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Визнання

АктуальноНа часі

Ф
ото Ганни Козельської

Зазвичай збирання ранніх зернових у на-
шому господарстві триває не більше трьох 
тижнів. Нинішнього року рясні дощі подов-
жили період жнивування до місяця. 

Якщо не рахувати низки дощових днів у 
липні, протягом усього року погода сприя-
ла розвитку зернових – рослинам вистачало 
і вологи, і сонця, і оптимальних температур. 
Тож ми обґрунтовано сподівалися на ваго-
мий врожай. Негода ж спричинила чимало 
переживань. Зокрема, була загроза осипан-
ня зерна пшениці. Щоб не допустити цього, 
ми використовували не тільки кожен соняч-
ний день, а кожну погожу годину для зби-
рання врожаю. Адже, якщо за сухої погоди 
ця робота триває з ранку до самої ночі, то, 
за високої вологості повітря й раннього ви-
падання роси, зерно мало оптимальний для 
збирання вміст вологи лише протягом 6–7 го-
дин на добу. Одночасно в поле виходили до 
14 комбайнів. Працювали на них 30 комбай-
нерів – напружено, інтенсивно, не втрачаю-
чи жодної хвилини. Тож втрат через осипан-
ня зерна майже не було.

Чимало ранніх зернових порадувало і 
урожайністю, і якістю навіть у цих умовах. Так, 
хоча через зливи вилягла значна частина яч-
меню, його все одно вдалося зібрати й отри-
мати гарний врожай. На окремих площах уро-
жайність цієї культури досягла 5,5 т/га. Добру 
врожайність і якість зерна показав цінний пи-
воварний ячмінь. По 5 т/га зібрали ми вівса, по 
2,5 т/га – гречки, що також є добрим врожаєм 
для цих культур. А сочевиці дощі не тільки не 
завадили, а й узагалі пішли на користь: її зерно 
вродило виповнене, гарної якості. Загалом ми 
завершили збирати пшеницю озиму, ячмінь, 
овес, гречку, сочевицю.

Крім зерна, ранні культури дали й іншу 
продукцію, дуже важливу для тваринництва, 
– солому. Тож зараз триває її тюкування й пе-
ревезення на ферми.

Щоб урожай якнайшвидше і без втрат опи-
нився у засіках, звитяжно трудилися всі пра-
цівники ПП «Агроекологія», причетні до цього. 
Механізатори Василь Нечитайло, Віктор Коро-
лев’ят, Іван Гетало, Володимир Шеремет, Єв-
ген Поворознюк, Сергій Роман працювали на 
збиранні зернових, тюкуванні, навантажуван-
ні. Водії Василь Гарячун, Анатолій Антоненко, 
Іван Маслівець, Іван Коржов, Віктор Донець, 
Володимир Панченко, Валерій Макаренко во-
зили продукцію з поля й на території токів, 
Іван Королев’ят і Роман Хміль працювали на 
бензовозах. На токах і складах трудилися опе-
ратори ЗАВів Олександр Білоус, Олександр Ні-
мець, Стас Безуглий, Юрій Дінець, вагарі Яна 
Самсоненко, Юлія Суденко, Інна Маміна, Світ-
лана Соловйова, Катерина Заяра, робітники 
токів Микола Курило, Юрій Дмитерко, Олек-
сандр Махиборода, Неллі Журилко, Віталіна 

Рудь, Оксана Сайко, Інна Нечитайло, Ніна Но-
віцька, Богдан Півень, Юрій Новіцький. Об-
лік вели працівники кількох адміністративних 
підрозділів: Неля Загородня, Тетяна Маначин-
ська, Микола П’янида, Микола Черкас, Олек-
сандра Калашнікова, Артур Кужілко, Юрій 
Сухоручко. Додалося роботи в цей період і ко-
лективам їдалень – Михайликівської (завіду-
юча Наталія Зливко) і Ставківської (завідуюча 
Олена Мандрика). Вони постійно розвозили 
обіди й вечері жниварям, щоб вони могли хар-
чуватися на своїх робочих місцях, не втрачаю-
чи часу на переїзди.

Але робота на полях не припиняється. Ми 
вже перейшли до збирання культур більш піз-
нього терміну достигання. Так, уже в комо-
рах насіння льону. Його вегетація цього року 
була дещо подовжена, але на якість насіння це 
вплинуло позитивно. Проте, можна було спо-
стерігати дещо незвичне явище: насіння льо-
ну вже достигло, а стебла ще зелені. Оскільки 
при прямому комбайнуванні в такій ситуації 
зерно матиме підвищену вологість, виріши-
ли застосувати роздільне збирання. І тут нас 
виручила нещодавно придбана самохідна ко-
сарка MacDon, яка чудово виконала завдан-
ня зі скошування цієї культури у валки. По мірі 
підсихання рослин у валках, обмолочували їх 
за допомогою комбайнів.

А попереду – ще багато роботи зі збиран-
ня олійних, пізніх зернових культур, підго-
товки площ під майбутній врожай. Тож про-
довжуємо працювати, не знижуючи темпів.

Сергій Козін, головний агроном

Органічним 
стандартам ЄС – 

відповідаємо
Наше підприємство  

вчергове успішно підтвердило 
органічний статус.

Органічне виробництво – справа відпо-
відальна, тому органічний статус необхід-
но підтверджувати постійно. Цими днями ми 
вчергове отримали таке підтвердження від 
сертифікаційного органу «Органік стандарт». 
За результатами проведених інспекцій, був 
виданий сертифікат, яким ТОВ «Органік стан-
дарт» підтверджує, що ПП «Агроекологія» сер-
тифіковане відповідно до вимог стандарту, 
еквівалентного Регламентам ЄС № 834/2007 та 
№ 889/2008. 

Документ стосується трьох категорій. Це 
– продукти рослинництва, що не піддавалися 
переробці; харчові продукти сільськогоспо-
дарського походження; корми, що піддавали-
ся переробці, сільськогосподарського похо-
дження. У доданому до сертифікату переліку 
продукції вже 58 позицій. Це – на три продук-
ти більше, ніж у попередньомуі. 

