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Прес-реліз 

Компанія BASF будує майбутнє аграрної України 

разом з прогресивною молоддю 

 BASF розвиває потенціал найталановитіших студентів 
і випускників аграрних університетів  України  

Київ, Україна – 07 лютого 2017 р. – Піклуючись про сталий 

розвиток сільського господарства та ефективне ведення 

агробізнесу в Україні, концерн BASF вже другий рік поспіль 

організовує програму стажування студентів і випускників 

профільних спеціальностей аграрних університетів. В межах 

програми молоді спеціалісти працюватимуть з господарствами, 

які потребують консультаційної підтримки та комплексних 

інноваційних рішень для захисту полів. Таким чином, молоді 

таланти зможуть долучитися до вирішення нагальних проблем 

українських агрономів заради високих врожаїв сьогодні і в 

майбутньому.  

Після успішного минулорічного запуску програма 2017 року 

суттєво розширена. Загалом в ній братимуть участь 10 студентів 

з 8 аграрних вузів країни. Географія охоплення сільських 

господарств збільшилася з 5 областей центрального регіону до 

10-ти по всій Україні, серед яких Тернопільська, Хмельницька, 

Вінницька, Київська, Черкаська, Миколаївська, Запорізька, 

Дніпропетровська, Харківська й Полтавська обл. Крім того, 

тривалість цьогорічної програми становить повний календарний 

рік, протягом якого аграрії зможуть отримати кваліфіковану 

пораду із застосування інноваційних препаратів та індивідуальні 

рішення для ефективного захисту посівів.    
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Молоді спеціалісти у складі аграрної команди BASF 

працюватимуть з інноваційними препаратами компанії, у тому 

числі з новинками 2017 року. В залежності від особливостей 

вирощування с/х культур в тій чи іншій області та з урахуванням 

актуальних потреб агровиробника, стажери зможуть докладно і 

доступно проконсультувати щодо дії та норми застосування таких 

найновітніших розробок BASF як система Clearfield® Plus з 

гербіцидами Євро-Лайтнінг® Плюс та Пульсар® Плюс, фунгіциди 

Адексар® СЕ Плюс та Рекс® Плюс, гербіцид Кельвін® Плюс і 

регулятор росту Регаліс® Плюс. 

«Ми раді створити платформу, завдяки якій талановита 

молодь отримає потужний старт для майбутньої кар’єри на 

основі найвищих світових стандартів та інновацій, і зможе 

докласти свої знання й енергію до розвитку сільського 

господарства в Україні. З глибоким розумінням потреб аграріїв, 

BASF постійно створює і вдосконалює інноваційні рішення, з 

якими фермери отримують надійний урожай. Ми віримо, що 

така позиція, помножена на пристрасть молоді до аграрної 

справи і бажання розвивати себе і свою країну, дасть найвищий 

результат», – підкреслив Тіберіу Діма, керівник агробізнесу 

компанії BASF в Україні, Республіці Молдова та країнах 

Кавказу. 

Щоб здобути практику в одній з провідних світових компаній у 

сфері захисту рослин, фіналісти пройшли серйозний конкурсний 

відбір у декілька етапів. Перш за все учасників програми обирали 

серед сотень студентів з глибокими знаннями з профільних 

предметів, які при цьому мають високий рівень мотивації до 

професійного розвитку і бажання зробити свій внесок у 

процвітання аграрної галузі України. Для максимального 

заглиблення у роботу для стажерів організовані тренінги з 

застосування ЗЗР, технологій вирощування рослин, а також з 

розвитку ключових компетенцій. 

З розвитком програми стажування все більше студентів матимуть 

змогу на професійному рівні долучитися до розвитку аграрної 
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сфери і все більше українських аграріїв отримають цінні знання 

та навички з застосування передових світових технологій та 

ефективного господарювання. 

Про концерн BASF 
 
У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього, поєднуючи економічний 

успіх із захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Близько 112 000 

співробітників BASF роблять свій внесок в успіх клієнтів концерну практично в 

кожному секторі та практично в кожній країні світу. Наш продуктовий портфель 

складається з 5 сегментів: хімікати, спеціальні продукти, функціональні 

матеріали та рішення, рішення для сільського господарства, а також нафта і 

газ. У 2015 році обсяг продажів концерну склав 70 млрд євро. Акції BASF 

торгуються на фондових біржах Франкфурта (BAS), Лондона (BFA) і Цюріха 

(BAS). З докладнішою інформацією про BASF можна ознайомитися в Інтернеті 

за адресою www.basf.com. 

Про підрозділ засобів захисту рослин BASF 

Підрозділ засобів захисту рослин (Crop Protection) концерну BASF, обсяг 

продажів якого склав понад 5,8 млрд євро у 2015 році, є постачальником 

інноваційних рішень для аграрної галузі, газону та декоративних рослин, 

боротьби зі шкідниками сільського господарства та для охорони здоров’я. 

Широкий портфель діючих речовин, засобів обробки насіння і біологічного 

контролю, формуляцій і сервісів дозволяє підрозділу оптимізувати ефективне 

виробництво високоякісних продуктів харчування та забезпечує збереження 

врожаю після збору, мінімізує вплив на ґрунт та перешкоджає поширенню 

хвороб. Завдяки впровадженню нових технологій і ноу-хау підрозділ засобів 

захисту рослин BASF підтримує агровиробників та професіоналів у боротьбі зі 

шкідниками заради поліпшення якості життя тих, хто працює на землі та всього 

суспільства. Докладніша інформація представлена за адресою: 

www.agro.basf.ua 

Праця аграрія – одна з найважливіших на Землі! 

Кількість населення у світі стрімко збільшується, до 2050 року на Землі житиме 

близько 9 мільярдів людей. Це означає зростання потреб у продуктах 

харчування. Тому на аграріїв покладено велику відповідальність за отримання 

максимальних врожаїв та забезпечення продуктів харчування найвищої якості. 

У співпраці з аграріями BASF розробляє хімічні елементи заради досягнення 

спільної мети: зберегти кожну зернину та отримати максимальний урожай від 

землі з турботою про неї, як про безцінний ресурс. 
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