
 

 
Дарія Корнійчук  

Менеджер з маркетингових 

комунікацій 

Моб.: +38 095 273 3839  

dariia.korniichuk@partners.basf.com  

 

 

Елена Ґора 

Прес-служба  

 

Моб: +38 063 477 96 88 

basf_agro@newsfront.com.ua 

 

TОВ «БАСФ Т.О.В.» 

бул. Дружби Народів, 19 

01042 Київ, Україна 

Тел: +38 044 591 55 95 

Факс: +38 044 591 55 97 

www.basf.ua 

 

  

   
 

  

Прес-реліз   

7 листопада 2018 р. 

BASF відкриває надсучасний центр селекції огірків у Нунемі, 

Нідерланди 

 Інвестиції близько 50 мільйонів євро 

 Розширені можливості для створення овочевих інновацій для 
споживачів  

 Нові технології прискорять процес селекції та зменшать вплив на 
навколишнє середовище  
 

Нунем, Нідерланди, 7 листопада 2018 – BASF відкрив надсучасний центр 

селекції огірків на своєму виробничому майданчику в Нунемі. Інвестиція 

близько 50 мільйонів євро стала найбільшою за сторічну історію бізнесу 

насіння овочів. Тепличний комплекс площею у 2,5 гектари з 17 000 м2 

приміщень технічного та офісного призначення збільшить можливості BASF 

для задоволення потреб споживачів новими сортами овочів. 

«Овочеве насіння – це ключова частина розширеного портфоліо BASF у 

сільському господарстві, і ми раді підтримати зростання нашого бізнесу за 

рахунок інновацій та надсучасних технологій селекції», – повідомив Маркус 

Гельд, президент підрозділу Agricultural Solutions BASF. 

У центрі проводитимуться всі доселекційні та селекційні програми для 

гладкоплідних довгих та коротких огірків, для огірків снекового типу та огірків-

корнішонів, включно з фенотиповою лінією, яка пропонує цифрову оцінку 

характеристик плоду. За результатом цих програм створять інноваційні сорти 
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для виробників, що працюють як у теплицях, так і з відкритим полем, а також 

для роздрібної торгівлі та споживачів у всьому світі.  «Інновації у поєднанні з 

глибоким розумінням потреб клієнтів допомагають нам у BASF рухатися 

вперед. Ми прагнемо створювати сорти овочів, які мають цінність і 

перевершують очікування споживача майбутнього», – сказав Андреас Севінг, 

керівник відділу досліджень і розробок бізнесу насіння овочів у складі компанії  

BASF. 

Надсучасні технології прискорюють інновації 

У центрі використовуються надсучасні технології для оптимізації процесу 

селекції. В тому числі обладнання для гігієни рослин, мінімізації ризику 

інфікування, розсіювальне скло для оптимального використання природного 

світла, високі дахи та високотискове зволоження для кращого клімату рослин 

та енергозбереження. Поєднуючи маркерну технологією генетики в 

лабораторіях та методи вирощування овочів в закритих приміщеннях, цей 

селекційний центр дозволить скоротити час виведення сортів насіння до 25 

відсотків. 

Зменшене навантаження на навколишнє 

середовище 

Тепличне вирощування овочів займає передове місце в сучасних стандартах  

впливу на навколишнє середовище. Енергозберігаючі технології та 

напівпрозорі екрани всередині теплиці забезпечують рівномірний клімат та 

зменшують споживання газу до 48%. Повторна переробка, дезінфекція та 

очищення оброблюваної води зменшують відходи захисту рослин у 

каналізаційних та поверхневих водах на 99,5 відсотків, що перевищує нинішню 

законодавчу вимогу Нідерландів, яка складає 95 відсотків. 
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Про концерн BASF 

У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього. Ми поєднуємо економічний успіх із 

захистом навколишнього середовища та соціальною відповідальністю. Понад 115 000 

співробітників групи BASF працюють над успіхом наших клієнтів майже у всіх секторах та 

майже у всіх країнах світу. Наш портфель складається з чотирьох сегментів: хімічних речовин, 

продуктів технологічності, функціональних матеріалів та їх рішень, а також 

сільськогосподарських рішень. У 2017 році BASF згенерував продажі у понад 60 млрд євро. 

Акції BASF торгуються на фондових біржах у Франкфурті (BAS), Лондоні (BFA) та Цюріху (BAS). 

Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.basf.com.  

Про підрозділ Сільськогосподарських Рішень 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 2017 році обсяг продажів Підрозділу засобів 

захисту рослин (Crop Protection) концерну BASF склав понад 5,7 млрд євро. Докладніша 

інформація представлена за адресою: www.agro.basf.ua. 

mailto:basf_agro@newsfront.com.ua
http://www.basf.ua/
file:///C:/Users/DovgusD/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UN29VBLU/www.basf.com
http://www.agro.basf.ua/

