
 
 
 
 

Інформаційний 
бюлетень НАУ 

Січень—Березень 2013 
 

НАСІННЄВА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ 

Створимо ринок якісного насіння  

 

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                                        

 

 

 



1. Комітет з охорони прав на сорти рослин……...…………… 

2. Проекти регуляторних актів Мінагрополітики ….…………. 

3. Прес-конференція НАУ…..…...………………………………. 

4. Звернення щодо забезпечення охорони прав на сорти 

рослин…………………..……………………………………….. 

5. Перша міжнародна конференція …………………………… 

6. Обєднання зусиль з метою захисту насіннєвої галузі…… 

7. Круглий стіл USAID…………………...……………………….. 

8. Зустріч з послом США Джоном Теффтом…………………. 

Новини членів Асоціації………………………………………….. 

 

НАСІННЄВА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ 

Інформаційний бюлетень НАУ 
Січень—Березень 2013 

Зміст випуску 

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. 1 

2 

2 

3 

     

5 

6 

9 

10 

12 

13 

 

Січень-лютий 2013 

16 січня 2013 

31 січня 2013 

2 лютого 2013                                    

 

27 лютого 2013 

27 лютого 2013 

22 березня 2013 

22 березня 2013 

 



Впродовж січня-лютого 2013 року було проведено 2 засідання чле-

нів Комітету з охорони прав на сорти рослин Насіннєвої асоціації Украї-

ни (далі – Комітет).  

Нагадаємо, що Комітет був створений для сприяння у вирішенні пи-

тань, що виникають у  зв’язку  з  набуттям,  здійсненням  та захистом 

прав інтелектуальної власності на сорти рослин, Положення про який 

було офіційно затверджено рішенням Правління асоціації 27 вересня 

2012 року. 

Так, на засіданнях комітету розглядалися питання формування но-

вих організаційних структур та інститутів державного управління, що 

відбуваються в рамках адміністративної реформи та необхідність за-

безпечення процесів якісного та безперервного формування сортових 

рослинних ресурсів. Про нині діючий компетентний орган, що приймає 

рішення за заявкою на сорт рослин. В ході проведення робочих зустрі-

чей було піднято наступні питання: 

- про обговорення положень проекту Закону «Про внесення змін до 

Закону України «Про насіння та садивний матеріал»; 

- про обговорення та затвердження проекту методики ділянкового-

контролю; 

- про розгляд проектів регуляторних актів Мінагрополітики стосовно 

ввезення насіння, атестації виробників насіння та ін. 

- про обговорення актуальних питань та проблем в сфері реєстрації; 

- про узгодження плану дій для покращення співпраці з державними 

органами; 

- про розгляд питань стосовно діяльності Комітету. 

На виконання Закону України «Про насіння і садивний матеріал» Мі-

ністерством аграрної політики і продовольства було розроблено проек-

ти регуляторних актів, а саме: проект Порядку ввезення зразків для се-

лекційних і дослідних цілей, експонування; проект Порядку затверджен-

ня атестації  виробників насіння і посадкового  матеріалу; проект По-

рядку  про Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу; 
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проект Порядку про сертифікацію насіння; проект Порядку маркування 

насіння. 

Вони розроблені з метою впорядкування окремих процесів, що є ви-

значальними в організаційній структурі насінництва. Закон України 

«Про насіння і садивний матеріал» в діючій редакції зобов’язав центра-

льні органи виконавчої влади та Кабінет Міністрів України здійснити це 

у тримісячний термін, а саме, було визначено прийняття нових, та при-

ведення у відповідність чинних підзаконних нормативно-правових актів. 

Також, скасування недієвих. Варто, також, зазначити, що термін прийн-

яття порядків сплив 5 березня 2013 року. 

Разом з тим, своєчасне прийняття офіційними органами відповідних 

рішень є фундаментальним для функціонування галузі насінництва, 

оскільки, офіційно визначені правила, що закладаються в норми регу-

лювання є, передусім, «правила гри» для учасників ринку. 

 

31 січня 2013 року 10:30 було 

п р о в е д е н о  п р е с -

к о н ф е р е н ц і ю  н а  т е м у 

«Актуальні питання інвесту-

вання в насіннєву галузь 

України на фоні процесів сві-

тової економіки». 

