ОГЛЯД ЗАХОДІВ

АГРАРНИЙ СЕЗОН
УСПІШНО СТАРТУВАВ РАЗОМ
НА «АГРОВЕСНА 2021»!
З 16 по 18 лютого 2021 року на базі Київського Міжнародного Виставкового Центру провела
свою роботу виставка «АгроВесна 2021», яка
включила в себе три міжнародні виставки: «Зер
нові технології», Agro Animal Show та «Фрук
ти. Овочі. Логістика». Організатор виставки:
Київський міжнародний контрактовий ярмарок.
Виставкова подія «АгроВесна» завжди була
відома широким представництвом іноземних
компаній. У 2021 році одразу п’ять країн були
представлені національними експозиціями: Австрія, Данія, Нідерланди, Німеччина та Франція.
Загалом на виставці було представлено експозиції понад 250 компаній. Протягом трьох днів
виставку відвідали понад 11 000 аграріїв.
«Зернові технології» – 11 міжнародна виставка інноваційних технологій у зерновому
господарстві, яка посідає головне місце серед
спеціалізованих виставкових заходів України та
спрямована на просування інноваційних рішень
на різних стадіях виробництва, зберігання, переробки та транспортування зернових, бобових, круп’яних та олійних культур.
Агропромислова виставка об’єднує провідних постачальників обладнання, дилерів та
представників виробничого сектору як зернового ринку України, так і компаній міжнародного
формату.
Значний досвід організаторів та сучасний
виставковий комплекс створюють оптимальні
можливості для діалогу між виробниками технологічних рішень, фахівцями сільськогосподарських підприємств, керівниками господарств
різних категорій та представниками влади. Це
сприяє ефективному пошуку нових партнерів,
обміну сучасним досвідом та просуванню світових трендів на ринку України. Традиційно на
агропромисловій виставці «Зернові технології
2021» було широко представлене обладнання для зберігання та переробки зернових та
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олійних культур, виробництва комбікормів, обладнання для елеваторів та хлібоприймальних
пунктів, мукомельної, круп’яної промисловості,
насіннєвий матеріал, засоби захисту рослин,
лабораторне та ваговимірювальне обладнання,
техніка та технології для виробництва зернової
продукції.
Agro Animal Show – 11 міжнародна виставка ефективного тваринництва та птахівництва.
Захід спрямований на просування сучасних
технологій в галузь тваринництва і пропонує
великий спектр техніки та обладнання, новітні
науково-технічні розробки для господарств різних форм власності та розмірів, які професійно
займаються виробництвом тваринницької продукції. Виставка представляє основні напрямки інноваційного розвитку галузі тваринництва,
є унікальним інформаційним та торговельним майданчиком. Серед компаній, що беруть
участь у виставці, відомі в Україні та світі виробники техніки, обладнання, кормів, ветеринарних
препаратів, засобів діагностики.
«Фрукти. Овочі. Логістика» – 11 міжнародна виставка промислового овочівництва, садівництва та виноградарства. Це найбільший в
Україні виставковий проєкт сучасних аграрних
технологій в овочівництві, промисловому садівництві та виноградарстві, презентація технологічного та інвестиційного потенціалу плодо
овочевої галузі. Дана виставка – майданчик для
професійного ділового спілкування, який поєднує всіх учасників українського плодоовочевого
бізнесу для вирішення проблем, які виникають
на всіх ланках плодоовочевого бізнесу «від поля
і саду до споживача». Це один з найбільш ефективних інструментів розвитку галузі та популяризації плодоовочевого бізнесу, що має практичну спрямованість на підтримку вітчизняного
виробника овочевої та плодоягідної продукції,
впровадження у виробництво передового досвіду організації промислового плодоовочівництва та садівництва.
У рамках виставок були проведені ділові заходи з актуальних тематик з кожного напрямку.
Саме комплексний підхід до організації виставкових проєктів дозволяє операторам віт
чизняного ринку знайти оптимальні рішення для
підвищення ефективності як вузькоспеціалізованого, так і диверсифікованого агробізнесу.
Підсумовуючи роботу виставки «АгроВес
на 2021», можна з впевненістю сказати, що
аграрний сезон успішно стартував! Бажа
ємо всім відвідувачам та учасникам, щоб
новий аграрний сезон відзначився новими
звершеннями, досягненнями та приголом
шливими успіхами! Гарної погоди та прибут
кового бізнесу!
До скорих зустрічей!
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СЕПАРАТОРИ САД – УНІКАЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ірина ЧОРНОБАЙ, співвласниця та комерційний директор
ТОВ «НВП «АЕРОМЕХ»
На виставці «АгроВесна 2021» компанія
«АЕРОМЕХ» традиційно представляла свою
продукцію – сепаратори САД – унікальні рішення для підготовки посівного матеріалу.
Сепаратори САД для очищення всіх видів
зерна та підготовки сильного здорового посівного матеріалу вже давно відомі на українському ринку та дуже гарно зарекомендували себе
серед аграріїв. За індивідуальними замовленнями фахівці заводу пропонують та проводять
оснащення сепараторів додатковими норіями,
шнеками, сепараторами попередньої очистки
та самохідними установками. Широкий спектр
застосування сепараторів та різні виробничі потужності дозволяють замовити як мобільні, так і
стаціонарні установки.
Обладнання САД має широкий модельний
ряд і підходить як для маленьких до 100 га, так і
великих господарств, елеваторів, агрохолдингів.
Минулого доволі складного року, який був пов'язаний з пандемією та карантинними обмеженнями, що значно зменшило безпосередні контакти
з аграріями, компанія «Аеромех» задіяла багато
онлайн-майданчиків для спілкування та презентації різноманітних нових рішень для аграріїв.
Серед останніх гарних новин від заводу – це
збільшення виробничих потужностей, оновлення
оснащення. За 20 років роботи заводу «АЕРОМЕХ»
географія розповсюдження сепараторів САД,
окрім України, становить понад 56 країн світу.
Аграрії звертаються до фахівців заводу
«АЕРОМЕХ» з різноманітними питаннями, наприклад, актуальна проблема пов’язана з очищенням ячменю та вівса, також відокремленням
хворих та слабких зерен, які в цілому впливають
на зараженість посівного матеріалу. Із сепара
торами САД стає можливим вирішення цих та
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багатьох інших завдань задля досягнення гарних врожаїв та отримання прибутку.
Також обладнання САД дуже затребуване в
господарствах, які займаються органічним виробництвом.
За враженнями Ірини Чорнобай, комерційного директора заводу «Аеромех», виставка
«АгроВесна» цього року була довгоочікуваною,
вдалою, зібрала велику кількість учасників та
відвідувачів. Після тривалого карантину аграрії скористалися чудовою можливістю відвідати
виставку для того, щоб отримати нову корисну
інформацію, зустрітися особисто та поспілкуватися з багатьма учасниками ринку.
Стосовно прогнозів урожаю на наступний сезон, Ірина запевнила, що незалежно від погодних умов, з допомогою сепараторів САД буде
можливо відібрати здорове та сильне насіння
для отримання гарного майбутнього врожаю.

