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Шановні колеги! 

 

Від щирого серця вітаємо Вас з наступаючим Новим Роком 

та Різдвом Христовим! 

Зичимо Вам свіжих сил для нових звершень, міцного здо-

ров’я, родинної злагоди, добробуту, вірних друзів та надійних 

партнерів, здійснення Ваших професійних планів, мрій та за-

думів!Нехай Різдво та Новий рік принесуть Вам тільки добро-

бут, благополуччя, родинне тепло та злагоду, щирих друзів та 

партнерів, шани та любові від рідних та близьких Вам людей, 

щасливих та яскравих подій та усього самого найкращого! 

 

З повагою, 

Виконавчий директор Хаджиматов Валерій 

та колектив Насіннєвої асоціації України 
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12-15 жовтня Насіннєва асоціація 

України прийняла участь у щорічному 

Конгресі Європейської Насіннєвої Асо-

ціації (ESA), який відбувся у  м. Варша-

ва (Польща). В даному заході прийма-

ли участь більше ніж 600 делегатів.  

Нагадаємо, що ESA сприяє тісному співробітництву між національ-

ними і регіональними асоціаціями, а також представляє інтереси насін-

нєвої галузі в таких міжурядових організаціях, як OECD, UPOV, ISTA, 

WIPO та інших.  

Під час Конгресу було заслухано доповіді керівництва секретаріату 

ESA щодо підсумків діяльності в сфері насінництва за 2013 рік, та озна-

йомлено з планами ESA на наступний рік. Так, пріоритетними напрям-

ками розвитку в 2014 році залишаються стабільне функціонування рин-

ку насіння Європи, оновлення законодавчого регулювання, доступ Схід-

ноєвропейських країн, серед яких ви-

ділено й Україну, до ринку як повноп-

равних учасників. Наголошено на збе-

реженні якості продукції насінництва, 

та якісному оновленні сортових ресу-

рсів, біорізноманітті та зменшенні 

впливу від застосування засобів захи-

сту рослин. Особливу увагу зосереджено на питанні використання не-

оникотиноїдів. Також, зазначені питання були більш ретельно обгово-

рені на засіданнях відповідних Комітетів та Секцій ESA.  

В свою чергу, Виконавчою дирекцією було, також, проведено ряд 

зустрічей з представниками інших європейських асоціацій, відвідані за-

сідання комітетів та секцій, де обгово-

рювалися важливі питання насіннєвої 

галузі. 

Дякуємо Секретаріату ESA за гарну 

організацію даного заходу. 
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У листопаді 2013 року відбулися чергові засідання Органів управління 

Насіннєвої асоціації України, на яких було прийнято рішення про прийн-

яття ТОВ «Заатбау Україна» на умовах асоційованого членства, та Пу-

блічного акціонерного товариства «Лебединський насіннєвий завод» на 

умовах дійсного членства до Насіннєвої асоціації України. Такими  рі-

шеннями Асоціація підтверджує свою відкритість для членства компа-

ній, які обрали політику надійності, прозорості та ефективності на сіль-

ськогосподарському ринку України.  

Компанія «Заатбау» - це австрійський коопера-

тив, який вже 60 років займається селекцією, 

виробництвом насіння та їх продажем у Євро-

пі. До складу кооперативу входить більше 3000 

фермерів, які є виробниками насіння та власниками компанії. У 2013 

році, компанія відкрила дочірнє підприємство на території України. ТОВ 

«Заатбау Україна» має власну селекцію по трьом напрямкам: зернова 

група, соя та власна селекційна програма по кукурудзі. В Україні вже є 

зареєстровані сорти.  

Публічне акціонерне товариство «Лебединський 

насіннєвий завод», входить до складу групи компа-

ній «ЛНЗ» — однієї з провідних диверсифікованих 

агровиробничих груп в Україні. 

На базі власної виробничої бази, компанія надає 

послуги по передпосівній підготовці насіння цукро-

вих буряків, кукурудзи, соняшнику та ріпаку. 

Публічне акціонерне товариство «Лебединський 

насіннєвий завод» є лідером з продажу насіння цу-

крових буряків в Україні. Разом з цим група є офі-

ційним дистриб’ютором-імпортером таких компаній-засновників Насін-

нєвої асоціації України як Pioneer, Monsanto, Syngenta, а також компа-

ній всесвітньовідомих виробників високоякісного насіння SESVander-

Have, Lion Seeds, Caussade-Semences. 