 

В заході прийняли участь: 

Валерій Хаджиматов – виконавчий директор Насіннєвої асоціації 

України 

Максим Рябушев – керівник бізнес напрямку Насіння ТОВ «Байєр» 
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Людмила Василенко – голова наглядової ради ТОВ «Агробонус» 

Іван Терещенко – керівник розвитку бізнесу по Україні  ТОВ «РАЖТ 

СЕМЕНС-Україна» 

Ігор Зубицький - фінансовий директор ТОВ «СИНГЕНТА» 

Наталя Літостанська – менеджер по зв’язкам з громадськістю ТОВ 

«Піонер Насіння Україна»  

Сергій Феофілов – генеральний директор ПП «УкрАгроКонсалт» 

На прес-конференції розглядалися питання створення сприятливого 

інвестиційного клімату, фактори інвестиційної привабливості та шляхи 

залучення інвестиційних ресурсів в насіннєвий сектор аграрної галузі 

України.  Питання є пріоритетними  для обговорення, так як на фоні 

процесів, що відбуваються у світовій економіці, якісний та конкурентоз-

датний ринок насіння України є головним інструментом забезпечення 

надходження інвестицій та збільшення внутрішнього валового продукту  

через підвищення експортного потенціалу для ефективного економічно-

го розвитку. 

За словами учасників прес-конференції за 3-5 років інвестиційна при-

вабливість українського ринку становить від 5 до 7 млрд. доларів. На-

сіннєвий ринок України  щороку здатний залучати півтора мільярда до-

ларів інвестицій. За даними УкрАгроКонсалт, у четвертому кварталі ми-

нулого року обсяги насіннєвого ринку зросли на 40% до 1,300 млрд. до-

ларів. Втім, ініціатив аграріїв без підтримки держави замало. Від уряду, 

зокрема, чекають запровадження прозорого регулювання ринку та 

створення комфортних умов для іноземних компаній.  

«Держава повинна створити сприятливі умови для інвестування в 

насіннєву галузь України. Це стосується як створення прозорої системи 
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сертифікації насіння та роботи органів контролю, так і захисту прав ін-

телектуальної власності на сорти рослин» - наголосив Виконавчий ди-

ректор НАУ Валерій Хаджиматов. 

Учасниками конференції відмічено, що тенденції, які формуються на 

глобальних виробничих ринках указують на те, що в світі як і раніше по-

требують всезростаючих обсягів продовольства. Так, в 2012 світові ри-

нки зазнали дефіциту насіння кукурудзи, при цьому, навіть Франція - 

лідер насіннєвого ринку в Європі - не змогла вплинути на ситуацію. 

Використовувати такий збіг обставин, і розширювати вплив на ринки 

легко може і Україна. 

Саме аграрний ринок, як ніякий інший в Україні, щороку підвищує ва-

ртість своїх активів. У 2011-2012 сотню найбагатших людей країни по-

повнили вітчизняні сільгоспвиробники. 

Україна є одним з найбільших експортерів товарного зерна. А що від-

бувається із зовнішньою торгівлею насінням? 

З метою врегулювання процедурних моментів набуття та здійснення 

державної реєстрації на сорти рослин, Насіннєва асоціація України не-

одноразово направляла звернення до повноважних органів державної 

влади для прискорення процесу публікації Державного реєстру сортів 

рослин. Одним із таких звернень був лист на ім’я Голови Державної ве-

теринарної та фітосанітарної служби за підписами керівників компаній-

членів Асоціації.  

Слід зазначити, що станом на 25.01.2013 відомості по сортах за ре-

зультатами кваліфікаційної експертизи періоду випробування 2010-

2012 року до Реєстру сортів на 2013 рік не внесено, та Реєстр сортів 

Держветфітослужбою не опубліковано.  

