ДОВІРА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ВІДКРИТОСТІ
ГАРЯЧИЙ БЕТОННИЙ ПЛАЦ ПЕРЕД НАСІННЄВИМ ЗАВОДОМ І МОРЕ ЧЕРВОНИХ КАРТУЗИКІВ
«ЛІМАГРЕЙН» — ТАКИМ БУЛО ПЕРШЕ ВРАЖЕННЯ ВІД ПОЇЗДКИ В ЧЕРКАСИ, ДЕ ПОПРИ СПЕКУ
БЛИЗЬКО ДВОХСОТ АГРОВИРОБНИКІВ ЗІБРАЛИСЯ 4 СЕРПНЯ НА ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖНОСТЯХ
ТОВ АПК «МАЇС», ЩОБ ПЕРЕВІРИТИ, ЯК ОДИН ЗІ СВІТОВИХ ЛІДЕРІВ НАСІННИЦТВА ВИРОБЛЯЄ
ПОСІВНИЙ МАТЕРІАЛ КУКУРУДЗИ В УКРАЇНІ.

Виїзд учасників Дня поля на ділянки гібридізації

Яна Жовнірук
Насіннєвий завод ТОВ АПК «Маїс» —
один з найпотужніших в країні. Виробляє
750 тис. посівних одиниць щороку та має
близько 3000 га ділянок гібридизації,
обладнаних зрошенням. Вітчизняна компанія співпрацює із французьким селекційним гігантом вже 5 років і за цей час стала
надійним партнером та майданчиком для
розвитку виробництва насіння «Лімагрейн». Щороку тут виробляють близько
80 тис. посівних одиниць кукурудзи для
французької компанії та вже випускають
пробні партії зернових і гороху.

Генеральний директор заводу
ТОВ АПК «Маїс» Сергій Осадчий

СИЛЬНІШІ РАЗОМ
«Кожного року ми розширюємо співпрацю, — говорить Сергій Осадчий, генеральний директор ТОВ АПК «Маїс». — Раніше
працювали лише по кукурудзі, зараз уже
й по гороху, ячменю, по пшениці та інших
культурах. Щороку намагаємося додавати
300 га зрошення, закінчуємо сертифікувати нашу лабораторію. Генетику та науку
забезпечує компанія «Лімагрейн», за нами
залишається виробництво». За словами
Сергія Осадчого, така співпраця виводить
його компанію на вищий рівень виробництва та спонукає до постійного розвитку. «Наша компанія вклала близько
мільйона євро інвестицій у насіннєву програму. Кожного року ми додаємо 500 га
посівних площ, розширюємо зрошення,
адже насінництво вести в умовах зміни
клімату складно, потрібні сприятливі умови розвитку. Намагаємося механізувати
процеси виробництва: наприклад, у нас
є 12 машин для видалення волоті у кукурудзи». У «Маїсі» відкрито показують, як
проходить контроль виробництва, а те,
що вироблена продукція високої якості,
підтверджують результати лабораторних
перевірок компанії «Лімагрейн». «Така
співпраця виводить нашу компанію на
вищий щабель, на іншу культуру виробництва, — зазначає генеральний директор
ТОВ АПК «Маїс». — Ми навчилися працювати по-європейськи, нам довіряють,

і ми впевнені у високій якості насіння,
яке постачаємо для наших українських
виробників».
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ НА ВСІХ ЕТАПАХ
«Лімагрейн» контролює весь процес
виробництва насіння — від початку посівних робіт до пакування готового посівного матеріалу. «Зразки, які відправляють
у Францію, відбираються тричі, — розповідає Алла Погоріла, завідуюча лабораторії
насіннєвого заводу «Маїс». — Перший раз
відбирають сировину, коли збираю врожай з поля, потім відбирається зразок ще
до протруєння, і третій відбирається вже
протруєний — такий самий, як на продаж.
Один зразок зберігається у нас, другий —
в насіннєвій інспекції, третій — відсилається у Францію». Спеціалісти компанії
«Лімагрейн» стежать за всіма польовими
роботами, на кожного з них припадає свої
150–300 га. Вони контролюють процес
вирощування насіння від підготовки ґрунту, внесення препаратів, сівби, обривання
волоті до визначення дати збирання, відносно рівня вологості зерна в качанах.
За словами Алли Погорілої, методики
визначення якості насіння однакові у всіх
країнах, проте обладнання у Франції сучасніше. «У нашій лабораторії ми визначаємо
посівні якості: фізичну чистоту, схожість
(енергію росту), вологість і масу тисячі
насінин. Сортову якість повністю перевіряє французька сторона, вони проводять
акти апробації, з’ясовують правильність
обрізання волоті, чистоту прополювань», —
зазначає вона.
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ЕКСПОРТ
У «Лімагрейн» упевнені, що Україна
може стати потужним експортером посівного матеріалу на тільки в країни колишнього Радянського Союзу, а й у сусідні
європейські держави. І за словами генерального директора ТОВ «Лімагрейн
Україна» Тетяни Якубовської, у нас є всі
складові для успіху. «Я думаю, що компанії планують розширювати виробництво
в Україні, тому що у нас є все, щоб вирощувати якісне насіння кукурудзи. Є прекрасні землі, можливість зрошення, сучасні
заводи та працьовиті люди, — вважає
пані Тетяна. — Наша країна приєдналася
до схем сортової сертифікації OECD ще
чотири роки тому (у частині «зернові насіннєві схеми» та «насіннєві схеми кукурудзи
та сорго». — Ред.), і наступним кроком до

