ВИРОБНИЦТВО
В УКРАЇНІ

ЗАВОД MAS SEEDS
В УКРАЇНІ

Насіннєвий гігант №1 в Україні за рейтингом Аgravery 2018*
• Офіційне відкриття
насіннєвого заводу MAS Seeds
відбулося в 2010 році.
• Завод MAS Seeds побудований
«з нуля».
• Територія заводу складає 15 га.
• Інвестиції в будівництво
і нарощування потужностей
заводу MAS Seeds склали 
40 млн євро за 10 років.
* https://ukraine.web2ua.com/top-10semennyh-zavodov-ukrainy-3283/

Виробничий комплекс з доробки насіння
• Система менеджменту якості відповідає вимогам міжнародного
стандарту ISO 9001.
• Перший насіннєвий завод за межами ЄС, що отримав
сертифікацію ESTA (Європейська гарантія обробки насіння).
• Новітня автоматизована система складського обліку
і наскрізного контролю виробничого процесу.
• Найсучасніша лабораторія контролю якості, що проводить
аналізи згідно зі стандартами випробувань ISTA.
• Інновації в обробці насіння завдяки ексклюзивній специфічній
формулі AGROSTART PLUS.
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Модернізація заводу MAS Seeds: етапи
• 2014 рік, будівництво: 
- склад 9б (зберігання контейнерів), 
- склад 17 (зберігання паллет), 
- друга лінія прийомки, сортування, сушки і обмолоту насіння кукурудзи,
- цеха пресування відходів сортування кукурудзи.
• 2015 рік — придбання 2000 контейнерів для зберігання насіння.
• 2017 рік — будівництво сушарки для R&D.
• 2018 рік — будівництво сушарки соняшника.

Виробнича потужність
Понад 1 млн мішків на рік!
• Доля насіння кукурудзи в 2020 р. — 65%.
• Доля насіння соняшника — 18%.
• Доля насіння ріпаку — 17%.
• Можливість доробки насіння інших
культур — ячмінь, пшениця…
• Доробка насіння для інших насіннєвих
компаній Syngenta, RAGT, DSV.

ЗАВОД MAS SEEDS В УКРАЇНІ

Завод MAS Seeds в цифрах
Максимальна кількість тонн насіння,
яку завод може приймати щоденно
під час збирання врожаю:

800 т кукурудзи
в качанах,
100 т соняшника
(до 180 т без сушки).
Потужність пакувальної лінії —
1000 мішків на годину (кукурудза DREF50)

Виробничий персонал
• 150 постійних робітників.
• До 2000 сезонних робітників.
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25%

персоналу компанії
MAS Seeds
працює в R&D 

R&D ЦЕНТРИ

2 R&D центри,
що займаються
селекцією
і відбором кращих
гібридів для різних
грунтово-кліматичних
умов країни 

Могилів, Україна

Бориспіль, Україна

Чому R&D в Україні — це важливо?
ГОЛОВНА ОСОБЛИВІСТЬ — НАЯВНІСТЬ
УСІХ КОМПОНЕНТІВ R&D ІНФРАСТУКТУРИ
• Програма селекції керується з України.
• Селекційні розсадники в Київській та Запорізькій областях.
• Насіння для експериментального вирощування виготовлене в Могильові.
• Гібриди протестовані у різних регіонах. 

РЕЗУЛЬТАТ:
материнські лінії та гібриди, що максимально
адаптовані до агрокліматичних умов України

R&D ЦЕНТРИ

R&D MAS Seeds UA
ІНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ СТВОРЕННЯ, ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА РЕЄСТРАЦІЇ НОВИХ ГІБРИДІВ
• НОВА R&D станція у Борисполі: команда з 10 чоловік.
• R&D станція в Могильові: команда з 3 чоловік.
• Програма селекції середньоранньої зубовидної кукурудзи, що керується з України.
• Розплідник соняшнику, стійкого до вовчку.
• Мережа дослідних полів для тестування гібридів: 9 полів.
• Виробництво експериментального насіння на 6 полях.

Функції R&D в Україні
• Обрати необхідні ознаки та зафіксувати їх у материнських лініях.
• Обрати гібриди, що найкраще розкривають свій потенціал та
відповідають вимогам ринку.
• Забезпечити можливість використання гібридів та ліній:
внесення
до державного реєстру.
• Підтримувати в часі колекцію генетичного матеріалу.
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Експериментальне дослідження гібридів
• 30 000 дослідних ділянок
кукурудзи.
• 11 000 дослідних ділянок
соняшника.

Чернігів
Луцьк
Суми
Рівне

• 500 дослідних ділянок
ріпаку озимого.

Житомир

Київ

Харків

Львів

• 120 000 оцінок за рік.

Тернопіль

Хмельницький

Полтава
Черкаси
Вінниця

Ужгород

Луганськ

Івано-Франківськ
Дніпро
Кропивницький

Чернівці

Донецьк

Запоріжжя

МЕТА:
• Відбір найбільш адаптованих для
агро-кліматичних умов України гібридів.

Миколаїв

Херсон

Одеса

• Тестування стійкості нових гібридів до
різноманітних стресових факторів:
посуха, хвороби, шкідники.

Сімферополь
Севастополь

Дослідні поля MAS Seeds

Наша техніка
• Дослідні сівалки.
Дозволяють високоточний посів за GPS різних гібридів в межах одного поля.
• Експериментальний комбайн.
Для збору та аналізу врожаю на кожній дослідній ділянці.

Адреса центрального офісу:
08320, Київська область, Бориспільський р-н,
с. Велика Олександрівка, вул. Соборна, 59-Б

masseeds.ua
MAS Seeds – це бренд Кооперативної групи MAÏSADOUR

