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Прес-реліз  

10 квітня 2019 р.  

Інноваційний підхід у продажах насіння озимого ріпаку. 

Бестселер Карамба® повертається. 

10 квітня 2019 року BASF презентував першу на ринку цілісну пакетну 

пропозицію для озимого ріпаку. Окрім цього, компанія анонсувала 

повернення на ринок фунгіциду з росторегулюючою дією Карамба®.  

Для вирішення викликів, які стоять перед аграріями, BASF впроваджує новий 

для ринку України інноваційний підхід з продажу насіння. Він являє собою 

комплексну пропозицію, до якої входять гібриди насіння ріпаку та препарат 

Карамба®. «Інтегрований підхід до продажів насіння компанії BASF унікальний 

на ринку України. Цим ми уможливлюємо наших кінцевих споживачів 

отримувати гарантовану якість посівного матеріалу та максимальний захист 

врожаю ріпаку», - стверджує Андрій Касьян, керівник відділу продажів BASF 

Agricultural Solutions Україна. 

До нової пакетної пропозиції входить 10 паків, кожен з яких включає дві посівні 

одиниці певного гібриду і 5 л засобу захисту ріпаку Карамба®. Назви 

запропонованих BASF паків вказують на ключові характеристики гібридів. 

Наприклад, з паком «Універсальний» аграрій отримає гібрид Брентано з 

високим ступенем адаптації до умов вирощування у всіх регіонах. Пропозиція 

включає ще такі паки, як: «Пластичний» з гібридом ІНВ1120, «Стабільний» з 

гібридом ІНВ1030, «Пізній» з гібридом ІНВ1066, «Стійкий» з гібридом Фенцер, 

«Досконалий» з гібридом Сейфер, «КЛ пізній» з гібридом ІНВ1166 КЛ, «КЛ 

ранній» з гібридом ЕЛМЕР КЛ, «Високоолійний» з гібридом Лексер та «Квік 
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старт» з гібридом Джампер. 

Препарат Карамба® вже був представлений на ринку України та користувався 

неабиякою популярністю, але в 2015 році його було виведено з портфоліо 

компанії. Тепер цей надійний фунгіцид і регулятор росту озимого та ярого 

ріпаку повертається в першій на ринку пакетній пропозиції від компанії BASF. 

Діюча речовина фунгіциду Карамба® - метконазол, яка ефективно контролює 

такі хвороби, як фомоз, альтернаріоз, склеротиніоз та має відмінну 

росторегулюючу та фунгіцидну дію.  

Нагадаємо, що у 2018 році компанія BASF завершила угоду щодо придбання  

активів компанії Bayer. Ця транзакція дозволила компанії BASF відкрити новий 

сегмент бізнесу – насіння. Зараз частка BASF на ринку насіння озимого ріпаку 

сягає 6% згідно з даними компанії Kleffmann. Однак плани компанії щодо 

розвитку цього напрямку досить амбітні. «Посівні площі ріпаку стрімко 

розвиваються з року в рік. Так, згідно панелі компанії Kleffmann у 2018/2019 

посівна площа ріпаку збільшилася до 1,25 млн га, що на 25% більше в 

порівнянні до сезону 2017/2018. І це не дивно, адже ріпак високорентабельна 

культура, тому інтерес аграріїв щодо її вирощування зростає. Тому ми 

впевнені, що рухаємося у вірному напрямку і будемо збільшувати присутність 

у новому сегменті» - пояснює Олександр Ращупкін, керівник відділу насіння 

BASF Agricultural Solutions. 

Насіннєве портфоліо компанії налічує 11 гібридів озимого ріпаку. У 2018 році 

вперше вивели на ринок 4 гібриди нового покоління під брендом InVigor 

(ІНВ1030, ІНВ1066, ІНВ1120, ІНВ1166 CL). В планах на 2020 рік – розширення 

портфоліо гібридів озимого ріпаку. Зараз в реєстрації знаходяться 16 гібридів 

озимого ріпаку, а також 9 гібридів планують подати на реєстрацію до кінця 2019 

року. 

Про концерн BASF 

В BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього, поєднуючи економічний успіх із 

захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Понад 122 000 працівників Групи BASF 

роблять свій внесок в успішний розвиток бізнесу наших клієнтів у різних індустріях майже у всіх 

країнах світу. Структура нашого бізнесу складається з шести основних сегментів: хімікати, 

функціональні матеріали, промислові рішення, технології для обробки поверхонь, харчування 

та догляд, рішення для сільського господарства. За підсумками 2018 року обсяг продажів BASF 

склав понад 63 млрд євро. Акції BASF торгуються на фондових біржах Франкфурта (BAS), а 
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також як Американська депозитарна розписка (BASFY) в США. Більше інформації про BASF 

можна знайти за посиланням www.basf.com.  

Про підрозділ BASF Agricultural Solutions  

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 зі 

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 2018 році обсяг продажів нашого підрозділу 

склав 6,2 млрд євро. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, відвідайте 

https://www.agro.basf.ua/uk/  або сторінку в соціальній мережі. 
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