ОГЛЯД ЗАХОДІВ
КОМЕНТАРІ УЧАСНИКІВ

ЕКСПОЗИЦІЯ КОМПАНІЇ ХІМАГРОМАРКЕТИНГ
НА ВИСТАВЦІ «АГРОВЕСНА 2021»
Олександр Вікторович ЧАЙКА, директор науково-інноваційного
департаменту "Хімагромаркетинг"
– Компанія «Хімагромаркетинг» – це виробник засобів захисту рослин, яка працює
вже 26 років і добре відома як в Україні, так і за
кордоном. Ми маємо хімічні та біологічні засоби
захисту, цілу лінійку насіння, а також ад’юванти,
мікродобрива. Компанія «Хімагромаркетинг»
сьогодні – це та компанія, яка забезпечує аграрія всіма засобами захисту, надає наукове супроводження, тісно співпрацює з усіма українськими аграріями.
У нашому портфоліо продукція різних країн,
зокрема Євросоюзу: Німеччини, Угорщини, Італії, Греції. Тому сьогодні ми з гордістю можемо
говорити про високоякісні засоби захисту,
якими забезпечуємо наших клієнтів, які у свою
чергу мають можливість отримати високі врожаї
і прибутки. Звичайно це відбувається завдяки
високій якості наших біопрепаратів, які мають
сертифікати європейських стандартів, так само
як і хімічні засоби захисту, які мають сертифікат
ISO. Такий підхід дозволяє нам якісно виконувати нашу місію, чесно і ефективно співпрацювати
з аграрними підприємствами.
У нас є досвід роботи в Україні з органічними
підприємствами, які користуються нашою лінійкою біопрепаратів. Крім цього, ми надаємо послуги з насіннєвого матеріалу, тому розвиваємо
свою діяльність і в цьому напрямку.
З огляду на зміни клімату останніх років,
працюємо з аграріями в напрямі доцільності
застосування тих чи інших засобів захисту по
регіонах. Оскільки бачимо, що змінився клімат
територіально по площах, тому для кожного
регіону це свій певний набір продуктів. Постачаємо нашому клієнту всі необхідні препарати:
високоякісні фунгіциди, інсектициди, мікро
добрива, забезпечуємо супроводом.

Ми постійно вивчаємо кращі практики у сферах захисту рослин, розробляємо і впроваджуємо нові препарати. Так, у 2021 році маємо
поповнити нашу лінійку 20-ма новими продуктами. Це продукти, які відповідають якості і на
які сьогодні є великий попит. Це значна група
гербіцидів, інсектицидів, фунгіцидів та деякі біопрепарати.
Такі щорічні заходи, як виставка «АгроВес
на», потрібні, оскільки вони зближують компанії
з агровиробниками, дають нашій країні можливість іти вперед, розвивати і збільшувати потужність аграрного сектору.
Бажаю всім міцного здоров’я, мирного неба,
достатку і щоби в кожного все, що він планує,
збувалося. Всім удачі!
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ЦЬОГО РОКУ НА ВИСТАВЦІ «АГРОВЕСНА»
КОМПАНІЯ PÖTTINGER ПРЕЗЕНТУВАЛА
ЧУДОВІ НОВИНИ

