ПРОГРАМА ФІНАНСУВАННЯ ПІД ФОРВАРД
від UKROLIYA
спільно з партнером MAS SEEDS

Ваш простий шлях до прибутку!

Контракт поставки
насіння з MAS Seeds
Договір поставки (через дистриб’юторів MAS Seeds)
на мішки соняшника MAS 86.OL
з визначеними умовами оплати.
Поставка насіння до 15.04.2022 року.

Посів
Закупівля
насіння
Протруєне або органічне
насіння MAS 86.OL

Послуги з сушки
та очищення

Форвардний
контракт з
UKROLIYA:

Зберігання
на елеваторі
Безкоштовне зберігання
соняшнику з подальшим
викупом (премія $15)*

Гарантована премія від $15*
(за домовленістю сторін);
FCA-господарство, СPT-м. Зіньків

Збір врожаю

Викуп насіння
та
виплата премій

Викуп насіння
Покупка FCA-господарство,
СPT-м. Зіньків

* Мінімально гарантований розмір премії $15. На момент заключення угоди
премія може бути збільшена в залежності від ринкових умов.
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ВИСОКООЛЕЇНОВИЙ
СОНЯШНИК

ВИСОКООЛЕЇНОВИЙ | СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ
114-118 днів

ІДЕАЛЬНИЙ ТАНДЕМ ВРОЖАЙНОСТІ
ТА ОЛЕЇНОВОЇ КИСЛОТИ

Високоолеїновий соняшник – це соняшник із вмістом в олії понад 82% олеїнової кислоти
Омега 9 (мононенасичена жирна кислота) і низьким вмістом лінолевої кислоти Омега 6
(поліненасичена жирна кислота), виведений традиційними методами селекції.

ВИСОКОВРОЖАЙНА ГЕНЕТИКА

гібрид, що гарантує агроному виконання плану
врожайності соняшнику

Ключові фактори, що впливають на вміст олеїнової кислоти
Просторова ізоляція – 150-200 м. Різниця між високоолеїновим та класичним соняшником полягає у кількості олеїнової
кислоти в олії, понад 82%, для високоолеїнового соняшника.
Для забезпечення високих показників олійності необхідно
уникати будь-яких перехресних запилень із сусідніми полями класичного соняшнику, які можуть знизити вміст олеїнової кислоти врожаю та вплинути на якість продукту.

Висока мінімальна добова температура після цвітіння. Якість високоолеїнового соняшнику та вміст олеїнової кислоти визначається, по-перше, генетичними
властивостями гібриду, по-друге, кліматичними умовами, а саме середньою мінімальною добовою температурою під час фази наливу зерна.

Чим вища середня мінімальна добова
температура під час фази наливу зерна,
тим більший вміст олеїнової кислоти в олії
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Поради фахівців MAS Seeds:
Для уникнення ризиків низьких середніх мінімальних денних температур під час фази наливу зерна у Північних
областях України, слід дотримуватися наступних порад:
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ОБИРАЙТЕ

СІЙТЕ

гібрид з раннім
або середньораннім
цвітінням

високоолеїнові
гібриди в першу
чергу

поєднання урожайності та високоолеїнового
типу олії

ВИСОКИЙ ВМІСТ ОЛЕЇНОВОЇ
КИСЛОТИ В ОЛІЇ
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Середня мінімальна добова температура
протягом фази наливу зерна

Високоолеїновий соняшник більш технічний
порівняно з класичним соняшником і дає
кращі результати в південних регіонах

Склад олії високоолеїнового
соняшника:

82%
11%

ВХОДИТЬ У ТОП-3 ВИБОРУ
АГРОХОЛДИНГІВ
АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

% олеїнової кислоти відповідно до середньої мінімальної
добової температури протягом фази наливу зерна

10 днів Період з 10 по 30 день 30 днів
після дати цвітіння після
після
цвітіння
цвітіння
Критична фаза
для наливу зерна

ПЕРЕКОНЛИВІ ПОКАЗНИКИ
МАРЖИНАЛЬНОСТІ ВИРОЩУВАННЯ

завдяки інноваційній генетиці соняшнику

Дослідження, що були проведені Terres Inovia у Французькому інституті досліджень олійних культур свідчать:

Дата
цвітіння

Вміст олії:
Вміст олеїнової кислоти:
Маса 1000 зерен (г):
Цвітіння:
Висота рослини:
Форма кошика:
Нахил кошика:
Стартовий ріст:
Стійкість проти вилягання:
Посухостійкість:
Вовчок:
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Інше