Цей сертифікат діятиме до кінця наступно-
го року. Також у нас сертифікована і має чинні 
документи щодо цього частина тваринниць-
кої галузі. Колектив підприємства продовжує 
працювати над виробництвом екологічно без-
печної продукції, зберігаючи й підвищуючи її 
якість та збільшуючи різноманіття.

Ірина Козін, агроном

йому належне, як піонеру органічного руху 
в Україні. І, дійсно, саме він став першопро-
хідцем цієї галузі, яка нині активно розви-
вається в нашій країні, а засноване ним ПП 
«Агроекологія» весь час перебуває серед 
лідерів органічного руху.   

Разом із Семеном Свиридоновичем до 
десятки увійшли: Том Аксельгаард – фер-
мер з Данії, який має бізнес із свинарства 
в Україні (компанія «Гудвеллі Україна»); Та-
рас Барщовський – власник міжнарод-
ної групи компаній з переробки фруктів 
та овочів T.B. Fruit; Олексій Вадатурський – 
засновник холдингу «Нібулон»; Андрій Ве-
ревський – засновник і основний акціонер 
холдингу Kernel; Петро Гадз – голова нагля-
дової ради компанії «Бучачагрохлібпром»; 
Леонід Козаченко – віце-прем’єр-міністр з 
аграрних питань у 2001–2002 роках, пре-

У день 27-ї річниці Незалежності 
України широкому загалу були 
представлені десять людей, які 
за ці роки найбільше вплинули 
на аграрний сектор нашої 
держави. Почесне місце серед цих 
достойників посів Герой України, 
засновник ПП «Агроекологія» 
Семен Свиридонович Антонець.

Проект «10 людей, які змінили україн-
ський АПК» започаткувало аграрне видан-
ня «Агроінсайдер». Метою редакції було 
визначення людей, які мали найбільший 
вплив на розвиток вітчизняного сільського 
господарства з часу здобуття нашою дер-
жавою незалежності. Причому, це могли 
бути як аграрії, так і політики, як громадяни 
України, так і іноземці.

Формування рейтингу проходило в 
кілька етапів. На першому було проведе-
не анкетування серед керівників аграрного 
бізнесу, опитування науковців, експертів, 
представників органів влади, он-лайн-опи-
тування у соціальній мережі. В результаті 
було визначено 25 чоловік. Всім бажаючим 
запропонували проголосувати на сайті ви-
дання за того із них, котрий, на думку учас-
ників голосування, був чи є «драйвером» 
розвитку аграрної галузі України в період 
незалежності. Люди, які отримали найбіль-
ше голосів, і увійшли до підсумкової десят-
ки рейтингу. Причому, в цій десятці розпо-
ділу по місцях не проводили, справедливо 
вважаючи всіх фіналістів кращими з кра-
щих.    

Серед тих, котрі змінили український 
АПК, був названий Семен Свиридонович 
Антонець. Учасники голосування віддали 

зидент Української Аграрної Конфедерації, 
голова підкомітету з питань економічної й 
фінансової політики в аграрному коміте-
ті Верховної Ради України; Юрій Мельник – 
віце-прем’єр-міністр України в 2005–2006 
роках, міністр аграрної політики України в 
2006–2010 роках, перший заступник голо-
ви правління і операційний директор хол-
дингу «Миронівський Хлібопродукт»; Олек-
сій Порошенко – протягом багатьох років 
керівник холдингу «Укрпромінвест-Агро»; 
Іван Томич – першопроходець фермер-
ського руху, народний депутат України 4-го 
скликання, голова комітету Верховної Ради 
України з питань аграрної політики і зе-
мельних відносин у 2002–2006 роках, про-
тягом багатьох років – почесний президент 
Асоціації фермерів і приватних землевлас-
ників України.

Отже, рейтинг достойників, які зміни-
ли аграрний сектор України, очолили пред-
ставники аграрного бізнесу, а також люди, 
котрі працювали у владі і, таким чином, 
мали можливість впливати на процеси, що 
відбуваються в сільському господарстві, на 
його реформування й розвиток. Тут є влас-
ники як найбільших агрохолдингів, так і по-
рівняно невеликих господарств, а до кола 
їхніх інтересів входять рослинництво, тва-
ринництво, садівництво, виробництво цу-
кру й олії, зберігання й продаж зерна тощо. 
Цікаво, що до фіналу проекту не потрапи-
ли молоді люди: вік переможців рейтингу – 
від 44 до 83 років. Тож поки що найбільший 
вплив в українській аграрній сфері мають 
найдосвідченіші її представники. 

Публікація рейтингу майже співпала 
ще з однією важливою датою – 20 серп-
ня Семен Свиридонович Антонець відзна-
чив свій день народження. Ми пишаємо-
ся тим, що є сучасниками видатної людини, 
першопрохідця органічного землеробства 
України, Хлібороба з великої літери, вся 
діяльність і помисли якого спрямовані на 
процвітання нашої держави, збереження 
землі, краще життя для кожного – і в рідно-
му краї, і на всій планеті, людини, яка є взір-
цем того, як треба жити, працювати, люби-
ти Батьківщину. 

Колектив ПП «Агроекологія» щиро ві-
тає Семена Свиридоновича з черговим ви-
знанням його заслуг перед Україною та 
днем народження й від усього серця ба-
жає продовжувати змінювати сільське гос-
подарство та світ на краще й надалі. Нехай 
усі Ваші прагнення втілюються, мрії збува-
ються, успіх і радість будуть супутниками 
кожного нового дня. Міцного Вам здоров’я, 
довголіття, людської поваги й любові, ро-
динного щастя, миру, добробуту.

Людина, що змінює світ

Ранні зернові зібрані, жнива тривають
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Рослинництво

Трави 
годують 
землю  

й худобу
У сівозміні нашого 

підприємства щороку  
до третини площ відводиться 

під багаторічні та однорічні 
культури, які одночасно 
годують і худобу і землю. 

Так, нинішнього року були перетворе-
ні на зелене добриво багаторічні рослини 
останнього року використання на площі 
близько 500 га.

Багаторічна бобова культура, якої ми 
вирощуємо найбільше, – еспарцет. Він має 
багато переваг перед іншими бобовими: 
посухостійкий, добре збагачує землю мі-
кробіологічним азотом, дає потужну зеле-
ну масу, якої отримуємо два укоси на рік. 
Еспарцет – чудовий попередник для бага-
тьох інших культур, зокрема й найціннішої 
– пшениці. Все це робить його дуже важли-
вою культурою на наших полях.

