


Результат глобальної діяльності DuPont Pioneer — це 90 років 
бездоганної репутації в очах споживачів насіннєвої продукції, 
сільгоспвиробників і громадськості. У 2016 році по всьому світу 
ми святкуємо ювілей заснування компанії, і я впевнена, що ко-
жен з Вас відчуває свою причетність до нашої історії, яка для 
багатьох людей стала провідником у нове життя — життя з упев-
неним поглядом у майбутнє, життя з відчуттям безпеки, життя 
в оточенні цікавих, близьких за духом і цінностями людей.

В Україні Pioneer відомий ще з 50-х років минулого століття. 
Сьогодні, озираючись назад, хочеться згадати, що на шляху були 
і складнощі, і невдачі, щось можна було зробити по-іншому, 
але, незважаючи на це, вдалося досягти головного. Зараз ми 
сміливо можемо сказати, що Pioneer — один із лідерів у галузі 
виробниц тва насіння. 

Сучасне управління ресурсами, реалізація програми розвитку 
насіннєвого комплексу в с. Стасі Полтавської області, впрова-
дження передових процесів і технологій організації виробниц-
тва, забезпечення високої якості продукції Pioneer® на рівні 
світових стандартів, а головне — особливе ставлення до своїх 
клієнтів дозволили нашій компанії стати успішним підприєм-
ством в аграрній галузі України.

Всім досягнутим ми зобов’язані, насамперед, своїм надійним 
партнерам, чия довіра і дружнє ставлення завжди були для нас 
найвищою цінністю. Наші клієнти та партнери, ми раді, що ра-
зом з Вами ми працюємо в області виробництва сільськогоспо-
дарської продукції, яка має показники стабільного росту і роз-
витку. Тому ми дивимося в майбутнє з упевненістю у власних 
силах.

У цьому каталозі ми представляємо підбірку найсучасніших гіб-
ридів Pioneer®, які відповідають зростаючому попиту українсь-
ких фермерів в галузі вирощування сільськогосподарських 
культур.  DuPont Pioneer виробляє насіння за високими стандар-
тами якості, а наша мета полягає в тому, щоб завжди пропонува-
ти своїм споживачам інноваційні та перспективні рішення.

Особливо зверніть увагу на гібриди, що вироблені на заводі 
Pioneer у с. Стасі,  — це нове українське виробництво з якістю 
світового рівня. Саме на цьому ми акцентуємо увагу і прагнемо 
зробити свій внесок в укріплення довіри до українських вироб-
ників як у самій Україні, так і за її межами. 

З найкращими побажаннями,
Олена Дуніна, 
Генеральний директор 
DuPont Pioneer Україна

У сезон 2016 року команда DuPont Pioneer входить оновле-
ною, ще більш підкованою у плані агрономічних здобутків. 
Наша головна конкурентна перевага — це унікальні знан-
ня та продукти, які дозволять Вам досягти успіху завдяки 
системному підходу до вирощування основних культур. 

Регулярно працюючи з нашими агрономами-консультантами, 
які знаходяться в усіх областях України, Ви разом знайдете 
рішення для Ваших потреб і для найкращого результату — 
можете бути впевнені, що наші спеціалісти завжди прийдуть 
Вам на допомогу.

Ми надаємо кожному фермеру можливість працювати з най-
кращою генетикою Pioneer — це наша основна мета! 

У 2016 році ми продовжуємо програму «Піонер ПЛЮС», 
яка зарекомендувала себе як виважений інструмент плану-
вання для всіх задіяних сторін — і клієнтів, і дістриб’юто-
рів, і Pioneer. Основна мета залишається незмінною — за-
безпечити клієнтам саме ту кількість насіння у тому складі, 
який вони планують перед сезоном. Ми значно поліпшили 
програму і збільшили відсоток виконання прогнозів, у межах 
якого ми запропонуємо бонусне насіння. І найбільш приєм-
на перевага програми 2016 року в тому, що бонусне насіння 
буде постачатися з найсучаснішого на сьогоднішній день за-
воду Pioneer у світі — заводу, що розташований у с. Стасі 
Полтавської області. До речі, якщо Ви ще не відвідали завод, 
обов’язково завітайте до нас у гості при нагоді — будемо 
раді показати Вам, як саме ми виробляємо насіння світової 
якості!

Ми націлені на прогресивний розвиток і розширення на-
ших можливостей. Для нас повага наших партнерів, клі-
єнтів та представників бізнесу, в якому ведеться наша ді-
яльність, — найважливіший фактор довговічності успіху. 
Ми вважаємо, що тільки комплексне здійснення нашої мі-
сії і стратегії забезпечує нам стійкий динамічний розвиток 
на українському ринку.

