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«Міжнародні дні поля в Україні» –
International Field Days Ukraine 2019

За матеріалами «ДЛГ Україна»

19-21 червня 2019 року у смт Дослідницьке Київської області третій рік поспіль провела
свою роботу виставка «Міжнародні дні поля в
Україні» – International Field Days Ukraine 2019.
Протягом трьох днів виставку відвідало близько двох тисяч агровиробників, представників
агробізнес-компаній, науковців та майбутніх
спеціалістів, щоб ознайомитися з новинками
техніки та агротехнологій, отримати консультації та взяти участь у дискусіях щодо актуальних
тем розвитку галузі агровиробництва в Україні.
Організаторами заходу виступили «ДЛГ Україна» та IFWexpo Heidelberg GmbH. Фахову експертизу надало Німецьке сільськогосподарське
товариство DLG e.V. та УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, офіційний партнер – компанія Август-Україна, технічний партнер – ТОВ «Маскіо-Гаспардо
Україна» (Maschio Gaspardo), генеральний медіапартнер – журнал «Agroexpert», головний інформаційний партнер – журнал «Пропозиція».
Цього року в роботі заходу взяли участь
близько 80 компаній та організацій з України,
Австрії, Німеччини, Франції та Нідерландів, серед яких виробники сучасних гібридів та сортів, агрохімічні компанії, провідні виробники
сільськогосподарської техніки, постачальники
послуг, навчально-наукові та дорадчі установи,
спеціалізовані ЗМІ.
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В урочистому відкритті заходу брали участь
поважні гості: аташе з сільськогосподарських питань Посольства Німеччини в Україні Германн Інтеманн, голова комітету землеробства Німецького сільськогосподарського товариства (DLG e.V.)
Фрідріх Баумгертель, перший заступник голови
Київської обласної державної адміністрації Світлана Свищева, заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віктор Шеремета.
«Метою нашого заходу є показ сучасних технологій рослинництва та демонстрація стабільності роботи сучасної техніки. Проект «Міжнародні дні поля
в Україні» розглядається як платформа для проведення семінарів і презентацій безпосередньо в полі
задля поширення всебічної інформації щодо створення оптимальних умов для формування врожаю»,
– зазначив у своєму виступі Віктор Шеремета.
Компанії-учасники наочно продемонстрували свій посівний матеріал та продукти для рослинництва на 40 дослідних ділянках. Своє місце
в стаціонарній експозиції зайняла представлена
великогабаритна сільськогосподарська техніка.
У відвідувачів була можливість побачити її в роботі на демонстраційних смугах.
Головною родзинкою заходу було проведення випробування обприскувачів сучасних моделей техніки HORSCH, APACHE, BERTHOUD, JACTO, LEMKEN,
MASCHIO GASPARDO, AGRIFAC, AMAZONE.
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Обприскувачі показали свої можливості не
просто в полі, а на смузі перешкод. Смуга перешкод – це ряд сходинок для різкої зміни рельєфу поля під колесами обприскувача. Завдання смуги перешкод – розгойдати штангу, і саме
така демонстрація дозволила побачити найкращу стабілізацію штанги.
Велику увагу учасників привернула демонстрація роботи кормозаготівельної, посівної та
ґрунтобробної техніки на демо-ділянках, технології підземного та надземного зрошення на
закладених ділянках, технічні семінари на тему
збереження здоров’я грунтів та ефективне внесення ЗЗР, результати порівняльних посівів зернових та пропашних сівалок на полі.
«Здоров’я ґрунту – запорука стабільних врожаїв» – саме з таким лейтмотивом проходила
ділова програма виставки, розроблена експертами DLG за підтримки Міністерства продовольства та сільського господарства Німеччини.
Аграріям запропонували корисні доповіді та подіумні дискусії на тему ерозії ґрунтів, спеціальні
експозиції («Ґрунтовий профіль: як оптимізувати структуру ґрунту», «Бочка Лібіха та лімітуючі
фактори», «Диджиталізація»), демонстрацію технологій обприскування та внесення добрив.
У межах спеціалізованої виставки «Міжнародні дні поля в Україні» пройшов тренінг Польової
школи фермера «Ґрунтозберігаючі технології у
землеробстві» за проектом «Інтегроване управління природними ресурсами на деградованих
ландшафтах степової та лісостепової зон України», що реалізується Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) за
фінансової підтримки Глобального екологічного
фонду (ГЕФ).
«Всеукраїнський Агроквіз» провела компанія
Август-Україна. У заході взяли участь 58 фіналістів агроолімпіад, які до цього вибороли перші
місця в агроолімпіадах серед 800 учасників. Фіналістам було вручено цінні подарунки.
Також під головуванням заступника директора
Департаменту підтримки фермерства, кооперації
та розвитку сільських територій Мінагрополітики
Сергія Шупика відбувся круглий стіл «Державна
підтримка фермерських господарств у 2019 році»,
під час якого присутніх було проінформовано про
можливості власників фермерських господарств
щодо отримання державної допомоги.
У межах заходу були обговорені можливості та
виклики для аграрного бізнесу в Україні. Комітет
з питань харчової промисловості при AHK Ukraine
разом з Агроторгівля України / Agritrade Ukraine
та Німецьким сільськогосподарським товариством DLG Ukraine організували панельну дискусію за участі представників бізнесу, влади та Посольства Німеччини. Ключовим питанням дискусії
стала проблема рейдерства, яка турбує значну кількість аграрних підприємств в Україні. Для

