
«УКРАЇНСЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ»  
НА ПРИКЛАДІ ВИБОРУ НАСІННЯ ЦУКРОВОГО БУРЯКУ 

(рекомендується для читання всім, хто займається вирощуванням цукрових буряків) 

Якщо Ви маєте відношення до цукрового буряку, будь-ласка приділіть 10 хвили Вашої уваги на уважне 
читання даної статті. Для Вас це всього 10 хвилин, а для нас це справа всього нашого життя. Дякуємо.  

 

Кожна країна в світі має власну історію, етапи розвитку, специфічне бачення тих чи інших речей, 
поведінку в тій чи іншій ситуації, а також свій власний менталітет. Україна не є виключенням із цього 
сталого закону життя. Пройшовши свій шлях, всі ми пам’ятаємо радянські часи і рівень якості товарів та 
послуг тих часів. Побачивши щось закордонне, або фірмове, як ми всі любили казати, навіть не виникало 
сумнівів, що це «фірмове» набагато краще за вітчизняне. Так воно і було. Більше того, у багатьох людей 
таке ставлення до речей зберіглося і на сьогоднішній день. Тож ми вирішили підняти цю тему та 
розібратися, чи дійсно те, що робиться в Україні апріорі має бути гірше за закордонне. Розбиратись ми 
будемо на прикладі продукту, який виробляється компанією ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна», а саме 
насіння цукрового буряку селекції SESVANDERHAVE. 

Компанія SESVANDERHAVE (Бельгія) – головний виробник насіння цукрового буряку у світі. 
Завдяки найкращій генетиці буряку та створенню високопродуктивних гібридів дана компанія вже багато 
років надійно посідає лідируючі позиції в світі, зокрема в Україні. Комерційну діяльність в Україні 
SESVANDERHAVE здійснює через дочірню українську компанію ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна», 
яка внесена в Державний реєстр виробників насіння та має статус суб’єкта насінництва. Ось тут і 
започатковується весь ланцюг стереотипів на кшталт «український виробник та все українське є погане».  

На думку деяких людей українська компанія, в якій працюють українські люди не може виробляти продукт 
не гіршої якості, аніж будь-яка іноземна компанія, тому що «це наші українці і вони щось там собі 
мутять»… Загальна фраза, але як багато думок вона навіює і в решті решт, краще відмовитись від такого 
продукту… на всяк випадок… краще взяти щось американське чи європейське, або навіть і китайське.  

Давайте розберемось:  

Бельгійська компанія «SESVANDERHAVE», яка має біля 200 років досвіду роботи виключно в галузі 
селекції, вирощування та виробництва цукрового буряку, яка представлена в усіх бурякосіючих країнах 
світу, яка інвестує найбільше в дану галузь, звернула свою увагу на ринок України і побачила, що він є 



привабливим для ведення бізнесу і таким чином вирішила значну частину своїх коштів, ресурсів, 
досвіду та знань розмістити саме на нашій території. Результатом такого рішення стали:   

- Відкриття представництва компанії «SESVANDERHAVE» в м. Київ, яке також відповідальне за 
діяльність компанії на території Білорусі та Молдови; 

- Будівництво та введення в експлуатацію найсучаснішого насіннєвого заводу 
«SESVANDERHAVE» на території України; 

- організація насінницьких полів в Одеській області України;  
- надання техніки та обладнання європейських виробників; 
- матеріально-технічне та інформаційне забезпечення; 
- підтримка в вирішенні складних задач для фермерів за допомогою Інноваційного центру, який 

знаходиться в Бельгії. До речі, в Інноваційний центр було інвестовано більше 20 млн. євро; 
- передача досвіду та знань в області вирощування та виробництва гібридного насіння цукрового 

буряку бельгійської селекції та багато іншого; 

Перед тим, як робити такі інвестування в Україну, бельгійська сторона дуже довго придивлялась до нас 
(українців), вела перемовини вивчаючи кожен наш рух та крок і, врешті решт, прийняла рішення, що 
українці є порядні, працьовиті і , як то кажуть, нормальні люди. Станом на сьогоднішній день, компанія 
«SESVANDERHAVE» вже відсвяткувала своє 25-річчя присутності на ринку України і ще жодного 
разу не пожалкувала про те, що здійснює свою діяльність в нашій країні. Як було сказано раніше, 
комерційну діяльність в Україні SESVANDERHAVE здійснює через дочірню українську компанію ТОВ 
«СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна», в якій працюють виключно українці. За 25 років співпраці ми, українці, 
довели бельгійцям, що вміємо працювати, вміємо думати і ми є членами однієї команди. Також за 
чверть століття компанія «СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна» жодного разу не підвела своїх клієнтів (а 
це і фермери і великі агрохолдинги) в плані якості насіння.   