Команда висококваліфікованих регіональних менеджерів забезпечує 

консультування та індивідуальний підхід до кожного клієнта в 20 облас-

тях  України.  Консультаційна  підтримка протягом всього періоду виро- 
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щування врожаю — забезпечує високі результати врожайності наших 

клієнтів і партнерів. 

Агровиробничий напрямок діяльності групи об’єднує господарства в 

Черкаській і Сумській областях, що в загальній кількості оброблюють 48 

тис. га землі; також група має в розпорядженні власний митно -

ліцензійний склад, елеватор, пропонує широкий спектр високоякісних 

засобів захисту рослин, зареєстрованих та дозволених для використан-

ня в Україні. 

Поряд із веденням сучасного рослинництва і тваринництва, агрофір-

ми групи вирощують посівний матеріал кукурудзи і соняшнику для таких 

компаній-засновників Насіннєвої асоціації України як Monsanto, Pioneer, 

Euralis Semences. 

Насіннєва асоціація України 

прийняла участь у заході на 

тему: «Сприяння інвестиці-

ям в аграрний сектор – дос-

від Німеччини», який відбув-

ся 2го грудня 2013 у Посоль-

стві Федеративної Республі-

ки Німеччина у м. Київ. Ор-

ганізатор заходу – Німецько-український агрополітичний діалог та Посо-

льство Федеративної Республіки Німеччина у Києві. 

Нагадаємо, що метою проекту Німецько-український агрополітичний 

діалог є підтримка України в питаннях сталого розвитку сільського гос-

подарства відповідно до принципів ринкової економіки, ефективної пе-

реробної промисловості та підвищення конкурентоспроможності на сві-

товому ринку. З цією метою Проект надає інформацію про досвід ЄС та 

передусім Німеччини з розробки рамкових умов державної політики в 

аграрному секторі, а також з інституційної організації відповідних дер-

жавних установ. Проект, також, сприяє підвищенню фахової кваліфіка-

ції керівників бізнесу та держслужбовців. 

На заході були заслухані наступні доповіді:  

НАСІННЄВА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ 

Інформаційний бюлетень НАУ 
Жовтень — Грудень 2013 

вул. Васильківська, 14, оф. 704; 03040, Київ, Україна 

Тел.: +38 (044) 393 2948; Ел. пошта: seeds.ukraine.2010@gmail.com; Вебсайт:www.ukrseeds.org.ua                         Стор. 5 

Сприяння інвестиціям в аграрний сектор – 

досвід Німеччини 

2 грудня 

2013 



- «Статус-кво щодо стимулювання інвестицій в аграрний сектор 

України» Костянтина Кравчука, Інститут економічних досліджень та по-

літичних консультацій. 

- Серія тематичних доповідей від пані Бьянки Даніель та пані Марті-

ни Шмюккер, Міністерство сільсько-

го господарства, збереження при-

роди та навколишнього середови-

ща федеральної землі Тюрингія. 

Обсяг інвестицій в сільське госпо-

дарство України істотно зріс в 

останні роки. Державна фінансова 

підтримка сприяла такому зростан-

ню. Прямі субсидії були відносно 

невеликими і зменшуються, але переваги 

створюються за рахунок податкових пільг, 

які були приблизно еквівалентні сумі капі-

тальних вкладень у секторі. Однак, місце 

для подальшого збільшення інвестицій 

існує, так як запас капіталу в секторі зали-

шається значною мірою застарілим. 

Ключовими умовами для збільшення 

інвестицій є поліпшення ділового клімату 

та скасування мораторію на купівлі -

продажу сільгоспугідь. 

2 грудня 2013 року відбулася зустріч Виконавчого директора Насін-

нєвої асоціації України з представниками Світового банку. Метою зу-

стрічі було обговорення дослідження, яке проводить Світовий банк в 

рамках нової ініціативи Світового банку та Міжнародної Фінансової Кор-

порації «Порівняльний аналіз комерційної діяльності у галузі сільського 

господарства». 

Досягнення перетворювального зростання сільського господарства 

залишається ключовим глобальним завданням розвитку. Значне зрос-

тання продуктивності є  необхідним для галузі, в якій  працює  більшість 
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бідного населення світу. Нещодавня глобальна криза цін на продово-

льство знову підкреслила нагальну необхідність прискорення модерні-

зації виробництва харчових продуктів у більшості країн світу, що роз-

виваються. 

