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Інновації та традиції є фундаментальними основами
успіху Австрії в галузі сільського господарства та
сфери додаткових послуг. У 2016 році експорт
сільськогосподарської продукції збільшився на 3,3% і
досяг 10,4 млрд. євро, що складає 7,9% від загального
обсягу австрійського експорту. Ці цифри підкреслюють
важливість сільськогосподарської торгівлі як ключового
двигуна економічного розвитку.
У світі, що глобалізується, змінюються класичні форми
регіональних взаємин, все більшого значення набувають
надрегіональні та міжнародні зв’язки. Збереження
конкурентних переваг у торгівлі сільськогосподарськими
товарами та у сфері додаткових послуг у зв’язку з цим
грають вирішальну роль.
З моменту створення в 1999 році зусилля Австрійського
Сільськогосподарського Кластера (Austrian Agricultural
Cluster - ААС) спрямовані на об’єднання передових
австрійських сільськогосподарських компаній та їх
успішну інтеграцію в сферу міжнародної економіки.
Федеральне Міністерство з питань сталого розвитку та
туризму постійно підтримує свого надійного партнера
ААС, що допомагає сільськогосподарській галузі Австрії
успішно використовувати потенціал зростаючих
міжнародних ринків та інноваційних технологій. Я радий
гарантувати нашу незмінну прихильність до прогресу в
цій найважливішій сфері сучасної економіки.
Elisabeth Köstinger
Міністр з питань сталого 
розвитку та туризму

Австрійський сільськогосподарський кластер (AAC)
є експортно-орієнтованим об’єднанням найбільш
інноваційних австрійських виробників обладнання
в галузі сільського господарства, переробки
харчових продуктів і поновлюваних джерел
енергії.
Кластер був заснований в 1999 році Міністерством
сільського і лісового господарства, навколишнього
середовища та водних ресурсів Австрії, а також
Палатою економіки Австрії в рамках Програми
сприяння експорту.
Співпраця з представництвами і регіональними
відділеннями Європейського союзу, а також
з асоційованими членствами університетів і
федеральних сільськогосподарських інститутів в
області наукових досліджень, освіти та економіки,
створює широку платформу наукових знань і
практичних рішень.
В даний час ми представляємо 21 крупну
компанію-члена, що працюють у сфері створення
доданої вартості продуктів харчування.

INSTRUMENTS

ААС – ТЕХНОЛОГІЇ І
ПОСЛУГИ

Австрійський сільськогосподарський кластер
пропонує рішення для агробізнесу в наступних
категоріях:
Племінні тварини та сперма, утримання
тварин, харчування тварин, розумне сільське
господарство, переробка харчових продуктів та
біоенергетика:
 лемінна велика рогата худоба, свині, кози, 
П
вівці і сперма
Трактори і сільськогосподарська техніка
Технології переробки зерна і насіння
Інноваційне харчування для тварин
 іагностика ветеринарних і
Д
сільськогосподарських продуктів
Інноваційне стійлове обладнання та 
технології годівлі
Сільськогосподарські будівлі
Технології виробництва харчових продуктів
Системи моніторингу погоди, аналізатори грунту
Розумні системи моніторингу ВРХ
 ішення для розумного сільського господарства
Р
вздовж ланцюжка створення доданої вартості
продуктів харчування
 истема планування сільськогосподарських
С
ресурсів
Наукові знання
Консультації по програмам Європейського Союзу
Послуги в розробці проектів.
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РОЗРОБКА ПРОЕКТІВ:
КОНСАЛТИНГ, ПЛАНУВАННЯ
ТА ПОСТАЧАННЯ ГОТОВИХ
ПРОЕКТІВ ПІД КЛЮЧ
Ви хочете оптимізувати свій агробізнес або
плануєте нові інвестиції в тваринницьке
виробництво, розумне сільське господарство,
харчову промисловість або біоенергетичні
проекти? За допомогою нашого 6-ступеневого
підходу ми проконсультуємо Вас по комплексним
сільськогосподарським проектам уздовж ланцюжка
створення доданої вартості продуктів харчування
або за окремими проектами в залежності від Ваших
потреб.

01

Спочатку ми говоримо про майбутнє.

02

Потім ми створюємо рішення.

03
04
05
06

Давайте зустрінемося і поговоримо про те, що важливо
для Вашого бізнесу в майбутньому.

Грунтуючись на нашому аналізі, ми разом розробляємо
стійкі проектні рішення.

Ми складаємо концепцію проекту.
Після Вашої згоди з нашою проектною пропозицією
ми складаємо концепцію проекту. Ми фокусуємося на
збільшенні Ваших доходів і скорочення витрат.
Ви приймаєте рішення, ми розробляємо
пропозицію.
Ми розробляємо пропозицію для успішної реалізації
Вашого проекту.
Ми забезпечуємо реалізацію проекту.
Покладіться на конструктивні послуги та технології
«Зроблено в Австрії» за підтримки місцевих субпідрядників.

