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Компанія SESVANDERHAVE (Бельгія) – 
головний виробник насіння цукрового бу-
ряку у світі. Завдяки найкращій генетиці 
буряку та створенню високопродуктив-
них гібридів ми вже багато років надійно 
посідаємо лідируючі позиції в світі, зо-
крема в Україні.

Назва торгової марки SESVANDERHAVE 
утворилась в результаті злиття компаній 
SES Europe (Бельгія) та VANDERHAVE (Ні-
дерланди). Обидві компанії пишаються 
давніми та багатими традиціями: разом 
вони мають майже 200 років досвіду ро-
боти з цукровим буряком.

З 2005 року SESVANDERHAVE є части-
ною групи Florimond Desprez (Франція), 
французької сімейної компанії, що спе-
ціалізується на насінні. Флорімон Депре 
(Florimond Desprez) також має давні кор-
ні, що походять з 1830 року та тривають 
вже шість поколінь.

На сьогодні SESVANDERHAVE – це єдина 
компанія в світі, діяльність якої направлена 
тільки в сферу цукрових буряків (наукова 
діяльність щодо селекції та лабораторних 
досліджень, вирощування насіння цукро-

вого буряку, виробництво дражованого, ін-
крустованого, біо, та інших видів насіння). 
Даний факт дозволяє максимально об’єд-
нати ресурси і передові технології, необ-
хідні для гарантії лідерських позицій серед 
інших селекційних компаній.

Лідерство  SESVANDERHAVE обумовле
не багатьма чинниками, серед яких най-
краща якість насіння, передова генетика, 
неперевершені досягнення в молекулярній 
біології, унікальна технологія заводської 
підготовки насіння, регіональна адаптова-
ність гібридів, найвищі показники урожай-
ності,  цукристості, рентабельності та інше.

Головний офіс SESVANDERHAVE знахо
дить ся в м. Тінен (Бельгія). Тінен – місто 
цукровиків, в якому знаходяться: науковий 
інститут KBIVB, цукровий завод Zudzucker, 
світовий селекціонер SES Europe NV, му-
зей цукроваріння та інші. Також в м. Тінен 
знаходяться один з найбільших насіннєвих 
заводів світу під назвою SESVANDERHAVE 
та нещодавно введений у дію (вере-
сень 2017 р.)  новий Інноваційний центр 
SESVANDERHAVE. В даному центрі щоріч-
но проводиться  біля 80 000 дослідів та 

«СЕСВАНДЕРХАВЕ-УкРАїНА»
ІсторІя успІху

ГОЛОВНИЙ ВИРОБНИК НАСІННЯ 
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ням слугує постійно зростаюча частка 
на світовому та українському ринках, 
яка становить більше третини та майже 
половину відповідно. Щороку компанія 
SESVANDERHAVE обробляє та продає 
більше, ніж один мільйон сімсот тисяч 
посівних одиниць насіння цукрових буря-

ків. Кожна посівна одиниця містить 100 
000 (сто тисяч) насінин обробленого та 
дражованого насіння цукрових буряків.

Задля захисту інтересів компанії 

SESVANDERHAVE на території України 
було відкрито представництво в м. Київ 
«SESVANDERHAVE International B.V.» Дане 
представництво відповідальне також за 
діяльність компанії SESVANDERHAVE на 
території Білорусі та Молдови. Комерцій-
ну діяльність в Україні SESVANDERHAVE 

здій снює через дочірню компанію ТОВ   
«SESVANDERHAVE-Україна», яка внесена 
в Державний реєстр виробників насіння 
та має статус суб’єкта насінництва.

100 000 лабораторних досліджень на стій-
кість генотипів цукрового буряка до різних 
хвороб і стресових ситуацій. Щорічно тес-
тується більше 3500 нових гібридів цукро-
вого буряку.

Компанія SESVANDERHAVE здійснює 
свою діяльність в усіх бурякосійних краї-

нах світу, яких загалом більше п’ятдесяти. 
Україна залишається бути у числі найбіль-
ших бурякосійних країн світу і є пріоритет-
ним ринком насіння цукрових буряків.

Твердо займаючи на ринку насіння 
цукрових буряків в Україні ПЕРШЕ міс-
це, а також беручи до уваги зростання 
попиту на насіння цукрових буряків се-
лекції SESVANDERHAVE в усьому світі і 
в Україні зокрема, компанією було при-

йнято рішення про будівництво сучасно-
го насіннєвого заводу  SESVANDERHAVE 
на території України у Київській області. 
Станом на сьогодні завод повноцінно 
працює та навіть розширює свої вироб-
ничі та складські потужності.

Також компанія SESVANDERHAVE є 

єдиною провідною селекційною компа-
нією, яка змогла організувати та протя-
гом останнього десятиріччя продовжує 
успішно вирощувати насіння (сирови-
ну) цукрових буряків в Україні з батьків-
ського матеріалу, отриманого з Бельгії.

Все більше і більше клієнтів на світо-
вому та українському ринку віддають 
перевагу насінню цукрових буряків се-
лекції SESVANDERHAVE. Підтверджен-
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Компанія SESVANDERHAVE – головний виробник насіння цукрового буряку в світі. 
На сьогоднішній день це єдина компанія в світі, діяльність якої направлена тільки в 
сферу цукрових буряків (наукова діяльність щодо селекції та лабораторних дослі-
джень, вирощування насіння цукрового буряку, виробництво дражованого насіння 
і т.д.), що дозволяє максимально об’єднати ресурси і передові технології, необхідні 
для гарантії лідерських позицій серед інших селекційних компаній.

Спеціалісти компанії SESVANDERHAVE швидко реагують на будьякі запити, ли-
сти, прохання та побажання клієнтів. У разі потреби присутності спеціалістів компанії 
SESVanderHave безпосередньо у господарстві, де відбувається вирощування цукрового 
буряку, кваліфікований персонал виїжджає протягом 24 годин в будь яку точку України. 
На місці надається професійна консультація, проводиться аналіз ситуації, допомога при 
виборі гібридів насіння цукрового буряку, надаються відповіді на всі запитання.

В зв’язку з тим, що виробничі потужності знаходяться в Україні (Київська обл., 
Броварський рн, с. Гоголів), компанія SESVANDERHAVE в найкоротший термін має 
можливість доставки (у разі нехватки) насіння цукрового буряку або заміни одного 
гібриду на інший. Це надає значну перевагу серед інших селекційних компаній.

