
 

 

 

 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК 

Розвиток сільського господарства в "Бритіш Американ Тобакко":  

Один день з життя 

 

С'юзі Дейвенпорт 

Менеджер з питань рослинництва і оцінки якості тютюну, департамент Групи з науково-

дослідної роботи 

 

Тютюн є дуже цікавою рослиною, яка має багато сортів. Сьогодні, за допомогою сучасних 

засобів, ми почали вивчати природні зміни, що відбуваються у всіх його сортах, щоб більше 

дізнатися про самі тютюнові вироби. 

 

Моя робота є важливою для майбутнього нашої продукції, оскільки ми виводимо нові сорти 

тютюну, які є більш екологічними та збалансованими. В майбутньому фермери зможуть 

вирощувати тютюн без використання додаткових агрохімікатів. 

 

Маурісіу Поссебон 

Технолог з тютюнового листя, Бразилія 

 

Як технолог з тютюнового листя я відвідую фермерські господарства, допомагаю їм знаходити 

найбільш ефективні технології вирощування тютюну. Ми намагаємося зробити нові технології 

доступними для фермерів та допомогти їм у повсякденній роботі. До моїх обов'язків також 

належить надання фермерам рекомендацій щодо найбільш ефективних методів ведення 

сільського господарства.  

 

Я дуже пишаюся роботою в Souza Cruz через ту відданість і чесність, яку компанія демонструє 

на кожному етапі каналу постачання.  

 

Фагбемі Абіодуб 

Тютюновий фермер, Африка 

 

Я почав співпрацювати з цією тютюновою компанією 18 років тому. Вона надає нам добрива, 

виділяє інструкторів і вчить нас використовувати хімікалії і правильно вкладати гроші для 

отримання прибутку.  

 

Також компанія надає іншу допомогу, наприклад, соціально-побутове обслуговування в місті, 

оплата навчання для наших людей, тренінги, на яких нас навчають передавати знання іншим 

співробітникам, які не займаються вирощуванням тютюну професійно.  

 

Без тютюну я б не зміг побудувати цей будинок. Без тютюну я не зможу оплатити навчання 

моїх дітей у вищому навчальному закладі. Я - не державний службовець, а лише фермер. 

Жодному фермеру це не під силу. 

 

Брайан Флемінг 

Керівник відділу з розвитку бізнесу (тютюн), Велика Британія 

 

Співпраця між технологами з розширення площ тютюну і фермерами є надзвичайно важливою 

для досягнення успіху. Вже понад сто років ми співпрацюємо з фермерами, надаючи їм 

технології і ефективні сільськогосподарські практики.  

 

Особливою рисою, що вирізняє «Бритіш Американ Тобакко» з-поміж інших компаній, є 

спілкування, за допомогою якого наші технологи з тютюнового листя консультують фермерів 



на місцях. Це спілкування є дуже ефективним і ведеться в інтересах фермера, суспільства і 

навколишнього середовища.  

 

Мені пощастило відвідати переважну більшість  наших тютюнових плантацій у світі. Всі 

фермерські господарства, які я відвідував, мали одну спільну рису, яка полягала у співпраці 

між технологами з тютюнового листя і фермерами. Ентузіазм і орієнтованість на ефективну 

співпрацю – це ознака стилю роботи нашої компанії. І, на мою думку, це красномовно свідчить 

про нашу позицію як тютюнової компанії. 


