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Програма
спільного 
вирощування
Це нова унікальна форма співпраці.
Ми пропонуємо вам не гроші під 
відсотки, а партнерство: 

Разом вирощуємо
Разом заробляємо



Кожен може
зробити
більше
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.



Що вкладаємо ми Що вкладає партнер
бажання

землю

техніку

персонал

ексклюзивні високоякісні 
інокулянти та мікоризанти
(Великобританія)

якісні мікродобрива
та антистресанти
EnerGreen®

агрономічний
супровід

якісне насіння 
Semelita

засоби захисту
Bayton

Розділяємо спільну відповідальність – працюємо в партнерстві!

®

®



Культури, які приймають участь в Програмі

кукурудза

соя гірчицягорох

ріпак озимийсоняшникпшениця, ячмінь
ярі та озимі



Агрономічний супровід
• Розробка технології вирощування 

згідно конкретних умов господарства.

• Консультації фахівців під час сівби та 
на всіх етапах вирощування.

• Фітопатологічна діагностика посівів.

• Діагностика дефіциту елементів 
живлення.

• Оперативне реагування у 
разі екстремальної зміни погодних
та інших умов під час вирощування.



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.

Господарство забезпечується насінням та повним захистом
урожаю, не вкладаючи жодної гривні.

Гарантована якість та конкурентна ринкова ціна
на с/г продукцію.



Умови участі
• Посівна площа від 50 га.

• Відсутність у господарства
податкового боргу та відкритих
виконавчих впроваджень.

• Забезпечення угоди заставою.

• Розрахунок спільно вирощеною
продукцією.

• Базис поставки – франко-
елеватор.



Наступний крок
Щоб покращити ефективність 
нашої співпраці:

• вона не повинна закінчуватись 
після збору урожаю 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.



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.



Ротаційна таблиця польової сівозміни

Роки ротації
№ поля 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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/
зерно

5 Гірчиця біла Соняшник Горох Пшениця
озима

Кукурудза/ 
зерно Соя

6 Соняшник Горох Пшениця
озима

Кукурудза/
зерно Соя Гірчиця біла



Представництва



Заряджені
на довгострокову 

співпрацю!

Хмельницька обл., м. Волочиськ,

вул. Котляревського, 7 

+38 (067) 482-64-01

vitagro-partner.com.ua

Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах 

http://google.com/
http://google.com/
https://www.youtube.com/channel/UC2dBDgIfHfDFPzLOoY3on5g
https://www.facebook.com/VitagroPartner/
https://www.instagram.com/vitagro_partner/
https://www.linkedin.com/in/vitagro-partner-07628117a/
https://t.me/s/vitagropartner
https://invite.viber.com/?g2=AQBq6JMa3IDxO0uNtS3pdZuz3Uu9kH4eY4jOFOeknQ3b5VfTZjuyqId3eu1Ew%2BBy
https://goo.gl/maps/arnxCsFtEhym7PWe7
https://vitagro-partner.com.ua
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