Цілями програми «Порівняльний аналіз комерційної діяльності у 

галузі сільського господарства» є: 

- інформувати та заохочувати до політичних реформ, які сприяють 

появі потужнішого комерційного сільського господарства та сектору 

агробізнесу; 

- привернути увагу до діяльності поза межами фермерського гос-

подарства, що охоплює питання політики, інфраструктури, торгівлі, ре-

сурсів і чинники, які стосуються розвитку мереж підприємств, пов’яза-

них із сільським господарством; 

- забезпечити щорічний моніторинг порівняльних нормативних по-

казників у різних країнах за допомогою методів глибокого занурення, 

які дозволять відобразили сутність особливо важливих питань. 

Програма орієнтована на країни, в яких сільське господарство є 

провідною галуззю економіки. 

В цілому, дослідження виходить за рамки фермерського господар-

ства, охоплюючи питання політики, інфраструктури, торгівлі, засобів 

виробництва і, зокрема, тих чинників, що мають відношення до розвит-

ку існуючих мереж підприємств агробізнесу і пов’язаних із сільським 

господарством підприємств. Ці мережі матимуть вирішальне значення 

у маркетингу технології задіюваних ресурсів, придбанні виробничих 

потужностей і переробці харчової сировини та постачанні харчових 

продуктів за доступними цінами на міські ринки, що розширюються. Пі-

двищення продуктивності праці фермерів і міцні ланцюжки доданої ва-

ртості на сільськогосподарські товари поліпшать продовольчу безпеку, 

створять засоби до існування та підвищать доходи. 

 

 

 

 

 

09.12.2013 відбулась робоча зустріч голови Державної інспекції 

сільського господарства України Гончаренко В.В. з керівництвом та 

представниками незалежної асоціації підприємств насіннєвої галузі.  

Участь прийняли: Голова Правління Насіннєвої асоціації України – 

Олена Фоміна, заступник Голови Правління Насіннєвої асоціації Украї- 



ни – Тетяна Яку-

бовська, Виконав-

чий  директор  –

Валерій Хаджима-

тов, представники 

компаній -член ів 

Насіннєвої асоціа-

ц і ї  У к р а ї н и -

провідних вироб-

н и к і в  н а с і н н я :  

“ М о н с а н т о ” , 

“Лімагрейн- Украї-

на”, “Байєр”, “Маїсадур Семанс Україна”, ”КВС -Україна”, “Піонер Насін-

ня Україна”, “Сингента”, “Альта Сідз Інтернешнал”, “Ерідон”, “Агроскоп- 

Україна” та ін. 

Гончаренко Владиславом було відзначено, що діяльність Держсіль-

госпінспекцї, як  уповноваженого законом  центрального  органу  вико-

навчої влади, так і її територіальних органів,  націлена передусім на за-

хист та підтримку інтересів населення та  бізнесу. Метою  всіх інспек-

ційних дій є, перш за все, запобігання порушенням вимог  законодавст-

ва  суб'єктами  господарювання  та  забезпечення належної якості про-

дукції, робіт та  послуг. При цьому, будь-які дії, що здійснюються поса-

довими особами центрального апарату Держсільгоспінспекції та пред-

ставниками  територіальних органів, виконуються виключно  в межах 

повноважень, передбачених  законом. 

Зі своєї сторони, членами Насіннєвої асоціації України було  відзна-

чено ефективність і прогресивність в роботі Держсільгоспінспекції 

останнім часом, а саме: розміщення та оперативного оновлення на офі-

ційному веб-сайті електронного реєстру сертифікатів на насін-

ня/садивний матеріал, реєстру виробників насіння.  

В ході зустрічі було обговорено такі питання: 

- Зміни в порядку видачі сертифікатів на насіння та садивний матері-

ал. 

- Практика застосування законодавства з питань, що належать до 

компетенції Держсільгоспінспекції у сфері насінництва та розсадництва, 

її територіальними органами. 
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- Питання сплати внесків за участь згідно зобов'язань, що виплива-

ють із членства України в міжнародних організаціях, зокрема – членст-

ва та подальшого приєднання до схем сортової сертифікації ОЕСР. 

- Пропозиції по вдосконаленню законодавства у сфері насінництва 

та розсадництва: розроблені та подані до законодавчих органів станом 

на сьогодні. 

