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ЗАВЕРШЕННЯ АГРАРНОГО СЕЗОНУ
НА AGROCOMPLEX 2021!
27-29 жовтня в Міжнародному виставко
вому центрі Києва відбулася Міжнародна вис
тавка ефективних технологій для агробізнесу
AgroComplex 2021. Одночасно з AgroComplex
2021 проходили виставки «Продуктивне бджільництво 2021» та «Тепличний бізнес 2021».
Організатор – компанія «Київський міжнародний контрактовий ярмарок». За підтримки
Міністерства аграрної політики та продовольства України.
Близько 130 компаній взяли участь у ви
ставках та представили техніку, технології та
рішення для різних напрямків агробізнесу:
it-рішення, обладнання та інвентар для галузі
бджільництва, тепличні та біоенергетичні техно
логії, фермерська продукція та багато іншого.
Географія учасників: Австрія, Італія, Йор
данія, Німеччина, США, Туреччина, Фінляндія,
Франція та Україна. Німеччина була представ
лена Національною експозицією.
Серед учасників: AMARANT-BIO, Amazone,
AS-Motor GmbH, BITREK, Bonfanti, Culver
Aviation, Dобро Dрон, DroneUA, FlyTechnology,
FRANK LEMEX, Grand Semens, Great Plains,
iQparts, Kvernelend, MAY Seed, Microtronic,
MZURI, Obial, OSTCHEM RETAiL, Overseer,
Paradise Honey, Polytech Software, Riela, Thomas
Apiculture, Tornum Україна, Trimble, Wolf System,
XAG, Агро-Терра, АЕРОМЕХ, АВВ-100, АНАЛИТ
ПРИБОР, АПІКС Україна, Апіпродукт, Всеукраїн
ська спілка автоматизаторів агробізнесу, ЄУРО
ДРАЙВШАФТС-ЮКРЕЙН, Завод Фадєєв Агро,
Лубнимаш, Мазуртехсервіс, МАШЗАВОД ТЕХ
НІКА, Медові Брати, МЕЛИСА-93, ОРБІС АГРО,
Органік Мілк, Олис, ПАРК ПЛЮС, ПраймЛабТех,
Промітенс, ХІМЛАБОРРЕАКТИВ та інші.
AgroComplex 2021 – унікальна виставка,
що вирізняється ексклюзивними спецпроєктами та заходами:
• 27-28 жовтня в рамках виставки
AgroComplex 2021 відбувся Всеукраїнський
практичний форум «Ефективне землеробство
– Прибутковий гектар».
Організатори: ТОВ «Київський міжнародний
контрактовий ярмарок», The Ukrainian Farmer.
Провідні спеціалісти галузі розповіли про
методи оптимізації та підвищення ефективнос
ті сільгоспвиробництва, практики агробізнесу
поділилися успішним досвідом впровадження
агроінновацій, що особливо актуально в умовах
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змін клімату та нестабільної ситуації на ринку.
Також на форумі фахівці обговорили найефек
тивніші способи обробітку ґрунту, шляхи його
оздоровлення й покращення структури. У цен
трі уваги – підвищення урожайності культур за
допомогою ефективного підживлення й захисту
та підбір правильної сівозміни.
• 27 вересня в рамках AgroEnergyDAY
2021 відбулася IV Міжнародна конференція
біоенергетичних технологій та альтернативної
енергетики в агробізнесі «Біоенергетика в
Агрокомплексі: актуальні технології в сучасних реаліях, практичні кейси».
Організатори: ТОВ «Київський міжнародний
контрактовий ярмарок», Біоенергетична асоціація України.
Насичена програма конференції об’єднала
експертів у сфері біоенергетики. Подія стала
комунікаційним майданчиком щодо питань ви
робництва біогазу та біометану, вирощування
енергетичних культур, виробництва енергії з
агробіомаси, енергосховищ, публічно-приват
ного партнерства в агросекторі; загальної стра
тегії розвитку біоенергетики в Україні та коре
ляція цього процесу з європейським вектором.
• ІТ-Corner 2021 – спеціалізована експози
ція цифрових технологій та smart-рішень для
агробізнесу. 27-28 жовтня на експозиції від
бувся Бізнес-форум IT-Corner 2021. AGRO
HACKATHON.
Організатори: ТОВ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок», DroneUA, Український фонд стартапів, ISE Corporate Accelerator,
Aggeek. За підтримки: Міністерства аграрної
політики та продовольства України.
AGRO HACKATHON став майданчиком для
стартапів, де 25 вітчизняних команд публічно
презентували свої розробки інвесторам в агро
секторі України й мали нагоду отримати призи.
Протягом заходу також відбулася презентація
каталогу «Інноваційні рішення в агро», у якому
зібрано всі інноваційні компанії з агроіндустрії.
