
передплатний індекс 23419

49 agro-business.com.ua

Дмитро Радіонов

Коли ми підійшли до стен-
ду, Геннадій Здор, директор 
ТОВ «АФ «Гермес», завершував 
розмову з зацікавленим від-
відувачем, а щойно почалось 
інтерв’ю — за гумати спитався 
ще один іноземець — таку заці-
кавленість продукти АФ «Гер-
мес» викликали у відвідувачів 
Biofach-2020. 

«Вперше «Агрофірма «Гер-
мес» взяла участь у Biofach 
2006-го року — тоді ми тут були 
єдиною компанією з України, — 
згадує Геннадій Здор. — Відтоді 
їздили сюди ще кілька років по-
спіль, а потім зробили перерву. 
Тоді тут здебільшого представ-
ляли продукти харчування — 
явно не наш профіль. Торік ми 
завітали на виставку як відві ду-
вачі та зустріли багато людей, з 
якими працюємо, спілкуємося. 
Тож на Biofach-2020 приїхали 
вже як учасники».

Для багатьох українських 
компаній Biofach є локацією для 
пошуку закордонних клієнтів, 
для деяких — стартовим май-
данчиком для виходу на нові 
ринки. Але практично для усіх 
це також місце для спілкування 
з українськими гравцями орга-
нічного ринку.

«Для мене ця виставка — 
головним чином, можливість 
спілкування з українськими ви-
робниками, — зазначає пан Ген-
надій. — Є багато тих, хто тільки 
збирається займатися органіч-
ним виробництвом; є й ті, хто 
давно працює за цією техноло-
гією, в одному місці ти зустрі-
чаєш усіх. Крім того, це можли-
вість знайти нових партнерів. 
Ми вже близько 20 років пра-
цюємо з Німеччиною. На осно-
ві наших препаратів тамтешні 
партнери готують різноманітні 
суміші. Ми хочемо поглиблюва-
ти і цей напрям».  

«Гермес» має насичений 
портфель, який складається із 
гуматів, вироблених як із лео-
нардиту (буре вугілля з найбіль-
шим вмістом гумінових кислот), 
так і переважно з вермікомпос-
ту, тобто продукту переробки 
гною ВРХ червоними каліфор-
нійськими черв’яками — сиро-

вини, на якій «Гермес» спеціа-
лізується особливо добре.

«Ми були першими, хто ви-
робляв продукти з верміком-
посту, тривалий час залишались 
єдиними, а сьогодні «Гермес» 
є лідером на ринку України 
за якістю продукції та обсяга-
ми виробництва, — наголошує 
Геннадій Здор. — Я думаю, такі 
препарати найбільш органічні, 
адже, по суті, в основі вироб-
ництва — моделювання при-
родних процесів у ґрунті. Ми 
просто поставили їх на промис-
ловий рівень». 

Загалом, лінійка препаратів 
«Гермес» дуже велика. Бестселе-
рами є комплексні гумінові до-
брива на основі вермікомпос-
ту — Гумісол-плюс, так званий 
універсальний, та серія добрив 
Гумісол-плюс, збагачених біо-
генними мікроелементами для 
12 видів сільськогосподарських 

культур, таких як зернові, бобові, 
кукурудза, олійні, овочеві тощо. 

Компанія також пропонує 
стимулятор-адаптоген із лео-
нардиту Гуміам, а також гра-
нульований вермікомпост Гу-
мігран (для одночасного висіву 
з насінням). Для передпосівної 
обробки та внесення у ґрунт є 
препарат Гумікор. «Це суспен-
зія, яка стимулює проростан-
ня насіння, підвищує відсоток 
схожості та працює як анти-
стресант: зменшує негативний 
вплив протруйника на молоду 
рослину», — пояснює директор 
АФ «Гермес». 

На сьогодні 31 препарат ком-
панії сертифіковано «Органік 
Стандарт» для використання 
в органічному сільському гос-
подарстві згідно зі стандартом 
МАОС з органічного виробни-
цтва та переробки, що є екві-
валентним до регламентів ЄС  
№ 834/2007 та №889/2008.

«Наразі на ринку велика 
конкуренція — стояти на міс-
ці не можна, тому ми постій-
но працюємо над удосконален-
ням та розширенням лінійки, 
— підкреслює Геннадій Здор. 
— Спеціалісти нашої атестова-
ної лабораторії не тільки кон-
тролюють якість продуктів на 
всіх етапах виробництва. Вони 
шукають способи ефективні-
шого екстрагування гумінових 
кислот із сировини, збільшен-
ня концентрації діючої речови-
ни в наявних продуктах, а та-
кож працюють над розробкою 

нових та більш ефективних рі-
шень». 

Новинки «Гермес» спочатку 
випробовує у профільних на-
укових установах, закладає з 
ними і власні дослідні посіви, і 
лише після цього продукти про-
понуються сільгоспвиробникам.

«Органічний ринок в Укра-
їні розвивається доволі дина-
мічно, хоча ще досить довго 
лишатиметься вузьким, зо-
крема для нас, — резюмує Ген-
надій Здор. — Добрива Гумісол 
на основі вермікомпосту вкрай 
потрібні не тільки для органіч-
них господарств, але й для тих, 
хто вирощує різні культури за 
класичними технологіями. Як 
комплексні гумінові препарати 
вони підвищують урожайність 
та покращують якість продук-
ції, більш того, мають анти-
стресову та адаптогенну дію 
на рослини. За постійних по-
годно-кліматичних негараздів 
це дуже суттєво. Ефективність 
добрив Гумісол доведено нау-
кою та підтверджено аграріями 
України й Німеччини. Класич-
ні технології із використанням 
мінеральних добрив, які ши-
роко застосовуються зараз, із 
часом призводять до перетво-
рення ґрунтів на порожню по-
роду. Ґрунти деградують. Наша 
задача — сприяти збереженню 
та відновленню їхньої родю-
чості. Ми дбаємо про землю, 
яку залишимо як спадок для 
майбутніх поколінь, і це най-
головніше».

АФ «Гермес»: «Ми дбаємо про землю»
37 компаній на двох стендах — так була представлена Україна на Міжнародній виставці органічних товарів 
Biofach-2020. А 14 років тому єдиним вітчизняним учасником була ТОВ «Агрофірма «Гермес», яка вже понад 25 років 
займається виробництвом продуктів на основі унікальної сировини — вермікомпосту.

Геннадій Здор,  
директор ТОВ «АФ «Гермес»


