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? Як працює за таких над-
звичайних обставин та в 

чому вбачає свою місію 
Corteva Agriscience — компа-
нія, яка є глобальним драй-
вером сільського господар-
ства й однією з перших 
ухвалила рішення про вихід 
з ринку російської федерації?

Ми в Corteva Agriscience за-
вжди орієнтувалися на те, що 
пріоритетом діяльності мають 
бути продовольча безпека сві-
ту та підтримка фермерів, які 

її забезпечують. Якщо ферме-
ри вчасно та в повному обся-
зі отримають замовлені засоби 
захисту рослин і насіння, вони 
отримають хороші врожаї, а 
споживачі — харчові продукти. 
Тому від початку широкомасш-
табних воєнних дій для Corteva 
в Україні першочерговим було 
забезпечення безпеки співро-
бітників і нормальне проведен-
ня весняної посівної кампанії. 
І я щиро захоплений відданіс-
тю нашої команди, які відмін-

но впоралися з обома завдан-
нями. Наприклад, працівники 
заводу «Стасі Насіння», який із 
початком воєнних дій був тим-
часово закритий, самі просили 
поновити виробництво і були 
готові працювати в режимі по-
вітряних тривог, спускаючись у 
бомбосховища посередині змі-
ни. Наші торгові агенти, служ-
ба підтримки, працівники скла-
дів цілодобово були на зв’язку 
з фермерами, перевіряли без-
пеку по напрямках постачань, 

вносили необхідні зміни в до-
кументах і підлаштовували часи 
відвантажень під можливості 
фермерів і повітряні тривоги.

Нині команда Corteva пра-
цює над тим, щоб наступного 
сезону виробники мали необ-
хідне для них насіння генетики 
Corteva — вже проведено вироб-
ничу посівну кампанію, коман-
ди агрономів працюють над до-
слідженнями й допомагають 
фермерам розв’язувати склад-
ні агрономічні питання, логіс-

Сергій Харін: В умовах війни команда Corteva 
керується цінністю людського життя
У зв’язку з широкомасштабними воєнними діями, що розв’язала росія на теренах України, практично у всіх куточках 
земної кулі загострюється питання продовольчої безпеки. Тією чи іншою мірою світ змушений існувати в умовах 
«надзвичайного продовольчого стану». Україна протягом багатьох років є одним із найпотужніших гравців на ринку 
сільськогосподарської продукції. Наскільки світ залежить від українського аграрного сектора, війна показала дуже 
добре — про розблокування морських портів і змогу експортувати вітчизняне зерно говорить сьогодні весь світ. ООН 
вже непокоїться про те, що війна в Україні стане причиною для голоду в багатьох регіонах світу. Велике значення в 
цей час набувають міжнародні компанії, які можуть підтримати фермерів і масштабами діяльності диверсифікувати 
ризики. Про це ми сьогодні поговоримо з керівником бізнесу Corteva Agriscience в Східній Європі Сергієм Харіним.
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ти забезпечують можливості 
доставки потрібних засобів за-
хисту рослин. Тобто ми робимо 
все можливе зі свого боку, щоб 
Україна була одним зі світових 
лідерів виробництва аграрної 
продукції попри всі випробу-
вання, які випали на її долю че-
рез почату росією широкомасш-
табну війну. 

? Corteva однією з перших 
ухвалила рішення припи-

нити комерційну діяльність 
у рф. Багато ваших конкурен-
тів не наважилися на цей 
крок, що очевидно обурює 
сільгоспвиробників. Цей важ-
ливий крок — ще один аргу-
мент до співпраці з Corteva. 
Як далося керівництву це рі-
шення? 

Одразу після початку ши-
рокомасштабного російського 
вторгнення 24 лютого 2022 року 
Corteva Agriscience припини-
ла комерційну діяльність у рф, 
а потім невдовзі керівництво 
компанії вирішило остаточно 
вийти з російського ринку й іні-
ціювало план припинення всі-
єї виробничої та продуктової 
діяльності. Цей крок був абсо-
лютно логічним для компанії, 
яка у своїй діяльності керується 
цінностями, передусім повагою 
до людського життя. Ми катего-
рично засуджуємо насильство 
та вважаємо війну категорично 
неприйнятою. Тому лишатися 
працювати в рф — суперечити 
власним принципам і ціннос-
тям. Я, як українець, особисто 
дуже вдячний глобальному ке-
рівництву за таку позицію. 