Учасниками наголошено, що визначальним у відносинах між пред-

ставники бізнесу та Держсільгоспінспекцією є співробітництво на прин-

ципах партнерства, відкритості та легальності. 

На завершення зустрічі сторони домовилися підписати Меморандум 

про взаєморозуміння та співпрацю  в сфері насінництва та розсадницт-

ва. 

Державною інспекцією сільського господарства України, на підставі  

Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, 

затвердженого Указом Президента України від 13.04.2011 року № 459, 

та  Насіннєвою Асоціацією України,  на підставі Статуту, було підписано 

Меморандум про взаєморозуміння та спільні дії між Державною інспек-

цією сільського господарства України та Насіннєвою Асоціацією Украї-

ни.  

В основу Меморандуму, сторонами було визначено та покладено 

пріоритети розвитку аграрної політики держави, створення стимулів для  

вирощування, доробки, експорту, імпорту та обігу насіння сільськогос-

подарських культур, забезпечення стабільності ситуації на внутрішньо-

му ринку насіння, створення умов для стабільного прогнозованого роз-

витку даного ринку, фундаментальні принципи партнерства бізнесу та 

влади. 

Сторонами було погоджено, що учасники ринку насіння України та 

Держсільгоспінспекції розвиватимуть співробітництво в  галузі насінниц- 

НАСІННЄВА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ 

Інформаційний бюлетень НАУ 
Жовтень — Грудень 2013 

вул. Васильківська, 14, оф. 704; 03040, Київ, Україна 

Тел.: +38 (044) 393 2948; Ел. пошта: seeds.ukraine.2010@gmail.com; Вебсайт:www.ukrseeds.org.ua                         Стор. 9 

12 грудня 

2013 
Підписано Меморандум про  взаєморозуміння 

та спільні дії між Державною інспекцією 

сільського господарства України та 

Насіннєвою Асоціацією України  



тва та розсадництва на принципах прозорості, відкритості та легальнос-

ті, та діяти виключно в рамках законодавства України. 

Основними напрямками співробітництва, Сторони визначили: 

- формування дієвого механізму державного управління  у сфері на-

сінництва та розсадництва; 

- визнання еквівалентності системи сертифікації насіння України Єв-

ропарламентом; 

- подальше приєднання до схем сортової сертифікації ОЕСР; 

- налагодження системного діалогу та здійснення заходів громадсь-

кого впливу щодо прийняття регуляторних актів. 

Також, Сторонами узгоджено проведення спільних організаційних, 

комунікативних, інформаційних заходів, надання один одному допомоги 

в підвищенні професійного рівня шляхом обміну інформацією, вивчен-

ня міжнародного досвіду регулювання питань у сфері насінництва та 

розсадництва. 

Бухарест, Румунія, та Лімбургерхоф, Німеччина. 

Сьогодні компанії SAATEN-UNION Romania Srl. та 

BASF оголосили про підписання глобальної неек-

склюзивної угоди, за якою BASF надасть компанії 

SAATEN-UNION ліцензію на використання систе-

ми підвищення стійкості насіння соняшника до дії гербіцидів Clearfield® 

Plus на території певних країн Європи. За умовами угоди SAATEN-

UNION стане одним із перших виробників насіння, хто розпочне комер-

ційне виробництво гібридів, стійких до дії нової лінійки гербіцидів BASF 

Clearfield Plus. 

Система виробництва соняшникового насіння Clearfield Plus, розро-

блена з використанням традиційної селекції рослин, забезпечує кращу 

боротьбу з бур'янами та  підвищену стійкість корисних рослин до впли-

ву навколишнього середовища протягом усього сільськогосподарського 
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Ліцензійна угода про систему обробки 

соняшникового насіння Clearfield® Plus між 

компаніями SAATEN-UNION Romania Srl. та 
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Асоціації 



сезону, так само як і їхній потенціал щодо 

зростання вмісту олії та виходу зерна.  

Д-р Йоахім Мезер, менеджер із продукції 

SAATEN-UNION GmbH на міжнародному рів-

ні, розповідає: «Обробка Clearfield Plus дуже 

важлива для нашого бізнесу з соняшникового насіння у Європі, вона 

підвищить нашу конкурентоспроможність для кращого обслуговування 

фермерських господарств у цільовому регіоні завдяки найефективнішо-

му використанню цієї технології. Наші очікування від співробітництва з 

BASF вкрай великі». 

