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Académie d’Agriculture de France 

Académie des sciences agraires d’Ukraine 

Séance UKRAINE 16mars 2022 

Intervention de Madame Anush Balian Vice-Présidente de l’Académie des 

sciences agraires d’Ukraine 

 

Bon après-midi, chers collègues ! Nous vous sommes très reconnaissants pour l'opportunité 

que vous nous offrez d'assister et d’intervenir à l'événement présent.  

Les médias mondiaux regorgent de terribles nouvelles sur l'Ukraine. Le 24 février, vers 5 

heures du matin, la Fédération de Russie a lancé une guerre à grande échelle contre 

l'Ukraine ! 

Une guerre brutale et sanglante continue, avec des pertes humaines.  De nombreux 

Ukrainiens ont perdu leur maison, leurs proches, dont la plupart sont des enfants. Beaucoup 

d'enfants se retrouvent sans parents... 

L'ennemi bombarde nos villes pacifiques, contrairement à toutes les conventions 

internationales. 

Nos forces armées repoussent avec succès les attaques ennemies, toute la Nation est 

mobilisée et des centaines de milliers de volontaires d'autres pays viennent vers nous. Ils nous 

aident avec des armes et de la nourriture. 

Mais nous avons un autre front non moins important, il s'appelle « Semer en 2022 ». 

Et il est évident que cette année ce sera la plus difficile de l'histoire de l'Ukraine indépendante ; 

elle ne peut être comparée qu'aux campagnes d'ensemencement de la Seconde Guerre 

mondiale. Mais nous sommes le grenier du monde, et non sans raison dans les plans 

stratégiques de l'agresseur, car l'une de ses intentions les plus importantes était  

La capture et l'expropriation de nos silos. 

La Prise de contrôle des exportations de céréales ukrainiennes. 

Nous commençons à semer en mars, d'abord dans le Sud. J'espère que même pendant la 

guerre, nos agriculteurs ont fait le plein de semences, d'engrais, de produits phytosanitaires 

et de carburant. 

Dans les conditions actuelles, c'est extrêmement difficile, mais la pleine vie du pays doit se 

poursuivre, même en dépit de l'agression militaire. 

Entraver la campagne de semis et l'exploitation minière dans une grande partie de nos terres 

est un facteur cruel auquel nos agriculteurs ont été confrontés dans de nombreuses régions. 

 

Le ministère de la politique agraire suggère aux agriculteurs de postuler en ligne pour indiquer 

leur propre état de préparation aux semis, pour déclarer leurs besoins quotidiens. Nous devons 

désherber au moins 15 millions d'hectares, alors que nos capacités ne permettent de traiter 

qu’environ 3 millions d’hectares. 
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Il y a de bonnes informations selon lesquelles, même aujourd'hui, l'Ukraine a suffisamment de 

produits. Nous avons un approvisionnement de 5 ans en huile de tournesol et 1 an et demi en 

sucre. Sur les 8 millions de tonnes de blé nécessaires par an, nous en avons maintenant 6 

millions, du maïs pour 2 ans. 

 

Pendant ce temps, la guerre en Ukraine pourrait entraîner une augmentation des prix 

alimentaires mondiaux de 15 à 20 %. Cela augmentera le nombre de personnes souffrant de 

malnutrition. 

Nous sommes le cinquième exportateur de blé au monde, mais aujourd'hui la question est de 

savoir si nous réussirons à désherber, si nous pourrons récolter et conserver nos récoltes ? 

Sinon, la crise alimentaire en Europe s'aggravera également, les pays de l'UE et d'Afrique 

connaissant d'importantes pénuries alimentaires. 

 

Je voudrais attirer votre attention sur le fait que des fonds de relance ont été initiés en Ukraine 

dans le cadre de l'agression armée de la Russie 

Le gouvernement appelle les partenaires internationaux, les investisseurs, les ONG, les 

entreprises et les citoyens à fournir un soutien financier à l'Ukraine, ce qui contribuera à rétablir 

la stabilité de l'économie ukrainienne et à aider les Ukrainiens dans la guerre avec la Russie. 