Також, цим листом компанії-члени Асоціації висловили свою стурбо-

ваність тим, що посівна компанія 2013 року під загрозою зриву через 

відсутність доступу виробника до якісного насіння. Така ситуація прямо 

впливає на обсяги виробництва та якість продукції рослинництва. Крім 

того, спричинить дефіцит ринку насіння, підвищення його ціни та появу 

на ринку насіння сумнівної якості – фальсифікату. 
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27 лютого 2013 року відбула-

ся Перша міжнародна конфе-

р е н ц і я  н а  т е м у : 

«Перспективи розвитку насін-

нєвої галузі України як скла-

дової інтеграційних процесів 

світової економіки». 

Організатор конференції – 

Насіннєва асоціація України. 

Спонсори конференції:  Сингента, Піонер Насіння Україна, Сервіс-

Агрохолдинг, Байєр, Євраліс, РАЖТ, Агробонус, Ерідон. 

Основною метою конференції був аналіз і визначення сучасного 

стану інвестиційного процесу в Україні, особливостей здійснення його в 

аграрному секторі економіки та шляхи його оптимізації. 

Конференцію відвідали представники компаній-членів НАУ, аграрно-

го бізнесу;  представники Міністерства аграрної політики та продоволь-

ства України, Державної інспекції сільського господарства України, нау-

кових і державних установ; представники рейтингових економічних і аг-

рарних ЗМІ. Спеціальними гостями конференції були: Генеральний сек-

ретар Міжнародної насіннєвої федерації (ISF) Марсель Бруінс, Генера-

льний секретар Європейської насіннєвої асоціації (ESA) Гарліч фон Ес-

сен та Генеральний секретар Іспанської асоціації селекціонерів 

(ANOVE) Антоніо Віларроль.  

В програмі конференції було проведено три сесії: перша сесія 

«Аспекти в міжнародному регулюванні: нормативні засади та практи-

ка»; друга сесія «Практичний досвід інвестування в сферу насінництва 

та провадження інновацій»; третя сесія 

«Напрями та способи дієвого інвестування у 

сфері насінництва».  

Гарліч фон Ессен розповів про особливос-

ті майбутніх реформ законодавства з питань 

маркетингу насіння та здоров’я рослин. Та-
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кож, він наголосив на конкретних європейсько-українських питаннях, 

зокрема на заявці України до ОЕСР з приводу еквівалентності та вимог 

до імпорту для дослідних зразків. На думку фон Ессена Україна може 

стати ведучою країною в насіннєвому виробництві. 

«Україну та її насіннєвий сектор очікує велике майбутнє. Світ буде 

розвиватися, і головне питання чи буде Україна рухатися швидше, ніж 

інші. Я вважаю, що у вас є потенціал і всі шанси це зробити. Але це по-

требує значних зусиль з боку самої держави.» - підкреслив Гарліч фон 

Ессен. 

Він  зазначив, що позиція Європейської насіннєвої асоціації  направ-

лена на те, щоб зробити регулювання швидшим, простішим та більш 

гармонізованим. Відмічено, що в ЄС готуються зміни в законодавстві в 

сфері рослинництва та насінництва. Зокрема, йдеться про перегляд са-

нітарних стандартів та вимог до посадкового матеріалу. 

Марсель Бруінс, Генеральний секретар Міжнаро-

дної насіннєвої федерації, в свою чергу, зробив 

огляд загальних тенденцій розвитку насіннєвої 

галузі. За його словами, біотехнології в насінницт-

ві стають все більш популярні у світі. Це пов’яза-

но з необхідністю вирішувати ряд суттєвих про-

блем, таких як глобальне потепління та спричине-

не ним зменшення води, кількості орних земель.  

Про важливість захисту ін-

телектуальної власності в насіннєвій галузі та ін-

струменти для його досягнення зазначив Голова 

національної асоціації селекціонерів Іспанії Анто-

ніо Віларроль. Процес селекції нових сортів та 

гібридів рослин довготривалий та дорогий. Тому 

важливо забезпечити захист прав інтелектуаль-

ної власності, передусім, для того щоб захистити 

результат людських зусиль та винаходи, заохочу-

ючи подальші дослідження та інновації.  