ХЕЛАТНІ ФОРМИ МІКРОДОБРИВ
ТМ «РЕАКОМ»
Денис КУТОЛЕЙ, НПЦ РЕАКОМ

Наталія КОТ, маркетинг-менеджер
компанії PÖTTINGER
2021 року австрійська компанія PÖTTINGER
святкує 150-річний ювілей, а також 20 років
офіційного відкриття представництва компанії
в Україні.
Ще одна новина – цього року компанія
PÖTTINGER розширює свій асортимент продукції в рослинництві і буде представляти на ринку
нову техніку для механічного обробітку ґрунту.
Поряд з цими новинами компанія й далі продовжує впроваджувати нові технології в кор
мозаготівлі, зокрема заготівлі грубих кормів,
інновації з обробітку ґрунту та посіву, удосконалювати сервіс та постачання запасних частин.
«Враження від виставки дуже чудове. «АгроВесна 2021» – це своєрідний початок – пробудження до нового сезону. Аграрії вже знають,
що їм потрібно й їдуть до виставки, аби знайти
відповідні рішення. А компанія PÖTTINGER, як
передова компанія, яка пропонує найсучасніші
інноваційні високотехнологічні рішення, завжди готова допомогти», – коментує Наталія Кот,
маркетинг-менеджер компанії PÖTTINGER.
«Зважуйте на ваші рішення, робіть ставку на
високотехнологічні проєкти та напрямки. Гарних
врожаїв та результатів і сприятливих для цього
умов. У сільському господарстві найважливішим
завданням є нагодувати населення планети та
забезпечити якісною продукцією. В Україні для
цього сприятливі умови. За допомогою синергії
виробників техніки, технологій та іншої продукції, необхідної для агровиробництва, безпосередньо аграріїв, науки, що вивчає нові виклики
і пропонує наукові підходи та рішення, преси,
яка висвітлює найактуальніші питання розвитку галузі, ми здатні подолати будь-які труднощі
та забезпечити продовольчу безпеку країни», –
підсумовуючи, побажала Наталія.
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– Компанія РЕАКОМ на ринку вже більше 20
років. Наше основне виробництво – це препара
ти для позакореневого підживлення, мікродобрива, стимулятори росту, препарати, що містять
азот, фосфор і калій у швидкодоступних фор
мах. На сьогоднішній день маємо велику кількість
продукції, асортимент якої іноді збільшуємо, іноді
скорочуємо, в залежності від потреб ринку.
Виробництво нашої продукції одночасно супроводжується веденням наукової роботи. Тому
кожен рік з'являються нові лінійки препаратів,
всі вони проходять випробування в провідних
агропідприємствах України.
Сьогодні ми сфокусувалися на виробництві
висококонцентрованих препаратів: це наші препарати Реаком Плюс, які на відміну від багатьох
конкурентів містять складну хелатную схему, яка
забезпечує швидке точкове ефективне попадання мікроелементів в плазму клітин рослини і
подальший розвиток і репродукцію цих рослин.
Також зараз виробляємо і впроваджуємо в
Україні суспензійні добрива. На сьогодні вже
є три висококонцентровані продукти, які характеризуються ще більш високою концентрацією,
більш високою активністю по відношенню до
рослин. Швидкість прояви в листі дуже висока,
не вимагає прилипачів, високоактивних речовин, все реалізовано в одній формулі наших нових препаратів. За ціновою категорією наші препарати можна віднести до середнього сегменту,
ми намагаємося наші ціни тримати нижчі за європейські і на рівні хороших українських виробників
Вважаємо, що ця виставка найкраща з усіх,
які проводяться в Києві в МВЦ саме в ці дні.
Люди підводять підсумки, формують портфель
своїх замовлень. На жаль, у цьому році підвела
погода, багато хто не зміг приїхати, але як би
там не було, імідж заходу залишається на рівні, і
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ НОВИХ ПРОДУКТІВ
КОМПАНІЇ UTAGRO
В РАМКАХ ВИСТАВКИ
«АГРОВЕСНА 2021»
Еліна КАЦ, керівник департаменту комунікацій, маркетолог ТОВ UTAGRO,
провела презентацію нових продуктів

– Компанія UTAGRO – це український виробник якісних кормів та кормових добавок
для свиней, і ми зараз хочемо запропонувати
нашим клієнтам і потенційним партнерам продукти для молодняка. На виставці «АгроВесна»
ми демонструємо нашу особисту розробку для
українського свинарства – стартерний продукт
– комбікорм Tyke.
Також
ми
представляємо
інноваційний
продукт нашого нідерландського партнера
Denkavit, які є експертами у годівлі молодняка та експортують свої продукти більш ніж у 60
країн світу. Вони є провідними виробниками телятини (500 000 телят) та мають власні унікальні продукти для поросят, які ми раді представити в Україні – це супер престартер Mellow
Go. У цьому продукті застосована абсолютно
інноваційна гранула, вона молоковмістка і працює вже з п’ятого дня. Якщо ви звернете увагу
на неї – вона пахне приємно, щось подібне до
карамелі, вона є крихкою і м’якою. Відповідно
тваринки, які ще мають маленькі зубки, вже з
п’ятого дня разом з прикормом – молоком матері можуть починати споживати цей продукт,
розвивати свій кишково-шлунковий тракт, зміцнювати кишкові ворсинки, краще і раніше набирати вагу і бути активними у годівлі. Це дуже
важливо, бо правильна відгодівля починається
зі старту. Якщо тваринка почала гарно й здорово харчуватися, вона буде здоровою і в неї буде
смачне м’ясо. Наша ціль – смачна вечеря для
української родини. Здорове м’ясо – здорове харчування. Здорове харчування – здорова
нація. Це наші цінності – через свинарство
вкладати у майбутнє України.
Наші плани глобальні. Ми хочемо змінити си-

