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Ігор Павлюк

З турботою про ґрунт
...Здалеку	здається,	що	у	полі	
зацвіла	гречка.	Підходжу	
ближче	і	бачу,	що	це	–	суміш	
різних	культур,	які	сіються	
між	основними	для	захисту	і	
покращення	структури	ґрунту.
–	 Ми	плануємо	використову-
вати	спеціальну	суміш	
MikaPLUS,	рекомендовану	
фахівцями	СУФФЛЕ,	в	яку	
входить	насіння	гірчиці,	вики,	
редьки,	гречки	і	соняшнику,	–	
побачивши	мій	подив,	пояс-
нює	керівник	ТОВ	«Маяк»	
Микола	Луговий.
Турбота	про	збереження	
та	відновлення	родючості	
ґрунту	на	сьогодні	–	одне	із	
найголовніших	завдань,	які	
стоять	перед	аграріями.	З	цією	
метою	з	минулого	року	компа-
нія	СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА 
заснувала	в	Україні	клуб	
SOILTEQ,	діяльність	якого	
прямо	спрямована	на	підви-
щення	продуктивності	ґрунту.
–	 Я	глибоко	вражений	висо-
кою	зацікавленістю	україн-
ських	фермерів	до	впрова-
дження	нових	підходів	у	рос-
линництві,	–	каже	консультант	
з	агрономії	СУФФЛЕ	Ремі	
Бертре,	який	на	Дні	поля	про-
вадив	ознайомлення	аграріїв	
із	ключовими	принципами	
нової	технології.	–	Ґрунт	–	це	
жива	субстанція,	однак	вона	
виснажувалася	та	руйнувалася	
протягом	десятиріч	інтенсив-
ного	використання.	Технології	
SOILTEQ	передбачають	низку	
заходів,	починаючи	із	пра-
вильного	обробітку,	захисту	
від	ерозії	та	вивітрювання,	
оптимальної	сівозміни	
та	закінчуючи	покращенням	
органічної	речовини	та	струк-
тури	ґрунту.	До	того	ж	ефек-
тивні	технологічні	рішення	
слід	приймати	в	кожному	кон-
кретному	випадку.

У потрібний момент
Поряд	із	використанням	сиде-
ратів	та	іншими	агротехнічни-
ми	заходами,	СУФФЛЕ АГРО 
УКРАЇНА	пропонує	продума-
ну	лінійку	добрив,	яка	дає	
змогу	провадити	цільове	вне-
сення	макро-	та	мікроелемен-
тів.	Цільове	внесення	–	це	пра-
вильне	підживлення	рослин	
на	конкретній	фазі	розвитку	
та	за	конкретних	умов.	
Наприклад,	мікрогранульова-
не	добриво	ФертіБУСТ,	
до	складу	якого	входять	азот,	
фосфор,	магній,	сірка	та	цинк,	
дає	змогу	озимим	культурам	
оговтатися	після	незадовільної	
перезимівлі.	Його	можна	реко-
мендувати	як	під	основне	вне-
сення	трохи	нижче	шару,	
в	який	буде	висіяне	насіння,	
так	і	для	підживлення	рослин	

в	суміші	із	фунгіцидами,	
інсектицидами	чи	регулято-
рами	росту.
Справжнім	порятунком	
для	багатьох	виробників	стало	
листове	добриво	
НУТРІМАКС,	в	якому	вдало	
поєднано	азот	та	сірку.	Це	
сприяє	фотосинтезу	та	дає	
змогу	збирати	якісне	зерно,	
оскільки	надходить	до	рослин	
у	період	закладення	врожаю.
Широко	використовуються	
в	українських	господарствах	і	
листові	добрива	Уніфлор	БМо	
та	Уніфлор	R.	Перше	застосо-
вується	для	покращення	фік-
сації	азоту	завдяки	наявності	
бору	та	молібдену.	Друге	–	
захищає	рослини	від	теплово-
го	стресу,	що,	враховуючи	
погодні	умови	останніх	років,	
є	надзвичайно	актуальним.

Варто	звернути	увагу	також	
на	позакореневе	багатокомпо-
нентне	добриво	СеріаСТАРТ,	
яке	стимулює	ріст	та	розвиток	
кореневої	системи	на	ранніх	
стадіях	розвитку.	Його	ключо-
ва	перевага	–	сприяння	кра-
щому	поглинанню	поживних	
речовин	коренями,	незалежно	
від	стану	та	якості	ґрунту.
Під	час	Дня	поля	мені	вдалося	
поспілкуватися	із	агронома-
ми	з	компанії	«Агро-Інвест»	
(Хмельницька	область),	які	
мають	кількарічний	досвід	
застосування	добрив	
СУФФЛЕ,	зокрема	
НУТРІМАКСУ	та	Уніфлору,	
та	високо	оцінили	їх	ефек-
тивність,	головною	пере-
вагою	назвавши	забезпечен-
ня	стабільності	отримання	
врожаю.

