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Комфортабельна Агро-
Експедиція по чотирьох 
штатах кукурудзяного 
поясу США та двох зернових 
провінціях Канади
Агро-Експедиція має на меті показати 
практичне застосування технології Точного 
Землеробства, ознайомити з технологіями 
вирощування кукурудзи, сої, пшениці, 
соняшнику та рапсу, відвідати щонайменше 
3 фермерських господарства в США та 
3 в Канаді, почути усі недоліки та переваги 
різних технологій обробітку ґрунту – 
Глибоке рихлення, Дискування, Мінімум-
Тіл, Стріп-Тіл, Ноу-Тіл та Вертикальний Тіл. 

Маршрут двотижневої технологічної 
поїздки проходить через штати Міннесота, 
Небраска, Південна та Північна Дакоти в  
США, а також через провінції Саскачевань 
та Манітоба в Канаді. 
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Фермери, що працюють 
виключно по технології 
точного землеробства

Детальне ознайомлення з найновішими тех-
нологіями вирощування зернових та зер-
но-бобових з максимальним застосуванням 
елементів точного землеробства: систем 
точного позиціонування та передачі даних 
GPS та RTK, ґрунтовими сенсорами, міні ме-
теостанціями, само-пілотованою технікою, 
дронами та іншим обладнанням, що дає 
змогу збирати, опрацьовувати та аналізува-
ти інформацію з поля в режимі живого часу.

Обраний регіон максимально 
схожий до українських 
кліматичних умов

Широта приблизно 50⁰; річна кількість 
опадів від 300 мм до 800 мм; сівозміна, що 
включає від 4 культур; нерівномірні ґрунти; 
відносно короткий сезон та низькі зимові 
температури при наявності снігу.
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Візити до найпрогресивніших 
агро-виробників та компаній 
США та Канади

 9 дві лабораторії: тестування насіння 
Young Brothers Seed Lab та ґрунту 
WARD Soil Laboratory; 

 9 дослідна станція Monsanto/Bayer по 
оптимізації використовування вологи 
в ґрунті; 

 9 сервісні компанії AgroTech Consulting, 
Farmers Edge, Manitoba Agricultural 
Services Corporation;

 9 лідируючий по обсягах виробник калій-
них та азотних добрив Nutrien із екскур-
сією в шахту на глибині 1 км;

 9 компанія Ag-Xcel, яка створює системи, 
що дозволяють фермерам обробляти 
або застосовувати рідкі добрива з ви-
нятковою точністю;

 9 тепличний комплекс і ферма насіння 
Державного Університету Північної 
Дакоти; 

 9 виробничий центру SeedMaster та DОТ;

 9 прогресивний дилерський центр John 
Deere;

 9 постачальник високоточного обладнан-
ня Pioneer, NuSun Seed і 360 Yield;

 9 корпорація Raven, яка пропонує най-
новіші елементи технології Точного 
Землеробства.

В якості бонусу до програми ви ознайоми-
тесь з індустрією вирощування промислових 
конопель та з єдиною в світі повною освіт-
ньою чотирирічною програмою підготовки 
спеціалістів з Точного Землеробства, що про-
понується університетом Південної Дакоти.

Традиційно після кожного візиту відбувати-
муться активні обговорення та обмін досві-
дом. 

Цікаві місця та екскурсії – незмінний еле-
мент програми кожної поїздки.
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Вартість туру включає в себе:

 9 візу в США – консульський збір (вартість візи) та консультаційну допомогу 
в оформленні документів;

 9 візу в Канаду – консульські збори, оплату послуг візового центру, страховку 
тощо, консультаційну допомогу в оформленні документів; 

 9 авіапереліт  Київ – Мінеаполіс, Вінніпег – Київ (економ клас);
 9 готелі 4-5* на весь термін перебування (проживання по двоє в номері).  Майже 

у всіх готелях включені сніданки; 
 9 транспортні послуги під час поїздки  в комфортабельному автобусі з Wi-fi 

(включаючи трансфер з/до аеропорту); 
 9 супровід перекладача-координатора на весь період перебування в США; 
 9 роботу американських координаторів по організації зустрічей; 
 9 оплату платних зустрічей та семінарів; 
 9 медичну страховку від компанії ТАС.

