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Всеукраїнський День поля-2009: новий формат – нові можливості

«Урожай починається з філософського ставлення до землі» Юлія Тимошенко
Всеукраїнський День поля-2009 став знаковою подією як для аграрієв, так і для
Міністерства агрополітики України. Вперше на цьому заході був представлений не тільки
сучасний парк технічного оснащення АПК, а й весь технологічний ланцюжок
ефективного виробництва якісної сільгосппродукції, в основі якого технологія
ресурсозберігаючого землеробства. - Цей День поля, хоч ми й проводимо його вже
вчетверте, він відрізняється від попередніх, - зазначив директор Корпорації «Агро-Союз»
Володимир Хорішко. - Згідно з задумом Міністерства агрополітики вперше День поля –
це демонстрація не того, що ми виробляємо, а того, що нам потрібно. Це демонстрація не
техніки, а скоріше – це демонстрація технологій, які можуть виручити особливо зараз в
достатньо непростий час фінансової кризи. Я хочу, щоб усі зрозуміли, що настав час
прийняття швидких рішень, зволікати не можна ні вам, членам Уряду, ні нам,
сільгоспвиробникам. Технологічне переоснащення АПК України зараз стає питанням №1.
У пошуках підвищення рентабельності аграрного бізнесу на виставку приїхали більш як
3,5 тис. відвідувачів, серед яких весь склад Уряду на чолі з Прем’єр-міністром України
Юлією Тимошенко, а також Міністр аграрної політики України Юрій Мельник, голова
Дніпропетровської обласної державної адміністрації Віктор Бондар, Голова
Дніпропетровської обласної ради Юрій Вілкул, директор Корпорації «Агро-Союз»
Володимир Хорішко, директор Корпорації «Агро-Союз» Сергій Прокаєв, член Ради
Федерації Федеральних зборів Російської Федерації та президії всіх фермерів Росії
Володимир Плотніков. 23 липня в рамках Всеукраїнського Дня поля в Дніпропетровській
області на базі Корпорації «Агро-Союз» Уряд провів виїзне засідання, присвячене
виключно вирішенню аграрних питань. Виїзне, відкрите і позачергове засідання Уряду
проводилося за участю асоціацій сільськогосподарських виробників, місцевої, обласної,
районної ради кожної області, а також керівників найбільших аграрних підприємств, які
хотіли поспілкуватися з Урядом, і донести до Уряду всю проблематику, з якою сьогодні
стикається аграрний комплекс. На відкритому засіданні було прийнято 20 рішень Уряду,
які передбачають вирішення тих чи інших питань в аграрному секторі. Це своєрідне
продовження семінарів-дискусій, на яких розробляли документ про агротехнологічну
політику України. Передбачається, що впровадження новітньої ресурсозберігаючої
технології стане базою для реалізації державної агрополітики. - Ми сьогодні побачили на
виставці і потім ще заслухали на відкритому засіданні Уряду про новітню технологію
землеробства, - підвела підсумки засідання Кабінету Міністрів Юлія Володимирівна. - Ця
технологія і відповідна техніка в усьому світі використовується як найсучасніша і
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найефективніша, оскільки дає можливість порівняно з класичною технологією обробки
землі вдвічі знизити собівартість зерна. І ми сьогодні прийняли рішення за місяць
розробити стратегічну державну програму застосування технології ресурсозбереження
на чорноземах України, яка дає можливість мати вдвічі меншу собівартість тони
вирощеного зерна, покращити екологічний стан середовища, дає можливість
підвищувати якість сільськогосподарських грунтів, а не знищувати родючий пласт грунту.
Така стратегічна програма впровадження технології No-Till на теренах України буде
затверджена і підкріплена бюджетними ресурсами.
Посмотреть фоторяд
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