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На потрійній аграрній виставці «АгроВесна» 
(«Зернові технології», «Овочі. Фрукти. Ло-
гістика», Agro Animal Show) національний 

павільйон уже втретє поєднав компанії та представ-
ництва австрійських країн в Україні. Торгова палата 
Австрії в Україні (WKO), завданнями якої є пред-
ставлення інтересів австрійської економіки, подба-
ла про єдиний стиль стендів учасників та їх комфорт 
під час заходу. На майданчику атмосфера була вель-
ми відкритою й австрійською, як і прийнято у ма-
ленькій гостинній Австрії із імперським минулим. 

АВСТРІЙСЬКІ АГРАРНІ 
ТЕНДЕНЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

Ірина Корчагіна, 
Agroexpert (Україна)

Загальна площа сільськогосподарських угідь Австрії становить приблизно 
1,3 млн га. Для порівняння: обсяг оброблюваних с.-г. угідь Вінницької області 
трохи більший 2 млн га, Сумської – 1,7 млн га, а всього в Україні – близько 
42 млн га земель с.-г. призначення. Утім, це не заважає австрійцям досягати 
високого рівня аграрного розвитку та ділитися інструментами ведення 
ефективного агробізнесу, як-от: під час виставки «АгроВесна 2019» у Києві. 
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Новопризначена торгова аташе WKO Ґабріел-
ле Газельберґер була в захваті від масштабу агро-
виставки у Києві: «Захід є високопрофесійним, 
цікавим, до того ж кількість відвідувачів була 
вельми значною. Тож для нас важлива присут-
ність тут під нашим австрійським прапором. За 
відгуками компаній, відбулося дуже багато плід-
них переговорів із українськими аграріями». На-
ступного року організатори готують більшу екс-
позицію та представлення ширшого профілю 
агробізнесу Австрії.   

Для ТОВ «РВА Україна», 100% дочірньої компанії 
австрійської RWA Raiffeisen Ware Austria AG, ви-
ставка «АгроВесна» та австрійський національний 
павільйон стали ще у минулому році відліком успі-
ху. «Ми працюємо в Україні другий рік, і розпочали 
з продажу сортів, які були зареєстровані раніше 
для продажу дистриб’юторами», – розповів Віта-
лій Дворнік, директор «РВА Україна». Надалі ком-
панія, яка є частиною концерну RWA – найбіль-
шого в Австрії постачальника сільськогосподар-
ських ресурсів, техніки, фінансування та збуту 
сільськогосподарської продукції, за кілька років, 
окрім уже представлених гібридів і сортів кукуру-
дзи, соняшнику, гороху, сої, пшениці, ячменю, пла-
нує не лише збільшити свій портфель до рівня ін-
ших насіннєвих компаній на ринку, але і  запропо-
нувати насіння нішевих культур: багаторічних 
трав, гречки, проса, гірчиці та ін. Пан Віталій поді-
лився також міркуваннями щодо розвитку мережі 
дистрибуції. «Для великих дистриб’юторів ми за-
пропонуємо виняткові права на продаж конкрет-
них позицій. Водночас регіональні дистриб’ютори 
зможуть продавати насіння від «РВА Україна», зва-
жаючи на територіальні особливості вирощування 
й потреби конкретних господарств, – зауважив 
він. – Так, у західних регіонах вирощують більше 
пшениці, тоді як у південних обирають посухостій-
кі культури, як-от: соняшник тощо».  

До речі, «РВА Україна», як частина глобально-
го бізнесу Raiffeisen, має ту ж символіку, що і 
знаний в Україні «Райффайзен Банк Аваль» – 
зображення двох схрещених кінських голів (іс-
торично обраний як символ захисту учасників 
спілки Raiffеisen). Попри те, що обидві гілки (фі-
нансова та аграрна) в Австрії є цілісними, в 
Україні вони працюють окремо. Утім, прагнуть 
співпрацювати щодо програм фінансування. 
«Вже затверджена програма кредитування із 
використанням цінних паперів, векселів, як 
тільки ми матимемо запит від сільськогосподар-
ських підприємств щодо потреби використання 
конкретних інструментів, одразу запустимо її», – 
пояснив Віталій Дворнік. 

