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ІХ МІЖНАРОДНА
АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА
З ПОЛЬОВОЮ ДЕМОНСТРАЦІЄЮ
ТЕХНІКИ
«АGROEXPO-2021»
У ІХ Міжнародній агропромисловій ви
ставці з польовою демонстрацією техніки
«АGROEXPO-2021», яка проходила з 29 ве
ресня по 2 жовтня, взяли участь 512 компаній-експонентів та близько 500 учасників
«Покровського ярмарку». Загальна кількість від
відувачів виставки цьогоріч склала понад 47 000.
«AGROEXPO» – найбільша виставка України, яка
також входить до десятки найбільших виставок
Європи. Виставкова площа комплексу має ре
кордні для України розміри – 125 000 кв.м.
На виставці свою техніку презентували май
же всі відомі бренди сільськогосподарського
машинобудування – як іноземні, так і вітчизня
ні, зокрема «JohnDeere», «NewHolland», «Case»,
«Fendt», «Claas», «Гомсельмаш», «ХТЗ», Ельворті,
«Лозовські машини» тощо. Також, за ініціативи
Федерації роботодавців України, на виставці
була представлена мультибрендова експозиція
вітчизняної комунальної техніки. Новинкою стала експозиція підприємств з Великобританії
– вона була презентована вперше. «АгроЕкс
по» стала першою сільськогосподарською по
дією для посольства Британії за межами Києва.
Міжнародну
агропромислову
виставку
«AGROEXPO» вже прийнято розглядати не тіль
ки як торговельний майданчик, а як комплек
сний механізм, з яким пов’язано багато інших
сфер економіки. Це єдиний в Україні агропро
мисловий форум, що надає унікальний шанс
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вітчизняним аграріям ознайомитися з макси
мально можливою номенклатурою техніки та
обладнання для АПК на статичних експозиціях,
відвідати експозицію племінних порід тварин
та птиці, побачити техніку в роботі – на демон
страційних показах, взяти участь у тематичних
семінарах та форумах, а також оновити свій
технопарк зі значним дисконтом, а географічне
розміщення виставки є найзручнішим для від
відувачів з усіх регіонів України, адже виставка
розташована в самому центрі України.
Кожного дня на спеціалізованому полігоні
площею 6 га проходили демонстраційні покази
сільськогосподарських агрегатів в роботі.
Вже традиційно на виставці була представ
лена широка ділова програма – низка панель
них дискусій, семінарів та конференцій, серед
яких аграрний форум «Перший квартал функціо
нування прозорого ринку землі – висновки та
майбутні перспективи» Міністерства аграрної
політики та продовольства України, конферен
ція «Ефективне свинарство», конференція «Інно
ваційні рішення в агротехнології» та інші.
Також «АGROEXPO-2021» відвідала низка ви
сокоповажних гостей. Зокрема, до Кропивниць
кого завітали: Міністр аграрної політики та про
довольства Роман Лещенко; Ніколас Гаррокс,
заступник Посла Великої Британії в Україні;
Ігор Сокол, Надзвичайний і Повноважний Посол
Республіки Білорусь в Україні; Сергій Цівкач, ви
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конавчий директор Офісу по залученню інвести
цій при Кабінеті Міністрів України UkraineInvest;
Дмитро Кисилевський, народний депутат Укра
їни, заступник голови Комітету Верховної Ради
України з питань економічного розвитку; На
талія Забрудська, віцепрезидент, генеральний
секретар Торгово-промислової палати України,
Геннадій Новіков, голова ГО «Аграрний союз
України» та Руслан Іллічов, генеральний дирек
тор Федерації роботодавців України.
На «AGROEXPO-2021» аграрії мали унікальну
змогу купити сільгосптехніку дешевше. Діяли
дві знижкові акції. За умовами першої, у разі
підписання безпосередньо на виставці догово
рів на купівлю техніки, аграрій отримував зниж
ку від 5%. Друга передбачала дисконт від 10%,
якщо техніка забиралася прямо з виставки.
За традицією, окремою експозицією в рамках
«AGROEXPO» проходила виставка «AUTOLAND»,
де були представлені легкові та вантажні авто
мобілі світових брендів. Для найвибагливіших
автолюбителів проходили тест-драйви позаш
ляховиків та кросоверів.
З кожним роком на «AGROEXPO» зростає Все
український освітній ярмарок – цього року свої
наукові потужності презентували понад 40 закла
дів з різних куточків України, серед яких Харків
ський національний технічний університет «ХПІ»,
Миколаївський університет кораблебудування
ім. Макарова, Національний університет біоре
сурсів і природокористування України, Уман
ський національний університет садівництва та
багато інших.
Звичайно, яка ж «АGROEXPO» без «Покров
ського ярмарку» – з мініекспозиціями товарів
декоративно-ужиткового
мистецтва,
часту
ванням, виступами творчих колективів та вже
традиційним конкурсом «Гарбуз-велетень», на
якому було встановлено новий рекорд. Вага
гарбуза-велетня склала рекордних 80 кг, а пе
реможець отримав у подарунок телевізор.