Генеральний директор ТОВ «Лімагрейн Україна»
Тетяна Якубовська

сертифікації насіння кукурудзи, вирощеного в Україні згідно з європейськими нормами, став приїзд аудиторів OECD навесні
цього року. Якщо висновки аудиту будуть
позитивні, то можна буде експортувати
насіння кукурудзи та зернових, вирощених
в Україні, не тільки для експорту в Росію,
Білорусь, Казахстан, а й поза межі колишнього радянського простору, наприклад у
Польщу». Результатів Європейської Комісії
можна чекати не раніше наступної весни,
а поставки пробних партій у Європу у разі
позитивних висновків можуть відбутися під
кінець 2016 року або ж у 2017-му.
На переконання керівництва компанії,
такими успішними прикладами співпраці, як
із заводом «Маїс», вдалося подолати стереотип агровиробників, котрі вважають, що
якісним може бути лише насіння, завезене
з-за кордону. Сьогодні близько 70% насіння
кукурудзи «Лімагрейн», яке продається
Україні, — українського виробництва, тоді
як у минулі роки було десь 50 на 50.
«Основне завдання виробництва насіння
в будь-якій іншій країні — це забезпечення

однакової якості усього посівного матеріалу
«Лімагрейн», — наголосив Жан Мішель
Ле Бек, директор з розвитку виробництва
кукурудзи в Європі компанії «Лімагрейн
Єуроп». — Нам дуже цікавий український
ринок, тому що, незважаючи на деякі труднощі, ми впевнені, що він буде рости».
У компанії не сумніваються у великому
потенціалі України як насіннєвої держави. «Наш бізнес тут росте рік за роком,
нарощуємо обсяги реалізованої продукції і,
звичайно, будемо намагатися інвестувати у
розширення бізнесу в Україні», — поділився
планами пан Лєбек.
«Створення довіри до бренду — це тривалий процес, і ми раді, що нам вдалося
її завоювати, про що свідчить щорічне
зростання продажу продукції, — зазначила
генеральний директор ТОВ «Лімагрейн
Україна. — У Європі ще 10 років тому
французькі фермери не хотіли купувати
насіння, вирощене не у Франції, проте
зараз вже ніхто не дивиться на те, звідки
воно було завезене. Якщо на упаковці
є наш логотип, якість забезпечена. І ми
відповідаємо за неї своєю репутацією».
ПЕРЕВАГИ МІСЦЕВОГО
ВИРОБНИЦТВА
Відвідання насіннєвого заводу та
лабораторії, демонстрація вирощування
селекційної кукурудзи в полі на ділянках гібридизації, а також сучасної техніки
для обрізання волоті та зрошення, — усе
було зроблено партнерами заходу для
того, щоб українські агровиробники могли
пересвідчитися: в Україні можуть і вміють
виробляти якісне насіння кукурудзи.
«Довіра до продукції починається з відкритості, і сьогодні ми відкриті до запитань. Україна посідає друге місце у світі за
експортом кукурудзи. Ми утримуємо цю
позицію досить впевнено, і обсяги поста-

Демонстраційні посіви у господарстві ТОВ АПК «Маїс»

Завідуюча лабораторії насіннєвого заводу
«Маїс» Ольга Погоріла з відібраними зразками
гібридів Лімагрейн для проведення дослідів

вок за кордон з року в рік нарощуються. Ідея цього заходу — показати, що ми
виробляємо, з ким виробляємо та як це
контролюємо, — наголосив під час виступу
Віктор Карбівський, комерційний директор
ТОВ «Лімагрейн Україна». — Ми продаємо насіння українського виробництва вже
п’ятий рік, і за ці роки не було жодної рекламації щодо якості цього посівного матеріалу. Економічна криза, девальвація гривні,
високе імпортне мито — це виклики, які
штовхають аграріїв до пошуку шляхів підвищення ефективності виробництва, одним
з яких є використання якісного насіння».
Спонукають іноземні компанії розширювати виробництво насіння в Україні не
лише перспективи експорту, а й реалії
вітчизняної економіки. Перевагами українського насіння є те, що в його вартість
не включені витрати на логістику та ввізне
мито. Адже крім 20% ПДВ цього року на
імпорт насіння держава ввела ще й 10%
мито, таким чином довівши рівень відрахувань в бюджет від завезення посівного
матеріалу до 32%, чого немає в жодній
країні, навіть у Росії. Тому, аби не втрати
своєї частки на ринку, іноземні компанії
мають лише один вихід — нарощувати
виробництво насіння в Україні, а це, як
показує досвід співпраці ТОВ АПК «Маїс»
та компанії «Лімагрейн», цілком можливо.
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