Обличчям	до	виробника
Дні	поля	СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА:	як	підвищити	ефективність	
аграрного	бізнесу	за	допомогою	випробуваних	комплексних	технологій			

«Почали працювати із французами – і все тепер у нас добре», – СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА 
у мене передусім асоціюється із цією, підслуханою колись на Дні поля, фразою. 
14 та 16 червня компанія провела власні традиційні Дні поля – в Черкаській та 
Хмельницькій областях, на яких продемонструвала низку сучасних підходів для високо-
рентабельного агровиробництва. 
Ми побували на демонстраційному майданчику в господарстві «Маяк» на Поділлі, де 
фахівці СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА органічно поєднали інформаційно-навчальну програ-
му із по-справжньому святковою атмосферою 

Спланований врожай
На	демонстраційному	майдан-
чику	СУФФЛЕ АГРО 
УКРАЇНА,	розташованому	
у	Білогірському	районі	
Хмельницької	області,	можна	
ознайомитися	з	особливостя-
ми	десятків	сортів	та	гібридів	
пшениці,	ячменю,	гороху,	сої,	
ріпаку,	соняшнику	та	інших	
культур,	спостерігаючи	осо-
бливості	їх	вирощування	
за	різних	умов	та	із	викорис-
танням	різних	видів	добрив	і	
ЗЗР.	До	того	ж	не	просто	про-
слухати	про	їх	переваги,	
а	отримати	об’єктивні	дані,	
напрацьовані	протягом	років	
та	самостійно	прийняти	
рішення	про	доцільність	
вирощування	того	чи	іншого	
сорту	чи	гібриду.
Це	справдешня	лабораторія	
під	відкритим	небом,	у	якій	
працюють	науковці	СУФФЛЕ	
із	України	і	Франції.	Вже	про-
тягом	декількох	років	фран-
цузька	компанія	пропонує	
випробуваний	рецепт	
по-справжньому	взаємовигід-
ної	співпраці	із	аграріями:	
високоякісне	насіння	в	обмін	
на	гарантоване	придбання	
вирощеного	врожаю,	який	
спрямовується	на	переробні	
підприємства	компанії	
та	на	експорт.	Передусім	
йдеться	про	ярі	сорти	КВС-
Ірина,	Шармай,	Квенч	та	зна-
менитий	Себастьян	і	озимі	
сорти	Маскара	і	Вінтмальт.	
Їх	об’єднує	висока	стійкість	
до	хвороб,	солідна	стабільна	
врожайність	та	головне	–	
належна	якість	зерна,	
що	забезпечує	додаткову	при-
вабливість	для	аграріїв.	Разом	

з	тим,	вирощування	пивовар-
ного	ячменю,	як	і	інших	куль-
тур,	супроводжується	постій-
ною	кваліфікованою	консуль-
таційною	підтримкою	від	
СУФФЛЕ,	що	суттєво	знижує	
будь-які	ймовірні	ризики	
для	агровиробників,	спричи-
нені	кліматичними	умовами.
Неабияке	зацікавлення	вітчиз-
няних	аграріїв	викликають	і	
два	рекомендовані	фахівцями	
СУФФЛЕ	сорти	озимої	пшени-
ці	–	добре	відомі	Мулан	
та	Сейлор.	Інтенсивний	серед-
ньоранній	сорт	Мулан	–	це	
справжній	хіт	на	полях	Польщі,	
Білорусі	та	Західної	України	із	
потенціалом	продуктивності	
понад	10	т	/	га,	який	дає	зерно	
класу	«А».	Цікаво,	що	вага	
зерна	в	колосі	може	сягати	2	г.	
Сорт	Сейлор	характеризується	
винятковою	невибагливістю	
та	дає	стабільний	високий	вро-
жай	навіть	за	бідних	на	пожив-
ні	речовини	ґрунтах.
Чудові	результати	на	полях	
України	демонструють	і	сорти	
гороху	Стабіл	та	Клеопатра.	
Стабіл	–	це	високоврожайний	
(від	4,5	до	6	т)	пізньостиглий	
чеський	сорт,	і	що	важливо	
особливо	стійкий	до	осипання	
та	вилягання,	формуючи	
потужний	стеблостій.
Так	само	ретельно	фахівці	
СУФФЛЕ	підійшли	до	вибору	
рекомендованих	сортів	сої,	
пропонуючи	витривалі	висо-
коврожайні	сорти	Мерлін	
та	Сінара.
Про	лінійку	насіння	від	
СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА	
можна	говорити	ще	довго,	
наразі	відзначимо	комплек-
сний	виважений	підхід	компа-

нії,	яка	пропонує	не	просто	
сорти	та	гібриди,	а	дієву	комп-
лексну	технологію	вирощуван-
ня.	Агроном	чи	керівник	гос-
подарства	може	отримати	
вичерпну	інформацію	згідно	із	
даними	досліджень,	отримани-
ми	на	демонстраційному	май-
данчику	не	деінде,	а	безпосе-
редньо	в	Україні.	Втім	знову	
поспілкуємося	із	керівником	
ТОВ	«Маяк»	Миколою	
Луговим.

