KOMUNIKAT DLA MEDIÓW
Piątek, 12 grudnia 2014
Firma MAÏSADOUR Semences jako pierwsza otrzymała certyfikat ESTA poza Unią
Europejską za ukraiński kompleks zakładów produkcji nasion mieszańcowych.
Ukraiński zakład produkcji nasion MAÏSADOUR Semences znajdujący się w Mohylewie, niedaleko
Dniepropetrowska otrzymał w październiku 2014 r. pierwszy certyfikat ESTA (European Seed
Treatment Assurance) przyznany poza Unią Europejską. Certyfikat otrzymały też dwa inne
zakłady: we Francji (Haut-Mauco) w czerwcu 2014 oraz w Hiszpanii (Saragossa) w październiku
2014.
Certyfikat ten dotyczy kontrolowania zawartości śladowych ilości środków fitofarmaceutycznych
w sprzedawanych partiach nasion (kukurydza, słonecznik, rzepak). Dzięki certyfikatowi możliwe
jest również zwaloryzowanie starań podejmowanych w dziedzinie ograniczenia ryzyka
i zarządzania jakością we wszystkich zakładach MAÏSADOUR Semences, niezależnie od ich
lokalizacji.

Prezentacja firmy Maïsadour Semences
-

Maïsadour Semences jest firmą nasienniczą wyspecjalizowaną w produkcji odmian
mieszańcowych roślin uprawnych, której misją jest dostarczanie elitarnego materiału
genetycznego, najlepszego materiału siewnego oraz innowacyjnych usług waloryzujących
produkcję rolną swoich klientów.

-

Gamy kukurydzy ziarnowej i paszowej (kukurydza kiszonkowa, lucerna, rośliny pastewne
i polepszacze do silosów), roślin oleistych (słonecznik i rzepak) liczą 144 odmiany
mieszańcowe.

-

Obroty w 2014 roku wynoszą 142 mln euro, z tego 15% zainwestowano w badania i rozwój.

-

Badania i rozwój prowadzone są w 6 ośrodkach selekcji oraz na 218 poletkach
doświadczalnych rozmieszczonych w całej Europie.

-

Produkcja obejmuje 18 000 ha kukurydzy i roślin oleistych hodowanych w 4 strefach:
Francja, Ukraina, Hiszpania i Węgry. W każdym kraju działają organizacje producentów oraz
- w trzech pierwszych– zakłady produkcyjne oraz laboratoria kontroli jakości.

-

Firma opiera swój rozwój na 13 filiach w Europie, w Afryce i na Bliskim Wschodzie.

-

Maïsadour Semences jest filią Spółdzielni Maïsadour (Groupe Coopératif Maïsadour),
jednego z większych podmiotów gospodarczych południowo-zachodniej Francji w sektorze
produkcji rolnej i przemysłu rolno-spożywczego (5700 pracowników - 1,55 mld euro
obrotów).

Kontakt dla prasy: Hannah Pavillon : pavillon@maisadour.com
Twitter @MASseeds : http://twitter.com/MASseeds
Strona internetowa: www.maisadour-semences.com/
Adres pocztowy: Maïsadour Semences - BP 27 – 40001 Mont-de-Marsan Cedex - Francja

