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AGROPORT АWARDS
KHERSON 2019

З 18 по 20 липня відбулася виставка «Агропорт Південь Херсон 2019». Серед учасників та
гостей виставки вже традиційно були представники регіональних, національних та міжнародних профільних установ, серед яких: голова
Херсонської ОДА Юрій Гусєв, в. о. міністра аграрної політики і продовольства Ольга Трофімцева, голова Держпродспоживслужби Володимир
Лапа, віце-президент ГС «Органічна Україна»,
Міжнародний консультант регіонального офісу
для Європи та Центральної Азії Продовольчої
та сільськогосподарської організації ООН (ФАО)
Михайло Малков, Секретар Національної інвестиційної ради України Давід Арахамія, представники провідних агропідприємств південного регіону, комерційнійних структур та інші.
Організатори проекту Агропорт на всіх своїх
заходах підкреслюють важливість діалогу між
владою та бізнесом, де в Агропорта традиційна
роль – незалежного майданчика для комунікацій.
Цього року організатори запропонували абстрагуватися від політики та сконцентруватися
на нових викликах, що стоять перед агровиробниками та сільськими територіями.
18 липня в межах Агропорт Південь Херсон
2019 відбулась стратегічна сесія, присвячена
питанню впровадження Цілей сталого розвитку
на регіональному рівні. Йдеться про поєднання
національних та регіональних політик з цілями
сталого розвитку, які декларує ООН.
«Досягнення Цілей сталого розвитку потребує
трансформації регіональних та загальнонаціональних політик. Покращення продовольчої безпеки та розвиток агропромислового комплексу
України не обмежуються питаннями виробництва
та охоплюють значно ширше коло: від регіонального розвитку та розбудови сільських територій до
покращення системи охорони здоров’я, харчування в дитячих закладах тощо», – зазначив Дмитро
Титаренко, керівник проекту Агропорт Україна.
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Міжнародний консультант регіонального офісу для Європи та Центральної Азії Продовольчої
та сільськогосподарської організації ООН (ФАО)
Михайло Малков у своєму виступі зазначив, що
розвиток сільських територій не можливий без
досягнення Цілей сталого розвитку, в основі
чого лежать економічний, екологічний та соціальний фактори.
Досягти цих цілей можна спільними зусиллями державних органів, приватного сектору
та міжнародних організацій через нарощування
інвестицій в агросектор, розширення програм
підтримки малого та середнього сільськогосподарського бізнесу, а також встановлення міцних
зв’язків між виробниками харчових продуктів та
споживачем.
«Це великі можливості як для аграріїв, так і
для інвесторів. Нам спільно потрібно працювати
задля розвитку малого фермерства, для його
зростання та виходу на іноземні ринки», – додала в. о. Міністра аграрної політики і продовольства Ольга Трофімцева.
У підсумку між Херсонською облдержадміністрацією та ГС «Бізнес Інкубатор Груп Україна»
був підписаний Меморандум про співпрацю,
який передбачає активізацію розвитку сільських територій Херсонської області та спільну
роботу над впровадженням пілотного проекту
«Добробут» на території області.
Привернула увагу учасників дискусійна панель «Органіка: 15 днів до Закону», в межах
якої обговорили питання регулювання ринку
органічної продукції та контроль за її виробництвом, стандартизацією та відповідальністю за
фальсифікацію та порушення законодавства. Як
зазначила в. о. міністра аграрної політики і продовольства Ольга Трофімцева, для тих, хто працює в сфері сільськогосподарського органічного виробництва, зміни, що несе новий Закон,
дуже важливі.
«Цей Закон, який ми називаємо «органічний»,
був ухвалений минулого року і вже з 2 серпня
вступає в дію, але для його повної імплементації необхідно розробити ще 12 нормативно-правових актів. Що ж в цьому Законі є критично
важливого для виробників. Насамперед – це
момент, який стосується прав, обов’язків, пов
новажень та відповідальності державних органів
– суб’єктів ринку органічної продукції. Йдеться
про введення дворівневого контролю на ринку
органіки, який здійснюватиме Держпродспоживслужба», – зазначила вона.
Також в. о. міністра нагадала, що новим Законом чітко регламентуються вимоги до виробництва, обігу, маркування і реалізації органічної
продукції, та, крім того, пропонується механізм
сертифікації органічного виробництва, створюються відкриті реєстри операторів ринку, органів сертифікації та органічного насіння.
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Спікер сесії Володимир Білий, віце-президент ГС «Органічна Україна», генеральний директор ТОВ «НВП «5 Елемент», детально проаналізував питання щодо розвитку органічного
ринку України та висунув свої пропозиції:
– запропонувати місцевим органам державного управління знайти фінансові ресурси для
фінансування районних програм та співфінансування обласних програм підтримки фермерства
з пріоритетом на органічне виробництво;
– розглянути можливість підтримки виходу
операторів органічного виробництва на нові світові ринки;
– ініціювати прискорення розробки нормативно правових актів з метою своєчасного впровадження процедур нагляду та недопущення фальсифікації органічної продукції з боку держави;
– сприяти таким перехресним зустрічам, як:
Регіональні Форуми Органічної України та інші
заходи, які розвивають органічний ринок.
Також були презентовані результати дослід
ження експорту органічної продукції, що були
підготовлені експертами Агропорту, та продемонстрований новий інструмент для експортерів – телеграм-бот BuyBioBot.
