Maisadour Semences стає MAS Seeds
1 червня в селі Велика Олександрівка Київської області відбулося урочисте відкриття нового
офісу та науково-дослідної станції MAS Seeds.
Це знаменує початок нової ери розвитку
компанії, що вісім років тому побудувала
та запустила в роботу ультрасучасний
насіннєвий завод в Україні. Новий
комплекс об’єднує: головний офіс
компанії в Україні, науково-дослідну
станцію з дослідними ділянками та
велике демонстраційне поле, на якому
висіяне портфоліо гібридів кукурудзи та
соняшнику, представлених MAS Seeds в
Україні. Комплекс знаходиться на
території
першого
в
Україні
індустріально-агротехнологічного кластера «Термінал Z» агрохолдингу «Агро-Регіон». Компанія
MAS Seeds стала першим резидентом «Термінала Z».
Подія зібрала 250 учасників, серед яких
були присутні українські аграрії, що
використовують гібриди MAS Seeds,
дистриб’ютори,
топ-менеджери
агрохолдингів, партнери з виробництва
насіння, а також представники інших
французьких компаній в Україні. Почесним
гостем на урочистій події стала Посол
Франції в Україні Ізабель Дюмон. На заході
також були приступні
представники
французьких та українських ЗМІ, а також
команда MAS Seeds.
Нова ера - досягнення 1 000 000 га довіри українських аграріїв
«15 років тому я зрозумів справжній масштаб українського потенціалу і необхідність
запропонувати та створити тут виробничі потужності. Це був виклик, що потребував сміливості, і
десять років тому це рішення потрібно було відстоювати перед членами кооперативу»,
постійно згадує президент MAS Seeds Жан-Люк Кап. «Коли я кажу, що тоді потрібно було
переконувати членів кооперативу, це тому, що доти ми ніколи не інвестували за кордоном в
таких об’ємах…» Потрібно було збудувати насіннєвий завод посеред величезних полів
українського Придніпров’я, засіяних пшеницею, кукурудзою та соняшником, що постійно
піддаються ризикам непередбачуваних умов континентального клімату. Це 40 мільйонів євро
інвестицій в регіон, який має найбільшу мережу зрошення в Україні, успадковану від радянської
епохи. Мета була така: розвивати ринок в Україні і поступово вийти на російський ринок.

Всі пам’ятають події, які відбулися у 2013 році. Анексія Криму та конфлікт на Донбасі зупинили
торгівлю насінням між Україною та Росією. «Тим не менше, наш завод в Дніпропетровській
області, який пережив справжні потрясіння, пов’язані з конфліктом, за останні чотири роки
знову поновив зростання виробництва насіння. Потенціал українського ринку виявився
реальним, оскільки площа вирощування кукурудзи в країні збільшилось з 1,5 мільйона гектарів
у 2004 році до 4,5 мільйона гектарів кукурудзи і 5,8 мільйона гектарів соняшнику у 2017 році»,
нагадав Ромен Дестйо, генеральний директор MAS Seeds Україна. «Ми уклали контракти щодо
вирощування насіння на площі 3 000 гектарів, виробляємо в рік 400 000 посівних одиниць
гібридного насіння. Торгівельний оборот представництва в Україні складає 17 мільйонів євро
(тобто 12% від загального обороту MAS Seeds). «Наша мета в Україні - досягнути показника
довіри з боку українських аграріїв до насіння бренду MAS Seeds в мільйон гектарів та подвоїти
торгівельний оборот MAS Seeds Україна до 2026 року» додає Режіс Фурньє, генеральний
директор MAS Seeds.
Нове ім’я
Символічну стрічку перерізали Жан-Люк Кап, голова наглядової ради MAS Seeds, та Філіп Карре,
Генеральний директор кооперативної
групи MAISADOUR. Вони розповіли
історію компанії та презентували
новий бренд MAS Seeds, що
відображає амбіції компанії на
міжнародному рівні, а особливо її
прагнення брати активну участь у
розвитку головної житниці Європи.
«Відмовившись від слова «maïs»
(кукурудза), ми обрали нову назву,
що передає розмаїття сільськогосподарських культур, з якими працює компанія (кукурудза,
соняшник, озимий олійний ріпак, сорго, люцерна, та інші). Кольори нового бренду MAS Seeds
підкреслюють зв’язок з Кооперативною групою MAÏSADOUR, основним сільськогосподарським
кооперативом у Південному регіоні Франції, чий торгівельний оборот складає 1,4 млрд євро»,
зазначив Філіп Карре.
Новий логотип компанії передає її інноваційність. Насінина в середині літери «a» має на меті
показати, що серцем нашої діяльності є насіння. Вона також зображує шлях до майбутнього.
Використовуючи ті самі кольори, що й Кооперативна група MAÏSADOUR, MAS Seeds підкреслила
зв’язок з її головним акціонером. Логотип також доповнює гасло “united to grow”, що вказує на
значення співпраці при створенні інновацій, розвитку бізнесу в усьому світі та на важливість ідеї
зростати разом, об’єднавшись навколо засадничих цінностей кооперації. Логотип з’являється з
землі, як рослини, що виростають з нашого насіння.
Нова R&D станція – центр розвитку інновацій MAS SEEDS в Україні
Відкриття нової науково-дослідної станції є логічним кроком впровадження стратегії компанії
MAS Seeds з виведенням на український ринок
найкращого генетичного матеріалу з найвищим
рівнем урожайності, «районованого» відповідно
до потреб українського виробника.
«R&D станція у Великій Олександрівці має
довший термін окупності, ніж завод, але

