий Олімп»
22 лютого 2018 року в рамкаx виставки
«АгроВЕСНА-2018» відбулася щорічна церемонія нагородження за найкращий сорт кукурудзяного силосу – «Кукурудзяний Оскар» і «Люцерновий Олімп» – за найкращий люцерновий
сінаж. Захід організовано спільно з партнерами
AVA Group – голландською компанією FeedLance
і всесвітньо відомою лабораторією досліджень
кормів BLGG AgroХpertus.
Теоретичну частину заходу відкрив Адам
Коллантін, менеджер з продажу відомої датської компанії CHR-Hansen, презентацією про
діяльність компанії CHR-Hansen, яка є лідером у
розвитку і виробництві натуральних бактеріальних рішень для здоров'я тварин.
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ТОВ «Біопрім» – сучасні рішення в сфері агробізнесу
ТОВ «Біопрім» є офіційним постачальником ми якості, що дозволяє отримати кінцевий провисокоякісних кормових добавок провідних єв- дукт, який відповідає вимогам світового ринку.
ропейських і китайських виробників для всіх
Нашими незмінними партнерами на міжвидів сільськогосподарських тварин та птиці на народній виставці ефективного тваринництва
ринку України.
та птахівництва Agro Animal
Для того, щоб побудувати
Show 2018 є німецька компанія
довготривалі відносини з на«Phytobiotics GmbH».
шими клієнтами, ми пропонуОсновною лінійкою компанії є
ємо сучасні рішення в сфері
продукти «Сангровіт», на осноагробізнесу. Персонал ТОВ
ві сангвінарину, які дозволяють
«Біопрім» має висококваліповністю замінити кормові анфіковані знання серед різних
тибіотики; лінійка захищених міобластей науки. Ми є екскрокапсульованих ароматизатопертами в сфері сільського
рів «Бігарол» – для оптимізації
господарства. Все це сприяє
споживання корму; «ПіггіСвіт»
удосконаленню
сервісу
та
–
унікальна
термостабільна
комплексному підходу до покомбінація підсолоджувачів.
треб наших клієнтів.
Спеціалісти та менеджери
Основним напрямком діяльнокомпанії відвідали цікаві та пізсті компанії «Біопрім» є поставка
навальні семінари провідних
високоякісних натуральних кормофахівців сільськогосподарської
вих добавок для зниження витрат і
галузі, поспілкувалися з украпідвищення ефективності підприїнськими та іноземними відємств сільськогосподарської сфевідувачами,
представниками
Віктор ПАНЧЕНКО – менеджер
ри, комбікормової та преміксної
аграрної сфери. Проводилися
з продажу, ТОВ «Біопрім»;
промисловості з метою виробниобговорення щодо актуальних
Тигран АНТОНЯН – ветеринар,
цтва більш якісної, екологічної та
питань застосування на пракменеджер з вирішення питань
безпечної продукції.
тиці сучасних досягнень науки
по птахівництву, Phytobiotics;
Ми докладаємо всіх зусиль
в області годівлі та утримання
Григорій ПОКРОВА – генеральдля того, щоб зробити Ваш
сільськогосподарських тварин
ний директор, ТОВ «Біопрім»;
бізнес більш ефективним і, відта птиці, зокрема вирішення
Андраш Валентин Вучкіц – меповідно, забезпечити здоров'я неджер з розвитку бізнесу Східної питань щодо заборони викоримайбутніх поколінь.
стання кормових антибіотиків
Європи, Phytobiotics
Гарантія якості продукції є
для стимулювання росту.
для нас першочерговою складовою бізнесу,
ТОВ «Біопрім» дякує всім за зацікавленість та
тому ми співпрацюємо тільки з провідними ви- приділену увагу до нашого стенду. Сподіваємося,
робниками світу. Продукцію, яку ми пропонуємо, що домовленості переростуть у реальні проекти
виготовляють згідно з міжнародними стандарта- з подальшою плідною та тривалою співпрацею.
Продовжив робочу програму Крістіан Віт, глобальний продакт-менеджер по силосах та інокулянтах компанії CHR-Hansen, який присвятив свою
презентацію ролі інокулянтів у процесі силосування.
Експерт показав, як повинен виглядати правильний
силос, розповів про різні штами бактерій і про те,
чим вони відрізняються. Крістіан Віт доповнив презентацію відеороликом і продемонстрував експеримент, в якому були взяті однакові бактерії, але різні
штами, і те, як вони себе показали у випробуваннях.
Цікаву презентацію
представив слухачам
експерт з Нідерландів Пітер ван Дорен, технічний директор із ВРХ AVA Group, в якій розповів про нові відкриття в якісних аналізах кормів,
пояснив систему оцінювання силосу і сінажу, як
правильно це робити, за якими параметрами, а
також до яких показників слід прагнути.
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Продукція АгріСол – гарантія 100% якості
Аграрний бізнес дуже своєрідний і залежить
від багатьох факторів. Так, наприклад, аграрій,
на жаль, не може заздалегідь отримати достовірний прогноз погоди на поточний сезон, для
того щоб зорієнтуватися, яку культуру вибрати
для посіву та чи будуть сприятливими для неї
природньо-кліматичні умови. Проте, спираючись на прогнози світових експертів, приходимо
до висновку, що вся територія Європи останнім часом проходить через певну зміну клімату
– становиться більш спекотно. Так, сьогодні ми
маємо в Києві таку температуру влітку, як 20-30
років назад була на Херсонщині. Наразі стало
реальним вирощування соняшнику на Чернігівщині, що донедавна було неможливим.
Зміни клімату призводять до виникнення
стресових умов для рослин та негативно впливають на їх розвиток. Надалі буде спостерігатися посилення цих змін, і фактором, що обмежує отримання врожаю в рослинництві, буде
не дефіцит добрив, а дефіцит вологи. І той, хто
правильно буде застосовувати антистресанти,
буде мінімізувати негативний вплив абіотичних
стресів.