Не обійшлося і без рекорду! Під час виставки
на Херсонщині був встановлений черговий рекорд. Так, представники Національного реєстру
рекордів зафіксували Національний органічний
рекорд – понад 100 літрів кизилового морсу
було зварено з органічних плодів львівськими
шефами Західної шеф-групи. Напій отримав органічний сертифікат від «Органік Стандарт».
«Головною метою встановлення цього рекорду
було привернути увагу до органічного сільського
господарства», – зазначив Дмитро Титаренко.
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Загалом у межах виставки відбулась низка
зустрічей, круглих столів, дискусійних панелей
та перемовин, зокрема щодо питань адаптації
сільського господарства до змін клімату, проблем зрошування, розвитку горіхового бізнесу
та інших нішових напрямків.
Під час виставки відбулось нагородження
лауреатів AGROPORT АWARDS KHERSON 2019.
Так, зі 100 підприємств Херсонщини були обрані 10, які за індексами бізнес-репутації стали
лідерами області в аграрній сфері. Крім того,
була визначена трійця кращих в номінації «Розвиток сільського зеленого туризму», а золотою
медаллю відзначене керівництво Посад-Покровського консервного заводу в номінації «За
виробництво плодово-овочевої консервації високої якості».
Експертні дискусії, обмін досвідом, нове законодавство, розвиток ринку, презентація нових
інструментів для експорту – все це відбулось
протягом трьох днів на Херсонщині в рамках
Агропорт Південь Херсон 2019. Насичена програма виставки включала в себе виїзні заходи та
демотури. Загалом учасники мали змогу отримати великий об’єм корисної інформації, задати
нагальні питання безпосередньо представникам
влади, профільного міністерства та департаментів, науковим співробітникам та експертам.
Три дні виставки пройшли досить плідно та в
гарному настрої, адже сонячна Хе
рсонщина з
неосяжними ланами завжди гостинно зустрічає
своїх гостей і приваблює аграріїв з усієї країни.
До зустрічі на наступному заході, який відбудеться 10-12 жовтня на Харківщині: Agroport
East Kharkiv.
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Коментарі учасників АГРОПОРТ Південь Херсон 2019

– Сьогодні на виставці «Агропорт 2019»
ми представляємо обладнання ТОВ «Завод
«Фадєєв Агро». Машина, яку ми привезли, називається ОКМФ-компакт. Чому компакт? Тому
що машина не вимагає ніяких спеціальних приміщень, вона транспортабельна, споживає дуже
мало енергії – 1,24 кВт, тут ми працюємо через частотний перетворювач від 220 вольт, якщо
працювати стандартно – потрібен двигун на 380
вольт. Машина абсолютно універсальна, тільки
за допомогою правильного підбору сит і решіт
може вирішувати питання очищення абсолютно
будь-яких культур. Ціна машини ОКМФ-компакт
– 160 тисяч грн. Її продуктивність від 1 тонни на
годину по пшениці.
Разом з машиною представлена щадна тихохідна норія-10, продуктивністю 5 тонн на годину.
Отримуючи такий комплект, фермер може точно
підготувати собі дуже високий урожай, вирішити питання з підготовки товарного зерна.

Сьогодні на виставці ми поставили собі
завдання: розділити зерносуміш з п’яти різних культур: льон, просо, половинки сої, пшениця і цілий нут. Як бачите, ми за один прохід
домоглися відмінного результату – розділили
все. З усякого погляду – це універсальна машина.
Розробив і втілив у життя цю унікальну машину Леонід Васильович Фадєєв, директор
ТОВ «Завод «Фадєєв Агро». Але це тільки мала
частина того, що ми робимо. Взагалі займаємося тим, що розробляємо сучасні насіннєві
заводи. Наше виробництво розташоване у місті Харкові. Власне всіх бажаючих запрошуємо в Харків, де в нас функціонує повноцінний
демонстраційний комплекс на 10 тонн продукту на годину. Приїздіть зі своєю культурою, в
обсязі 200-300 кг. При вас суміш насіння буде
розділена і виділене сильне насіння, яке в подальшому дасть відмінний результат на полях.
Леонід Васильович Фадєєв, директор ТОВ
«Завод «Фадєєв Агро», так охарактеризував
призначення своєї розробки: «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 розвитку 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».
У підсумку Леонід Васильович додав, що
щадна пофракційна технологія виробництва
сильного насіння – технологія ХХІ століття, яка
підвищує ефективність використання землі без
зниження її родючості.

ЕКОЛОГІЯ ЖИТТЯ
Олександр СЕРГІЄНКО, виробник гумінового
комплексу «АгроТонік»

– Ми представляємо свою розробку – гуміновий комплекс ТМ «АгроТонік» для рослинництва
та тваринництва. Унікальний комплекс виробляється на основі біогумусу, шляхом переробки
органічних відходів каліфорнійським черв’яком,
потім біог умус вилежується два роки, знезаражується, і з отриманої сировини готується розчин.
Завдяки екологічній сировині, що лежить в основі препарату, рослина через мембрану клітини
отримує органо-мінеральний комплекс. Препарат
виступає як антистресант та стимулятор росту.
При застосуванні у тваринництві досягається
посилення функцій організму, підтримується хімічний баланс. Препарат є потужним антиоксидантом. Сприяє кращому засвоєнню корму та
поживних речовин, зростанню маси, укріпленню
здоров’я, подоланню стресу, стійкості до захворювань, а також знімає стрес при вакцинації.