стратегічно цей проект для нас дуже важливий. Зараз ми хочемо контролювати всі процеси
селекції саме в Україні. Через 5 років в Україні будуть зареєстровані гібриди 100% української
селекції. Зараз ми використовуємо французьку генетику – батьківські компоненти, привезені з
Франції, а насіння вирощуємо в Україні. Через 5 років наші селекціонери створять повністю
українські гібриди, адаптовані під місцеві кліматичні умови та ґрунти. У селекційному
розпліднику кукурудзи на Київщині створюється нова історія компанії MAS Seeds », повідомив
Ромен Дестйо.
Слід зауважити, що науково-дослідна станція
MAS Seeds Україна об’єднана з новесеньким
головним офісом філії і цей комплекс
розташовується в межах Бориспільського
кластеру компанії Агро-Регіон, одним з
власників якого є колишній міністр економіки
України Айварас Абромавичус. В планах
Агро-Регіону
на базі Бориспільського
кластеру також створити перший в Україні
індустріальний агро-технологічний парк
Термінал Z, та об’єднати на одній території,
площею 35 га, всі прогресивні українські та
міжнародні
компанії,
що
уособлюють
сьогоднішній та завтрашній день агросектору
країни.
Під час відкриття працював круглий стіл, в якому
взяли участь партнери компанії MAS Seeds в
Україні: Генеральний
директор «Мрія
Агрохолдинг» Саймон Чернявський, Генеральний
директор
агрохолдингу
HarvEast
Дмитро
Скорняков, директор ТОВ СП «Мелихівське»
Юрій Купрєєв, Директор з продажів та
маркетингу компанії ТОВ «Агросем» Хав’єр Поньянте, Комерційний директор компанії
«Торговий Дім «Насіння» Сергій Шаманський, Комерційний директор компанії «Бізон-Тех 2006»
Олексій Бердніков.

Наприкінці офіційної частини генеральний директор MAS Seeds Режіс Фурньє та
генеральний директор MAS Seeds Україна
Ромен Дестйо висадили на сцені невеличкий
дубочок, чим підкреслили символічність
старту нової ери розвитку компанії та бренду
MAS Seeds в Україні. Це деревце ростиме на
почесному місці на території комплексу.
Фото: Ромен Дестйо та Режіс Фурньє
посадили дуб, що символізує намір тривалої
роботи в Україні.