стему годівлі в Україні, хочемо навчити господарства, які вміють рахувати і які хочуть розвиватися, вкладати зі старту. Багато хто вважає,
що стартовий продукт занадто дорогий, але
вони не розуміють, що закладаючи на початку,
вони можуть економити у подальшій відгодівлі.
18 кг комбікорму на старті можуть зекономити
дні і тижні у відгодівлі в подальшому. Відповідно ми хочемо розвиватися, розвивати годівлю
молодняка і бути ефективними.
Ми дуже раді і горді, що можемо представляти наші продукти на виставці «АгроВесна
2021», раді, що наші колеги і партнери можуть
завітати до нашого стенду, раді бути відкритими, доступними і презентувати нашу продукцію.
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ЕКСКЛЮЗИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО
ВИРОБНИЦТВА АВАТАР
АНТОНЕНКО Олексій Миколайович,
ТОВ «Науково-виробнича компанія «АВАТАР»
– Виробництво якісної, екологічно чистої органічної продукції стає актуальним як у всьому
світі, так і в Україні. Продукція компанії «АВА
ТАР» відповідає найвищим стандартам рослинництва, у тому числі і органічного землеробства. Відразу скажу, що це нанопрепарати, які
мають четвертий рівень безпеки, зокрема й для
таких важливих запилювачів, як бджоли.
Ми пропонуємо повний спектр препара
тів системної дії для органічного сільського
господарства, починаючи від мікроелементних препаратів і закінчуючи засобами захисту –
фунгіцидами та інсектицидами. Що важливо, це
єдині препарати в органіці, які мають не тільки
контактну дію, але й системну дію з пролонга
цією 14-21 день.
Наприклад, АВАТАР-2 Органік – мікродобриво, яке дозволено для використання в органічному землеробстві, його якість та безпека підтверджена міжнародним сертифікатом «Органік
Стандарт». АВАТАР-2 – це нанопрепарат, який
має у своєму складі 21 мікроелемент і який не
вимагає на відміну від будь-яких хімічних препаратів хелатуючих речовин, оскільки цей препарат розбитий на наночастинки 10-9, що дозволяє
йому працювати на рівні клітин і судин рослин.
Рослина може забирати його без будь-якої допомоги, і за дуже короткий проміжок часу ми
закриваємо практично повністю весь мікроелементний дефіцит.
Наш фунгіцидний препарат серії АВАТАР-2
Захист, це захист від грибкових і бактеріальних
хвороб. Ефективність препаратів обумовлена
фунгіцидною, бактерицидною та інсектоакари-
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цидною дією іонів сірки, міді, йоду, алюмінію,
нікелю, вісмуту та ванадію.
Дані елементи, які отримані за допомогою
нанотехнологій, знаходяться в органічних сполуках з лимонною кислотою, що забезпечує їх
високу біодоступність і швидке проникнення в
клітини збудників та шкідників. Біологічна ефективність препарату проти фітопатогенів та шкідників досягає 90%, що не поступається дії відомих препаратів хімічного походження.
Ще одна лінійка – це інсектициди. Це також
системні препарати проти широкого спектру
шкідників. Дані препарати сумісні з хімічними
препаратами, прецедентів за багато років роботи у нас не було. Наші препарати використовуються також в інтенсивному класичному землеробстві.
Дещо з економіки. Що стосується мікроелементного препарату, обробка одного гектара коштує 70 грн., профілактична обробка фунгіцидом –
110 грн. А вартість інсектицидів залежить від типу
шкідника, тут має бути індивідуальний підхід.
Збільшення врожайності відбувається в
будь-якому випадку, підвищуємо класність і
якісні характеристики зерна, розкид дуже великий, від 5 до 40%.
Наше виробництво знаходиться в Україні,
технологія теж вітчизняна, сертифікована, аналогів на сьогоднішній день немає. Працюємо по
всьому світу, співпрацюємо з багатьма інститутами, з якими постійно проводяться дослідження. Ми не стоїмо на місці, в планах – тільки
подальший розвиток. Попит на наші безальтернативні, системні препарати зростає, оскільки
розвивається європейський органічний ринок.
Використання мікроелементних комплексів
«АВАТАР» дає можливість отримати додаткову
прибавку до урожаю вищої якості, що без сумнівів підвищить ваші прибутки.