«Комплексне використання найкращих у своєму класі гербіцидів 

Clearfield Plus від компанії BASF та гібридів Clearfield Plus від SAATEN-

UNION надасть виробникам соняшника з серця Європи додаткових мо-

жливостей до підвищення врожаїв», — говорить Екарт Штайн, віце-

президент підрозділу з захисту рослин компанії BASF (в Європі, Афри-

ці, на Близькому Сході та в Середній Азії). 

Збут нової лінійки гібридів Clearfield Plus від SAATEN-UNION та гер-

біцидів Clearfield Plus від BASF буде розпочато у 2015 р. у Румунії та 

Болгарії, а у 2015 р. в інших країнах — виробниках соняшника, у т. ч. в 

Росії, Україні та Угорщині. Фінансові умови угод не розкриваються. 

http://www.saaten-union.com.ua/  

Уже другий рік поспіль компанія 

«Монсанто» входить до числа пере-

м о ж ц і в  п р е с т и ж н о г о  р е й т и н г у 

«Найкращі міжнародні роботодавці світу» (World’s Best Multinational 

Workplaces) за версією Інституту Great Place to Work. Цьогоріч компанія 

«Монсанто» зайняла 12 місце за результатами найбільшого світового 

дослідження, котре визначає 25 найкращих міжнародних компаній. 

«Монсанто» піднялася на дві сходинки порівняно з результатами рейти-

нгу 2012 року та є єдиною аграрною компанією, що відзначена цією на-

городою протягом трьох років існування рейтингу. 
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Компанію «Монсанто» вдруге поспіль визнано 

одним з найкращих роботодавців світу  



У 2013 році компанія «Монсанто» отримала 

й інші нагороди, які відзначали інноваційність, 

лідерство та задоволеність місцем роботи її 

працівників – від журналів Forbes («Найбільш 

інноваційні компанії світу»), CR Magazine («100 найбільш соціально від-

повідальних компаній»), Computerworld («100 найкращих місць для ро-

боти у сфері інформаційних технологій»), DiversityInc. («50 провідних 

компаній за повагою до різноманітності працівників») і Chief Executive 

(«40 найкращих компаній для лідерів»), а також від Національної асоці-

ації жінок-управлінців («50 провідних компаній для жінок-управлінців»). 

Компанія «Монсанто Україна» у вере-

сні 2013 року розпочала програму під-

тримки ініціатив сільських громад. Ос-

новна місія програми – поліпшення 

життя людей у сільській місцевості шляхом згуртування громад, підви-

щення громадської свідомості та соціальної активності для вирішення 

місцевих проблем. Програма надаватиме гранти (максимальний розмір 

– 200 000 грн.) для реалізації проек-

тів, спрямованих на проведення осві-

тніх програм, підвищення ролі гро-

мад у вирішенні проблем соціально-

го розвитку та сприяння розвитку ма-

лого підприємництва. 

За підсумками першого етапу понад 570 проектних пропозицій наді-

слали на адресу програми з усіх регіонів України, що свідчить про висо-

кий рівень бажання людей долучитись до розвитку своїх громад. За ре-

зультатами уважного вивчення усіх заявок, 16 найкращих з них було 

відібрано для участі у другому етапі. За результатами відбору другого 

етапу в лютому 2014 року буде оголошено перелік проектів, які отрима-

ють гранти.  

http://monsanto.com.ua  
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«Монсанто Україна» започаткувала програму 

соціальних інвестицій для розвитку сільських 

громад 



Програма покращить доступність ви-

сокоякісного насіння для українських 

сільгоспвиробників 

КИЇВ, Україна, 10 грудня 2013 року – 

Компанія DuPont Pioneer оголошує 

про запровадження «Піонер Прогноз 

Плюс» в Україні. Ця програма покращить планування процесу виробни-

цтва, забезпечуючи дистриб’юцію насіння у відповідності до наявних 

потреб клієнтів, а також поліпшить доступніть гібридів соняшнику та ку-

курудзи бренду Pioneer® для українських сільгоспвиробників і підтри-

має зростаючий попит на ці продукти.  

«Підхід «Піонер Прогноз Плюс» вже успішно реалізовується у кіль-

кох європейських країнах протягом багатьох років, надаючи вигоди як 

для сільгоспвиробників, так і для дистриб’юторів. Знання намірів клієн-

тів щодо посіву завчасно допоможе нам покращити доступну пропози-

цію правильних продуктів», - говорить Джон Хіббард, менеджер з роз-

ширення бізнесу DuPont Pioneer у Східній Європі. 