ДЕ ВЗЯТИ СИЛЬНЕ НАСІННЯ?
Олександр ВАСИЛЬЄВ, менеджер заводу
«Фадєєв Агро»
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УКРПРОЛАЙФ: УНІКАЛЬНІ МІКРОБІОЛОГІЧНІ ПРЕПАРАТИ
Анна КОНСТАНТИНОВА, комерційний
директор компанії Укрпролайф
– Фірма «УКРПРОЛАЙФ» знаходиться в Чернігові і ось уже 15 років успішно випускає унікальні мікробіологічні препарати для тваринництва і птахівництва.
Основна наша продукція – це силосно-сінажні закваски, наприклад, «Закваска силосна
АГРОБІОБАК». Заготовлюючи з її допомогою
силос, ми внаслідок маємо якісний корм, який
гарантує гарне здоров'я тварин, що дуже актуально. Хочу зазначити, що при заготівлі кормів
дуже важливо враховувати і людський фактор,
і наявність техніки, і фазу збору врожаю, і як
ці корми правильно заферментувати. Силос,
отриманий з використанням такої закваски, відрізняється від необробленого більш високим
вмістом поживних речовин і відмінними органолептичними характеристиками, тому значно
краще поїдається тваринами і позитивно впливає на їх продуктивність.
Оскільки наша компанія працює по Держ
стандарту 90-тих років, де масляна кислота
дорівнює нулю, то ми гарантуємо збереження
своїх кормів на 95%. Наша продукція сертифікована у Львівській лабораторії.
Щоб бути ближче до сільгоспвиробника, пропонуємо послугу, коли ми можемо приїхати в господарство і допомогти закласти корми, тому що маємо 20-річний досвід такої практики і більше двох
мільйонів тонн кормів закладено по всій Україні і
за її межами. При необхідності навчаємо фахівців і
консультуємо: як і коли правильно закласти корми,
скільки треба закваски, щоб отримати правильний
і якісний сінаж.
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З цією закваскою ми можемо закладати корнаж,
пивну дробину, все те, що додають господарства
у свої раціони. Біологічна закваска (біоконсервант)
«АГРОБІОБАК», здатна надійно консервувати вологу пивну дробину на 6-8 місяців.
Крім цього в нашому портфелі є пробіотики
«АГРОБІОБАК 1» та «АГРОБІОБАК 2», до складу
яких входять кілька видів бактерій, які пригнічують фактично всі бактеріальні, дріжджові і грибкові діарейні прояви. Препарати призначені для
всіх видів тварин, з метою заселення мікрофлори
кишечника правильними бактеріями, щоб не було
дисбактеріозу у телят, щоб зменшити транзит у
дійного поголів'я, додати молока. За рахунок цієї
добавки ми отримуємо здорових тварин. Це жива
бактерія, але при цьому комерційна вартість цього
продукту відносно невисока, 90 грн. за літр, або
від 1 до 3 грн. на голову. У порівнянні з будь-якими добавками, гранулами, концентрованими кормами, це дуже економний варіант, але він має велику користь, бо продукт прирівнюється до ЕКО
за рахунок використання кисломолочної бактерії.
Ексклюзивним продуктом нашої компанії є гідропонний корм. Йдеться про гідропонний зелений корм ГЗК, вирощений без ґрунту, який вводиться в раціон сільськогосподарських тварин
і птиці. Гідропонний зелений корм (ГЗК) – це
пророщене зерно (ячмінь, овес і інше) 7-денного терміну, яке досягло піку вегетації. Годування
ГЗК може повністю замінити вітамінно-мінеральний премікс і використовується для профілактики
ацидозу, кетозу та інших захворювань. Ми можемо допомогти підключити гідропонну установку –
з урахуванням наявної кількості тварин на фермі,
вимог норм раціону. Визначимо скільки потрібно
додавати добавки, яка містить максимальну кількість вітамінів, протеїнів, макро- і мікроелементів,
для того, щоб знизити вартість раціону, тому що
соя, макуха, різні концкорми – сьогодні це дорогі
продукти. Тобто, якщо в господарстві земля з поганою продуктивністю, то гідропонні цехи для них
– це своєрідна альтернатива. Ми це робимо під
ключ, гарантію даємо на 10 років, а підприємство
за 3-4 місяці окупає цей проект, при цьому собівартість зеленого корму складає близько 1,5 грн.
У нашому портфелі є ще послуги, наприклад,
фрезерування підлоги, нарізка бетонної підлоги,
адже знаємо, що травматичність тварин підвищена, якщо з підлогами щось не так. Робимо це своєю
технікою, чотирма алмазними дисками, у присутності тварин, з якістю і гарантією, бо за все несемо
відповідальність. Вартість цієї послуги в 5-6 разів
дешевше, ніж стелити мати для того, щоб забезпечити безпеку пересування тварини до кормового
столу або під час перегону до доїльного залу.
Телефонуйте, звертайтеся, проконсультуємо, приї
демо, поставимо, розповімо. Ми для
людей, люди для нас, ми повинні взаємодіяти і
співпрацювати.

