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DSV — провідна німець ка ком
панія у сфері се лекції рос лин
ництва, яка має 90річну істо

рію. 800 сортів, за реєстро ва них у всьо
му світі, є пе ре кон ли вим свідчен ням 
успішної ро бо ти. З 2010 ро ку 
се лекційни ми здо бут ка ми DSV ко ри с
ту ють ся й ук раїнські аг рарії — са ме від
тоді про дукцію ма те ринсь кої ком панії у 
нашій країні пред став ляє ТОВ «ДСВ — 
Ук раїна».

Ос нов ни ми за вдан ня ми, що їх сьо
годні вирішує «ДСВ — Ук раїна», є 
се лекція ріпа ку, ози мих та ярих зер но
вих, трав’яних куль тур із ура ху ван ням 
по год нокліма тич них умов Східної Євро
пи, зо к ре ма Ук раїни, а та кож ви роб
ництво й збут посівно го ма теріалу, кон
суль ту ван ня та 
до по мо га у впро
ва д жен ні тех но
логій ви ро щу ван
ня сільгосп куль
тур у ре аль них 
гос по дар ст вах. 

Но вовідкри та 
се лекційнодо

слід на станція, окрім зга да них куль тур, 
ще зай ма ти меть ся ви про бу ван ня ми 
со няш ни ку та сої, ад же во ни для 
Ук раїни ма ють клю чо ве зна чен ня і 
ду же по пу лярні се ред вітчиз ня них 
аг ро ви роб ників. 

На станції про во дять адап тив ну 
се лекцію вже на яв них сортів і гібридів, 
а та кож ство рю ють нові — ще кращі й 
до с ко наліші. Уже не за ба ром мож на 
бу де оціни ти ство рені в Ук раїні сор ти 
ози мої пше ниці, які цьо го річ бу ло 
пе ре да но на дер жав ну реєстрацію. 
Нинішньо го ро ку під ство рен ня та 
ви про бо ву ван ня но вих сортів і гібри
дів відве де но вже більше 20 тис. 
дослідних діля нок. Но во с тво рені сор ти 
й гібри ди ха рак те ри зу ва ти муть ся 

ви со кою вро жайністю, стійкістю до 
жар ких і по су ш ли вих по год них умов, 
зи мо та мо ро зостійкістю, а та кож до 
вірусів і найпоширеніших хвороб (а 
ріпа ки — ще й до розтріску ван ня 
стручків).

 
   Станція, будівництво якої роз по
ча то 2016 ро ку, має 1500 м2, із них 
по над 400 м2 зай ма ють офісні 
приміщен ня, а 1000 м2 — ви роб
ничі. У будівлі пе ред ба че но лінію для 
зберіган ня сор то зразків із за лу чен ням 
спеціалізо ва ної техніки. На разі в 
ро бо тах на станції задіяно дев’ять 
ви со кок валіфіко ва них спеціалістів. 
Для ви ко нан ня по вно го ком плек су 
се лекційних робіт станція за без пе че на 

всією не обхідною новітньою євро
пейсь кою дрібноділян ко вою техні кою 
та об лад нан ням.

   Но ву се лекційнодослідну стан
цію ТОВ «ДСВ — Ук раїна» уро чи с то 
відкри ва ли: Клайв Крю ке меєр, член 
правління ком панії DSV; Хайнріх Буш, 
про ектме не д жер із на уко во го роз вит
ку, керівник відділу се лекції ком панії 
DSV; Яро слав Те лич ко, ди рек тор ТОВ 
«ДСВ — Ук раїна»; Ігор Га ро, керівник 
відділу се лекції та сор то ви про бу вань 
ТОВ «ДСВ — Ук раїна».

Гос тя ми це ре монії бу ли: Ігор Ко лод
ка, на чаль ник уп равління аг ро про м роз

вит ку Чер кась кої ОДА; Гер ман 
Інтеманн, керівник відділу з пи тань 
про до воль ст ва та сільсько го гос по дар
ст ва при по сольстві ФРН в Ук раїні; 
На талія Ніко лен ко, завіду вач сек то ром 
охо ро ни прав на сор ти рос лин де пар та
мен ту зем ле роб ст ва та технічної 
політи ки в АПК Міна гро політи ки та 
про до воль ст ва Ук раїни, а та кож пред
став ни ки фер мерсь ких гос по дарств із 
різних регіонів.    

