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L’Académie d’Agriculture de France avait organisé le 15 mars 2922, une séance consacrée à la 

situation de l’Agriculture ukrainienne, en partenariat avec l’Académie des Sciences agraires 

d’Ukraine, dont l’enregistrement est accessible sur le canal YouTube Tube de l’Académie. 

 

Le Bureau et la Commission des programmes de l’Académie ont souhaité consacrer une nouvelle 

séance, un an après le début de l’agression de la Russie contre l’Ukraine 

 

Le programme de cette séance, différera, comme pour celle de l’an passé, du schéma traditionnel 

basé sur trois exposés encadrés par une introduction et une conclusion suivant un débat général. 

 

La séance prévoit de mobiliser des témoignages directs d’acteurs du secteur agricole ukrainien, 

en ayant recours au distantiel. Ces témoignages s’articulent autour de trois thèmes majeurs ; 

l’approvisionnement, notamment en semences ; la situation des investisseurs français installés en 

Ukraine et l’évolution des marchés et des exportations.  

 

Ouverture de la séance par Marie-Françoise Chevalier-le-Guyader, Présidente de l’Académie 

d’Agriculture de France, et par Anush Balian, vice-Présidente de l’Académie des Sciences agraires 

d’Ukraine 

 

Introduction Une économie de guerre aux portes de l’Union européenne 

Jean-Jacques Hervé, membre de l’Académie d’Agriculture de France, Membre de l’Académie des 

sciences agraires d’Ukraine, Membre étranger de l’Académie des Sciences de Russie, CCEF 

 

Les semences végétales 

Présentation de la situation du secteur semencier d’Ukraine par Viktor Karbivskiy, directeur de 

Limagrain Ukraine; Témoignage du généticien Alexandre Rybalka, Membre étranger de l’AAF 

(dans toute la mesure du possible). Interventions de Alain Bonjean (correspondant de l’Académie) 

et de Nicolas Perrin (SEMAE) 

- Etat des travaux de recherche et de maintenance des essais in situ pour le secteur semencier 

- évolution des programmes de coopération internationale 

- Nature et réalité des besoins en semences 

- impact sur la production agricoles 

 

Situation des investisseurs agricoles français en Ukraine 



Présentation de la société KMR, basée à Pavlograd ; dans la région de Dniépro, par Jean-Paul 

Kidman, co-investisseur et Clément Coussens directeur de l’exploitation KMR. Témoignages 

d’autres investisseurs :Florian Garnier entrepreneur, chef de l’exploitation « Champs Élysées » et 

d’Emmanuel Berthaud, entrepreneur, chef d’exploitation a Jitomir ; Une économie d’un pays en 

gurree par Charbel Kanaan , président de la section ukrainienne des Conseiller du Commerce 

Extérieur de la France  

 

Les marchés agricoles ukrainiens, consommation et exportations 

Présentation par Nicolas Gorbatchev, Président de l’association céréalière d’Ukraine, et par 

Serguei Féofilov Président fondateur de Oukragro-Consult. Intervention de Dominique Menu, 

Conseiller du Commerce extérieur de la France sur le contexte économique et financier. 

 

Discussion générale 

 

Conclusions par. S.E. Jacques Faure, et S.E Philippe de Suremain ,Anciens Ambassadeurs de 

France en Ukraine 

 

 

 

 

Французька академія сільського господарства 

Українська сесія 
15 лютого 2023 р 

 

Академія сільського господарства Франції організувала 15 березня 2922 року сесію, присвячену 

ситуації в українському сільському господарстві, у партнерстві з Академією аграрних наук 

України, запис якої доступний на YouTube-каналі « Académie d’Agriculture de France » 

Бюро та Програмна комісія Академії хотіли присвятити нову сесію через рік після річниці агресії 

Росії проти України 

Програма цієї сесії відрізнятиметься, як і минулорічної, від традиційної схеми, яка базується на 

трьох доповідях, обрамлених вступом і висновком після загальних дебатів. 

На сесії планується мобілізація прямих свідчень учасників українського аграрного сектору за 

допомогою відстані онлаін. Ці свідчення обертаються навколо трьох основних тем; постачання, 

зокрема насіння; становище французьких інвесторів, що працюють в Україні, та розвиток ринків 

та експорту. 

 

Відкриття сесії президентом Французької академії сільського господарства Марі-Франсуазою 

Шевальє-ле-Гуядер та віце-президентом Української академії аграрних наук Ануш Баліан 



 

Вступ Військова економіка біля воріт Європейського Союзу 

Жан-Жак Ерве, член Французької академії сільського господарства, член Української академії 

аграрних наук, іноземний член Російської академії наук, CCEF 

 

насіння рослин 

Презентація ситуації в секторі насінництва в Україні від Віктора Карбівського, директора 

«Лімагрейн Україна»; Свідчення генетика Олександра Рибалки, іноземного члена ААФ (наскільки 

це можливо). Виступи Алена Бонжана (кореспондента Академії) та Ніколя Перрена (SEMAE) 

- Стан науково-дослідної роботи та проведення випробувань на місці для сектору насінництва 

- еволюція програм міжнародного співробітництва 

- Природа та реальність потреб у насінні 

- вплив на сільськогосподарське виробництво 

 

Становище французьких аграрних інвесторів в Україні 

Презентація компанії KMR, що знаходиться в Павлограді; у Дніпрі, співінвестором Жаном-Полем 

Кідманом та операційним директором KMR Клеманом Куссеном. Відгуки інших інвесторів: 

Флоріан Гарньє, підприємець, головний операційний директор "Champs Élysées" та Еммануель 

Берто, підприємець, операційний менеджер в Житомирі; Економіка країни в Гурі Шарбель 

Канаан, президент Української секції Радника зовнішньої торгівлі Франції 

 

Українські аграрні ринки, споживання та експорт 

Презентація Миколи Горбачова, Президента Зернової Асоціації України, та Сергія Феофілова, 

Президента-засновника Окрагро-Консалт. Виступ Домініка Меню, радника з питань зовнішньої 

торгівлі Франції щодо економічного та фінансового контексту. 

 

Загальна дискусія 

 

Висновки абз. Жак Фор та Філіп де Сюрмен, колишні посли Франції в Україні 