? У розпал війни Corteva ви-
рішила повністю перейти 

на єдину пряму модель веден-
ня насіннєвого бізнесу в Укра-
їні. Чим викликана така по-
треба саме тепер та які 
подальші перспективи цієї 
моделі? 

Справді, пряма модель про-
дажів насіння кукурудзи та со-
няшнику бренду Pioneer® була 
вже налагоджена за остан-
ні три сезони й довела свою 
успішність. Протягом перших 
місяців війни ми побачили, що 
в цих умовах вона працює як-
найкраще, даючи можливість 
бути в постійному контак-
ті з фермерами, допомагати 
їм налагоджувати логістич-
ні ланцюжки в мінливих умо-
вах, мати всю інформацію та 
швидко реагувати. Нині за та-
кою самою моделлю фермери 
можуть придбати насіння ози-
мого ріпаку бренду Brevant® 
seeds, але наступного сезону 

кукурудзи та соняшник компа-
нія пропонуватиме об’єднаний 
асортимент під єдиним брен-
дом Pioneer®. 

Перевага підходу полягає в 
тому, що фермери можуть ку-
пити безпосередньо у вироб-
ника будь-яку кількість насіння, 
отримати вичерпні консульта-
ції й агрономічний супровід 
упродовж повного циклу виро-
щування та збирання врожаю. 
Зокрема, торгових агентів наді-
лено розширеними можливос-
тями щодо погодження комер-
ційних умов купівлі продукції 
відповідно до комерційної по-
літики компанії, а також визна-
чення положень і термінів по-
стачання.

В умовах воєнного часу це 
дозволяє команді Corteva пра-
цювати максимально гнучко та 
підлаштовуватися під потреби 
фермерів. 

? Чи вдається нині повніс-
тю забезпечити арсенал 

наших агровиробників су-
часними ефективними ЗЗР 
та насінням? Чи виникає за-
гроза дефіциту окремих 
продуктів і затримки з по-
стачанням? 

Corteva забезпечує спожи-
вачів максимально можливо. 
І це нам добре вдається, вра-
ховуючи, що компанія пра-
цює в 130 країнах світу і має 
можливість налагодити мак-
симально диверсифіковані 
ланцюжки постачань. Хоча, 
звісно, на нас, як і на весь 
світ, впливає певне переви-
щення попиту над пропози-
цією через обмеження вироб-
ництва в Китаї, підвищення 
собівартості через зростання 
цін на енергоносії, логістич-
ні труднощі, які спостеріга-
лися протягом двох років че-

рез обмеження, спричинені 
COVID-19. Якщо ж говорити 
про Україну — жодної нової 
небезпеки із забезпеченням 
споживачів, крім спричине-
них воєнним станом логіс-
тичних обмежень і, відпо-
відно, затримок, немає. Ми 
робимо максимум, щоб забез-
печити постачання вчасно, 
але якщо військові підрива-
ють міст, то вантаж затриму-
ється, і ми нічого не можемо 
вдіяти. Хоча наші колеги від-
шукують можливості поста-
чання навіть у найскладні-
ші з боку логістики регіони, 
використовуючи всі можли-
ві варіанти транспортування.

? Окрім логістичних з яки-
ми іншими виробничими 

чи організаційними виклика-
ми нині стикається Corteva 
Agriscience у своїй діяльності? 

Ми в Corteva Agriscience завжди орієнтувалися 
на те, що пріоритетом діяльності мають бути 
продовольча безпека світу та підтримка фермерів, 
які її забезпечують
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З усіма класичними викли-
ками, які є в компанії, що веде 
комерційну діяльність, звісно — 
питання безпеки, яку ми нама-
гаємося максимально забезпе-
чити для своїх співробітників і 
клієнтів. Ну і варто додати, як і 
весь ринок, ми потерпаємо від 
дефіциту пального, хоча роби-
мо все можливе, щоб це не пе-
решкоджало нашій діяльності. 

