
Міжнародне співробітництво між Національною академією аграрних 

наук України (НААН) та компанією CETS LLC (США) 

20 січня 2015 р. відбулася зустріч керівництва НААН – Я. Гадзала, 

президента НААН; М. Мельничука, віце-президента НААН; А. Бондарчука, 

директора Інституту картоплярства – із власниками компанії CETS LLC, США, 

генеральним директором Я. Петрик і співвласником компанії                             

У. Харрісом. У зустрічі брав участь спеціаліст аграрного відділу Посольства 

США в Україні О. Тарасевич. 

Предметом перемовин було інноваційний структурний план і система для 

збільшення виробництва високоякісного оздоровленого посадкового матеріалу 

картоплі в Україні. 

Сьогодні виробництво картоплі в Україні становить приблизно 19–20 

млн т, які збирають з площі 1 453 300 га. Урожай з 1 га – 13 т. Уряд має намір 

підвищити ефективність виробництва картоплі, а тим самим і прибуток, і 

зайнятість дрібних виробників. Нестача внутрішнього посадкового матеріалу 

картоплі потребує розроблення сучасних схем селекції. 

Саме система виробництва посадкового матеріалу картоплі в Україні та 

обґрунтовані системи, які пропонує американська сторона, можуть бути 

використані на користь запровадження раціональних систем, які покращать 

добробут виробників і споживачів. 

Академія ініціює запровадження технологічної наукової структури для 

виробництва високоякісного, оздоровленого посадкового матеріалу картоплі та 

сприяння можливостям сортового розвитку картоплі в Україні (на базі 

Інституту картоплярства та його науково-дослідної мережі). 

Реалізація проекту дасть можливість підвищити якість посадкового 

матеріалу картоплі з використанням радіологічної технології виробництва 

насіння – ця діяльність включатиме технології, обладнання, навчання та 

технічну підтримку компанії CETS LLC із виробництва високоякісного, 

оздоровленого радіологічним методом посадкового матеріалу картоплі. 

Передбачається запровадити навчання персоналу для визначення якості 

насіння. 

За результатами перемовин сторони виокремили три позиції: 

1. Технологія покращення селекції та створення сортів картоплі.  

2. Підвищення якості посадкового матеріалу картоплі із застосуванням 

технології виробництва насіння картоплі.  

3. Навчання персоналу на предмет оволодіння методиками визначення 

якості насіння картоплі.  

За узагальненими результатами перемовин підписано Меморандум як 

початок реалізації домовленостей (Міжнародне співробітництво між НААН 

та компанією «CETS LLC» (США) // Національна академія аграрних наук 

України (http://naas.gov.ua). – 2015. – 20.01). 


