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Прес-реліз 
 

BASF підсилює підтримку українських аграріїв у 

вирішенні нагальних виробничих питань 

Київ, Україна – 17 травня 2017 р. – Концерн BASF як один з 

провідних виробників засобів захисту рослин (ЗЗР), що дбає про 

сталий розвиток сільського господарства, розширив канали 

консультування українських аграріїв. У межах проекту 

«АгроЗнавці», який розпочато у співпраці зі спеціалізованим 

аграрним медіа-холдингом Latifundist Media, спеціалісти BASF 

допомагатимуть аграріям знайти відповіді на різноманітні 

нагальні питання, пов’язані з виробничим процесом і захистом 

посівів заради майбутнього врожаю і розвитку аграрної галузі в 

Україні.  

Протягом року в залежності від сезонних проблем експерти BASF 

будуть пропонувати нову актуальну тему, а аграрії матимуть 

змогу поставити власні запитання та отримати на них вичерпні 

відповіді. Серед таких нагальних тем, які вже визначені, – захист 

ріпаку і соняшнику від хвороб, а також застосування інокулянтів1 

як інноваційного способу вирощування бобових. 

Проект буде представлений у різних форматах, серед яких 

питання-відповіді, статті, новини, фотографії та відеолекції, що 

допоможе організаторам якнайбільше залучати аграріїв і 

формувати потужне експертне онлайн-середовище. 

                                                      
1 Інокулянти – препарати з захисту рослин, які містять живі корисні бактерії, що інкорпоруються в насінину і покращують 

здатність бобових фіксувати атмосферний азот (природним шляхом збільшувати кількість азоту) і підвищувати урожайність 
рослин 
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Участь у проекті «АгроЗнавці» стала продовженням багаторічної 

роботи BASF з підтримки аграріїв у їх щоденних потребах. 

Компанія щороку проводить понад 100 різноманітних подій для с/г 

працівників, у тому числі зимові та літні конференції і Дні поля, 

освітні заходи, на яких фермери мають змогу дізнатися про 

найновіші препарати для захисту рослин, отримати цінні 

експертні консультації та обмінятися досвідом з колегами-

агрономами. Cеред низки сервісів, що слугують помічниками 

аграрія, – вебсайт, на якому компанія регулярно публікує 

актуальні рекомендації для конкретних культур у певний відрізок 

сезону і де розміщений детальний каталог з усіма ЗЗР BASF. А 

для додаткової зручності існує нещодавно оновлений мобільний 

додаток «Каталог ЗЗР BASF 2017», який дає змогу отримати 

потрібну агроному інформацію чи оперативну консультацію від 

менеджерів BASF у будь-коли та у будь-якому місці.  

«Український АПК, безсумнівно, є локомотивом економіки країни  

забезпечуючи 42% експорту. Незмінне світове лідерство 

України у виробництві соняшнику, минулорічний рекордний 

урожай зернових у 66 млн тон, найвищий за всі роки 

незалежності урожай сої у 4,3 млн тон – ці та інші досягнення 

свідчать про потужність агросектору і його значні 

перспективи. Заради ефективної роботи аграріїв на землі, 

компанія BASF допомагає їм втілювати інновації й 

поглиблювати експертизу. Ми віримо, що з новим проектом 

нам вдасться разом посилити цей розвиток і примножити 

успіхи кожного агрогосподарства й галузі в цілому», – 

підкреслив Тіберіу Діма, керівник агробізнесу компанії BASF в 

Україні, Республіці Молдова та країнах Кавказу.  

Проект «АгроЗнавці» розпочав роботу одразу на трьох порталах 

Latifundist Media – Latifundist.com, SuperAgronom.com та 

Kurkul.com, – де розміщений відповідний розділ і передбачена 

можливість для аграріїв надсилати питання і залишати коментарі.  

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

успіх із захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Близько 114 000 

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 2016 році обсяг продажів концерну склав 58 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 компанії BASF 

В умовах стрімкого зростання кількості населення світ все більше залежить від 

того, наскільки ми здатні забезпечити сталий розвиток сільського господарства 

і надійний захист довкілля. З метою задоволення цих потреб Підрозділ засобів 

захисту рослин (Crop Protection) концерну BASF тісно взаємодіє з аграріями, 

фахівцями у сфері сільського господарства, експертами з контролю шкідників 

та іншими галузевими спеціалістами. Спираючись на цю співпрацю, компанія 

BASF здійснює науково-дослідницьку роботу на системній основі, розвиває 

інноваційний портфель продуктів та послуг і разом з командами експертів у 

лабораторіях і на полях допомагає аграріям успішно вести бізнес. У 2016 році 

обсяг продажів Підрозділу засобів захисту рослин (Crop Protection) концерну 

BASF склав понад 5,6 млрд євро. 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 cтворює засоби захисту рослин 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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