Як зазначив пан Рендал, Аташе з питань сільського господарства 

Посольства Сполучених Штатів Америки, важливим є проведення моні-

торингу торгівлі для того, щоб впевнитися що вона є вільною і справед-

ливою для усіх учасників ринку, а також відповідати міжнародним стан-

дартам. Для розвитку необхідно розуміти можливості.  
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Було зазначено, що Україна має гарні перспективи для виходу на 

європейський ринок, так як це одна з країн Європи, які мають найбільші 

площі посівів олійного ріпаку та пшениці. Також, вона має стратегічно 

важливий доступ до Чорного моря. Проте ключовими факторами для 

інвестування в галузь є: прозорість, прогнозованість та стабільність. 

Європейські аграрії готові купувати українсь-

ке насіння, а іноземні та вітчизняні виробники не 

проти інвестувати в насіннєвий ринок, що дає 

нашій країні реальний шанс на динамічний еко-

номічний розвиток. 

Учасниками другої сесії відзначено, що вар-

тість насіння набагато вища, ніж вартість фураж-

ного зерна, а це додаткові інвестиції в нашу про-

мисловість, це значне зростання ВВП, надхо-

дження грошових коштів, це розвиток економіки 

не за рахунок запозичень із зовні, а за рахунок 

збільшення власного капіталу. Україна потребує 

місцевих постачальників, так як це унікальна мо-

жливість залучити інвестиції від великих компа-

ній, гнучкість виробництва, вчасно доступні товари та зменшення ви-

трат на логістику. Проте, для розвитку місцевих постачальників необ-

хідно усунення адміністративних бар’єрів, відповідність українського за-

конодавства європейським стандартам.  

Дуже важливо для України, щоб світові насіннєві ринки для внутріш-

ніх виробників відкрилися. Тим більше, що сьогодні в країні чимало ком-

паній, готових вкладати довгострокові інвестиції в розвиток насінництва 

і займатися селекцією в Україні.  

Головною ідеєю у виступах третьої секції було: співробітництво із 

компаніями – високотехнологіч-

ними виробниками насіння як 

шлях до розширення доступу до 

агрофінансування для малих та 

середніх господарств. Також, як 

один із головних аспектів вкла-

дання інвестицій у бізнес є про-

зорість та принциповість його ве-

дення.  
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Було наголошено, що Україна, як один із найбільш перспективних 

ринків для інвестування, має приділяти увагу збереженню уже наявних 

на ринку капіталовкладень та належному гарантуванню їх захисту з бо-

ку держави. 

Як результат, усіма учасниками конференції підтримано, що лише 

взаємовигідна співпраця держави та бізнесу є запорукою успіху розвит-

ку як держави в цілому, так і аграрного сектору зокрема. Тенденції, що 

формуються на світових ринках, вказують на те, що в світі постійно зро-

стає потреба в обсягах продовольства і Україна, як держава з потенцій-

но потужним аграрним комплексом, в змозі скористатися ситуацією та 

розширити власний вплив на ринки.  

Європейською насіннєвою асоціацією та Міжнародною насіннєвою 

федерацією було підтримано Насіннєву асоціацію України в її прагненні 

до поліпшення нормативно-правової бази, яка дозволить рух насіння 

(як імпорт так і експорт) на справедливих і прозорих умовах. 

Тому, 28 лютого 2013 року з метою захисту інтересів насіннєвої га-

лузі України, реалізації експортного потенціалу та підвищення конкуре-

нтоспроможності галузі Насіннєвою асоціацією України направлено спі-

льний лист за підписами  Генерального секретаря Міжнародної насіннє- 
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вої федерації (ISF) Пана Бруінса, Генерального секретаря Європейсь-

кої насіннєвої асоціації (ESA) Пана фон Ессена та виконавчого директо-

ра Насіннєвої асоціації України Пана Хаджиматова на ім'я Президента 

України та Прем'єр-міністра України щодо проблемних питань у сфері 

сертифікації та охорони прав на сорти рослин, серед яких:  

- публікація Реєстру сортів рослин придатних для поширення в 

Україні; 

- затвердження Програми проведення польових досліджень; 

- незабезпечення належним чином правового захисту селекціонерів 

відповідно до вимог Міжнародної конвенції з охорони прав на сорти ро-

слин. 