Багатоступеневий контроль якості забезпечено на всіх етапах виробництва – від 
отримання батьківських форм з Бельгії й до фінальної стадії виробництва продукції:

Компанія SESVANDERHAVE – це єдина компанія в Україні, яка має в своєму активі 
Насіннєвий завод по виготовленню насіння цукрового буряку (очищення, шліфуван-
ня, дражування, інкрустація, пакування та інші види робіт). Даний Насіннєвий завод 
знаходиться в Україні (Київська обл., Броварський рн, с. Гоголів), що дає змогу клієн-

НАСіННя цУкРоВого бУРякУ
СЕлЕкції SESVANDERHAVE

прАЦЮЮЧИ З НАсІННяМ сЕсВАНДЕрхАВЕ  
отрИМуЮтЬся НАЙВИЩІ поКАЗНИКИ рЕНтАБЕЛЬНостІ

1. МАкСиМАльНА зоСЕРЕДжЕНіСть тільки НА гАлУзі цУкРоВиХ бУРякіВ:

3. ШВиДкіСть РЕАгУВАННя СпЕціАліСтіВ коМпАНії  SESVANDERHAVE:

4. коНтРоль якоСті:

2.  МіСцЕ РозтАШУВАННя ВиРобНичиХ потУжНоСтЕй:

пЕрЕВАГИ
там отримати індивідуальний підхід, швидкість виконання замовлення, оперативне 
відвантаження готової продукції та багато інших переваг. Також в активі компанії є 
насіннєвий завод, який знаходиться в м. Тінен (Бельгія).

У зв’язку з постійно зростаючою часткою на світовому та українському ринках, 
що в свою чергу підтверджує якість насіння SESVANDERHAVE, виникла необхідність 
в розширенні виробничих та складських потужностей компанії SESVANDERHAVE. Та-
ким чином, у 20182019 р. відбувається оновлення виробничого обладнання на заво-
ді SESVANDERHAVE, програмного забезпечення, а також будується додаткове вироб-
ничоскладське приміщення площею 1000 м2.
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– Контроль якості батьківських форм;
– Контроль (в тому числі іноземними спеціалістами) умов вирощування гібридного 

насіння та насінників;
– Контроль якості насіння під час збирання урожаю насіння;
– Контроль якості попередньо очищеного насіння при отриманні на насіннєвий 

завод;
– На кожному окремому етапі виробництва дражованого насіння (очистка, дражуван-

ня, змішування, інкрустація, пакування) якість контролюється понад п’ять разів;
– Спеціалісти лабораторії забезпечують контроль по таким показникам, як: енергія, 

схожість, одноростковість, вирівняність, доброякісність, чистота, вологість, якість 
хімічної обробки та інше.
Контроль якості на всіх етапах виробництва відбувається Контрольнонасіннєвою 

лабораторією заводу SESVANDERHAVE (Україна). Всі партії комерційної продукції па-
ралельно перевіряються спеціалізованою лабораторією в м. Тінен (Бельгія), а також 
Державним центром сертифікації та експертизи сільськогосподарської продукції 
(Україна);

Контрольнонасіннєва лабораторія заводу SESVANDERHAVE оснащена сучасним 
обладнанням, а система вимірювання відповідає вимогам ДСтУ ISO 10012:2005. Ла-
бораторія працює  відповідно до міжнародних стандартів контролю насіння (ISTA) 
та чинних українських стандартів.

Усі процеси виробництва контролюються спеціалістами з Бельгії за допомогою 
сучасних технологій в режимі on-line (24/7).

Особлива увага приділяється структурі оболонки, оскільки матеріал і його кіль-
кість прямо впливають на величину пористості драже. Спеціальна дражувальна пу-
дра разом з водною дисперсією алюмінієвого комплексу, зв’язуючими речовинами 
та іншими компонентами, створюють унікальну масу з абсорбуючими властивостя-
ми. Завдяки цим новітнім наробкам наше драже працює як мембрана живої клітини, 
а саме: регулює надходження до насінини з ґрунту визначеної (необхідної) кількості 
води, кисню та поживних речовин. Таким чином створюється сприятливе середови-
ще для проростання насінини, що гарантує дружні сходи.

5. УНікАльНА тЕХНологія ДРАжУВАННя НАСіННя цУкРоВиХ бУРякіВ  
з ВикоРиСтАННяМ НоУ-ХАУ:

Схожість: насіння, що вироблене SESVANDERHAVE, продукує дружні, рівномірні та 
здорові сходи;

Сила росту: насіння SESVANDERHAVE забезпечує енергійний розвиток рослин цу-
крового буряку на протязі всього вегетаційного періоду;

Форма: з насіння SESVANDERHAVE виростають коренеплоди цукрових буряків, 
форма яких дозволяє мінімізувати забрудненість ґрунтом при їх викопуванні;

продуктивність: насіння SESVANDERHAVE є носієм найкращої генетики цукрового буряку;
технологічність: цукрові буряки селекції SESVANDERHAVE мають високу чистоту 

соку та низькі втрати цукру при переробці.
Рентабельність: завдяки правильному місце розташуванню виробничих потуж-

ностей, а саме: насіннєвий завод в м. Тинен (Бельгія) та насіннєвий завод в м. Гого-
лів (Україна); завдяки високій якості насіння селекції SESVANDERHAVE  вдається за-
пропонувати вітчизняним виробникам найкращий показник рентабельності в галузі 
вирощування цукрового буряку.

Компанія SESVANDERHAVE інвестує понад 20% свого бюджету в наукову діяльність 
щодо селекції та лабораторних досліджень. Це найвищий показник серед інших се-
лекційних компаній.

Різні географічні, грунтові, кліматичні особливості, а також хвороби дуже суттєво впли-
вають на гібриди. Компанія SESVANDERHAVE нещодавно (вересень 2017 р.) ввела в дію Ін-
новаційний центр у м. Тінен (Бельгія), в якому можна моделювати ці фактори за декілька 
хвилин і пропонувати спеціальні рішення. Створення нового сорту (гібриду) зазвичай по-
требує до 10 років, а новітні технології, що використовуються в Інноваційному центрі, доз-
воляють створити більше селекційного матеріалу та отримати гібриди в 2 рази швидше.

6.  потЕНціАл НАСіННя СЕлЕкції SESVANDERHAVE:

7.  НАйВищий покАзНик іНВЕСтУВАНь В НАУкоВУ ДіяльНіСть  
щоДо СЕлЕкції тА пРоВЕДЕННя лАбоРАтоРНиХ ДоСліДжЕНь:
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повідність сортів посівного матеріалу та видаватиме Сертифікат OECD. Компанія 
SESVANDERHAVE всіляко сприяє створенню даних лабораторій, які дадуть змогу 
визначати та підтверджувати якість насіння цукрових та кормових буряків згідно із 
міжнародними стандартами та нормами.

Все більше і більше клієнтів на світовому та українському ринку віддають пере-
вагу насінню цукрового буряку SESVANDERHAVE. Підтвердженням слугує постійно 
зростаюча частка на світовому та українському ринках, яка становить більше трети-
ни та майже половину відповідно (за даними на травень 2018 р.). Щороку компанія 
SESVANDERHAVE обробляє та продає більше, ніж 1,7 мільйони посівних одиниць на-
сіння цукрового буряку. Кожна посівна одиниця містить 100 000 (сто тисяч) насінин 
обробленого та дражованого насіння цукрового буряку.