З повагою,
Роман Нижник, 
Керівник департаменту 
продажів та маркетингу 
DuPont Pioneer Україна

ників як у самій Україні, так і за її межами. 
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Дослідження потреб клієнтів 
(локально на кожному з ринків)

Запит щодо створення гібрида 
передається у відділ науки

Відділ науки узагальнює результати 
досліджень та подає ідею

Випробовування у локальних дослідницьких центрах за умов, максимально 
наближених до виробничих 

Найкращі гібриди з оптимальним 
набором характеристик попадають 
на реєстрацію

Селекція: підбір/створення 
чоловічих і жіночих батьківських 
ліній

Потім, виходячи з потреб та можливо-
стей, приймається рішення щодо 
втілення запиту ринку

Завод із виробництва комерційного 
насіння

Просування гібридів у поля: 
демо, side-by-side

Аналіз задоволеності клієнтів

Прогнозування та планування 
попиту

Логістика, організація постачання Продаж клієнтам

Сотні тисяч комбінацій 
проходять багаторівневий відбір 
для виявлення кращого результату

1 2 3

10 9 8

11 12 13

45

76

B A C

Male

Female

Батьківські лінії схрещуються 
для оптимального результату 

Це відбувається у селекційних 
центрах із необхідними 
кліматичними умовами

x100000

x1000

x100

x1!

Демо

Side-by-side

Відбір гібридів

Правильному гектару — правильний гібрид!

Культури, що підпадають під програму:
  Кукурудза    Соняшник

Початок програми прогнозування 2016 — 01.10.2015
01.10.2015–15.01.2016 — перший акційний період.

15.01.2016–15.03.2016 — другий акційний період.

15.03.2016–15.04.2016 — третій акційний період.

15.04.2016 — закінчення програми прогнозування.

15.06.2016 — термін надання підтверджуючих документів.

18.06.2016–17.07.2016 — розрахунок та узгодження після 
сезонної знижки Постачальника.

Вже втретє, починаючи з 2014 року, ТОВ «Піонер Насіння Україна» продовжує програму всебічної підтримки 
сільгоспвиробника — «Піонер ПЛЮС». 

«Піонер ПЛЮС» — це програма 
прогнозування, що спрямована на:

  моніторинг та координацію попиту на продукцію 
Піонер®;

  корегування вибору гібридів за результатами польо-
вих випробувань та довгорічних спостережень;

  уникнення логістичних пасток на шляху постачання 
прогнозованого насіння;

  максимально можливе задоволення потреб сільгосп-
виробників: правильний гібрид, кількість, термін по-
ставки, дистриб’ютор;

  оперативну боротьбу з контрафактною продукцією 
шляхом всебічного моніторингу процесу постачання 
насіння.

Переваги :
  Розмір заохочення Постачальника за підтримку програми 
Піонер ПЛЮС 2016 визначається в залежності від об’єму 
реалізованого в рамках програми насіння ТМ Піонер від-
носно до загального об’єму, придбаного в сезоні 2016 року;

  Для Виробників розмір заохочення визначається в залеж-
ності від періоду підписання Прогнозу та внесення змін, 
по кожній культурі окремо, та становить від 1% до 10% 
від об’єму придбаного в сезоні 2016 насіння ТМ Піонер.

Результати дії програми  у 2015 році:

Гібриди для видачі акційного насіння у 2016 році:
Група/ 

культура Кукурудза Соняшник

Група 1
П8659, П9000, П8000, 
П9578, П9175, ПР39Р20

П64ЛЕ20, ПР64Ф50

Група 2
ПР39Г32, ПР38А79, 
П8529, ПР39Д81

П63ЛЕ10, П64ЛЕ19, 
ПР64А89, ПР64Е71

За додатковою інформацією щодо акційних програм та пропозицій, будь ласка, звертайтесь до наших регіональних представників!

Підбір 
найбільш вдалих 
для конкретних умов 
гібридів та підписання 
прогнозу з агрономом-
консультантом.

Придбання 
насіння згідно 
з прогнозом 
у дистриб’ютора.

Отримання 
додаткового 
бонуса 
у вигляді 
насіння.

Отримання 
рекордного 
врожаю!

1 2 43

БЛИЗЬКО

80%
наших 

клієнтів

КОЖЕН

10
гектар

КОЖЕН

10
гектар

скористалися 
перевагами 
програми

кукурудзи

в Україні було засіяно 
насінням ПІОНЕР®, достав-
леним за результатими 
прогнозування

соняшнику

Піонер ПЛЮС
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Весь виробничий цикл створення нового гібрида триває більше 5-ти років!
Завдяки інноваційним рішенням DuPont Pioneer займає унікальне місце в світовому ви-
робничому ланцюзі і готовий відповідати на найсерйозніші загальносвітові загрози. 
Разом ми можемо нагодувати весь світ і зберегти природу для майбутніх поколінь.

Наші рішення гарантують, що фермер отримає саме те насіння, яке йому необхідне.

Як народжується гібрид

Як народжується гібрид
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УКРАЇНСЬКЕ 
ОЗНАЧАЄ ЯКІСНЕ
Сучасна демографічна та екологічна ситуація у світі вимагає нових підходів до всіх 
галузей виробничої діяльності. У цьому питанні серед основних потенційних лідерів 
міжнародні організації та корпорації роблять ставку на Україну як агропромислову 
житницю Європи. Окрім того, важливим є і внутрішній продовольчий ринок України, 
а, насамперед, його стабілізація та зміцнення.