Утім, у використанні еспарцету на си-
дерат є деякі особливості, на які треба зва-
жати, щоб отримати добрий результат. 
Оскільки ця рослина має потужну корене-
ву систему і здатність швидко відновлюва-
тися після скошування чи навіть культива-
ції, її досить нелегко позбутися на площах, 
запланованих під посів інших культур. Щоб 
це зробити, необхідно зупинити відро-
стання, а для цього – відокремити наземну 
частину від кореневища точно на рівні ко-
реневої шийки. На це здатна далеко не вся 
ґрунтообробна техніка. З цією метою ми 
використовуємо, насамперед, культивато-
ри вітчизняного виробництва. А нещодав-
но до них додався ще один агрегат – новий 
німецький культиватор Horsch Terrano.

Цей культиватор ми придбали, в пер-
шу чергу, саме для того, щоб виводити пло-
щі з-під зайнятих парів і багаторічних трав. 
Завдяки оригінальній конструкції самого 
агрегату та долотоподібних лап до нього, 
які складаються з трьох окремих елемен-
тів, він здатний зрізати рослини еспарцету 
на потрібній глибині, водночас добре роз-
пушуючи верхній шар ґрунту і перемішую-
чи з ним зрізану зелену масу. 

Ми випробували новий культиватор 
на еспарцеті третього року використан-
ня. Перший укіс з цих площ був викорис-
таний на сінаж, а зелену масу заввишки 15 
см, що відросла, пустили на зелене добри-
во. Після проходу Horsch Terrano залишив-
ся пухкий ґрунт, перемішаний із зеленою 
масою.

Після однократного обробітку части-
на рослин відростає, щоб зупинити це від-
ростання, ми використовуємо той самий 
агрегат, але вже зі звичайними стрілчасти-
ми лапами.

Відповідно до нашої сівозміни, ми засі-
ваємо багаторічними травами таку ж пло-
щу, яку виводимо з-під них. Нинішньо-
го року для цього використали два нових 
сорти еспарцету Медіно й Піщаний, виве-
дені селекціонерами Веселоподільської 
дослідної станції. Також придбали й новий 
сорт люцерни Ласка. Це також продукт ві-
тчизняної селекції, створений на півдні на-
шої країни – в Інституті кормових культур 
Одеської області. Ми помітили, що остан-
нім часом, коли почастішали посухи, саме 
сорти, виведені у більш посушливих райо-
нах, стали краще підходити для умов Пол-
тавщини, подекуди перевершуючи за про-
дуктивністю сорти, районовані у нашій 
зоні. Тому частину площ засіваємо саме 
ними.

Продовжуємо експериментувати й з 
іншими видами рослин. Так, цього року ви-
користали на сидерат чистий посів вики. 
Ця культура вродила на славу, давши по-
тужну зелену масу. Рослини вики сягали 
метрової висоти. Заробляли їх дисковою 
бороною у два проходи.   

Отже, зелені добрива, використання 
яких є невід’ємною частиною системи ор-
ганічного землеробства, вчергове запра-
цювали на майбутні врожаї. 

Сергій Козін, головний агроном

Міжнародні зв’язки

Нещодавно в «Агроекології» 
побувала делегація з Японії. 
Гості цікавились процесом 
виробництва української 
органічної продукції,  
насамперед – соняшникової олії.

Японія відома як країна, жителі якої бага-
то працюють, але водночас ретельно стежать 
за власним здоров’ям. Тут багато довгожителів. 
Причому, якщо після другої світової війни людей, 
що перетнули межу у сто років, тут були одиниці, 
то зараз таке довголіття для японців вже не є чи-
мось незвичайним, а середня тривалість життя у 
країні – понад 84 роки. Одна з основ цього япон-
ського дива – правильне харчування. Зокрема – 
й органічними продуктами.

Але Японія – маленька країна і не має достат-
ньо посівних площ, щоб забезпечити своє насе-
лення органічною продукцією. Тому значну її ча-
стину імпортує. З цього погляду японцям цікава й 
Україна. Так, ще рік тому органічне виробництво 
в нашій країні було визначене одним із ключових 
напрямків для розвитку двосторонньої співпра-
ці та інвестиційного співробітництва між Украї-
ною і Японією. Тож незабаром органічний ринок 
цієї країни може відкритися для української про-
дукції.

Щоб побачити, як саме цю продукцію виро-
бляють, японська делегація побувала в госпо-
дарствах українських виробників. Насамперед, їх 
цікавило, як вирощують органічний соняшник. У 
Японії, за браком площ, його не сіють і, відповід-
но, не виробляють органічну соняшникову олію. 
Купувати її хочуть в Україні. В «Агроекології» гості 
зустрілися з генеральним директором підприєм-
ства Глібом Лук’яненком та головним агрономом 
Сергієм Козіним. Японцям розповіли про модель 
органічної технології, яку використовує «Агрое-
кологія», про історію підприємства, показали ро-
боту техніки, поля різних культур.

Гості були вражені побаченим, адже наше 
підприємство зовсім не схоже на ті господарства, 
до яких звикли в Японії. Узагалі, сільське госпо-
дарство в Європі й цій острівній країні розви-
валося зовсім різними шляхами. Якщо землеро-
би, які у давнину жили на просторах нинішньої 
України, мали можливість кидати поля, на яких 
впала родючість, і відвойовувати в лісів і степів 
нові площі, то японці були обмежені територією 
островів. Тому багато родин там тисячі років го-
сподарюють на одних і тих самих ділянках, отже, 
змушені шукати засоби для підтримання їх родю-
чості. Звідси – й особливе ставлення до землі, по-
вага до неї, якій багато українських господарів 
тільки починають вчитися.

Члени делегації були раді побачити поша-
ну до землі. Їм сподобалася технологія, сучасна 
техніка, прийоми, які дозволяють зберегти во-
логу, комплексний підхід до виробництва. А ще 
вони були вражені масштабами підприємства, 
адже в Японії поля здебільшого зовсім невеликі. 
Так, найбільше поле в цій країні має площу лише 
100 га.  