ОГЛЯД ЗАХОДІВ

GIORDANO POULTRYPLAST:
ЯКІСТЬ, ПЕРЕВІРЕНА ЧАСОМ
Андрій Борисович ТАТЬЯНЧЕНКО,
комерційний директор компанії «Логістик Груп»
– Корпорація «Логістик Груп» 19 років на українському ринку представляє продукцію компанії
Giordano Poultryplast (Італія) – світового лідера
пластикової тари для птахівництва. В асортименті продукції все, що потрібно для виробничого процесу на птахофабриках: годівниці, поїлки,
підлога, тара для транспортування курчат, живої
птиці, м’яса птиці, яєць та інше. Нашою продук
цією користуються багато провідних підприємств
України, а саме: Миронівський КХП, Авастар,
Гаврилівські курчата, Авангард та багато менших підприємств та фермерських господарств.
Наш пластик зносостійкий, міцний, безпечний
– тому він зарекомендував себе на найвищому
рівні, і нарікання зовсім відсутні. Продукція, яка
використовується в автоматичних системах годування птиці, відрізняється високим ступенем
безпеки для птиці. Міцність корпусу виключає
можливість пошкодити автопоїлку, що запобігає травмуванню птиці. Продукція з часом не
деформується, в процесі експлуатації не виділяє шкідливих речовин. Для виготовлення нашої
продукції використовується первинний пластик
найліпшої якості, який має всі сертифікації згідно
зі світовими стандартами для харчової промисловості та екологічного виробництва. Продукція
затребувана у всьому світі вже понад 60 років.
Звертайтесь до нас, ми залюбки виїдемо на
ваше господарство і продемонструємо нове
обладнання в дії. У світі основних світових тенденцій, задля того, щоб бути конкурентними на
внутрішньому та зовнішньому ринках, сучасне
виробництво продукції птахівництва потребує
використання тільки якісної перевіреної продукції, яку ми й пропонуємо нашому виробнику. Запрошуємо до співпраці!
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TERRAMAX: ЕФЕКТИВНА ТА БЕЗПЕЧНА
ПРОДУКЦІЯ ДЛЯ ВАШОЇ ЗЕМЛІ
Ігор Михайлович ХРОМУЛЯК,
ТОВ «TeрраМакс Україна»
– ТОВ «TeрраМакс Україна» – ексклюзивний
дистриб’ютор продукції американської компанії
TerraMax в Україні. В основі продукції TerraMax
покладені багаторічні найсучасніші наукові дослідження та розробки в галузі біотехнологій
та мікробіології. Завдяки сучасним технологіям
та постійному проведенню досліджень щодо дії
мікробних препаратів, TerraMax створює та виробляє інноваційні натуральні продукти, які підвищують продуктивність, сприяють покращенню
родючості ґрунту та збереженню екології.
Лінійка продуктів TerraMax – це інноваційні,
натуральні, високоефективні, екологічні та безпечні для навколишнього середовища препарати, які застосовуються у формі порошку або
розчину для насіння, культур, газонів і дерну,
щоб природним шляхом сприяти росту рослини за рахунок поглинання азоту. Відносно економічної ефективності, відмічається збільшення
врожайності на 11,6%, білка – 1,2%, сирої клейковини – 1,6%. Окрім цього виробник суттєво
заощаджує на мінеральних добривах, що є дуже
вагомим аргументом на користь застосування
нашої продукції.
Ми поставляємо в Україну інокулянт – азотфіксуючу і фосфоромобілізуючу бактерію для
бобової групи. Цього року ми завозимо ексклюзив – інокулянт під зернову групу. Восени буде
проведено обробіток демополів, і вже наступного року будуть доступні результати.
В Україні наша продукція застосовується
вже 4 роки на великих площах таких провідних
агрохолдингів, як Нібулон, ТАС-Агро, Агросвіт
(с. Карапиші) та багато інших. Чимало малих
фермерських господарств також застосовують
нашу продукцію.
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КОМПАНІЯ «ЛІБРА АГРО»: ЗВАЖЕНЕ
РІШЕННЯ – ГАРАНТОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Руслан НАУМОВ,
генеральний директор компанії «Лібра Агро»
ЯК ПОЧИНАВСЯ БІЗНЕС КОМПАНІЇ?
З початку роботи компанії ми обрали для
себе напрям виробництва та продажу краплинної стрічки. Перша продукція компанії була представлена на ринку з 2010 року під торговельними
марками «Star Tape®» та «Aqua Plus®», пізніше
долучили «STARDRIP®», а цього року успішно
впровадили у виробництво «Libra Tape®».
Перспективним напрямком для нас був і залишається продаж рідких органо-мінеральних
добрив «SmartGrow®» власного виробництва,
комплексних водорозчинних добрив для листових обробок «Premium Foliar®», добрив для
систем краплинного зрошення: «Fertimix®» і
«Terraflex®», органічних добрив «Bioline®». Щоправда, інтенсивний розвиток компанії змусив
зосередитися не тільки на якісній підтримці вже
існуючих напрямів, але й на розширенні асортименту, що є однією з основних складових побудови конкурентних переваг на ринку.
Наступним етапом був початок співпраці з іноземними селекціонерами в галузі продажу посівного матеріалу овочевих культур. І в нас це
вийшло! Посівний матеріал компанії «Лібра Агро»
представлений на ринку України з 2015 року під
ТМ «Erste Zaden». Цей бренд об'єднує роботи найкращих селекціонерів з Італії, Сполучених Штатів Америки, Туреччини, Кореї, Таїланду та інших
країн світу. ТМ «Erste Zaden» (нині «LibraSeeds®»)
пропонує сорти та гібриди овочевих культур, які
дійсно дають високоякісний та стабільний врожай.