НОВИНКИ АГРОТЕХНІКИ
КОМЕНТАРІ УЧАСНИКІВ
АГРОБІОКОМПЛЕКСНА ТЕХНОЛОГІЯ
(АБК) СПРЯМОВАНА В ПЕРШУ ЧЕРГУ НА
ЕФЕКТИВНІСТЬ І ЕКОЛОГІЧНІСТЬ
Тему відродження ґрунту, яку підняв під час
наукового диспуту Леонід Васильович ФАДЄЄВ,
продовжив учений і практик, розробник АБК-технології Василь Петрович ПРИТУЛЯК:

– Для того щоб відродити природний стан
ґрунту і саму природу, першою обов'язковою
умовою є застосування технології і облад
нання Фадєєва, за допомогою яких відбирається тільки сильне насіння і відсівається все
сміття.
Далі важливими є комплексні технології харчування та захисту рослин. Я представляю ряд
компаній, які створили агробіокомплексну
технологію (АБК), спрямовану в першу чергу
на ефективність.
Важливим пунктом програми оздоровлення
ґрунту є екологічність, тобто ми повинні застосовувати більш екологічні препарати, які сьогодні є у великому асортименті. Проте той же
азот рослина може засвоїти як на 30%, так і на
95%. Щоби засвоїти більше поживних речовин,
рослина повинна бути сильна.
Отже ми, продовжуючи роздуми Леоніда Васильовича про природу і про Homo sapiens, який
повинен бути розумним, говоримо, що в нас є
розумні технології. Так, в журналі «Ексклюзивні ТЕХНОЛОГІЇ» № 6, 2021, представлені такі результати, що багато людей не вірять, вважають,
що це все шахрайство.
На жаль, у нас ще практикується серед господарників сіяти все підряд, і в підсумку, аби
врятувати витрачені кошти, ми виливаємо чи
висипаємо на поля тонни хімії… Ось тут-то і кінчається екологія. А ви підійдіть, подивіться, як
працюють комплекси з очищення Фадєєва,
коли після калібрування в підсумку ми отримуємо сильне, здатне давати високий гарний
вражай насіння. А наші АБК-технології при
множують природні властивості рослини.
Використовуючи екологічні інноваційні технології, ми тим самим підвищуємо продуктивність
галузі рослинництва, а головне – зберігаємо
природу, і прийдешнє покоління отримає від
нас не виснажений, а родючий добрий ґрунт.
Трохи додам з приводу засмічення планети.
Наша компанія розробила екологічно чисту технологію утилізації відходів, де як в грубці спалюється все, диму практично немає. Тут можна
теплову енергію перетворювати в електричну.

Є також технологія, за якої рицину можна переробляти в гранули, а потім вже з них робити
багато чого, наприклад, пакети, які швидко розкладаються. Технології дуже цікаві, але про це
ми постараємося написати докладно в одному
з випусків журналу «Ексклюзивні ТЕХНОЛОГІЇ».
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ВІТЧИЗНЯНИЙ ВИРОБНИК ШИРОКОЇ
ЛІНІЙКИ МІКРОДОБРИВ QUANTUM
НА ВИСТАВЦІ «АГРОВЕСНА 2021»
АНІШИН Сергій Леонідович,
керівник відділу по роботі
з ключовими клієнтами ТОВ НВК КВАДРАТ