Се ло Дубіївка, що не по далік від м. Чер ка си, ще до не дав на мог ло по хва ли ти ся хіба що своїми 
краєви да ми. Але з 26 черв ня цьо го ро ку йо го історія кар ди наль но змінить ся, ад же во но стає 
важ ли вим аг рар но-на уко вим осе ред ком для всієї Ук раїни: са ме тут ТОВ «ДСВ — Ук раїна», 
дочірня ком панія Deutsche Saatveredelung AG (DSV), відкри ла се лекційно-дослідну станцію.

Селекційно-дослідну 
станцію DSV — відкрито!

Техніка та об лад нан ня 

Яро слав Те лич ко, ди рек тор ТОВ «ДСВ — Ук раїна»:
— Ком панія DSV бу ла за реєстро ва на 1923 ро ку і відтоді постійно роз-

ви ва ла ся й зро с та ла, до лу ча ю чи до сво го про фесійно го порт фоліо все 
більше куль тур (тра ви, олійні, зер нові). На сьо годні в Ук раїні пред став ле но 
де сять сортів пше ниці й чо ти ри — яч ме ню та близь ко 15 гібридів ози мо го 
й три — яро го ріпаків.

За га лом за ос танні 10-15 років ком панія «ДСВ — Ук раїна» по да ла 
по над 80 за явок на реєстрацію гібридів ози мо го ріпа ку та більше як 20 

— на сор ти зер но вих куль тур.
Сор то вий ма теріал постійно онов люється, вдо с ко на люється се лекція куль тур за вдя ки 

ство рен ню но вих сор то форм, стійких до за хво рю вань, стре со вих фак торів (тем пе ра ту ра, 
во ло гість), розтріску ван ня стручків. Зміню ється влас не і ге не ти ка в плані ство рен ня якіс-
ніших гібридів що до ефек тивні шо го ви ко ри с тан ня азо ту рос ли на ми.

На да ний час на ша ком панія фо ку сується на гібри дах, які вда ло поєдну ють оз на ки 
рівномірно го дозріван ня, по тенціалу ре ге не рації, то ле рант ності до фо мо зу, віру су 
по жовтіння тур неп су.

Се лекція про гре сує ша ле ни ми кро ка ми, тож ми постійно онов люємо на шу лінійку та 
ста раємо ся бу ти ак ту аль ни ми на рин ку й про по ну ва ти для аг раріїв най сильніші та най-
новіші про дук ти.

думка керівника

андрій Па с ту шен ко, ди рек тор підприємства СТОВ «Дніпро», Хер сонсь-
ка обл., Біло зерсь кий р-н:

— В об робітку в на шо му гос по дарстві — 1,5 тис. га землі, та кож 
маємо мо лоч но-то вар ну фер му на 300 голів. Спе цифіка на шо го гос по дар-
ст ва по ля гає в йо го розміщенні — во но пе ре бу ває в зоні ри зи ко ва но го 
зем ле роб ст ва. Це Південь Ук раїни, який ха рак те ри зується низь кою кіль-
кістю опадів.

І саме в нас базуються випробування науково-дослідної станції ТОВ 
«ДСВ — Ук раїна» у південному регіоні, де проходять апробацію гібриди та сорти в дуже 
посушливих умовах.

З ТОВ «ДСВ — Ук раїна» ми співпра цюємо уже по над три ро ки, ви ро щу ю чи на дослід-
них ділян ках нові сор ти й гіб ри ди ози мо го ріпа ку, яч ме ню й пше ни ці, а та кож ку ку руд зи та 
лю цер ни.

Чо му пра цюємо з ТОВ «ДСВ — Ук раїна»? Мені по до бається ди намічний роз ви ток ком-
панії, пер со нал, який скла дається з мо ло дої ви со ко про фесійної ко ман ди. У них не ма шаб-
лон но го підхо ду до всіх клієнтів — во ни з кож ним пра цю ють індивіду аль но. Це ду же цікаві 
й не о рди нарні лю ди.