Успішним етапом розвитку компанії в 2019
році стали два нових напрямки – агрометеорологічне обладнання для ефективного та зручного ведення сучасного сільського господарства,
а також корми та кормові добавки для забезпечення продуктивності с/г тварин і птиці. Ми
доклали максимум зусиль, щоб надати вам
найкращий вибір високоякісних продуктів для
збалансованої годівлі с/г тварин і птиці під ТМ
«LibraFeed®».
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ОГЛЯД ЗАХОДІВ
ОСНОВНА МЕТА КОМПАНІЇ?
Нашою основною метою є допомога аграрному сектору України у вирощуванні якісної та
конкурентоздатної продукції. За 10 років успішної роботи ми зарекомендували себе на ринку
як надійний виробник, постачальник і партнер.
Серед постійних клієнтів — фермерські господарства, аграрні підприємства та холдинги.
ЗАПОРУКА УСПІХУ КОМПАНІЇ?
Якісне та повне забезпечення потреб клієнтів,
оперативне реагування на запити клієнтів, відпрацьована система логістики, вчасні професійні
консультації з питання придбання будь-якої продукції та його подальшого професійного використання – все це дає нам змогу ефективно працювати в конкурентному середовищі. Також основою
всьому є команда однодумців, яка дає можливість
успішно вести бізнес і мотивує до розвитку.
ЯКА ПРОДУКТОВА ЛІНІЙКА МАЄ КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ НА РИНКУ УКРАЇНИ ТА ЯКІ САМЕ?
Це питання, звісно, виявилось досить непростим, бо складно виділити щось одне. Але особливу увагу хочу приділити рідким органо-мінеральним добривам ТМ «SmartGrow». Однією з
важливих переваг лінійки добрив є можливість
використання, як в традиційному, так і в органічному землеробстві (наявність сертифікату «Органік Стандарт»). Хочу зазначити, унікальні властивості складових добрив повністю задовольняють
потреби та вирішують найскладніші проблеми,
що постають перед фермерами. Різноманітний
асортимент дає змогу «супроводити» вирощування з насіння, точніше, з обробки насіння –
«SmartGrow Seedtreatment» до збирання врожаю
– «SmartGrow Плодоношення». Найбільший попит
мають стимулятори росту на основі морських
водоростей: потужний стимулятор розвитку кореневої системи – «SmartGrow Rootmost» та стимулятор росту і розвитку рослин – «SmartGrow
Alhum». Чому саме ці дві позиції відомі серед
фермерів?! По-перше, нестабільні погодні умови
змушують аграріїв використовувати стимулятори
росту. По-друге, найбільше фітогормонів міститься саме в морських водоростях, бо під їх дією
формується розвинена коренева система, стимулюється вегетативний ріст, підвищується врожайність та зростає якість отриманої продукції.
ЧИ ВІДПОВІДАЄ ВАША КОМАНДА ВИСЛОВУ
«КОМАНДА МРІЇ»?
Я не можу сказати, що на сьогодні ми найкращі або найефективніші, але ми обов’язково
станемо такими. У компанії працюють люди з
абсолютно різних сфер, але перевагою такого
підходу є те, що кожний має креативне мислення, бажання, як кажуть, вогник в очах. І я переконаний, люди, які захоплені своєю справою
та ростуть і розвиваються разом із компанією
у прогресивному напрямку, можуть реалізувати
будь-які проекти.

ОГЛЯД ЗАХОДІВ

УНІКАЛЬНА ТЕХНІКА ВІД «QUIVOGNE»
Юрій Іванович ЯРЕМЕНКО, керівник структурного підрозділу ТОВ «Кивонь Україна»
Група компаній QUIVOGNE більше 65 років
займається виробництвом та реалізацією сільськогосподарської техніки. В асортименті компанії «QUIVOGNE» є вся лінійка ґрунтообробних
знарядь, посівної техніки, обприскувачів та розкидачів добрив. Компанія «QUIVOGNE» поставляє свою продукцію в більш ніж 45 країн світу.
ТОВ «Ківонь Україна», як офіційне представництво, засноване в 2012 році.
Завданням
представництва є консультування клієнтів з питань придбання техніки та запасних частин.
Наша компанія тримає великий склад техніки
та запасних частин для швидкого реагування на
потреби своїх клієнтів. Сервісний відділ компанії завжди швидко та якісно проведе запуск в
роботу техніки Quivogne. Навчання співробітників клієнта роботі з технікою Quivogne також є
основним завданням компанії, як запорука успіху клієнта в отриманні бажаного результату.
Сьогодні на виставці представлена пневматична сівалка точного висіву Prosem K для просапних культур, подрібнювач рослинних залишків та глибокорозпушувач.
Чим унікальна дана сівалка? Ця сівалка дуже
точно розкладає насіння та може працювати з
шириною міжряддя в діапазоні від 35 до 75 см,
що дозволяє швидко переналаштовуватися на
висів різних культур. Висока точність закладання
насіння досягається за допомогою кількох рішень:
1. Висівна камера обертається разом з насіннєвим диском, які з’єднані між собою за допомогою магніта. Таке конструктивне рішення
запобігає втраті вакуума, бо виключає тертя
між вищевказаними деталями.
