
1926. Заснування Hi-Bred Corn Company
Генрі Егард Уоллес з невеликою групою підприємців 
з м. Де-Мойн (Айова, США) започатковує компанію 
Hi-Bred Corn Company з метою комерціалізації 
гібридної кукурудзи. В той час гібридизація пере-
буває на етапі лабораторних досліджень, а фермери  
використовують насіння врожаю поточного року для 

висіву наступного. Уоллес був експериментатором і одним з небагатьох 
людей у світі, які визнавали величезні можливості гібридизації. До 
заснування компанії він створив гібрид «Мідний Хрест», який 1924 став 
першим гібридом, що отримав золоту медаль на конкурсі врожайності 
кукурудзи в Айові. Генрі Уоллес вважав, що майбутнє сільського госпо-
дарства – за вирощуванням кукурудзи з гібридного насіння. 

1935. Перейменування  
на Pioneer Hi-Bred Corn Company

До назви компанії додається слово «Pioneer» 
(в перекладі з англійської – «перший»), щоб 
відрізнити компанію від інших підприємств із 

селекції гібридної кукурудзи, створених 
пізніше в інших місцях.

1941. Віцепрезидент США
Генрі Уоллес, який з 1933 очолює 
Міністерство сільського господарства, 
обраний Віцепрезидентом США при 
Президенті Ф.Д. Рузвельті.

1949. Перший мільйон
Річні обсяги продажів бренда Pioneer® в 

США сягають 1 мільйона мішків.

1957. Відкриття дослідницького центру 
Pioneer відкриває Йоркcький науковий 

центр у Небрасці для посилення досліджень 
з покращення посухостійкості кукурудзи.

1959. Цариця полів
Перший секретар ЦК КПРС Микита 
Хрущов відвідує у США фермерів Айови. 
На нього справляють враження іннова-
ційні ідеї Р. Гарста, ексклюзивного 
дистриб’ютора Pioneer. Хрущов повер-
тається до СРСР з гібридним насінням 

Pioneer® та чітким баченням розвитку сільського господарства. Після 
цього кукурудза в СРСР була зведена в ранг «цариці полів».

1970. Вихід на міжнародну арену
Компанія змінює свою назву на Pioneer Hi-Bred International, Inc. 
та створює окрему закордонну філію.

1986. Офіційна поява в СРСР
Pioneer офіційно розпочинає діяльність 
у СРСР із початку польових дослідів 
в Україні та Росії. Через два роки підпи-
сано рішення про заснування спільного 
підприємства для вироб ництва насіння 
кукурудзи і будівництва насіннєвих заво-
дів. 1991 р. на території СРСР уже працю-
вали два насіннєвих заводи «Піонер».

1998. Pioneer у Києві
Компанія Pioneer відкриває своє представництво у м. Київ (Україна) і 
починає роботу з випробування нових гібридів кукурудзи та соняшнику.
 
1999. Інвестиції в Pioneer
DuPont стає 100% власником компанії Pioneer.

2010. Наука в Україні
Pioneer оголошує про офіційне від-

криття наукового центру в с. Любарці 
Київської обл. Тут проводяться випро-

бування і виведення спеціально адапто-
ваних до агроекологічних умов України 

гібридів кукурудзи та соняшнику.   

2011. Optimum® AQUAmax®
Pioneer презентує перші гібриди з лінійки Optimum® AQUAmax®, роз-
роблені за технологією збільшення врожайності AYT™, яка являє 
собою запатентований набір інструментів, зокрема молекулярні методи 
селекції та техніки точного фенотипування.

2013. Виробничий комплекс 
у Полтавській області
Офіційне відкриття заводу DuPont 
Pioneer. Інвестиції у виробничі 
потужності, що становлять уже 
56 мільйонів доларів США, спрямо-
вані на підтримку розвитку місце-

вого виробництва насіння кукурудзи та соняшнику Pioneer® і спри-
яння збільшенню продуктивності та ефективності вирощування цих 
культур українськими аграріями.

2015. Злиття рівних
Dow та DuPont оголошують угоду про злиття та подальше виокремлення 
трьох незалежних компаній.

2019. Незалежна компанія
Corteva Agriscience стає незалежною компанією, акції якої котуються 
на Нью-Йоркській фондовій біржі. Бренд Pioneer® залишається одним 
із флагманських брендів компанії. 

Історія, що змінила сільське господарство:  
95 років комерційного використання гібридної кукурудзи