Тож, ми запевняємо весь світ, що ми (українці) є нація доброзичлива, працьовита, надійна, розумна і т.д., 
підтверджуємо це своїми діями, і в кінці кінців, самі на себе ж і наговорюємо. Тобто українці не бажають 
мати справу з «українським виробником».  

Хоча до вислову «український виробник» нам також є багато чого сказати, опираючись на наш випадок. В 
нашому випадку – це слово сполучення, яке означає, що ми ведемо діяльність на території України. Але 
до процесу виробництва, його складових, матеріалів та техніки воно не має жодного відношення, тим паче, 
до смислу, який так в’ївся нам всім у голову – «все українське є погане».  

Розложимо все по поличкам і в кінці Ви самі собі наддасте відповідь на запитання «Чи вартий уваги 
український виробник насіння цукрового буряку бельгійської селекції SESVANDERHAVE?».  

Тож поїхали: 

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. 
Вирощування насіння ведеться в Одеській області. На протязі цього довгого часу ми переймали досвід від 
бельгійських спеціалістів і фахівців та досягли максимального результату.  

Завдяки високій якості насіння цукрового буряку селекції SESVANDERHAVE, яке виробляється в 
Україні, 31 січня 2018 р. на засіданні країн-членів учасників Організації економічного співробітництва та 
розвитку (ОЕСР) у Парижі було отримано дозвіл повноправно брати участь в міжнародній торгівлі 
насінням цукрових та кормових буряків. Компанія SESVANDERHAVE є головним ініціатором 
розширення участі України у Схемах сортової сертифікації ОЕСР, зокрема Схемі по насінню цукрового та 
кормового буряків, призначеного для міжнародної торгівлі. Як тільки в Україні законодавчо буде 
затверджена вищевказана подія, частина насінників з Франції та Італії буде вирощуватись саме в 
Україні. 



Висока культура насінництва, а також цілком сприятливі умови Одеської області в період цвітіння 
рослин, достигання і збирання врожаю за сумою ефективних температур та сонячної інсоляції, дозволяють 
щорічно вирощувати насіння, яке за якісними та генетичними характеристиками відповідає високим 
європейським вимогам компанії SESVANDERHAVE, а за деякими показниками навіть перевищує 
імпортоване. Це забезпечується також постійним контролем зі сторони спеціалістів компанії 
SESVANDERHAVE за безумовним дотриманням усіх технологічних аспектів та багаторівневою 
перевіркою якості вирощеного насіння, яка проводиться в: 

- Державному центрі сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції (Україна), 
- Контрольно-насіннєвій лабораторії заводу SESVANDERHAVE (Україна),  
- Cпеціалізованій лабораторії в м. Тінен (Бельгія). 

«Українська ментальність» стверджує, що насіння вирощене в Україні відрізняється по якості від 
імпортованого з Європи. Ламаючи цей стереотип надаємо Вам для роздумів наступне: 

- Вирощування насіння цукрових буряків селекції SESVANDERHAVE в Україні ведеться в насіннєвих 
господарствах південного регіону на зрошуваних землях, розміщених на тій же широті, що й 
південь  Франції та північ Італії, де ведеться насінництво цукрових буряків в Євросоюзі;

               

 

- Гібридне насіння вирощується з того ж базисного матеріалу що й в Євросоюзі (з оригінальних 
батьківських ліній, які є власністю компанії SESVANDERHAVE); 

                                                                              



- Технологія насінництва і основні машини такі самі, як в Євросоюзі, але адаптовані до грунтово-
кліматичних умов України; 

- Технологічне супроводження виробничого процесу  ведуть спеціалісти  з компанії SESVanderHave 
(Бельгія). При цьому контроль якості виробленого насіння відбувається щонайменше на 15 етапах, 
починаючи із вирощування на полях та до фасування кінцевого продукту на заводі, що є гарантією 
найвищої його якості для буряководів. 