2. У висівній камері встановлений селектор,
який попереджає появу двійників, та коректор,
який в парі з відсікачем вакуума забезпечує точне
потрапляння посівного матеріалу в насіннєпровід.
Завдяки цьому досягається висока точність посі-
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ву насіння у насіннєве ложе, яке створене дводисковим сошником, що має кут входження в грунт
9 градусів. Глибину в заданих межах постійно
тримають опірні колеса. Внаслідок виходять гарні
рівномірні сходи. Сівалка проста в обслуговуванні, у налаштуванні. Навіть тут на виставці підходили наші клієнти, які багато років працюють такою
сівалкою і дуже задоволені якістю посіву та самою
технікою. Крім того, на ринку сільгоспобладнання
у нас дуже конкурентна ціна, і ми намагаємося
дотримуватися такої цінової політики.
На сьогоднішній день актуальним є глибокорозпушувач QUIVOGNE SSDR 7/300, який дозволяє зберегти вологу, яка за осінь і зиму накопичується в нижніх шарах ґрунту. За допомогою
глибокорозпушувача можливе інтенсивне розпушування нижніх ґрунтових шарів без обороту
пласта з одночасним подрібненням і перемішуванням верхнього шару. Агресивно налаштовані лапи забезпечують максимальну робочу
глибину до 65 см та інтенсивне розпушування.
Ґрунт «розривається», стає пухким, поліпшується його аерація, робочі органи не залишають за
собою слідів обробки.
Двовальцевий шпоровий каток з гідравлічним
регулюванням в базовій комплектації обробляє
ґрунт і подрібнює грудку, інтенсивно перемішує
поверхневий шар, викидає коріння рослин на
верхній горизонт, залишаючи за собою злегка
вдавлену закатковану поверхню.
Ці глибокорозпушувачі продаються вже багато років і зарекомендували себе як дуже надійні
та якісні агрегати, тому постійно користуються
попитом. За рахунок збереження вологи підвищується врожайність, що допомагає в нинішніх
умовах, коли йде зміна кліматичних умов, наслідком чого маємо дефіцит вологи.
Є у нас ще унікальна ексклюзивна на ринку
важка V-подібна дискова борона APVRS Флео
-Флео, з шириною захвату від 4,5 до 9,5 м, яка
дозволяє працювати на глибину до 30 см. Борона
APVRS має посилену раму, яка виготовляється із
високоміцної німецької сталі з товщиною стінки
10 мм, опціонально може бути оснащена прикочуючими катками навісного або причіпного типу.
Дана модифікація дискової борони за рахунок
великої ваги та унікальних віялових дисків «флеофлео» діаметром 810 мм та товщиною 10 мм дозволяє проводити безвідвальну обробку цільникових
та залежних ґрунтів, добре заглиблюється в землю
і не залишає великих грудок після проходу, добре
подрібнює рослинні залишки і закладає їх у ґрунт.
Такі борони користуються великим попитом
серед сільгоспвиробників, тому що використання даного типу техніки дозволяє зменшити витрати та зберегти структуру ґрунту.
Бажаємо всім аграріям хороших урожаїв, високих цін на вироблену продукцію і щоб їх праця приносила задоволення!
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«АГРОТЕК»: ПРЕДСТАВЛЯЄМО
УНІКАЛЬНИЙ БРЕНД OТЕСH
Михайло ШМАКОВ, старший менеджер
компанії «Агротек»
– Компанія «Агротек» на ринку вже 16 років,
і більше п’яти років представляє унікальний
бренд OТЕСH – французьку техніку для зрошення полів. Також на сьогодні ми є дилерами
техніки John Deere.
Коли ми вирішували, яку дощувальну техніку
вибрати, з ким будемо співпрацювати, ми подивилися на світових лідерів, які працюють в цьому напрямку, і побачили, що компанія OТЕСH зі
своїм іригаційним обладнанням є лідером. Ми
не прогадали, техніка затребувана, і сьогодні
ми є однією з перших компаній в Україні щодо
реалізації і за обсягами продажів. OТЕСH – це
кругові і фронтальні машини, які дуже добре
себе зарекомендували як в Україні, так і за її
межами. Ми вже реалізували багато проектів,
і з кожним роком попит на дощувальну техніку
зростає, а в нас все більше замовлень, і це радує.
За ці роки ми зуміли розвинути якісну сервісну службу: в центрі зрошення Херсонської
області, в Таврійську, маємо повноцінний склад
запчастин. Саме тому ми зараз можемо пропонувати нашим клієнтам повністю готові рішення,
що досить важливо. Адже мало хто з компаній
хоче створювати склад запчастин, оскільки для
цього потрібно мати певні ресурси, заморожувати гроші. Влітку, коли на вулиці плюс 40 оС,
і треба, щоб дощувальна машина працювала
справно, люди потребують рішення якомога
швидше, і це рішення ми маємо змогу надати.
Тому ми намагаємося бути гнучкими і допомагаємо нашим фермерам домагатися хороших
результатів.
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«АГРОТЕК»: СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА
Віктор БУГАЙ, менеджер відділу точного
землеробства, компанія «Агротек»
– Відділ точного землеробства створений і
працює в компанії «Агротек» вже більше трьох
років.