8. ВизНАННя якоСті НАСіННя (готоВого пРоДУктУ) цУкРоВого бУРякУ:

31 січня 2018 р. на засіданні країнчленів учасників Організації економічного спів-
робітництва та розвитку (ОЕСР) у Парижі було отримано дозвіл повноправно бра-
ти участь в міжнародній торгівлі насінням цукрових та кормових буряків. Компанія 
SESVANDERHAVE  є головним ініціатором розширення участі України у Схемах сорто-
вої сертифікації ОЕСР, зокрема Схемі по насінню цукрового та кормового буряків, при-
значеного для міжнародної торгівлі. Продовжується плідна співпраця між компанією  
SESVanderHave та Міністерством аграрної політики та продовольства України, Інсти-
тутом цукрових буряків в Україні, Технічним Комітетом УААН з цукрових буряків та ін-
шими органами та установами, які необхідні для законодавчого затвердження участі 
України в міжнародній торгівлі насінням цукрових та кормових буряків.

Отримання дозволу повноправно брати участь в міжнародній торгівлі насінням 
цукрових та кормових буряків вимагає створення лабораторій якості дражова-
ного насіння за стандартами ISTA та наявність органу, який засвідчуватиме від-

9. отРиМАНо ДозВіл поВНопРАВНо бРАти УчАСть  
В МіжНАРоДНій тоРгіВлі НАСіННяМ цУкРоВого бУРякУ:

Компанія SESVANDERHAVE – це єдина провідна селекційна компанія, яка змогла 
організувати та протягом останнього десятиріччя продовжує успішно вирощувати 
насіння (сировину) цукрових буряків в Україні з батьківського матеріалу, отримано-
го з Бельгії. Акцентуємо Вашу увагу на те, що насіння (сировина) цукрового буряку, 
вирощене в Україні має певні переваги:

– Просторова ізоляція між полями в Україні більше, ніж це вимагається міжнарод-
ними правилами та нормами;

– Відсутність перезапилення;
– Відсутність диких форм буряків;
– Регіональна адаптивність;
– Багаторазова перевірка у власній контрольнонасіннєвій лабораторії заводу 

SESVANDERHAVE, Державному центрі сертифікації та експертизи сільськогоспо-
дарської продукції (Україна), та постійна перевірка в спеціалізованій лабораторії 
в м. Тінен (Бельгія).

10. оРгАНізАція тА УСпіШНЕ ВиРощУВАННя НАСіННя  
(СиРоВиНи ) цУкРоВиХ бУРякіВ В УкРАїНі:

11. СпіВВіДНоШЕННя «ціНА – якіСть»:

Компанія SESVanderHave досягла максимального результату в співвідношенні 
«ціна – якість» в галузі насіння цукрового буряку. Таким чином ми змогли поєдна-
ти європейську якість, контрольовану на всіх етапах виробництва спеціалістами з 
Бельгії в режимі 24/7, використовуючи майже всі складові виробничого процесу від 
європейських виробників, з відповідною ціною головного продукту, яка є найкра-
щою серед  інших селекційних компаній, представлених в Україні.
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ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕУкраїна» є єди-
ною компанією, яка займається вирощу-
ванням насіння цукрових буряків зару-
біжної селекції в Україні, маючи вже більш 
ніж 10річний досвід цієї роботи. Насінни-
цтво велося в східному Криму (до анексії 
його Росією) і на півдні Одеської області. 
Саме ці регіони визнані в Україні найбільш 

сприятливими за метеорологічними умо-
вами для перезимівлі насінників, що ви-
рощуються прямим (безвисадковим) 
способом. Після відомих подій 2014 року, 
компанія SESVANDERHAVE припинила 
вирощування в Криму і зосередилась на 
вирощуванні насіння в Одеській області. 
Наявність в базових господарствах ТОВ 
«СЕСВАНДЕРХАВЕУкраїна» кваліфікова-
них спеціалістів, потрібної кількості су-
часних машин для виконання всіх техно-
логічних операцій, дозволяють щорічно 
вирощувати високоякісне насіння в не-
обхідних для ринку об’ємах та гібридно-
му асортименті. Освоєні тут спеціалізо-
вані сівозміни забезпечують насінники 
кращими попередниками, а просторова 
ізоляція між різними гібридами витри-
мується завдяки розміщенню земель 
господарства в чотирьох районах: Кілій-
ському, Ренійському, Татарбунарському 

та Ізмаїльському. Саме ця південноза-
хідна частина Одеської області визнана 
найбільш сприятливою за метеорологіч-
ними умовами для перезимівлі насінни-
ків, що вирощуються прямим (безвисад-
ковим) способом.

Висока культура насінництва, а та-
кож цілком сприятливі умови Одеської 

області в період цвітіння рослин, до-
стигання і збирання врожаю за сумою 
ефективних температур та сонячної ін-
соляції, дозволяють щорічно вирощу-
вати насіння, яке за якісними та гене-
тичними характеристиками відповідає 
високим європейським вимогам ком-
панії SESVANDERHAVE, а за деякими по-
казниками навіть перевищує імпортова-
не. Це забезпечується також постійним 
контролем зі сторони спеціалістів ком-
панії SESVANDERHAVE за безумовним 
дотриманням усіх технологічних аспек-
тів та багаторівневою перевіркою якості 
вирощеного насіння, яка проводиться в 
Державному центрі сертифікації та екс-
пертизи сільськогосподарської продукції 
(Україна), в контрольнонасіннєвій лабо-
раторії заводу SESVANDERHAVE (Украї-
на), а також в спеціалізованій лабораторії 
в м. Тінен (Бельгія).

ВиРощУВАННя НАСіННя
НАША РоботА з НАСіННикАМи В оДЕСькій облАСті
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10 АРгУМЕНтіВ пРоти МіФУ, що НАСіННя ВиРощЕНЕ В УкРАїНі  
ВіДРізНяєтьСя по якоСті ВіД іМпоРтоВАНого з єВРопи:

1. Вирощування насіння цукрових буряків селекції SESVANDERHAVE в Україні ведеть-
ся 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;

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

3. Технологія насінництва і основні машини такі самі, як в Євросоюзі, але адаптовані 
до грунтовокліматичних умов України;

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

5. Насінництво цукрових буряків в Україні сьогодні ведеться, в основному, 
ТОВ  «СесвандерхавеУкраїна» 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 вирощу-
ється насіння як SESVANDERHAVE так і  багатьох інших компаній, це зробити знач-
но складніше ( тому й вимоги щодо просторової ізоляції насінницьких посівів там 
значно ліберальніші ніж в Україні, звідси й червоні коренеплоди в Європі);

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

7. В Україні насінники розміщуються великими площами окремих гібридів (3050 га). 
В Євросоюзі насінники розміщені в сотнях фермерських господарств ділянками  510 га, 
де, звичайно, складніше вести контроль за дотриманням технологічних вимог;

8. На відміну від зони насінництва в Євросоюзі кліматичні умови південного степу Укра-
їни дозволяють зібрати насіння без додаткового штучного висушування, роздільним спо-
собом, коли  з поля воно надходить з вологістю 1011%, що забезпечує його високу якість;

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

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

Усе це дає змогу вирощувати насіння високої посівної та врожайної якості, яке пов-
ністю 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 регіо-
нів України і дають більш cтабільні високі врожаї. Вирощене в Україні насіння новітньої 
бельгійської селекції ще жодного разу не підводило виробничників.