- Насінництво цукрових буряків в Україні сьогодні ведеться, в основному, ТОВ «Сесвандерхаве-Україна» 
в базових господарствах, розміщення земель яких забезпечує вимоги просторової ізоляції. Це виключає 
можливість перезапилення та гарантує чистоту гібридів. В зонах насінництва в Євросоюзі , де поряд 
вирощується насіння як SESVanderHave так і  багатьох інших компаній, це зробити значно складніше 
(тому й вимоги щодо просторової ізоляції насінницьких посівів там значно ліберальніші ніж в Україні, 
звідси й червоні коренеплоди в Європі); 

- В зоні насінництва в Україні відсутні дикі форми буряку, що на відміну від Середземноморського 
регіону, де розміщене насінництво в Євросоюзі, забезпечує генетичну чистоту вирощеного гібридного 
насіння; 

- В Україні насінники розміщуються великими площами окремих гібридів (30-50 га). В Євросоюзі 
насінники розміщені в сотнях фермерських господарств ділянками 5-10 га, де, звичайно, складніше вести 
контроль за дотриманням технологічних вимог; 

- На відміну від зони насінництва в Євросоюзі кліматичні умови південного степу України дозволяють 
зібрати насіння без додаткового штучного висушування, роздільним способом, коли з поля воно 
надходить з вологістю 10-11%, що забезпечує його високу якість; 

- Високу якість насіння вирощеного в умовах півдня України забезпечує також більш інтенсивна сонячна 
інсоляція; 

- Суха, сонячна погода півдня степової зони України, відсутність сторонніх бурякових насінників сприяє 
меншому розповсюдженню хвороб рослин а тому й зниженню інфікування насіння. 

Усе це дає змогу вирощувати насіння високої посівної та врожайної якості, яке повністю відповідає 
високим вимогам компанії SESVANDERHAVE.  

Як свідчить практичний досвід бурякосіючих господарств, вирощувані з такого українського насіння 
рослини фабричних цукрових буряків краще адаптовані до агрокліматичних умов різних регіонів України 
і дають більш cтабільні високі врожаї. Вирощене в Україні насіння новітньої бельгійської селекції ще 
жодного разу не підводило виробничників. 

Змінюється потрошки українська ментальність? Поїхали далі: 

Насіннєвий завод SESVANDERHAVE в Україні - був побудований та введений в експлуатацію 
дочірньою компанією ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна» в с.Гоголів, Броварського району Київської 
області. Усі конструкції, устаткування і обладнання поставлялись із Швеції, Данії, Бельгії, Нідерландів, 
Франції, Італії та інших європейських країн – від партнерів компанії SESVANDERHAVE (Бельгія). Станом 
на сьогодні завод повноцінно працює та навіть розширює свої виробничі та складські потужності. 

Насіннєвий завод SESVANDERHAVE окремими візитами неодноразово відвідували Посол Бельгії, 
Прем’єр Міністр Бельгії, вище керівництво SESVANDERHAVE, високопосадовці України, партнери ТОВ 
«СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна» з Білорусі, Молдови та інших країн. 

Слід зауважити, що насіннєвий завод SESVANDERHAVE не має аналогів за рівнем свого технічного 
оснащення та забезпечення в Україні. В підтвердження можемо сказати, що всі технологічні процеси по 
виробництву та обробці насіння цукрового буряку перебувають під постійним (24/7) контролем 



спеціалістів головного заводу у м. Тінен (Бельгія), оскільки все устаткування насіннєвого заводу 
СЕСВАНДЕРХАВЕ (Україна) з'єднано через мережу Інтернет з головним сервером SESVANDERHAVE. 