Отже, наші гості відкрили для себе чимало 
нового. Цікаво було й нам дізнатися про аграрну 
галузь Японії. Сподіваємося, що співробітництво 
двох країн розвиватиметься, і українська орга-
нічна продукція матиме попит у японських спо-
живачів.

Галина Озерська

Японців цікавить українська «органіка»

Японська делегація у Центрі органічного землеробства

Тренінги

7 серпня в навчальному  
Центрі органічного землеробства 
відбувся семінар «Технологія 
вирощування високоолеїнового 
соняшника в органічній системі 
землеробства». Він зібрав  
понад 40 представників аграрних 
господарств з кількох областей 
України.

Ініціатором проведення семінару виступило 
ТОВ «Укролія», яке останніми роками багато ува-
ги приділяє виробництву олії саме з високоолеї-
нових сортів соняшника. 

– Світова тенденція – зростання попиту на 
таку олію, особливо – органічну, – розповіла 
PR-менеджер ТОВ «Укролія» Світлана Луценко. 
– Багато людей зараз страждають на ожиріння, 
захворювання серцево-судинної системи. Нау-
ковці говорять, що значною мірою їх провокує 
споживання пальмової олії, яку широко вико-
ристовують для приготування найрізноманітні-
ших страв. Але відомі компанії, які турбуються 
про своїх клієнтів, вже почали відмовлятися від 
пальмової олії й переходити на високоолеїнову 
соняшникову, яка корисніша для здоров’я.   

Та, звісно, ще краще, якщо така олія – орга-
нічна. Її випуск освоєний на новому заводі «Укро-
лія Органік». Але виробництво вимагає чималих 
обсягів сировини. Поки що високоолеїновий со-
няшник вирощує небагато українських орга-
нічних підприємств. Зокрема, одним із перших 
освоїли його культивування у ПП «Агроеколо-
гія». Наші фахівці можуть навчити цьому й сво-
їх колег. Тому керівництво «Укролії» запропону-
вало провести відповідний семінар саме на базі 
«Агроекології». Ідея була підтримана. Долучили-
ся до організації навчального заходу й компанія 
«Агрозахист Полтава», постачальник насіння ви-
сокоолеїнового соняшника, та «KET-Україна», по-
стачальник ґрунтообробної техніки.

На семінар з’їхалися представники органіч-
них господарств та тих, де планують переходи-
ти на органіку, з Полтавської, Київської, Сумської, 
Кіровоградської областей. З деяких підприємств 
прибуло відразу по кілька осіб. Загалом 41 агра-
рія зацікавила тема вирощування перспективної 
культури. Тож слухали спікерів уважно, ставили 
запитання. Починаючи заняття, учасників приві-
тали генеральний директор ПП «Агроекологія» 
Гліб Лук’яненко і начальник відділу постачання 
сировини ТОВ «Укролія» Максим Турко. А потім 
ряд лекцій, що охоплюють весь спектр питань 
успішного вирощування високоолеїнового со-
няшника за органічними технологіями, прочита-

ли головний агроном «Агроекології» Сергій Козін 
та консультант з органічного землеробства Ми-
кола Биков. Представник компанії «КЕТ-Україна» 
Олександр Мірненко розповів про сучасну ґрун-
тообробну техніку, що якнайкраще підходить для 
цієї справи, а представник підприємства «Агро-
захист Полтава» Олексій Чукуренко – про якіс-
ний посівний матеріал.

Світлана Луценко представила спільний про-
ект «Ми органічні», який розробили й почали вті-
лювати підприємства-партнери «Агроекологія» 
й «Укролія». А Максим Турко докладно розпо-
вів про партнерську програму «Укролії». Її умо-
ви дуже зацікавили учасників семінару. Адже 
переробне підприємство пропонує довгостро-
кові форвардні контракти, кредити на техніку, 
допомогу з посівним матеріалом, технологіч-
ний супровід. Приставши до цих умов, виробни-
ки отримають гарантований збут своєї продукції: 
«Укролія» закуповуватиме весь зібраний парт-
нерами високоолеїновий соняшник. До того ж, 
прибуток буде більшим, адже це – високомаржи-
нальна культура. 

Фахівці з «Укролії» представили концепцію, 
якої дотримується їхня компанія в органічному 
бізнесі. Суть її в тому, що органічний бізнес – це 
не тільки унікальні екосистеми на полях, але й 
унікальна екосистема в бізнесі. Причому, ця еко-
система – відкрита й стабільна, завдяки їй утво-
рюється синергія постачальників, переробників 
і логістів, збільшуються інвестиційні й людські 
ресурси, спрямовані на просування технологій і 
продуктів, генерується загальний ресурс розвит-
ку. І саме до такої взаємовигідної системи компа-
нія намагається залучати фермерські й аграрні 
господарства.   

Під час семінару гостям продемонстрували 
посіви високоолеїнового соняшника, льону, ку-
курудзи, пояснили, які агроприйоми були засто-
совані на конкретних площах. Кожен мав мож-
ливість особисто поспілкуватися з фахівцями 
«Агроекології», отримати відповіді на запитання.

Роз’їжджалися учасники заходу, сповнені но-
вими знаннями й упевненістю в тому, що вирощу-
вання органічної продукції – справа, яка не лише 
зберігає природу й забезпечує людей екологіч-
но безпечними продуктами, а ще й може бути ви-
сокоприбутковою для виробників. Причому, це 
можливо не тільки за орієнтації на експорт, але й 
у співпраці з вітчизняними партнерами.

Олександр Фесенко, економіст

Від екосистем на полях – до екосистем у бізнесі

Практичне заняття на соняшниковому полі
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Одне з відомих органічних 
підприємств на Полтавщині –  
ТОВ «Кварк». 2007 року  
воно успішно пройшло органічну 
сертифікацію. Створив і очолює 
його Василь Лобан.