Важливо зазначити, що за умови забезпечення точного прогнозу 

сільгоспвиробники гарантовано одержать знижку з кожної одиниці про-

дукції Pioneer® - гібридів кукурудзи та соняшнику, що матиме захисну 

голограму DuPont™ IZON™, а також отримають спеціальні рекоменда-

ції. У разі, якщо сходи, одержані від використання раніше придбаного 

насіння з інсектицидним протруєнням у рамках програми «Піонер Про-

гноз Плюс», були знищені шкідниками, фермер отримує безкоштовне 

насіння для пересіву.  

«DuPont Pioneer завжди прагне надавати високоякісні продукти 

українським сільгоспвиробникам, допомагаючи їм у підвищенні їхньої 

продуктивності та прибутковості. Ця програма, заснована на світових 

практиках DuPont Pioneer, забезпечить українських сільгоспвиробників 

найкращими продуктами вчасно у відповідності до їхніх потреб», - до-

дав Чаба Молнар, Генеральний директор  DuPont Pioneer у Східній Єв-

ропі. 
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DuPont Pioneer запроваджує «Піонер Прогноз 

Плюс»  



Гібриди соняшнику Pioneer допоможуть ферме-

рам отримати стабільні і високі урожаї в умовах 

жорстокого зараження полів вовчком і несправ-

жньою борошнистою росою. 

ЛУГАНО, Швейцарія, 30 жовтня 2013 року - Du-

Pont Pioneer анонсує початок продажів на головних європейських рин-

ках гібридів соняшнику Pioneer ProtectorTM із стійкістю до нових рас во-

вчку і несправжньої борошнистої роси. Нові гібриди розроблені тради-

ційним методом селекції та допоможуть європейським виробникам со-

няшнику отримувати стабільні і високі урожаї в умовах насичення сіво-

змін соняшником, коли присутність вовчка і несправжньої борошнистої 

роси стає серйозною проблемою. 

«Компанія DuPont Pioneer завжди знаходиться на лідуючих позиціях 

в генетиці з метою створення продуктів з високим потенціалом врожай-

ності і надійною агрономією, задовольняючи існуючі та передбачаючи 

майбутні потреби сільгоспвиробників. Зараз ми зробили подальший 

крок вперед, представивши ринку нову лінійку продуктів Pioneer Protec-

tor™ Broomrape (захист від вовчка соняшникового) і Pioneer Protector™ 

Downy Mildew (захист від несправжньої борошнистої роси)», - повідо-

мив Джеф Роуі, Регіональний директор компанії DuPont Pioneer в Євро-

пі. 

Вовчок є домінуючою проблемою на ключових європейських терито-

ріях, де вирощується соняшник, - біля Чорного моря, а також в Центра-

льній та Південній Європі. Це паразитуючий бур'ян, який проникає че-

рез кореневу систему соняшнику і нещадно виснажує рослину таким 

чином, що у багатьох випадках призводить до повної втрати урожаю. 

Крім того, вовчок виробляє велику кількість насіння, яке може зберіга-

тися в ґрунті до двадцяти років.  

«Високопродуктивні гібриди соняшнику Pioneer Protector™ Broom-

rape надають сільгоспвиробникам додаткові переваги», - повідомляє 

Тибу Чироузес, менеджер по  продукції  DuPont Pioneer в Європі. «У на- 
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DuPont Pioneer пропонує нові рішення для 

боротьби із основними хворобами та 

паразитами соняшника  



слідок швидкої мутації вовчок со-

няшниковий еволюціонував у чис-

ленні раси. Сьогодні продукти Pio-

neer Protector™ Broomrape забез-

печують найвищий рівень захисту, 

який існує на ринку. Використову-

ючи гібриди Pioneer Protector™ 

Broomrape, сільгоспвиробники також можуть зменшити кількість насіння 

вовчка на своїх полях і знизити ризик зараження рослин соняшнику в 

майбутньому», - додав Чироузес. 

Несправжня борошниста роса - одне з найсерйозніших захворю-

вань, яке передається через грунт і з яким стикаються фермери, що ча-

сто вирощують соняшник в сівозміні. Хвороба присутня майже в усіх 

регіонах, де вирощується соняшник, викликаючи зупинку росту на ран-

ніх стадіях розвитку рослини, і призводить до істотних втрат урожаю. 