Запуск проекту і досягнення успіху.
Після реалізації проекту ми підтримуємо співпрацю і
допомагаємо Вам в досягненні цілей проекту і успіху
Вашого бізнесу.
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ADVANTAGE AUSTRIA з близько 110 офісами у більш ніж 70
країнах світу надає широкий спектр послуг з розвитку бізнесу
для австрійських компаній та їх міжнародних партнерів. Близько
800 наших співробітників та 35 консультантів по всьому світу
допоможуть вам знайти австрійських постачальників та бізнеспартнерів. Ми організовуємо приблизно 1200 заходів щороку
задля налагодження ділових контактів. Серед послуг від офісів
ADVANTAGE AUSTRIA також ознайомлення з австрійськими
компаніями, що шукають імпортерів, дистрибуторів та торгових
представиників, надання докладної інформації про Австрію як
ділове середовище і про вихід на австрійський ринок.
ADVANTAGE AUSTRIA пропонує широкий спектр послуг:
надання загальної інформації про українську економіку
надання та пошук інформації за галузями
пошук партнерів зі збуту та інших партнерів по бізнесу
 ідтримка в налагодженні ділових відносин з
п
австрійськими компаніями
 рганізація участі австрійських компаній в Україні у
о
галузевих виставках  
 ідтримка австрійських фірм, які хочуть розвивати свій
п
бізнес на території України
Якщо ви зацікавленні в отриманні інформації з
економічних питань чи налагодженні контаків з
австрійськими компаніями, будь ласка, зв’яжіться з нами:
ADVANTAGE AUSTRIA Kyiv

ADVANTAGE AUSTRIA Lviv

Торговий відділ 
Посольства Австрії
вул. Круглоуніверситетська 3-5
оф. 31, пов. 11
01024 Київ
Україна
T +380 44 220 35 40
F +380 44 220 35 41
kiev@advantageaustria.org
www.advantageaustria.org/ua

ADVANTAGE AUSTRIA Lviv
Торговий Офіс у Львові
вул. Джохара Дудаєва 20
79005 Львів
T +380 32 2615316/17
F +380 32 2615 316
lwiw@advantageaustria.org
www.advantageaustria.org/ua
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BAUER GmbH, трубний і
насосний завод
Інноваційне управління зрошенням,
стічними водами і енергією
З моменту свого заснування в 1930 році група BAUER
була зосереджена на технологіях управління зрошенням
і перекачування рідкого навозу. Сьогодні компанія
швидко розвивається в секторі біотехнологій, пропонуючи
водоочисні та біогазові установки, і спеціалізується на трьох
основних сегментах: управління зрошенням, управління
стічними водами, а також управління енергоспоживанням.
Група BAUER експортує 90% своєї продукції в більш ніж 90
країн світу.

Продукція
Різні зрошувальні системи
 martRain - додаток для управління і оптимізації
S
зрошувальних систем
Транспортування рідкого навозу
Інноваційна обробка навозу
Труби та фітинги
 ехнології очищення стічних вод і сепарації для харчової
Т
та паперової промисловості
Компоненти для біогазових установок
BRU - установка для відновлення підстилки.

Контакти в Австрії

Контакт Україна

BAUER GmbH, Röhren- und Pumpenwerk
Kowaldstraße 2, 8570 Voitsberg, Austria
Contact: Otto Roiss
Managing Partner
M: +43 664 390 19 97
or@bauer-online.com
www.bauer-at.com

Röhren- und Pumpenwerk Bauer
Gesellschaft m.b.H.
Kowaldstraße 2, 8570 Voitsberg, Austria
Contact: Viktoriia Lisovska
Sales Assistant Eastern Europe
T: +43 3142 200-338
v.lisovska@bauer-at.com
www.bauer-at.com
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Berglandmilch eGen
Австрійські молочні продукти
безкомпромісної якості
Berglandmilch є найбільшим виробником молочних продуктів
в Австрії і одним з найбільш значущих молочних заводів
в Центральній Європі. Berglandmilch налічує близько 1500
співробітників, включаючи дочірні компанії, і щорічно
переробляє понад 1,2 млрд. кг молока під брендами
Schärdinger, Desserta, Tirol Milch, Lattella, Landfrisch, Stainzer,
Alpi і Alpiland. Випускаються понад 350 видів різних свіжих
продуктів, включаючи ультрапастеризоване молоко, масло,
йогурти і сирні сири. Багато продуктів регулярно отримують
нагороди за кращу якість і інновації.
Група Berglandmilch налічує понад 12 000 постачальників, які
також є власниками концерну.

Продукція
Молоко (ESL, UHT)
Молочні коктейлі (упаковка Tetra і SIG, ПЕТ-пляшки)
Йогурти, фруктові йогурти
Масло, сир і сирні делікатеси
Ми також випускаємо продукцію для приватних марок і
ексклюзивних брендів.

Контакти в Австрії

Контакт Україна

Berglandmilch eGen
Schubertstrasse 30
4600 Wels, Austria
Contact: Claudia Hackl
Assistant to CEO
T: +43 7476 77311 5627
claudia.hackl@berglandmilch.at
www.berglandmilch.at

Berglandmilch eGen
Schubertstrasse 30
4600 Wels, Austria
Contact: Claudia Hackl
Assistant to CEO
T: +43 7476 77311 5627
claudia.hackl@berglandmilch.at
www.berglandmilch.at
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Bertsch Foodtec GmbH
Інноваційні технології і технологічне обладнання
для харчової промисловості
BERTSCHgroup була заснована в 1925 році і розвинулася в
визнаного на міжнародному рівні постачальника котелень
і енергетичних установок, рішень в галузі поновлюваних
джерел енергії, системного інжинірингу та обладнання
для харчової промисловості. Bertsch Foodtec виробляє
обладнання для молочної промисловості. Bertsch пропонує
інтегровані рішення від планування проекту до виробництва,
установки і сервісного обслуговування обладнання. Від
збору і переробки молока до термообробки та охолодження
молочних продуктів або отримання вершків у виробництві
вершкового масла - BERTSCHfoodtec є досвідченим експертомпартнером для всієї індустрії молочних продуктів.

