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12 червня в селі Зайцеве, що в Синельниківському районі Дніпропетровської
області, відбулося свято. Як водиться у таких випадках, на свято завітали
гості: з України, Євросоюзу та США. А приймали гостей господарі — відома
в Україні селекційно-насінницька компанія «Маїс». Приводом для свята була
неабияка подія — відкриття насіннєвого заводу, який, за відгуками багатьох
експертів, є на сьогодні чи не найкращим в Україні.

Урочиста мить відкриття заводу
Рішення про будівництво нового насіннєвого заводу в компанії ухвалили два роки
тому, після екскурсії на підприємство, що
виробляє насіння цукрових буряків. Там
керівники «Маїсу» вперше побачили обладнання Westrup у роботі. І хоча на той час
«Маїс» уже мав достатні переробні потужності, будівництво нового заводу визнали
обов’язковим. До цього компанію спонукали
амбіції. Було поставлено завдання мати краще насіннєве підприємство, ніж аналогічні в
Україні, яке відповідало б рівню передових
світових досягнень у галузі.
Треба сказати, що останніми роками в
Україні спостерігається тренд будівництва
насіннєвих заводів. Здебільшого вони
належать іноземним брендам. А оскільки
сортове насіння — це наукоємний продукт,
то й інтелектуальна частка в загальній його
собівартості становить до 80%. Тому отримані іноземними компаніями дивіденди від
використання сортового насіння реінвестуються в наукові досліди — у тій країні,
звідки ця компанія походить. Тоді як «Маїс»
інвестує всю дельту, отриману від роботи
насіннєвого бізнесу, в економіку України.
У компанії як реліквію зберігають паперову
серветку, на якій навесні 2013 року був підготовлений перший проект заводу. Автором
цього проекту став інженер компанії Westrup

Анрі Крістенсен, який зрештою втілив доопрацьовані креслення в життя. Ця сама компанія
розробляла технологічний проект, провадила
технічне компонування та повний інжиніринг.
На заводі працюють машини для обробки
насіння німецької фірми Willy Niklas; систему
фасування та пакування продукції поставила
італійська фірма MF TECNO S.R.L.; норії були
закуплені в данської компанії Simatek. Заводу
збудувало ТОВ «ТПГ «Альбатрос», а монтаж
обладнання провело ТОВ «АнтексБуд».

Проектна потужність заводу становить
від 500 тис. до 1 млн посівних одиниць
залежно від режиму роботи підприємства,
що відповідає 10–20% потреби внутрішнього ринку України в насінні кукурудзи.
Потужність машин дає змогу виробляти
5–10 т готової продукції на годину.
Технологічною особливістю проекту
є гнучка технологічна система. Завод може
працювати не лише в стандартному повному технологічному циклі, а й автономно
виконувати чотири різні технологічні операції одночасно з чотирма гібридами. Крім
того, обладнання заводу дозволяє переробляти малі партії насіння обсягом від однієї
тонни. Тобто, з одного боку, завод вирізняє
велика потужність, із другого — можливість
працювати з малими партіями.
Варто сказати й про таку «родзинку»,
на яку звернуть увагу сільгоспвиробники: якщо на інших машинах калібрування насіння здійснювалося в основному
за діаметром, то обладнання Westrup дає
змогу отримувати однорідне за формою
насіння. Це дозволяє поліпшити технологічний рівень посіву, досягти максимальної
однорідності сходів. Крім того, на заводі
встановлено обладнання, завдяки якому
можна отримувати дражоване насіння
кукурудзи.
Інвестиції в будівництво заводу становили понад 100 млн гривень. Третина цієї
суми була надана німецьким банком BHF під
гарантії ЄБРР, решта — власні кошти компанії «Маїс». Проект передбачає чергові етапи
будівництва, реалізацію яких компанія вже
почала. Крім того, в планах компанії «Маїс»
будівництво ще двох насіннєвих заводів у
різних регіонах України.

Арні Крістенсен (компанія Westrup) та Євгеніо Сіббоні (ЄБРР)

Віктор Борисов,
голова правління компанії «Маїс»
Мрії здійснюються, думки матеріалізуються. Треба завжди вірити у це й щохвилини йти до своєї мети. Важливо від самого
початку мати стратегічний орієнтир і рухатися в правильному напрямку: виключно — аграрний сектор, виключно — рослинництво, виключно — кукурудза. Тільки
найкраща генетика, надзвичайно креативний персонал, безкомпромісно висока
якість насіння. Виключно чесні відносини
з партнерами, сильний бренд, патріотична
громадянська позиція. Все це — головні
компоненти стратегії розвитку компанії
«Маїс».
Шістнадцять років тому було складено
перший стратегічний план розвитку нашого підприємства. Вчителем нашої команди
тоді був Фред Кларк, спеціаліст зі Сполучених Штатів. Ми дуже вдячні йому за його
поради. Тоді він переконав нас у тому, що
ми станемо сильнішими за найвідоміший
світовий бренд, з яким йому довелося працювати. Фред Кларк сказав: «У вас, хлопці,
для цього є всі шанси». Його тези про те,
що ми станемо лідером на світовому ринку
насіння й допоможемо нагодувати людство
у ХХІ сторіччі, навіть увійшли до формулювання місії компанії «Маїс». Найцікавіше,
що ми й далі віримо в пророцтво Фреда.
Проте зберігаємо як таємницю точну дату,
коли саме це відбудеться.
В Україні та світі постійно відбуваються
зміни. Ми слідкуємо за ними й адаптуємо
стратегії та плани до нових вимог часу, до
стандартів Європейського Союзу. У цьому
нам допомагають європейські інституції,
зокрема Європейський банк реконструкції
та розвитку. Завдяки співпраці з ЄБРР ми
стали цікаві інвесторам, і поява нашого
нового заводу є результатом такої зацікавленості.

Фред Кларк та Віктор Борисов

Стелажі з продукцією

Ділянка пакування продукції

Юрій Пащенко, д-р
с.-г. наук, директор
із розвитку проектів
компанії «Маїс»
Цей завод виготовляє насіння дуже високої якості, тому він дає
нам змогу зробити
кілька кроків уперед
у виробництві насіння гібридів кукурудзи. Треба сказати, що наша компанія й
до цього мала три насіннєві заводи, тому
з виробничими потужностями в нас проблем не було. Проте тут зібрано обладнання, яке дозволяє всі операції виконувати
в комплексі. Все устаткування від одного
виробника, не розрізнене, а це дає значно
кращий результат, ніж коли мати справу з
переобладнанням наявних потужностей.
Та й самі машини, що їх тут установлено,

на голову вищі за якістю, ніж на більшості
інших насіннєвих заводів України. Якщо
конкретніше, то якість підвищиться в очищенні насіння, його калібруванні, у відсутності травмування, у якості нанесення
протруйника.
А з вирощуванням гібридного матеріалу
в нас уже давно все відпрацьовано. Я можу
навіть навести такий приклад: якось приїздили американські колеги й дивилися
наші ділянки гібридизації. Вони були вражені. Сказали, що ми навіть у себе в Штатах
такого не бачили — настільки посіви були
вирівняні, лінійний матеріал відселектований. Те насіння, яке ми отримуємо на
своїх ділянках, уже давно відповідає всім
вимогам і за гібридністю, і за генетичною
чистотою. А новий завод дасть змогу отримувати високоякісне насіння.
Тож виникає запитання до аграріїв: якщо
ціна імпортного насіння втричі вища, а
врожайні властивості практично на тому
самому рівні, що й у нас, то чи не сієте
ви повітрям, привезеним з Угорщини чи
Румунії?
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