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ПОЄДНАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ NO-TILL,
ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ІННОВАЦІЙНОЇ
ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА СИЛЬНОГО НАСІННЯ
ФАДЄЄВ Л. В., директор ТОВ «Завод «FADEEV AGRO»

– Нещодавно я був спікером
на конференції Агро-Союзу з
провадження технології No-Till
в Україні. Конференція стала
подією, яку надовго запам’ятають її організатори і учасники.
Я впевнений, колись обов'язково буде написана історія NoTill в Україні, і в цій історії гідне
місце буде відведено саме цій
конференції.
Мова в тому, що на цей захід
приїхало більше ніж 250 спеціа
лістів з багатьох країн світу.
Сама конференція проходила на полях. Але організована
вона була таким чином, що всі
учасники були поділені на вісім
груп, кожна з яких йшла певним маршрутом у супроводі
гіда. Безпосередньо на полі їх
зустрічав спікер і розповідав
про особливості цієї технології. За такими фрагментами у
учасників конференції склалася загальна картина – що таке
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No-Till, які у нього проблеми,
але головне, як вони вирішуються. У підсумку всі учасники
отримали відповіді на питання, які у них виникали в своїй
практиці і з якими вони приїхали на цю конференцію.
Що стосується мене, то мені
пощастило, оскільки я був спікером на тій експериментальній ділянці, яка була засіяні
насінням за запропонованою
мною технологією, я розповідав і показував результати цієї
технології вже по сходам на ділянці. Це був ячмінь. Нам привезли насіння ячменю, готове
до сівби, яке ми розклали на
вісім фракцій. Замовник не очікував, що в цьому насінні так
багато того, чого не повинно
бути. На ділянці ми показали
різницю між тим, як проростає
слабке насіння, нами відібране,
і як проростає сильне насіння.
Кінцевий підсумок цієї конференції – до першої години
ночі ми обговорювали перспективу України в плані збереження
ґрунту,
родючос-

ті, відродження чорноземів і
дійшли висновку, що перспективою є об'єднання органічного землеробства з No-Till, коли
ми не тільки будемо не чіпати
ґрунтову біоту і заважати працювати земляному хробаку,
який облагороджує своїм життям ґрунт, ми ще не будемо
туди давати хімію для захисту
чи стимуляції росту. На мою
думку, злиття вектора органічного землеробства з вектором
No-Till – це перспектива на десятиліття.
На превеликий жаль, поки в
Україні дуже мало ентузіастів,
які розуміють, що іншого шляху в сільського господарства
України просто немає. Якщо
будемо продовжувати традиційну оранку, руйнівну землеобробку, ми зменшимо природну родючість ґрунту. Вже
є багато прикладів землеробства за технологією No-Till, яка
доводить, що ми можемо зупинити не тільки падіння природної родючості, але й відродити
понівечений ґрунт.
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Нині весь світ і Україну також динамічно охоплює органічний рух. Тому декілька слів
про значущість збалансованого харчування людини. Сьогодні здоровий спосіб життя, здорове харчування – це не мода,
це не скороминуча подія, це
виклик часу. Справа в тому, що
сьогодні прорив і прогрес роб
лять команди, які постійно в хорошій інтелектуальній формі. І
коли виникає необхідність якогось мозкового штурму, команда повинна бути максимально
готова до цього. А це зумовлює
дуже хорошу фізичну форму,
дуже високу готовність до мозкового штурму, адже виграють
конкуренцію саме такі команди.
У зв'язку з цим висока вимога
до способу життя, до фізичної
форми, до постійної готовності
виконання командної роботи
потребує кардинального підходу до раціону збалансованого
харчування.
Тому органічне землеробство буде в будь-якому випадку набирати обертів. Що
стосується України, то у неї
винятковий шанс стати в Європі країною номер один в
плані виробництва органічної
продукції. Оскільки в Україні
під сільським господарством
задіяна земля такої якості, яка
дозволяє краще, ніж в будьякій іншій країні, виробляти органічну продукцію.
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А стосовно злиття органічної технології, виробництва
вихідної сировини і No-Till, то
за сьогоднішніми даними дієтологів, харчових технологів,
біохіміків з’ясовано, що продукти харчування, які отримані з сировини, виробленої при
використанні технології No-Till,
а потім за органічною технологією виготовлені продукти харчування, мають явну перевагу
по амінокислотах, за складом і
якістю білка.
І вже доведено, що перспектива в цілому України – це злиття двох векторів: органічного
землеробства і максимального
відновлення родючості ґрунту.
Так виходить, що якщо ми не
будемо чіпати життя ґрунтової
біоти, не будемо її порушувати,
вона в симбіозі з кореневою
системою дасть таку органічну
продукцію, яку не дасть у випадку, коли будемо традиційно
обробляти землю.
Саме поєднання технології
No-Till та органічного виробництва – це для України перспектива номер один на десятиліття.
Ми впроваджуємо щадну
пофракційну технологію виробництва сильного насіння.
Це насіння нетравмоване, що
є головною умовою для органічного землеробства.
Чому? Оскільки ви не користуєтеся хімічними препаратами для забезпечення розвит-

ку рослин, то вам обов'язково
важливо мати саме сильне насіння: воно швидко проростає,
швидко дає вегетативну масу,
швидко затіняє міжряддя, бореться з бур'янами за рахунок
власної сили.
Якщо у вас No-Till, то коли
ви під мульчу в холодну землю
вкладаєте насіння в насіннєве
ложе, воно довго перебуває
в прохолодному ґрунті, набухання йде дуже повільно, тому
що температура там під мульчею низька, ось тут-то доречно
мати справу саме з сильним
насінням.
На виставці «Агро-2019», як
на будь-якому подібному заході, мали багато зацікавлених
відвідувачів. І щоб не привозити сюди весь насіннєвий завод, ми демонструємо процес
калібровки на одному фрагменті, але щоб було наочно
видно, як це працює, змішуємо
насіння п'яти різних культур,
а наша машина розкладає ці
насіння по культурах: окремо
льон, окремо просо, нут, пшениця, половинки нуту. Переконаний, в світі такого ніхто не
може показати, тому ми сюди і
привезли таку «козирну карту»
і показуємо її в роботі.
Сильне насіння – залог гарного врожаю і високого прибутку!
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