З обстановки офісу ТОВ «Кварк» у Мирго-
роді не відразу зрозумієш, що перебуваєш у 
мозковому центрі сільськогосподарського під-
приємства. Так, тут є зразки продукції – кру-
пи, зерно, снопики колосся, пам’ятне фото з 
виставки органічної продукції «Біофах». Та по-
руч із ними в кабінеті засновника й директо-
ра товариства Василя Лобана – моделі літаків. 
Це – нагадування про першу пристрасть Васи-
ля Михайловича – військову авіацію, якій від-
дана значна частина життя. Про небо й армію 
він може розповісти чимало, адже опанував не 
один десяток типів літаків, мав звання, поса-
ду, дві вищих освіти… Але прийшли важкі для 
країни й людей 1990-ті роки. Все руйнувалося, 
в тому числі – й армія. Багато офіцерів потра-
пило під скорочення. 1992 року довелося різ-
ко змінити життя й Василеві Лобану. Тоді на 
базі Вищої партійної школи були створені кур-
си для перепідготовки вищого льотного скла-
ду. Працювали вони за Гарвардською програ-
мою адаптації військових до мирного життя. 
Василь Михайлович отримав нову професію – 
менеджер виробництва і, як він сам говорить, 
повернув погляди й думки на капіталістичний 
шлях.

Тоді й з’явилося ТОВ «Кварк», яке працює 
вже 26 років. Щоправда, спочатку підприємство 
не було аграрним: бралися за будь-який вид ді-
яльності, що міг дати прибуток і робочі місця. 
Власне, основною метою у ті часи було навіть не 
стільки отримання прибутку, скільки допомога, 
насамперед – роботою, сім’ям військовослуж-
бовців, які потрапили під скорочення. Але так 
складалося, що допомагати довелося не лише 
їм. Василь Лобан став одним із засновників і ке-
рівником Миргородського Ротарі-клубу, який у 
часи скрути й розрухи подарував району три ав-
томобілі швидкої допомоги, Миргороду – спеці-
алізовану пожежно-рятувальну машину. Звела 
доля і з мешканцями села Худоліївка Семенів-
ського району. Місцеве сільгосппідприємство 
було на межі банкрутства, люди – без роботи, а 
поля заростали бур’яном. На прохання колиш-
ніх колгоспників, «Кварк» узявся допомагати їм 
повертати землю у виробництво. Тож 2002 року 
товариство купило три трактори й почало обро-
бляти перші 400 га, згодом до них додалися ще 
площі.

– Я тоді не знав навіть, як відрізнити ячмінь 
від пшениці, – згадує Василь Михайлович. – Мені 
довелося буквально перекувати меч на орало. 
Опанував нові професії – агронома, механізато-
ра, комбайнера, оператора ЗАВу.

Із труднощами доводилося стикатися чи не 
на кожному кроці. У «спадок» від попередньо-
го господарства дісталися напівзруйновані тік, 
пилорама, які треба було відновлювати. Пра-
цівників для роботи в полі навчали самі, адже 
тоді занепадала професійна освіта для сільсько-
го господарства, механізаторів практично не го-
тували. Та й знайти людей, які хотіли б працю-
вати й годилися для цього, було нелегко, адже 
бідність доводила до відчаю й підштовхувала до 
пияцтва, крадіжок, переїзду до міст.

– Бували моменти, коли хотілося все поки-
нути, – зізнається Василь Лобан. – Але потім на-
став період, коли почало щось виходити. Ми ви-
робляли й продавали продукцію. Допомагали 
селу – провели туди газ, протягнувши трубу че-
рез два райони. Людям стало легше жити. Зав-
дяки газифікації вдалося забезпечити теплом і 
зберегти школу, дитячий садок, будинок преста-
рілих. 

Та попереду чекали нові труднощі. І голов-
ною проблемою виявилося земельне рейдер-
ство. Коли стали закінчуватися терміни оренди 
земельних паїв, у Худоліївці з’явилися люди, які, 
за словами Василя Лобана, перекупали права на 
оренду ділянок у стареньких бабусь і дідусів. Та-
ким чином, площі, які обробляв «Кварк», змен-
шилися приблизно на чверть. 

– Настрою не було, – говорить керівник під-
приємства. – Тому знову захотілося все покину-
ти. Але місцеві люди умовили залишитися. І я 
став протистояти рейдерству.

Більшу частину земель вдалося відстояти. 
Зараз ТОВ «Кварк» обробляє 525 га, на яких пра-
цює до 30 осіб. Але ці події примусили задумати-
ся, якими мають бути земельні відносини.

– Якщо подивитися з точки зору воєнної 
економіки, це – питання продовольчої безпеки 
країни, – розмірковує Василь Михайлович про 
ризики зосередження великих земельних площ 
в одних руках. – Легко прибрати п’ять сімей, які 
володіють сотнями тисяч гектарів землі. Якщо 
ж багато родин мають по 40–70 га, – за рахунок 
них виживе держава.

Непокоїть його й питання відкриття ринку 
землі. На його думку, суспільство зараз не го-
тове до цього. Він вважає, що в нинішній ситу-
ації більшість її скуплять ті, хто має багато гро-
шей, а прості селяни можуть залишитися ні з 
чим. Якщо ж поглянути на проблему глибше, то 
чи можна землю взагалі вважати товаром? Адже 
коли людина щось створює для обміну, прода-
жу, то це стає товаром, з’являються товарні від-
носини. 

– А хто створив землю, повітря, надра? – за-
питує Василь Лобан.

Упевнений він і в тому, що земля під орга-
нічним виробництвом повинна мати особливий 
статус, який зберігається при зміні власника чи 
орендаря. Так, деякі з тих власників паїв, котрі 
пішли з підприємства, вже просяться сюди знов. 
Утім, їхні поля всі ці роки були під інтенсивним 
землеробством, тобто в них вносили різні хімі-
кати, а ґрунти у Василя Лобана – чисті, адже ще 
2005 року почав переходити на органічну тех-
нологію. 

Переорієнтація з інтенсивного землероб-
ства на органічне відбулася завдяки бажанню 
засновника підприємства самому споживати 
здорову їжу й забезпечувати нею свою сім’ю та 
інших людей.

– Органічні продукти – це основа здорово-
го способу життя, – переконаний Василь Лобан. 
– Якщо хорошу машину заправити поганим бен-
зином, вона зламається. Так і організм людини: 
здоровий глузд підказує, що треба щодня вжи-
вати якісну їжу. 