50.3
41.1
43.1

Несправжня борошниста роса:
Фомопсис:
Вертицильоз:
Склеротиніоз (кошика):
Склеротиніоз (стебла):
Чорна іржа:

38.3
59.8

Рекомендована
зона вирощування

48.9

42.8
26.9

59,8 ц/га

Умови з достатнім
зволоженням

Умови з нестійким
зволоженням

60-65 000

50-55 000

Полісся, Лісостеп, Північний Степ

11,7%

46.3

44.0

46.0

RM9
7
9
8
7
9

АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Рекомендована
густота до збирання
(рослин/га)

55.3

32.6

Бали (1-9)

3% Стеаринова кислота
1%

на демо та товарних посівах (ц/га) у сезоні 2019-2021 р.

49-52%
84-89%
49-57
середньораннє
висока
39.3
плоска
похилий
37.0
8
32.5
7
27.7
8
E

Олеїнова кислота
Лінолева кислота

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

3% Пальмітинова кислота

Дотримуючись цих порад, Вам вдасться отримати цвітіння на початку липня та завершити фазу наливу зерна до
другої половини серпня, тим самим отримавши хорошу
якість олії.

BESTSELLER

MAS 86.OL

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ

46.3
25.0

25.7

Урожайність соняшнику в перерахунку
на стандартну вологість 7%
Вологість соняшнику при збиранні

Ексклюзивна формула
обробки AGROSTART+
включена у вартість насіння
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ВИСОКОЯКІСНЕ
ОРГАНІЧНЕ НАСІННЯ,

UKROLIYA – експерт у виробництві соняшникової олії
найвищої якості. Компанія заснована в 2001 році, і, на
сьогоднішній день постачає свою продукцію в більш
ніж 50 країн світу.

адаптоване до ваших кліматичних умов

Компанія працює в таких ключових напрямах:

MAS Seeds пропонує дві опції для фермерів, що займаються органічним землеробством:
1.

2.

Замовити непротруєне насіння будь-яких гібридів кукурудзи чи соняшнику із українського портфоліо MAS Seeds на нашому українському
заводі;
Замовити органічне насіння, яке вироблялося на органічних фермах
Франції. У соняшниковому портфелі органічного насіння ми пропонуємо наш завжди затребуваний і дефіцитний гібрид високоолеїнового
соняшнику MAS 86.OL.

У випадку замовлення із Франції потрібно враховувати, що мінімальний обсяг
становить від 100 мішків і замовлення потрібно робити заздалегідь. Щоб отримати насіння до початку посівної-2023 (а не наступного) року, замовлення
має бути оформлене до кінця поточного року. Також зважайте на те, що вартість такого органічного насіння вдвічі вища від нашої рекомендованої ціни на насіння кукурудзи, і більш ніж у півтора рази - на насіння соняшнику.

•
•
•

високоолеїнова соняшникова олія
органічна соняшникова олія
традиційна соняшникова олія

Компанія виготовляє продукцію для 2х бізнессегментів:

•
•

В2В: рослинні олії для промислових виробництв
В2С: власний портфель брендів,
виробництво продукції під PL

215 000 т
61 000 т
100 000 т

MAS SEEDS є дочірньою компанією великого агро-промислового кооперативу MAÏSADOUR Group на південному заході Франції з річним торговельним оборотом в 1,4 млрд. євро.
Завдяки 70-річному досвіду в насінницькому бізнесі, діяльність MAS Seeds зосереджується на чотирьох основних напрямках: селекція гібридів, маркетинг, виробництво та комерціалізація. Виробничі потужності зосереджені у Франції,
Іспанії, Італії та Україні. MAS Seeds має 13 дочірніх компаній
та присутня в 50 країнах Європи, Африки, Азії та Америки.
Місія MAS Seeds полягає у забезпеченні високоякісного насіння та інноваційних рішень, які допоможуть фермерам у
збільшенні вартості своєї продукції та сталому господарюванні. MAS Seeds Україна із 160 співробітниками та власним
заводом з доробки насіння з потужністю виробництва в 1
млн посівних одиниць на рік є однією із основних філій Групи
та реалізує всі напрямки насінництва:

на рік з переробки соняшнику

•

селекція та дослідження адаптації гібридів до умов
України у власних R&D центрах,

на рік з рафінації

•

виробництво та постачання сільгоспвиробникам
гібридного насіння кукурудзи, соняшнику, озимого
ріпаку та сортів люцерни,

•

супроводження демо і товарних посівів клієнтів компанії регіональними представниками,

•

моніторинг та аналіз польових операцій за допомогою
агро-цифрового додатку Agrotempo.

