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Для по вно го ро зуміння нової сис
теми продаж на ша ре дакція 
виріши ла поспілку ва ти ся з Во ло

ди ми ром Смірно вим, го ло вним аг ро но
мом кор по рації «Ку с то Аг ро Фармінг», і 
дізна ти ся, наскільки за про по но ва ний 
ком панією Corteva  ме тод пря мих про
дажів про дукції ТМ Pioneer є ефек тив
ним та зруч ним для ко ри с ту вачів. 

Ниж че наводимо роз повідь від 
пер шої осо би.

— Сьо годні «Ку с то Аг ро Фармінг» 
має 24 тис. га ор ної землі. Вся зем ля 
орен до ва на й розміще на у Вінницькій, 
Жи то мирській і Хмель ницькій об ла с
тях. Рос лин ництво — на ша ос нов на 
га лузь, в якій клю чо вою стра тегією є 
за без пе чен ня ви со кої вро жай ності в 
дов го ст ро ковій пер спек тиві із за сто су
ван ням су час них тех но логій і до три
ман ням куль ту ри зем ле роб ст ва. 

Умов но те ри торія, на якій кор по
рація про ва дить свою діяльність, поді
ляється на північний, півден ний та цен
т раль ний регіони. Відповідно до кліма
тич них умов кож но го регіону оби раємо 

най при датніші куль ту ри, які за оп ти
маль них ви т рат да ють мак си маль ний 
ре зуль тат. На ма гаємо ся до т ри му ва ти ся 
сівозміни, во на в нас п’я типільна. 
Ви ро щуємо пше ни цю ози му, ріпак, 
со няш ник, ку ку руд зу та сою. Торік у 
се ред нь о му от ри ма ли гар ний уро жай 
цих куль тур: пше ни ця ози ма — 7,5 т/га, 
ріпак ози мий — 3,5–3,8, ку ку руд за — 
10,0–11,5 (в ок ремі ро ки ма ли й  
12,0 т/га) та соя — 3,0–3,5 т/га. Од нак 
маємо по бо ю ван ня, що цьо го ро ку вро
жай ність бу де де що ниж ча. Ад же 
не стан дартні кліма тичні умо ви впли ва
ють на ріст і роз ви ток аг ро куль тур. 

За га лом у кор по рації провідною 
куль ту рою є ку ку руд за, то му що во на 
ду же рен та бель на. Тож цьо го ро ку її 
висіяли на площі 9,238 тис. га. Ви ко ри
с то вуємо ли ше ви со ко кон диційне насін
ня най су часнішої се лекції від пе ревіре
них ви роб ників, що дає змо гу за до три
ман ня всіх аг ро тех но логічних ви мог 
до ся га ти ви со ких уро жаїв. Чи ма ла ча ст
ка при па дає на насіння бренда TM 
Pioneer від компанії Corteva, з яким я 
пра цюю з 2009 ро ку.

Чо му я співпра цюю із цією ком па
нією? Ця ком панія — од на з най кра щих 
у нашій дер жаві. Її спеціалісти ча с то 

Як відо мо, у 2020 році  
ком панія Corteva Agriscience 
зміни ла схе му ве ден ня  
бізне су та пе рей ш ла  
на пря ме по ста чан ня  
про дукції ТМ Pioneer  
без по се ред ньо сільським  
гос по дар ст вам.  
Це до по магає мак си маль но 
опе ра тив но ви яв ля ти  
та за до воль ня ти по тре би 
аг ро ви роб ників в насінні  
TM Pioneer, ре а гу ва ти на 
за пи ти гос по дарств  
і про по ну ва ти  
до дат кові сервіси для  
при мно жен ня при бутків. 

Прямі про дажі ТМ Pioneer — 
індивіду аль ний підхід до кож но го гос по дар ст ва
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бу ва ють у на ших гос по дар ст вах — кон
суль ту ють, бе руть участь в об сте женні 
посівів, завжди до по ма га ють по до ла ти 
складні си ту ації. Гібри ди ку ку руд зи (й 
не тільки) ма ють ви со ку вро жайність, 
яку за вміло го гос по да рю ван ня мож на 
от ри ма ти не ли ше на ро дю чих ґрун тах, а 
й на бідних. Біль шість гібридів ре ко мен
до вані для ви ро щу ван ня в мо но куль турі. 
Ве ли кою пе  ре ва гою є те, що насіння TM 
Pioneer має цілком прий нят ну ціну. 

