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Піклуючись про насіння, піклуємось про аграріїв
Якісне насіння та піклування про клієнта є стандартом роботи компанії Євраліс. У
сезоні 2018-2019 технологічне рішення від Євраліс стосується передпосівної обробки
насіння соняшнику та кукурудзи преміум-сегменту. На заводі Євраліс на Черкащині
насіння проходить комплексну заводську фунгіцидно-інсектицидну обробку, що
забезпечує відмінний захист насіння та рослин від шкідливих організмів. На заводі
Євраліс в Україні лінія протруювання і упаковки насіння повністю автоматизована.
Потужність лінії — до 350 мішків на годину. Євраліс працює з будь-якими
протруйниками на замовлення клієнта або на вимогу ринку. Протруювання насіння
окремо не оплачується, а надається бонусом для аграріїв при покупці через мережу
офіційних дистриб’юторів ТОВ «Євраліс Семенс Україна».
Одним зі стратегічних партнерів компанії Євраліс у технологічному захисті якісного
посівного матеріалу є компанія BASF. В Україні підрозділ аграрних рішень хімічного
концерну співпрацює з насіннєвої компанією у напрямах виробничої системи
Clearfield® для ріпаку та соняшнику і Clearfield® Plus для соняшнику, пропонуючи
аграріям удосконалені та високоефективні гербіциди Нопасаран®, Євро-Лайтнінг® та
Євро-Лайтнінг®
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високоврожайними гібридами Євраліс, стійкі до цих гербіцидів.
Крім того, компанія BASF постачає Євраліс якісні колоранти Sepiret, інсектицидний
протруйник Пончо на кукурудзу і соняшник та фунгіцидний протруйник Аліос® на
кукурудзу.

Кооперативна Група Євраліс створена французькими фермерами, виробниками пшениці, у 1936
році, і нині налічує 7 000 акціонерів та 5 150 співробітників. У 2018 році обіг Групи Євраліс склав 1,5
млрд євро. Євраліс Семенс, насіннєвий підрозділ Групи Євраліс, створено у 1950 році. Щорічно
компанія інвестує 13% свого обігу у дослідження, а виробництво насіння здійснюється на площі 21 000
га та дороблюється на 3 насіннєвих заводах: у Лескарі (Франція), Севільї (Іспанія) та Черкасах
(Україна).

Для

створення

інноваційних

гібридів

Євраліс

Семенс

використовує

найсучасніші
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співробітників та повністю контролює вертикально-інтегрований виробничий цикл насіння: польове
виробництво, доробка і кондиціонування насіння на заводі Євраліс на Черкащині, операційний
маркетинг та комерціалізація в межах України. Компанія щорічно закладає широку мережу
демонстраційних та технологічних випробувань своєї продукції по всій території України, а відділ
наукових розробок і досліджень тестує новостворені гібриди та досліджує їхню адаптивність до нашого
клімату. Компанія Євраліс Семенс Україна пропонує фермерам гібридне насіння кукурудзи від
раннього до середньо-пізнього ФАО, насіння соняшника, що відповідає потребам фермерів в усіх
сегментах ринку, а також насіння сої, сорго та озимого ріпаку.
Про компанію BASF
У BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього. Ми об'єднуємо економічний успіх із захистом
навколишнього середовища та соціальною відповідальністю. Більше 115 000 співробітників BASF
Group працюють над тим, щоб сприяти успіху наших клієнтів майже в усіх секторах і майже у всіх
країнах світу. Наше портфоліо складається із шести сегментів: хімікати, матеріали, промислові
рішення, технології обробки поверхонь, харчування та догляд разом з сільськогосподарськими
рішеннями. Обсяг продажів BASF в 2017 році склав більше 60 млрд євро. Акції BASF торгуються на
біржах у Франкфурті (BAS), Лондоні (BFA) і Цюріху (BAS). Додаткова інформація на www.basf.com.
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Зі швидко зростаючим населенням світ все більше залежить від нашої здатності розвивати і
підтримувати стале сільське господарство та здорове навколишнє середовище. Працюючи з
фермерами, фахівцями з питань сільського господарства, експертами по боротьбі з шкідниками та
іншими об'єктами, ми повинні допомогти зробити це можливим. Ось чому ми інвестуємо в потужний
науково-дослідницький і великий портфель, який включає насіння і його особливості, хімічний і
біологічний захист сільськогосподарських культур, управління ґрунтом, здоров'я рослин, боротьбу зі
шкідниками та цифрове сільське господарство. За допомогою експертних груп в лабораторіях, на
полях, в офісах і на виробництвах ми об'єднуємо інноваційне мислення і практичні дії, щоб створювати
ідеї реального світу, які працюють для фермерів, суспільства і планети. У 2017 році обсяг продажів
нашого підрозділу склав 5,7 млрд євро. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, відвідайте
https://www.agro.basf.ua/uk/ або сторінку в соціальній мережі.

Контакт для преси у ТОВ «Євраліс Семенс Україна»
Ольга Молокович,
Керівник відділу маркетингу
Моб +38 067 536 5338
e-mail: olga.molokovich@euralis.com
Контакт для преси у ТОВ «Б.А.С.Ф. ТОВ»
Дарія Корнійчук
Менеджер з маркетингових комунікацій
Моб.: +38 095 273 3839
dariia.korniichuk@partners.basf.com