? Які нові продукти 
з’являються в портфоліо 

Corteva Agriscience? 
Corteva Agriscience — це науко-

во-виробнича компанія, яка бага-
то зусиль покладає на покращен-
ня своєї продукції. У нас всякчас 
з’являються нові гібриди насіння 
з більшим потенціалом урожай-
ності, кращою стійкістю до хво-
роб, кращою адаптивністю. На-
віть у роки, коли не пропонуємо 
нові революційні рішення, про-
понуємо рішення кращі за торіш-
ні. Наприклад, цього року в нас 
з’явилися витриваліші гібриди 
соняшнику P64LE137, P64LL155, 
P63LL156, нові гібриди кукуру-
дзи Optimum®AQUAmax® P8904, 

P9042, P8754 з дуже швидкою во-
логовіддачею. По ріпаку мож-
на виділити новий гібрид PT293, 
особливістю якого є підвищений 
потенціал урожайності в інтенсив-
них умовах, і гібрид PT279CL з ви-
сокою адаптивністю до різних тех-
нологій.

? Чи вдається в повному об-
сязі забезпечувати агроно-

мічно-консультаційний супро-
від? 

Беззаперечно так. Звісно, ми 
обмежені в можливості вільно 
зустрічатися з клієнтами, але й 
вони обмежені у своїй можливос-
ті пересуватися хоча б через де-
фіцит пального. Проте натрено-
вані «віддаленістю» комунікацій 
під час пандемії COVID-19 коман-
да Corteva й далі підтримує клієн-
тів в онлайн-режимі через Zoom і 
телефоном. Щоб розширити коло 
людей, які можуть отримати фа-
хові поради по справді важливих 
питаннях у вирощуванні тих чи ін-
ших культур, використанні засобів 
захисту рослин, боротьбі зі шкід-
никами та хворобами, критичних 
моментах у різні фази розвитку та 

за потреби скорегувати свої дії в 
полі, Corteva запустила проєкт «Аг-
ропоради від Corteva» на Youtube-
каналі. Утім, агрономи компанії 
провели низку офлайн семінарів 
по ріпаку, наші торгові представ-
ники зустрічаються в полях із фер-
мерами, агрономи виїжджають за 
потреби на ті території, де це мож-
ливо. Тобто робимо все, щоб клієн-
ти відчували підтримку. 

? Corteva завжди багато пра-
цювала із соціальною сфе-

рою, реалізовувала проєкти на 
підтримку громад. Як із цим те-
пер? Чи підтримують Україну 
колеги з інших країн, де працює 
Corteva? 

Допомога суспільству та гро-
мадам входить до стратегії стало-
го розвитку компанії до 2030 року. 
Під час війни Corteva спрямовує 
фінансову підтримку в основно-
му на забезпечення постраждалих 
харчовими продуктами та медика-
ментами, а також навчання громад 
фермерства для їхнього сталого 
розвитку. Наші колеги допомага-
ють вивозити людей із територій, 
де точилися воєнні дії, находити 

їм прихисток у безпечних місцях, 
збирають кошти на важливі по-
треби й волонтерять іншими шля-
хами. В інших країнах, де працює 
компанія, люди збирають гроші та 
гуманітарну допомогу, яку достав-
ляють в Україну. В цей складний 
час Corteva довела свою єдність по 
всьому світу — ми побачили над-
звичайну підтримку та єднання 
колег заради допомоги постраж-
далим.

? Якщо підсумувати, співпра-
ця Corteva Agriscience з укра-

їнськими агровиробниками 
проходить випробування в над-
звичайно стресових умовах. На 
яких засадах зростає наша 
спільна впевненість, що Украї-
на виборе переможні врожаї 
для себе та світу? 

Війна не могла зашкодити ква-
ліфікації наших виробників, їх 
розумінню, як і що вирощувати. 
Українські фермери справді від-
дані справі — нещодавно тут ле-
тіли кулі, а тепер працює трактор, 
адже час сіяти. Corteva чудово ро-
зуміє їх, бо наші колеги також від-
дані своїй справі — забезпечити 
фермерів передовим насінням й 
інноваційними засобами захисту 
рослин, щоб вони працювали та 
були конкурентними. Тож уміння, 
бажання, ентузіазм і наша якісна 
продукція — це запорука того, що 
Україна точно переможе на аграр-
ному полі.

24 лютого 2022 року Corteva Agriscience  
припинила комерційну діяльність у рф,  
а потім невдовзі керівництво компанії вирішило 
остаточно вийти з російського ринку


