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СИЛЬНЕ НАСІННЯ –
НА КОЖНЕ ПОЛЕ ПЛАНЕТИ!
В Україні всім аграріям відоме ім’я Леоніда Фадєєва – великого вченого і автора
щадної технології FadeevAgro, яка дозволяє
з насіннєвого матеріалу виділити сильне насіння високих посівних і врожайних якостей,
істотно підвищити врожайність при збереженні родючості ґрунту.
Ми запросили Леоніда Васильовича поділитися своєю думкою щодо головних питань розвитку аграрної галузі:
– Шановний Леоніде Васильовичу, вітаємо з виходом Вашої книги «Сильне насіння
– на кожне поле планети». Розкажіть, будь
ласка, що спонукало вас до написання книги
та які питання висвітлюються в ній?
– Мотив простий, він обумовлений глобальною проблемою – підвищення ефективності
використання землі. З часом сільгоспугідь на
земній кулі буде тільки менше, а населення –
більше, і всі аналітичні дослідження щодо забезпечення харчування нового складу населення земної кулі доводять лише одне: вихід у
підвищенні врожайності. Землі більше не буде,
а харчування на кожну людину зберігаємо як
константу, тому залишається тільки один ресурс – підвищувати врожайність.
У зв'язку з цим технологія, яку ми пропонуємо для підготовки насіння, відповідає цьому завданню. Разом з іншими інноваційними
агротехнологіями ми допомагаємо вирішити
глобальне завдання – підвищити ефективність
використання землі з метою підвищення врожайності всіх сільськогосподарських культур.
Саме це було мотивом для написання цієї книги, яка так і називається «Сильне насіння – на
кожне поле планети».
– Географія розповсюдження технології
«Фадєєв Агро» стрімко росте. Як сприймають
вашу технологію в інших країнах та які міжнародні проекти особливо значущі для вас?
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– Природа мільйони років формувала рослинність на Земній кулі, ще задовго до появи
людини. Рослина формує насіння вибірково, але
в обов'язковому порядку у складі насіння в першу чергу формується таке насіння, яке обов'язково повинно дати на наступний рік життя новій
рослині, тобто зберегти популяцію. Тому материнська рослина в першу чергу дає повноцінне харчування цій частині насіння, яке хоч і відрізняється дуже незначно, але все ж таки має
більш високу щільність.
Досліджуючи цей факт, мені вдалося просто
підказати, який інструмент потрібен для того,
щоб із загального посівного матеріалу виділити
саме це насіння, яке я назвав сильним насінням.
Як показала практика, сильне насіння дає
урожай значно вищий, ніж звичайний посівний
матеріал, тому зрозуміло, що реакція на таку
технологію, незалежно від того, в якій країні вона
впроваджена, надзвичайно позитивна. Маємо
приклади використання нашої технології для
підготовки дрібного насіння у Парагваї, на таких
традиційних культурах, як чіа, кіноа, які в Україні
тільки-тільки починають вирощувати. Це також
можуть бути рослини, які мають великі розміри
насіння, як, наприклад, квасоля. По всіх усюдах
маємо позитивні відгуки, оскільки це абсолютно
правильна технологія підготовки насіння, і вона
буде у 21-му столітті домінувати по всіх країнах.

ОГЛЯД ЗАХОДІВ
– Чи є в Ваших планах розширення виробничих потужностей та відкриття нових виробничих майданчиків на території України
чи інших країн?
– Що стосується України, то поки що буде
достатньо нашого одного виробничого комплексу. В інших країнах, наприклад у Румунії, ми
ввели в дію виробництво решіт Фадєєва, наступне виготовлення решіт буде налагоджено в
Болгарії, тільки працювати там будуть фахівці з
Туреччини. Оскільки ми показуємо наші вироби
на таких міжнародних виставках, як Ганновер,
Sima (Франція), то замовлення на нашу продукцію йдуть також з Європейських країн, тому
природно виробництво таких решіт робити безпосередньо в Європі, що ми і робимо.
– Охарактеризуйте тенденції поточного
сезону. Які культури на Ваш погляд мають
бути найперспективніші в агровиробництві
України?
– Я так думаю, що фермер повинен відійти від
конкуренції з холдингами, які мають можливість
виробництва великих обсягів традиційних зернових культур, кукурудзи, соняшнику. Він повинен знайти нішеві, більш капіталомісткі культури,
де можна отримати велику прибутковість з гектара, виробляти органічні продукти, укладаючи
торговельні угоди з кінцевим покупцем. Ось це
мені видається перспективним для фермерства.
Ну а в цілому для України, щоб все ж таки
уникнути характеристики аграрної колонії, необхідно всілякими шляхами впроваджувати переробку і вже виходити на ринок з кінцевою продукцію, підвищуючи додану вартість. Тут я бачу
дуже високу перспективу для України. На жаль,
це вимагає високого рівня технології, адже переробка сьогодні це непростий, інтелектуально
ємний напрямок. Проте, якщо зосередити зусилля на створенні переробних комплексів, то
це перспектива України. З сировиною у нас все
зрозуміло, для сировини Україна – прекрасний
майданчик. Було б чудово, якби вона стала майданчиком для переробки тієї сировини, яку виробляє.
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– Яка ваша думка щодо відкриття ринку
землі в Україні та які загрози це несе для
аграріїв?
– Складне питання, обумовлене тим, що
Україна виявилася неготовою створити міцний
інститут фермерства. Цим скористалися великі
західні фірми, які побачили можливість зайняти дуже великі площі сільгоспугідь в Україні, і
вони зробили це. Сьогодні в одних руках зосереджено 700 000 га землі, чого немає, практично, у жодній розвиненій країні світу. Повернення до фермерської технології, на мій погляд, є
надзвичайно важким завданням, якщо взагалі
здійсненне, це втрачені можливості України.
Може трапитися найгірше для України, коли
відкрити ринок у тому варіанті, який сьогодні
пропонується, тоді Україна виявиться абсолютно аграрної колонією, і навряд чи це буде на
користь самій Україні.
Було б ідеальним, якби держава викуповувала ті паї, які сьогодні виставлятимуться на ринок, і вже вона дозволяла б орендувати землю
на певних умовах будь-якому іншому сільгоспвиробнику з обов'язковою вимогою збереження родючості грунту. Це ідеальна картина,
тобто держава викуповує паї, дає в оренду ці
паї під зобов'язання збереження, а ще краще
підвищення родючості тих полів, які даються в
оренду. Але поки я не бачу тих інструментів, які
могли б реалізувати ось цей, на мій погляд, ідеальний варіант вирішення земельної реформи.
– Традіційно, Ваші враження від даного
заходу та побажання аграріям?
– Сьогодні для аграріїв немає коротких дешевих
кредитів, кожен фермер змушений крутитися на
оборотних грошах, а якщо у нього немає умов для
якісного зберігання зерна та очікування більш-менш
пристойної ціни на ринку, він змушений дешево віддавати ту продукцію, яку він з таким трудом виростив. Таким чином виникають обставини, які не дозволяють розвиватися селу, фермерству, сільській
інфраструктурі. Найбільш дієвим варіантом є те, що
я вже сказав: це – нішеві культури, органічне землеробство, прямий покупець на заході і переробка.
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