


Наша група компаній включає в себе завод по виробництву органічних
добрив ТзОВ «ВОЛИНЬСАПРОФОС» та торгову компанію ТОВ
«Українська Органіка»

Станом на сьогодні, ми є одним з найбільших виробників 100%
органічного поліпшувача ґрунту (добрива) на основі сапропелю в
Європі. Компанія охоплює повний цикл видобутку, переробки, упаковки
та доставки добрив.
Завод видобуває сапропель із дна озера Синове (вік озера-9000 років),
яке розташоване у Старовижівському районі, Волинської області.
Проект щодо виробництва та реалізації органічного добрива було
розпочато у 2015 році. Цього ж року, було засновано ТОВ «Українська
Органіка», яке проводило маркетинговий аналіз потенційних ринків
збуту. Головними напрямками пошуку потенційних покупців були країни
з піщаними ґрунтами та посушливим кліматом.

Про нас



У жовтні 2016 року було придбано ТзОВ «ВОЛИНЬСАПРОФОС» - завод
по виробництву добрив. Влітку 2017 року були проведені тестові
випробування обладнання с залученням фахівців з Німеччини та
українських науковців. За 2017 рік придбане обладнання, проведена повна
реконструкція заводу, отримані всі дозвільні документи та у жовтні 2017
року проведено запуск виробничих потужностей у тестовому режимі.

Передові німецькі технології скорочують час від видобутку сировини до
упаковки до 10 хвилин, зберігаючи при цьому всі корисні властивості у
кінцевому продукті.
При розробці продукту, ТзОВ «ВОЛИНЬСАПРОФОС» співпрацювало з
Інститутом ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського та доктором
наук Скрильником Є.В. Так у рамках даної співпраці, була проведена
дослідна робота щодо оцінки біологічної ефективності добрива.
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Добриво SaproLifeТМ сертифіковане німецьким сертифікаційним
органом KIWA BCS Oko Garantie відповідно до стандарту EU834/2007
та 889/2008 та USDA (USA) #205.105.

У 2018 році підприємство отримало сертифікацію відповідно до
стандартів ISO 9001 та ISO14001.
Потужність підприємства становить 10 000 тон на рік, з можливістю
збільшення потужності до 100 000 тон на рік. Завод контролює якість
органічних добрив, вироблених на всіх етапах виробництва - від
видобутку сировини з озера до упаковки готової продукції. Наразі на
заводі працює 48 людей.

Наша група компаній є членом Міжнародної федерації руху органічного
сільського господарства IFOAM.

Про нас



Видобуток та виробництво добрива має сезонний характер. Завод не
добуває сапропель у зимовий період та ікрометання риби.
В зв’язку з чим, з метою збереження робочих місць у зимовий період, у
2018 році було налагоджено виробництво паливних брикетів Pini Kay на
тому самому обладнанні, що використовується для виробництва
добрива.

Дана продукція реалізовується у Німеччину та Польщу.

Про нас



Наступник кроком, було закладення демонстраційного поля (4,2га) з
органічної малини.
Так, у серпні 2018 року з метою демонстрації потенційним покупцям
ефективності використання SaproLife були висаджені сорта малини
Джоан Джей та Аміра.
Ґрунт – пісок.

Малина була сертифікована відповідно до органічного стандарту
сертифікаційним органом «Органік Стандарт»

Врожай 2019 року (1-й рік) склав 3100кг/га. Останній збір ягід здійснено
29 жовтня 2019 року, що значно довше ніж в інших виробників.
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За даними ООН (Записка Генерального секретаря A/65/861, 2011 р.):
Аналіз даних дистанційного супутникового зондування за 23-річний
період свідчить про зниження продуктивності на 24 відсотки всієї
поверхні землі при темпах, що становлять близько 1 відсотка на рік.
Понад 50 відсотків земель, що використовуються в с/г цілях,
знаходяться в стадії від помірної до серйозної деградації. Сьогодні
площа орних земель скорочується в 30-35 разів швидше, ніж раніше.
Наприклад, в доповіді Конвенції ООН по боротьбі з опустелюванням
(UNCCD) по Туркменістану зазначено (зведені дані є в UNCCD,
2002c), з 39,5 мільйона га пасовищ деградувало 70%, в Казахстані
більше 60 відсотків території загрожує опустелювання.
Родючі землі стають дефіцитними. Приріст населення, зміна клімату,
деградація земель та розширення міських районів призводять до
збільшення попиту на родючі землі та водні ресурси. У той же час
конкуренція за родючі землі посилюється внаслідок зростання попиту
на продовольство, корми та с/г сировину для промисловості та
виробництва енергії.