Продукція
Ми пропонуємо різні послуги установам, місцевим органам
влади і муніципалітетам, а також компаніям:
Системи переробки молока
Змішувальні установки
Фільтраційне обладнання
Системи очищення
Ємкості і контейнери

Контакти в Австрії

Контакт Україна

Bertsch Foodtec GmbH
Herrengasse 23
6700 Bludenz, Austria
Contact: Christoph Hueber
Генеральний директор
M: +43 664 14 27 495
christoph.hueber@bertsch.at
www.bertsch.at

Bertsch Foodtec GmbH
Herrengasse 23
6700 Bludenz, Austria
Contact: Christoph Hueber
Генеральний директор
M: +43 664 14 27 495
christoph.hueber@bertsch.at
www.bertsch.at
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Bertsch-Laska Produktionsund Handels-GmbH
Інноваційні технології і виробниче обладнання
для харчової промисловості
BERTSCHgroup була заснована в 1925 році і розвинулася в
визнаного на міжнародному рівні постачальника котелень і
енергетичних установок, рішень в галузі поновлюваних джерел
енергії, системного інжинірингу та обладнання для харчової
промисловості. Bertsch Laska - експерт з технологій для м’ясної,
ковбасної, птахівничої і рибної промисловості. Bertsch пропонує
інтегровані рішення від планування проекту до виробництва,
установки і сервісного обслуговування обладнання.  

Продукція
Ми пропонуємо різні послуги установам, місцевим органам
влади і муніципалітетам, а також компаніям:
Системи забою і розбирання
Сепаратори
Машини для формування та порціонування
Устаткування для виробництва ковбас
Устаткування для виробництва шинки
Машини для термічної обробки
Пакувальні системи

Контакти в Австрії

Контакт Україна

Bertsch-Laska Produktions-und
Handels-GmbH
Baumgasse 68, 1030 Wien, Austria
Contact: Hubert Hackl
Генеральний директор
T: +43 664 242 70 71
hubert.hackl@bertsch.at
www.bertsch.at

Bertsch-Laska Produktions-und
Handels-GmbH
Baumgasse 68, 1030 Wien, Austria
Contact: Hubert Hackl
Генеральний директор
T: +43 664 242 70 71
hubert.hackl@bertsch.at
www.bertsch.at
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Biomedica Medizinprodukte
GmbH & Co KG
Глобальні технології. Місцеві рішення
Компанія Biomedica, що має 13 офісів у Центральній та
Східній Європі та команду з 250 фахівців, є провідним
дистриб’ютором медичних виробів, діагностикою ін-вітро,
продуктами для наук про життя, іммуноаналізу Біомедіка та
Клінічний ІТ.
Спеціально для ветеринарної та агропромислової
діагностики Біомедіка пропонує широкий спектр
інноваційних рішень.

Продукти та послуги
Тестування інфекційних хвороб
Управління відтворенням
Інструменти для викорінення та контролю програм
Здоров’я тварин
HACCP / гігієна
Виявлення патогенів мікробіології
Виявлення залишків
Контроль якості молочних продуктів, вина, пива, напоїв

Контакти в Австрії

Контакт Україна

Biomedica Medizinprodukte GmbH &
Co KG
Divischgasse 4, 1210 Vienna, Austria
Contact: Rainer Klinger
Head of Division Veterinary & Food
Diagnostics
T: +43 676 831 07 794
rainer.klinger@bmgrp.at
www.bmgrp.eu

Biomedica Medizinprodukte GmbH &
Co KG
Divischgasse 4, 1210 Vienna, Austria
Contact: Rainer Klinger
Head of Division Veterinary & Food
Diagnostics
T: +43 676 831 07 794
rainer.klinger@bmgrp.at
www.bmgrp.eu
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BIOMIN Animal Nutrition GmbH
Ми дбаємо про здорове харчування тварин вперед по шляху природи
BIOMIN, лідер в області харчування і охорони здоров’я тварин,
розробляє і виробляє кормові добавки, премікси та послуги,
що дозволяють покращувати показники продуктивності
тварин за допомогою економічно обгрунтованих заходів.
Наша продукція включає технології з управління ризиком
контамінації мікотоксинами, комплексні підходи до натуральної
стимуляції росту і технології, спеціально розроблені відповідно
до харчовими потребами свиней, птиці, молочної та м’ясної
худоби, а також риби.