Для забезпечення продовольчої безпеки аграрно-промисло-
вому комплексу України необхідно подолати деякі складності, 
і, насамперед, — підвищити врожайність та якість виробле-
ної продукції. Наявні питання можна вирішити інтенсифіка-
цією процесу аграрного виробництва та забезпеченням ринку 
Украї ни якісним посівним матеріалом.

Протягом багатьох років насіння торгової марки Pioneer до-
сить впевнено справляється з цією задачею. Насінництво ку-
курудзи та соняшнику компанії DuPont Pioneer в Україні почи-
нається з поля. Так, саме наші родючі українські землі є стар-
том для високоякісного кінцевого продукту.

Для вирощування в Україні спеціалісти компанії проводять сорто-
випробування тисяч гібридів із портфоліо DuPont Pioneer. 
Серед них нам треба відібрати найбільш врожайні та якісні. 
Окрім того, аналізуються багато інших показників, як то ре-
зистентність до хвороб і шкідників, господарча придатність 
до вирощування в наших природно-кліматичних умовах тощо. 
Лише ті гібриди, які в повній мірі можуть забезпечити потреби 
українського фермера, ми залучаємо у виробництво.

Ділянки гібридизації кукурудзи 
DuPont Pioneer в Сумській 
області.

Сучасна техніка для механізованого видалення волоті.

Українське виробництво

6 www.pioneer.ua



СУЧАСНИЙ ЗАВОД
Завдяки інвестиціям у розмірі 40 млн доларів США у 2013 році 
у с. Стасі відкрився перший в Україні надсучасний насіннєвий 
комплекс. У даний час він повністю забезпечує потреби вироб-
ництва насіння соняшнику та кукурудзи DuPont Pioneer у нашому 
регіоні, але, не дивлячись на це, ведуться постійні роботи з розши-
рення заводу, адже нашою метою є забезпечення високоякісним 
насінням кожного українського фермера та допомогти збільшити 
продуктивність та прибутковість. На сьогоднішній день в селі Стасі 
ми маємо найсучасніший виробничий комплекс в Європі. При бу-
дівництві заводу був врахований багаторічний досвід компанії 
Pioneer та використовується обладнання світових лідерів у сфері 
доробки насіння. Найвищі стандарти якості для польового вироб-
ництва та доробки насіння, які використовуються DuPont Pioneer, 
є єдиними для всіх заводів і локацій у світі.

ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ

КОНДИЦІОНУВАННЯ

Зберігання 
за температури 

18 °С
4,5 год/%

200 осіб

Оптичне 
сортування

Приймання

Сортування Обмолот
Сушка

Знак якостіТочність
до мг/зерно

Чистота 
99,95%

Розподіл 
на 4 фракції

Очистка
Калібрування

ПакуванняПротруєння

Українське виробництво
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КВАЛІФІКОВАНА КОМАНДА
Персонал заводу пройшов навчання на заводах компанії в Європі. 
Виробництво гібридного насіння, звичайно, — нелегка справа і ви-
магає уваги до деталей. При сівбі батьківських форм слід дотримува-
тись найвищої точності та контролю за кожною загорнутою в землю 
насіниною. Адже саме під час сівби закладається потенціал якості 
та врожайності. Після отримання сходів основною задачею наших 
спеціалістів є генетична чистота поля. Для досягнення 100% вирів-
неності поля за всіма ознаками ми проводимо видове вибраковуван-
ня нетипових рослин. Така операція потребує виваженого підходу та 
точності в оцінці ризиків, тому виконується вручну. Кожну рослину, 
яка потім попаде в посівну одиницю DuPont Pioneer, ми ретельно 
аналізуємо на відповідність стандартам якості. Наш кінцевий резуль-
тат — 100% генетичної чистоти.

Специфіка виробництва гібридної кукурудзи вимагає, щоб материнська 
форма кукурудзи (з якої невдовзі і буде зібране насіння) відповідним 
чином була запилена пилком батьківської лінії. Для цього наші спеці-
алісти разом із найкращими українськими аграріями проводять специ-
фічний процес — видалення волотей на рослинах материнської форми 
кукурудзи (для уникнення самозапилення). Спецмашини сучасних сві-
тових брендів видаляють волоть механізовано — досягаючи 70–80% 
якості роботи. А отже, волоті, які залишилися, необхідно проконтролю-
вати вручну. Постійний моніторинг та контроль забезпечує нам 100% 
якісно-запилених рослин.

Насіннєвий відділ DuPont Pioneer має повний комплекс сучасної тех-
ніки для збирання кукурудзи фірми OXBO. Ми повністю забезпечуємо 
бережне та якісне збирання врожаю з мінімальними втратами та до-
ставляємо врожай на завод протягом 10 годин. Це допомагає нам от-
римати високу якість насіннєвої сировини.