У межах форуму також проходили кейс-сесія «Роботи в агро. Економічна ефективність
дронів в агробізнесі. Результати 2021» та
Академія цифрових рішень. Практичний досвід впровадження it-технологій в агробізнесі.
• Local to Global 2021 – експозиція фер
мерської та крафтової продукції. 27 жовтня в
рамках експозиції відбулася міжнародна кон
ференція «From Local to Global: СУПЕРФУДИ, ТЕХНОЛОГІЇ, РИНКИ», єдина екосистемна
агроконференція в Україні, яка була присвяче
на унікальним українським продуктам і супер
фудам, а також технологіям для їхнього ви
робництва і маркетингу, ефективним рішенням
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та сервісам виходу українського АПК на нові
ринки. Під час конференції проходила унікаль
на виставка українських суперфудів та техно
логій. Були представлені крафтові сири, орга
нічне вино, теруарні меди, крафтові смаколики
жінок-учасниць AgroMBA Ukrainian food Valley, а
також корисні продукти з амаранту.
Організатор: Медіа-агенція Sapienza. За
підтримки: ТОВ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок».
• 29 жовтня на AgroComplex 2021 відбувся
воркшоп «Ефективна участь у міжнародних
виставках в умовах пандемії».
Організатори: ТОВ ДЛГ Україна, ДУ «Офіс з
розвитку підприємництва та експорту», ТОВ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок».
Захід зібрав зацікавлених у виставковій ді
яльності в умовах, які диктує світова пандемія.
Обов’язкові для дотримання експонентами і
відвідувачами правила накладають певні обме
ження у фізичному просторі, водночас цифрові
платформи пропонують безліч додаткових мож
ливостей «до», «під час» і «після виставки». Від
відувачі воркшопу ознайомилися з актуальною
інформацією щодо правил участі та отримали
рекомендації щодо ефективної підготовки до
AGRITECHNICA 2022.
Виставки, що проходили одночасно з
AgroComplex 2021:
• Виставка «Продуктивне бджільництво»
представила 24 учасників, виробників облад
нання та інвентарю для бджільництва, медової
продукції. Цьогоріч вперше Національний медовий форум «Золота Пасіка 5.0» проводив
ся в рамках виставки «Продуктивне бджільництво 2021».
Організатори: Торгово-промислова палата
України, ТОВ «Київський міжнародний контрак-
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товий ярмарок», Український проєкт бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP, Посольство
Франції в Україні. За підтримки: ГО «Фундація
жінок пасічниць», ГО Всеукраїнське громадське об’єднання «Спілка пасічників України»,
ГО «Асоціація професійних пасічників України»,
ГО «Гільдія медоварів України», ННЦ «Інститут
бджільництва ім. П. І. Прокоповича».
28 жовтня на одному майданчику форум зі
брав виробників, експертів, представників Мі
ністерства аграрної політики та продовольства,
галузевих об’єднань. Захід був присвячений
питанням нарощування виробництва і прибутків
галузі та боротьби українських підприємців за
світове медове лідерство.
• Виставка «Тепличний Бізнес» популяризує
техніку, обладнання та технології захищеного
ґрунту.
28 жовтня в рамках виставки проходила кон
ференція «Тепличний бізнес: легкий старт,
максимальна віддача», що розглядала питан
ня практичного досвіду в тепличному господар
стві, технологій вирощування овочевих культур,
рішень щодо покращення якостей поливної
води та можливостей сучасних теплиць.
Організатори: ТОВ «Київський міжнародний
контрактовий ярмарок», Інформаційне агентство «ІНФОІНДУСТРІЯ».
Проведення виставки AgroComplex 2021 ще
раз показало, що незважаючи на складні умови,
які диктує нам пандемія, офлайн-заходи потріб
ні аграріям.
Вже зараз триває активна підготовка до вистав
кової події «АгроВесна» (15-17 лютого 2022 року),
що включає виставки «Зернові Технології», Agro
Animal Show та «Фрукти. Овочі. Логістика».
До зустрічі 15-17 лютого 2022 року в Міжнародному виставковому центрі!
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ЗАВОД АЕРОМЕХ: ВИСОКИЙ ПОПИТ
НА СЕПАРАТОРИ САД