Всі складові виробничого процесу, такі, як дражувальна маса, клейова суміш, фарба та інше ТОВ 
«СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна» отримує напряму з Бельгії. Пестицидна обробка насіння проводиться 
тільки оригінальними препаратами всесвітньо-відомих виробників (Bayer, Syngenta). Домовленості із 
виробниками хімії заключено головним офісом компанії SESVANDERHAVE (Бельгія). Таким чином 
вдалось отримати найпривабливішу ціну, так як компанія SESVANDERHAVE вела переговори по 
забезпеченню агрохімією всіх членів великої групи SESVANDERHAVE. Як було сказано раніше, насіння 
цукрового буряку селекції SESVANDERHAVE представлено у всіх бурякосіючих країнах світу, тому за 
рахунок об’єму вдалось отримати найефективніший результат. Якщо сказати простою мовою на рахунок 
масштабу, то кожна третя ложка бурякового цукру в світі виробляється із буряка селекції 
SESVANDERHAVE. 

Компанія ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна» має в своєму активі Контрольно-насіннєву 
лабораторію, яка є складовою насіннєвого заводу SESVANDERHAVE (Україна). Контрольно-насіннєва 
лабораторія заводу оснащена сучасним обладнанням, а система вимірювання відповідає вимогам ДСТУ 
ISO 10012:2005. Лабораторія працює  відповідно до міжнародних стандартів контролю насіння (ISTA) та 
чинних українських стандартів.  

Контроль якості відбувається на всіх етапах виробництва та обробки насіння цукрового буряку. Всі 
партії комерційної продукції паралельно перевіряються спеціалізованою лабораторією в м. Тінен 
(Бельгія), а також Державним центром сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції 
(Україна). Тому, отримавши сертифікат якості або висновок Контрольно-насіннєвої лабораторії 
СЕСВАНДЕРХАВЕ, Ви отримуєте тричі перевірені та підтверджені дані. 

Ви ще в Радянському союзі чи вже починаєте думати? Їдемо далі: 

Компанія SESVANDERHAVE, яка є провідним учасником цукрового ринку у світі, інвестувала 
більше 20 млн. євро в Інноваційний центр. Створення нового сорту (гібриду) зазвичай потребує до 10 
років, а інноваційні технології, що використовуються в СВІЦ, дозволяють створити більше селекційного 
матеріалу та отримати гібриди у 2-а рази швидше. 

Одним із підрозділів Інноваційного центру є Діагностичний центр, який проводить дослідження 
кожної хвороби, що уражує цукровий буряк. Наші клієнти з усього світу мають можливість надсилати 
зразки уражених рослин для детальних досліджень і отримати діагноз проблеми, а також рекомендації по 
її належному вирішенню. Велика потреба у такого роду дослідженнях спонукала до створення 
Інноваційного центру SESVANDERHAVE, який, у свою чергу, став потужним інструментом, що збільшує 
аналітичні та наукові можливості компанії на користь наших клієнтів. 

Вся потужність Інноваційного центру працює в тісному взаємозв’язку з командою SESVANDERHAVE, 
членом якої є українська компанія ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна». Таким чином ми (українці) 
користуємось всіма послугами потужної іноземної структури під назвою SESVANDERHAVE. 

Як раз в цей час, коли Ви почали більш уважно придивлятись до бренду SESVANDERHAVE (тобто 
отримали вищевказану інформацію, подумали, зробили висновки), нам необхідно дещо підсумувати: 

- Українська компанія ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна», яка є членом великої команди 
SESVANDERHAVE, вирощує гібридне насіння (сировину) з того ж самого базисного матеріалу, 
що й в Євросоюзі (з оригінальних батьківських ліній, які є власністю компанії 
SESVANDERHAVE); 

- Отримавши в результаті вирощування таке саме насіння (сировину), як і в Євросоюзі, а іноді навіть 
краще, направляє його на власний насіннєвий завод SESVANDERHAVE, який знаходиться в 
Україні. Даний завод є покращеною копією бельгійського насіннєвого заводу (обладнання й 



устаткування ідентичне, але новіше). Місце розташування заводу саме в Україні було прийнято з 
огляду на питання логістики та зручності для клієнта.  

- В процесі обробки насіння цукрового буряку українська компанія ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕ-
Україна» використовує усі складові виробничого процесу (дражувальна маса, клейова суміш, 
пестициди, фарба та інше) такі самі, як і на бельгійському насіннєвому заводі. Більше того, дані 
складові виробничого процесу надаються українському виробнику бельгійською стороною – 
компанією SESVANDERHAVE. 

