
 

Нова пропозиція ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна»:   

насіння  для ОРГАНІЧНОГО буряківництва 

 

Для всесвітньовідомої селекційно-насінницької компанії СЕСВАНДЕРХАВЕ (Бельгія), що 

спеціалізується виключно на цукрових буряках, цей  сезон в Україні є особливим:  25 ювілейних років 

роботи в нашій державі, перше місце по реалізації насіння (більше 40% ринку), приєднання України 

до схем вирощування насіння цукрових буряків  ОЕСР,  перші експортні поставки закордон, 

найбільше і єдине, якщо говорити про західні компанії, виробництво (вирощування) насіння в 

Україні (південь Одеської області) та нова  пропозиція нашим буряківникам –  насіння для 

виробництва ОРГАНІЧНОГО цукру. 

Саме про цей сегмент бізнесу постараємось розповісти докладніше. Нагадаємо, що органічний 

продукт повинен вироблятись в умовах, максимально наближених до природніх і нині попит на 

нього  у світі дуже великий, постійно зростає, а наша держава щорічно поліпшує свою позицію серед 

основних виробників та експортерів. В Україні по деяких позиціях  досвід органічного землеробства 

сягає  вже десятирічь: фермери не використовують ні хімічних засобів захисту рослин, ні 

мінеральних добрив, не спалюють пожнивних решток і т.д., але мають відмінну продукцію і 

прибуток. 

В Україні одними з піонерів вирощування цукрових буряків для виробництва органічного цукру були 

ТОВ «Ріттер Біо Агро» та ТОВ «ДЕДДЕНС Агро» - вони почали займатися вивченням цього питання 

ще у 2013р. Звичайно, тоді було дуже багато проблем,  наприклад, одна з них - контроль цукрового 

буряку від довгоносика без хімічних засобів захисту, але спеціалісти для того і спеціалісти, аби 

вирішувати такі питання. Так, інколи приходиться зміщувати строки посіву буряків на більш пізні,  

щоб сходи з’явились вже після масової  появи сірого бурякового шкідника. 



Наразі технологія вирощування цукрових буряків у цих господарствах доволі відпрацьована.  

Про технологію 2018 р. розповідає заступник директора з виробництва ТОВ «ДЕДДЕНС Агро» 

Ільчишин Леонід Миколайович: «… Починаємо з  витримування сівозмін: найкращим  

попередником буряків завжди виступає озима пшениця, посіяна по багаторічних травах. Після жнив 

- осіннє вирощування сидератів на добриво і для розпушування  ґрунту, причому це сидерати, що 

вирощуються у спеціальній суміші: тритикале + панінський горошок. Перед осінньою оранкою 

обов’язково вносимо органічний компост з нормою 6т/га, потім - вирівнювання поля, а взимку -  

снігозатримання. Весною  перед сівбою поле культивуємо Компактором на глибину 1,5-2см. Щодо 

строків сівби, то ранні посіви можуть бути не завжди виправданими через масу шкідників. 

Наприклад, цього року поле, призначене для ОРГАНІЧНОГО цукрового буряку прийшлося сіяти 10 

травня і вже тільки таким чином отримати неушкоджені здорові посіви. 

    

   

Коли постало питання насіння для органічного буряківництва, ТОВ «Сесвандерхаве-Україна» 

запропонувало найкращі умови, а саме: насіння було сучасних високопродуктивних гібридів, 

адаптоване до умов вирощування, мало необхідну чистоту, вирівняність, величину, було без 

хімічного захисту і було підготовлене та поставлене в господарства в найкоротші терміни. 

Головний технолог ТОВ «Сесвандерхаве-Україна» Станіслав Іванович Марченко на спеціальній 

нараді, присвяченій першій практиці підготовки насіння для органічного буряківництва зазначив, 

що для  СЕСВАНДЕРХАВЕ замовлення від ТОВ «ДЕДДЕНС Агро» було досить важливим, і 

відповідальним, адже це був пілотний проект, причому не всі наші гібриди могли бути використані 

без дражування, що було вимогою замовника, оскільки деякі природньо, генетично-обумовлено  

мають не крупне насіння і після шліфовки не відповідають розмірам 3,5 – 4,5мм. Прийшлося 

підбирати спеціальні партії насіння, що поєднували відмінну якість, необхідну характеристику 

гібриду та діаметр  насіння. 

Таким чином, відтепер насіннєвий завод СЕСВАНДЕРХАВЕ (Україна) виробляє насіння: 

- з класичним хімічним захистом від шкідників і хвороб,  

- з посиленим хімічним захистом від шкідників і хвороб,  

- «ОРГАНІК», тобто повністю без використання пестицидів. Даний сегмент (органік) 

призначений  спеціально для господарств, що вирощують коренеплоди для переробки на 

«чистий цукор». 

 



Леонід Ільчишин: «Норма висіву становила приблизно 2.5 посівних одиниць на гектар . Сіяли відразу 

після культивації, у вологий грунт на глибину 1,5-2 см і отримали швидкі та якісні сходи.   

Звичайно, що у процесі вегетації частина рослин пошкоджувалась шкідниками і хворобами, 

особливо коренеїдом, але гібриди СЕСВАНДЕРХАВЕ достойно витримали іспит і вже в середині 

липня багато рослин мали  300г коренеплоди (див.фото). 

Коренеплоди в середині липня 

 

Щодо контролю бур’янів – то використовуємо тільки механічний метод, в т.ч. і ручні прополки. 

    

   



Тепла липнева погода та рясні  дощі  цього року спонукали не тільки активному росту рослин 

буряків, але і появі хвороб коренеплоду, та показник урражень  гнилями невеликий, у межах 1-2%.  

Наразі кращим гібридом по розвитку  є  БАКАРА, а збирання врожаю, що планується на кінець 

серпня виявить переможця і кандидата на вирощування у наступному році.  

   

  

ТОВ «Сесвандерхаве-Україна» дуже цінить співпрацю із новаторами нового напрямку буряківництва 

і планує надалі популяризувати виробництво ОРГАНІЧНОГО цукру. 

 

 