«Швидка мутація несправжньої борошнистої роси призвела до по-

ширення нових агресивніших рас патогена. Продукти Pioneer Protec-

tor™ Downy Mildew  забезпечують найвищий рівень стійкості рослин со-

няшнику до численних рас патогена, що присутні нині на полях», - ре-

зюмував Чироузес. 

Нові гібриди соняшнику Pioneer® з технологією 

Clearfield® Plus забезпечать фермерам кращий 

контроль бур'янів. 

ЛУГАНО, Швейцарія, 10 жовтня 2013 р. – Ком-

панія DuPont Pioneer анонсувала сьогодні під-

писання неексклюзивного багаторічного договору з компанією BASF, 

згідно якого BASF ліцензує для компанії DuPont Pioneer сорти соняшни-

ку Clearfield® Plus, толерантні до гербіциду. Угода дозволяє компанії 

DuPont Pioneer та її афілійованим особам розробляти гібриди, толеран-

тні до гербіцидів BASF Clearfield® Плюс, для комерціалізації в Європі, 

Африці, Азії, Північній Америці та Південній Америці. 

«Європейський ринок  соняшнику  відчуває  істотне зростання, особ- 
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ливо в регіоні Чорного моря, де 

боротьба з бур'янами та вовчком – 

найбільша проблема. Завдяки цій 

ліцензійній угоді DuPont Pioneer та 

афілійовані особи зможуть вийти 

на новий швидкозростаючий сег-

мент ринку соняшнику, відповідаю-

чи на потреби фермерів щодо ефективного контролю бур'янів та забез-

печуючи сільгоспвиробників  більшим вибором продукції на ринку», - 

повідомив Джефф Роуі, Регіональний директор компанії DuPont Pioneer 

у Європі. 

«Комбінація гербіцидів BASF Clearfield® Plus зі стійкими до вовчку 

високопродуктивними гібридами DuPont Pioneer забезпечує фермерів 

надійним рішенням проблеми вовчку, а також найбільшим портфелем 

гібридів соняшнику, стійких до нових рас вовчку соняшникового», - ска-

зав Леон Стрейт, Директор напрямку олійних культур у Європі компанії 

DuPont Pioneer. 

Виробнича система Clearfield® Plus для соняшнику, розроблена з 

використанням традиційного методу селекції, забезпечує вдосконале-

ний довготривалий контроль  бур’янів та більшу стабільність урожаю в 

умовах екологічного навантаження, а також має значний потенціал для 

підвищення вмісту олії та зростання врожайності. 

Гібриди соняшнику торгової марки Pioneer®, толерантні до гербіци-

ду Clearfield® Plus, будуть доступні у Європі в наступні роки. 

http://public.pioneer.com/portal/site/Public/  

«Бізон–Тех» - стабільна, перспективна і дина-

мічна дистриб'юторська компанія аграрного 

ринку України розширяє горизонти. В даний 

час компанія є одним з провідних дистриб'ю-

торів на ринку насіння та ЗЗР. І всі, від неве-

ликих і середніх господарств до найбільш по-

тужних агроструктур, знають стиль роботи компанії: надійність, профе-

сіоналізм, порядність.  
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Вже перший рік роботи київської філії показав, що вектор розвитку, 

вибраний керівництвом компанії, в бік співпраці з агрохолдингами ви-

явився правильним. Зараз «Бізон-Тех» в м. Києві працює більш ніж з 10 

потужними клієнтами, і їх кількість зростає.  

А вже з початку 2014 року компанія стає офіційним дистриб'ютором 

таких всесвітньовідомих виробників насіння, як “KVS”, “Dow Seeds” , 

“Alta Seeds” . АЛЬТА СІДС (“Alta Seeds”) - новий бренд для Європи, кра-

їн СНД та Північної Америки від Адванта Сідс Інтернешнал. Адванта 

Сід Інтернешнал – це мультинаціональна компанія, яка є одним зі світо-

вих лідерів у насіннєвому бізнесі, у виробництві якісного насіння та се-

лекції таких культур, як соняшник, кукурудза, кормове та зернове сорго, 

ріпак ярий та інші культури. КВС ЗААТ АГ - одна з провідних фірм у світі 

з селекції та виробництва насіння сільськогосподарських культур з 150-

річним досвідом роботи, з представництвами в більш ніж 70 країнах сві-

ту.  