«Я дуже радий, що компанія CHR-Hansen стала нашим партнером в Україні. Крім того, завдяки тому, що у нас є такий партнер, як BLGG, ми
можемо робити якісні аналізи кормів», – зазначив Пітер ван Дорен, технічний директор по ВРХ
AVA Group.
Закінчилася теоретична частина урочистою
церемонією нагородження переможців конкурсів «Кукурудзяний Оскар» і «Люцерновий Олімп».
Володарі першого місця премій отримали головний приз – бізнес-подорож до Нідерландів.
А другі і треті місця – сертифікати на комплекс
досліджень від лабораторії BLGG AgroXpertus.
Вітаємо переможців та бажаємо успіху всім
учасникам у наступному році!
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Компанія «АгріСол» має в своєму портфелі
унікальний антистресовий продукт Мегафол виробництва Валагро, який містить у своєму складі амінокислоти, фітогормони, вітаміни та інші
багатофункціональні компоненти, завдяки яким
рослина легко переносить стрес. Технологія виготовлення продукту з кожним роком вдосконалюється, що дає право тримати лідируючі позиції серед антистресових біостимуляторів.
Валагро – перша серед виробників добрив
компанія, що володіє ген-чіп-технологією, яка
дозволяє оцінювати прототипи і створювати стимулятори для вирішення найскладніших проблем
на підставі оцінки експресії генів, що відповідають за збільшення продуктивності, фотосинтезу,
росту кореня, стійкості до природних факторів,
виведення із стресу. Тож Мегафол дуже швидко
знімає стресовий вплив страхових гербіцидів та
ще в кілька разів активізує фотосинтез, поглинання вологи та поживних речовин з ґрунту.
На виставці «Зернові технології 2018» ми
презентуємо новинку, яку зареєстрували і вивели на ринок минулого року – новий препарат
Актівейв – біостимулятор, який підвищує ефективність використання рослиною добрив, що
вносяться з поливом. Більше використовується
при системах крапельного зрошення.
Цього року виставка має дуже жвавий характер, хочеться відмітити неабияку зацікавленість
відвідувачів нашою продукцією. Задля більшої
інформованості про наші продукти та технології
в рамках виставки наша компанія провела семінар, який також зібрав багато відвідувачів.
На мою думку, локалізація виставки «Зернові
технології» в МВЦ має багато переваг та краще
сприймається відвідувачами. Гарного всім сезону та до нових зустрічей!
Денис МИРГОРОД,
комерційний директор ТОВ «АгріСол»

Переможець конкурсу «Кукурудзяний Оскар»:
1 місце: «Олександрівка» ПСП
(Черкаська область, Жашківський район)
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Новинки компанії «Штефес»
на міжнародній виставці
«Зернові технології 2018»
Компанія «Штефес» займається виготовленням засобів для захисту рослин і діючих речовин,

Agroconsulting презентувала
онлайн-програму «Свинарство»

