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Генетика
створюючи наші 

продукти, ми працюємо 
зі світовою генетичною базою

ЧОМУ ОБИРАЮТЬ НАС

Селекційні роботи
в Індії та Чілі прискорюють вихід

 нових гібридів на ринок

Контроль якості
Стандарти контролю Компанії вищі 

за загальні та застосовуються на 
всіх етапах виробництва насіння

Команда
талановитих вчених, 

професійних та 
клієнторієнтованих

 співробітників 

Досвід та репутація 
ми чверть століття на ринку

і своє ім’я заробили 
сумлінною працею

3 власних завода
наше насіння

виготовляється
на сучасному обладнанні 

100
гібридів кукурудзи

власної селекції з ФАО 140-500

більше 80%
наших клієнтів - 

це наші постійні партнери

Якість
Технологія фірмового 

насінництва забезпечує 
якість світового рівня

Індивідуальний підхід
 для кожного.  Тому з нами успішно 

співпрацюють агрохолдинги,
середній та малий агробізнес



1992

заснування компанії
власні 

селекційні програми

створено лабораторію
селекції та насінництва

селекція в зимових 
розплідниках в Індії

реєстрація гібридів
в Росії та Білорусі

Асортимент 
 гібридів кукурудзи 

Компанії «Маїс»-
 56 гібридів, 

в т.ч.17 
для експорту

лідер експорту насіння
 кукурудзи в Україні

придбано 
перший насіннєвий завод

у власності 
2 насіннєвих завода

у власності 
3 насіннєвих завода

крапельне зрошення
у селекційній роботі

виробництво насіння
 соняшника випробовування у 

Північній Америці.
Зимові селекційні 

розсадники в 
Південній Америці

випробування у 
Європейському Союзі

-випробування Китаї,
- селекція цукрової

кукурудзи

перші гібриди 
зареєстровано у

Європейському Союзі

збудовано новий 
насіннєвий завод 

з обладнанням 
європейських 

виробників

Сорто-
випробовування

у Франції,
Росії, Білорусі,
Латвії, Естонії

членство в американській асоціації 
виробників та продавців насіння 
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залучення
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