НАДІЙНІ ПАРТНЕРИ
Співробітництво із найбільш надійними та найбільш кваліфікованими 
виробниками є першочерговим пріоритетом для нас. Окрім того, компа-
нія DuPont Pioneer щороку проводить тренінги та семінари, в ході яких 
виробники нашої насіннєвої сировини детально розглядають всі ас-
пекти вирощування, новітні технології та передовий міжнародний 
досвід компанії. Для досягнення високої якості насіннєвої сировини, 
яка вирощується в Україні, ми ретельно вивчаємо всі фактори впливу, 
використовуємо найкращі технології у сфері підготовки ґрунту, сівби, 
зрошення, удобрення, контролю бур’янів, шкідників та хвороб.

Ми завжди відкриті для співпраці у сфері виробництва насіння куку-
рудзи і соняшнику.  

Для майбутньої співпраці звертайтеся до Сергія Панченка, керівника 
польового виробництва ТОВ «Стасі Насіння». 
Teл.: +380 53 262 5030 | Фaкс: +380 532 62 5034 | Moб. тел.: +38 050 307 57 20
E-mail: sergii.panchenko@pioneer.com

Сівба гібридного соняшнику 
на Черкащині.

Зрошування — запорука 
найвищої якості насіння.

Українське виробництво
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Ранньостиглі Ранньостиглі
P7709 190 З зер., спирт   придатний так ні – – + – – 80–90 65–70 +++ +++++ +++ ++++ ++ 30% 10% 10%
PR39A50 200 КП зер., круп.   малопридатний так ні + + + + – 80–95 70–75 ++ +++++ +++++ +++ +++++ ++++ ++ ++ ++ 30% 10% 10%
PR39H32 200 КП зер., круп.   дуже придатний ні ні + + + + + 80–95 70–75 ++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++ ++ ++ 30% 10% 10%
PR39W45 220 П зер., сил.   придатний так ні – + + + – 80–90 65–70 ++ +++++ +++++ +++++ ++++ ++++ ++++ 30% 10% 10%
P8521 220 ЗП зер., сил.   придатний ні так – + + + – 80–90 65–70 ++ ++++ ++++ ++++ +++++ +++++ +++++ 30% 10% 10%
P8025 230 КП зер., круп.   придатний так ні – + + + – 80–90 65–70 ++ ++++ ++++ ++++ +++++ +++++ +++++ 30% 10% 10%
P8000 230 ЗП зер., сил.   придатний ні ні – – + + – 80–90 65–70 ++ ++++ ++++ ++++ +++++ +++++ +++++ 30% 10% 10%
PR39G83 230 ЗП зер., сил., спирт   дуже придатний так так – – + + – 80–90 65–70 ++ +++ ++++ +++++ ++++ +++++ +++++ ++ ++ 30% 10% 20%

Середньоранні Середньоранні
PR39R86 250 КП зер., сил., круп.   придатний ні ні – + + – – 75–80 65–70 +++ ++++ ++++ +++++ ++++ ++++ +++++ 30% 10% 20%
PR39T13 250 КП зер., сил.   дуже придатний так так – + + + – 75–80 65–70 +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++++ +++ ++ 30% 10% 20%
PR39D81 260 ЗП зер., крохм., спирт   малопридатний так так – + + + – 75–80 65–70 ++ ++++ ++++ ++++ +++++ +++ +++ +++ ++ ++++ 40% 30% 20%

AQUAmax® P8523 260 ЗП зер., крохм., спирт   дуже придатний ні ні – – + – – 75–80 65–70 ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ ++ ++++ 40% 30% 20%
P8529 280 ЗП зер., спирт   придатний так ні – + + + – 75–80 65–70 ++ ++++ ++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++ +++ +++++ 40% 30% 20%
PR39B76 280 З зер., спирт   дуже придатний так ні – – + + – 75–80 65–70 ++ +++ +++ ++++ +++++ +++++ +++++ ++++ ++ 40% 30% 20%
P8745 280 П зер., сил., спирт   придатний так так – + + – – 75–80 65–70 +++ ++++ +++++ +++++ ++++ 40% 30% 20%
PR39F58 290 З зер., сил., спирт   придатний так ні – + + – – 75–80 65–70 ++ +++ +++ ++++ +++++ +++++ +++++ ++++ ++ +++++ 40% 30% 20%
P8659 290 З зер., спирт   придатний так так – – + – – 75–80 65–70 ++ +++ +++ ++++ +++++ +++++ +++++ ++++ ++ +++++ 40% 30% 20%
PR38Y34 290 КП зер., сил., круп.   придатний так так + + + + – 70–75 60–65 ++ +++ +++ ++++ +++++ +++++ +++++ 40% 30% 20%
P8816 300 З зер., спирт   малопридатний так так – + + – – 70–75 60–65 ++++ +++ +++ ++++ +++++ +++++ +++++ ++++ 40% 30% 20%