ТОВ «ВЕНТА ЛАБ»:
ЕФЕКТИВНІ КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ

Ірина ЧОРНОБАЙ, співзасновник та комерційний директор компанії АЕРОМЕХ

АРНАУТ Володимир Петрович, директор
ТОВ «ВЕНТА ЛАБ»

– Ми є виробниками зерноочисного облад
нання, а саме сепараторів САД. На виставці
AgroComplex 2021 ми продемонстрували зерноочисний комплекс САД-4 з циклоном, з но
рією, на колісній платформі, яка є надзвичайно
зручною для фермерів та аграріїв. За бажанням
ці мінікомплекси можна пересувати ангарами,
цехами, щоб бути ближче до зерна, що готуєть
ся до очищування.
Пандемія дуже впливає на всю нашу діяль
ність, але ми адаптовані до таких умов, завжди
онлайн представляємо інформацію про наше
обладнання. На нашому сайті, на ютуб-кана
лі, у Фейсбуці, в Інстаграмі можна подивитися
інформацію про наше обладнання, розглянути
модельний ряд, як він працює, почути відгуки
наших клієнтів. Тому, щоб мінімізувати ризик
зараження вірусом, ви завжди можете онлайн
ознайомитися з нашою продукцією. Ми все ро
бимо для цього. Дуже часто ми виїжджаємо до
наших фермерів, щоб вони змогли поділитися
результатами роботи на наших сепараторах.
Моє враження про цю виставку чудове. Наш
клієнт завжди нас шукає, адже сепаратори
САД користуються попитом у фермерів, аграрі
їв. На сьогоднішній день маємо порожній склад
і багато замовлень, просто фізично не встига
ємо їх виконувати. У зв'язку із цим ми щороку
розширюємо наші виробничі потужності.
На виставці AgroComplex 2021 ми проде
монстрували наші сепаратори в роботі. Сьогод
ні до нас приходили фермери зі своїм власним
матеріалом – гречка, просо, пшениця, ячмінь
– та хотіли оцінити якість сортування насіння
на сепараторах САД. До речі, сепаратор з ви
ставки вже продано, і відвантажено його в Ки
ївську область. Завод Аеромех завжди готовий
співпрацювати та допомагати оптимально вико
ристовувати сепаратори САД.

– Компанія «Вента Лаб», м. Дніпро, вже 15
років займається поставками лабораторного
обладнання, а також проводить сервісні випро
бування, розробляє нові рішення, організовує
відкриті лабораторні виставки та конференції,
проводить семінари, презентації приладів.
«Вента Лаб» допомагає лабораторіям, ви
робництвам,
підприємствам
промислової,
фармацевтичної галузі забезпечувати точний
контроль якості, пропонуючи дійсно ефективні
комплексні рішення.
Сьогодні на нашому стенді ми представляє
мо фінську компанію Farmcomp, яка більше 60
років виробляє вологоміри, які дуже популярні
серед користувачів.
Перша модель вологомір WILE 55, друга
модель WILE 65. Найбільш точний вологомір –
це вологомір WILE 200, який потрібен для ла
бораторій, для фермерів і сільгоспвиробників,
які потребують більш точних показників.
Цей вологомір крім вологості дає ще темпе
ратуру зразка, а також натуру, показник дуже
важливий, особливо для елеваторів, для борош
номелів, для інших наших сільгоспвиробників.
За допомогою цього пристрою виробляють
ся виміри до 20 видів зернових, які заздалегідь
вносяться виробником. Якщо потрібно виміря
ти культуру, якої немає в приладі, можна легко
внести поправки в стандартні калібрування.
Експрес-аналіз сільськогосподарських куль
тур щодо рівня вологості допоможе відповіда
ти стандартам, які визначають вартість кінце
вого продукту. Прилад для вимірювання таких
показників дуже компактний, тому його можна
використовувати в будь-яких умовах. Вчасно
визначити вологість важливо, оскільки саме від
насиченості сільськогосподарської культури во
логою залежить якість зібраної продукції.
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АГРОКОМПАНІЯ «HLR»:
НОВИНКИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРІЙ

ТОВ «СПАНБЕГ»:
ПРОДУКЦІЯ З АГРОВОЛОКНА

Ірина ЗАХАРЧЕНКО, керівник галузевої групи
«Аграрний комплекс», ТОВ «HLR»

Микола ПЕЛИХ, ТОВ «СПАНБЕГ»

– Більше 24 років ми займаємося створенням
і оснащенням лабораторій агрогалузі та впро
вадженням на український ринок передових
рішень. Про наші можливості кажуть кількість
світових брендів в асортиментному портфелі та
відгуки задоволених клієнтів по всій Україні.
У цьому році на виставку AgroComplex 2021
ми привезли бюджетний інфрачервоний аналізатор цільного зерна, який дає точний ре
зультат по основних параметрах якості. У зоні
переробки представлені потокові аналізатори,
які можуть в потоці, наприклад шроту, швидко
визначити основні показники: якість, вологу,
будь-які параметри, які цікавлять клієнта, щоб
можна було на них вплинути саме в процесі ви
робництва.
Також ми пропонуємо дуже багато контролю
ючої техніки для масло-жирової та комбікормо
вої промисловостей, для тваринників.
На ринку з’являється дуже багато новинок,
саме їх ми демонструємо на виставці. Це, на
приклад, рефрактометр з термокомпенса
цією під олеїнову кислоту, інфрачервоний
аналізатор вологості, який з дуже високою
якістю визначає вологу в будь-якому продукті.
Цей показник є надзвичайно важливим для виз
начення якості насіння, тому що відіграє істотну
роль у процесі його зберігання. Вологе насін
ня швидко псується, втрачає схожість і товарні
якості. При зберіганні з неприпустимо високою
вологістю посівний матеріал схильний до ризи
ку розвитку небезпечної мікрофлори, зокрема
цвілі, яка знищує зародок.
Ми працюємо незалежно від умов пандемії,
оскільки доставка працює в Україні. Наш склад
працює обов’язково, не закриваємося ні на
один день, тому оперативно поставляємо все,
що треба, та вчасно.
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– ТОВ «СПАНБЕГ» спеціалізується на вироб
ництві та продажу рекламних сумок та пакетів із
спанбонду, адже спанбонд – найкращий мате
ріал для виробництва сумок та пакетів, що пов
ністю відповідає вимогам ЄС.
Новий революційний матеріал спанбонд
абсолютно безпечний для здоров'я та приро
ди, він повністю розкладається у природі на
нешкідливі сполуки за два роки. Понад 40 кра
їн відмовилися від поліетиленових пакетів на
користь охорони навколишнього середовища.
Еко-сумки сьогодні в тренді.
На виставці AgroComplex 2021 ми представ
ляємо продукцію з агроволокна, зокрема мішечки для розсади. Це якісна заміна горщика,
у мішечку коріння почувається добре, повністю
проникає через тканину. Плюси те, що коріння
не закручується по спіралі, коренева система
насичується киснем, швидко виходить на старт,
немає періоду хвороб.
Є й інше призначення мішечків: для захис
ту від граду, сонячних опіків; для механічного
захисту плодів від ос та інших комах та птахів;
для запобігання хворобам рослин; для покра
щення дозрівання плодів; для коригування пе
ріодів дозрівання.
Висока міцність матеріалу дозволяє вико
ристовувати вироби кілька сезонів або засто
совувати їх як тару для транспортування та
тривалого зберігання зрізаних грон винограду.
Мішечок на зав'язках для захисту винограду від
ос та інших комах – надійний помічник в отри
манні бездоганного врожаю.
«Дихаючий» екомішечок забезпечує цирку
ляцію повітря, при цьому не затримує зайву во
логу під час дощу.
Сьогодні, в умовах пандемії, працювати всім
важко. Але ми тут, на виставці AgroComplex
2021, працюємо та раді бачити зацікавлених
відвідувачів.