Стан ґрунтів в світі



Щорічно близько 15 млн. га землі вибуває з с/г угідь внаслідок деградації та опустелювання. З цієї причини загалом
людством втрачено близько 2 млрд. га родючих земель.
За прогнозом ООН населення світу до 2050 року збільшиться на 3,3 млрд осіб.
У сільському господарстві щодня виробляється в середньому 23,7 млн.т продовольства.
Для задоволення потреб 9,7 млрд. осіб в 2050 році обсяг виробництва продовольства необхідно збільшити з
поточного рівня в 8,4 млрд.т в рік до 13,5 млрд.т в рік.
80% приросту обсягу виробництва для задоволення попиту в 2050 році доведеться вже на частку культивованих
земель.

Друга проблема, це проблема водокористування.
Завдяки подвоєнню площі зрошуваних земель за останні 50 років в світі відбір води для сільськогосподарських
потреб збільшився. У світовому масштабі загальний обсяг водозабору, як і раніше становить лише малу частину -
близько 9% всіх внутрішніх відновлюваних водних ресурсів, але за цим середнім показником ховаються значні
географічні відмінності. Обсяг відбору води сильно варіюється в залежності від країни та регіону. Європа споживає
лише 6% своїх внутрішніх ресурсів; з них лише 29% йдуть на потреби сільського господарства. Економіки Азії, що
ведуть інтенсивне сільське господарство, споживають 20% своїх внутрішніх відновлюваних ресурсів, з яких понад
80% йдуть на зрошення. У багатьох районах Близького Сходу, Північної Африки та Центральної Азії з низьким
рівнем опадів більша частина води, придатної для використання, вже споживається, з них 80-90% йдуть на потреби
сільського господарства, в результаті чого виснаження річок та підземних водоносних горизонтів перевищує рівень
стійкості.

Джерела: www.fao.org, Г.В.Добровольский «Деградація ґрунтів – загроза глобальної екологічної кризи»

Стан ґрунтів в світі

http://www.fao.org/


Що таке сапропель?
Сапропель – це багатовіковий озерний осад, органічна частина якого складається
із залишків водних організмів (фітопланктону та зоопланктону), вищих водних
рослин (макрофітів) та продуктів їх розпаду, розчинених речовин.
Вивчення сапропелю було розпочато шведськими вченими в 1862 році та
продовжено німецьким вченим Р. Лаутенборном в 1901 році, який і дав назву
"сапропель". Органічний сапропель є основою відтворення гумусу, енергетичним
матеріалом для мікроорганізмів, джерелом поживних речовин для рослин та
важливим засобом регулювання всіх агрономічно цінних властивостей ґрунту.
У світі лише кілька озер з сапропелем: озера в Канаді, Росії, Білорусі та Україні.
Структура сапропелевої речовини.
«Органічна губка».
Структура сапропелю колоїдна. При змішуванні верхнього шару ґрунту з
сапропелем в ґрунті з'являється унікальний прошарок. Частинки речовини мають
потужні зв'язки між собою. Наче губка, сапропель зберігає всі корисні
мікроелементи, а також збирає та зберігає всі необхідні елементи, коли інші
добрива використовуються на тому ж полі.
Потім сапропель віддає всі ці важливі елементи ґрунту та корінням рослин в
«уповільненому темпі».

ПРИРОДА СТВОРЮЄ 1СМ 
САПРОПЕЛЮ ЗА 10 РОКІВ

«ПРИНЦИП ГУБКИ».  САПРОПЕЛЬ
ПОЛІПШУЄ СТРИМУЮЧІ 

ВЛАСТИВОСТІ ГРУНТУ



Основна місія SaproLifeTM

SaproLifeTM 100% поліпшувач ґрунту та добриво на основі сапропелю
розроблено спеціально для піщаних ґрунтів.