Продукція
Управління ризиком контамінації мікотоксинами (Mycofix®)
Фітогенетікі (Digestarom®)
Підкислювачі (напр., Biotronic®)
Прибуток (напр., PoultryStar®, AquaStar®)
Консервування (напр., Biomin® BioStabil)
Біоактивні харчові добавки (напр., Levabon® Rumen E)
Премікси

Контакти в Австрії

Контакт Україна

BIOMIN Animal Nutrition GmbH
Erber Campus 1
3131 Getzersdorf , Austria
Contact: Markus Edlinger
Генеральний директор
T: +43 664 396 69 28
markus.edlinger@biomin.net
www.biomin.net

BIOMIN Ukraine LLC
Schekavitska Street 30/39, Office 167,
04071 Kiev, Ukraine
Contact: Vitaliy LOKHOV
Генеральний директор BIOMIN Ukraine
T: +380 44 360 1881
F: +380 44 207 1210
M: +380 67 538 5156
vitaliy.lokhov@biomin.net
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BOKU – Університет природних
ресурсів та наук про життя в Відні
Передовий науковий досвід з практичним
технічним ноу-хау
Інститут сільськогосподарської техніки при Віденському
університеті природних ресурсів і наук про життя
застосовує свої наукові знання в поєднанні з галузевим,
консалтинговим і практичним досвідом. Інститут
спеціалізується на дослідженнях і навчанні в галузі інженерії
сільськогосподарських процесів, агромеханіки, біоенергетики
та інженерії, системної інженерії та оцінки технологій.

Послуги
Ми пропонуємо різні послуги для промисловості, 
урядів та НУО:
Техніко-економічні обгрунтування і звіти
Моніторинг обладнання
Планування і будівництво випробувальних установок
Польові випробування і оцінка машин і інструменту
Аналіз біомаси (TM, oTM, потенціал біогазу)
Експертна і призначена для користувача оцінка
Робочий моніторинг, робочий цикл і аналіз функцій
Дослідження напружень і деформацій
 цінка життєвого циклу і балансів парникових газів для
О
продуктів, виробничих систем і організацій

Контакти в Австрії

Контакт Україна

BOKU University of Natural Resources
and Life Sciences Vienna
Peter-Jordan-Strasse 82, 1190 Vienna
Contact: Andreas Gronauer
Head of Institute of Agricultural
Engineering
M: +43 664 84 53993
andreas.gronauer@boku.ac.at
www.boku.ac.at

BOKU University of Natural Resources
and Life Sciences Vienna
Peter-Jordan-Strasse 82, 1190 Vienna
Contact: Andreas Gronauer
Head of Institute of Agricultural
Engineering
M: +43 664 84 53993
andreas.gronauer@boku.ac.at
www.boku.ac.at
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CNH Industrial Österreich GmbH
Tractors and Advanced Farming Systems
Професіонали обирають техніку компанії Case IH, яка
вже понад 175 років випускає продукцію для сільського
господарства. Величезний асортимент тракторів, комбайнів
і причіпного обладнання; всесвітня дилерська мережа
висококласних фахівців, – ми робимо все для надання
високоякісних послуг та постачання продуктивних рішень
для досягнення ефективності, гідної 21-го століття. Щоб
отримати більше інформації про товари та послуги компанії
Case IH, відвідайте сайт www.caseih.com.
Case IH — це торгова марка компанії CNH Industrial N.V.,
світового лідера з виробництва техніки. Її акції котируються
на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE: CNHI) та
Електронній фондовій біржі Borsa Italiana (MI: CNHI) (Mercato
Telematico Azionario of the Borsa Italiana). Щоб отримати
більше інформації про компанію CNH Industrial, відвідайте
сайт www.cnhindustrial.com.

www.caseih.com
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Cimbria Heid GmbH
Глобальна перспектива - місцевий фокус
Cimbria є однією з провідних світових компаній у галузі
переробки, переробки та зберігання зерна та насіння, а також
кормів для тварин, продуктів харчування та інших сипучих
продуктів.
Ми володіємо глибокими спеціальними знаннями у всіх
областях сільськогосподарських культур і продуктів очищення і сортування, сушіння, зберігання і транспортування
зерна і насіння - з проектною інженерією і технологічним
контролем як особливо складних областей компетенції.
Ми володіємо як всіма дисциплінами та досвідом в галузі
досліджень, розробки, інжинірингу та виробництва, так і  у
професійному управлінні проектами, консалтингових послуг,
навчання, установки та нагляду за сайтом.

Продукти та рішення для
Обробка насіння
Електронне сортування
Зберігання зерна
Фрезерування кормів
Приготування їжі
Портові термінали
Автоматизація управління

Контакти в Австрії

Контакт Україна

Cimbria Heid GmbH
Heid-Werkstrasse 4
2000 Stockerau, Austria
Contact: Franz Franer
Sales Manager
M: +43 664 380 16 10
ffr@cimbria.com
www.cimbria.com

CIMBRIA UNIGRAIN A/S
representative office in Ukraine
Contact: Oksana Stretovych
директор
T: +380 44 461 92 50
M: +380 50 310 98 77
oksana_stretovych@cimbria.com.ua
www.cimbria.com
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Donau Soja
Об’єднання Donau Soja - розширення поставок
європейської сої для продуктів харчування і кормів
Donau Soja - міжнародна некомерційна організація зі штабквартирою у Відні, Австрія, і з офісами в Україні, в Молдові, Сербії,
Румунії, Німеччини та представництвами в Італії, Польщі та
Нідерландах. Соєві боби з маркуванням Donau Soja вирощуються
в Дунайському регіоні, а соєві боби з маркуванням Europe Soya
вирощуються в Європі. Europe Soya і Donau Soja завжди не
містять ГМО і гарантують 100% прозорість. Завдяки маркуванню
соєвих бобів з регіону забезпечується зв’язок споживачів з
європейськими фермерами та виробниками соєвих бобів.
Об’єднання Donau Soja спільно зі своїми партнерами реалізує
селекційні і дослідницькі проекти для соєвого насіння без ГМО і
концепції захисту соєвих рослин.