Компанія SESVANDERHAVE твердо за-
ймає пЕРШЕ місце на ринку насіння цу-
крових буряків в Україні. Беручи до уваги 
постійне зростання попиту на насіння цу-
крових буряків селекції SESVANDERHAVE 
в усьому світі і в Україні зокрема, компані-
єю було прийнято рішення про будівництво 
сучасного насіннєвого заводу на території 
України у Київській області.

Новий надсучасний насіннєвий завод  

(SESVANDERHAVE) був побудований та 
введений в експлуатацію дочірньою ком-
панією ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕУкраїна» в 
с. Гоголів, Броварського району Київської 
області. Усі конструкції, устаткування і 
обладнання поставлялись із Швеції, Да-
нії, Бельгії, Нідерландів, Франції, Італії та 
інших європейських країн – від партнерів 
компанії SESVANDERHAVE (Бельгія).

Урочисте відкриття відбулось 10 жовт-
ня 2008 року у присутності посла Бельгії в 
Україні, високопосадових осіб влади, вищо-
го керівництва компанії SESVANDERHAVE, 
партнерів ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕУкра-
їна», а також запрошених гостей з Бельгії, 
Білорусі, Молдови.

Новозбудований насіннєвий завод  
SESVANDERHAVE відвідав окремим візи-
том Прем’єрМіністр Бельгії пан Ів Лєтерм. 
Слід зауважити, що насіннєвий завод 
SESVANDERHAVE не має аналогів за рівнем 
свого технічного оснащення та забезпечен-
ня в Україні.

Технологічні процеси підготовки насіння:

1. очищення насіння
Насіння (сировина), що надходить на 

насіннєвий завод – це матеріал, що про-

йшов попереднє  очищення від крупних та 
дрібних домішок.Таке попередньо очищене 
насіння надходить на завод партіями, мак-
симальний розмір яких не перевищує 20 т. 
Насіння надходить в картонних контейне-
рах на дерев’яних піддонах, кожен з яких 
може містити 300400 кг сировини.

Наступний етап – основна очистка, яка 
включає лінії «WESTRUP» та очисні гірки. 
Лінія очищення насіння призначена для ви-
ділення найбільш повноцінної його частини, 
що є високоякісним посівним матеріалом. 

НАсІННєВИЙ ЗАВоД
SESVANDERHAVE (УкРАїНА)
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– забезпечити рівномірність розміщення 
насіння в рядку і створити ідеальні умо-
ви для проростання. Спеціальний клей та 
пудра, що використовуються для дражу-
вальної суміші, надійно захищають насі-
нину від найменших пошкоджень під час 
проходження її через механізми сівалки;

– захистити наше насіння від шкідників та 
хвороб. Спершу, насінина дезинфікується, 
а потім активні компоненти покривають  
дражувальну суміш, аби ця зброя надійно 
захищала ніжний проросток від специфіч-
них збудників, що постійно є у грунті. По-
скільки засоби захисту рослин наносять-
ся дещо віддалено від власне насінини, це 
дозволяє використовувати значно збіль-
шені норми пестицидів; таке дозування 
захищає проросток протягом тривалого 
періоду;

– оптимізувати середовище навколо за-
родка та поліпшити польову схожість. 
Свої дослідження щодо дражування 
SESVANDERHAVE спрямовує на під-
тримку природнього середовища між 
насіниною і грунтом, що містить жит-
тєво необхідні для росту рослини воду, 
кисень та поживні речовини. Особлива 
увага приділяється структурі оболонки, 
оскільки матеріал і його кількість прямо 
впливають на величину пористості дра-

же. Спеціальна дражувальна пудра ра-
зом з водною дисперсією алюмінієвого 
комплексу, зв’язуючими речовинами та 
іншими компонентами, створюють уні-
кальну масу з абсорбуючими власти-
востями. Завдяки цим новітнім нароб-
кам наше драже працює як мембрана 
живої клітини: регулює надходження 
до насінини з грунту в саме необхідних 
кількостях води, кисню та поживних ре-
човин. Таким чином створюється спри-
ятливе середовище для проростання 
насінини, що гарантує дружність сходів;

– берегти навколишнє середовище. Завдя-
ки методу дражування стало можливим 
раціонально використовувати активні ін-
гредієнти засобів захисту шляхом їх дозу-
вання у визначені місця навколо насінини, 
тим самим, значно знизити загальне пе-
стицидне навантаження на бурякові поля.
Для дражування насіння використову-

ють німецькі дражиратори циліндричного 
типу.

Маса однієї порції насіння  може колива-
тися від 5 до 50 кг. Зазвичай підготовлене 
до дражування насіння завантажується в 
бункер порціями по 30 посівних одиниць 
(вага порції визначається, виходячи з маси 
1000 насінин). За допомогою ротора на-
сіння рухається у вигляді кілець, що обер-

Лінія складається з  повітрянорешітних, 
стрічкових (для видалення стеблинок) та 
гравітаційних сепараторів, об’єднаних в 
одну лінію. Транспортування насіння по лінії 
здійснюється за допомогою ковшових еле-
ваторів, що запобігає його травмуванню.

На сепараторах, що використовуються 
для завершальної очистки і калібрування 
насіння, відокремлюються домішки і дріб-
не та багаторосткове насіння. Насіння з 
недорозвиненим зародком або без нього 
видаляється на гравітаційних сепарато-
рах, які дозволяють розділити однакові за 
розміром насінини за  питомою масою. Це 
єдиноможливий метод досягнення високої 
схожості насіння, тому цей сепаратор вико-
ристовують у випадках, коли традиційні ме-
тоди очистки (за допомогою повітря, решіт 
і трієрів) не ефективні.

2. Шліфування насіння
Шліфування насіння – це процес, в ре-

зультаті якого частково видаляється па-
ренхімна тканина оплодня, яка є фізичним 
бар’єром проростання, перешкоджає до-
ступу кисню, є субстратом для розвитку 
мікроорганізмів. Для покращення форми 
та підвищення схожості насіння застосову-
ють шліфувальні машини.

 В процесі шліфування під дією абразив-
них робочих органів частково видаля ється 
оплодень, змінюється стан повер хні та ае-

родинамічні властивості насіння, покращу-
ється його сипучість, форма на сіння набли-
жається до кулястої. Внаслідок шліфування 
насіння підвищу ється його схожість і енер-
гія проростання, видаляється паренхімна 
тканина оплодня, що є інгібітором пророс
тан ня насіння, носієм різноманітних хвороб 
і субстратом для розвитку мікроорганізмів. 
З метою зменшення травмування насіння, 
його шліфування проводять в два етапи.  

