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Прагнемо, аби наші селекційні здобутки
були найкращими на теренах України.
Наш девіз: «Українській землі — якісне
українське насіння»

Сади України
Агрофірма «Сади України» є виробником насіннєвого матеріалу стійких і високоврожайних гібридів соняшнику та
кукурудзи й інтенсивних сортів гороху й озимої пшениці.
Потужності розташовано в Харківській області. В обробітку —
близько 3000 га, діє насіннєвий завод марки CIMBRIA. Провадять й власну селекцію. Створено стійкі до нових рас вовчку
гібриди соняшнику та високоврожайні сорти озимої пшениці.

І

сторія АФ «Сади України» починається 1989 року, коли
в Дніпропетровській області було закладено 250 га плодових садів. Саме на їх честь агрофірма й отримала назву. Курс на забезпечення вітчизняних аграріїв якісним
насінням узяли 1991 року, створивши підрозділ виробництва посівного матеріалу гібридів соняшнику й кукурудзи.
Налагодили партнерську співпрацю з провідними вітчизняними й закордонними науково-дослідними центрами,
зокрема з Інститутом рільництва й овочівництва у м. Нові
Сад (Сербія).
Нині АФ «Сади України» — високотехнологічна й сучасна
компанія. Із 3000 га оброблюваних сільгоспугідь під ділянки гібридизації відведено понад 1300 га, їх обладнано зрошенням. Підприємство провадить власну селекцію. Створюють високопродуктивні й стійкі до нових рас вовчку
гібриди соняшнику та високоврожайні сорти озимої пшениці. В доробку сорти й гібриди для різних ґрунтово-кліматичних зон України й решти Європи. Насіння доробляють
на надсучасному заводі марки CIMBRIA HEID GmbH, потужність доробки насіння — 11,5 т/добу. АФ «Сади України» забезпечує робочі місця для понад 350 працівників.
Минулий рік був для АФ «Сади України» плідним. Компанія пропонувала українському ринку насіння 20 гібридів
соняшнику, 4 гібридів кукурудзи, 4 сортів гороху та 8 сортів
озимої пшениці. Вивели на ринок нову лінійку гібридів соняшнику, стійких до 7-ї раси вовчку (A–G). І далі працювали
над створенням гібридів, стійких до 8-ї раси вовчку (A–H),
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комплексно-стійких до вовчку вищих за 7-му расу й гербіцидів (технології Clearﬁeld і Sumo).
Традиційно приділяли увагу випробуванню сортів і гібридів у різних ґрунтово-кліматичних зонах. Так, 2018 року випробувальні поля сортів і гібридів селекції АФ «Сади України» розташовувалися у всіх регіонах України та за кордоном, у районах з екстремально-посушливим кліматом. Там
вони продемонстрували одні з найкращих показників стійкості. Демонстраційні поля сортів і гібридів, насіння яких
виробляє АФ «Сади України», 2018 року було закладено
у всіх регіонах України, зокрема у Харківській, Київській,
Полтавській, Сумській, Дніпропетровській, Херсонській,
Одеській, Вінницькій, Донецькій і Луганській областях.
У 2018 році компанія модернізувала обладнання насіннєвого заводу марки CIMBRIA й розширила автопарк із
тим, щоб забезпечити оперативну доставку продукції в усі
регіони України.
Агрофірма «Сади України» будує амбітні плани на майбутнє. Завдання номер один — забезпечити українських
аграріїв якісним посівним матеріалом соняшнику, кукурудзи, гороху й пшениці. Й далі створюватимуть нові, стійкі та
високоврожайні гібриди соняшнику, триватиме подальша
селекція нових, інтенсивних і висококласних сортів озимої
пшениці. Найближчими роками заплановано випустити на
ринок два нових сорти висококласної озимої пшениці та
п’ять нових гібридів соняшнику з генетичною стійкістю до
8-ї раси вовчку.