Під час виставки ТОВ «ПЬОТІНГЕР УКРАЇНА» 
виповнилося 12 років. При цьому  трохи менш ніж 
за 2 роки материнська компанія в Австрії 

PÖTTINGER Landtechnik GmbH святкуватиме своє 
150-річчя. На виставці представництво компанії в 
Україні, виробника ґрунтообробної, посівної та 
техніки для заготівлі кормів, обмежилось невели-
ким інформаційним стендом у рамках австрій-
ської експозиції. «Досить цікавий захід, на якому 
вдалося поспілкуватися з багатьма аграріями, 
партнерами по ринку, – розповіла Наталія Кот, 
менеджер з маркетингу. – Участь у весняній ви-
ставці інфостендом серед інших австрійських 

Ґабріелле 
Газельберґер, 

торгова аташе WKO 
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компаній ми вбачаємо для себе найдоцільнішою. 
Мета такого формату – нагадати про свою при-
сутність на ринку та про австрійське походження 
компанії». Для демонстрації техніки компанія на-
дає перевагу польовим показам на запити сіль-
госпвиробників і під час різноманітних польових 
заходів. У нинішньому році, за словами пані Ната-
лії, «ПЬОТІНГЕР УКРАЇНА» планує брати участь у 
багатьох масштабних заходах, як-от: дні поля, дні 
ферми тощо. «Щороку ми проводимо масштабні 
демотури техніки, близько в 200 господарствах. 
Показуємо в роботі нашу техніку з обробітку 
ґрунту, сівби і кормозаготівлі», – повідомила 
представниця компанії. Демотури проводять за 
запитом партнерів по всій Україні, інколи навіть 
за кількома маршрутами, приміром, для посівної 
техніки. Минулого року в програмі польових де-
монстрацій була нова короткобазова дискова бо-
рона TERRADISC (8001T та 10001T), яка має шири-

ну захвату 8 або 10 м. Крім того, Наталія Кот роз-
повіла, що минулоріч дуже добре пройшли 
демопокази новенького рулонного преса-підбира-
ча IMPRESS як із сталою, так із змінною камерами 
(IMPRESS 155 V Pro та 125F), завдяки чому було 
продано кілька одиниць та надійшло багато запи-
тів на подальшу демонстрацію. Продажами діяль-
ність компанія не обмежується, також надають  
технологічну підтримку як існуючих, так і потен-
ційних партнерів. В Україні також є великий склад 
запасних частин та професійна команда сервіс-
них інженерів, що завжди напоготові надати ком-
петентну допомогу с.- г. підприємствам.

Насіннєва компанія «Заатбау Україна» у своєму 
портфоліо має насіння 8 культур: соняшнику, ку-
курудзи, гороху, гарбуза, пшениці, сої, ячменю, 
ріпаку, а материнська австрійська SAATBAU – 
понад 30. Частиною австрійської національної 
експозиції фірма була вже другий рік поспіль та 
цілком задоволена підтримкою й організацією з 
боку Торгової палати Австрії. На стенді презенту-
вали нові та відомі сорти й гібриди, розповідали 
про заплановану польову активність на нинішній 
рік. «Щороку ми подаємо кілька нових продуктів 
на реєстрацію. У цьому році ми вже вивели на ри-
нок 7 сортів і гібридів, приміром, озимої пшениці 
та кукурудзи», – розповіла Таня Хюбнер, гене-
ральний директор «Заатбау Україна». 

Минулоріч у компанії було багато змін, зокре-
ма змінили майже всю команду й підсилили ди-
лерську мережу. За словами Романа Жирного, 
комерційного директора, компанія пишається 
тим, що із більшістю дилерів працюють уже біль-
ше 3-х років. Цього року з їхньою допомогою пла-
нують надавати багато нових пакетних рішень 
для аграріїв, локальних днів поля. До речі, «Заат-
бау Україна» для купівлі якісного насіння аграрі-
ями має всі інструменти фінансування на ринку: 
товарні кредити, авальовані векселі тощо. Тобто 
в Україні буде багато можливостей фінансуван-
ня, аби дозволити фермерам купити якісні насін-
ня та засоби виробництва. 

Цьогоріч насіннєва компанія «Заатбау Украї-
на» покаже посіви озимих та ярих культур під час 
«Міжнародних днів поля в Україні» 19–21 черв-
ня, приєднається до масштабного дня поля 
SAATBAU в Австрії (12 червня) та святкуватиме у 
польовому форматі 10-річчя Saatbau Polska. «Ми 
раді бути частиною групової австрійської експо-
зиції на виставці, адже можемо продемонструва-
ти знані австрійську якість та підхід до співпра-
ці», – запевнив пан Роман. 