Вартість участі у поїздці 
за одного учасника – $ 5780.

 9 Реєстрація на поїздку  
триває до 18.04.2019. 

 9 Перша оплата здійснюється 
при реєстрації в розмірі 50% від 
загальної суми.  

 9 Решта суми оплачується після 
отримання обох віз. 

 9 Вартість НЕ ВКЛЮЧАЄ харчування 
та вхідні квитки у місця розваг.

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ У ПОЇЗДЦІ
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01.06.20ДЕНЬ 1

•	Зустріч в аеропорту Бориспіль.

•	Виліт на США (Переліт виконуватиметься 
авіалініями Delta та Air France). 

•	Приліт в Міннеаполіс. 

•	Поселення в готель.

•	Візит до лабораторії Young Brothers Seed 
Lab – лабораторії тестування насіння, 
яка оснащена сучасним обладнанням, 
необхідним для проведення випробувань 
на насінні сільськогосподарських культур, 
садових овочів, дерев, трав, квітів.

•	Відвідування дорадчої служби 
Університету Штату Південна Дакота.
	9 Огляд дослідних потужностей по напрямку 
Точного Землеробства та технологій 
вирощування актуальних для регіону 
культур.
	9 Презентація по агрономії, захисту та 
планування бюджету для вирощування 
вищезгаданих культур.

02.06.20ДЕНЬ 2
Бориспіль – Міннесота, США Су-Фолс, США

•	Екскурсія до кампусу Raven Innovation, що 
є лідером у галузі впровадження та розробки 
систем для точного землеробства.

•	Робота з фермерами:
	9 Огляд полів ноу-тілл, візит на завод 
з виробництва добрив/агрономічні 
консультаційні сервіси. Ознайомлення 
з післяврожайним доробітком зернових, 
техніками здійснення посіву сої в покривні 
культури.

 03.06.20ДЕНЬ 3
Су-Фолс, США
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04.06.20ДЕНЬ 4

•	Візит в лабораторію тестування ґрунту 
WARD Soil Laboratory, яка спеціалізується 
на тестуванні ґрунтів, рослин, кормів, води, 
добрив та надає якісні аналітичні дані для 
різних клієнтів і проектів.

•	Відвідування дослідної станції Monsanto/
Bayer по оптимізації використовування 
вологи в ґрунті. Ознайомлення з новими 
засухостійкими сортами зернових 
та зернобобових та технологіями їх 
вирощування.

•	Візит до компанії Ag-Xcel – компанії, що 
створює системи, які дозволяють фермерам 
обробляти або застосовувати рідкі добрива 
з винятковою точністю.

Карні, США

05.06.20ДЕНЬ 5
Південна Дакота, США

•	Відвідування обслуговуючої сервісної 
компанії, що працює з місцевими фермерами 
та надає різноманітні агротехнічні послуги. 
Серед них агрономічний супровід та скаутинг, 
тестування ґрунту, картування, розробка 
рекомендація живлення, диференційоване 
внесення добрив. 
	9 Спілкування з керівництвом компанії та 
обговорення новинок по напрямку Точного 
Землеробства.

•	Відвідування фермерських господарств 
по вирощуванню кукурудзи/сої/пшениці/ 
соняшнику/ ріпаку площею від 2000 акрів, 
в яких застосовується точне землеробство та 
різні технології обробітку ґрунту. 
	9 Спілкування з власниками, обговорення 
технологій вирощування та огляд 
виробничих потужностей господарств.

06.06.20ДЕНЬ 6
Південна Дакота, США

•	Відвідування дилера компанії з продажу 
навісного обладнання для агро-техніки: 
для сівалок, для ґрунтообробної техніки 
та для обприскувачів. Ознайомлення 
з пропонованою продукцією компанії та 
невелика презентація.

•	Екскурсія до монументальної гори Рашмор. 
Колишня її назва «Шість дідів», але наразі всім 
відома як 18-метрова скульптура чотирьох 
президентів США.
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07.06.20ДЕНЬ 7 07.06.20ДЕНЬ 7

•	Відвідування фермерського кооперативу. 
Кооператив працює з місцевими фермерами 
та надає їм різноманітні агротехнічні послуги 
та забезпечує їх вхідними витратними 
матеріалами. Серед них агрономічний 
супровід консультації та скаутинг, тестування 
ґрунту, картування, розробка рекомендація 
живлення, диференційоване внесення 
добрив, скаутинг та послуги зі зберіганню та 
продажу вирощеної продукції. 
	9 Спілкування з керівництвом компанії та 
обговорення новинок по напрямку Точного 
Землеробства.