Ви хо дя чи з по год но-кліма тич них умов те ри торії на шо го гос по дар ст ва, ми маємо мож-
ливість оби ра ти зі всієї лінійки ТОВ «ДСВ — Ук раїна» сор ти й гібри ди, які ха рак те ри зу ють-
ся по су хостійкістю, стійкістю до розтріску ван ня стручків під час дозріван ня та вро-
жайністю. Це для нас ду же важ ли во. Ми ба чи мо інно ваційний роз ви ток ком па нії, який 
ви ко ри с то вуємо на бла го на шо го гос по дар ст ва.
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ігор Га ро, керівник 
відділу се лекції та сор
то ви про бу ван ь ТОВ 
«ДСВ — Ук раїна»:

— Співпра ця з гос-
по дар ст ва ми на Чер ка-
щині роз по ча ла ся з 

2011 ро ку і по ля га ла в про ве денні 
по льо вих дослід жень.  Та кож ТОВ 
«ДСВ — Ук раїна» про во дить по льові 
сор то ви про бу ван ня у Хер сонській та 
Львівській обл. Маємо по вний ком плекс 
техніки для ви ко нан ня дрібноділян ко-
вих дослідів. Прак тич но за сім років 
про ек ту інве с то ва но 2 млн євро. 
Ос танній із інве с тиційних про ектів — це 
ство рен ня се лекційно-дослідної станції 
ТОВ «ДСВ — Ук раїна» у с. Дубіївка 
(Чер кась ка обл.). Відкрит тя станції — 
це один із ба га ть ох на ших здо бутків.

Фак тич но ро бо та се лекціонерів над 
ство рен ням но вих сортів ози мої пше-
ниці на цій станції роз по ча ла ся ще з 
2015 ро ку, і на сьо годні ми маємо вже 
декілька пер ших сортів, які відправ лені 
на дер жав не сор то ви про бу ван ня. Ці 
сор ти ре ко мен до вані для ви ро щу ван ня 
на півдні та сході Ук раїни, оскільки во ни 
вирізня ють ся ви со кою жа ро- та по су хо-
стійкістю. 

Та кож на ша станція пра цює над 
ви про бу ван ня ми ози мо го ріпа ку. На 
разі ми вже маємо близь ко 30 тис. дріб-
них діля нок, задіяних під досліди. Для 
Півдня Ук раїни нині ак ту аль не ви ро щу-
ван ня ози мих ріпаків за ви роб ни чою 
си с те мою Clearfield® від ком панії BASF. 
До речі, ТОВ «ДСВ — Ук раїна» ста ла 
пер шою на вітчиз ня них те ре нах ком-
панією, що за реєстру ва ла такі гібри ди 
(Верітас КЛ та Едімакс КЛ). 

Пе ре ва ги на ших сортів і гібридів — 
це ви со ка вро жайність та при датність 
до інтен сив них тех но логій ви ро щу ван-
ня, по су хо-, жа ростійкість та стійкість 
до хво роб і ви ля ган ня.

Лінійка ози мо го ріпа ку до сить 
ши ро ко пред став ле на в Ук раїні та налі-
чує 15 гібридів. Як відо мо, від пра виль-
но го ви бо ру гібридів за ле жить вивіре-
ність тех но логії та май бутній уро жай. 
Са ме то му ши ро кий спектр гібридів, 
адап то ва них під той чи інший регіон, 
да ють мож ливість ви роб ни кам от ри му-
ва ти мак си маль ну ви го ду.

Для от ри ман ня мак си маль ної 
по тенційної вро жай ності сортів і гібридів 
DSV спеціалісти ком панії на да ють чис-
лен ним клієнтам кон суль та тив ний 
су провід у ви гляді найсвіжіших та най ак-
ту альніших тех но логій ви ро щу ван ня. Що і 
підтвер д жує іде о логію ком панії «Все з 
од них рук».
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https://www.facebook.com/DsvUkraina/
www.dsv-ukraina.com.ua