Основна місія SaproLifeTM:
v поліпшити якість ґрунту – перетворити піски в родючі ґрунти
v створити прошарок в полі – «органічну губку» - щоб зберегти

вологість та корисні елементи для коренів рослин (в іншому випадку
всі вони проходять через пісок та зникають під час поливу)

v зміцнити імунітет рослин
v збільшити урожай

v розвивати органічне середовище в Регіоні

ЗМІНА ПІСКІВ У РОДЮЧИЙ 
ҐРУНТ



Ефект SaproLifeTM
Сапропелеві ґрунтоутворювачі та відновлювачі мають безпрецедентні переваги
при вирощуванні на піщаних, засолених та глинистих ґрунтах при сухому кліматі з
великим перепадом температур в різні пори року
Продукт має такі властивості:
Економія:

Ø Структура часток сапропелю збільшує вміст вологи в ґрунті в 4-5 разів в
порівнянні зі звичайними землями. Таким чином, сапропель зменшує
витрату дорогих запасів свіжої води для поливу;

Ø У порівнянні з іншими ґрунтоутворювачами, сапропель додають один раз
в 3-5 років, роблячи його економічним ресурсом;

q Сапропель утворює гумус – органічне середовище, яке містить в собі всі
необхідні елементи для росту рослин та є основою родючої землі. Це створює
нові можливості для сільського господарства в регіонах з бідними піщаними
ґрунтами, утворюючи з піску родючий ґрунт багатий вітамінами, ферментами та
мікроелементами;

q Субстрати на основі сапропелю – це готова до використання родюча земля, яка
створює основу для землеробства в посушливих регіонах без використання
хімікатів або надмірної витрати води;

q Універсальний в застосуванні. Сапропель використовується в вирощуванні
сільськогосподарських культур, так само як і в садівництві, ландшафтному
дизайні, квітництві та для досягнення довгострокових результатів.



Створення гумусу üТак Так Ні

Кількість внесень в ґрунт ü 1 внесення кожні 3-5 роки 2-4 внесення щороку 2-4 внесення щороку

Підвищення імунітету рослин 
(дія гумінових та фульвокислот)

ü Значне збільшення (до 40% 
врожайності) Не виявлено Зменшення

Збільшення терміну придатності врожаю ü Значне збільшення Не виявлено Зменшення

Легко змішується з ґрунтом üТак Ні Так

Зрошення üВдвічі менше (економія до 
50%) Повне зрошення Повне зрошення

Середовище для патогенних бактерій üВідсутнє Присутнє Відсутнє

Наявність насіння бур'янів, які псують ґрунт üВідсутня Присутня Відсутня

Очищення ґрунту від токсичних речовин üТак Ні Ні

Неприємний запах üВідсутній Присутній Присутній

Органічний склад üТак Так Ні 

Перегній NPKSAPROLIFE



SaproLifeTM як очищувач ґрунту
1. Очищає ґрунт від токсичних речовин та хімічних добрив.

Сапропелева речовина, що є основним складом SaproLife™, відома протягом багатьох років як природний очисник
ґрунту від токсичних речовин та важких металів (див. IAEA-TECDOC-745 Міжнародного агентства з атомної
енергії), а також як очищувач ґрунту від надлишків азоту (N), фосфору (P2O5) та калію (K20), які накопичуються з
плином часу, забруднюючи ґрунт.

2. Змінює структуру ґрунту.

2.1. Як органічний кондиціонер ґрунту SaproLife™ містить органічні речовини (> 61%), а також гумінові кислоти
та фульвокислоти які допомагають відновити ґрунт, підвищити рівень гумусу та повернути ґрунт до початкової
родючості.

2.2. Завдяки своєму 100% органічному складу SaproLife™ відновлює PН ґрунту до нейтрального. Це відкриває
можливості для фермерів вирощувати нові рослини, які не могли бути вирощені раніше.

2.3. Збільшує рихлість ґрунту, допомагаючи кисню проникати в ґрунт.



3. Значна допомога для рослин. 