Також, занепокоєння викликають: (а) відсутність дієвого механізму 

сертифікації, що в свою чергу погіршує якість вирощуваного насіння; (б) 

необґрунтовано велика кількість контролюючих інспекторів; (в) надмір-

не регулювання і втручання в діяльність господарюючих суб’єктів;  (г) 

виникнення труднощів і додаткових перешкод при визнанні системи ек-

вівалентності сертифікації насіння України; (д) відсутність переліку до-

кументів, необхідних для розмитнення насіння. 

22 березня відбувся круглий стіл на тему: "Хто і як кредитує сільгос-

пвиробників напередодні весняних польових робіт?". В заході прийняли 

участь: Баграт Ахіджанов - директор Департаменту фінансово-

кредитної політики Міністерства аграрної політики та продовольства 

України; Валерій Хаджиматов - виконавчий директор Насіннєвої асоціа-

ції України;  Наталія Ліщитович - керівник напрямку «Розвиток фінансу-

вання малих та середніх виробників» Проекту USAID «АгроІнвест» та 

інші. 
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Круглий стіл на тему: "Хто і як кредитує 

сільгоспвиробників напередодні весняних 

польових робіт?".  



Учасники круглого столу обгово-

рювали наступні питання: на яких 

умовах аграріям надають кредити; 

скільки кредитів сільгоспвиробникам 

вже видано на час проведення вес-

няних польових робіт; скільки коме-

рційних банків і кредитних спілок в 

Україні реально кредитують малих і 

середніх сільгоспвиробників; чи в змозі створюваний Державний земе-

льний банк вплинути на зменшення розміру кредитних ставок, під які 

фінустанови надають малим і середнім сільгоспвиробникам позики; чо-

му держава не надає достатньої фінансової допомоги малим і середнім 

сільгоспвиробникам, які здатні забезпечити їм стабільний і динамічний 

розвиток. 

За словами учасників округлого столу, у посівній кампанії 2013 року 

ключовими культурами на яровому полі України стануть соняшник, соя, 

кукурудза і сорго. Висока ефективність обробітку цих культур обумовле-

на експортною орієнтацією більшості з них, а також сприятливою ціно-

вою кон'юнктурою.  

Міністерство аграрної політики і продовольства оцінює дефіцит кош-

тів на весняно-польову кампанію в 7,9 млрд. грн. Про це на прес-

конференції повідомив директор департаменту фінансово-кредитної 

політики Баграт Ахіджанов. За його словами, це відбулося за рахунок 

збільшення витрат на посівну кампанію, зокрема на насіння, добрива та 

засоби захисту рослин. Весняно-польову компанію він оцінив у 38-40 

млрд. грн. Представник міністерства уточнив, що власними коштами 

аграрії забезпечені на 31 млрд. грн. Він також уточнив, що дефіцит в 

7,9 млрд. грн. аграрії планують зайняти у банків: 3,7 млрд. грн. складуть 

комерційні кредити, 4 млрд. - банківські кредити. 

Як повідомила керівник напрямку «Розвиток фінансу-

вання малих та середніх виробників» проекту USAID 

«АгроІнвест» Наталія Ліщитович, сільгоспвиробники 

повертають близько 95% кредитів, взятих у комерцій-

них банках та кредитних спілках. Спеціалісти визна-

ють - це дуже високий показник. Тож фінансистам 

вкрай вигідно мати  справу саме з  сільгоспвиробника-

ми. І важливо  також, щоб  стосунки між  аграріями та 
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кредитодавцями були взаємовигідними і будувалися на обопільній дові-

рі. 

Загалом, за її словами, в Україні понад 170 банків, і лише 10-20 з 

них продукують кредити для сільгоспвиробників, саме на них припадає 

до 80% аграрних позик.  

22 березня 2013 року о 12 годині була проведена робоча зустріч 

членів Американсько-Української Ділової Ради (USUBC), за участі пред-

ставників Насіннєвої асоціації України, з послом Сполучених Штатів 

Америки в Україні Джоном Теффтом. Зустріч відбулася у готелі Inter-

Continental. 