аби надати можливість отримати якісну, надійну
та доступну продукцію якомога більшій кількості
господарств в Україні. У компанії зареєстровано
більше 30 засобів захисту на цукровий буряк, ріпак, пшеницю, кукурудзу.
На виставці цього року ми презентували
новий продукт – «Штефекстра» – для господарств, які вирощують кукурудзу.
Для нас цьогорічна виставка – одна з найкращих за всю історію компанії. Нас високо оцінили
фермери і дистриб’ютори, багато людей прий
шли, поцікавилися, підтримали, дали поради.
Маємо велику надію, що зможемо задовольнити
потреби наших клієнтів в подальшому.
Від цьогорічного аграрного сезону очікуємо,
що майбутній сезон буде дуже сприятливим для
аграріїв, ми чекаємо на великі врожаї та високу
потребу саме в нашій продукції.
Валентина ПОТАПОВА,
директор «Штефес»
Agroconsulting – це дочірня компанія чеської
компанії ТЕКРО, яка займається консалтингово-
освітніми послугами в агробізнесі. Виставка Agro
Animal Show була першою для нашої компанії, тому
в першу чергу ми виставлялися з метою заявити
на ринку про нашу онлайн-програму «Свинарство».
У рамках виставки ми представили роботу наших консультантів у форматі відео-роликів
і донесли важливість оновлення знань у галузі свинарства. Як результат, ми змогли не просто ознайомитися з великою кількістю початківців-фермерів, а й залучити зацікавлену аудиторію
до нашого продукту. Таким чином, даний захід
допоміг нам виправдати очікування на всі 100%.
Команді КМКЯ вдалося організувати дійсно професійну виставку і не просто наситити її експонентами і
стендами, але і сформувати активний потік зацікавленої аудиторії. А це, погодьтеся, багато чого варте.

Конкурси «Кукурудзяний Оскар» і «Люцерновий Олімп» в черговий раз підтвердили, що українські господарства заготовляють кукурудзяний
силос високої якості, який знаходиться на рівні
з європейським. Цінні призи стимулюють учасників стежити за своїми показниками і якістю
кормів, постійно їх удосконалюючи. Такого роду
ініціативи допомагають розвивати ринок сільського господарства в Україні.

Переможець конкурсу «Люцерновий Олімп»:
1 місце: Агрофірма «Пісчанська»
(Харківська область, Красноградський район)
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Компанія «Квадрат» ділиться своїм досвідом оптимізації живлення рослин

Наша компанія займається розробкою та виробництвом високоефективних рідких добрив
«Quantum» та дослідженнями в галузі живлення
рослин.
На вітчизняному ринку мікродобрив останнім часом спостерігається стрімкий розвиток
та створення нових вітчизняних ексклюзивних
продуктів не тільки для українського ринку, а й
орієнтованих на експорт та має місце посилення
нових комплексних добрив NPK.
Виклик сезону 2017 – як боротися із такими
стресовими факторами як засуха та низькі температури. Виходячи із актуальних потреб, наша
компанія активно розвиває нове направлення
та технологію POP-UP по застосуванню рідких
стартових добрив під час посівів, яка дозволяє на
начальному етапі мінімізувати фактори несприятливих кліматичних умов, занизьких температур,
спеки, нестачі вологи. Це ноу-хау, яке пропонує
наша компанія в Україні, і виробники вже включають цю технологію в свій виробничий пакет.
Новинки сезону:
Квантум СРКЗ Екстра – комплексні функціо
нальні мікродобрива з направленою специфічною дією для підживлення та обробки насіння
окремих культур, які поєднують в собі добрива
для стимуляції розвитку кореневої системи та
комплексу елементів живлення для підвищення
енергії проростання та схожості насіння.
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Квантум-Хамелеон – буферизатор, що діє
як підкислювач та кондиціонер робочого розчину, може використовуватися для корекції рН
та пом’якшення води перед додаванням інших
препаратів у резервуар обприскувача.
Квантум-Аміно Макс – амінокислотний препарат антистресової дії для позакореневого підживлення рослин.
Квантум-АміНоФрост – комплексний анти
стресовий препарат для підвищення стійкості
рослин до пошкоджень низькими температурами. Кріопротекторна дія цього препарату була
випробувана минулого року під час цвітіння абрикоса, завдяки чому вдалося зберегти врожай.
Квантум-СіАмін – комплексне добриво з
екстрактом морських водоростей, що містить
комплекс більш ніж 60 різних компонентів природного походження, які підтримують гормональний баланс, сприяють підвищенню стресостійкості, покращенню росту вегетативної маси.
Квантум – Кальцій – рідке концентроване
кальцієве добриво з високим вмістом біологічно
активного кальцію, збагачене магнієм та іншими
компонентами для кращої ефективності.
Квантум – Бор Актив + Молібден – високоефективний препарат для профілактики дефіциту та забезпечення рослин бором, на основі
легкодоступних біологічно активних форм бору.
Також ще одне нове направлення – ПРОВЕНТУС – спеціальні сухі водорозчинні NPK добрива
з мікроелементами. Добрива забезпечують рослини повним комплексом 100% хелатованих мікроелементів, що створює передумови для максимального розкриття їх генетичного потенціалу.
У подальшому наша компанія орієнтується на
удосконалення технологій збалансованого харчування рослин, розробку нових методів застосування та нових ще більш удосконалених продуктів, виходячи із сучасного попиту та вимог
агровиробництва.
Юрій Сергійович ЗЕМЛЯЧЕНКО,
керівник департаменту тваринництва
компанії «Квадрат»