Окремим блоком відбувся фестиваль вулич
ної їжі «Єлисавет Смак Fest», з різноманітними
стравами кухонь народів світу.
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ТОВ ВЕНТА ЛАБ НА ВИСТАВЦІ
AGROEXPO-2021
– З 29 вересня по 2 жовтня 2021 року в
м. Кропивницькому відбулася одна з найбіль
ших агропромислових виставок, на платформі
якої було представлено понад 250 експонентів
з демонстрацією техніки і технологій.
Щорічно компанія Вента Лаб є активним учас
ником виставки AgroExpo. Цього року виставка
зібрала велику кількість відвідувачів, відзначи
мо, що це є безсумнівним плюсом для нас.
Були раді зустрічам з нашими постійними за
мовниками, колегами, а також знайомству з но
вими потенційними клієнтами.
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Робота наших менеджерів була чітко скоор
динована: виявлення потреб клієнта, консуль
тування щодо необхідного обладнання, а також
позитивна атмосфера – все це команда Вента
Лаб намагалася надати своїм гостям.
На стенді Вента Лаб було представлено ви
сокоякісне обладнання від кращих світових
виробників: рефрактометри Atago, вагове об
ладнання від японського бренду АND, а також
агроприлади: вологоміри Wile, електропастухи
Olli, лабораторне обладнання власного вироб
ництва, ПЧП – прилад числа падіння Grain X.
Також на місці нашого стенду працювали
фахівці сервісного відділу. Нашими фахівцями
були надані послуги та консультації з калібру
вання приладів для клієнтів.
Три активних дня виставки АгроЕкспо проле
тіли швидко, позитивно, а головне, продуктивно!
Втомлені, але щасливі, ми їдемо додому, для
того, щоб в наступному році знову зустрітися з
Вами!
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ЯКА БУЛА ВИСТАВКА
В КРОПИВНИЦЬКОМУ?
Леонід Васильович ФАДЄЄВ – визнаний Метр
українського агробізнесу поділився своїми враженнями про цьогорічну виставку АгроЕкспо.
– Сьогодні другий день виставки АгроЕкспо у
Кропивницькому. Треба відзначити, що вистав
ка хороша. Хороша, перш за все, за кількістю
учасників. Поєднання великого за площею па
вільйону, де експоненти розставлені на вели
кій відстані один від одного, є зручний доступ
до кожного експонента. І головне, це польові
випробування тих машин, які сьогодні є нови
ми за своїми можливостями. Ось це поєднання
можливості спостерігати роботу техніки в полі і
гарно облаштовані павільйони для експозицій, в
сукупності дає цій виставці явну перевагу перед
іншими. Є виставки, де все обмежується павіль
йонним варіантом, є виставки, де представле
ні тільки зовнішні експозиції, без павільйонів,
вони явно програють такому варіанту, який є в
Кропивницькому. Це визначає і кількість відвід
увачів. Відвідувачі активні, в основному ферме
ри, дуже адресно підходять до експонатів. Вже
відчувається, що вони готові розмовляти щодо

Для довідки:
«Міжнародну агропромислову виставку AgroExpo вже прийнято розглядати не
тільки як торговельний майданчик, а як
комплексний механізм, з яким пов’язано
багато інших сфер економіки. Це єдиний в
Україні агропромисловий форум, що надає
унікальну можливість вітчизняним аграріям ознайомитися з максимально можливою номенклатурою техніки та обладнання
для АПК на статичних експозиціях, відвідати експозицію племінних порід тварин
та птиці (площа 2000 кв.м), побачити техніку в роботі – на демонстраційних показах, взяти участь у тематичних семінарах
та форумах, а також оновити свій технопарк зі значним дисконтом, а географічне
розміщення виставки є найзручнішим для
відвідувачів з усіх регіонів України, адже
виставка розташована в самому центрі
України», – зазначають організатори.
У відкритті AgroExpo-2021 взяли участь
міністр аграрної політики та продовольства
України Роман Лещенко; голова Кіровоградської обласної державної адміністрації
Марія Чорна, генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов,
заступник посла Великої Британії в Україні
Ніколас Гаробс, виконавчий директор офісу
із залучення інвестицій (UkraineInvest) Сергій Цівкач. Загальна площа експозицій цього року складає 125 000 квадратних метрів. Загальна кількість експонентів – 510,
а учасників «Покровського ярмарку» – 500.
предмету, який пропонує господар цього ви
ставкового місця.
Таким чином, я вважаю, що така виставка
показує, наскільки сьогодні загалом активний
аграрний бізнес в Україні.
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ELVORTI НА AGROEXPO-2021
Ця популярна аграрна виставка відзначилася
справжнім вернісажем новинок українських маши
нобудівних підприємств. Безумовним лідером та
законодавцем інновацій на цій виставці можна без
перебільшення назвати компанію ELVORTI, яка вже
вкотре продемонструвала свою готовність відпо
відати провідним агротехнологічним трендам.