Довідка. Джон Теффт, Вірджинія, член Вищої дипломатичної служ-

би, клас Радника-посла, призначений Надзвичайним і Повноважним по-

слом США в Україні в листопаді 2009 року. 

Джон Ф. Теффт є співробітником дипломатичної служби 37 років. 

Перед призначенням в Україну, він служив в якості посла США в Респу-

бліці Грузія 2005-2009 рр.. До цього призначення пан Теффт обіймав 

посаду заступника помічника держсекретаря з європейських та євразій-

ських справ і відповідав за відносини США з Росією, Україною, Білорус-

сю та Молдовою. В 2003-2005 р-н Теффт був радником з міжнародних 

справ в Національному військовому коледжі у Вашингтоні, округ Колум-

бія. Пан Теффт має ступінь бакалавра в Marquette University і ступінь 

магістра в Джорджтаунському університеті.  

 Під час зустрічі були обговорені наступні актуальні питання: 

- ведення бізнесу в Україні, 

- питання дозвільних систем 

- відшкодування ПДВ 

- питання переходу України на альтернативні джерела енергії. 
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Вітаємо компанію Neocleous Україна, яка була визнана однією з 50 

кращих українських юридичних компаній за результатами щорічного 

рейтингу "50 провідних юридичних компаній України", опублікованого 

виданням Юридична практика спільно з Комерсантъ-Україна 11 грудня 

2012 року.  

Юридична практика – найавторитетніше щотижневе видання юриди-

чного профілю в Україні. Починаючи з 1997 року Юридична практика 

щороку проводить незалежне дослідження українського ринку юридич-

них послуг з метою визначення 50 лідерів у цій галузі.  

Рейтинг складається на основі таких критеріїв як дохід, кількість 

юристів, співвідношення ціни та якості, кількість завершених транзакцій, 

репутація та думка експертів щодо продуктивності діяльності компанії 

протягом періоду дослідження. Коммерсантъ-Україна, провідна бізнес 

газета, є співвидавцем даного рейтингу з 2011 року. 

Здобуття місця в цьому рейтингу є значним кроком вперед на шляху 

до визнання Neocleous Україна однією з провідних українських юридич-

них компаній протягом найближчих п'яти років. 

http://www.neocleous.com/index.php?lang=uk 

Адванта Сідс Інтернешнал – Індійська 

насіннєва компанія, що веде свою діяль-

ність по всьому світу. Компанія сприяє 

розповсюдженню сталого розвитку сіль-

ського господарства за допомогою інно-

ваційних досліджень та сучасних технологій, присутня на шести різних 

континентах (Азія, Африка, Австралія, Південна Америка, Північна Аме- 
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Новий європейський бренд від Адванта Сідс 



рика та Європа) та продає високоякісне насіння у 25 країнах. Адванта 

Сідс Інтернешнал – світовий лідер  в селекції зернового, кормового, цу-

крового сорго  та займає лідируючі позиції у багатьох регіонах з прода-

жу кукурудзи, соняшнику, ярого ріпаку, рису, цукрової кукурудзи та ово-

чевих культур.  

АЛЬТА СІДС (“Alta Seeds”)  - новий бренд для Європи, країн СНД та 

Північної Америки від міжнародної компанії Адванта Сідс Інтернешнал. 

АЛЬТА СІДС поєднує великий генетичний досвід та давні традиції за-

кладені компаніями членами групи Адванта.  Під брендом АЛЬТА СІДС 

зібраний унікальний, високоякісний та надзвичайно різноманітний селе-

кційний матеріал олійних культур та сорго. 

Головною метою Альта Сідс є постачання високоякісного посівного 

матеріалу, що поєднує в собі високу якість та продуктивність, хорошу 

стійкість до хвороб і стресових факторів, високу урожайність та сучасні 

інноваційні технології. АЛЬТА СІДС пропонує широкий спектр насіння 

гібридів соняшнику, сорго, ріпаку ярого, кукурудзи, що чудово підходить 

для вирощування у більшості країн Європи та СНД. 

Будучи залученим в науково-дослідну діяльність в межах Європей-

ського регіону, АЛЬТА СІДС продовжує впроваджувати інновації та пос-

тійно створює нові високоякісні, перспективні гібриди. 