3. Дражування насіння
Дражування – це процес нанесення на 

поверхню насіння цукрових буряків спе-
ціальної сферичної оболонки, яка уніфікує 
його розмір та форму, що робить його при-
датним для сівби на задану густоту. Внас-
лідок дражування маса кожної насінини 
збільшується в 2,53 рази.

Насіння цукрового буряку селекції 
SESVANDERHAVE проходить процедуру 
дражування для того, щоб:
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ється для протруювання насіння цукрових 
буряків і захищає проростки від коренеїду, 
підвищує стійкість рослин до понижених 
температур та засухи, запобігає накопичен-
ню інфекції при вирощуванні монокультури.

тірам – фунгіцид, яким обробляють на-
сіння цукрових буряків, для боротьби з гри-
бами виду Foma betae, що також можуть 
викликати чорну ніжку.

Під час інкрустації приводиться в рух 
дно змішувальної камери, і під дією від-
центрової сили насіння починає рухатися. 
На нього наносять ґрунтовку та суспензію 
із суміші хімічних компонентів інкрустації. 
В процесі нанесення хімічних компонентів 
насіннєвий матеріал зволожується, а тому 

його доводять до необхідної  вологості (8%) 
сушінням.

Для сушіння інкрустованого насіння ви-
користовується повітря, підігріте до +48 °С. 
Для ступінчатого нагрівання повітря на 
заводі використовують два нагрівачі типу  
MARK, що розташовані один за одним. 
Перший доводить температуру повітря до 
+30 °С, другий – до +48 °С.

Одночасно з процесом інкрустації відбу-
вається фарбування насіння цукрового бу-
ряку. Фарбування допомогає ідентифікува-
ти насіння та виявляти його в грунті.

6. пакування кінцевого продукту – 
насіння цукрового буряку селекції 

SESVANDERHAVE
Для пакування кінцевого продук-

ту – насіння цукрового буряку селекції 
SESVANDERHAVE на насіннєвому заводі 
встановлена пакувальна лінія «SENZANI». 
Пакування відбувається в картонні короб-
ки, на яких відображено логотип компанії 
SESVANDERHAVE, назва гібриду цукрового 
буряку та інша необхідна інформація. Кож-
на коробка містить 100 000 насінин (драже 

таються, причому верхні – повільніше, ніж 
нижні і через це насіння падає в напрямі до 
центра ротора, а цикл повторюється. Після  
достатнього зволоження насіння, до нього  
додають пудру, чи фунгіцидну суміш (при 
застосуванні порошкоподібного фунгіциду). 
В процесі дражування подають рідкий клей 
і частинки обволікаючої суміші прилипа-
ють до поверхні насіння, а сам насіннєвий 
матеріал набуває внаслідок обертального 
руху круглої форми. Під час обертання маса 
компонентів ущільнюється, внаслідок чого 
створюється міцна оболонка драже. Дозу-
вання рідких і порошкоподібних компонен-
тів задається на сенсорному екрані. Готове  
дражоване насіння  має вологість до 50%, 
воно вивантажується в накопичувальний 
бункер, а  потім – в сушильну установку.

4. калібрування насіння
Калібрування сірого (висушеного, але не 

обробленого інсектицидами) драже прово-
диться  на решітному сепараторі калібру-
вальної машини.

В процесі калібрування насіння ділить-
ся за допомогою решіт на три фракції. 
Посівна фракція, що містить насіння за-
даного розміру і  складає 8090%, в по-
дальшому подається на інкрустацію, 
потім – на пакування. Насіння, менше 
за розміри посівної фракції, складає 10

20%  і потребує повторного дражування. 
В процесі калібрування може виділитись 
також 12% насіння, більшого за розмір 
посівної фракції; таке насіння можна пов-
торно дражувати після видалення обо-
лонки.

В кінцевому результаті від процедури 
калібрування, в подальшу обробку допуска-
ється дражоване насіння з розмірами 3,5
4,5 мм.

5. інкрустація  
та фарбування насіння 

Інкрустація – процес нанесення на по-
верхню дражованого та каліброваного 
насіння спеціально приготовленої суміші 
компонентів, до складу якої входять інсек-
тициди, фунгіциди, грунтовка, барвники та 
інше. На насіннєвому заводі СЕСВАНДЕР-
ХАВЕ (Україна) використовують сучасні 
найбільш ефективні і найменш екологічно 
небезпечні препарати захисту. Необхідною 
вимогою є також безпека агрохімікатів на 
саме насіння: відсутність негативного впли-
ву на проростки рослин.

тіаметоксам – інсектицид системної дії 
проти наземних шкідників. Має ростсти-
мулюючу дію.

тефлутрин – інсектицид контактної дії 
проти грунтових шкідників. Має високу ак-
тивність газової фази.

клотіанідин – найсильніша діюча речо-
вина класу неонікотіноїдів з контактною і 
системною активністю проти грунтових та 
наземних шкідників.

бета-цифлутрин – відноситься до класу 
піретроїдів з високою ефективністю проти 
грунтових шкідників.

гімексазол – найбільш ефективний хіміч-
ний препарат захисту від афаноміцесів на 
посівах буряків. Цей фунгіцид використову-

композиції хімічного захисту дражованого насіння SESVANDERHAVE
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синього кольору) – тобто одну посівну оди-
ницю.

Насіннєвий завод   також має в своєму 
активі допоміжні приміщення:
– Адміністративна будівля, яка складаєть-

ся з офісів управлінського персоналу, за-
лів засідань, приміщень для бухгалтерії, 
приміщень для обслуговуючого персона-
лу, підсобні кімнати та інше;

– Складські приміщення, які розраховані 
на складування сировини (насіння після 
первинної та основної очистки, напівфа-
брикату (так зване сіре драже), готової 
продукції. Також присутні приміщення для 
складування хімічних препаратів, дражу-
вальної маси, екологічної фарби та інше.

– Лабораторія, яка необхідна для 
постійного контролю якості на 
всіх етапах виробництва та об-
робки насіння цукрового буряку 
селекції SESVANDERHAVE. Ла-
бораторія обладнана сучасним 
обладнанням і устаткуванням 
та укомплектована досвідченим 

і висококваліфікованим персоналом. 
Співробітники лабораторії проводять 
всі необхідні дослідження і видають до-
кументи про якість насіння, а також кон-
тролюють  зберігання сировини і готової 
продукції.
Всі технологічні процеси по вироб-

ництву та обробці насіння цукрово-
го буряку перебувають під постійним 
(24/7) контролем спеціалістів головно-
го заводу у м. Тінен (Бельгія), оскільки 
все устаткування насіннєвого заводу 
SESVANDERHAVE (Україна) з’єднано че-
рез мережу Інтернет з головним серве-
ром SESVANDERHAVE.

Компанія SESVANDERHAVE інвестує 
понад 20% свого бюджету в наукову ді-
яльність щодо селекції та лабораторних 
досліджень. Це найвищий показник се-
ред інших селекційних компаній.