Послуги
 прияння вирощування та переробки сої без ГМО в
С
Дунайському регіоні та Європі
 ормування надійних каналів поставок і ланцюжків
Ф
створення доданої вартості через підприємства-членів для
забезпечення незалежних поставок білка в Європі
 ерівництво фінансується програмою по селекції,
К
дослідженню і моніторингу соєвого насіння без ГМО і
розробці концепцій захисту соєвих рослин в Дунайському
регіоні

Контакти в Австрії

Контакт Україна

Danube Soya Organisation
Wiesingerstrasse 6/9
1010 Vienna, Austria
Contact: Markus Sandbichler
Secretary General
T: +43 1 512 17 44 16
sandbichler@donausoja.org
www.donausoja.at

Danube Soya Organisation
Wiesingerstrasse 6/9
1010 Vienna, Austria
Contact: Polina Nelen
T: +380 63 790 58 90
agro.ua@donausoja.org
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DataLab Agro AG
Комплексне програмне забезпечення для
сільськогосподарських підприємств для
досягнення і збереження переваг

Datalab Agro AG - амбітна молода компанія, що
займається розробкою програмного забезпечення для
сільськогосподарської промисловості. Її продукт PANTHEON
Farming надає інструменти для комплексного управління
фермерськими роботами і фінансовими засобами. Datalab
Agro має дочірні компанії в Словенії, Україні, Хорватії, Польщі
та Румунії. PANTHEON Farming реалізується через дочірні
компанії Datalab в Сербії і Македонії.

Продукція
PANTHEON Farming - це хмарне або локальне програмне
рішення для управління фермою і невід’ємна частина
комерційного програмного забезпечення сім’ї PANTHEON,
спеціально створеного для інформаційних і робочих
потреб фермерів. Будучи унікальним програмним
рішенням для сільського господарства, воно охоплює всі
сільськогосподарські процеси: з самого початку (збір даних)
- через підтримку у вигляді рекомендацій / допомоги в
прийнятті рішень і попереджень для прийняття своєчасних
і економічних рішень - до кінця (бухгалтерська звітність) для
ферм будь-яких розмірів і секторів.

Контакт в Словенії

Контакт Україна

Datalab Agro SI d.o.o.
Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana
Contact: Mojca Justin
Генеральний директор
T: +386 51 322 644
mojca.justin@datalab.eu
www.datalab.si/farming

DataLab Agro AG
Bahnhofstrasse 3
CH-8808 Pfäffikon, Swiss
Contact: Mojca Justin
Chief Sales Officer
M: +386 51 322 644
mojca.justin@datalab.si 
www.datalab.ch
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Технології розумного сільського господарства:
підвищення ефективності за допомогою даних

Розумне сільське господарство - це новітня розробка
в сільському господарстві, яка ілюструє зростаюче
використання інформаційно-комунікаційних технологій, які
об’єднують всі елементи ферми в інтелектуальну цифрову
систему сільськогосподарського виробництва. Застосування
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій покликане
скоротити витрати і праці фермера, підвищити точність
фермерської діяльності та забезпечити важливу базу даних
для планування ресурсів фермерських господарств.
На рівні Європейського союзу керівні органи прагнуть до
створення довгострокових умов для переходу до розумного
і стійкого сільського господарства. Широке впровадження
технологій розумного сільського господарства має підвищити
регіональну конкурентоспроможність, гарантувати безпеку
продуктів харчування, збалансоване управління земельними
ресурсами та робочі місця в сільських районах.

Чому Вам слід розглянути використання
технології розумного сільського господарства
Завдяки формуванню детальної інформації, Ви можете
приймати оперативні рішення на основі даних в режимі
реального часу, що дозволяють:
скоротити витрати і вкладення
мінімізувати загибель посівів
створювати якісну продукцію
отримувати стабільні врожаї
досягати більш високого прибутку.

“

Ф ерми в Німеччині, які використовували 
передові цифрові технології, зафіксували 
більш високу врожайність з гектара при 
значному зниженні рівня азоту, а також 
скорочення використання гербіцидів і 
дизельного палива на 10% і 20% відповідно.

”

www.euractiv.com/section/agriculture-food/opinion/farming-4-0digital-technology-at-the-farm-gates/

INSTRUMENTS

Pessl Instruments GmbH
Глобальний гравець в сучасному світі сільського
господарства
Уже понад 30 років Pessl Instruments пропонує інструменти
для прийняття обґрунтованих рішень. Повний спектр
бездротових систем моніторингу торгової марки METOS®,
які працюють на сонячних батареях, і онлайн-платформа
FieldClimate.com застосовуються в будь-яких кліматичних
зонах, в різних галузях промисловості і для різних цілей
- від сільського господарства до досліджень, гідрології,
метеорології, попередження повеней та багато чого іншого.
Компанія Pessl Instruments представлена в 85 країнах світу
і має дочірні підприємства в США, Бразилії, на Україні, в
Туреччині, Південній Африці та Португалії.

