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ПРИБЫЛЬНОЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО

Як отримати
справжнє насіння

«Тільки осінь покаже, що весною купив», – розповідає Володимир з Черкащини свою історію.
Минулого року фермер придбав собі насіння кукурудзи. Сіє 22 гектари і намагається дотримуватись технології: і добрива вносить, і гербіцид використовує. Тому, коли побачив, що посеред літа
рослини повикидали волоті різного кольору, почав
перейматися, що замість гібридного насіння посіяв
товарне зерно. Так воно в підсумку і вийшло – сподіваного врожаю з того поля фермер не отримав.
Історія Володимира щороку повторюється в
різних господарствах по всій Україні. Адже оригінальне насіння все важче відрізнити від підробок, а в результаті аграрії замість сподіваних
врожаїв отримують збитки.
Де ж взяти справжнє?
У Компанії Маїс, селекційному підприємстві
з Дніпропетровщини, впевнені – кращий спосіб
захистити себе від підробок – купувати насіння
у виробника.
«Багато наших клієнтів саме так зазвичай і
роблять, – каже Микола Федько, генеральний
директор Компанії Маїс. – Фермери приїжджа
ють безпосередньо на наші насіннєві заводи,
дивляться на насіння, порівнюють фракції і бе
руть те, що більше подобається».
У компанії три завода, проте не кожному клієнту зручно приїжджати на виробництво. Так купують в основному ті аграрії, які мешкають поблизу. Для інших працюють офіційні дилери, мережа
яких постійно розширюється. Також можна замовити насіння через центральний офіс.
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Насіння нового вражаю вже готове
до відвантаження

«Буквально пару років тому ми розпочали спів
працю з найбільшими службами доставок в Україні,
– розповідає Михайло Апурін, старший менеджер з
продажів Компанії Маїс. – Цей крок помітно розши
рив географію наших клієнтів. Вже не важливо де
ти живеш – у Мукачево чи біля Пирятина – замовля
єш і отримуєш продукцію просто з заводу. Для клі
єнтів працювати із виробником зручно ще тому, що
можна замовити будь-яку кількість посівного мате
ріалу – хочеш палету – надсилаємо палету, якщо
потрібен тільки один мішок – жодних проблем».
Головна перепона дистанційній купівлі –
страх, що тебе обдурять. Адже люди здалеку
певним чином ризикують, вперше погоджуючись на замовлення товару телефоном. Тому в
Компанії Маїс радять купувати тільки у тих виробників, які вже давно на ринку і для яких імідж
бренду важливіший миттєвих прибутків.
«Замовити насіння кукурудзи Компанії Маїс
можна на нашому сайті mais-seeds.com, – гово
рить Михайло Апурін. –
Також ми маємо спе
ціальний номер теле
фону 0-800-30-22-15,
за яким можна робити
замовлення. Дзвінки
на цей номер безкош
товні з усіх мобіль
них операторів. Ми
організували роботу
таким чином, що кож
ного клієнта супрово
джує свій менеджер
– від першої розмови
до відправки насіння
службою доставки».
За тим же номером контакт-центру компанії
або на сайті можна з'ясувати чи насправді продавець є офіційним представником Компанії Маїс.
Також, щоб убезпечитись від підробок, підприємство застосовує особливі відмітки на мішку. Цього сезону на внутрішній стороні мішка надрукований логотип Маїсу, завдяки якому можна дізнатися
– куплене насіння справжнє чи підробка.

НАУКА·ИННОВАЦИИ·ТЕХНОЛОГИИ
ПРИБЫЛЬНОЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО

«Компанія Маїс – це, передусім, селекційне
підприємство, – говорить Микола Федько, – але
нашою особливістю
є те, що ми не тіль
ки створюємо власні
гібриди кукурудзи, а
й самі виробляємо
їхнє насіння та само
стійно його реалізо
вуємо. Такий формат
діяльності
з’явив
ся не просто так,
– пояснює Микола
Федько. – Ми ство
рюємо чудові гібриди
кукурудзи. Це вели
чезні фінансові, люд
ські і часові ресурси. Тому, створивши гібрид,
прагнемо, щоб аграрії захоплювалися ним так
само, як ми. Саме тому Компанія Маїс само
стійно вирощує посівний матеріал, контролю
ючи, щоб він був із максимальною генетичною
чистотою».
Після збирання з поля насіннєвий матеріал
потрапляє на завод для подальшої доробки.
Насіння з кожного поля доробляється окремо.
Для початку відбуваються лабораторні дослідження на всхожість, енергію проростання
тощо. Якщо ці показники відповідають державним стандартам, то насіння потрапляє на
завод.
«Тут відбувається очищення насіння від до
мішок, вибраковується бите, нетипове насіння.
Для цього у нас аж три машини, які мають різ
ні ступені очистки, – розповідає Юрій Тищен
ко, інженер насіннєвого заводу Компанії Маїс
у с. Зай
цеве. – Якщо спростити весь процес
доробки, то це виглядатиме так: насіннєвий
матеріал потрапляє до систем очистки. Після
відбувається калібрування – сортування насін
ня за розміром та формою. Для цього вико
ристовуються спеціальні решета з визначеним
діаметром отворів. Обладнання заводу дозво
ляє проводити калібрування одночасно за дво
ма ознаками – за формою та розміром. Кожна
насінина кожної фракції окрім геометрії роз
діляється ще й за питомою вагою (щільністю
ендосперму) на гравітаційному столі. На цьому
етапі із загальної маси видаляються легкова
гові екземпляри і концентруються важковагові.
Усе насіння, яке не відповідає встановленим
параметрам, – усувається, а відсортоване –
йде на наступний етап. Тут насіння протрую
ють хімічними препаратами і фарбують. Після
сушки воно потрапляє до фасувальної маши
ни, де і відбувається наповнення мішків та їх
палетування. Після цього насіння ще раз про
ходить перевірку на всхожість і партія отримує
державний сертифікат».

Насіннєвий завод у с. Зайцеве – третій у Компанії Маїс і найновіший. Його відкрили у 2015
році. Це спільний проект з відомим виробником
Westrup (Данія). Саме обладнання цієї фірми
складає технологічну основу заводу. Також тут
використовується обладнання для протруювання та фарбування насіння компанії Willy Niklas
(Німеччина) та італійська система фасування та
пакування продукції MF Tecno.
«Використання сучасного обладнання у підсум
ку дає нам технічно бездоганне насіння. Але це
не головне, – говорить
голова Компанії Маїс,
селекціонер
Віктор
Борисов. – Найважли
віше те – яку генетику
несе насіння. Генети
ка первинна – який би
завод у вас не був, як
би не калібрував і не
фарбував, але жодна
з цих операцій не ма
тиме сенсу, якщо ге
нетика гібрида від по
чатку погана. Це дуже
важливий момент, на
якому я б хотів наголо
сити», – зазначає Віктор Борисов.
Купуючи насіння, слід розуміти, що в першу
чергу ви купуєте генетику. Фактично насіння – це
лише контейнер генів. Безумовно, важливо, щоб
цей контейнер був відповідної якості. Коли насіння однакове за формою, розміром, вагою, то
воно і висівається без проблем, а значить всходи
будуть рівномірні і дружні. Це в свою чергу сприяє
одночасному розвитку рослин, що важливо для
подальшої обробки, одночасного цвітіння і запилення, достигання і збирання врожаю.
Генетика – первинна. Саме у цьому полягає
суть діяльності Маїсу – створити для аграріїв
найкращий гібрид кукурудзи. Тому на підприємстві роблять усе, щоб купуючи насіння Компанії
Маїс, фермер отримував справжній продукт, а
не підробку. Замовляйте справжній продукт
від виробника вже зараз!
Компанія Маїс, mais-seeds.com
Новинки 2019 року:
ДМС 1915 – ФАО 220
ДМ Унія – ФАО 190
ДМ Стікер – ФАО 250
ДМС 3015 – ФАО 300
ДМС Грант – ФАО 340
ДМ Нейтів – ФАО 420
ДМ Санрайз – ФАО 440
ДМ Конфес – ФАО 350
«Сійте Добро з Маїс-Дніпро!»
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