Середньостиглі Середньостиглі
P9000 310 П зер., спирт   придатний так ні – + + + – 70–75 60–65 +++ ++ ++ ++++ +++++ +++++ +++++ ++++ ++ ++++ 0% 30% 30%
PR38N86 320 ЗП зер., спирт   малопридатний так так – + + – – 70–75 60–65 +++ +++++ +++++ ++++ ++++ ++ +++ 0% 30% 30%
P9025 330 П зер., сил., спирт   придатний так так – + + – – 70–75 60–65 ++++ ++ ++ ++++ +++++ +++++ +++++ ++++ ++++ +++++ 0% 30% 30%
PR38A79 330 ЗП зер., спирт   придатний так так – + + + – 70–75 60–65 ++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++ ++++ 0% 30% 30%

AQUAmax® P9175 330 З зер., крохм., спирт   придатний так ні – – + – – 70–75 65–70 +++ ++ +++ ++++ +++++ +++++ ++++ ++++ 0% 30% 30%
P9400 340 ЗП зер., спирт   придатний так так – + + – – 70–75 60–65 +++ +++ ++++ +++++ +++++ ++++ +++++ 0% 30% 30%

Середньопізні Середньопізні
P9578 350 З зер., крохм., спирт   придатний так ні – + + – – 70–75 60–65 +++ +++ ++++ +++++ +++++ ++++ +++++ 0% 30% 30%

AQUAmax® P9241 360 З зер., крохм., спирт   придатний ні так – + + – – 70–75 60–65 +++ +++ ++++ +++++ ++++ +++++ 0% 20% 40%
P9721 380 З зер., крохм., спирт   малопридатний ні так – – + – – 60–65 55–60 +++ +++ ++++ +++++ ++++ +++++ 0% 30% 30%

PR37Y12 390 ЗП зер., сил., крохм., 
спирт   придатний так так – + + – – 60–65 55–60 ++ +++ +++ ++++ +++++ ++++ ++++ 0% 20% 40%

PR37N01 390 ЗП зер., спирт   придатний так ні – + + – – 60–65 55–60 ++ +++ +++ ++++ +++++ ++++ +++++ 0% 30% 30%
Пізньостиглі Пізньостиглі

AQUAmax® P9911 440 З зер., спирт   малопридатний ні ні – – + – – 55–60 50–55 ++ ++++ +++++ +++++ +++++ 0% 20% 40%

PR37F73 440 З зер., сил., крохм., 
спирт   придатний так так – – + – – 60–65 55–60 ++ +++ +++ ++++ +++++ ++++ +++++ 0% 20% 40%

AQUAmax® P0216 480 З зер., спирт   придатний ні ні – – + – – 55–60 50–55 ++ ++++ +++++ +++++ +++++ 0% 20% 40%
PR35F38 490 ЗП зер., спирт   придатний так так – + + – – 55–60 50–55 ++ ++ ++ ++++ +++++ +++++ +++++ 0% 20% 40%

Для харчових цілей Для харчових цілей
PR39R20 290 КП зер., круп.   придатний ні ні – + + – – 75–80 65–70 ++ +++ +++ ++++ +++++ +++++ +++++ ++++ 40% 30% 20%
PR38A75 330 В зер., крохм., спирт   придатний так так – + + – – 70–75 60–65 +++ ++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++ ++++ 0% 30% 30%
PR38A22 390 В зер., крохм., спирт   дуже придатний так так – – + – – 60–65 55–60 ++ +++ +++ ++++ +++++ ++++ +++++ 0% 20% 40%

Асортимент кукурудзи Pioneer®  у сезоні 2016 року

* Тип зерна: К — кременистий; КП — кременистоподібний; П — проміжний; ЗП — зубоподібний; З — зубовий; В — восковидний.

** У разі вирощування гібридів на силос норму висіву необхідно збільшити на 15–20% від рекомендованої. 

 Добра  Дуже добра  Відмінна  Новинка
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Ранньостиглі Ранньостиглі
P7709 190 З зер., спирт   придатний так ні – – + – – 80–90 65–70 +++ +++++ +++ ++++ ++ 30% 10% 10%
PR39A50 200 КП зер., круп.   малопридатний так ні + + + + – 80–95 70–75 ++ +++++ +++++ +++ +++++ ++++ ++ ++ ++ 30% 10% 10%
PR39H32 200 КП зер., круп.   дуже придатний ні ні + + + + + 80–95 70–75 ++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++ ++ ++ 30% 10% 10%
PR39W45 220 П зер., сил.   придатний так ні – + + + – 80–90 65–70 ++ +++++ +++++ +++++ ++++ ++++ ++++ 30% 10% 10%
P8521 220 ЗП зер., сил.   придатний ні так – + + + – 80–90 65–70 ++ ++++ ++++ ++++ +++++ +++++ +++++ 30% 10% 10%
P8025 230 КП зер., круп.   придатний так ні – + + + – 80–90 65–70 ++ ++++ ++++ ++++ +++++ +++++ +++++ 30% 10% 10%
P8000 230 ЗП зер., сил.   придатний ні ні – – + + – 80–90 65–70 ++ ++++ ++++ ++++ +++++ +++++ +++++ 30% 10% 10%
PR39G83 230 ЗП зер., сил., спирт   дуже придатний так так – – + + – 80–90 65–70 ++ +++ ++++ +++++ ++++ +++++ +++++ ++ ++ 30% 10% 20%