того щоб уникнути проблем з порушеннями права
власності, експерти порекомендували вести постійний моніторинг статусу власника підприємства, швидко реагувати у випадку рейдерської
атаки, а також прозоро вести власний бізнес.
Не обійшлося і без корисних тематичних заходів для молодих фахівців. Так, 20 червня відбулося професійне змаганння серед молодих
спеціалістів агрономічного напрямку: «Польова БОРНЯ 2019» – практична частина конкурсу
«Кращий молодий агроном 2019». Переможцем змагання став головний агроном «Поділля
Плюс» з Хмельниччини 26-річний Василь Безкоровайний, який виборов приз DLG – поїздку на
AGRITECHNICA 2019 до Німеччини.
За традицією в останній день виставки на
полі зустрічали майбутніх агрономів та аграрних
інженерів, студентів аграрних навчальних закладів. Цьогоріч в «Університеті на полі» взяли
участь понад 200 учасників з 7 навчальних установ, які жваво цікавилися новими технологіями
та можливостями майбутнього працевлаштування в агросекторі.
Юлія Бондаренко, директор ТОВ «ДЛГ Україна», відмітила: «Незважаючи на надзвичайно
насичений календар подій та непростий сезон,
раді, що наш майданчик інноваційних технологій зацікавив чимало аграріїв. Нічого з цього не
було б можливим без наших чудових партнерів
– постачальників технологій. Окремо хочеться
подякувати за підтримку колективу Інституту ім.
Л. Погорілого, за завзяття – команді «ДЛГ Україна» та IFWexpo Heidelberg, а також волонтерам
Національного університету біоресурсів і природокористування України за їх віддану працю. Всі,
хто долучився до події, зробили вагомий внесок
в обмін знаннями та в розвиток ділових відносин
між фермерами, виробниками, дистриб’юторами, експертами та медіа».

39

ОГЛЯД ЗАХОДІВ

Аби відзначити відкриття заходу та привернути увагу до важливості впровадження нових
технологій на заході, було урочисто встановлено «патріотичний» рекорд – створено найбільше
зображення орнаменту вишиванки (162 метри
завдовжки, 28 метрів завширшки) на тлі поля.
Зображення було виконано самохідним оприскувачем Berthoud Raptor 4240 (Франція) завдяки використанню технологій точного землеробства. Рекорд увійшов до Національного реєстру
рекордів України.
На знак великої поваги до нашої країни, до
нашої аграрної праці в умовах кризи та війни,
до українських сільгоспвиробників, таких впевнених та цілеспрямованих, французький обприскувач BERTHOUD одягнув українське поле в
українську вишиванку, один з головних символів
нашої країни.
Будь-яка вишиванка несе в собі сакральний
зміст, в обраних кольорах, формах та зображеннях. Вишиванка BERTHOUD поєднала в собі
головне, що потрібно для вирощування врожаю:
землю, воду та сонце!
Квадрат та прямокутник – це символ землі
та засіяної ниви. Синій колір – то колір неба та
води, а для аграрія небо та вода – це дощ, такий
бажаний та необхідний.
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Компанія HORSCH – відомий виробник сучасної ресурсозбережної техніки, всі три роки бере
участь у виставці «Міжнародні дні поля в Україні»
– International Field Days Ukraine.
Коментуючи участь та свої враження, Вадим
Коваль, регіональний менеджер HORSCH у Центральній Україні, відмітив, що це єдиний захід, який
дає змогу в повному обсязі показати експлуатаційні та технологічні можливості техніки HORSCH.
«Міжнародний день поля проходить на дуже
високому фаховому та технічному рівні та дає
можливість поспілкуватися не лише з гігантами аграрного сектору, а й з господарствами, які
поступово розвиваються та виходять на рівень
нових можливостей. День поля International Field
Days Ukraine 2019 представляє повний цикл вирощування сільськогосподарських культур: від посіву до збирання врожаю. Таким чином надається
можливість зорієнтуватися у потребах і зробити
вдалий вибір», – зазначив Вадим Коваль.

У цьому році незмінний учасник виставки –
компанія БТУ-ЦЕНТР заклала дослідну ділянку
по кукурудзі, соняшнику, сої, озимій пшениці –
технологія базується на біопрепаратах компанії.
Для бажаючих під час заходу БТУ-ЦЕНТР організував виїзд на сусідній власний демо-полігон БТУ-ЦЕНТР, де аграрії мали змогу побачити
ефективність біопрепаратів на озимій пшениці
(День поля БТУ-ЦЕНТР «Від хімії до органіки»),
а також ознайомитися із сумісною дією мікробіологічних препаратів разом з хімічними. На
прикладі кукурудзи була продемонстрована дія
новых препаратів. Так, МікоФренд покращює
живлення рослин, зберігає вологу в прикореневій зоні, а ГуміФренд дозволяє краще засвоювати корисні елементи.
Ексклюзивні ТЕХНОЛОГІЇ