– Наша компанія НВК КВАДРАТ працює на ринку вже близько 10 років, і на сьогодні є лідером
у багатьох напрямках не через те, що ми раніше
з’явилися, а через те, що ми знаходимо ексклюзивні рішення, які ще не були представлені на
українському ринку. Наприклад, ось ті продукти, які вперше були вироблені нашою компанією
в Україні: продукти, що містять фосфіти, амі
нокислоти, екстракт морських водоростей,
продукти на основі кремнію та багато іншого.
Завод нашої компанії знаходиться в Харківській
області. Сьогодні це потужне і сучасне виробництво, що розташувалося більш ніж на 9 гектарах,
де розміщені виробничі цехи, надсучасна лабораторія, складські приміщення. Ми постійно розширюємо та вдосконалюємо наше виробництво.
Так, у 2018 році ми перші (і поки єдині в України)
відкрили цех з виробництва мікрогранульованих
продуктів. Завдяки цьому ми змогли запропонувати українським аграріям мікрогранульовані
добрива, які не поступаються своїми характеристиками закордонним аналогам, що вже неодноразово підтвердилося практикою їх застосування.
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Ми абсолютно відкриті, і дуже часто запрошуємо до нас на завод наших партнерів-дистриб’юторів, керівників та агрономів господарств. Щоб
вони «в живу» побачили наше виробництво і переконалися в його технологічності.
Одним з головних наших досягнень ми вважаємо представлення на ринку України рідких
стартових добрив та технологій їх внесення. Ці
технології та добрива користуються великим
попитом за кордоном, особливо в США, Канаді. Перед фахівцями НВК КВАДРАТ було непросте завдання: не тільки адаптувати технологію
та зробити добрива – «зварити», як кажуть хіміки, нам потрібно було ще вирішити питання
як їх внести. Технологія внесення в насіннєве
ложе потребує спеціального обладнання, якого
в Україні не було, а імпортне було занадто дорогим для наших господарників. Тому прийшлося
вирішувати всі питання одночасно. Наразі ми не
тільки створили потужності для виробництва і
зберігання рідких стартових добрив під торговою маркою Квантум Діафан, але й з «нуля»
створили інженерну службу, яка переобладнує
будь-яку сівалку, яка на сьогоднішній день є на
ринку, та проводить їх сервісне обслуговування.
Сьогодні наша компанія виробляє й продає на
ринку дуже великі обсяги добрив Квантум Діа
фан 5 різних марок, адже їх застосування приносить дійсно відмінні результати. На виставці
до нас підходять люди, які отримували урожай
кукурудзи 17,5 тонни, використовуючи технології, одним з елементів яких є застосування рідких стартових добрив Квантум Діафан.
В умовах посухи, недостатнього зволоження, коли фосфор дуже швидко зв’язується і його
внесення в ґрунт, особливо в мінеральній формі,
не дає такої віддачі, – рідкі стартові добри
ва мають значні переваги. Найбільший плюс
в тому, що рідкі стартові добрива Квантум
Діафан рекомендується нами застосовувати за
технологією In-Furrow, тобто внесення без
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посередньо в насіннєве ложе, яка дозволяє
вносити разом зі стартовими добривами інші
компоненти: мікроелементи, пестициди тощо.
Наприклад, другим по важливості компонентом
на кукурудзі (дуже прибутковій культурі) є цинк.
Але для використання з рідкими стартовими добривами підходять не всі форми цинку, а лише
ті, що знаходяться у формі 100% хелатів. Фахівці
нашої компанії розробили унікальну технологію
Екстра Хелатування і на її основі продукт Кван
тум Хелат Цинку 117 EDTA. Тому ми можемо
додавати на старті при посіві 1-2 літри нашого ексклюзивного продукту, який надзвичайно
гарно стимулює розвиток кореневої системи,
особливо в умовах посухи, адже дефіцит цинку проявляється на абсолютній більшості площ і
якщо не вносити цинк, гарного урожаю не буде.
Крім того, технологія In-Furrow дає можливість внесення продукту на основі екстракту
водоростей Квантум Сі-Амін, бактеріальних
препаратів від різних виробників тощо. Наприклад, дуже гарні результати отримуємо з продуктом компанії БТУ-Центр Мікофренд®. Так, в
одному з господарств Чернігівської області застосування такої схеми дало додатково прибавку 1,7 тонни до контролю, де був чистий Діафан.
Це дійсно економічно дуже доцільно, чистий
прибуток 10 000 грн., це серйозні гроші, які варто враховувати.
Наша компанія постійно рухається вперед,
постійно пропонує українським аграріям щось
нове, інноваційне.
У цьому році в нас з’явилося нове ексклюзивне рішення – так званий «повільний азот». Рідке концентроване азотне добриво з повільним
вивільненням, яке забезпечує контрольоване
та поступове надходження азоту при листковому та кореневому підживленні. Це означає,
що добриво можна застосовувати позакоренево, наприклад, по листку, і воно буде працювати
(на відміну від карбаміду) не тиждень, а значно
більше. І можна давати суттєво більші норми і не
турбуватися про фітотоксичний ефект. Добри-

во буде забезпечувати постійне надходження
азоту до листової маси і безумовне зростання
врожайності. І це буде працювати на будь-яких
культурах.
Отже, рішень у нас багато і ми дуже раді, що
є зростання навіть в умовах кризи, в умовах локдауну. Люди розуміють, що технології потрібно
притримуватися, інакше не буде прибутку.
Мені дуже подобається вислів одного з американських учених, який сказав, що гібриди кукурудзи, соняшнику досягли надзвичайно високого рівня, потенціал урожайності кукурудзи без
поливу – 22 і більше тонн, а на поливі ще суттєво
більше. І зауважив, що сьогодні для таких космічних гібридів по урожайності наші технології
надзвичайно примітивні, під такі гібриди треба
застосовувати інші, більш кращі технології.
Тому технологія прибутку, технологія висо
кої врожайності можлива тільки із застосу
ванням якихось нових нетипових інновацій
них рішень, яких раніше не було. Тобто ми не
пропонуємо відмовлятися абсолютно від карбаміду тощо, але для того, щоб азотні добрива,
які мають велику складову у вартості продукту,
запрацювали, треба застосовувати ще продукти, які дають найбільшу віддачу від застосування
азоту, гібриду і т. д., без цього неможливо розкрити потенціал. Все це треба робити. Ми пропонуємо просто добрива, рекомендуємо технологію живлення, яка повинна повністю розкрити
генетичний потенціал рослини. Ми працюємо з
насіннєвими компаніями, вивчаємо їхні гібриди,
шукаємо найбільш придатні для них наші технології.
Бажаю, щоб і читачі вашого видання обов’язково експериментували, спілкувалися з фахівцями,
які мають досвід, наприклад, з нашою компанією.
Виставка «АгроВесна», на мою думку, могла
бути значно більшою, але деякі побоялися, що
захід взагалі не відбудеться. Проте люди підходять, спілкуються, залишають гарні відгуки. Ми
ділимося своїми досягненнями, вчимося у наших клієнтів, одним словом, все гарно працює.
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КОМЕНТАРІ УЧАСНИКІВ

