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Ігор Самойленко

Навчання	для	того	й	
існує,	аби	опанову‑
вати	нове.	
Особливо	в	наш	

час,	коли	кліматичні	зміни	
змушують	виробників	техні‑
ки,	добрив,	ЗЗР	та	інших	
інструментів	урожайності	
пропонувати	ринку	нові	
ефективні	рішення.	Застарілі	
підходи	в	агрономії,	усталені	
традиційні	погляди	та	догми	
давно	вже	стали	гальмом	для	
тих,	хто	хоче	йти	вперед.	Саме	
тому	на	подібних	навчальних	
регіональних	семінарах	
«Суффле	Агро	Україна»	ауди‑
торія	завжди	активна	й	від‑
крита	до	усього	нового.
Роблячи	екскурс	не	лише	в	
роботу	компанії	в	Україні	та	
Франції,	а	й	у	історію	земле‑
робства	аграрної	України	
загалом	–	від	трипільців,	кім‑
мерійців,	скіфів	та	прадавніх	
слов’ян	до	наших	часів,	
фахівці	«Суффле	Агро	Укра‑
їна»	гармонійно	вивели	роз‑
повідь	на	пошук	ефективних	
відповідей	щодо	сучасних	
викликів	аграріям.	Агроном	
нині	змушений	бути	і	митцем,	
і	менеджером,	аби	досягати	
успіху	він	має	постійно	бути	
готовим	ухвалювати	опера‑
тивні	й	вивірені	рішення.	
Навіть	невеличкі	неточності	в	
роботі	його	чи	виконавців	
призводять	до	значних	втрат.
Микола	Матвійчук,	керівник	
агрономічного	відділу	
«Суфф	ле	Агро	Україна»	зна‑
чну	увагу	надав	особливостям	
роботи	з	ад’ювантами,	зна‑

ченні	рівня	pH	і	жорсткості	
води,	чинникам,	вплив	яких	
на	втрату	ефективності	вне‑
сення	препаратів	іноді	сягає	
50‑75	%.	Потім	фахівець	
перейшов	до	конкретного	
аналізу	агрономічних	поми‑
лок	і	недоробок	минулого	
сезону	та	рекомендацій	щодо	
вирощування	основних	куль‑
тур,	звертаючи	увагу	на	осо‑
бливо	гострі	кути	в	техноло‑
гіях.	Наступні	промовці	нага‑
дали	про	добрива	виробни‑
цтва	Суффле,	розповіли	про	
новий	напрям	–	власну	інно‑
ваційну	селекцію,	крім	того	
прозвучав	аналіз	ринку	зерна	
і	прогнози	ситуації	з	попиту	
на	культури	2018	року.
Головною	ж	родзинкою	семі‑
нарів	була	презентація	сівалок	

SKY	Agriculture:	МахіDrill	та	
EasyDrill,	які	з	нинішнього	
року	«Суффле	Агро	Україна»	
ексклюзивно	представлятиме	
на	ринку	України.	Причому	
йдеться	не	стільки	про	про‑
даж	цих	агрегатів,	як	про	вті‑
лення	нової	технології	земле‑
робства	–	із	використанням	
покривних	культур,	сівбу	
котрих	і	здійснюють	ці	
сівалки.

Проект SKY – SOILTEQ: 
завжди покрите поле
Sky	Agriculture	як	бренд	існує	
недовго	–	біля	шести	років.	
Це	новий	напрям	одного	з	
виробництв	французького	
заводу	Sulky,	відомого	вироб‑
ника	розкидачів	мінеральних	
добрив.	Давід	Гі,	генеральний	
директор	компанії	Sky	
Agriculture,	останні	15	років	
виступає	ще	й	фермером	та	
агрономом,	адже	має	в	управ‑
лінні	200	га	землі.	Головний	
ринок	нових	сівалок	–	Фран‑
ція,	де	Sky	Agriculture	мають	
частку	35	%.	Sulky	–	така	сама	
сімейна	компанія,	як	і	«Суф‑
фле».	Вони	мають	однакові	
погляди	на	бізнес	і	його	стра‑
тегію	та	перспективи	в	Укра‑
їні,	а	відтак	–	об’єднали	свої	
зусилля.	Як	фермер	Давід	на	
власному	досвіді	переконався,	
що	в	сучасних	кліматичних	
умовах	добиватися	високих	
результатів	без	використання	
покривних	культур	немож‑
ливо.	Його	поля	ніколи	не	
бувають	без	рослинного	
покриву.	Тобто	збирається	
культура	і	в	той	самий	день	
слідом	іде	сівалка	з	насінням	
суміші	покривних	культур,	по	