Все більше і більше клієнтів на світово-
му та українському ринку віддають пере-
вагу насінню цукрового буряку селекції 
SESVANDERHAVE. Підтвердженням слу-
гує постійно зростаюча частка на світово-
му та українському ринках, яка становить 
більше третини та майже половину відпо-
відно (за даними на травень 2018 р.). Що-
року компанія SESVanderHave обробляє 
та продає більше, ніж 1,7 мільйони посів-
них одиниць насіння цукрового буряку. 
Кожна посівна одиниця містить 100 000 
(сто тисяч) насінин обробленого та дра-
жованого насіння цукрового буряку.

Компанія ТОВ «SESVANDERHAVEУкраї-
на» має в своєму активі Контрольнонасін-
нєву лабораторію, яка є складовою насін-
нєвого заводу SESVANDERHAVE (Україна). 
Контрольнонасіннєва лабораторія заводу 
SESVANDERHAVE (Україна) оснащена сучас-
ним обладнанням, а система вимірювання 
відповідає вимогам ДСТУ ISO10012:2005. 
Лабораторія працює  відповідно до міжна-
родних стандартів контролю насіння (ISTA) 
та чинних українських стандартів.

Контроль якості відбувається на всіх 
етапах виробництва та обробки насіння 

цукрового буряку. Всі партії комерцій-
ної продукції паралельно перевіряються 
спеціалізованою лабораторією в м. Тінен 
(Бельгія), а також Державним центром 
сертифікації та експертизи сільсько-
господарської продукції (Україна). Тому, 
отримавши сертифікат якості або висно-
вок Контрольнонасіннєвої лабораторії 
SESVANDERHAVE, Ви отримуєте тричі пе-
ревірені та підтверджені дані.

Контрольнонасіннєва лабораторія 
здійснює багатоступеневий контроль 
якості – від отримання батьківських 
форм з Бельгії й до фінальної стадії ви-
робництва продукції:
 Контроль якості батьківських форм;
 Контроль (в тому числі іноземними 

спеціалістами) умов вирощування 

КоНтроЛЬНо-НАсІННєВА 
ЛАБорАторІя

зАВоДУ SESVANDERHAVE (УкРАїНА)
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гібридного насіння та насінників;
 Контроль якості насіння під час зби-

рання урожаю насіння;
 Контроль якості попередньо очище-

ного насіння при отриманні на насіннє-
вий завод;
 На кожному окремому етапі виробни-

цтва дражованого насіння (очистка, дражу-
вання, змішування, інкрустація, пакування) 
якість контролюється понад п’ять разів;
 Спеціалісти лабораторії забезпечують 

контроль по таким показникам, як: енергія, 
схожість, одноростковість, вирівняність, 
доброякісність, чистота, вологість, якість 
хімічної обробки, калібровка та інше.

Завдяки високій якості насіння цукро-
вого буряку селекції SESVanderHave, яке 
виробляється в Україні, 31 січня 2018 р. 
на засіданні країнчленів учасників Ор-
ганізації економічного співробітництва 
та розвитку (ОЕСР) у Парижі було отри-
мано дозвіл повноправно брати участь 
в міжнародній торгівлі насінням цу-
крових та кормових буряків. Компанія 
SESVanderHave є головним ініціатором 
розширення участі України у Схемах сор-

тової сертифікації ОЕСР, зокрема Схемі по 
насінню цукрового та кормового буряків, 
призначеного для міжнародної торгівлі.

Враховуючи вищевикладене, насіння 
цукрового буряку селекції SESVanderHave 
підтверджено являється високоякісним 
продуктом з великим потенціалом, а саме:

Схожість: насіння, що вироблене 
SESVANDERHAVE, продукує дружні, рів-
номірні та здорові сходи;

Сила росту: насіння SESVANDERHAVE 
забезпечує енергійний розвиток рослин 
цукрового буряку на протязі всього веге-
таційного періоду;

Форма: з насіння SESVANDERHAVE ви-
ростають коренеплоди цукрових буряків, 
форма яких дозволяє мінімізувати за-
брудненість ґрунтом при їх викопуванні;

продуктивність: насіння SESVANDERHAVE 
є носієм найкращої генетики цукрового 
буряку;

технологічність: цукрові буряки селекції 
SESVANDERHAVE мають високу чистоту 
соку та низькі втрати цукру при переробці.

Рентабельність: завдяки правильному 
місце розташуванню виробничих потуж-
ностей, а саме: насіннєвий завод в м. Ті-
нен (Бельгія) та насіннєвий завод в м. Го-
голів (Україна); завдяки високій якості 
насіння селекції SESVANDERHAVE вдаєть-
ся запропонувати вітчизняним виробни-
кам найкращий показник рентабельності 
в галузі вирощування цукрового буряку.

Насіння селекції SESVANDERHAVE  сі-
ють у всіх бурякосійних країнах світу 
від Японії і Китаю до США. Різні геогра-
фічні, грунтові, кліматичні особливості, 
а також хвороби дуже суттєво вплива-
ють на гібриди. В Інноваційному центрі 
SESVANDERHAVE  (СВІЦ), що нещодавно 
введений у дію в м. Тінен (Бельгія), ми 
можемо моделювати ці фактори за де-
кілька хвилин і запропонувати спеціальні 
рішення. І в доповнення, ми можемо ін-
дивідуально контролювати клімат кож-
ного дослідницького відділення СВІЦ, не-
залежно від погоди і сезону. Це значить, 
що наші молоді рослини розвиваються у 
більш комфортних умовах і без ризиків 
погодних змін. Створення нового сорту 
(гібриду) зазвичай потребує до 10 років, 
а інноваційні технології, що використову-
ються в СВІЦ, дозволяють створити біль-
ше селекційного матеріалу та отримати 
гібриди у 2а рази швидше.

Дослідження СВіц,  
керовані схрещування

В Інноваційному цетрі SESVANDERHAVE  
використовують керовані схрещування. 
Це робиться для того, щоб відбирати не-
обхідні характеристики для нового гібри-
ду. Спершу відбираються батьківські та 
материнські рослини із заданими гена-
ми. Потім цілеспрямовано запилюєтсья 

материнська рослина, допомагаючи при-
роді створити комбінацію успішних генів. 
Через можливість моделювання штучно-
го клімату ми можемо культивувати у те-
плицях молоді рослини протягом усього 
року. Після періоду примусової термоін-
дукції (вплив холодом) рослин у боксах, 
буряк починає квіткувати. На цих квітко-
носах щорічно ми отримуємо тисячі спе-
ціально схрещених насінин. Це збільшує 
шанси відшукати «правильні характе-
ристики». Наступний крок: ми ізолюємо 
цей матеріал для самозапилення. Через 
кілька генерацій самозапилення наші се-
лекціонери отримують потрібні селекцій-
ні лінії. Вони і є основою наших комерцій-
них гібридів цукрових буряків.

