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Прес-реліз 27 червня 2019 р. 

BASF виходить на ринок насіння соняшнику 

◼ BASF підписує дистриб'юторський договір з провідною 
європейською компанією-виробником насіння соняшнику 

◼ Розширює портфоліо сільськогосподарських рішень для виробників 
соняшнику по всій Європі 

◼ Перший вихід на ринок заплановано на 2020 р. 

 

Лімбургерхоф, Німеччина - Вирощування соняшнику - це важлива і динамічна 

галузь сільського господарства, особливо в Європі, найбільшому в світі ринку 

соняшнику, оціненого в 1,3 мільярда євро. Для того, щоб вийти на ринок насіння 

соняшнику і доповнити наявний ряд продукції для цієї культури, BASF укладає 

дистриб'юторський договір з компанією Euralis Semences. Мета полягає в оцінці і 

комерціалізації лінійки інноваційного гібридного соняшнику, що дозволить надати 

виробникам соняшнику по всій Європі ще більш повне портфоліо 

сільськогосподарських рішень. До гібридної продукції буде належати технологія 

компанії BASF - Clearfield® Plus, що поєднує останні досягнення генетики та засобів 

захисту сільськогосподарських культур. Перший вихід гібридного соняшнику на 

ринок заплановано на 2020 р. 

«Соняшник є ключовою сільськогосподарською культурою в Європі. Завдяки 

величезній користі для здоров'я, ця культура відіграє значну роль в сучасному 

раціоні. Соняшник також дуже важливий для сівозміни. Це партнерство дозволить 

нам і надалі активно розвивати виробництво насіння і їх селекційних ознак, а, отже, 
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стати ще більш надійним партнером для наших клієнтів», - заявив Лівіо Тедескі, 

перший Віце-Президент підрозділу агрорішень BASF (Agricultural Solutions), в 

країнах Європи, Середнього Сходу, Африки і СНД. 

Партнер BASF, компанія Euralis Semences - провідна компанія-виробник насіння, 

учасник однієї з кращих в світі програм з дослідження соняшника. Крім діяльності в 

межах дистриб'юторського договору з BASF, Euralis Semences продовжить 

розширювати свою лінійку продукції під брендом Euralis. 

 

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. 

 

Про 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 також як Американська 

депозитарна розписка (BASFY) в США. Більше інформації про BASF можна знайти за посиланням 

www.basf.com. 

 

Про Euralis Semences 

Euralis Semences є насіннєвим підрозділом французької кооперативної групи Euralis. Компанія була 

заснована 60 років тому і спеціалізується на дослідженнях, виробництві та збуті кукурудзи, 

соняшнику, олійного ріпаку, насінні сорго та сої. Група інвестує 13% власного річного обороту в 

інноваційні дослідження. Займаючи долю більш ніж 20% на технічних ринках Західної Європи, Euralis 

Semences є одними з лідерів на європейському ринку соняшнику. 
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