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МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА
ЕФЕКТИВНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ АГРОБІЗНЕСУ

2017
31 жовтня – 2 листопада 2017 року відбулась головна аграрна подія осені – міжнародна виставка ефективних рішень для агробізнесу «АгроКомплекс 2017». Виставка
проводилась за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Української аграрної конфедерації, Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», Національної академії аграрних наук України, Федерального Міністерства продовольства
та сільського господарства Німеччини, Німецького сільськогосподарського товариства
DLG, Економічної служби Посольства Франції в Україні.
Учасники церемонії урочистого відкриття в
своїх виступах відмітили, що виставка «АгроКомплекс 2017» логічно вписується в сучасний
агротехнологічний простір та має свою індивідуальну концепцію.
Ковальова Олена Вікторівна, заступник Міністра аграрної політики та продовольства України:
«Не випадково виставка «АгроКомплекс» має
назву «Пошук ефективних рішень для агробізнесу», адже сьогодні світ дуже швидко змінюється
через глобальне потепління, споживчі вподобання, асортимент продовольчого ринку. Все
це явно впливає на сільське господарство та на
агропродовольчий сектор нашої країни. Дана
виставка побудована дуже логічно, тому я впевнена, сьогодні ви знайдете практично всі необхідні елементи в ланцюжку від виробника до
кінцевого споживача, а саме: економічна ринкова інформація, насіння і садівництво, внутрішня
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логістика, техніка, технології і обладнання. Тобто
все те, що необхідно сучасному виробнику».
Козаченко Леонід Петрович, народний депутат України, президент Всеукраїнського
громадського об’єднання «Українська Аграрна Конфедерація»: «Сьогодні в аграріїв нашої
країни велике свято. Усі вони зібралися в цій
залі для того, щоб не тільки поділитись здобутим досвідом, а й отримати інформацію щодо
світових трендів розвитку передових аграрних
технологій та впровадити їх у власне виробництво для ще кращого результату. Тому я бажаю,
щоб кожен, хто відвідає «АгроКомплекс 2017»,
отримав саме те, що необхідно для максимальної реалізації потенціалу сільськогосподарського виробництва. І як наслідок, зробив свій внесок у зростання валового виробництва, що за
останні роки збільшилося втричі!».
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Пан Герман Інтеманн, керівник відділу з
питань продовольства, сільського господарства, захисту прав споживачів та охорони
навколишнього середовища при Посольстві Федеративної Республіки Німеччина
в Україні: «Сьогодні дуже чудовий і важливий
день, оскільки саме сьогодні розпочинає свою
роботу виставка «АгроКомплекс», яка продемонструє сучасні технологічні досягнення в сфері
сільського господарства. Ця виставка – чудова
платформа, яка з одного боку об’єднує фермерів, а з іншого – людей, які пропонують ці новітні
технології».
Пан Ніколя Перен, радник з питань сільського господарства при Посольстві Франції
в Україні: «Я хочу подякувати організаторам за те,
що вони регулярно організовують сільськогосподарські виставки, за те, що вони щоразу знаходять нові концепції для самої виставки, для різних зустрічей та обміну думками. Я думаю, що це
дуже корисно для товаровиробників. Ми дуже раді
співпрацювати, обмінюватися досвідом, надавати
товари та послуги для покращення виробництва».
Іванов Володимир Андрійович, голова
правління ТОВ «Київський міжнародний контрактовий ярмарок»: «На відміну від інших виставок, «АгроКомплекс» має чітку ідею, спрямовану
на просування інноваційних технологічних та організаційних рішень для господарств різних видів.
Презентовані досягнення вітчизняних та закордонних виробників в селекційній справі та насінництві,
агрохімії та засобах захисту рослин, біологічних
препаратах, внутрішньогосподарській логістиці
мають на меті сприяти якісному підвищенню економічної ефективності аграрного виробництва».
Основні данні:
Виставкова площа – 20 000 кв. м.
Понад 250 компаній-учасниць.
13 країн-учасниць: Україна, Індія, Іспанія,
Італія, Німеччина, Китай, Сербія, США, Угорщина, Туреччина, Франція, Чехія, Швейцарія.
Національна експозиція Німеччини.