осені	в	зелений	килим	коню‑
шини	висівається	озимина,	
покривна	культура	пригнічу‑
ється	морозом	(або	гербіци‑
дом).	І	такий	колообіг	постій‑
ний.	Нерідко	покривні	куль‑
тури	висіваються	водночас	із	
основною	культурою.	А	
забезпечують	технологію	нові	
сівалки	Sky	Agriculture.
Пневматична	сівалка	
МахіDrill	ефективно	здійснює	
сівбу	за	усіма	існуючими	тех‑
нологіями:	традиційною	з	
оранкою,	мінімальною,	в	
стерню,	навіть	по	сидератах.	
Модель	агрегату	дає	змогу	
працювати	з	різними	матеріа‑
лами	одночасно:	двома	
видами	добрив	і	насінням	або	
ж	трьома	різними	видами	
насіння	з	різною	нормою	та	
глибиною.	Певні	інженерні	
рішення	дають	можливість	
машині	працювати	в	досить	
агресивних	умовах	(з	підви‑
щеною	вологістю)	за	меншою	
потужності	трактора	–	
достатньо	всього	260	к.	с.
Сівалка	EasyDrill	–	інший	тип	
агрегату,	механічний,	спеціа‑
лізується	на	сівбі	по	покрив‑
них	культурах,	тобто	у	рос‑
линний	покрив.	Сівалка	
здатна	сіяти	чи	не	«в	бетон»,	
мінімально	пошкоджуючи	
горизонт	ґрунту.	Це	саме	той	
агрегат,	котрим	у	жнива	від‑
разу	після	проходу	комбайна	
можна	висіяти	насіння	до	
залишків	вологи	в	кореневій	
системі	рослин.	А	відтак	
забезпечити	сходи	покривної	
культури	в	жарке	літо.	
Модель	теж	дає	змогу	вно‑
сити	два	різних	продукти	
водночас	із	різною	глибиною	
висіву.	

Упродовж січня-лютого у шести різних регіонах України (Вінниця, Жашків, 
Хмельницький, Рівне, Львів, Тернопіль) пройшли традиційні зимові семінари 
«Суффле Агро Україна», на котрих фахівці вітчизняного представництва фран-
цузької сімейної міжнародної компанії підбили підсумки 2017 року, обговорили 
ситуацію на ринку зерна та поділилися сезонними агрономічними спостережен-
нями. Українським фермерам було презентовано нові сівалки Sky Agriculture: 
МахіDrill та EasyDrill

Сівалки Sky Agriculture  
та покривні культури – 
ефективна відповідь посусі
Цикл	зимових	семінарів	«Суффле	Агро	Україна»

Давід Гі, 
генеральний директор Sky Agriculture:

– Чому Україна і чому «Суффле»? У нас був вибір – яким шля-
хом піти? Є низка дилерів техніки, що працюють в Європі і на 
пострадянському просторі, і є французька Soufflet Group, яка 
просуває в цьому регіоні цілий комплекс послуг: насіння, хімію, 
добрива. Ми стикнулися з тим, що продати сівалку без агроно-
мічного обґрунтування, без технології – практично неможливо. І 
коли я дізнався, що в Україні є ще і Клуб SOILTEQ щодо просу-
вання технології покривних культур, подібний тому, який я 
створив у Франції (New Farmer з такою самою ідеєю та техно-
логією), – це остаточно зблизило нас. Якщо нашу сівалку 
EasyDrill використовувати лише для сівби по стерні, без набору 
покривних культур, урожай через 3-4 роки знизиться. Тут вкрай 
важливе використання покривних культур. Наш основний 
ринок – Франція, однак ми крок за кроком просуваємося гео-
графічно далі. І дійшли до розуміння того, що ринок України не 
можна оминути – це велика перспектива. І сьогоднішня актив-
на дискусія у Львові, допитливість фермерів свідчать, що ми на 
правильному шляху. 