Продукція
Метеостанції
 еєстратори даних та датчики, інтегровані 
Р
через онлайн-платформу
Мобільні додатки, API
 ішення для розумного сільського господарства в області
Р
моніторингу погоди, прогнозування погоди, управління
здоров’ям врожаю, управління водними ресурсами,
управління поживністю грунту, логістики та управління
ресурсами

Контакти в Австрії

Контакт Україна

Pessl Instruments GmbH
Werksweg 107, 8160 Weiz
Contact: Gottfried Pessl
Генеральний директор
M: +43 664 400 15 65 
gottfried.pessl@metos.at
www.metos.at

PESSL Instruments GmbH
Metos Ukraine LLC, Dniprovskii ave. 57
74900 Nova Kahovka, Kherson reg. UKRAINE
Contact: Sergey KOVALENKO 
Генеральний директор
T:  +380 50 494 34 22
email: sergey.kovalenko@metos.at
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PIG.AT
Австрійське об’єднання свинарів
PIG.AT є зонтичної організацією всіх австрійських свинарів,
яка координує регіональні племінні асоціації та інтереси
всього інтегрованого виробничого ланцюжка - від селекції до
просування на ринку. Австрійське об’єднання свинарів має
доступ до широкої групи селекціонерів і центрів осіменіння
по всій Австрії і завдяки цьому має можливість поставляти
першокласних племінних тварин і сперму.

Продукція і послуги
Племінні свині і сперма (Велика біла, Ландрас, П’єтрен)
Міцні та плодовиті свиноматки
Експертні знання в усіх областях свинарства
Компетентність в області експорту племінних тварин і
експортного консалтингу
Рішення для розумного сільського господарства

Контакти в Австрії

Контакт Україна

Association of Austrian Pig Farmer
Dresdner Str. 89/19
1200 Vienna
Contact: Maria Straßmayr
Генеральний директор
T: +43 1 334 1721 36
strassmayr@schweine.at
www.schweine.at

Association of Austrian Pig Farmer
Dresdner Str. 89/19
1200 Vienna
Contact: Maria Straßmayr
Генеральний директор
T: +43 1 334 1721 36
strassmayr@schweine.at
www.schweine.at
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SCHAUER Agrotronic GmbH
Інноваційні технології утримання та
годування тварин
Основна компетенція Schauer Agrotronic охоплює всю сферу
годівлі та утримання ВРХ, свиней та коней. Сприятливі
умови утримання тварин, а також економічно ефективне
фермерське обладнання є важливими цілями, які ставить
перед собою компанія. Schauer прагне до того, щоб клієнти
залишалися задоволені і купували знову. Досвід десятиліть
в області передових технологій годівлі та орієнтація
на синергію етичного, економічного і продуктивного
господарства допомогли нам знайти свій девіз «Досконаліші
фермерські системи».

Продукція
 истеми утримання свиней і свиноматок
С
Compident - електронна система годівлі свиноматок
Liquimix - система рідкого годування
Dryfeed - система сухого годування
Spotmix - система мультіфазного годування
Система клімат-контролю
Системи утримання великої рогатої худоби 
та молочної худоби
Технологія видалення навозу
Schauer FarmManager - професійний інструмент для
сучасних свинарських господарств

Контакти в Австрії

Контакт Україна

SCHAUER Agrotronic GmbH
Passauer Strasse 1
4731 Prambachkirchen
Contact: Karlheinz Denk
Marketing Director
M:  +43 664 43 37 650
k.denk@schauer.co.at
www.schauer-agrotronic.com

Representative office
SCHAUER Agrotronic GmbH
Zoi Kosmodemyans’koi St 17
083 03 Boryspil, Kievs’ka oblast
Contact: Viktor Andriischenko
T: +38 04595 648 92
F: +38 04595 648 92
ukraine@schauer-agrotronic.com
www.schauer-agrotronic.com
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Smartbow GmbH
SMARTBOW - Інтелектуальна вушна бирка
для використання всередині приміщень і на
відкритому повітрі
Компанія Smartbow розробила інноваційну вушну бирку для
виявлення статевої охоти, моніторингу жувальної активності
і стану здоров’я, а також для визначення місцеположення
тварини в режимі реального часу. Поведінка тварин і їх місце
розташування реєструються за допомогою сучасних датчиків.
Приймальні пристрої на закритих і відкритих територіях
збирають дані і пересилають їх на локальний сервер, де вони
фіксуються і аналізуються за допомогою самонавчального
алгоритму. У разі статевої охоти або порушення обміну речовин
фермер отримує повідомлення на комп’ютер, смартфон (СМС)
або планшет. Поточне місце розташування відображається на
цифровій карті корівника.

Переваги
Ідеальний огляд на цифровій карті корівника
Додаток для смартфонів і планшетів
Діапазон функцій можна налаштувати за бажанням
Вушна бирка легко встановлюється
 ушна бирка може повторно використовуватися для
В
інших тварин
SMARTBOW надає Вам необхідну інформацію там, де вона Вам
потрібна, і підтримує Вас у повсякденній роботі.