Чоловіка непокоїть те, що відбувається че-
рез надмірну хімізацію сільського господарства, 
– катастрофічні масштаби загибелі бджіл, спо-
живання дітьми продуктів, які містять залиш-
ки агрохімікатів, тощо. Тому й вирішив у своєму 
господарстві відмовитися від їх застосування. 
Буваючи у інших країнах, бачив, що там люди 
вже починають розуміти небезпеку хімізації. На-
приклад, у США мав можливість погостювати у 
семи сім’ях мешканців штату Вермонт. Це були 
молоді люди та середнього віку різних профе-
сій, пенсіонери. І вони вже споживали еколо-
гічно безпечну їжу, у країні починав поширю-
ватися органічний рух. Подібні тенденції були й 
у Європі. Це давало надію на те, що й українці, 
зрештою, підуть цим шляхом.

2007 року був отриманий перший органіч-
ний сертифікат – його видала турецька серти-
фікаційна компанія, акредитована в ЄС. Потім 
одержав швейцарський сертифікат ІМО, україн-
ський – компанії «Органік Стандарт», швейцар-
ський «BioSuisse». Це дало можливість продавати 
органічну продукцію як в Україні, так і за кордон.

Вирощують у господарстві чимало культур – 
щороку це 12–13 видів рослин, що дає можли-
вість реагувати на потреби ринку, спрямовуючи 
увагу на популярнішу в даний час продукцію. А 
головне – це дозволяє дотримуватися сівозміни. 
Підприємство не має тваринництва й, відповід-
но, органічних добрив тваринного походжен-
ня. Тож поживу землі дають пожнивні рештки, 
бобові культури, сидерати. Оскільки в сівозмі-
ні чергуються культури, які мають різні власти-
вості, це також допомагає стримувати поширен-
ня небажаних організмів. Наприклад, гірчиця й 
коріандр згубно впливають на комах-шкідників, 
жито очищує поле від бур’янів. 

– На мій погляд, бур’ян – як інакомисляча 
людина: з ним треба співіснувати, – говорить 
аграрій. – Бур’ян – нормальне явище, тож ми з 
ним по-дружньому конкуруємо: сіємо так, щоб 
конкурентна боротьба була на користь наших 
культур.

Василь Лобан пишається тим, що вдалося на 
1,5 см збільшити гумусний шар на полях. А ще – 

тим, що значну частину обробітку землі прово-
дять агрегатами власної конструкції. Зокрема, 
один із культиваторів створений нинішнього 
року на базі двох агрегатів вітчизняного вироб-
ництва. Він дозволяє проводити обробіток на 
точно задану глибину. Звісно, можна було б ку-
пити готовий культиватор виробництва котро-
їсь із відомих у світі компаній. Проте, вирішили 
заощадити кошти, і це вдалося: замість 2,5 млн. 
грн., які коштує готовий агрегат, на власний ви-
тратили 600 тис. грн. Є на підприємстві нова су-
часна техніка, але керівник вважає, що не вар-
то відмовлятися й від старих машин, поки ними 
можна користуватися. Тому, наприклад, на по-
лях тут можна побачити відновлений трактор 
«Кіровець».

Зараз «Кварк» вирощує пшеницю озиму – 
м’яку й тверду, а також яру, ячмінь, овес, греч-
ку, кондитерський соняшник, льон, коріандр, 
сою, кукурудзу, рижій, сочевицю, просо, гірчи-
цю, вику. Але вирощене не тільки продають як 
сировину, а й самі переробляють. На підприєм-
стві створений переробний цех, устаткований 
обладнанням, завдяки якому можна випускати 
різні види круп, борошна, робити сухі снідан-
ки з кількох різновидів екструдованого зерна й 
навіть… органічний корм для собак. Є у Василя 
Лобана й власна зареєстрована торгова марка, 
але поки що готову продукцію випускає не під 
нею, а продає іншим підприємствам, тож у роз-
дрібних мережах ці продукти можна знайти під 
їхніми брендами. Цікаво, що попит мають на-
віть відходи виробництва. Так, лушпиння гречки 
йде на наповнення подушок і матраців. Зокре-
ма, цим лушпинням наповнені матраци у відо-
мому органічному готелі неподалік Києва. Утім, 
Василь Михайлович не лише продає свою про-
дукцію. Від самого початку органічного господа-
рювання він забезпечує нею школу, дитячий са-
док і будинок престарілих у Худоліївці.

Як і на полях, у переробному цеху доводить-
ся використовувати технічне мислення, щоб ви-
рішувати важливі завдання. Так, попри те, що в 
таких цехах у повітрі зазвичай висить чимало 
пилу, у переробному підрозділі «Кварку» диха-
ється легко. Виявляється, тут використана осо-
блива система очищення повітря, яка є ноу-хау. 
Так само, як і системи відлякування гризунів 
та комах за допомогою ультразвуку. А це дуже 
важливо, адже в органічному виробництві для 
боротьби з ними заборонено застосовувати от-
рутохімікати. 

Василь Лобан – із тих людей, які, взявшись 
за якусь справу, думають не лише про прибу-
ток, а й про те, як зробити цей світ хоч трохи 
кращим. Тому має свій погляд на багато речей, 
власну філософію, якою завжди готовий поділи-
тися. І одна з тих думок, які лежать в основі його 
діяльності, – переконання, що треба жити в гар-
монії з навколишнім світом, з природою.

– Треба любити землю, природу, бути орга-
нічним не на словах, а всередині; якщо бути на 
«Ви» з природою, вона віддячить, – стверджує 
Василь Михайлович.

Ця філософія, розуміння важливості спра-
ви, яку робить Василь Лобан, надихають його 
жити, творити, ставити задачі й перемагати. Під-
тримує й те, що поруч – однодумці, які є рідни-
ми людьми: дружина, з якою разом уже 42 роки, 
син теж працюють на підприємстві. Причому, 
син зараз вивчає біодинамічне землеробство у 
Школі біодинаміки. Колись була нагода викори-
стати один із біодинамічних препаратів на сво-
їх полях. Результат виявився чудовим. Тому є 
бажання розвиватися й у цьому напрямку. А за-
галом – подальші плани пов’язані саме з діяль-
ністю в органічному виробництві, зі здоровим 
способом життя для себе і поширенням його 
для інших. 

– Я знаю, що до кінця життя буду в органіч-
ній сфері, – упевнений Василь Михайлович.