Микола Матвійчук, 
керівник агрономічного відділу «Суффле Агро Україна»: 

– Як на мене, тут варто говорити насамперед про загрозу ерозії 
ґрунтів. Ми всі торочимо про рівномірність і диференційоване 
внесення добрив, купуємо дорогу техніку й обладнання, а 
добрива навіть за невеликих опадів змиваються з ґрунтом у 
долини. І першим кроком є запровадження в сівозміні покрив-
них культур. Закрите рослинністю поле влітку не випаровується, 
а коренева система сидератів працює, як губка для збирання 
вологи, і структурує ґрунт, заодно накопичується органічна маса 
для живлення біоти. Там, де є килим покривних культур, темпе-
ратура ґрунту становить +20°С, а там, де чисте поле – +40°С: це 
ж спалена стерня, де нічого живого! Отримати сходи покривних 
культур влітку – часто велика проблема. І вона ефективно вирі-
шується новими сівалками. Далі волога буде, адже рослини 
абсорбують її з повітря і підтягують капілярну вологу з нижніх 
горизонтів ґрунту. Той, хто стережеться витрати залишків воло-
ги сидератами, помиляється. Зайдіть у такі посіви в нічну пору – 
вони завжди вологі завдяки росі. До того ж покривні культури 
контролюють появу бур’янів не менш ефективно, ніж хімічні 
препарати. А головний приз – покращена родючість ґрунту. За 
менших затрат. 

Володимир Підвальний, 
керівник технічного відділу «Суффле Агро Україна»:

– Уся лінійка сівалок має багато агрономічних й інженерних 
новацій. Дисково-анкерний диск, як на мене, за наших умов 
найкраще формує сім’яложе і дає змогу рано сіяти культури у 
вологий ґрунт без загрози забивання секцій. Існує думка, що 
механічна сівалка краще висіває сою, бо менше травмує насі-
нину, ніж пневматична. Однак така небезпека в МахіDrill та 
EasyDrill знівельована механізмом гальмування повітряного 
потоку саме перед випуском – насінина не вистрілюється під 
високим тиском, а падає під дією власної ваги. А унікальність 
роботи EasyDrill взагалі змінить підходи в агрономії. Оскільки 
посуха стає все жорсткішою, цими агрегатами ми надаємо 
аграріям ще один інструмент серйозного впливу на урожай. 
…Перші дві сівалки вже відвантажено з Франції і вони пряму-
ють до України. На початку березня (10-12) буде розпочато 
демонстраційні покази новинок у роботі. Зокрема, це буде 
сівба ячменю в господарствах партнерів «Суффле Агро 
Україна». Згодом у полях буде випробувано й другу модель – 
EasyDrill. До початку літа заплановано завезення в Україну 
наступних двох сівалок цих типів. До того часу компанія планує 
налагодити й якісний і оперативний сервіс. 

Коментар фахівців:

Флоран Гіньє, 
заступник директора «Суффле Агро Україна» :

– Це наш інноваційний напрям. Два роки 
тому ми започаткували Клуб SOILTEQ, мета 
якого – запровадження використання 
покривних (сидеральних) культур в Україні. 
Зацікавлення у фермерів з’явилося, а нині 
маємо конкретне обладнання для ефектив-
ного втілення в життя цієї ідеї. За такої тех-
нології фермерам можна використовувати менш потужні трак-
тори, тобто зменшити енергозатрати й витрати пального, 
покращити структуру ґрунту і, головне, – підвищити ефектив-
ність господарювання та покращити екологічність землероб-
ства, наблизити його до природних процесів. У Франції, до речі, 
якщо поле чорне, як після оранки, господаря позбавляють 
дотацій. Загалом у нашій країні інтенсивне сільське господар-
ство дійшло майже до стелі у своєму розвитку, врожайність 
досягла максимуму і підняти її вище і складно, і затратно. А ось 
цей напрям дає додаткові важелі в кращому управлінні ресур-
сами і збереженні прибутку. 

Коментар фахівців:


