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Дати лад тій землі, 
яку маємо
За	вітчизняними	мірками	
ТОВ	«Агропрогрес	
Теребовля»,	на	полях	якого	
відбулася	зустріч	клубу	
SOILTEQ,	належить	до	
невеликих	господарств	–	
в	обробітку	тут	понад	
2500	га	землі.	Утім,	за	сло
вами	його	керівника	
Андрія	Стечи	шина,	роз
ширення	посівних	площ	
не	є	завданням	№1.	
–	Набагато	важливіше	дати	
лад	тому,	що	вже	маємо.	
Ключовим	мірилом	ефек
тивності	роботи	сільського	
господарства	є	не	цифра	
валового	збору	зерна,	а	
передусім	рентабельність	
виробництва.	І	ми	маємо	
сконцентрувати	свої	зусил
ля	на	тому,	щоб	зробити	її	
якомога	вищою,	причому	
не	лише	у	коротко,	а	й	у	
довгостроковій	перспекти
ві,	–	вважає	пан	Андрій.	
Разом	із	Андрієм	Стечи

ши	ним	ми	спостерігаємо,	
як	сучасна	сівалка	
KUHN	Planter	упевнено	
провадить	сівбу	озимої	
пшениці	просто	у	висіяні	
наприкінці	липня	сидера
ти.	До	складу	багатокомпо
нентної	суміші	МікАЗОТ,	
рекомендованої	фахівцями	
СУФФЛЕ	АГРО	УКРАЇНА,	
входять	хрестоцвіті,	бобові	
та	інші	культури,	які	поєд

нані	таким	чином,	аби	там	
були	присутні	культури	із	
різною	кореневою	систе
мою.	Це	дає	змогу	розрих
лювати	різні	шари	ґрунту,	
збагативши	його	в	май
бутньому	повноцінним	
набором	макро	та	мікро
елементів.	Відповідно,	
наступна	культура	(у	на	
шому	випадку	–	озима	
пшениця)	отри	мує	ідеаль		

ні	умови	для	швидкого	
укорінення	та	під	готовки	
до	зими.

«І чужому  
научайтесь...»
Слід	віддати	належне	
директорові	ТОВ	
«Агропрогрес	Теребовля»	
й	іншим	учасникам	клубу	
SOILTEQ:	вони	не	зупиня
ються	на	досягнутих	за	
роки	роботи	підходах	до	
землеробства,	наполягаючи	
на	правильності	того	чи	
іншого	рішення,	а	готові	
сьогодні	вчитися	і	на	влас
ному	досвіді,	і	на	досвіді	
колег	та	партнерів	із	
СУФФЛЕ	АГРО	УКРАЇНА.	
–	Ми	бачимо,	що	передові	
технології	йдуть	до	нас	із	
країн	Заходу,	оскільки	там
тешні	аграрії	теж	змушені	
були	розв’язувати	такі	самі	
проблемні	питання,	як	і	ми,	
зокрема	щодо	правильного	
поводження	із	ґрунтами.	
Я	вважаю,	що	їхні	знання	

Вдихнути життя в ґрунт
У	Тернопільській	області	відбулася	чергова	зустріч	учасників	клубу	
SOILTEQ,	створеного	СУФФЛЕ	АГРО	УКРАЇНА,	під	час	якої	було	
продемонстровано	прямий	посів	озимої	пшениці	в	покривні	культури		

Значна частина посівних площ в Україні перебуває 
у стані, далекому від ідеального. Протягом десятиріч 
всесвітньовідомі чорноземи піддавалися 
інтенсивному впливу важкої колісної техніки, без
жально розорювалися та отримували не завжди 
агрономічно обґрунтовані дози мінеральних добрив. 
Якщо вести мову про стабільне отримання високих 
урожаїв зерна належної якості, такий стан речей 
є неприпустимим, адже аграрії перетворюються 
на заручників застарілих і сьогодні вже не зовсім 
ефектив них технологій. Саме тому компанія 
СУффле Агро УкрАїнА започаткувала клуб агра
ріїводнодумців, які готові працювати поновому

та	досвід	обов’язково	слід	
брати	до	уваги,	–	перекона
ний	Андрій	Стечишин.
Аграрний	клуб	SOILTEQ,	
створений	командою	
СУФФЛЕ	АГРО	УКРАЇНА,	–	
це	науковопрактичне	дис
кусійне	об’єднання	аграріїв,	
які	вбачають	розвиток	
свого	рослинницького	біз
несу	у	продуманому	став
ленні	до	ґрунту.	Це	поняття	
містить	низку	завдань:	пра
вильний	обробіток	ґрунту	
та	розуміння	процесів,	що	
відбувається	у	ньому;	вико
ристання	покривних	куль
тур	з	метою	поліпшення	
його	властивостей	та	захис
ту	від	ерозії;	напрацювання	
оптимальної	сівозміни,	яка	
включає	сидерати,	і	зре
штою	–	отримання	вищих	
урожаїв	та	суттєва	економія	
коштів	завдяки	зниженню	
норми	внесення	мінераль
них	добрив	та	регулюванню	
чисельності	шкідників	і	
захворювань	культурних	
рослин.				
Зрозуміло,	що	більшість	
українських	аграріїв	при
йшли	у	цей	бізнес	не	вчора	і	
не	позавчора,	а	тому	здатні	
самотужки	напрацювати	
ефективні	рішення	для	
покращення	родючості	
ґрунтів.	Однак,	десятки	
керівників	гос	подарств	
із	багатьох	регіонів	Украї
ни	сьогодні	об’єднуються	
разом	із	науковцями	
СУФФЛЕ	АГРО	УКРАЇНА	

з	метою	вибору	оптималь
ної	технології,	яка	базується	
на	готових	перевірених	
рішеннях	французької	
компа	нії.	