Ганна Козельська

Василь Лобан: «Бути органічним не на словах, а всередині»

Популярність органічного виробництва й споживання органічних продуктів у 
світі продовжує зростати. Не виняток – і Полтавська область. Якщо ще два роки 
тому тут було зареєстровано лише 12 органічних операторів, то зараз 23 підпри-
ємства мають органічну сертифікацію або перебувають у перехідному періоді. Це 
– виробники різноманітної сільськогосподарської продукції, переробні підпри-
ємства. Їхні власники й керівники бачать у органічному виробництві як можли-
вості для забезпечення людей екологічно безпечними продуктами, збереження 
землі й довкілля загалом, так і для розвитку перспективного прибуткового бізне-
су. Підтримку таким виробникам надає обласна влада – у рамках Програми роз-
витку органічного землеробства та виробництва органічних продуктів харчуван-
ня заплановано спрямувати на це 6,2 млн. грн. протягом п’яти років, насамперед 
– на компенсацію вартості сертифікації.

Сприяння розвитку органічного виробництва визначила своєю метою гро-
мадська спілка «Полтавське товариство сільського господарства». Її діяльність 
спрямована на об’єднання виробників, що працюють у цій галузі. Адже для успіш-
ної роботи їм потрібен обмін досвідом з питань технології, ведення бізнесу, отри-

мання консультацій щодо перехідного періоду, сертифікації, вирощування й реа-
лізації нішевих культур тощо. Все більше переваг і додаткових можливостей вони 
бачать у кооперації. Тому спілка започатковує й реалізує проекти, спрямовані на 
задоволення цих потреб виробників.    

За ініціативи президента ГС «Полтавське товариство сільського господарства» 
Семена Свиридоновича Антонця та секретаря спілки Антоніни Семенівни Анто-
нець розпочато проект «Органічна Полтавщина», який покликаний популяризу-
вати органічний сектор Полтавщини та надати інформаційну підтримку органіч-
ним виробникам області. 

В рамках проекту представники видання «АгроЕко» спільно з ГС вирушили 
в експедицію по Полтавській області. Команда відвідує органічні підприємства, 
знайомиться з людьми, які стали на шлях органічного виробництва, щоб дізнати-
ся про їхнє життя, мрії, успіхи і поразки. Розповіддю про них ми поділимося з на-
шими читачами. Отже, перший герой проекту –  засновник і керівник ТОВ «Кварк» 
Василь Лобан.

Ф
ото Ганни Козельської

Василь Лобан



31 серпня 2018 р., №07(289) 
5 серпня  

святкував свій ювілей  
наш дорогий зять  

і дядя  
ЧОРНОБАЙ  
ОЛЕКСАНДР  

ВАСИЛЬОВИЧ. 

Даруємо йому вітання.
У 40 літ розквітає життя

І душа, ніби пташка, співає.
Хай у юність й нема вороття,

Та у серці вона оживає.
Ти ще зовсім у нас молодий,

Ти привітний,  
спокійний і милий.

Залишайся таким назавжди,
І щоб завжди тебе всі любили.

З повагою, теща Любов,  
тесть Федір, Андрій, Артем,  

два Сергії, Тетяна 

Культура

На цьогорічному 
Сорочинському ярмарку 
Шишаччину представляли 
самодіяльні музиканти 
з Михайликів, які 
повернулися звідти з 
нагородами.

Особливого колориту ярмарко-
вому дійству завжди надають колек-
тиви, які представляють музичні тра-
диції різних куточків України. Одним 
із колективів, які, за сприяння відді-
лу культури й туризму Шишацької 
ОТГ, цього року представляли на яр-
марку Шишаччину, був народний ан-
самбль народних інструментів «Ве-
селі музики» Михайликівського СБК 
(художній керівник – Володимир 
Михайлець).

Самодіяльні артисти цього ан-
самблю можуть зіграти на чому зав-
годно – гармошці, бубні,  оркестро-
вому трикутнику, а також на таких 
екзотичних інструментах, як ру-
бель, гребінь, колотушка й глиняні 
свистунці. Виступали на двох сце-
нах і скрізь викликали захват гля-
дачів. 

А ще взяли участь у обласно-
му конкурсі фольклорних колекти-
вів «Чиста криниця», який прохо-
див під час ярмарку. Прискіпливому 
журі виступ сподобався. Тож додо-
му поверталися з дипломом 3-го 
ступеню, солодкими призами – роз-
писними ярмарковими пряниками, 
а головне – з гарним настроєм і на-
тхненням творити.

Ольга Бігдан,  
директор Михайликівського 

СБК

Ярмаркували, грали і перемагали

Історія і сьогодення

17 серпня у Покровському було  
презентовано новий туристичний  
маршрут Полтавщини «Короленкова дача»  
й проведено круглий стіл, присвячений 
ювілею В.Г. Короленка та одній зі сторінок 
його громадської діяльності.

Серед видатних постатей, які прославили полтав-
ський край, Володимир Галактіонович Короленко виріз-
няється тим, що мав талант не лише письменника й публі-
циста, а ще й активного захисника всіх, хто страждав від 
несправедливості, свавілля чи бідності. Тому нинішнього 
року вдячні нащадки вшановують як 165-ліття самого В.Г. 
Короленка, так і 100-річчя заснування ним громадської 
організації, покликаної допомогти найнезахищенішим 
членам тодішнього суспільства, – «Ліги порятунку дітей». 

Один із цьогорічних заходів – туристичний проект 
«Короленкова дача», який реалізують Департамент куль-
тури і туризму Полтавської обласної державної адміні-
страції, Національна бібліотека України для дітей та Пол-
тавська обласна бібліотека для дітей ім. Панаса Мирного. 
У ці серпневі дні першими по новому маршруту проїхали 
40 представників бібліотечних, музейних, наукових закла-
дів. На Полтавщині їх гостинно зустріли директор Депар-
таменту культури і туризму Полтавської ОДА Валентина 
Вождаєнко, голова Шишацької РДА Віктор Іваненко, ди-
ректор Полтавської обласної бібліотеки для дітей ім. Па-
наса Мирного Лариса Митрофанова. Зокрема, на Ши-
шаччині гості завітали до ПП «Агроекологія» й відвідали 
відбудовану силами підприємства дачу В.Г. Короленка.    

