ПІДГОТОВЧІ ПРОЦЕСИ
ЩОДО ЗБИРАННЯ ВИРОЩЕНОГО НАСІННЯ
ЦУКРОВОГО БУРЯКУ СЕЛЕКЦІЇ SESVANDERHAVE
Для насінницьких господарств організація жнив – це найбільш відповідальний період, та особливо,
коли дані господарства спеціалізуються на вирощуванні насіння цукрових буряків.
Аби виробити стратегію і тактику всіх технологічних процесів збирання: від вибору с/г машин і до
логістики сировини, визначення часу початку і закінчення скошування насінних рослин (черговість у
виборі полів в залежності від сорту та локації), 19-20 липня Компанією ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна»
було організовано та проведено черговий контроль якості насінників та готовності останніх до
скошування. У заході взяли участь керівники та спеціалісти ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна», а також
керівники та агрономи усіх залучених до вирощування насіння цукрового буряку господарств.

Роботи було багато, адже насінні поля СЕСВАНДЕРХАВЕ з різними гібридами розміщуються в семи
насіннєвих господарствах 4-х районів Одеської області: Кілійському, Татарбунарському, Ренійському та
Ізмаїльському і їх не тільки потрібно було відвідати та всесторонньо оцінити, але і перевірити стан
готовності жаток, тракторів, інших машин, токів для прийому, очистки і тимчасового зберігання
сировини та багато іншого. Також було відпрацьовано питання щодо організації проведення чергового
контролю якості вирощеного насіння під час косіння. Вже неодноразово Компанією СЕСВАНДЕРХАВЕ
було заявлено, що контроль якості відбувається на всіх етапах виробництва насіння цукрового буряку
(вирощування, обробка і т.д.) і дана подія лишній раз слугує підтвердженням даного факту.
Дослідивши усі без виключення насінні поля СЕСВАНДЕРХАВЕ комісією було зроблено заключення
щодо відмінного стану насінників з високим потенціалом якості вирощених гібридів та врожайності.

Повернувшись нещодавно з Італії, де спеціалісти Компанії ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна» були з
робочим візитом в насінницьких господарствах, в яких вирощується насіння цукрових буряків
європейських виробників, було зауважено, що насіння, вирощене в Україні з батьківського матеріалу з
Бельгії, за якісними та генетичними характеристиками відповідає високим європейським вимогам, а
за деякими показниками навіть краще. Насправді, існує ряд суттєвих переваг від того, що насіння
Бельгійської селекції вирощується в Україні. Усі ці переваги докладно описані на сайті
www.sesvanderhave.com/UA/ в розділах «Вирощування насіння» та «Переваги».
Компанія ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна» постійно проводить роботу щодо забезпечення власних
насінницьких господарств устаткуванням, машинами та обладнанням, необхідним для якісного
проведення робіт з вирощування та збирання насіння цукрових буряків. Таким чином, в цьому сезоні
були додатково закуплені та доставлені новітні Італійські косарки Equip AGRI, підбірники ZAFFRAN,
розділювачі рядів ALBERTAZZI та інше. Враховуючи наявність Французьких косарок MISHELETTI та
новоприбулого обладнання, Компанія ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна» впевнено заявляє про
достатність потужностей для своєчасного та якісного скошування насінників.

Однією із задач при проведенні даного зібрання було ознайомлення всіх присутніх з новим
устаткуванням та проведення показових робіт з косіння насінників. Техніка показала себе на високому
рівні значно перевищуючи можливості попередніх модифікацій.

По закінченні роботи були зроблені висновки:
Всі поля насінників цукрового буряку мають дуже гарні види (великий потенціал якісної сировини) із
різним ступенем дозрівання (особливість гібридів).
Рекомендовано розпочати скошування насінників, які досягли зрілості і, поступово, по мірі дозрівання
(після підтвердження від спеціалістів ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна») продовжувати процес косіння
до завершення.
Молотьбу провести роздільно: спочатку скосити насінні рослини, а з часом, коли вони у валках
достатньо підсохнуть, обмолотити. Рівень вологості контролюється співробітниками контрольнонасіннєвої лабораторії заводу СЕСВАНДЕРХАВЕ (Україна).
Для косіння насінників використати 2 нові італійські косарки Еквіп Агрі-6,2 (Equip AGRI) в агрегаті з
160к.с. Джон Дір та 4 французькі Мішелетті в агрегаті з МТЗ-80. Цих потужностей повністю достатньо
для своєчасного скошування насінників.
Забезпечити присутність спеціалістів ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна» на всіх етапах збирання
вирощеного насіння задля правильного виконання всіх технологічних процесів, а також для контролю
якості отриманого продукту.

В завершенні хотілось би відмітити, що Компанія ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна» є єдиною
компанією, яка займається вирощуванням насіння цукрових буряків зарубіжної селекції в Україні,
маючи вже більш ніж 10-річний досвід цієї роботи. Завдяки високій якості насіння цукрового буряку
селекції SESVanderHave, яке виробляється в Україні (вирощується та обробляється), 31 січня 2018 року
на засіданні країн-членів учасників Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР або
OECD) у Парижі було отримано дозвіл повноправно брати участь в міжнародній торгівлі насінням
цукрових та кормових буряків .