нам потрібні сильні 
партнери
–	Родючість	ґрунту	багато	в	
чому	залежить	від	його	
структури	та	вмісту	орга
нічної	речовини.	Упродовж	
десятків	років	інтенсивно
го	обробітку	ґрунту	поля	
поступово	втрачали	свій	
потенціал	родючості	і	сьо
годні	для	отримання	ста
більних	високих	урожаїв	
замало	самого	лише	вне
сення	мінеральних	добрив.	
Згідно	із	багаторічними	
дослідженнями	наших	
фахівців,	саме	застосуван
ня	багатокомпонентних	
покривних	сумішей	дає	
змогу	запустити	процес	
накопичення	біомаси	та	
відновлення	родючості	
ґрунту.	Так,	цей	процес	не	є	
миттєвим	–	має	минути	не	
менш	аніж	тричотири	
роки	для	того,	аби	грунт	
«ожив»	та	почав	посилено	
працювати	на	посіви.	Так	
само	важливим	є	віднов
лення	фізичних	характе
ристик	ґрунту,	що	дає	
змогу	досягти	нормальної	
аерації	та	цир	куляції	воло
ги,	а	відповідно	–	ефектив
ного	засвоєння	речовин,	
необхідних	рослинам,	–	
пояснює	заступник	директо

ра	СУФФЛЕ	АГРО	УКРАЇНА	
Флоран	Гіньє.	
Із	ним	згоден	керівник	ТОВ	
«Агропрогрес	Тере	бовля»	
Андрій	Сте	чишин.	
–	Це	перший	висів	сидератів	
на	наших	полях	у	спів	праці	
із	СУФФЛЕ.	Можна	навіть	
назвати	його	експеримен
тальним,	наприклад,	я	сьо
годні	бачу,	що,	ймовірно,	
висів	потрібно	було	прова
дити	на	тиждень	чи	два	рані
ше.	Тим	не	менш,	це	лише	
перші	кроки	–	ми	маємо	вже	
сьогодні	думати	про	врожаї,	
які	будемо	збирати	за	два,	
три	і	десять	років.	Я	не	
чекаю	миттєвої	віддачі	від	
цієї	технології,	хоча	й	зараз	
помітно,	що	на	глибині	посі
ву	грунт	розрихлений	та	
просякнутий	вологою,	–	
стверджує	аг	рарій.
Було	приємно	спостерігати,	
із	якою	увагою	та	бажанням	
спеціалісти	СУФФЛЕ	АГРО	
УКРАЇНА	спілкувалися	із	
гостями	заходу,	детально	
пояснюючи	найменші	
нюанси	технології.	І	складно	
утриматися	від	логічного	
запитання:	навіщо	фран
цузькій	компанії,	так	би	
мовити,	зайвий	клопіт?	
–	Все	просто	–	ми	потребує
мо	сильних	та	заможних	
партнерів,	–	посміхається	
Флоран	Гіньє.	–	Ми	не	може
мо	дистанціюватися	від	про
блем	та	потреб	українських	
аграріїв,	зосередившися,	ска
жімо,	винятково	на	дистри

буції,	вирощуванні	пивовар
ного	ячменю	і	зберіганні	
зерна.	Ми	працюємо	в	
Україні	впродовж	багатьох	
років	і	вважаємо,	що	пови
нні	сприяти	впровадженню	
та	розвитку	сучасних	техно
логій	в	українському	агро
бізнесі.	Отримання	високих	
стабільних	урожаїв	–	це	не	
лише	використання	якісного	
насіннєвого	матеріалу	та	
добрив	від	СУФФЛЕ,	а	й	
застосування	рекомендацій	
наших	фахівців.

Зазвичай	вважають,	що	у	
суперечці	народжується	
істина.	Перефразуємо:	не	в	
суперечці,	а	у	творчій	квалі
фікованій	дискусії,	у	якій	
беруть	участь	науковці,	
досвідчені	аграрії,	а	кожна	
теза	підкріплюється	багато
річним	досвідом	та	підтвер
дженими	результатами.	
Саме	тому	українські	сіль
госпвиробники	дедалі	біль
ше	долучаються	до	роботи	
клубу	SOILTEQ,	адже	це	дає	
змогу	не	винаходити	вчер
гове	«велосипед»,	а	скорис
татися	найсучаснішими	
сві	тови	ми	технологіями,	
за	пропонованими	
СУФФЛЕ	АГРО	УКРАЇНА.	