У приміщенні Центру органічного землеробства учас-
ників поїздки зустрів головний агроном «Агроекології» 
Сергій Козін і розповів про славні справи господарства, 
його історію й сьогодення, значення органічного земле-
робства для суспільства й кожної окремої людини. А по-
тім гості занурилися в обговорення громадської діяльно-
сті В.Г. Короленка початку минулого століття.

…1918 рік: війна, хаос, голод, руйнація. І найбільше 
потерпали від цього діти. Тож, за ініціативи В.Г. Королен-
ка, небайдужі представники полтавської інтелігенції вирі-
шили допомогти сиротам, безпритульним, котрі мешкали 
у російських містах на межі виживання. Допомагати зби-
ралися всім, незалежно від національності, походження 
чи класової приналежності. «Діяльність Ліги – поза полі-
тикою, поза класами, поза станами... Немає для нас класо-
вих дітей», – говорив В.Г. Короленко.

На цих засадах і почала працювати благодійна органі-
зація. На Полтавщині, і загалом в Україні, ситуація тоді ще 
не була катастрофічною на відміну від Росії. Принаймні, іс-
нувала деяка стабільність, а їжі більш-менш вистачало. І 
хоча зміна влади в Україні лише поглиблювали проблеми, 
все ж Ліга була офіційно зареєстрована й почала працю-
вати. Її почесним головою обрали В.Г. Короленка, актив-
ним членом правління стала його донька Софія, а дійсни-
ми членами – понад 190 осіб. 

«Ліга порятунку дітей» існувала до 1926 року. Відді-
лення організації були відкриті й в інших містах України. 
Члени Ліги організовували збір грошей, продуктів, від-
правку продовольства голодним дітям Росії, прийом і 

розміщення дітлахів на Полтавщині, забезпечення їх одя-
гом і взуттям, облаштування для них притулків, колоній 
тощо. За даними, які наводять у своїх працях відомі пол-
тавські історики Віктор Ревегук та Надія Кочерга, під час 
проведення вже перших акцій зі збору пожертв на почат-
ку 1919 року в Лохвицькому повіті вдалося зібрати 4050 
пудів хліба, 84 пуди масла, 75 пудів м’яса, 54 тисячі штук 
яєць, а в Карлівці й Костянтинограді – 134 тисячі яєць. У 
лютому місяці того року перший ешелон з продуктами 
був відправлений  до Москви, а за місяць ще один – до 
Петрограда. У травні до Полтави прибули перші потяги з 
дітьми – насамперед, сиротами, безпритульними, багато 
з яких були хворі, виснажені. Уже в перші місяці на Пол-
тавщині розмістили 9300 дітей, а в усій Україні – близь-
ко 42 тисяч. Звісно, багато українських дітей перебували 
не в кращому становищі. Тож приблизно третина врято-
ваних – наші юні співвітчизники. Серед них, наприклад, 
були вихованці Полтавського Кадетського корпусу, який 
нова влада закрила. Загалом же Ліга врятувала понад  
75 тисяч дітей.

На території Полтавщини було створено ряд колоній 
для розміщення дітей. Найбільша й найвідоміша з них – в 
селі Триби під Полтавою. Згодом вона переїхала до села 
Ковалівки – того самого, де подібний заклад очолював 
знаменитий педагог А.С. Макаренко. Цікаво, що колонія 
Ліги порятунку дітей працювала за схожою з макаренків-
ською системою виховання, в якій багато уваги приділя-
ли самоорганізації, трудовому навчанню й підготовці ви-
хованців до самостійного життя. Тут були створені кілька 
майстерень – шевська, кравецька, з виготовлення ігра-
шок, ферма, конюшня, де трудилися самі діти. Працюва-
ли вихованці й у полі та на городі, вирощуючи пшени-
цю, ячмінь, овес, помідори та інші культури. Площа землі, 
яку вони обробляли, спочатку складала 6,54 га, а з часом 
зросла до 66,49 га. 

Під час своєї роботи Ліга стикалася з неймовірними 
труднощами, серед яких – нестача коштів і матеріальних 
засобів, підозріливе, а подекуди – й вороже ставлення 
з боку влади. І все ж визначені у статуті завдання, серед 
яких – турбота про дітей-сиріт і безпритульних, поряту-
нок їх від голоду, сприяння фізичному, розумовому і мо-
ральному вихованню, розробка питань правового і соці-
ального захисту, Ліга виконувала. Більшість врятованих 
російських дітей були відправлені на батьківщину в 1920-
му році. Але благодійна організація продовжувала пра-
цювати, допомагаючи маленьким мешканцям України. І 
саме завдяки великому гуманісту В.Г. Короленку та його 
Лізі багато з них не тільки вижили, а й знайшли своє міс-
це в житті, не ступили на кримінальний шлях, стали успіш-
ними людьми.

…Зараз, через сто років, на жаль, деякі проблеми все 
ще залишаються актуальними, поряд з цим виникають і 
нові. Так, хоча українські діти нині не голодують, все ж наз-
вати їхнє харчування повноцінним здебільшого не мож-
на. Зокрема, й тому, що багато продуктів містять залишки 
агрохімікатів, не корисні для здоров’я смакові домішки, 
консерванти, шкідливі жири тощо. Тому символічно, що 
круглий стіл «Володимир Короленко на захисті прав дити-
ни» відбувся саме на території ПП «Агроекологія», засно-
ваного Героєм України Семеном Антонцем. Адже Семен 
Свиридонович не припиняє повторювати, що кожна ди-
тина, щоб рости здоровою, має отримувати чисті, еколо-
гічно безпечні продукти. І саме таку, органічну, продукцію 
вже чотири десятиліття виробляє ПП «Агроекологія», сво-
їми засобами і в нових умовах фактично продовжуючи ді-
яльність В.Г. Короленка з порятунку нації і даючи надію на 
те, що й у ХХІ столітті цієї високої мети вдасться досягти. 

Тетяна Огнєва

«Ліга порятунку дітей»: сторіччя доброї справи

Володимир Короленко з доньками Наталією й Софією

Ескізи ляльок для іграшкової майстерні Ліги