ОГЛЯД ЗАХОДІВ
КОМЕНТАРІ УЧАСНИКІВ

ЩАДНА ПОФРАКЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ
ВИРОБНИЦТВА СИЛЬНОГО НАСІННЯ
НА AGROCOMPLEX 2021
Леонід ФАДЄЄВ, канд. техн. наук, доцент,
директор ТОВ «Завод «Фадєєв Агро»
Щадна пофракційна технологія виробництва
сильного насіння – технологія ХХІ століття, яка
підвищує ефективність використання землі без
зниження її плодючості.
На одній з конференції з провадження тех
нології No-Till Леонід Васильович Фадєєв так

охарактеризував своє призначення: «Ми впро
ваджуємо щадну пофракційну технологію ви
робництва сильного насіння. Це насіння нетрав
моване, що є головною умовою для органічного
землеробства. Чому? Оскільки ви не користує
теся хімічними препаратами для забезпечення
розвитку рослин, то вам обов'язково важливо
мати саме сильне насіння: воно швидко про
ростає, швидко дає вегетативну масу, швидко
затіняє міжряддя, бореться з бур'янами за ра
хунок власної сили».
На виставці AgroComplex 2021 закінчується
перший день, і хоча загальне враження не ті
шить, оскільки відвідувачів менше, ніж на мину
лих аналогічних виставках, Леонід Васильович
Фадєєв оптимістично заявляє: «Часті публікації
про нашу технологію, про наші проєкти, постій
на участь у виставках робить нас впізнаваними,
тому загалом сьогоднішній день за п'ятибаль
ною системою оцінюю на четвірку».
І додає: «Ми не шкодуємо, що приїхали, адже
в нас були зустрічі, які стали продовженням вже
попередніх зустрічей, а ще ми познайомилися
з новими людьми, які нас знали, і це приємно.
Зрозуміло, що загальне зниження активнос
ті пов'язане з фінансовими труднощами у сіль
ському господарстві, зумовленими локдауном,
у якому Україна перебуває, та тими обмеження
ми, які сьогодні накладені на громадські заходи.
Проте я вдячний організаторам виставки
AgroComplex 2021 за можливість показати
свої досягнення. Вдячний журналу «Ексклю
зивні ТЕХНОЛОГІЇ», з яким ми перебуваємо в
постійній творчій співдружності. Впевнений, що
ми доживемо до кращих часів, коли буде радіс
но і представникам журналу, і тим, хто показує
своє обладнання, і тим, хто відвідуватиме такі
виставки».

Ексклюзивні ТЕХНОЛОГІЇ
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