Ми надаємо повний комплекс послуг, починаючи з оцифрування сільського господарства, тобто робимо об’їзд площ за допомогою
РТК-сигналу і фіксуємо контур. Підприємство
отримує точні карти, де виділені сільгосп- і несільгоспділянки на полях.
Далі програмуємо техніку: переносимо
отримані дані аудиту земельного банку в бортові комп’ютери техніки та безкоштовний онлайн
ресурс myjohndere.deere.com, а також надаємо
електронні формати для використання в різних
ГІС системах.
Якщо підприємство готове працювати і далі
із сучасними технологіями, йде наступний крок:
на наявні контури з платних супутників накладаються дані щодо вегетації за період від трьох
до десяти років. З використанням спеціального
алгоритму обчислення отримуємо інтелектуальний продукт – карти потенціальної врожайності. Потім, визначивши зони неоднорідності
на полях, прокладається шлях руху пробовідбірника за запрограмованим маршрутом. Все
прив’язується до GPS-координат.
Після цього здійснюється відбір зразків
ґрунту – робляться в середньому 20 уколів, і
формується зібраний зразок. Далі залежно від
бажання клієнта відправляємо зразки на аналіз або в українську лабораторію, або можемо
відправити в Штати чи Німеччину. Ціна буде
залежати від пакета компонентів, який обере
клієнт.
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Замовник отримує рекомендації щодо системи живлення культур від фахівця-агрохіміка:
при цьому враховуються багато факторів: що
було і що вирощували на цих полях; аналіз, який
показала нам лабораторія; запланована культура на наступний рік. Розрахунок виконується в
діючій речовині і видах добрив.
За окремим замовленням ми можемо запрограмувати різну техніку на змінні норми висіву/
внесення добрив/засобів захисту рослин. Якщо
у клієнта є бажання, то одночасно прокладаємо на маршруті прямі А-Б та криві А-Б – що
дуже актуально для зрошення. Також формуємо
електронний кадастр і порівнюємо його з фактом аудиту земельного банку, що дає реальне
розуміння використання земель.
Наша послуга набирає обертів, і з кожним
роком маємо все більше клієнтів, адже ціна на
добриво постійно підвищується, і треба розуміти: що, як і куди вносити. Ми супроводжуємо
своїх клієнтів, допомагаємо, і якщо вже є бажання самим займатися програмуванням техніки, у
нас є готове програмне забезпечення – АО Next
Farmin Office. Тоді вже агроном підприємства
самостійно формує карти завдань для сучасних
посівних комплексів, розумних розкидачів.
Ми поруч, виїжджаємо, консультуємо, проводимо демопрограми, показуємо як і що робити,
ми в цьому міцно розвинулися і продовжуємо
розвиватися.

GROSSDORF: ЛІДЕР
ПО ВИРОБНИЦТВУ КАС В УКРАЇНІ
– Група компаній «GROSSDORF» працює на
ринку України з 2001 року, і на сьогоднішній
день є одним з лідерів по виробництву КАС в
Україні, імпортером, постачальником.
Компанія володіє розвиненою матеріальнотехнічною базою, зокрема власним заводом з виробництва рідких добрив, сховищем для рідких
добрив об’ємом 10 000 тонн, декількома агрохімічними складами в різних регіонах України.
Наша компанія реалізує перспективний план
розвитку та розширення даної матеріальної
бази і нових проектів з виробництва добрив і
надання послуг в аграрному секторі України.
Наприклад, компактування добрив – виробляємо тверді мінеральні добрива. Головною перевагою є формування гранули та можливість
виробництва моно- і полікомпонентних добрив
з широким діапазоном вмісту діючої речовини.
На стадії розробки знаходиться лінійка мікродобрив, на реєстрації вже новий продукт – рідке
добриво, яке не містить нітрату взагалі і є ідеальним для деяких регіонів у літній період часу.
Виробничі потужності компанії на сьогоднішній день дозволяють виробляти КАС до 1200
тонн на добу, сульфату амонію приблизно 120
тонн на добу, працює лінія фасування в біг-беги, маємо сучасні складські приміщення з територію для зберігання до 40 000 тонн сипучих добрив. Цінова політика дуже гнучка, про
що свідчать об’єми продажу і наявність таких
клієнтів, як Нібулон, Кернелл, Агропросперіс.
Тому можемо задовольнити потреби як невеликих господарств малими партіями продукції,
так і агрохолдингів, постачаючи своїми силами
вагонні норми.
Діяльність Групи компаній «GROSSDORF»
спрямована на майбутнє. Запрошуємо всіх
агровиробників користуватися нашою продукцією та отримувати гарантований прибуток!
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ТУРЕЦЬКА КОМПАНІЯ ЗАПРОВАДЖУЄ
В УКРАЇНІ НОВИЙ ЗАВОД
З ВИРОБНИЦТВА КОМБІКОРМІВ
Олександр ГОНЧАР, представник Ніхата Озтюрка – засновника ТОВ «Агропродукт-Херсон»,
поділився планами розвитку компанії на українському ринку:
– ТОВ «Агропродукт-Херсон» є дочірньою
компанією «Global Gida», яка є лідером з виробництва комбікормів у Туреччині та успішно
реалізує свою продукцію в багатьох країнах світу. Власники і акціонери ТОВ «Агропродукт-Хе
рсон» і «Global Gida» – це сім’я Озтюрк в особі
Ніхата Озтюрка і Суата Озтюрка. Ніхат Озтюрк є
головою асоціації виробників комбікормів у Туреччині.