- Всі технологічні процеси по виробництву та обробці насіння цукрового буряку перебувають під 
постійним (24/7) контролем спеціалістів головного заводу у м. Тінен (Бельгія), оскільки все 
устаткування насіннєвого заводу СЕСВАНДЕРХАВЕ (Україна) з'єднано через мережу Інтернет з 
головним сервером SESVANDERHAVE. Саме цей пункт і розбиває всі стереотипи щодо того, що 
«це наші українці і вони там собі щось мутять». Під час виробничого процесу не має можливості 
дати менше або більше того чи іншого компоненту, тому як спрацьовує система оповіщення і 
бельгійські спеціалісти одразу зупиняють виробництво. 

- Якість виготовленої продукції проходить потрійний контроль, в тому числі і в спеціалізованій 
лабораторії в м. Тінен (Бельгія). При виявленні навіть найменшого відхилення від високих 
стандартів якості компанії SESVANDERHAVE таке насіння забраковується та утилізується.  

- Кінцева фаза виробничого процесу – пакування та складання на піддони. Ось тут ми і попались… 
Так, дійсно, коробки та піддони є українського виробництва, які пройшли всі необхідні 
погодження та випробування бельгійською компанією SESVANDERHAVE.  Але скажіть будь-
ласка, яким чином якісна упаковка та піддони впливають на якість насіння цукрового буряку? Ви 
вправі самі собі надати відповідь і зробити висновки. 

Таким чином, ми, так званий «український виробник», працюючи по європейські, з європейськими 
складовими всього виробничого процесу і за європейськими цінностями, постійно підпадаємо під дію 
«УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ», яка нам говорить: «дайте нам бельгійське насіння тому що це 
імпортне і начебто краще». Те, що бельгійська компанія змогла організувати свою діяльність в Україні, 
для «української ментальності» означає «український виробник», «все українське є погане» і «це наші 
українці і вони там щось собі мутять»… 

Акцентуємо Вашу увагу на те, що компанія SESVANDERHAVE здійснює свою комерційну діяльність в 
Україні через дочірнє українське підприємство ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна» вже на протязі 25 
років. Серед наших клієнтів як малі фермерські господарства, так і великі Агрохолдинги. Ще жодного 
разу насіння цукрового буряку селекції SESVANDERHAVE, яке вирощене та оброблене в Україні, 
не підводило виробничників. Якщо сказати на рахунок масштабу, то кожна третя ложка бурякового 
цукру в світі і в Україні зокрема виробляється із буряка селекції SESVANDERHAVE. 

Не можливо оминути й значимість та розмір інвестицій з Бельгії в Україну. Така подія не залишилась поза 
увагою Прем’єр Міністра Бельгії та Посла Бельгії в Україні, які окремими візитами відвідали насіннєвий 
завод SESVANDERHAVE в Україні і залишились задоволені побаченим. 

 

Дуже багато можна про себе говорити, але краще послухати, що ж люди кажуть. Ми зібрали для Вас із 
відкритих джерел багато коментарів та відгуків від багатьох, з ким ми мали і маємо справу. Дану 
інформацію ми розмістили на сайті компанії за посиланням: https://sv-ukraine.com.ua/uk/publikatsii 
«Коментарі та відгуки щодо насіння цукрового буряку селекції SESVANDERHAVE». 

 

Дякуємо за увагу і бажаємо Вам професійно підходити до вирішення будь-якого питання, в тому числі й 
при прийнятті рішення, яке насіння цукрового буряку обрати для посіву. 

 

https://sv-ukraine.com.ua/uk/publikatsii


P.S.: Запрошуємо всіх, хто займається вирощуванням цукрового буряку, відвідати насіннєвий завод 
SESVANDERHAVE в Україні і на власні очі переконатись в тому, що ми, українці, вміємо і хочемо 
працювати. Бельгійцям ми вже це довели, доведемо і Вам. 

 

Успіхів Вам та гарних врожаїв!!! 

 

З повагою,                                                                          www.sesvanderhave.com – Глобальний (світовий) сайт; 

Компанія SESVANDERHAVE.                                 www.sv-ukraine.com.ua – Локальний (Україна) сайт. 

 

 

 

http://www.sesvanderhave.com/
http://www.sv-ukraine.com.ua/