ELVORTI орієнтується на світові стандарти
«Світ рухається в бік точних технологій, – го
ворить генеральний конструктор ELVORTI Юрій
Кваша, – сучасні посівні комплекси, по-перше,
мають електроприводи – це фактично безсту
пеневі коробки передач, по-друге, оснащені
системами супутникової навігації. І перша, й
друга фішки дають змогу точніше сіяти та вно
сити мінеральні добрива. На підставі інформа
ції, закладеній у карті поля, навігація дає змогу
вимикати секції, щоб не було так званих на
кладок. Сівалки провідних брендів виконують
всі операції практично в автоматичному режи
мі, контролюючи глибину посіву і норму висіву.
Звісно, орієнтуючись на ці стандарти, ми розро
били або вдосконалили низку своїх моделей».
Генеральний конструктор розповів про кілька
новинок. Серед них зернотукова сівалка ALFA-6
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для роботи за технологією No-Till. Аби вона мог
ла впоратися з майже необробленим полем та
сформувати посівне ложе, її обладнали турбо
диском із хвилястим профілем, збільшили при
тискне зусилля. Техніка пройшла успішне ви
пробування у фермерських господарствах.
Оновлено та розширено лінійку обприскувачів
у діапазоні 18, 21, 24, 28 м, їх дообладнали су
часними системами контролю та навігації, які да
ють змогу раціональніше використовувати ЗЗР.
У секторі ґрунтообробних знарядь з’явив
ся універсальний п’ятирядний чотириметро
вий культиватор для роботи на площах із ве
ликою кількістю пожнивних залишків POLARIS
4 PREMIUM, POLARIS 6 PREMIUM, POLARIS
8 PREMIUM, які оснащені лапами на пружин
ній стійці, а також котками для ущільнення ґрун
ту та гідросистемою для переведення в тран
спортний стан. Цей агрегат сприятиме кращому
проходженню площами, вкритими пожнивними
рештками. «Всі переходять на такі системи, має
бути як мінімум три ряди, чим більше, тим кра
ще, тому ми розробили і виготовили шести- і
восьмирядні агрегати», – пояснює Юрій Кваша.
Головний конструктор команди просапних
машин заводу ELVORTI Артем Пархоменко роз
повів про модернізовану сівалку VEGA 8 PROFI,
яка одержала імпортні підшипники в усіх вузлах,
змінену конструкцію підшипникового вузла дво
дискового сошника, модернізований причіпний
пристрій з вентилятором на сниці, дводискові
тукові сошники, що загалом дало змогу збіль
шити гарантійне напрацювання з 240 до 1000 га.
Але головна новація – унікальна безпровідна си
стема з електроприводами Graham Command
PRO, якою можна керувати з планшета на ОС
Android. Завдяки цій інновації сівалка може ав
томатично відключати кожну секцію, контролю
вати змінну норму в кожному ряду (на підставі
карти завдань) та якість посіву, надавати звіти
про карти фактичного внесення та статистику
посіву – пропуски, двійчатки (сингуляцію).

НАУКА·ІННОВАЦІЇ·ТЕХНОЛОГІЇ
БІОТЕХНОЛОГІЇ

АГРОЕКСПО – ВРОЖАЙНА ВИСТАВКА
ДЛЯ КОМПАНІЇ АЕРОМЕХ
Ірина ЧОРНОБАЙ, співзасновник і комерційний
директор компанії АЕРОМЕХ
Любі друзі, рада вітати вас! Сьогодні ми пра
цюємо на виставці АгроЕкспо, яка проходить у
місті Кропивницькому.
Свою історію завод АЕРОМЕХ почав у 2001
році, коли почав випуск сепараторів САД. Це
власна унікальна розробка в області переробки
зерна. Сепаратор Аеродинамічний САД – це ін
новаційні технології в сільському господарстві.

Аеродинамічний сепаратор САД отримав
ефективне застосування в рослинництві, зер
нопереробній і круп'яній промисловостях для
сортування зерна, круп, насіннєвого матеріалу,
бобових і олійних культур з метою отримання
високоякісної продовольчої сировини, а також
насіння з чистотою 99,9%. Сепаратор можна
застосовувати в складі різних ліній: насіннєвих,
післязбиральної обробки зерна, переробки та
виробництва круп.
На підприємстві впроваджені і використо
вуються найсучасніші технології проектуван
ня, конструювання та обробки металів, а також
управління якістю та підприємством загалом.
Технологічний рівень і організація виробництва
дозволяють забезпечити високу якість виробів.
На цьому заході завод Аеромех демонструє
свою техніку в дії. Фермери приносять різні ма
теріали, ми їх тестуємо.
Виставка АгроЕкспо виявилась врожайною.
На зустрічі, консультації, перемовини. Нові
партнери компанії отримали перший досвід. І
як завжди наші вдячні клієнти діляться своїми
досягненнями, які отримали завдяки технології
АЕРОМЕХ.
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