Середньоранні Середньоранні
PR39R86 250 КП зер., сил., круп.   придатний ні ні – + + – – 75–80 65–70 +++ ++++ ++++ +++++ ++++ ++++ +++++ 30% 10% 20%
PR39T13 250 КП зер., сил.   дуже придатний так так – + + + – 75–80 65–70 +++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++++ +++ ++ 30% 10% 20%
PR39D81 260 ЗП зер., крохм., спирт   малопридатний так так – + + + – 75–80 65–70 ++ ++++ ++++ ++++ +++++ +++ +++ +++ ++ ++++ 40% 30% 20%

AQUAmax® P8523 260 ЗП зер., крохм., спирт   дуже придатний ні ні – – + – – 75–80 65–70 ++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++ ++ ++++ 40% 30% 20%
P8529 280 ЗП зер., спирт   придатний так ні – + + + – 75–80 65–70 ++ ++++ ++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++ +++ +++++ 40% 30% 20%
PR39B76 280 З зер., спирт   дуже придатний так ні – – + + – 75–80 65–70 ++ +++ +++ ++++ +++++ +++++ +++++ ++++ ++ 40% 30% 20%
P8745 280 П зер., сил., спирт   придатний так так – + + – – 75–80 65–70 +++ ++++ +++++ +++++ ++++ 40% 30% 20%
PR39F58 290 З зер., сил., спирт   придатний так ні – + + – – 75–80 65–70 ++ +++ +++ ++++ +++++ +++++ +++++ ++++ ++ +++++ 40% 30% 20%
P8659 290 З зер., спирт   придатний так так – – + – – 75–80 65–70 ++ +++ +++ ++++ +++++ +++++ +++++ ++++ ++ +++++ 40% 30% 20%
PR38Y34 290 КП зер., сил., круп.   придатний так так + + + + – 70–75 60–65 ++ +++ +++ ++++ +++++ +++++ +++++ 40% 30% 20%
P8816 300 З зер., спирт   малопридатний так так – + + – – 70–75 60–65 ++++ +++ +++ ++++ +++++ +++++ +++++ ++++ 40% 30% 20%

Середньостиглі Середньостиглі
P9000 310 П зер., спирт   придатний так ні – + + + – 70–75 60–65 +++ ++ ++ ++++ +++++ +++++ +++++ ++++ ++ ++++ 0% 30% 30%
PR38N86 320 ЗП зер., спирт   малопридатний так так – + + – – 70–75 60–65 +++ +++++ +++++ ++++ ++++ ++ +++ 0% 30% 30%
P9025 330 П зер., сил., спирт   придатний так так – + + – – 70–75 60–65 ++++ ++ ++ ++++ +++++ +++++ +++++ ++++ ++++ +++++ 0% 30% 30%
PR38A79 330 ЗП зер., спирт   придатний так так – + + + – 70–75 60–65 ++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++ ++++ 0% 30% 30%

AQUAmax® P9175 330 З зер., крохм., спирт   придатний так ні – – + – – 70–75 65–70 +++ ++ +++ ++++ +++++ +++++ ++++ ++++ 0% 30% 30%
P9400 340 ЗП зер., спирт   придатний так так – + + – – 70–75 60–65 +++ +++ ++++ +++++ +++++ ++++ +++++ 0% 30% 30%

Середньопізні Середньопізні
P9578 350 З зер., крохм., спирт   придатний так ні – + + – – 70–75 60–65 +++ +++ ++++ +++++ +++++ ++++ +++++ 0% 30% 30%

AQUAmax® P9241 360 З зер., крохм., спирт   придатний ні так – + + – – 70–75 60–65 +++ +++ ++++ +++++ ++++ +++++ 0% 20% 40%
P9721 380 З зер., крохм., спирт   малопридатний ні так – – + – – 60–65 55–60 +++ +++ ++++ +++++ ++++ +++++ 0% 30% 30%

PR37Y12 390 ЗП зер., сил., крохм., 
спирт   придатний так так – + + – – 60–65 55–60 ++ +++ +++ ++++ +++++ ++++ ++++ 0% 20% 40%

PR37N01 390 ЗП зер., спирт   придатний так ні – + + – – 60–65 55–60 ++ +++ +++ ++++ +++++ ++++ +++++ 0% 30% 30%
Пізньостиглі Пізньостиглі

AQUAmax® P9911 440 З зер., спирт   малопридатний ні ні – – + – – 55–60 50–55 ++ ++++ +++++ +++++ +++++ 0% 20% 40%

PR37F73 440 З зер., сил., крохм., 
спирт   придатний так так – – + – – 60–65 55–60 ++ +++ +++ ++++ +++++ ++++ +++++ 0% 20% 40%

