
 

ЗНАКОВА ПОДІЯ У ТзОВ «БУЧАЧАГРОХЛІБПРОМ» 

 

15-го червня ТзОВ«Бучачагрохлібпром» організував грандіозну подію – Всеукраїнський День Поля 

та Саду за участю близько тисячі гостей,  серед яких було багато спеціалістів із ближнього та 

дальнього зарубіжжя, фермери, науковці, фахівці великих агрохолднгів, члени аграрного комітету 

Верховної Ради України та Прем’єр Міністр України Володимир Гройсман. 

 



Компанія ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна» була  серед партнерів цього знакового заходу. 

 

 

Програмою було передбачено дві частини: практична та пленарна, а також два маршрути. Кожен із 

маршрутів передбачав огляд демонстраційних ділянок сільськогосподарських культур, 

ознайомлення із с/г технікою ТзОВ «Бучачагрохлібпром», вивчення досвіду насінництва та 

використання новітніх технологій захисту рослин, а також огляд саду ФГ «Гадз», де була можливість 

ознайомитись із елементами вирощування та переробки фруктів. 

 



Для ТОВ«Сесвандерхаве-Україна» найкраще бурякове господарство регіону, яким є ТзОВ 

«Бучачагрохлібпром», є дуже і дуже важливим, свого роду локомотивом буряківництва. При 

цьогорічному загальному зменшенні площ під цукровим буряком у державі, «гадзівці» зуміли 

наростити потужності і збільшили  площу під цією культурою майже на 40% (!!!). Цього року вся 

площа під буряком становить 3450га, а всі поля були засіяні селекційним матеріалом компанії ТОВ 

«СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна» . Це гібриди Федеріка, Талтос, Вапіті, Панда, Анаконда, Предатор і 

Аргумент. До речі, порівнявши показники врожайності і цукристості гібриду Аргумент, що вперше 

масово пішов у виробництво у 2017р., ці показники були найвищими по Україні саме у 

ТзОВ«Бучачагрохлібпром»: за даними лабораторії цукрозаводу   - цукристість становила 18,5%.   

 

Демонстраційне поле цукрових буряків ТзОВ«Бучачагрохлібпром» знаходиться недалеко від 

насіннєвого  заводу (с. Підзамочок) і є досить зручним для огляду: гарна дорога із твердим 

покриттям, а головне – сучасна колекція новинок та прекрасні посіви. Компанія СЕСВАНДЕРХАВЕ 

презентувала гібриди ІГУАНА, ПІТБУЛЬ, ТОРЕАДОР, ХОРНЕТ, ФАЙТЕР, КАРПАТИ і ТАПІР, а також у 

нових заводських обробках АРГУМЕНТ, ХАЙЛЕНД і БІЗОН. 

У пленарній частині було багато виступів партнерів, запрошених поважних гостей і, без 

перебільшення можна сказати, що всі виступаючі були приємно вражені побаченими здобутками, і 

переконались, що можливості росту сільського господарства в Україні і, зокрема, буряківництва 

можуть розкрити саме такі господарства, як ТзОВ «Бучачагрохлібпром», а Всеукраїнський День Поля 

та Саду – це і свято і навчання і подія державного рівня. 

Замітку підготував учасник Всеукраїнського Дня Поля та Саду Козій В.Є – кандидат с/г наук, 

спеціаліст по насінню ТОВ «Сесвандерхаве-Україна». 

 