Le produit sera utilisé en fonction de la spécialisation du fonds. Il s'agit notamment de soutenir 

l'armée ukrainienne et de fournir une aide humanitaire aux victimes, de reconstruire les 

infrastructures détruites et de transformer l'économie, de restaurer les petites et moyennes 

entreprises et de servir les obligations financières internationales de l'Ukraine. 

Merci, pour votre attention !  Victoire pour nous. 

 

Доброго дня, шановні колеги! Вдячна за можливість бути присутньо на заході. Шпальта 

світових ЗМІ повні жахливих новин про Україну. 24 лютого близько 5 ранку Російська 

Федерація розпочала масштабну війну проти України! Триває жорстока кривава війна. 

Багато українців втратили домівки, рідних, серед яких найдорожчі - діти. Багато дітей 

залишилося без батьків... Ворог обстрілює наші мирні міста, усупереч усім конвенціям. 

Наші збройні сили успішно відбивають атаки ворога, мобілізувався весь народ, до нас 

їдуть сотні тисяч добровольців з інших країн. Нам допомагають і зброєю, і 

продовольством. Але ми маємо ще один не менш важливий фронт, він називається 

Посівна-2022. І очевидно, що вона цього року буде найскладнішою за всю історію 

незалежної України, її можна порівняти хіба що з посівними кампаніями під час Другої 

світової. Але ми є житницею світу, і недарма у стратегічних планах агресора, як один із 

найважливіших намірів було закладено захоплення та експропріацію наших елеваторів. 

Взяття під свій контроль українського зернового експорту. Ми почнемо сіяти через 

прохолодний березень днів через 10, спочатку на Півдні. Сподіваюся, що навіть за умов 

війни, наші аграрії запаслися насіневим матеріалом, міндобривами, засобами захисту 

рослин та пальним. В нинішніх умовах це вкрай складно, але повноцінне життя країни 

треба продовжувати, навіть незважаючи на військову агресію. Перешкоджають 

проведенню посівної кампанії і замінування на значній частині наших земель, це 

жорстокий фактор, з яким зіткнулися наші аграрії у багатьох областях. Мінагрополітики 
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пропонує сільгоспвиробникам звертатися онлайн, де зазначати свій власний стан 

готовності до посівної, заявляти про свої потреби на цей день. Відсіятися нам треба як 

мінімум на 15 мільйонах гектарів, поки що впевненість є лише щодо 3 мільйонів. Є 

хороша інформація, що навіть сьогодні Україна має достатньо продуктів. У нас наявний 

5-річний запас соняшникової олії, 1,5-річний цукру. З необхідних 8 мільйонів тонн 

пшениці на рік, ми зараз маємо 6 мільйонів, кукурудзи маємо на 2 роки. Між тим, війна 

в Україні може призвести до зростання цін на продукти у світі на 15-20%. Це призведе 

до збільшення людей, які недоїдатимуть. Ми п'ятий експортер пшениці у світі, але 

сьогодні руба постало питання, чи вдасться нам вдало відсіяти, чи зможемо зберегти і 

зібрати врожай? Якщо ні, то продовольча криза у Європі теж загостриться, країни ЄС та 

Африки можуть суттєво недоотримати продовольчих товарів. Хочу звернути увагу, що 

в Україні розпочали роботу фонди відновлення у зв'язку зі збройною агресією росії Уряд 

закликає міжнародних партнерів, інвесторів, громадські організації, представників 

бізнесу та громадян надати Україні фінансову підтримку, яка сприятиме відродженню 

стабільності української економіки та допоможе українцям в умовах війни з росією. 

Отримані кошти будуть використані в залежності від спеціалізації фонду. Це – підтримка 

української армії та надання гуманітарної допомоги постраждалим, відбудова знищеної 

інфраструктури та трансформація економіки, відновлення роботи малого та середнього 

бізнесу і обслуговування міжнародних фінансових зобов’язань України. Дякую за увагу!  

Перемога за нами. 

 