•	Візит до тепличного комплексу Державного 
Університету Північної Дакоти. 
	9 Робота з експертами по напрямках: 
соняшник/управління вологою, агрономія 
кукурудзи/пшениці, хвороби зернових.

•	Візит до ферми насіння Державного 
Університету Північної Дакоти. 
	9 Ознайомлення з найновішими розробками 
по точному землеробству, які опробовує та 
досліджує центр.

Північна Дакота, США Північна Дакота, США

08.06.20ДЕНЬ 8

•	Перетин кордону з Канадою. 

•	Екскурсія до виробничого центру SeedMaster 
та DOT. 
	9 Демонстрація платформи DOT Power. 
Платформу називають «робочою 
конячкою майбутнього», адже у сільському 
господарстві стандартизована автономна 
техніка дасть можливість фермерам 
виконувати безмежні завдання.

•	Відвідування фермерських господарств 
по вирощуванню кукурудзи/ пшениці/ 
соняшнику/ріпаку площею від 2000 акрів, 
в яких застосовується точне землеробство та 
різні технології обробітку ґрунту. 
	9 Спілкування з власниками, обговорення 
технологій вирощування та огляд 
виробничих потужностей господарств.

  Канада
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09.06.20ДЕНЬ 9 10.06.20ДЕНЬ 10

•	Візит до дилера добрив Nutrien, який 
виробляє та розповсюджує понад 
27 мільйонів тонн калійних, азотних та 
фосфатних добрив для сільськогосподарських 
і промислових компаній по всьому світу.

•	Переїзд до Вінніпегу.

•	Переїзд до провінції Манітоба.

•	Візит до Keating Seed Farms Inc. (велике насін-
нєве ф/г, що вирощує зернові культури, ріпак, 
горох, коноплю. Використовує сервіси точного 
землеробства від Farmers Edge).

•	Зустріч із представником Farmers Edge, 
Джеймі Денбоу, який розповість про послуги, 
що пропонує фірма. 

•	Зустріч з Дугом Вілкоксом, менеджером 
корпорації сільськогосподарських послуг 
Манітоби. Він має справу з розвитком 
страхування врожаю в Україні і розповість, 
як передові агротехнічні практики можуть 
вплинути на їх страхове покриття в Манітобі.

Саскатун,  Канада Манітоба, Канада

•	Візит до Bud McKnight Seeds Ltd, що здійс-
нює прогресивну посівну роботу і надає агро-
номічні послуги клієнтам. Вони є дилерами 
високоточного обладнання Pioneer, NuSun 
Seed і 360 Yield. 

•	Візит до Enns Brothers (прогресивний дилер-
ский центр John Deere). Агроном Уес Хільде-
бранд організує екскурсію на ф/г, яке вико-
ристовує їх технологію для проведення вну-
трішньогосподарських випробувань, внесен-
ня добрив зі змінною швидкістю і посіву.

11.06.20ДЕНЬ 11
Манітоба, Канада
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13.06.20ДЕНЬ 13

•	Виліт на Київ.

Вінніпег, Манітоба, Канада

12.06.20ДЕНЬ 12

•	Відвідування центру покращення технологій 
вирощування сої. 

•	Організація займається науковими 
дослідженнями по напрямку вирощування 
сої. 9 Відвідування насіннєвої компанії. 

•	Презентація сортів пшениці, включаючи 
всесвітньовідомий елітний сорт м’якої 
пшениці «Манітоба». 

•	Екскурсія містом Вінніпег.

•	Шопінг. 

Манітоба, Канада

Тревелайт – подорожуйте легко і з користю!

14.06.20ДЕНЬ 14

•	Приліт в Бориспіль.

Бориспіль, Україна

* візити за бажанням групи.

 9 Розклад візитів попередній. Програма уточнюватиметься та фіналізуватиметься до 13-го травня.   
 9 Зустрічі можуть мінятися, але запланована програма буде виконана в повному обсязі. 