ОБЗОР МЕРОПРИЯТИЙ
«Нопосон-Агро» – експерт у захисті врожаю
від хвороб, бур'янів та шкідників
Товариство з обмеженою відповідальністю
«НОПОСОН-АГРО» – ексклюзивний представник однієї з найпотужніших компаній з виробництва препаративної форми пестицидів у Китайській Народній
Республіці – «Noposion Agrochemicals Co., Ltd», виробничі бази якої розташовані в усіх регіонах країни.
Заснована у 1995 році, на сьогодні «Noposion
Agrochemicals Co., Ltd» є одним із лідерів у своєму сегменті, представлена 38-ма філіями, з яких
19 заводів, та забезпечує робочими місцями
понад 10 тис. працівників. У 2013 році в Україні
було створене перше представництво під назвою
«НОПОСОН-АГРО».
За роки роботи на українському ринку препарати «НОПОСОН-АГРО» зарекомендували себе
лише з позитивної сторони та користуються популярністю серед споживачів.
На сьогоднішній день товарна лінійка компанії
«Нопосон-Агро» налічує 16 препаратів, проте до
кінця 2018 року ми плануємо завершити реєстрацію ще п’яти. Це 4 гербіциди (ТОР, БАЛОР, БЕЛЕНУС, САТІС) та протруйник (БРИГІД). При виборі
даних препаратів ми керувалися як результатами
досліджень наших китайських колег, так і побажаннями наших клієнтів, які все частіше почали
звертатися до нас із проханням саме цих продуктів. Саме тому вже на початку 2019 року вони
з’являться у масовому продажу.
Важливо відмітити, що окрім виробництва та
продажу препаратів наша компанія забезпечує також агрономічний супровід своїх клієнтів, що особливо необхідне у такі роки як минулий, коли екстремальні погодні умови внесли свої корективи у
технології вирощування культур.
На виставці «Зернові технології» ми представили для відвідувачів всю лінійку препаратів Noposion для ефективного захисту рослин.
Зазначимо найцікавіші позиції у нашому портфоліо:
Міланіт – системний двокомпонентний фунгіцид для захисту та профілактики хвороб зернових культур.

Галина ПАВЛЕНКО, к. с. н.,
агроном-консультант компанії «Нопосон-Агро»
Руслан ЯРОШ, менеджер із питань
регіонального розвитку компанії «Нопосон-Агро»

Акінак – високоефективний контактно-системний інсектицид для тривалого захисту сільськогосподарських культур проти більшості гризучих
та сисних комах.
Гефест – препарат нового покоління гліфосату.
Блок – системний фунгіцид з рістрегулюючими
властивостями для захисту зернових, олійних культур, цукрових буряків та озимих від переростання.
Нірвана – двокомпонентний інсектицид комбінованої дії для боротьби з широким спектром
шкідників. Відмінною особливістю даного препарату є наявність у його складі «зеленого розчинника» – запатентованого компоненту, що забезпечує покращене покриття листкової поверхні,
підвищує ступінь проникнення препарату у рослини, є дієвою альтернативою бензольним розчинникам, завдяки чому зменшується кількість
шкідливих викидів у атмосферу та знижується
навантаження на навколишнє середовище.
Тітон – післясходовий системний селективний
гербіцид для контролю однорічних, багаторічних
злакових та деяких дводольних бур’янів.
Незважаючи на те, що виставка «Зернові технології» цього року вперше проводилася в новому
місці, хочеться відмітити високий рівень організації
заходу та велику кількість відвідувачів, серед яких
було багато як наших діючих партнерів, так і немало нових зацікавлених компаній та агровиробників.
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