«Якість поруч  
із довірою»
Господарство,	яке	очолює	
Микола	Григорович,	уже	понад	
10	років	співпрацює	із	фран-
цузькою	компанією.
–	 На	400	га	ми	висіваємо	
насіння	пивоварного	ячменю	
для	СУФФЛЕ	та	вирощуємо	як	
елітний	насіннєвий	матеріал,	
так	і	товарний	ячмінь.	
Збираємо	в	середньому	
до	80-90	ц	/	га	і,	гадаю,	це	дале-
ко	не	межа	врожайності	сортів	
французької	компанії.	Також	
у	нас	є	понад	200	га	гібридного	
жита,	вирощуємо	пшеницю,	
сою,	горох	та	інші	культури,	
насіннєвий	матеріал	для	яких	
пропонує	СУФФЛЕ АГРО 
УКРАЇНА.	Для	нас	сьогодні	
надзвичайно	важливим	є	під-
вищення	ефективності	вироб-
ництва,	а	для	цього	необхідно	
не	просто	придивлятися	
до	найсучасніших	технологій,	
а	кваліфіковано	їх	впроваджу-
вати.	У	цьому	плані	співпраця	
із	СУФФЛЕ	для	нас	є	вкрай	
необхідною.	Ключовим	її	еле-
ментом	я	назву	повну	довіру	
та	надійність:	ми	знаємо,	
що	наші	партнери	вчасно	

виконують	свої	зобов’язання	
на	всі	100%.	Жодних	проблем,	
недомовок	чи	ухилянь:	всі	
чітко	та	надійно,	і	це	дає	змогу	
нормально	планувати	свою	
роботу,	–	пояснює	керівник	
ТОВ	«Маяк»	Микола	Луговий.
Про	нагальну	потребу	впрова-
дження	сучасних	ефективних	
технологій	у	сільському	госпо-
дарстві	України	чудовою	укра-
їнською	мовою	оповів	дирек-
тор	СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА	
Самюель	Робар.	Самюель	
переконаний,	що	українським	
аграріям	передусім	слід	звер-
нути	увагу	на	якісне	забезпе-
чення	усіх	аспектів	робочого	
процесу	–	від	обробітку	ґрунту	
та	сівби	до	вибору	насіннєвого	
матеріалу	і	ЗЗР	–	для	того,	аби	
налагодити	таку	технологію,	
яка	гарантуватиме	отримання	
стабільних	урожаїв	продукції	
високої	якості.
–	 Ми	давно	працюємо	
в	Україні	і	докладемо	усіх	
зусиль,	щоб	українські	ферме-
ри	досягли	якомога	вищого	
рівня	ефективності	роботи.	
Ще	раз	повторюся	–	головне	
забезпечити	якість.	Ми	пиша-
ємося	нашими	стосунками	із	
аграріями,	які	базуються	
на	повній	довірі.	Окрім	цього,	
СУФФЛЕ	пропонує	для	них	
низку	переваг,	завдяки	своїй	
розвиненій	бізнес-структурі.	
Окрім	потужної	наукової	бази,	
це	логістичні,	елеваторні	
та	переробні	можливості,	
що	дає	змогу	формувати	при-
вабливі	цінові	пропозиції,	–	
розповідає	Самюель.
...Свято	вдалося.	Аби	запроси-
ти	майже	дві	сотні	представ-
ників	господарств	та	забезпе-
чити	їм	чудовий	настрій,	зама-
ло	хорошого	столу	та	веселої	
музики.	Задля	того,	щоб	
настрій	українських	аграріїв	
був	завжди	святковим,	фахівці	
СУФФЛЕ	працюють	щодня	і	
щогодини	–	без	перебільшень.	
Це	відчувалося	під	час	прове-
дення	Дня	поля,	це	відчуваєть-
ся	під	час	спілкування	із	пред-
ставниками	компанії,	і	що	осо-
бливо	важливо	–	це	відчува-
ється	в	жнива,	що	є	найкра-
щою	оцінкою	діяльності	
французької	і	давно	вже	укра-
їнської	компанії.	