В Україні важливим досягненням компанії є зареєстровані гібриди 

соняшника: Хайсан 271 та Хайсан 202 КЛ, основними характеристиками 

яких є: високий потенціал врожайності, стійкість до хвороб та вилягання 

та високий вміст олії.   http://www.altaseeds.eu/uk 

Асоціація «Український клуб аг-

р а р н о г о  б і з н е с у »  т а  Т О В 

«Київський міжнародний контрак-

товий ярмарок» підвели підсумки опитування 

сільськогосподарських виробників у рамках Все-

українського конкурсу «АгроБренд-2013». 

Компанію «Ерідон» було визнано лідером се-

ред дилерів у сфері ресурсного забезпечення 

АПК, що забезпечило їй перемогу у номінації 

«Найкращий Дилер, Дистриб’ютор».  
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Протягом вже майже 20 років компа-

нія «Ерідон» зберігає позицію лідера 

на українському ринку мінеральних 

добрив, насіння та засобів захисту 

рослин та намагається збагачувати 

українські аграрні традиції, доповню-

ючи їх провідним європейським дос-

відом та високою якістю сільськогос-

подарської продукції на усіх етапах виробництва. 

В свою чергу, «Ерідон» висловлює подяку усім провідним сільгосп-

виробникам, які визнали компанію як стратегічного та надійного партне-

ра за довгий період сумлінної та багаторічної співпраці і запрошує до 

співпраці нові компанії та господарства, метою діяльності яких є ефек-

тивне та прогресивне ведення сільського господарства в Україні!  

http://www.eridon.ua/ 

Група компаній Сервіс – Агрохолдинг у складі то-

вариств: ТОВ Сервіс – Агроцентр, ТОВ Сервісаг-

ро – Умань, ТОВ Сервісагро – Житомир, ТОВ 

Сервіс – Агрозахід, ТОВ Сервісагро – Полтава, 

ТОВ Сервісагро – Полтава – Плюс, ТОВ Сервіс – 

Агропівдень, ТОВ 

Сервісагро – Київ, 

ТОВ Сервіс - Агро-

маркет прийняла участь у третій міжнаро-

дній виставці інноваційних рішень в зерно-

вому господарстві «Зернові технології 201-

3», яка проходи-

ла сумісно з ви-

ставкою «Agro Animal Show 2013» у виставко-

вому центрі «КиївЕкспоПлаза» у період з 12 

по 14 лютого 2013.  

Для Групи компаній Сервіс – Агрохолдинг ви-

ставка «Зернові технології 2013» пройшла ціл-

ком успішно як у плані іміджевого позиціюван-

ня та пізнаваності бренду, так і у бізнес акти- 
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вності. Були проведені переговори із партнерами – постачальниками 

ЗЗР, посівного  матеріалу, мінеральних та мікродобрив; налагоджені 

зв’язки із новими потенційними клієнтами та продовження співпраці із 

існуючими клієнтами. 

Також, Група компаній Сервіс – Агро-

холдинг прийняла участь у Конферен-

ції "Перспективи розвитку насіннєвої 

галузі України як складової інтеграцій-

них процесів світової економіки", що 

була організована Насіннєвою Асоціа-

цією України та проходила 27 лютого 

2013 року. Основною метою конфере-

нції був аналіз та визначення сучасно-

го стану інвестиційного процесу в Україні, особливостей здійснення йо-

го в аграрному секторі економіки, пропонування шляхів його оптиміза-

ції.  

http://servis-agro.com.ua/ 

ТОВ «Спектр-Агро» продовжує розширюва-

ти лінійку продуктів СпектрумТМ. Так в рам-

ках виставки «Зернові технології 2013» 

пройшла презентація нового продукту під 

назвою Спектрум  Easy-Mix.  

Спектрум  Easy-Mix- це кондиціонер води 

для приготування робочих розчинів у бакові 

оприскувача, що складається з: 

Кондиціонера води. 

