
 

 
   
 

  
Марія Явнікова 

Спеціаліст з маркетингових 

комунікацій  

 

Моб.: +38050 414 66 31 

Mariia.iavnikova@basf.com 

 

 

 

 

Богдана Остапик 

Прес-служба  

 

 

Моб: +38 093 418 78 33 

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 
 

22 січня 2020 року  

Зрощуй та зростай!: BASF анонсував продовження реставрації 

Шарівського замку та презентував нові продукти на 2020 рік  

 

21 січня український департамент Agricultural Solutions концерну BASF провів 

конференцію практичних рішень під гаслом «Зрощуй та зростай!». Під час заходу 

представники компанії анонсували продовження масштабного культурного проєкту 

«Відроджуй з Архітект™» — реставрацію об’єктів вхідної групи Шарівського палацо-

паркового комплексу в Харківській області. Також презентували вихід на ринок нових 

продуктів — інноваційний фунгіцид для зернових Пріаксор™ та удосконалений 

гербіцид для кукурудзи Стеллар® Плюс. Також на заході були представлені гібриди 

насіння соняшнику та ріпаку. 

«Ми надзвичайно пишаємося, що цього року компанія BASF вкотре пропонує ринку 

інноваційні рішення – від ІТ-розробок до новітніх формуляцій препаратів для 

зернових, кукурудзи та соняшнику. Адже розуміємо: ефективно зрощуючи, ми 

зростаємо всі разом», — коментує Маттіас Хорш, директор з маркетингу в Україні, 

Молдові та країнах Кавказу BASF. 

Саме тому компанія планує спільно з аграріями та представниками бізнесу 

продовжувати проєкт з відновлення частини Шарівського архітектурного ансамблю. 

Це – найвизначніша історично-архітектурна пам’ятка культурної спадщини 

Слобожанщини національного значення. Комплекс складається з 11 будівель, які 

мальовничо розташовані на території ландшафтного парку площею 39 га і в якому 

ростуть біля 150 видів екзотичних рослин. А сам замок – унікальна споруда, збудована 
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в неоготичному стилі понад 100 років тому німецьким цукровим магнатом Леопольдом 

Кенігом. 2018-го BASF спільно з українськими аграріями в рамках проєкту «Відроджуй 

з Архітект™» почав його поступову реставрацію. 25 грн з кожного проданого літру 

препарату Архітект™ BASF перераховував на відновлення об’єкту вхідної групи 

Шарівського палацо-паркового комплексу. Загалом на реставрацію було інвестовано 

більше 2,9 млн грн (відео про проєкт – за посиланням). 

За півтора роки серед основних реставраційних робіт вдалося облаштувати нову 

зливову систему, перекласти мурування парапетних стін і димоходу, підсилити 

кроквяні конструкції, виконати натуральні елементи з оцинкованої сталі, відновити 

штукатурний шар на фасаді, частково відреставрувати вхідну браму та ін. 

 «Збереження культурно-історичної спадщини країни – завдання кожного свідомого 

українця. Саме тому, реконструкція комплексу – значна подія не лише для компанії 

BASF, а й для всієї України. Ми прагнемо, щоб проєкт «Відроджуй з Архітект™» став 

не лише прикладом для інших компаній, а й спонукав їх приєднатися до відновлення 

та збереження історичних пам’яток України заради майбутніх поколінь. Мені 

надзвичайно приємно зазначити, що 99% співробітників компанії BASF – українці, для 

яких вкрай важливо сприяти збереженню історичної спадщини нашої країни, яка 

роками створювалася нашими пращурами», — наголосив Андрій Касьян, керівник 

департаменту Agricultural Solutions BASF в Україні, Молдові та країнах Кавказу. 

Крім того, важливим аспектом проєкту реставрації Шарівського замку є те, що 

соняшник, генетичний потенціал якого розкриває морфорегулятор-фунгіцид 

Архітект™, – одна з ключових культур Харківської області. Ріст кількості площ цієї 

культури зберігається на стабільно високому рівні по всій Україні останні 3 роки (2017 

року площі посівів – 5,9 млн. га, 2019-го – 5,8 млн. га) та вже половина посівних площ 

оброблюється фунгіцидами (де Архітект™ зайняв чільне місце). Тож проєкт виконує 

дві функції: привертає увагу до агровиробництва та зберігає історичну спадщину 

заради культурного зростання в майбутньому. 

Допомогу в зрощуванні, крім препарату Архітект™, 2020-го будуть забезпечувати нові 

продукти BASF — Пріаксор™ та Стеллар® Плюс. Перший – інноваційний Ксеміум®-

вмісний препарат, який завдяки унікальній формуляції здатний відмінно 

закріплюватися та розподілятися на рослині, проникати всередину та 

нейтралізовувати патоген. Серед основних переваг Пріаксор™ — ефективна дія 

проти складноконтрольованих хвороб на зернових культурах, яку було доведено на 

дослідних полях у Франції, Польщі, Болгарії, Румунії, Великій Британії та Україні. 

Інший препарат, удосконалений гербіцид Стеллар® Плюс, завдяки наявності в складі 

прилипача добре тримається на рослині та ефективно проникає всередину бур’яна. 

Не зважаючи на можливі несприятливі погодні умови – сильні дощі чи поривчастий 
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вітер – прилипач посилює дію препарату. Головна діюча речовина, топрамезон, 

забезпечує тривалу ґрунтову дію. А тому препарат захищає посіви протягом усього 

сезону. Достатньо однієї обробки для отримання результату. 

 

 

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

захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Понад 122 000 співробітників 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, 

матеріали, промислові рушення, 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), Лондона 

(BFA) і Цюріха (BAS). З докладнішою інформацією про BASF можна ознайомитися в Інтернеті 

за адресою www.basf.com. 

 
Про підрозділ Agricultural Solutions компанії концерну 

BASF 

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. 

http://www.basf.com/
https://www.agro.basf.ua/uk/
https://www.facebook.com/BASFAgriculturalSolutionsUA/