AQUAmax® P0216 480 З зер., спирт   придатний ні ні – – + – – 55–60 50–55 ++ ++++ +++++ +++++ +++++ 0% 20% 40%
PR35F38 490 ЗП зер., спирт   придатний так так – + + – – 55–60 50–55 ++ ++ ++ ++++ +++++ +++++ +++++ 0% 20% 40%

Для харчових цілей Для харчових цілей
PR39R20 290 КП зер., круп.   придатний ні ні – + + – – 75–80 65–70 ++ +++ +++ ++++ +++++ +++++ +++++ ++++ 40% 30% 20%
PR38A75 330 В зер., крохм., спирт   придатний так так – + + – – 70–75 60–65 +++ ++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++ ++++ 0% 30% 30%
PR38A22 390 В зер., крохм., спирт   дуже придатний так так – – + – – 60–65 55–60 ++ +++ +++ ++++ +++++ ++++ +++++ 0% 20% 40%

Асортимент кукурудзи Pioneer®  у сезоні 2016 року
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Урожайність з урахуванням витрат на сушку, тонн
Урожайність, втрачена через сушку, тонн
Витрати через вологість, вищу за залікову, тонн
Вологість під час збирання, %

Урожайність з урахуванням витрат на сушку, тонн
Урожайність, втрачена через сушку, тонн
Витрати через вологість, вищу за залікову, тонн
Вологість під час збирання, %

* Середня урожайність визначалася по 18 гібридам,  присутнім у демопосівах. * Середня урожайність визначалася по 15 гібридам,  присутнім у демопосівах.
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Р9175 Р9175Р9241 Р9241Р0216 Р0216Р9911 Р9911Р9400 PR38A79 PR38A79PR38N86 PR9400Середнє* Середнє*

Технологія Optimum® AQUAmax® 

Компанія DuPont Pioneer є світовим лідером зі створення 
посухостійких гібридів протягом 50 років. Науковці на-
шої компанії усвідомлюють, що досягти стійкості гібридів 
до посухи набагато важче, ніж створити гібриди, стійкі до 
хвороб або шкідників. Недостатня кількість опадів та ви-
сокі температури є ключовими факторами, які обмежують 
потенціал урожайності гібридів кукурудзи в кукурудзяному 
поясі України. Шляхом традиційної селекції та тестування 
компанія DuPont Pioneer постійно розширює та вдоскона-
лює свою генетичну базу та набір батьківських ліній і гібри-
дів. Гібриди компанії DuPont Pioneer Optimum® AQUAmax® 
мають цілий ряд рис, які забезпечують такі характеристики, 
як синхронне викидання волоті і рилець та більш розвинену 
кореневу систему, що гарантує краще вбирання вологи.

Як створюються гібриди Optimum® AQUAmax®?

Продукти Optimum® AQUAmax® створюються та випробову-
ються із використанням багаторічних напрацювань ком-
панії DuPont Pioneer у сфері досліджень посухостійкості 
та запатентованої системи «Технологія Підвищення Уро-
жаю (AYT™)», що забезпечує збільшення врожаю в умовах 
обмеженої кількості вологи. Дана технологія дозволяє до-
слідникам нашої компанії ефективно вивчати та відбирати 
природні характеристики гібридів кукурудзи, які покращу-
ють доступ до наявної вологи та забезпечують її ефективне 
використання протягом посушливих періодів. 

Яку перевірку проходять гібриди Optimum® AQUAmax®? 

Просуванню новостворених гібридів лінійки Optimum® 
AQUAmax® на ринок України передує їх широке тестування 
у ґрунтово-кліматичних умовах, подібних до умов України, 
за рахунок використання ексклюзивної програми, розроб-
леної науковцями DuPont Pioneer. Після позиціонування 
гібридів за кордоном відібрані гібриди випробовуються 
дослідним відділом компанії DuPont Pioneer Україна у влас-
ній мережі дослідних полів (до 30 точок по всій країні). Фі-
нальною перевіркою для гібридів, які були рекомендовані 
дослідним відділом, є випробування у демопосівах по всій 
території України (понад 100 демополів у 2015 році). 

В чому полягає перевага гібридів Optimum® AQUAmax®?

Гібриди лінійки Optimum® AQUAmax® надають товаровироб-
никам додаткові варіанти мінімізації ризиків та максиміза-
ції продуктивності під час посухи. В умовах українського 
ринку ці гібриди є єдиним науково перевіреним продуктом, 
відібраним на основі специфічної продуктивності. Голов-
ною вимогою для включення гібридів у лінійку Optimum® 
AQUAmax® було отримання як мінімум на 3% вищої урожай-
ності над стандартами у звичайних умовах та 5% в умовах 
з недостатнім вологозабезпеченням. В якості стандартів ви-
користовувались найбільш поширені гібриди-лідери ринку.

Як показали себе гібриди Optimum® AQUAmax® у не-
сприятливих умовах?

Для прикладу, по Миколаївській області, незважаючи на кіль-
кість опадів, нижчу від норми на 15% за середнє значення про-
тягом вегетаційного періоду, гібриди Р9175, Р9241 та Р0216 лі-
нійки Optimum® AQUAmax® забезпечили збиральну врожайність 
вище 9 т і залікову врожайність вище 8 т при вологості 14%.