Постійно обмінюючись досвідом зі спеціалістами сільського госпо-

дарства, КВС веде селекцію на основі найновіших методів біотехноло-

гії, виробляє та реалізовує високоякісний посівний матеріал для різних 

регіонів та умов вирощування. Українському товаровиробнику КВС про-

понує 11 гібридів цукрових буряків, 17 гібридів кукурудзи, а також висо-

копродуктивні гібриди соняшнику, озимого ріпаку, та зернових культур.  

Одна з провідних сільськогосподарських компаній «Dow AgroSciences» 

вийшлана ринок з новим брендом «Dow Seeds» (насіння Dow), який 

представляє компанії «Mycogen», «Triumph Seeds», «MTI», «SWS», 

«Duo Maize» та ін, придбані «Dow AgroSciences» у процесі розвитку біз-

несу по виробництву насіння. Діяльність зосереджена в основному на 

трьох видах польових культур - соняшнику, ріпаку і кукурудзі. Провідне 

напрям Dow Seeds по соняшнику і ріпаку — створення високоолеїнових 

гібридів, що володіють набором унікальних властивостей. 

Так само в наступному році планується відкриття представництва в 

західних областях. Компанія ставить серйозні завдання в регіоні, а в 

цілому, зараз основна мета - якісно рости на всій території України. На 

сьогодні "Бізон-Тех" маємо 18 представництв у 16 областях від Луган-

ська до Вінниці, від Києва до Криму. Розгалужена мережа складів по 

території України дозволяє в повному обсязі задовольняти потреби клі-

єнтів. Темпи розвитку компанії  відмінні: за півріччя приріст продажів на- 
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сіння і ЗЗР склав 50%, що набагато вище загальноринкових тенденцій. 

За часів незалежної України жодна дистриб'юторська компанія не де-

монструвала подібної динаміки.  

http://b-t.in.ua/  

27 вересня 2013 року на базі приват-

ного сільськогосподарського підпри-

ємства «Агрофірма Світанок» (с. Ко-

валівка, Васильківського району, Київ-

ської області) в рамках «Дня поля» 

був проведений профільний семінар 

на тему «Шляхи підвищення продук-

тивності цукрових буряків в Україні». 

Про актуальність запропонованої теми сві-

дчить те, що на запрошення відгукнулись 

майже всі причетні до вирощування буря-

ків великі холдинги, такі як: "Астарта-Київ", 

" А г р о п р о д і н в е с т " ,  " М р і я " , 

"Укрлендфармінг" та ін.  

На пленарному засіданні виступили 

представники фірм «Сесвандерхаве», «Ропа», «Штефес» розповівши 

про свої здобутки, новинки та перспективи цукрових буряків на україн-

ських ланах.  

Після цього учасники конференції із залу 

Будинку культури переїхали на поля сіль-

ськогосподарського підп-риємства, де їм 

було продемонстровано кращі гібриди 

від компанії Сесвандерхаве.  

Окремо слід відмітити і поля на яких про-

водилась демонстрація. Вони, у Тетяни 

Засухи – голови підприємства, були в ідеальному стані. У 2013 році за-

гальна площа під солодкими коренями становила біля 10 тис. га, а уро-

жайність – понад  500 ц/га. Станом на 27 вересня  цукрові буряки  ма- 

ли повністю зелену гичку і продовжували вегетацію. На час проведення 

НАСІННЄВА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ 

Інформаційний бюлетень НАУ 
Жовтень — Грудень 2013 

вул. Васильківська, 14, оф. 704; 03040, Київ, Україна 

Тел.: +38 (044) 393 2948; Ел. пошта: seeds.ukraine.2010@gmail.com; Вебсайт:www.ukrseeds.org.ua                        Стор. 18 

День Поля 27.09.2013 в «Агрофірмі Світанок» 



дня поля було викопано цукрові буряки двох гібридів компанії Сесван-

дерхаве Імпакт (540 ц/га) та Пітон (590 ц/га), при середній цукристості 

17,1%.   

http://www.sesvanderhave.com/UA/   

 

НАСІННЄВА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ 

Інформаційний бюлетень НАУ 
Жовтень — Грудень 2013 

вул. Васильківська, 14, оф. 704; 03040, Київ, Україна 

Тел.: +38 (044) 393 2948; Ел. пошта: seeds.ukraine.2010@gmail.com; Вебсайт:www.ukrseeds.org.ua                        Стор. 19 