Тестера 

Склад Спектрум Easy-Mix: 

► комплексі підкислювачі для зниження pН і пом'якшувачі наслідків 

лужного гідролізу  

► пом'якшувачі води 

► ізолюючі речовини  

► буфери затори, агенти для поліпшення сумісності  

► прилипача 
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В чому важливість викори-

стання  Спектрум Easy-Mix 

при приготуванні робочих 

р о з ч и н і в ?  Є  д е к і л ь к а 

відповідей: 

1 .  Б у д ь - я к а  в о д а ,  щ о 

використовується при обробці 

рослин пестицидами містить 

домішки, з якими можуть всту-

пати у реакцію діючі речовини 

препаратів. Буферизатори 

Спектрума Easy-Mix вступають в реакцію з домішками води, і 

мінімалізуються втрати діючих речовин.    

2. Створюється найбільш сприятливе середовище для розчинення 

препарату, шляхом вирівнювання pH розчину. 

3. Зменшується кількість вільних іонів і катіонів у розчині. 

4. Поліпшується сумісність різних партнерів по розчину. 

5. За рахунок прилипача, що міститься в  Спектрумі Easy-Mix, 

покращюється покриття рослин при оприскуванні. 

Тестер та детальна інструкція по використанню допоможуть легко 

визначити рН води для використання в бакові оприскувача та визначи-

ти необхідну кількість Спектрума Easy-Mix. 

Детальна інформація доступна на сайтах компанії: 

www.spectrum.ua та www.spectr-agro.com  

Минулого року компанія «Агроскоп Україна» відсвят-

кувала своє 10-річчя. 

За десять років кропіткої праці компанія досягла не-

абияких результатів: розвинута система дистрибуції 

та логістики, 7 власних складів, 8 регіональних офісів, у яких кожного 

дня поряд з фермерами працює 43 регіональних представника. Більше 

1000 наших партнерів  – сільгоспвиробників обробляють понад 3,5 

млн.га землі. Але головне досягнення усіх цих років – довіра та повага 

партнерів.  
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Рішення ТОВ «Агроскоп Україна» для підтримки партнерів – 

сільгоспвиробників: спільні програми фінансування (вексельні програ-

ми); підтримка розвитку стратегічного планування сільського виробниц-

тва; сприяння продажу готової сільгосппродукції в тому числі дослі-

дження та допомога в отриманні сприятливих експортних умов; добір 

насіннєвого матеріалу та засобів обробки насіння; розвиток технологій 

вирощування; інноваційні продукти та програми; агротехнологічний кон-

салтинг. 

Агроскоп Україна здійснює перший крок у інноваційних 

технологіях обробки насіння 

Компанія Агроскоп Україна розпочала роботу у новому сегменті аг-

рарного бізнесу, запропонувавши виробникам барвники DISCO AG для 

обробки насіння основних польових культур від компанії Incotec, 

Нідерланди. DISCO AG призначені для обробки насіння соняшника, ку-

курудзи, ріпаку, цукрового буряку та насіння інших сільськогосподарсь- 

ких культур.  

Враховуючи стрімке зростання обсяг виробництва насіння всередині 

країни, а отже, і попит у передпосівній доробці насіння ТОВ «Агроскоп 

Україна» виводить на ринок нові продукти в інноваційній технології  об-

робки насіння – барвники DISCO AG. 

Нова можливість фінансування клієнтів компанії Агроскоп 

Україна 

В компанії Агроскоп Україна з початку 2012 року впроваджено нову 

програму фінансування партнерів компанії – програма вексельного роз-

рахунку. Це спільна програма за підтримки Міжнародної Фінансової Ко-

рпорації (IFC) спільно з BayerCropScience та міжнародними банками 

Райффайзенбанк Аваль та КредіАгріколь Банк.  

 - Переваги, які отримує сільгоспвиробник, прийнявши участь у про-

грамі: 

 - Відсоткова ставка (комісія) банків на авалювання векселів у декі-

лька - разів менша за вартість банківського кредиту, 

 - Реальна відстрочка платежу на 6-7 місяців, 

 - Відсутність валютних ризиків (вартість товару фіксується в націо-

нальній валюті і не може бути змінена до погашення), 

 - Отримання додаткової знижки на продукцію в порівнянні з товар-

ним кредитом. 

http://agroscop.com.ua/ 
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