Нинішньо го ви роб ни чо го се зо ну в 
кор по рації на площі 3,0 тис. га висіяли 
три гібри ди ку ку руд зи брен ду TM 
Pioneer: П8521 — ФАО 220, П8567 — 
ФАО 290 та най у люб леніший мій гіб
рид — ПР39В76 із ФАО 280.

Гібрид ку ку руд зи ПР39В76 висіваю з 
2009 ро ку. По при те що цей гібрид 
до сить дав но на рин ку (з 2009го), він 
що ро ку за без пе чує «Ку с то Аг ро Фар
мінг» ви сокі вро жаї. Зо к ре ма, то  рік йо го 
вро жайність ста но ви ла 10,5 т/га. Як для 
гібри да із та ким ФАО — чу до во! До то го 
ж йо го мож на висіва ти в мо но куль турі. 
Та кож до б ре се бе по ка зує в умо вах не 
до стат нь о го зво ло жен ня, має зу бо по
дібний тип зер на, за вдя ки чо му на еле
ва то рах насіння не так по шко д жується. 

Мо жу ска за ти, що гібри ди ку ку руд зи 
П8521 і П8567 ма ють не гірші ха  рак те
ри с ти ки, ніж ПР39В76. На при клад, гіб
рид П8521 має ду же гар ну во ло говідда чу 
зер на й ви сокі по каз ни ки якості та кіль
кості от ри ма но го вро жаю. Де мон ст рує 
відмінні по каз ни ки по су хостійкості. 
Ха рак те ри зується стійким імуніте том до 
по ши ре них за хво рю вань ку ку руд зи 
(гельмінто с поріозу, по рох ня вої саж ки). 

А ви со ко в ро жай ний гібрид П8567 
вирізняється від мінни ми по каз ни ка ми 
стар то во го рос ту й де мон ст рує ви со кий 

рівень во ло го віддачі під час дозріван ня. 
Крім то го, ха рак те ри зується гар ною 
по су хостій кістю і то ле рант ний до 
по ши ре них за хво рю вань ку ку руд зи. 

   Що до пе ре хо ду ком панії на но ву 
си с те му про дажів без по се ред ньо 
сільгоспви роб ни кам

Ко ли бренд Pioneer® пе рей шов на 
си с те му пря мих про дажів, ми відра зу 
по го ди ли ся на ук ла ден ня та ко го кон
трак ту, то му що маємо досвід плідної та 
успішної співпраці з цим брен дом. Дійс
но, там пра цю ють про фесіона ли, які 
до б ре зна ють ся на своїй про дукції (ку  ку
рудзі та со няш ни ку). Но вий підхід ком
панії до клієнтів мені спо до бав ся! Тор гові 
аген ти на да ють ви со ко якісні по слу ги. 

На по чат ку се зо ну в тісній співпраці 
з Тор го вим аген том з продажу насіння 
ТМ Pioneer ми підібра ли най кращі 
гібри ди ку ку руд зи, які да дуть змо гу 
от ри ма ти ви сокі та сталі вро жаї в нашій 
зоні. Гібри ди надійшли своєчас но, не 
бу ло жод них про блем із по став ка ми. 
Крім то го, ми на 100% упев нені в якості 
та оригіна ль ності прид ба но го про дук ту. 
Мені по до бається опе ра тив но от ри му

ва ти інфор мацію від тор го во го аген та. 
За вдя ки ви со ко му ге не тич но му 