Контакти в Австрії

Контакт Україна

Smartbow GmbH
Jutogasse 3
4675 Weibern, Austria
Contact: Thomas Kimberger
Sales Manager
M: +43 664 967 94 64
thomas.kimberger@smartbow.at
www.smartbow.at

Smartbow GmbH
Jutogasse 3
4675 Weibern, Austria
Contact: Thomas Kimberger
Sales Manager
M: +43 664 967 94 64
thomas.kimberger@smartbow.at
www.smartbow.at
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TITAN Machinery
Компанія TITAN MACHINERY є найбільшим
міжнародним дилером всесвітньо відомого
бренду техніки CASE IH.
TITAN MACHINERY забезпечує своїх клієнтів
першокласною технікою, оригінальними запчастинами
та високопрофесійним сервісом більш, ніж у 100
представництвах по всій території США із штаб-квартирою в
місті Фарго (Північна Дакота, США), а також в європейських
філіях, в т.ч. в Болгарії, Румунії, Сербії та Україні.
З 17 жовтня 2012 р. український аграрний сектор має нагоду
оцінити професіоналізм світового лідера TITAN MACHINERY в
Україні в особі компанії TITAN MACHINERY UKRAINE, яка стала
офіційним дилером CASE IH

Принциповими стандартами роботи сервісної
служби компанії TITAN MACHINERY UKRAINE є:
партнерський підхід до кожного клієнта;
 ирока мережа сервісних представництв на території
ш
України
кваліфіковані та досвідчені сервісні інженери
сучасні сервісні автомобілі та обладнання
с учасні ремонтні майстерні з повним циклом ремонтнодіагностичних робіт будь-якої складності.

Контакти в Австрії

Контакт Україна

Titan Machinery Austria GmbH
Office Park 1,10.OG, Top B10/02
1300 Flughafen Wien, Austria
Contact: Christian Mitterdorfer
Генеральний директор Europe
T: +43 664 811 48 31
christian.mitterdorfer@titanmachinery.com
www.titanmachinery.com

LLC TITAN MACHINERY UKRAINE
14 Vasilkivska Street
03040, Kyiv, Ukraine
Contact: Yuriy Alatortsev
Country Manager
T: +38 44 594-51-71
yuriy.alatortsev@ titanmachinery.com.ua
www.titanmachinery.ua
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WOLF Systembau GesmbH
Сільськогосподарські будівлі та бетонні
резервуари
Група WOLF є провідним і надійним партнером з
неперевершеною репутацією в області аграрного,
комерційного та промислового будівництва і зведення
високоякісних збірних будинків. Використання деревини,
сталі й бетону, а також ретельно продумані комбінації
матеріалів створюють базу, на основі якої група WOLF
пропонує максимально економічні будівельні рішення,
індивідуально адаптовані до вимог замовника.

Продукція
Корівники, свинарники, пташники, стайні
Ангари для техніки та обладнання
 ромислові будівлі (напр., Спортивні та розважальні
П
будівлі, муніципальні будівлі)
Склади, логістичні центри
Проектування і будівництво фундаментів
 омплекси для біоенергетичних і фотогальванічних
К
установок
Бетонні резервуари і силоси
Цвяхові пластини

Контакти в Австрії

Контакт Україна

WOLF Systembau Ges.m.b.H
Fischerbühel 1
4644 Scharnstein, Austria
Contact: Thomas Stadler
Генеральний директор
T: +43 7615 300 340
thomas.stadler@wolfsystem.at
www.wolfsystem.at

TOV Wolf System
Leontovicha str.7
01030 Kiev, Ukraine
Contact: Vitali KONDRATENKO
T: + 49 9932 37794
M: +49 151 46108254
vitali.kondratenko@wolfsystem.de
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The Austrian Federal Association for
Sheep and Goats
Австрійський федеральний союз вівчарів і
козівників
Австрійський федеральний союз вівчарів і козівників є
основним відомством і контактним центром для політиків,
органів влади та інших організацій в індустрії вівчарства і
козівництва Австрії. Важливими завданнями нашого союзу є
представництво інтересів за кордоном і просування експорту.
Ми довгостроковий і надійний партнер для австрійських
фермерів-селекціонерів овець і кіз і досягаємо успіху за рахунок
якості наших племінних тварин, професійної обробки експорту і
подальшої підтримки. Ми регулярно обмінюємося професійним
досвідом, ділимося експертними знаннями з вітчизняними
і зарубіжними замовниками, племінними об’єднаннями та
політичними лідерами.

Основні експортні породи:
Вівці: Меринос, Бергшаф, Юрашіп
 ози: зааненские кози, альпійські гірські кози, бурські
К
кози
Австрійські вівці і кози відповідають найвищим стандартам
здоров’я тварин і племінної якості.

Контакти в Австрії

Контакт Україна

ÖBSZ Association of Austrian Sheep 
& Goat breeders
Dresdner Str. 89/19
1200 Wien, Austria
Contact: Josef Stöckl
Export Manager
T: +43 699 119 65 207
josef.stoeckl@LK-OOE.at
www.oebsz.at

ÖBSZ Association of Austrian Sheep 
& Goat breeders
Dresdner Str. 89/19
1200 Wien, Austria
Contact: Josef Stöckl
Export Manager
T: +43 699 119 65 207
josef.stoeckl@LK-OOE.at
www.oebsz.at
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The Federal Association of Austrian
Cattle Breeders
Федеральний союз австрійських скотарів
Федеральний союз австрійських скотарів (ZAR) є головною
організацією всіх австрійських скотарських об’єднань. 22
000 ферм в Австрії, що налічують більш ніж 400 000 голів
великої рогатої худоби в племінній книзі, спільно працюють
над систематичним поліпшенням виробників окремих
порід. Тварини в Австрії регулярно проходять контроль для
забезпечення найвищих стандартів безпеки. Щорічно ми
експортуємо більше 30 000 стельних телиць в більш ніж 30
країн світу.