У SESVANDERHAVE  класична селекція 
завжди доповнюєтсья інноваційними 
біотехнологіями. Використовуючи ана-
лізи з маркерами ДНК, ми створюємо 

SESVANDERHAVE

ІННоВАЦІЙНИЙ  
ЦЕНтр
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цукровий буряк. Наші клієнти з усьо-
го світу мають можливість надсилати 
зразки уражених рослин для деталь-
них досліджень і отримати діагноз про-
блеми, а також рекомендації по її на-
лежному вирішенню. Велика потреба 
у такого роду дослідженнях спонука-
ла до створення Інноваційного центру 
SESVANDERHAVE, який, у свою чергу, 
став потужним інструментом, що збіль-
шує аналітичні та наукові можливості 
компанії на користь наших клієнтів.

інноваційний центр  
SESVANDERHAVE    

у цифрах:

– 20 мільйонів євро інвестицій в роз-
робку та створення Інноваційного цен-
тру;

– 20 000 м2 площі (більше 4х футболь-
них полів);

– 13 000 м2 теплиць;

– 1 500 м2 лабораторних приміщень;
– 1 500 м2 офісних приміщень;
– 1 500 м2 технічних споруд;
– Більше 8 000 м3 очищеної води вико-

ристовується для поливу;
– 32% працюючих в SESVANDERHAVE  

пов’язані з дослідницькою роботою;
– 80 000 дослідів та 100 000 лаборатор-

них досліджень на рік;
– Тестується 3500 нових гібридів на 

рік;
–    Більше 20% прибутку компанії 

SESVANDERHAVE  направляється у До-
слідження і Розвиток;

величезну базу даних батьківських і ма-
теринських рослин та їх специфічних ха-
рактеристик. Цей матеріал (банк даних) 
допомагає контролювати та прискорю-
вати керовані схрещування. Для цього 
ми беремо зразок ДНК із листя рослин 
і випробовуємо його у лабораторії гено-
типів.

Дослідження генотипів,  
читання ДНк

Зразки з листя буряка – потенційно-
го джерела комбінації ДНК – вивчають-
ся у лабораторії дослідження генотипів. 
Тут наші науковці картографують ДНК 
різних рослин, що потім дозволяє дуже 
точно вибрати необхідну характеристи-
ку, яку повинен мати гібрид буряка в 
умовах конкретних регіонів. Ми це ро-
бимо шляхом внесення невеликих спеці-
альних змін у ланцюг ДНК. Із зразками 
листя проводиться робота, аби знайти 
необхідну ділянку ДНК. Завдяки цим 
дослідженням SESVANDERHAVE  має 
можливість визначати, які саме гене-
тичні маркери відповідають за ті чи інші 
характеристики. І як результат, для при-
кладу, ми знаємо чи рослина стійка до 
специфічної хвороби, чи природньо кра-
ще пристосована до певних кліматичних 
умов і т.ін. Ця цінна інформація дозво-

ляє науковцям відібрати для подальшої 
роботи тільки кращі рослини.

Робота над стійкістю до хвороб
Цукрові буряки уразливі до різних 

шкідників і хвороб, що спричиняються 
вірусами, бактеріями, грибами, немато-
дами чи комахами. Ці організми – або 

патогени, – шкодять як коренеплоду, так 
і листю буряків. Детальні дослідження 
команди науковців відділу Керованих 
Біотичних Стресів дають змогу повні-
стю контролювати селекційний процес у 
СВІЦ і створювати резистентність до різ-
них хвороб. Для кожної хвороби у лабо-
раторіях готується інокулянт, обприску-
вання яким заражає рослини у теплиці. 
Ми можемо штучно створювати природ-
ний стан зараження рослин специфічною 
хворобою у теплиці. Через кілька тижнів 
наукові співробітники мають можливість 
відібрати здорові рослини від уражених. 
Тільки здорові рослини (ми їх називає-
мо резистентними) у подальшому вико-
ристовуються для виробничого процесу.

Діагностичний центр  
SESVANDERHAVE 

Сучасний діагностичний центр 
SESVANDERHAVE  проводить дослі-
дження кожної хвороби, що уражує 
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КОМЕНТАРІ І ВІДГУКИ 
ЩОДО НАСІННЯ ЦУКРОВОГО БУРЯКУ 

СЕЛЕКЦІЇ SESVANDERHAVE 
Компанія SESVANDERHAVE (Бельгія) – головний виробник насіння цукрового буряку у світі. Завдяки 
найкращій генетиці буряку та створенню високопродуктивних гібридів ми вже багато років надійно 
посідаємо лідируючі позиції в світі, зокрема в Україні. 

Все більше і більше клієнтів на світовому та українському ринку віддають перевагу насінню цукрових 
буряків селекції SESVANDERHAVE. Підтвердженням слугує постійно зростаюча частка на світовому та 
українському ринках, яка становить більше третини та майже половину відповідно. Щороку 
компанія SESVANDERHAVE обробляє та продає більше, ніж один мільйон сімсот тисяч посівних одиниць 
насіння цукрових буряків. Кожна посівна одиниця містить 100 000 (сто тисяч) насінин обробленого та 
дражованого насіння цукрових буряків.  

Дуже важливим фактором в житті кожної людини, дійства або компанії є думка суспільства, або як 
говориться «що люди кажуть?». Все що робиться має бути на благо і націлено на привнесення позитиву, 
як для того, хто робить, так і для тих, хто отримує результат. Під словом «результат» можна розуміти і 
допомогу, і послугу , і товар і багато іншого. Головне, щоб усі отримували задоволення і, як наслідок, 
хороший настрій, прибуток і налаштованість на світле майбутнє. Коли робиться добра справа, тоді і сам 
Бог помагає. 

Усі без виключення працівники СЕСВАНДЕРХАВЕ працюють і керуються саме такими принципами – 
результат діяльності має приносити тільки позитив, радість і впевненість в завтрашньому дні, а 
впевненість за майбутнє в більшій мірі пов’язана з матеріальною складовою. Отже, ми піклуємось про те, 
щоб кожен, хто працює з нами (СЕСВАНДЕРХАВЕ), отримував якомога більші здобутки і прибутки.  

Восени 2018 року компанія SESVANDERHAVE  відсвяткувала 25 річчя присутності та роботи в Україні. За 
весь цей час ми не поступались вищевказаним принципам і ще жодного разу не підводили наших 
партнерів та клієнтів.  

В даній статті ми зібрали коментарі, думки і відгуки багатьох із тих, з ким співпрацювали і продовжуємо 
працювати на українському ринку насіння цукрового буряку.  Цілком вірогідно, що той, хто читає дану 
статтю, побачить себе або дуже добре знайому людину.  