КОМПАНІЯ «ШТЕФЕС» ПРАЦЮЄ НА АГРАРНОМУ РИНКУ
УКРАЇНИ З 1993 РОКУ
Андрій ВОЙТКО, головний агроном ТОВ "ШТЕФЕС"
– Компанія «Штефес» – це повноцінний захист сільськогосподарських культур та значне
підвищення врожайності шляхом надання широкого вибору засобів захисту рослин найвищої якості та вичерпних консультаційних послуг.
Незважаючи на складну ситуацію в країні, продовжуючи багаторічну традицію, наша компанія
прийняла рішення взяти участь у виставці «Агро
Весна 2021». Виставка видалася насиченою,
було багато відвідувачів біля нашого стенду.
На жаль, у цьому році нових продуктів ми
не запускаємо, але вирішили закріпитися на
тому рівні, який є на цей час. Основний на
прям нашої діяльності – це захист цукрово
го буряку. Не дивлячись на те, що це досить не
поширена культура, але для нас вона одна з
головних нішевих культур і на даний час ми охоплюємо більше третини посівних площ України. Компанія цілеспрямовано працює в цьому плані, маємо справу з багатьма великими
господарствами. Завдяки тому, що цей рік був
для буряководів не зовсім вдалим, ціна злетіла в два рази. Ця галузь, мабуть, найближчим
часом зітхне з новим подихом, тому що цінова
політика досить цікава, і на даний час при такій
ціні цукру ніяка інша польова культура за ефективністю і прибутковістю не зможе поборотися
з буряком. Тому в цьому напрямку працюємо,
збільшуємо свою участь в інших господарствах,
тобто розвиваємося.
Крім основного нашого бурякового напрямку ми займаємося рештою польових культур і
маємо спектр продукції, який зараз налічує
33 препарати. Це гербіцидна, інсектицидна і
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фунгіцидна група, прилипачі, регулятори росту,
які застосовуються на всьому спектрі польових
культур.
Завдяки нашим дистриб’юторам компанія
«Штефес» реалізує свою продукцію по всій території України, і не дивлячись на те, що ми досить невелика компанія, по Україні нас налічує
всього 17 працівників, по ефективності декілька
років тому наше підприємство зайняло перше
місце в Україні.
Виробнику сьогодні потрібна якість і цікава
цінова політика, то в цьому ми доволі конкурентоздатні, враховуючи німецьку якість наших
препаратів і приємну ціну на нашу продукцію.
Окрім того, ми працюємо в напрямку агроконсалтингу. Під час сезону ми працюємо в режимі
24/7, щоб допомагати нашим аграріям працювати ефективніше.
Одним з інноваційних проєктів нашої компанії є відкриття школи молодого агронома
«Штефес». Оскільки наш офіс розташований у
Білій Церкві, де знаходиться Білоцерківський
національний аграрний університет, ми запросили студентів даного закладу до нашої школи. На даний час у нас навчаються 23 студенти.
Наша ініціатива викликала зацікавленість інших
компаній, які також бажають долучитися до нашого навчального проєкту. Враховуючи попит
на спеціалістів нової формації, дана ініціатива,
на наш погляд, є дуже вдалою інвестицією в
майбутнє агробізнесу.
Бажаємо вдалого року, хорошої погоди і гарних врожаїв!

НОВИНКИ АГРОТЕХНІКИ
КОМЕНТАРІ УЧАСНИКІВ

ТАНДЕМ ЛТД – ЛІДЕР В ОБЛАСТІ ПОЛІ
ПРОПІЛЕНОВОЇ ТАРИ ТА УПАКОВКИ
ПРОЦЕНКО Віталій Вікторович, менеджер
з маркетингу компанії ТАНДЕМ ЛТД