Колективна експозиція Франції.
25 ділових заходів за участі провідних експертів сільськогосподарської галузі та представників влади: конференції, круглі столи, семінари,
презентації, майстер-класи.
Офіційно виставку відвідали 13 561 фахівців.
Склад компаній-учасниць теж підтверджує
технологічну спрямованість виставки та її масштабність. Серед учасників виставки відомі в усьому світі насіннєві компанії Limagrain, Maisadour
Semences, DSV (Deutsche Saatveredelung
AG), RAGT Semences, вітчизняні компанії
Рост Агро, НВФГ Компанія Маїс, АПК Маїс,
Селекта, ВНІС та інші.

Демонстрація універсальності обприскувачів компанії BERTHOUD
Увагу відвідувачів виставки «АгроКомплекс-2017» привернуло динамічне шоу від компанії Berthoud, яка на своєму стенді представила в дії нову модель самохідних обприскувачів
RAPTOR 4240 з баком 4200 літрів та RAPTOR
5240 з баком 5200 літрів.
Проводячи
презентацію
техніки,
Олена
Пєльтек, комерційний представник компанії
BERTHOUD в Україні, відмітила, що основною
характеристикою самохідного обприскувача є
його кліренс. Адже саме він забезпечує максимальну універсальність обприскувача. Обприскувач Берту може залишатися з вами в полі від
внесення добрив весною і до десикації.
Відвідувачі стенду могли на власні очі побачити нову розробку та конструктивну особливість, яка сприяє високій продуктивності та забезпечує відмінну якість розпилення. Так, було
продемонстровано в дії, як працює обприскувач
з кліренсом 125 см – це висота, на якій можна
виконувати всі весняні роботи. Було показано
як, змінюючи висоту кліренса до 180 см, обприскувач може виконувати при потребі різні види
польових обробок.
Вся техніка BERTHOUD відповідає сучасним
вимогам та потребам аграріїв у виборі надійного, сучасного та потужного обприскувача для
захисту своїх врожаїв та підвищення прибутковості агробізнесу.
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«Львівагромашпроект» презентує систему
роздільної подачі рідких препаратів
АгроКомплекс є одним з найефективніших
профільних заходів України. Традиційно на експозиції «Львівагромашпроект» було представлено причіпні штангові обприскувачі у новому виконанні з об'ємами основного бака 2400 та 3500 л,
мобільні та стаціонарні протруювачі, навантажувачі зерна та дезінфекційні установки. Колектив
Львівагромашпроекту постійно працює над вдосконаленням якості, продуктивності та максимальної ефективності роботи техніки.
Кожної виставки команда дивує новими системами та рішеннями. Цього разу Львівагромашпроект презентує систему роздільної подачі
рідких препаратів.
Приготування робочих розчинів для протруювання насіння – клопіткий та деколи довготривалий процес. Адже крім води та протруйника
часто необхідно додати і іншу форму фунгіциду,
інсектицид, стимулятор росту, мікроелементи
тощо. І все це в різних пропорціях.
Робота системи роздільної подачі води та
препаратів побудована на об'єднанні єдиною
програмою певної кількості перистальтичних
насосів-дозаторів типу НП-2, яка залежить від
кількості компонентів робочого розчину, включаючи воду.
Основними перевагами цієї системи є оптимальне використання препаратів, відсутність
втрат препаратів у робочих рідинах при непередбачених тривалих зупинках, висока точність
дозування складових робочих рідин, об'єктивний контроль щодо використання кількості препаратів, покращення санітарно-гігієнічних умов
роботи обслуговуючого персоналу та зменшення забруднення навколишнього середовища.
Представники Львівагромашпроекту відмітили якісну організацію виставки та цікаві експозиції і заходи. Особливу подяку висловлюють
Горбатоку Олександру Миколайовичу за багаторічну плідну співпрацю.
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Серед компаній, що пропонували комплексні технологічні рішення для рослинництва, – Agrimatco,
Хімагромаркетинг, Дніпровська Асоціація-К,
Агро Маркетинг Груп, АПК-Груп, БТУ-Центр.
Звичайно, що ефективні технології неможливо
уявити без сучасної високопродуктивної техніки.