WWW.SV-UKRAINE.COM.UA
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Половина Площадей Под сахарной свеклой у нас 
засеяна гибридами именно селекции SESVandErHaVE 

SESVandErHaVE — это всегда инновации, 
дающие хорошие результаты

 наши клиенты Поражены качеством 
семян SESVandErHaVE, Предназначенных 

даже для небольших Площадей

«наше сотрудничество с комПанией, которая 
сейчас называется «сесвандерхаве-украина»,  

началось 15 лет назад 

Работаем с ними уже очень давно и уже даже не заду-
мываемся, будем ли на следующий год продолжать закупать 
их семена. Для нас это уже стало в порядке вещей. Одно из 
главных преимуществ в сотрудничестве с компанией «Се-
свандерхаве-Украина» в том, что мы можем заказать семена 
того качества и с такой обработкой, которые необходимы 
под наши конкретные поля. Это стало возможным благодаря 
семенному заводу, построенному в Украине. Ведь иначе вряд 
ли было бы возможным заказать, например, небольшую пар-
тию посевного материала с высокими нормами инсектицид-
ной протравки. А у нас есть такая потребность. И подобных 
нюансов-преимуществ достаточно много. Что же касается 

урожайности, то обычно, если брать пятерку самых высокоурожайных гибридов за любой год, 
среди них 3 точно будут именно SES. Так что желаю компании дальнейшего развития и пережить 
эту «сахарную зиму», то есть чтобы цены на рынке стабилизировались. Сейчас, думаю, это важное 
пожелание».

Несмотря на то, что из-за падения цен на сахар площади под сахсвеклой уменьшаются, компа-
ния удерживает свои позиции. Хотя мы знаем, что это непросто, поэтому желаем сил и стойкости. 
Мы гордимся тем, что у нас есть такой замечательный партнер, и верим, что инновации и новые 
технологии, на которые направлены усилия SESVanderHave, обеспечат им надежное будущее».

«Мы являемся дистрибьюторами по-
севного материала SESVanderHave в «мел-
кой» упаковке, которые они выпускают 
под маркой «Фермерские семена». Вооб-
ще, сахарной свеклой мы занимаемся 4-й 
год. И видим, как наши клиенты поражены 
качеством семян, предназначенных даже 
для небольших площадей. И несмотря на 
то, что в нашем регионе площади под этой 
культурой уменьшаются, объемы продаж 
продукции SESVanderHave, наоборот, — 
увеличиваются. В честь праздника хотел 
бы поблагодарить как дистрибьютор ком-
панию «Сесвандерхаве-Украина» за лояль-
ность и поддержку. И пожелать всяческих 
успехов».

Так что для нас это тоже своеобразный юбилей. Наше 
знакомство тогда произошло на фоне потери конкурентоспо-
собности семян отечественной селекции, которыми мы тогда 
занимались, и необходимости перепрофилирования нашей 
деятельности с производителя семян в дистрибьютора. У 
нас были налажены коммуникации с агропроизводителями, 
определенные наработки по клиентской базе, мы лишь нуж-
дались в конкурентоспособном и качественном продукте. 
Которым оказались семена компании SESVanderHavе.

И вот сегодня мы являемся дистрибьютором №1 их про-
дукции и занимаемся продажей исключительно одного брен-
да семян сахарной свеклы. И это сотрудничество достаточно 

плодотворно. Весь семена SES всегда востребованы на рынке, их знают, и самое главное, это про-
дукт, с которым не стыдно заходить к любому клиенту. Это можно сказать, «бестселлер», который 
помогает не только непосредственно его, но и сопутствующие продукты, дистрибуцией которых 
мы тоже занимаемся.

Считаю также, что руководством было принято очень правильное и своевременное решение 
построить собственный семенной завод в Украине. Возможно, тогда, 10 лет назад, это было риско-
ванно. Но, как показала практика, это дало возможность получать гарантированно качественный 
продукт, ориентироваться на потребности рынка. Последний фактор очень важен для Украины. 
Ведь наш конечный потребитель — аграрий — бывает, к весне еще так и не знает, что будет сеять 
и решение принимает практически в последний момент. А собственное семенное производство 
позволяет быстро реагировать на срочные запросы.

И вообще, могу сказать, что из всех специализирующихся на сахарной свекле семенных заво-
дов, которые мне довелось видеть, это самое лучшее, самое современное предприятие».

Сергей Кравчук, генеральный директор 
компании «Галс Агро»

Антон Яковенко, директор компании «Агроскоп Интернешнл»

Дмитрий Кравченко,  
глава наблюдательного совета LNZ Group

Олег Макар, директор компании  
«Свит насиння» (г. Тернополь)
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ДЕМоНСтРАційНі поля SESVANDERHAVE В УкРАїНі

46 Фото

іННоВАційНий цЕНтР SESVANDERHAVE
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ВиСтАВки і пРЕзЕНтАції  SESVANDERHAVE Візит пРЕМ’єР-МіНіСтРА бЕльгії НА НАСіННєВий зАВоД SESVANDERHAVE (УкРАїНА)
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50 Фото

Візит поСлА бЕльгії НА НАСіННєВий зАВоД SESVANDERHAVE (УкРАїНА) ДиСтРиб’ЮтоРи пРоМиСлоВого тА ФЕРМЕРСького НАСіННя  
СЕлЕкції SESVANDERHAVE  
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представництво компанії SESVANDERHAVE в Україні:
"SESVANDERHAVE International B.V."

03150, м. Київ, вул. Проспект Науки, буд. 54Б, офіс №7;
Тел. +38 044 502 93 67

горобець Сергій Володимирович

Комерційний директор  ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна»
     +38 044 502 93 66
  +38 095 286 70 28
  sergiy.gorobetz@sesvanderhave.com

козій Василь євгенійович

Технічний спеціаліст ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна»
    +38 044 502 93 66
  +38 050 351 31 41
  vasyl.koziy@sesvanderhave.com

Дучак Сергій Володимирович

Технічний спеціаліст ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна»
    +38 044 502 93 66
  +38 050 444 50 97
  sergiy.duchak@sesvanderhave.com

головний офіс SESVANDERHAVE в Україні:
ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕ - Україна»

03150, м. Київ, вул. Проспект Науки, буд. 54Б, офіс №7;
Тел. +38 044 502 93 66/67

Ел. адреса: sv@sesvanderhave.com.ua

Насіннєвий завод компанії SESVANDERHAVE в Україні:
ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕ - Україна»

07452, Київська обл., Броварський район, с. Гоголів,
вул. Жердовська (колишня Артема), буд. 48А

Тел. +38 044 360 55 77
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Усі коментарі і відгуки надруковані в даному журналі взяті з відкритих джерел мережі Інтернет. Усі коментарі і відгуки надруковані в даному журналі взяті з відкритих джерел мережі Інтернет.



WWW.SV-UKRAINE.COM.UA

УСПІХ
ПРИБУТОК

НАДІЙНІСТЬ
ВПЕВНЕНІСТЬ

тоВ «Сесвандерхаве-Україна»:
03083, м. Київ, 
проспект Науки, 54-Б, офіс 7
Тел./факс (044) 502-93-66, (044) 502-93-67

WWW.SV-UKRAINE.COM.UA


