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Ми пропонуємо аграріям 

партнерство: вирощування 

врожаю спільними 

зусиллями.

Кожна зі сторін вкладає 

свій внесок у спільну 

справу та працює на 

досягнення спільної мети -

отримання високого 

врожаю і прибутків.
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У Програмі повністю 

відсутні грошові 

розрахунки.

Кожна зі сторін угоди, 

домовляючись про 

співпрацю, вкладає 

свою частку зусиль. І 

кожна в підсумку 

отримує свою частку 

врожаю.
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Культури

КУКУРУДЗА СОЯ ГІРЧИЦЯ ГОРОХ СОНЯШНИК
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ПШЕНИЦЯ



Що вкладаємоми

ІНОКУЛЯНТИІМУНОПРОТЕКТОРИ МІКРОДОБРИВА СТИМУЛЯТОРИ

АГРОНОМІЧНИЙ СУПРОВІД

СЕМЕЛІТА™ BAYTON™
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Агрономічний 
супровід - це:

• Консультації фахівців під час посіву 

та на всіх етапах вирощування

• Фітопатологічна діагностика посівів

• Чітке дотримання технологій

• Оперативне реагування у 

разі екстремальної зміни погодних

та інших умов під час вирощування
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Що вкладаєпартнер

БАЖАННЯ ЗЕМЛЮ ТЕХНІКУ ПЕРСОНАЛ
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Вигідні умови розрахунку

При укладанні договору по Програмі спільного 

вирощування фіксується сума і кількість зерна, 

потрібні для розрахунку

Наприклад:

1 га = 300$ (вкладених матеріалів 

«Вітагро»)

1 т = 370$ (вартість сої, наприклад)

300$/370$ = 0,8 т

Тобто, за 1 га господар має 

розрахуватися 0,8т сої
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Вигідні умови розрахунку

Якщо на момент отримання врожаю ціна с/г продукцію 

знизилася, «Вітагро» бере до уваги ціну на с/г продукцію,

що зафіксована, в умовах договору поставки

Якщо на момент розрахунку ціна зросла, «Вітагро» бере 

до уваги середньоринкову ціну, що формується,

виходячи із цін найбільших трейдерів.
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Фінансові переваги

Програма не передбачає сплати відсотків та комісій за 

користування кредитом

Фіксована ціна продукції, вказана в договорі,

може лише збільшитися, виходячи з кон’юнктури ринку

Розрахунки між партнерами відбуваються виключно

спільно вирощеним врожаєм та не залежать від курсової різниці
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Агрономічні переваги

Якісне та сучасне насіння, підібране з

урахуванням кліматичних та географічних 

особливостей регіону

Агрономічний супровід та 

консультування фахівців «Вітагро» на всіх 

етапах вирощування

Використання сучасних інтенсивних технологій 

вирощування сільгоспкультур, що апробовані на власних

полях компанії «Вітагро».
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Умови участі

Посівна площа від 50 га

Відсутність у господарства

податкового боргу та

відкритих виконавчих

проваджень

Забезпечення угоди заставою

Розрахунок спільно вирощеною

продукцією Базис поставки –

франко-елеватор
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Мінімальні закупівельні ціни

Кукурудза $130 франко-елеватор, розрахунок до

01.11.2018

Соя
Протеїн до 38%

Протеїн більше 38%

$370

$390

франко-елеватор, розрахунок до

15.10.2018

Гірчиця біла $350 франко-елеватор, розрахунок до

10.08.2018

Горох $150 франко-елеватор, розрахунок до

01.08.2018

Соняшник $350 франко-елеватор, розрахунок до

15.10.2018

Пшениця $140 франко-елеватор, розрахунок до

01.09.2018
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Вартість програми
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Культура Ціна,

$/га

Урожайність Ціна с/г продукції,

$/т

Вартість урожаю,

$/га

Залишок для гос-ва,

$/га

Соя 340 3,5 370 1 295 955

Горох 300 4,0 200 800 500

Гірчиця 195 1,3 350 455 260

Кукурудза 285 8,0 130 1 040 755

Соняшник 235 2,5 350 875 640
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Щоб покращити ефективність нашої 

співпраці:

• вона не повинна закінчуватись після 

збору врожаю культури;

• ми допоможемо Вам вирощувати 

наступні культури на цьому ж полі;

• технологія вирощування яких буде 

базуватись на історії поля та 

висновках додаткових діагностик;

• технологія не для культури, а для 

ланки сівозміни.

Наступний крок
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Ротаційна таблиця польової сівозміни

Роки ротації

№ поля 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 Горох
Пшениця

озима

Кукурудза/ 

зерно
Соя Гірчиця біла Соняшник

2
Пшениця

озима

Кукурудза/

зерно
Соя Гірчиця біла Соняшник Горох

3
Кукурудза/ 

зерно
Соя Гірчиця біла Соняшник Горох

Пшениця

озима

4 Соя
Гірчиця

біла
Соняшник Горох

Пшениця

озима

Кукурудза/зе

рно

5 Гірчиця біла Соняшник Горох
Пшениця

озима

Кукурудза/ 

зерно
Соя

6 Соняшник Горох
Пшениця

озима

Кукурудза/з

ерно
Соя Гірчиця біла
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Робота на одному полі впродовж 

кількох років дозволяє врахувати:

• Хімічний фактор – збалансування 

живлення культур та урахування 

післядії гербіцидного захисту;

• Фізичний фактор – покращення 

фізичних властивостей ґрунту та 

запобігання водній та вітровій ерозії;

• Біологічний фактор – зумовлюється

різним відношенням культур до 

бур’янів, шкідників і хвороб.
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Дякуємо за увагу