Відвідувачі виставки мали можливість отримати якісні технічні консультації від ряду відомих
світових компаній таких як: KUHN, Vaderstad,
Berthoud, Gaspardo, Agrimatco, ROPA, MZURI,
Trimble, KMZ, Big Dutchman, Grimme, Frank
Lemex, Агрохім, Аграрна індустріальна компанія та інших.
Як ніколи масштабною була експозиція вітчизняних виробників причіпної техніки та обприскувачів. Це, в першу чергу, компанії Велес Агро,
Краснянське СП Агромаш, Агромаш-Калина,
Львівагромашпроект, ОЗСМ Агротех, Оріхівсільмаш, Вінмашпостач, ВК Технополь, Сорока І. Ф. та багато інших, які представили на
виставці, окрім своїх традиційних лінійок техніки, ряд нових цікавих розробок.
Ділова програма виставки
Під час виставки була реалізована насичена ділова програма заходів за участі відомих вітчизняних та іноземних експертів аграрного сектору, що
надало можливість операторам вітчизняного ринку знайти оптимальні рішення назрілих проблем.
Цьогоріч «АгроКомплекс» вперше вийшов
за рамки виставкового проекту, реалізуючи
масштабний випробувальний проект «Агрополігон 2017»
Що собою представляє проект?
В період з березня по листопад цього року
організатори, спільно з насіннєвими та ресурс
ними компаніями, в реальних умовах господарств степової та лісостепової зони протестували 63 гібриди кукурудзи. Від початку посівної
кампанії до збору врожаю командою проекту
відстежувалися ключові технологічні операції,
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наслідки форс-мажорних ситуацій та ефективність прийнятих рішень фахівцями господарств.
Результати «Агрополігону» були висвітлені та
обговорені в рамках підсумкового агротехнологічного форуму «Кукурудза. Архітектура собівартості. Тест 2017», що відбувся в рамках виставки
1 листопада.
Під час агротехнологічного форуму були обговорені питання:
– аналіз та перспективи розвитку ринку кукурудзи;
– внесення безводного аміаку та курячого посліду як безбаластних добрив;
– програми антистресового захисту рослин
(долаємо заморозки, нічні перепади температур, посухи);
– методика контролю бур`янів;
– внесення трихограми дронами та контроль
ефективності.
Круглий стіл: «Аграрна Україна. Концепція
світової першості»
Мета: досягти цілісного бачення концепції й
механізму досягнення світової першості України
як розвиненої індустріально-аграрної держави.
Основні теми круглого столу:
– країною якого типу має стати Україна в міжнародному середовищі: аграрною країною з експортно-орієнтованою сировинною економікою
чи високоіндустріальною країною з технологічно
розвиненим сільським господарством, виробництвом матеріально-технічних ресурсів та харчовою промисловістю?
– яку модель сільського господарства «сповідує» Україна: великотоварне виробництво з максимальною концентрацією земельних ресурсів
в одного господаря чи модель родинного фермерства з середнім земельним банком?
– як знайти точки дотику суб’єктів кожної з ланок
агропромислового комплексу, щоб забезпечити синергетичний розвиток аграрної економіки з дотичними до неї галузями та розвитком сільських територій?
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посіву, яке можна регулювати з кабіни трактора
в залежності від обробітку ґрунту та типу ґрунту.
Є можливість висіву культур, таких як соняшник,
кукурудза, сорго, соя, цукровий буряк і ріпак.
У цій моделі ми запустили нову опцію –
пальчикові прикочуючі колеса, які руйнують
переущільнення ґрунту, і тоді рослина потребує
менше енергії для проростання. Сівалка
компактна в транспортуванні – 3 м ширини, 4 м
висоти, безпроблемна при переїздах.

Вадим Коваль, менеджер компанії Horsch
у Центральній Україні, розповів про особливості техніки, представленої на виставці
«АгроКомплекс-2017»
Цьогоріч на нашій експозиції демонструється
сівалка Strip-till HORSCH Focus 6TD, яка може сіяти
як по традиційній, так і по мінімальній системі всі
види культур, особливо ріпак, сою. Головна перевага
нашого посівного комплексу – універсальність
використання і гнучкість комплектації.