– На виставці «АгроВесна 2021» компанія
ТАНДЕМ ЛТД представила асортимент своєї
продукції, який досить широкий: поліпропіленові тканини різної щільності і ширини, ламіновані і неламіновані мішки з конструкціями різних
розмірів з повнокольоровим друком і без нього,
біг-беги та інші вироби з поліпропіленової тканини, а також сітчасті мішки, які ідеально підходять для упаковки фруктів та овочів.
Для будівельних і сільськогосподарських цілей налагоджено виробництво поліпропіленових
ламінованих тканин з прекрасними експлуатаційними характеристиками, стійких до ультрафіолетових променів, дихаючих (завдяки поверхневої
мікроперфорації) або паро- та водонепроникних,
у той же час еластичних і міцних на розрив.
Всі продукти ТОВ «Тандем ЛТД» сертифіковані. На підприємстві впроваджена система
контролю якості відповідно до вимог ISO 9001.
Ми пропонуємо упаковку нового покоління,
що відповідає європейським стандартам.
ТОВ «Тандем ЛТД» діє під торговою маркою
Kievpolypak'S і вже більше 10 років є лідером
у своєму сегменті ринку. Сучасне обладнання,
безперервний розвиток і вдосконалення технологій, а також високий професіоналізм співробітників дозволяють нам виробляти товари високої
якості, що задовольняють високі вимоги замовників. Досвідчені менеджери допомагають знайти оптимальне рішення по упаковці для ваших
товарів, враховуючи всі вимоги та побажання.
Сподіваюся, що в 2021 році у всіх справи в
бізнесі підуть краще, ніж це було в 2020 році.
Всі прогнози на добрий урожай, адже через
те, що на полях великі сніги, буде достатньо
вологи, що гарантуватиме гарну врожайність.
Бажаю, щоби у всіх збільшилися обороти і відповідно зросли показники.
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АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ ПОРАДИ ТА НОВІ РОЗРОБКИ
КОМПАНІЇ БТУ-ЦЕНТР
Олександр РОСТОЦЬКИЙ, головний агроном
компанії БТУ-ЦЕНТР
– Компанія БТУ-ЦЕНТР – український виробник мікробних і ферментних препаратів для
сільського господарства. Серед наших продуктів – лінійки для захисту та живлення рослин,
оздоровлення ґрунтів, біопрепарати для тваринництва тощо. Загалом нами зареєстровано більше 60 біопрепаратів. Продукція компанії
дозволена до використання в органічному землеробстві, що підтверджується сертифікатом
Organic Standard.
Основні продукти, які на сьогодні актуальні, –
це ГРАУНДФІКС® – фосфор-калій мобілізатор;
МІКОФРЕНД® – мікоризоутворюючий препарат; деструктори стерні, а також наша новинка
– сучасний біофунгіцид СКЛЕРОЦИД® для боротьби зі збудниками білої гнилі на соняшнику,
ріпаку і сої. До речі, сьогодні йде збільшення
посівів соняшнику, ріпаку, сої, і наша компанія
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успішно вирішує проблему первинного зараження білою гниллю.
Дуже важливо, що саме ці біопрепарати сумісні з рідкими комплексними добривами. Сьогодні багато великих і середніх господарств переходять на РКД при посіві, а наші біопрепарати
можна додавати до бакової суміші.
За той період, що наша компанія на ринку, а
це вже 22 роки, ми працюємо із сімдесятьма і
більше відсотками господарств, які займаються
чисто органічним виробництвом. У цих господарствах зовсім по-іншому побудована система
вирощування тих чи інших культур. Там, по-перше, чітке дотримання сівозміни. Але сьогодні
вони стикаються з деякими проблемами, наприклад, зараженість насіння різними видами
хвороб. Ми робимо аналіз, дивимося на стан
рослин і тоді вже визначаємо, який з наших
продуктів їм більше підходить. Ми працюємо з
ґрунтом, з насінням, із захистом. Наш колектив
– це мікробіологи, хіміки, біохіміки з великим
досвідом роботи, діє сучасна, атестована лабораторія.
Плани компанії великі, ми працюємо не тільки з вітчизняними господарствами. Нас добре
знають в Білорусі, Молдові, Казахстані, Латвії,
Болгарії, Сербії. Також компанія БТУ-ЦЕНТР активний учасник агровиставок та Днів полів в
Україні.
«АгроВесна 2021» – це велика прогресивна виставка. Бажаю всім, хто займається вирощуванням, подумайте про ґрунт, про здорову
землю, тому що тільки вона одна сьогодні може
вирішити питання харчування і здоров’я наше і
наших дітей. Треба не тільки від землі брати, а
й розумно в неї вкладати.

НОВИНКИ АГРОТЕХНІКИ
КОМЕНТАРІ УЧАСНИКІВ

ВІДРОДЖЕННЯ ПРИРОДНОЇ РОДЮЧОСТІ
ҐРУНТУ – ВАЖЛИВА МІСІЯ ЛЮДСТВА
ФАДЄЄВ Леонід Васильович, к.т.н.,
директор ТОВ «Завод «Фадєєв Агро»

ФАДЄЄВ Леонід Васильович, к.т.н., ди
ректор ТОВ «Завод «Фадєєв Агро» та ге
ніальна в усіх відношеннях особистість, по
ділився своїм поглядом на глобальну тему:
– Коли близько 200 000 років тому природа випадково виявилася причетна до мутації
мислення людини, а з неандертальця вийшов
Homo sapiens, це, на мій погляд, було помилкою природи. Sapiens виявився царем планети,
не розуміючи своєї значущості, і в силу цього
нерозуміння він вступив у протиборство з природою. Перше, що він зробив, це з двохсот видів тварин безповоротно знищив близько сотні.
Друге, що він зробив, почав забруднювати планету і в 1987 році пройшов точку, безповоротну
поки на сьогоднішній день, коли він став смітити більше, ніж утилізувати цього сміття.
Але найбільш помилковим у його ставленні
до природи було його відношення до ґрунту.
Він не розумів, що все живе на землі існує тіль-

ки завдяки ґрунтовій біоті і симбіозу кореневої
системи з ґрунтовою біотою. Не розуміючи цього, він за допомогою хімічних препаратів знищує
ґрунтову біоту, чим знижує природну родючість
і заганяє людство в глухий кут, з якого можна
вийти тільки якщо лікувати ґрунт, а ще краще –
почати відроджувати його родючість.
І ця місія припадає на наступне покоління. На
мій погляд, прийдешнє покоління людей, отримавши усвідомлення того, що людина сьогодні
поводиться неправильно по відношенню до природи, знайде механізми відновлення природної
родючості і утилізації тих відходів, які сьогодні
виробляються в результаті життєдіяльності людини. Ось тоді ми й зможемо сказати, що колись природа, наділивши sapiens розумовими
здібностями, розуміла, що він не дозволить їй
загинути, і все зробить, щоби вона, природа,
завжди була квітучою і родючою.

Постійним учасником виставки «АгроВесна» є ТОВ «Завод «Фадєєв Агро». Цього року експозиція як
завжди була оснащена устаткуванням, роботу якого можно було побачити на власні очі
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