Продукція та послуги
 кспорт ВРХ (основні породи: Симентальська, Пінцгау,
Е
Тирольска сіра, Австрійська коричнева швейцарська
худоба, Голштинська, м’ясні породи)
 онтроль якості та продуктивності, обробка
К
інформаційних даних
Експорт сперми і ембріонів австрійської ВРХ
Управління проектами та планування розвитку
 озумні рішення для сільського господарства в області
Р
управління стадом

Контакти в Австрії

Контакти в Австрії

Association of Austrian Cattle Breeders
Dresdner Str. 89/19
1200 Vienna
Contact: Martin Stegfellner
Генеральний директор
T: +43 1 334 17 21 14
stegfellner@zar.at
www.zar.at

Association of Austrian Cattle Breeders
Dresdner Str. 89/19
1200 Vienna
Contact: Martin Stegfellner
Генеральний директор
T: +43 1 334 17 21 14
stegfellner@zar.at
www.zar.at
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IK Pyhra
Міжнародний центр компетенції племінного і
молочного скотарства
Міжнародний центр компетенції племінного і молочного
скотарства Pyhra - це об’єднання, що спеціалізується на
навчанні та практичних тренінгах в галузі скотарства та
переробки молока.

Основна діяльність
 ерсональна і професійна підготовка фермерів, особливо
п
в галузі тваринництва в Австрії та за кордоном
 ерсональна і професійна підготовка працівників
п
сільського і лісового господарства за допомогою
навчання в області виробництва, економіки, соціальних,
культурних, медичних та екологічних питань
с півпраця і обмін досвідом з сільськогосподарськими
професійно-технічними училищами, а також з іншими
навчальними закладами
 ідтримка організацій австрійського скотарського сектора
п
за допомогою професійних знань

Контакти в Австрії

Контакт Україна

IK Pyhra - International competence centre
for cattle breeding and milk production
Kyrnbergstrasse 4
3143 Pyhra, Austria
Contact: Helmut Riegler-Zauner
Генеральний директор
M: +43 664 60 259 23 604
helmut.riegler-zauner@lk-noe.at
www.ik-pyhra.at

IK Pyhra - International competence centre
for cattle breeding and milk production
Kyrnbergstrasse 4
3143 Pyhra, Austria
Contact: Helmut Riegler-Zauner
Генеральний директор
M: +43 664 60 259 23 604
helmut.riegler-zauner@lk-noe.at
www.ik-pyhra.at
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WIESER CONSULT GmbH
Консалтинг і розробка проектів
З моменту свого заснування в 1996 році компанія WIESER
CONSULT GmbH розвинулася в успішну консалтингову
компанію і надійного партнера по проектам в галузі
сільського господарства, харчової промисловості та
біоенергетики на ринках, що розвиваються і зростають. Наш
досвід ґрунтується на більш ніж 450 успішно реалізованих
проектах.

Консалтингові послуги
 онсультації в галузі сільського господарства і комплексні
К
сільськогосподарські рішення уздовж ланцюжка
створення доданої вартості продуктів харчування
 онсультації в галузі біоенергетики з фокусом на
К
сільськогосподарських відходах, таких як солома,
кукурудзяні качани, курячий послід і т.д.
 онсультації з питань загального управління (експортний
К
консалтинг, злиття і поглинання, дослідження по країнам,
галузевий аналіз)
 онсультації з питань застосування розумних технологій в
К
сільському господарстві, переробці продуктів харчування
та біоенергетики, консультації за рішеннями в області
точного землеробства
Розробка проектів для створення розумної ферми

Контакти в Австрії

Контакт Україна

WIESER CONSULT GmbH
Annastrasse 19
9210 Pörtschach am Wörthersee
Contact: Hermann Wieser
Генеральний директор
T: +43 676 40 51 250
office@wieserconsult.com
www.wieserconsult.com

JUNIJA Services GmbH
Zamarstyniwska Str. 83A
79019 Lwiw, Ukraine
Contact: Paul Tomandl
M: +380 (50) 372 6867
paul.tomandl@junija.eu
www.junija.eu
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Видавництво ТОВ «Аграр Медієн
Україна»
Журнал Agroexpert (передплатний індекс 37150) - щомісячний
практичний посібник керівника,  ветлікаря, зоотехніка,
механізатора, агронома.
Книги: «Насіння – золотий фонд урожаю», «Специальные
удобрения», «Болезни плодовых», «Практичне садівництво»,
«Атлас болезней свиней», «Кормление свиней», «Здоровье
копыт» ...
Семінари: «Ефективне свинарство», «Моя молочна ферма».
Всеукраїнські конкурси: «Кращий молодий агроном», «Кращий
молодий інженер».
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ТОВ «Аграр Медієн Україна»
02660, м. Київ
вул. Євгена Сверстюка, буд. 11, оф. 300
Директор: Ольга Сидоренко
E-mail: o.sydorenko@agroexpert.ua
Тел.: +380672390172
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LCC Agrar Medien Ukraina
02660, Kiev
Evhena Sverstiuka str., 11, office 300
Direktor Olga Sydorenko
E-mail: o.sydorenko@agroexpert.ua
tel. +380672390172
expert.ua

www.agro

NOTES
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ТЕХНОЛОГІЇ І ПОСЛУГИ ДЛЯ
АГРОБІЗНЕСУ
КОНСАЛТИНГОВІ ПОСЛУГИ
УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ
Австрійський
сільськогосподарський
кластер
Dresdner Straße 89/19
1200 Vienna, Austria
T: +43 / 42 72 / 22 20-0
M: +43 / 676 / 40 51 250
office@aac.or.at
www.aac.or.at