на місяць — можливості ліній
фасування

В структуру компанії UKROLIYA входять

2 ВИРОБНИЧІ КОМПЛЕКСИ,

які знаходяться в екологічно чистому регіоні
України — в Полтавській області.

Якій селекції ви надаєте перевагу, які сорти та гібриди обираєте для органічного вирощування?

•

ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ завод
UKROLIYAPRODUCT, м. Зіньків

Основна причина вибору виробника – хто зможе нам поставити непротруєне насіння,
тільки таке ми можемо використовувати в органічному землеробстві.

•

ОЛІЙНОПРЕСОВИЙ завод
UKROLIYA ORGANIC, смт Диканька

І вони дають вам непротруєне насіння?
Великі компанії взагалі з нами не хотіли говорити. Проте були компанії, які йшли нам
назустріч. Ми давно працюємо з французькою селекцією Маїсадур, тепер їх назва
MAS Seeds. Ця компанія справді довела, що для неї кожний клієнт важливий. Вони
розуміють проблеми органіків. Працювати приємно. Їхній соняшник MAS 86.OL, високоолеїновий гібрид, чудово показує себе на наших полях вже три роки. Дуже вдалий продукт селекціонерів, ми задоволені результатами показників високоолеїновості, врожайності, стійкості проти посухи.
MAS Seeds – один із перших великих виробників, який погодився нам продавати непротруєне насіння. Вони розуміють величезне значення системи Семена Антонця для
світового землеробства і з задоволенням беруть участь у розвитку й підтримці цієї
унікальної системи. Зараз інші виробники з увагою ставляться до наших потреб, пропонують непротруєне насіння, але ми однаково зупинилися на тому, що в нас перевірене й ефективне, ми будемо триматися MAS Seeds і з ними вирощувати органічний
соняшник. Ми пишаємося партнерством з великою європейською компанією, яка
справді зрозуміла потреби невеликого виробника й пішла нам назустріч. До того ж
соняшник MAS Seeds – стійкий проти хвороб, патогенів, шкідників. А нам краще вибрати стійкий гібрид для органічного землеробства, аніж продуктивний, який помре.
На такому принципі ми ґрунтуємо кожний наш вибір сортів та гібридів, обираємо
стійкіші, а не продуктивніші.
Коментар із статті журналу «Зерно», № 4 (181), с. 22-26 - Непротруєний соняшник і талант –
головні чинники органічного вирощування в ПП «Агроекологія».
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Сергій Козін
Головний агроном
ПП «Агроекологія»

ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС З ДОРОБКИ
НАСІННЯ В УКРАЇНІ:

За результатами сезону 2021/2021, компанія
UKROLIYA є лідером у виробництві та експорті органічної та високоолеїнової рафінованої соняшникової
олії. Зокрема, UKROLIYA займає 1-е місце за експортом органічної соняшникової олії (близько 30% від
загального експорту органічної олії), та 2-е місце за
експортом рафінованої високоолеїнової соняшникової
олії (близько 25% від загального експорту рафінованої
високоолеїнової олії).

•

Насіннєвий гігант № 1 в Україні з потужністю
1 000 000 п.о.

•

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

•

2021 рік: експорт 100 000 п.о., вироблених в Україні,
у Францію, Німеччину, Польщу та Румунію. Насіння
MAS Seeds українського виробництва відповідає
високим стандартам ЄС та затребуване європейськими фермерами!
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Максим Турко
+38 050 404 11 93

www.ukroliya.com

Валентин Євстратенко
Лівобережна частина Київської
та Черкаської областей
+38 067 552 07 16
v.yevstratenko@maisadour.com

Дмитро Мащенко
Харківська та Луганська
області
+38 067 552 07 69
d.mashchenko@maisadour.com

Микола Розумнюк
Вінницька область
+38 067 552 07 21
rozumniuk@maisadour.com

Вадим Паламаренко
Житомирська область
+38 067 552 07 66
v.palamarenko@maisadour.com

Олександр Савченко
Правобережна частина Київської
та Черкаської областей
+38 067 552 07 61
a.savchenko@maisadour.com

Віктор Кучеренко
Дніпропетровська та Донецька
області
+38 067 552 07 62
v.kucherenko@maisadour.com

Максим Свистун
Полтавcька область
+38 067 552 07 95
m.svystun@maisadour.com

Сергій Лихина
Сумська область
+38 067 552 07 76
s.lykhyna@maisadour.com

Підписуйтесь на офіційні сторінки MAS Seeds Україна в Facebook
Youtube та Instagram, щоб бути в курсі останніх подій!

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

masseeds.ua