На світовому кормовому ринку турецька компанія, до складу якої входять «Rasyonel Tarım»,
«Global Gida» та «Commodity Service Ltd», працює з 1974 року. Окрім виробництва кормів,
компанія має свою молочну ферму в Туреччині,
завод, який займається концепцією TMR – кор-
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ми для змішаного раціону для жуйних тварин,
та власне виробництво рослинних олій.
Компанія ТОВ «Агропродукт-Херсон» розпочала свою діяльність в Україні з 2005 року як
виробник гранул пшеничних висівок. У цьому
році компанія запускає в Україні нові виробничі
потужності з виробництва комбінованих кормів
для тварин та птиці. Новий комбікормовий завод потужністю 60 тонн на годину, що еквівалентно 12 тисяч тонн у місяць, знаходиться в
м. Херсоні, як і головний офіс компанії. Завод
побудовано за найсучаснішими технологіями
по проекту турецьких фахівців. Комплекс оснащено ультрасучасним турецьким обладнанням.
Продукція заводу спочатку буде експортуватися до Туреччини та реалізовуватися на українських птахокомплексах. Для довідки, Туреччина імпортує 50% зернових та олійних культур,
при цьому вона займає друге місце в світі після
Франції по виробництву комбікормів, що складає 27 млн. тонн кормів у рік; для порівняння
Україна виробляє 6 млн. тонн у рік. Загалом азіатські ринки дуже перспективні для збуту нашої
продукції. У подальшому плануємо розширювати внутрішній ринок та пропонувати українським виробникам конкурентні ціни.
Для ведення успішного агробізнесу бажаємо українським виробникам застосовувати ті ж
концепції, які використовують в Ізраїлі, Іспанії,
Туреччині по виробництву кормів повного раціону для жуйних тварин, завдяки яким збільшуються надої, покращується здоров’я тварин та
продуктивність у цілому.
Найближчим часом в журналі «Ексклюзивні ТЕХНОЛОГІЇ» очікуйте на репортаж безпосередньо з відкриття нового комбікормового
виробництва, де ми більш детально розповімо
про сучасні технології та познайомимо з продукцією ТОВ «Агропродукт-Херсон».

ОГЛЯД ЗАХОДІВ

НАПРЯМИ АДАПТАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА ДО ЗМІН КЛІМАТУ
У межах виставки AGROPORT SOUTH
KHERSON Інститут зрошуваного землеробства
НААН провів масштабну конференцію за темою:
«Напрями адаптації сільського господарства до
змін клімату», яка була присвячена адаптації
сільського господарства до змін клімату в розрізі таких стратегічних питань: зрошення, органічне землеробство та вирощування нішевих
культур.
По закінченні конференції була організована
екскурсія безпосередньо до Інституту зрошуваного землеробства, де відбулася демонстрація
дослідних ділянок різних с/г культур, закладених за сучасними технологіями обробітку ґрунту, формуванням сівозмін та застосуванням
найновітніших препаратів.
Синергізм агротехнологій на шляху до
підвищення врожайності
Наукові співробітники інституту розповіли про
проведення цього року дослідів щодо ефективності дії різних біопрепаратів на озимій пшениці
і впливу їх на продуктивність. Були закладені три
ділянки: перша ділянка – контроль, друга ділянка – внесення біогелю, третя ділянка – внесення
наностимулятору росту рослин «5 element».
Всього було проведено по одній обробці у
період весняної вегетації. Результати, які були
отримані за різними методиками, такі: при застосуванні біогелю – 4,1 відсотка приросту врожаю, при застосуванні препарату «5 element» –
10,2 відсотка прибавки врожайності.
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Присутній на демонстрації Володимир Миколайович Білий, генеральний директор науково-виробничого підприємства «5 element», зазначив, що сьогодні українська розробка препарату
«5 element» – це та нанотехнологія, яка змушує
працювати фітогормони на клітинному рівні. Препарати посилають сигнал рослині на клітинному
рівні, щоб максимально стимулювати її імунну систему і тим самим комплексно впливати на рослину як стимулятор росту. А також підвищують врожайність як у сприятливих, так і в несприятливих
умовах навколишнього середовища: захищають
рослини від стресів (негативних впливів) різної
природи на різних стадіях розвитку рослини, зокрема: посухи, затоплення, коливання температур,
приморозки, незбалансованого мікромінерального складу ґрунту, виснаження ґрунтів, а також
шкідників, хвороб мікробної і грибкової природи.
«На моє глибоке переконання і переконання
аграрної науки, треба починати з насіння. Якщо є
сильне насіння, яке підготовлене до посіву за допомогою передової технології на заводі «Фадєєв
Агро», то таке сильне насіння дає 20% прибавки врожаю. Препарат «5 element» доповнить
обробку в якості стартової стимуляції насіння,
що дасть, як показала практика багатьох господарств у цьому році, ще додатково 10% урожайності. Синергізм щадної пофракційної технології
виробництва сильного насіння «Фадєєв Агро» і
нанотехнології «5 element» вже сьогодні гарантує
нам 30% прибавки до вашого врожаю. А загалом
– це продовольча безпека нашої країни, і це є додаткові мільйони для експорту, а звідси і валюта
для країни», – зазначив Володимир Миколайович.
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