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Прес-реліз 

BASF і Європейське космічне агентство розвивають 

цифрові послуги для аграріїв  

Лімбургергоф, Німеччина – 13 лютого, 2017 – концерн BASF і 

Європейське космічне агентство, ЄКА (European Space Agency, 

ESA) підписали угоду про співпрацю, метою якої є пошук 

найбільш ефективних шляхів застосування супутникових даних і 

фотознімків у сільському господарстві. Завдяки тісній співпраці з 

аграріями партнери планують перетворювати отриману 

інформацію у цифрові інструменти і послуги.  

Проект надасть фермерам можливість ефективніше планувати 

свою щоденну роботу. Зокрема, вони отримають більш точні 

агрономічні рекомендації з використання засобів захисту рослин. 

Основним джерелом даних для цифрових методів 

господарювання є супутники. Вони передають інформацію для 

прийняття широкого кола рішень у сільському господарстві, 

наприклад, визначення оптимального часу посіву і збору врожаїв. 

Концерн BASF і Європейське космічне агентство націлені на 

розробку, випробування і розвиток інноваційних цифрових 

послуг, що відповідатимуть потребам аграріїв. 

«Ми прагнемо допомогти аграріям підвищити ефективність 

їхньої роботи, пропонуючи їм інноваційні продукти для 

вирішення екологічних та економічних питань. Такі ініціативи є 

важливим кроком у реалізації нашого інноваційного підходу. Ми 

відчуваємо глибинні потреби аграріїв і завдяки професійному 

досвіду та спільним партнерським зусиллям пропонуємо нові 

інструменти, що допоможуть налагодити більш ефективну 
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роботу господарств», –  пояснює д-р Райнер Пройс, віце-

президент з глобальної стратегії та управління портфелем 

продуктів, підрозділ захисту рослин BASF. 

«Разом з BASF та аграріями ми зосередимося на отриманні й 

передачі супутникових даних у режимі реального часу для 

оптимізації використання добрив і скорочення витрат води у 

системах зрошування. Це сприятиме збереженню довкілля і 

водночас скороченню витрат на господарювання. Дані з наших 

супутників також можна використовувати для більш точного 

прогнозування врожаїв, що забезпечить віддачу від 

європейських інвестицій в космічну галузь», – сказав Йозеф 

Ашбахер, Директор програм спостереження за Землею в 

ЄКА. 

Проект буде реалізовано за допомогою експертних знань 

спеціалістів компанії BASF у сільському господарстві, а також 

польових даних та відгуків аграріїв. ЄКА зобов’язується надавати 

супутникові дані та фотознімки.  

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.  

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 

http://www.agro.basf.ua/
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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. 
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