
Звіт 

декана МБФ Цизя І.Є. про перебування у відрядженні 

 

Метою поїздки було ознайомлення із умовами проходження 

студентами аграрних спеціальностей Луцького НТУ у асоціації APOLLO e.V.  

Асоціацією APOLLO e.V. А для ознайомлення та оцінки були представлені 

три підприємства, які відображають основні рівні фірм, що входять до складу 

асоціації.  

Так у якості великого, за мірками Німеччини, було представлене 

підприємство під керівництвом пана Daniel Toeppe, яке розташоване на 

околиці міста Lübben. Дане підприємство здійснює господарську діяльність 

на 5 тис. га орних земель. Має складову м’ясного та молочного 

тваринництва. Парк тракторів перевищує три десятки.  

 
 

А ось зернозбиральні комбайни перебувають у довготерміновій оренді. 

 
 

Значна увага у господарстві приділена зеленій енергетиці. Так 

практично кожен південний схил даху споруд підприємства укритий 

сонячними панелями. 



 
Також за сприяння Європейського союзу у підприємстві збудовано 

біогазову установку, яка забезпечує виробництво 700 кВт електричної 

енергії. 

 
Основним продуктом переробки в біогазовій установці є силос 

кукурудзи. 

 
Очищений біогаз спалюється у двигуні внутрішнього згоряння, який у 

свою чергу приводить у рух електричний генератор. 



 
Так була надана можливість завітати до підприємства пана Johann 

Nesges, яке розташоване на території громади Dahmetal. 

 
Дане підприємство веде своє господарство 1500 га земель та 

спеціалізується на розведенні овець і первинній переробці їх м’яса (забій та 

фасування). На 1000 га випасається декілька десятків тисяч овець, а 500 га 

слугують площею для виробництва кормів. Наявні також і великі кошари. 

 
Пан Johann Nesges зазначив, що Європейський союз підтримує 

розведення овець не лише з метою отримання м’яса, а із тієї точки зору, що 

вівці є окрасою місцевих ландшафтів. 

І на завершення було представлене сімейне підприємство пані Sonja та 

пана Jörg d'Heureuse, яке пройшло сертифікацію за системою Bioland. 



 
Ці люди завдяки кропіткій праці отримують продукцію овочівництва без 

застосування хімічних речовин для захисту та удобрення рослин та їх 

удобрення. 

 
У рекламному буклеті асоціації зазначено, що своїми проектами 

APOLLO e.V. «будує мости» і сприяє міжнародному взаєморозумінню, а 

аграрний сектор виступає при цьому фундаментом багатопланового 

тематичного спектру. Тому, загалом, можу заначити проходження практик 

студентами Луцького НТУ у підприємствах асоціації APOLLO e.V. 

сприятиме як фаховому їх зростанню так і культурному розвитку. 

За результатами поїздки підготовлено проект договору про співпрацю, 

який буде допрацьований та підписаний під час перебування представників 

асоціації у Луцькому НТУ у листопаді 2019 р. 

 

Декан МБФ                                                       І. Цизь 




