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«БІНФІЛД АГРО ТЕХНОЛОДЖІЗ»:
НОВИЙ КРОК У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
Уже шість років компанія «Бінфілд Агро Технолоджіз» є надійним партнером
аграріїв та забезпечує їх якісними європейськими добривами для ґрунтового та
позакореневого підживлення. Фахівці вдало доповнюють якість професійним
технологічним супроводом.

П

ід час виставки «Зернові технології» у лютому цього
року компанія традиційно приймала партнерів та клієнтів на своєму стенді, а також провела семінар «Новий крок у підвищенні ефективності застосування мінеральних
добрив». Програма охоплювала презентацію добрив-новинок
компаній COMPO Expert GmbH i ARVI, підбивання підсумків
першого року роботи R&D центру КОМПО Експерт у Центральній Європі та плани розвитку компанії на поточний сезон.

COMPO Expert GmbH –
60 років інновацій на ринку спецдобрив
Компанія «КОМПО Експерт ГмбХ» попри те, що є відносно молодою (заснована у 1956 р.), проте вже далеко не новачок на світовому ринку спеціальних добрив. За більш як півстолітню історію портфоліо компанії вміщує 121 продукт.

Зважаючи, що кожен із них має свою лінійку формул і різне
пакування, загальна номенклатура товарів становить близько 2 тисяч одиниць. Такий широкий асортимент продукції є
істотною перевагою, адже компанія може запропонувати добрива для різних сегментів, клієнтів та потреб.
Представництва КОМПО Експерт діють у 19 країнах світу,
але продаж продукції через мережу дистрибуції здійснюють
близько 2000 компаній у понад 100 країнах і щорічно це число
зростає. В Україні таким партнером є компанія «Бінфілд Агро
Технолоджіз».
Основою асортименту КОМПО Експерт є гранульовані,
водорозчинні й добрива повільної та контрольованої дії, а також нішеві продукти – добрива для обробки насіння, мікроелементи та біостимулятори.
Компанія КОМПО Експерт уже 6 років працює на ринку
добрив СНД, цього року географія розшириться, зокрема на
Киргизстан, Казахстан. Планують перші поставки в Грузію
та Вірменію, намічено потенційний проект у Туркменістані.
Про це розповів Сергій Мунтян, маркетинг-менеджер компанії в країнах СНД.

Новинка від «АРВІ» – комплексні добрива із
фульвокислотами
Іншому стратегічному партнеру компанії «Бінфілд Агро Технолоджіз» – бренду «АРВІ» цього року виповнюється 28 років.
Група компаній ARVI виробляє щороку близько 360 тис. т комплексних гранульованих мінеральних добрив для основного внесення зі вмістом азоту, фосфору, калію та мікроелементів на
власних виробничих потужностях. Експортують приблизно 40%
продукції. За останні 17 років за власною формуляцією було вироблено близько 120 різноманітних марок добрив. Ще один
важливий момент – для виробництва добрив компанія не використовує нітратів, а виключно амонійну форму.
У добривах ARVI NPK міститься 4–18% азоту, фосфору –
6–25%, калію – 34–36%. Як розповів українським аграріям
Віргініюс Штреймікіс, директор з виробництва «АРВІ», наразі до основного складу добрив почали додавати різні біологічні добавки, зокрема фульвокислоти. Торік новинку вже
успішно випробували на цукрових буряках.

Компанія «Бінфілд Агро Технолоджіз» шість років продає
добрива марок «КОМПО Експерт» і «АРВІ»
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Учасники семінару «Новий крок у підвищенні ефективності застосування мінеральних добрив»

Український R&D центр
Щоб досягти результатів та бути успішним у сегменті
спеціальних добрив, необхідно чітко розуміти їхню дію та
властивості. «Бінфілд Агро Технолоджіз» спільно з КОМПО Експерт перевіряють та підтверджують ефективність
мінеральних добрив в наших грунтово-кліматичних умовах в науково-дослідному R&D центрі. Крім того, спеціалісти компанії працюють над оновленням та підвищенням
ефективності існуючих продуктів. Дослідний майданчик
входить у мережу R&D центрів КОМПО Експерт та є осередком із вивчення дії добрив компанії у Східній Європі.
Також до глобальної мережі входять такі відділення: Південна Америка – Чилі, Азія – Таїланд, Південна Європа
– Іспанія.
R&D центр в Україні заснували наприкінці 2015 р. на базі
СТОВ «Дружба-Нова» агрохолдингу «Кернел». Основною
його метою є інтеграція регіону з його ґрунтово-кліматичними умовами в загальну дослідну систему КОМПО Експерт.
Отримані тут дані щодо впливу продуктів компанії на продуктивність польових культур будуть цікавими не лише для
України, але й для Молдови, Білорусі, Росії, а також європейських агровиробників – переконаний Олексій Грабовський, R&D та маркетинг менеджер у країнах СНД.
Основними культурами, на яких випробовують ефективність продуктів компанії є соняшник, кукурудза, соя, озимі
пшениця та ріпак. Площа під кожною культурою – 6 га, тобто це не дрібноділянкові досліди, а максимально наближені
до виробничих. Додатково є три культури на крапельному
зрошенні – кукурудза, соняшник та соя (по 0,5 га). Таким
чином, загальна площа R&D центру становить 31,5 га. Кількість дослідів у минулому році становила більше 100. На дослідних ділянках усіх варіантів протягом вегетації проводять
фенологічні спостереження за розвитком посівів, роблять
листкову діагностику, відзначають фотосинтетичну активність рослин та аналізують структуру врожаю.
Досвід R&D центру в Україні використають для всіх країн
присутності компанії КОМПО Експерт. Нинішнього року на
його базі планують провести міжнародні навчання для дистрибуторів компанії.
У 2017 р. напрями проведення досліджень R&D центру
буде доповнено такими дослідженнями:
ефективність локального внесення мікрогранульованого
добрива Ізі Старт ТЕ-Макс. У поточному сезоні цей проТОВ «БІНФІЛД АГРО ТЕХНОЛОДЖІЗ»
вул. Академіка Кримського, 4а
м. Київ, Україна, 03142

дукт буде оновлено завдяки новим компонентам і його порівняють із класичним Ізі Стартом.
ефективність передпосівної обробки насіння біостимулятором Басфоліар Келп. Цьогоріч перевірять його ефективність із нижчими та вищими нормами, і ще раз протестують норму 2 л/га.
ефективність застосування антистресантів.
ефективність фертигації на кукурудзі та сої.
Дювен Каі, керівник
департаменту R&D
«Афрікелп»
в Європі та Азії

Нові продукти сезону 2017
Цьогоріч портфоліо компанії «Бінфілд Агро Технолоджіз»
поповниться декількома новими продуктами КОМПО Експерт. Зокрема, Басфоліар Фрутс СЛ – продукт з високим
вмістом фосфору в формі фосфіту для контролю грибних
захворювань сільськогосподарських культур; оновлений Ізі
Старт ТЕ-Макс+В.S. зі вмістом бору та молібдену. Про цей
продукт детально говорили, як з теоретичної, так і з практичної точки зору під час проведення семінару.
Ще стратегічним продуктом компанії є добриво зі вмістом
ауксинів – Басфоліар КЕЛП СЛ, його під час семінару представив Дювен Каі, керівник департаменту R&D «Афрікелп»
в Європі та Азії.
Нові продукти торік досліджували в R&D центрі, де отримали позитивні результати, тож клієнти компанії «Бінфілд
Агро Технолоджіз» можуть дістати практичні результати з
перших рук.
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