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Проект (номер проекту UKR 16-02)
фінансується з коштів Федерального
міністерства продовольства і сільського
господарства Німеччини (ФМПСГ) через
ТОВ ГФА Консалтинг Груп.

Україна: Демонстраційний
центр АДНЦ
Проект двостороннього співробітництва

Проект
Незважаючи на важку загальноекономічну ситуацію, аграрна економіка України протягом минулих років змогла досягти стабільних показників
зростання виробництва та експорту продукції. Також були повторені рекорди врожайності зернових
культур. Влада ставить собі на меті до 2020 року
вдвічі збільшити виробництво. Для досягнення
поставлених цілей необхідно мати не лише більшу
логістичну інфраструктуру, склади та ефективніше використовувати землі, а й покращувати якість
навчання та підвищення кваліфікації для максимального використання потенціалу. Наступна
важлива передумова - це модернізація українського
сільського господарства для стабілізації та сталого
розвитку цієї галузі.
Проект співробітництва „Створення Німецькоукраїнського аграрного демонстраційного та навчального центру“ (АДНЦ) має на меті зробити свій
вагомий внесок, за рахунок практичних заходів
підвищення кваліфікації у співпраці з економічними партнерами та трансфером Ноу-Хау. В АДНЦ
українським спеціалістам пропонуються навчання з таких тем як рослинництво, внесення добрив
та ЗЗР, економіка підприємства або використання
сучасної с/г техніки. Навчальна програма охоплює
весь виробничий процес у рослиництві, починаючи
з аналізу ґрунтів та вирощування культур, збирання та зберігання врожаю і закінчуючи продажем
продукції. При цьому передаються стандарти ЄС,
дотримання яких є важливою передумовою для отримання аграрних інвестицій та аграрної торгівлі.
Навчання завжди можуть бути розширені до тих
тем, які є актуальними та важливими для України.

Фото: студенти на Дні поля АДНЦ. Джерело – АДНЦ

Цілі проекту та сфери діяльності

Партнери проекту та кооперації
Проект реалізовується консорціумом, до якого входять такі фірми як IAK, AFC та DEULANienburg. Усі організації мають великий досвід
реалізації проектів, також в Україні, та доповнюють одна одну напрямками своєї діяльності.

Фото: Навчання. Джерело - АДНЦ
Цільова аудиторія курсів та демонстрацій АДНЦ
– це спеціалісти аграрної галузі, технічний персонал підприємств українського аграрного сектору, а
також студенти та викладачі навчальних закладів
сільськогосподарських напрямків. Даним групам
АДНЦ передає знання та навички про міжнародні
та німецькі технології сучасного та сталого сільськогосподарського виробництва.
Сфери діяльності:
→ Створення типових та тривалих сталих для
фахового аграрного навчання, які у перспективі
будуть реалізовуватись українським закладом у
співпраці з приватними організаціями.
→ Щорічне закладання демонстраційних полів.
Польові досліди, які відбуваються на полях,
мають на меті не тільки унаочнити навчання, а
і показати переваги різних сортів та технологій
вирощування. Демонстраційні та дослідні ділянки (46 га.) надає український партнер проекту,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого.
→ Проведення щонайменше одного Дня Поля
АДНЦ на рік.
Дні поля потрібні для демонстрації техніки та
оцінки польових дослідів. АДНЦ та економічні
партнери презентують широкому загалу публіки
переваги та методи та сталого сільського господарства.
→ Орієнтовані на практичне навчання семінари з
технічних, економічних та екологічних питань,
з таких тем як використання комбайнів, зберігання зерна, оптимізація вирощування кукурудзи та аналіз ґрунтів.Також на базі АДНЦ у 2017
році відбулися Перші міжнародні дні поля DLG
в Україні. У майбутньому планується проведення наступних Дній Поля.

Політичними партнерами проекту з німецької
сторони виступають Федеральне Міністерство
продовольства та сільського господарства Німеччини (ФМПСГ), а з української сторони Міністерство аграрної політики та продовольства України
(МАПП) та Міністерство освіти і науки України
(МОН). Оперативний партнер на місці - Інститут УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого у смт Дослідницьке (Київська область), на базі якого працює
АДНЦ.
Проект АДНЦ тісно співпрацює з міжнародними
підприємствами аграрної та харчової економіки,
які надають центру у розпорядження сучасну с/г
техніку для навчальних цілей та для підготовки демонстраційних полів. Зараз це такі фірми як: Case IH, Claas, Holmer, Horsch, Lemken,
Limagrain, Маїс Дніпропетровськ, Norika, Rauch,
STEFES та Strube. Ряди економічних партнерів
можуть поповнитись.