3.1. SaproLife™ містить не тільки високий рівень органічних речовин та гуматів, але також містить велику
кількість корисних мікроелементів та відповідає стандартам Європейського Союзу та США. Цих елементів
немає в традиційних (мінеральних, хімічних) добривах, тому SaproLife™ прекрасно діє в якості
органічного кондиціонера ґрунту, який забезпечує повільне виділення цих важливих мікроелементів в
рослину.

3.2. Завдяки своїй вільно діючій формулі та гуміновим кислотам SaproLife™ підвищує імунітет рослин,
який з роками руйнувався хімічними речовинами та іншими забруднювачами.

SaproLifeTM як очищувач ґрунту



Варіанти упаковки
ОПТ

(ПРОФЕСІЙНИЙ РИНОК)
РОЗДРІБ

(ХОББІ РИНОК)



Сертифікація



Тести на сапропелі

Кейс №1. Тест на засоленому озері. 2009. ДЖЕБЕЛЬ АЛІ.



Тести на сапропелі

Кейс №2. Ландшафтний дизайн. 2005. АММАН, ЙОРДАНІЯ.



Тести на сапропелі

Кейс №3. Вирощування пальмових дерев. 2008. ДУБАЙ.



Тести на SaproLife
Кейс №4. Ефект «органічної губки».
На фотографіях ви бачите 2 квіткових горщика з ґрунтом (із
додаванням перліту). Ми додали 5% SaproLife в горщик № 1 і
полили обидва горщика.
Результат через 5 днів: горщик № 2 втратив воду (вода
просочилася в тарілку знизу). В горщику № 1, як і раніше
утримується вода. Також ви бачите ефект зростання (рослина
виросла швидше).

1 2 21 2 1



Тести на SaproLife
Кейс №5. Витримка рослини без 
поливу.
У горщик № 9 ми додали 10% SaproLife. Потім
ми перестали поливати обидві рослини. Це фото
зроблено через 1 тиждень. Рослина в горщику №2
була повністю зневоднена та майже повністю
висохла. Рослина в горщику № 9 все ще росла,
отримуючи мінерали та вітаміни від SaproLife.



Тести на SaproLife
Кейс №6. Органічна 
малина. Україна.
SaproLife особливо 
ефективний для високо-
прибуткових культур.
На цьому прикладі ви бачите 
результат без додавання 
SaproLife.                 

без SaproLife =>



Тести на SaproLife
Кейс №6. Органічна 
малина. Україна. 
SaproLife особливо 
ефективний для високо-
прибуткових культур.
На цьому прикладі ви бачите 
результат із додаванням 
SaproLife.                 

з SaproLife =>



Ø Березень 2016 - AgroME 2016, Об'єднані Арабські
Емірати

Ø Жовтень 2017 - SAUDI AGRICULTURE 2016 the
35th International Trade Exhibition for Agriculture,
Water and Agro-Industry, Саудівська Аравія

Ø Листопад 2017 - 19th Organic World Congress, Індія

Ø Грудень 2017 – Organic Natural 2017 Exhibition,
Об'єднані Арабські Емірати

Ø Лютий 2019 – SIMAExhibition, Франція

Участь у міжнародних виставках



SaproLife по всьому світу

- вже доступно

- у процесі реєстрації

ВЖЕ ДОСТУПНО:

Україна   

Туреччина

Туніс

Кувейт

ОАЕ

Індія

Пакистан

Гана

У ПРОЦЕСІ 
РЕЄСТРАЦІЇ:

Марокко

Алжир

КСА

Єгипет

США

Польща (ЄС)

Західна Африка

В'єтнам

Китай

Бангладеш

Нігерія



ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС:
ТОВ «ВОЛИНЬСАПРОФОС»
44478, с. Шкроби, вул. Незалежності, 38,
Старовижівський р-н, Волинська область, Україна

КОМПАНІЯ З ПРОДАЖУ:
ТОВ «Українська Органіка»,
04070, Бізнес-центр «Іллінський»,
вул. Іллінська, 8, 5 під'їзд, 4 поверх, Київ, Україна.
@: Info@ukrorganics.com
w: http://www.ukrorganics.com

mailto:Info@ukrorganics.com
http://www.ukrorganics.com/