Якщо замінити задню навіску, можна сіяти
просапні
культури:
соняшник,
кукурудзу,
цукровий буряк, сорго. Сівалка агрегатується з
трактором у 340 к. с. і вище, і, як наслідок, дуже
універсальна. У траспортуванні – компактна (3 м).
Також представляємо сівалку Маеstro 16-70
SW, яка має 16 рядів з міжряддям 70 см,
агрегатується з трактором від 280 к. с. Має
можливість внесення добрива при посіві.
Три технічні розробки роблять Maestro єдиною
в своєму роді машиною. Це – інноваційна система
дозування; компактний пневматичний дозатор;
система контролю укладання насіння.
Особливість сівалки в тому, що вона має
центральний бункер (7 кубів на добрива, 2 куби
на насіння), гідравлічне довантаження під час
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Юрій Мрук, керівник з продажу техніки
ТОВ «РОПА Україна», представив унікальний
агрегат вітчизняного виробництва
Культиватор Alligator модель 9 KM, нашого
власного українського виробництва. Агрегат
вироблений
з німецької сталі. На виставці
представлена 9-метрова модель, яка успішно
працює в Україні вже не один рік, маємо багато
проданих машин. Майбутнє в тому, що ми в Україні
будемо виробляти якісну техніку і продавати
її. Культиватор Alligator 9 KM призначений для
поверхневої передпосівної обробки ґрунту
на глибину від 2 см до 12 см, вирівнювання
поверхні ґрунту після оранки та закриття вологи
з утворюванням якісного посівного ложе.
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Міжнародна конференція: «Від виживання
до розвитку. Успішний досвід використання
інструментів кооперації та фінансово-кредитних інститутів»
Основною метою конференції було допомогти малим та середнім агровиробникам підібрати дієві організаційні моделі співпраці та механізми залучення ресурсів, що гарантуватимуть
зростання економічних показників бізнесу та
сталий розвиток сільських територій. Захід був
орієнтований на малий та середній агробізнес,
а також всіх, хто бажає розвивати інноваційний
підхід й шукає додаткові можливості реалізувати власні та колективні бізнес-ідеї.
День молодого спеціаліста: «Твій професійний старт»
Де знайти молодого фахівця? Звичайно на
«АгроКомплекс 2017»!
Майже 400 студентів аграрних вузів взяли
участь у Дні молодого спеціаліста «Твій професійний старт», який відбувся 2 листопада в рамках виставки. День молодого спеціаліста проходив втретє та мав на меті допомогти студентам/
випускникам знайти своє перше омріяне місце
роботи!
Цьогоріч у ярмарку вакансій взяла участь
рекордна кількість провідних агропромислових
компаній та агрохолдингів, серед яких: KERNEL,
ІМК, Cygnet Agrocompany, ED&F Man Ukraine,
Нібулон, Хай Філд, Агросем, Корпорація Сварог
Вест Груп, Агро Легіон, Група компаній VITAGRO,
Timac AgroУкраїна, Юпітер 9 Агросервіс, Данон
Україна.
Захід був організований та проведений порталом Агрокар'єра спільно з ТОВ «Київський
міжнародний контрактовий ярмарок» та ДУ НМЦ
«Агроосвіта» за підтримки Асоціації «Український
клуб аграрного бізнесу».
Завдяки участі провідних міжнародних та віт
чизняних компаній, насиченій потужній діловій
програмі та співробітництву з провідними організаціями галузі, виставка «АгроКомплекс» стала
головним інтелектуальним майданчиком та ефективною маркетинговою платформою для визначення перспектив розвитку і просування компаній на вітчизняному та міжнародному ринках.
Компанія «Київський міжнародний контрактовий ярмарок» вдячна всім компаніям,
які взяли участь у «АгроКомплекс 2017» та у
бізнес-програмі виставки, і бажає всім успіхів у ділових починаннях. Запрошуємо відвідати виставки Зернові технології, Фрукти.
Овочі. Логістика, Agro Animal Show, які відбудуться 21-23 лютого 2018 року в Міжнародному виставковому центрі.
"Эксклюзивные ТЕХНОЛОГИИ"
(за матеріалами виставки "Агрокомплекс 2017")
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