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ЦЕНТР ІННОВАЦІЙ «ЕС GHT».
РОЗКРИТИ ПОТЕНЦІАЛ РОСЛИН
У СІЧНІ ЦЬОГО РОКУ В СЕЛІ ВОДЯНО (КАМ’ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ
Р-Н) НА ЗАПОРІЖЖІ ВІДКРИЄТЬСЯ EXCELLENCE CENTER
GREENHOUSE TECHNOLOGY НА БАЗІ ГОСПОДАРСТВА ЮРІЯ ЧОРНОГО.
У ЦЕНТРІ ІННОВАЦІЙ «ЕС GHT» ДЕМОНСТРУЮТЬСЯ ГІБРИДИ ТОМАТІВ
ЗАКРИТОГО ҐРУНТУ КОМПАНІЙ DE RUITER ТА SEMINIS У ТИПОВИХ
ДЛЯ ЦЬОГО РЕГІОНУ ТЕПЛИЦЯХ ІЗ УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИРОЩУВАННЯ.

Геннадій Гнип
Центр Інновацій «ЕС GHT» був
заснований за сприяння світових
лідерів у галузі селекції та насінництва овочевих культур –– компаній De
Ruiter і Seminis, які спеціалізуються на
виробництві високоякісного насіння
для закритого ґрунту типових гібридів
томатів і підщеп для них.
— Фермер, який звик працювати
з одним гібридом, мимоволі переносить свій досвід на новий гібрид, —
говорить керівник відділу насіння
овочевих культур компанії Monsanto

Олександр Буйволюк. — Наприклад,
у новому гібриді міжвузля мають бути
коротшими, плоди –– дещо іншої
форми, він потребуватиме іншого
типу живлення. Причому вносити
елементи живлення під одні гібриди
треба раніше, під інші — пізніше,
із різним балансом елементів. Тому
фермер-традиціоналіст навіть із найкращим гібридом може не отримати
того результату, на який сподівався.
Не можна в автомобіль із бензиновим
двигуном залити дизельне пальне.
Машина працювати буде, але без сподіваного ефекту. У Excellence center’і
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ми хочемо продемонструвати можливості наших гібридів,
які можна отримати в стандартних для Кам’янського регіону плівкових дугових теплицях типу «балаган», а також у
більш технологічних великих секційних теплицях, за якими
майбутнє. Центр Інновацій «ЕС GHT» поєднує передові
технології поливу, підживлення та будівництва теплиць.
Відвідувачі зможуть отримати тут поради спеціалістів,
а на Днях поля — послухати лекції кращих вітчизняних
та зарубіжних експертів. І головне — вживу побачити
рослини, які максимально розкривають свій селекційний
потенціал. Коли люди навчаться краще вирощувати,
вони задумаються, як краще продати. Можливо, почнуть
об’єднуватися в кооперативи, асоціації.
Олег Тараненко, директор ТОВ «Олан Агро»
(офіційний дистриб’ютор брендів Seminis
та De Ruiter в Україні):
–– Ідея створення місця, в якому фермери зможуть отримати відповіді на свої питання, не нова. Тому наш спільний
проект зі стратегічним партнером в регіоні Юрієм Чорним
продемонструє найбільш ефективний шлях для отримання
найвищого результату з вирощування овочів у закритому
ґрунті. Ми покажемо фермерам формулу успіху: енергоефективність + продуктивність (урожай) + потреби ринку +
вибір гібрида = прибуток (фінансовий результат).
У першій ротації ми продемонструємо 16 комерційних
гібридів томатів різного типу. Серед них будуть як гібриди,
перевірені роками та різними країнами, так і новинки.
Найочікуваніша з них –– це новий рожевоплідний Beefтомат Мей Шуай, в якому унікально поєднується щільність
та смак.
Юрій Чорний, директор Центру Інновацій «ЕС GHT»:
28 грудня посіяли насіння гібридів Seminis у касети на
160 чарунок, заповнених торф’яною сумішшю. До появи

сходів температуру в розсадному відділенні тримали на рівні плюс 25 °С градусів, після
появи сходів удень –– 22–23 °С,
уночі — 15–17 °С. До 9-го січня
вони зійшли, з’явився перший
справжній листочок. Досвічуємо по 16 годин на добу, з 6-ї
ранку до 10-ї вечора.
Підживлювати буду стартовим добривом у пропорції
13:40:13 –– азот, фосфор, калій.
Зараз дуже важливо дотриматися температурного та
світлового режиму. Поки розсада в касетах, ми їй даємо
максимальну кількість світла для швидшого розвитку.
Потім її пересадимо у півлітрові горщики і перенесемо
в основне відділення. Перший крок до нашої спільної мрії
зроблений, to be continue…