по тенціалу се лекції, яку пропонує ком
панія Corteva, пла нуємо й на далі ку пу
ва ти насіння гібридів не тільки ку ку
руд зи, а й со няш ни ку. Цілком упев нені 
у ви со ко якісній ге не тиці гібридів TM 
Pioneer. Чо му? То му що пе ред тим, як 
висіяти той чи інший гібрид на то вар
них посівах, ми за кла даємо де мо посіви. 
Так ми мо же мо по рівню ва ти гібри ди 
аг ро куль тур про відних се лекційних 
ком паній. Тож до б ре знаю, який гібрид 
тієї чи іншої ком панії має ви со ко якіс ну 
ге не ти ку та най кра ще при дат ний до 
на ших ґрун то вокліма тич них умов 
ви ро щу ван ня. Са ме за вдя ки та ко му 
підхо ду ми виз на чи ли, що гібри ди 
брен да Pioneer® по ка зу ють се бе на 
на ших по лях най кра ще. 

І. Катеринчук, канд. с.-г. наук
і.katerincyk@univest-media.com
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Бой ко Олек сандр, Тор го вий агент з продажу насіння ТМ Pioneer:
— З 2012 року я працював агрономом-консультантом в DuPont Pioneer, 
що була попередником компанії Corteva Agriscience. Од нак після то го, як 
у липні ми ну ло го ро ку ком панія Corteva ого ло си ла про пе рехід на прямі 
про дажі насіння ТМ Pioneer, ре зуль та том яко го є без по се ред ня співпра-
ця тор го вих агентів гло баль но го брен ду із сільгоспви роб ни ка ми, вирі-
шив ста ти тор го вим аген том. І не жал кую про своє рішен ня. Сьо годні 
пра цюю у Вінницькій об ласті, а са ме — у Вінниць ко му, Ка линівсько му, 
Ко зя тинсь ко му, Тиврівсько му та Хмільниць ко му рай о нах.

Після пе ре хо ду на прямі про дажі насіння брен да Pioneer® я щод ня пізнаю щось но ве, 
спілку ю ся з ба га ть ма людь ми. Важ ли во, що для тор го вих агентів ком панія Corteva ча с то 
про во дить різ но манітні тренінги, семіна ри, он лайн-про ек ти, які до по ма га ють нам роз ви ва ти-
ся та на бу ва ти ви со кої кваліфікації. 

Га даю, що пе рехід до пря мих про дажів як для ме не, так і для аг ро ви роб ників є ве ли ким 
плю сом. Так, тор гові аген ти мо жуть опе ра тив но ре а гу ва ти на якісь зміни в гос по дарстві, 
на при клад, як що міняється струк ту ра посівних площ. Спо чат ку ми дізнаємо ся, які гіб ри ди і з 
якою стиглістю гос по дар ст ва пла ну ють сіяти й чо го від них очіку ють. Після цьо го на даємо 
інфор мацію про пер спек тивні гібри ди або ре ко мен дуємо висіва ти гібри ди, які най при датніші 
для кон крет ної зо ни. До пра вив ши насіння гібри да тієї чи іншої куль ту ри в гос по дар ст во, 
на даємо аг ро ви роб ни кам по вний аг ро номічний су провід — від сівби до зби ран ня вро жаю. 
Ста раємо ся ча с то навіду ва ти ся до гос по дарств, у яких є наші про дук ти, щоб ба чи ти роз ви-
ток куль тур і да ва ти прак тичні ре ко мен дації. 

У такій си с темі співпраці найціннішою є ко мунікація з гос по дар ст вом, що до дає впев не-
ності обом сто ро нам. За вдя ки цьо му зміцню ють ся відно си ни з клієнта ми, співпра ця стає 
ре зуль та тив ною, різно пла но вою та ціка вою

Що ж до ТОВ «Ку с то Аг ро Фармінг», то во ни є найбільшим моїм клієнтом, з яким пра-
цюю вже третій рік поспіль. Во ни ма ють в об робітку 24 тис. га посівних площ, і май же 30% 
зай має насіння TM Pioneer у посівах ку ку руд зи. Гос по дар ст во пе ре важ но ку пує посівний 
ма теріал ку ку руд зи з різною гру пою стиг лості (ФАО), щоб мож на бу ло ство ри ти кон веєрний 
про цес зби ран ня то вар них посівів. 

дуМка фахІВця


