
керівник відділу дистриб’юції засобів 
захисту рослин та насіння Brevant™ seeds

СЕРГІЙ БУТ



Історія та бізнес Corteva Agriscience

ЛЮТИЙ 2020



Історія компанії за минулі 20 років
Успіх Corteva Agriscience ґрунтується на багатій 
спадщині Dow, DuPont і Pioneer
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Corteva Agriscience
Створено бренд Corteva Agriscience, сільськогосподарський підрозділ DowDuPont

Corteva Agriscience стає самостійною сільськогосподарською компанією
Старт продажів акції компанії на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE)

DowDuPont 
Dow Chemical та DuPont оголошують про злиття

Інвестиція у насіння Pioneer
Pioneer Hi-Bred International стає 100% дочірнім підрозділом компанії DuPont

Компанії Dow Chemical і DuPont завершили злиття, об’єднавши Dow AgroSciences, 
DuPont Crop Protection та Pioneer для створення Corteva Agriscience



“Cor-” означає “ядро” або “серце” землі

“Teva” – стародавнє слово, яке означає “природа”



Ми зобов’язуємося
збагачувати життя 
та землю

Ми – лідери та діємо
впевнено

Ми зростаємо разом з 
іншими

Ми постійно
впроваджуємо іновації

Ми завжди робимо те, 
що правильно

Ми піклуємось про 
безпеку та наволишнє
середовище

Наша Мета

НАШІ ЦІННОСТІ

ЗБАГАЧУВАТИ 
ЖИТТЯ

БУТИ 
ДОБРОПОРЯДНИМ

БУТИ 
ДОПИТЛИВИМ

0

ЖИТИ 
БЕЗПЕЧНО

ДІЯТИ ГІДНО ТА 
ВПЕВНЕНО

СТВОРЮВАТИ 
РАЗОМ

Збагачувати життя тих, 
хто виробляє, 

та тих, хто споживає, 
забезпечуючи розвиток 

майбутніх поколінь



2017 Pro-Forma 
Чисті продажі

2017 Pro-Forma 
Операційна EBITDA

$2.6B$14.3B

с/г культур
10+

Діючих речовин
65+

Сильних 
професіоналів

20,000+
країн
130+ 

Глобальний масштаб і охоплення* › Більше двохсот років спільної сільськогосподарської 
експертизи

› Збалансований портфель з надійним і комплексним 
асортиментом

› Цільові продукти і послуги, призначені для надання 
найбільш повних рішень

› Тверда прихильність відповідальному сільському 
господарству

Забезпечуючи прогрес

Глобальний лідер в с./г. виробництві

ПІВНІЧНА 
АМЕРИКА

ЛАТИНСЬКАА
МЕРИКА

ЄВРОПА, БЛИЗЬКИЙ 
СХІД, АФРИКА

АЗІАТСЬКО-
ТИХООКЕАНСЬКИЙ 
РЕГІОН



Наше портфоліо і сервіси

люцерна

ріпак

зернові

кукурудза

бавовник

рис

інокулянти

сорго

соя

соняшник

пшениця

• Гербіциди для злакових культур
• Гербіциди для кукурудзи та сої
• Фунгіциди 
• Інсектициди 
• Управління пасовищем і орною землею 
• Гербіциди для рису, садових дерев та 

виноградників
• Технології для обробки насіння
• Гербіциди для спеціальних культур
• Рішення для контролю шкідників торф'яних і 

декоративних рослин

Насіннєві рішення Засоби Захисту Рослин



Бізнес Corteva Agriscience в Україні

Насіння

✓ Pioneer® – 100% прямих 
продажів

✓ №2 за обсягом продажів 
серед компаній-оригінаторів 
кукурудзи та соняшнику

✓ Brevantтм – бренд для 
дистриб’юції, відмінна 
генетика з високим 
потенціалом урожайності

Засоби захисту рослин
✓ Інновації, обумовлені потужним 

науковим потенціалом та успішним 
досвідом Dow та DuPont

✓ Молекули Arylexтм active та 

Rinskor тм active – новий хімічний   

клас Арилпіколінати

✓ Патентний захист 30% портфелю 
ЗЗР

✓ Вихід 4-х новинок у 2020:

ЛУМІГЕН™
Нова ера захисту насіння та сходів

✓ LumiGEN™ – загальна 
назва найбільш сучасних 
технологій обробки 
насіння виключно для 
брендів Corteva Agriscience

✓ Інтегрований, цілісний 
підхід до захисту насіння 
та сходів 

✓ Безпрецедентний захист 
високого генетичного 
потенціалу кукурудзи, 
соняшнику та інших 
культур