Австрійський аграрний кластер AAC (Austrian 
Agricultural Cluster) цього року також був пред-
ставлений у груповій австрійській експозиції. 
«Нашою метою було презентувати та запропону-
вати австрійські комплексні рішення для україн-

Перший праворуч – 
Германн Візер, 
директор 
Австрійського 
аграрного 
кластера
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ських сільгосппідприємств, зокрема у галузі тва-
ринництва: ВРХ, свинарства і вівчарства. Ми 
провели тут переговори з інвесторами, з якими 
познайомилися нещодавно, та мали кілька зу-
стрічей із новими потенційними партнерами», – 
розповів Германн Візер, директор ААС. Він споді-
вається, що завдяки реалізації співпраці вдасться 
втілити комплексу модель розвитку сільгосппід-
приємств в Україні.  Очільник кластеру відзначив 
певну тенденцію зацікавлення тваринництвом 
навіть господарств, які займались до цього ви-
ключно рослинництвом. Крім того, багато агро-
компаній дедалі більше усвідомлюють доціль-
ність виробництва продуктів із доданою вартіс-
тю, але для цього їм потрібне доступне 
фінансування. Наразі ААС у процесі реалізації в 
Україні двох проектів: спорудження не лише мо-
лочної ферми, а й лінії переробки продуктивні-
стю 10–15 тис. л молока/день. «Наші цінності, як 
австрійського проекту – ведення довгостроко-
вих, ефективних, безпечних для довкілля проек-
тів. Ми не бажаємо створювати конкуренцію ве-
ликим виробникам, а маємо на меті дати поштовх 
для розвитку малого та середнього агробізнесу. 
Хоча наші компанії-учасники ААС в змозі запро-
понувати рішення і для великих підприємств», – 
зазначив герр Візер. 

Для BAUER Group виставка є можливістю по-
відомити українським аграріям про своє ав-
стрійське походження та функціонування офі-
ційного українського представництва безпосе-
редньо заводу. «Ми ставимо за мету, щоб нас 
розпізнавали саме як австрійську компанію, як 
свідчення надійності, розвитку та нових техно-
логій», – розповіла Вікторія Лісовська, керів-
ник операційного офісу в Україні. Бренд BAUER 
знаний у сільськогосподарському секторі Украї-
ни завдаяки обладнанню для зрошення та гноє-
видалення й сепарації. Продажі та сервіс здій-
снюють дилери, але певні питання представни-
цтво може вирішити напряму з клієнтом, що 
забезпечує тісний діалог і високий рівень довіри. 
Група компаній також є членом Австрійського 
аграрного кластера, а відтак пропонує комплекс-
ні рішення разом із іншими учасниками ААС.

ТОВ «ДУНАЙ АГРО», дочірня компанія австрій-
ської насіннєвої Probstdorfer Saatzucht, почала се-
зон великою кількістю селекційних новинок для 
українських виробників. «Нам вдається позиціо-
нувати себе як виробника бренда високоякісного 
насіння сої», – похвалився Фелікс Ґон, керівник 
бізнесу в Україні. Зокрема, презентували два но-
вих сорти сої: ранню високоврожайну Віолу, уро-
жайність якої на насінницьких посівах сягнула 
близько 4 т/га, та ультраранню Алексу, яку пла-
нують розмножувати цього року, а у наступному 
запропонують насіння аграріям. Також цьогоріч 

«ДУНАЙ АГРО» почне випробування трьох но-
вих гібридів соняшнику: одного для класичної 
технології та по одному для вирощування за тех-
нологіями Clearfield® i Express. У зерновій групі 
компанія, яка впевнено тримає в Австрії високу 
марку селекціонера сильних цінних пшениць, 
представила новинки озимої пшениці – сорт 
Одессо та високопродуктивний сорт Гаудіо для 
розмноження наступного сезону. Сорт ячменю 
Арканда, на думку герра Фелікса, задовольнить 
вимоги вибагливих українських аграріїв. Моло-
дий топ-менеджер родинного бізнесу відзначив, 
що нині селекційні компанії мають постійно про-
понувати нові сорти, аби задовольнити потреби 
місцевих фермерів. Водночас, на його думку, ри-
нок насіння в Україні вельми неконтрольований, 
як і висівання несертифікованого насіння сум-
нівного походження. 

Серед дебютантів виставки та австрійського 
національного стенду був виробник кормів та 
кормових добавок Likra. Лінійка продуктів ком-
панії із понад 60-річною історією налічує нині в 
Австрії кілька сотень найменувань для сільсько-
господарських і домашніх тварин. Манфред 
Фельдманн, менеджер з експорту, розповів, що 
в Україні вже зареєстрували 5 продуктів: три для 
свинарства (для свиноматок, для свиней на до-
рощуванні та відгодівлі) та два для ВРХ. Перева-
гою австрійських преміксів є виробництво із ви-
користанням новітніх розробок та ноу-хау, а та-
кож висока якість добавок і професійний 
супровід клієнтів. Likra аналізує сировину й го-
тові продукти у власній лабораторії, що дає змо-
гу розробляти індивідуальні премікси відповід-
но до раціонів та цільової продуктивності сіль-
госппідприємства.    