У Донецькій та Запорізькій областях гібриди Р9175, Р9241, 
Р9911 та Р0216 зайняли чільне місце у лінійці гібридів DuPont 
Pioneer (див. відповідні графіки). Варто відмітити, що у всіх 
наведених областях кількість опадів за вегетаційний період 
була нижча норми в середньому на 15%. По Донецькій облас-
ті середній рівень урожайності в минулому складному сезоні 
коливався в межах 3–4 т/га, і саме в таких умовах гібриди лі-
нійки Optimum® AQUAmax® Р9175, Р9241 та Р0216 забезпечи-
ли залікову врожайність вище 6 т/га. Для розрахунків бралися 
наступні параметри: ціна 1 т зерна кукурудзи — 2860 грн, вар-
тість 1 т-% — 79 грн.

Які гібриди Optimum® AQUAmax® у 2016 році пропонує 
компанія DuPont Pioneer?

На сезон 2016 року компанія Pioneer пропонує 5 гібридів 
кукурудзи в лінійці Optimum® AQUAmax®: Р8523 — ФАО 260, 
Р9175 — ФАО 330, Р9241 — ФАО 360, Р9911 — ФАО 440 
та Р0216 — ФАО 480. Ці гібриди пройшли всі етапи тесту-
вання з гідними результатами і зможуть задовольнити по-
треби українських аграріїв від Полісся до Степу.

AQUAmax®

12 www.pioneer.ua



P8523 P9175

P9241 P9911

P0216

AQUAmax®
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Два в одному — 
урожайність і ранньостиглість

P7709
П7709 ФАО 190

Придатність до строків посіву

Високий 
урожай

Волого-
віддача

Висока 
стійкість 
до хвороб

ранні

50 60 70 80 90

оптимальні пізні

Мінімальний обробіток

Пізнє збирання

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

недостатнє

достатнє
Зволоження:

Придатність 
до монокультури

Віддача вологи

Посухостійкість

ні так

такні

  Простий гібрид із зубовим типом зерна.

  Зернового напрямку, з дуже доброю вологовіддачею. 

  Середньоросла рослина з оптимальним кріпленням качана.

  Висока толерантність до поширених хвороб кукурудзи.

  Посухостійкість добра.

Рекомендується:

 висівати в оптимальні строки;

 для монокультури і No-till.
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14,00%

9,03
19,50%

9,53  
20,70%

8,16
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6,44 
16,90%
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7,98
19,20% 10,54

17,60%

9,73
20,60%

8,94
22,00%

9,90
16,00% 4,81

11,30%

Ранньостиглі гібриди кукурудзи

Ранньостиглі гібриди (ФАО 190–240)
Гібриди для вирощування у зоні достатнього зволоження Полісся та Лісостепу, а також 
для посівного та збирального конвеєра в Північному Степу.

Результати збирання демопосівів у Поліссі, ранньостиглі гібриди
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Вологість, % 2015 2014
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17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00

PR39G83 
(7 полів)

P8000 
(10 полів)

P7709 
(29 полів)

P8000 
(18 полів)

PR39W45 (17 полів)

PR39A50
(18 полів)

PR39H32 
(16 полів)

PR39G83 
(22 поля)

PR39H32 
(10 полів)

PR39A50 
(10 полів)

PR39W45
(12 полів)

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %
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Ранньостиглі гібриди кукурудзи

Два роки працюємо з гібридами ПІОНЕР. Гібриду ПР39Г83 ми віддаємо перевагу через оптимальне 
для наших умов ФАО та стабільний розвиток. В гібриді нас приваблює придатність його до монокуль-
тури і мінімального обробітку ґрунту, стійкість до хвороб. Слід зазначити його високу жаростійкість 
в цьому році і відмінну вологовіддачу.

У цьому сезоні на наших полях ми вирощували кілька гібридів кукурудзи, в т. ч. і ПР39В45, який в по-
сушливих умовах вегетації забезпечив середню врожайність із 100 га 9,8 т при збиральній вологос-
ті 21–23%. Хочемо відмітити, що під кукурудзу ми завжди ретельно готуємо поле та робимо наголос 
на основний обробіток ґрунту. Навесні під культивацію вносимо карбамід, а при посіві використо-
вуємо нітроамофоску. Також є дуже важливим під час посіву дотримуватись помірної швидкості руху 
посівного комплексу, щоб густота стояння рослин була в межах норми на час збирання, про що не-
одноразово наголошують представники компанії Піонер. Ми готові до подальшої співпраці із Піонер.

Ткачук Віталій Олександрович
Головний агроном ТОВ «ЗАХІД АГРОПРОМ», Рівненська область, Костопільський район, с. Великий Мидськ.

Вараниця Роман Миронович, Семенчук Юрій Андрійович
ТОВ «Перв’ятичі-агроком», Львівська область, Сокальський район. 

Ліворуч на фото — директор Вараниця Роман Миронович, праворуч — агроном Семенчук Юрій Андрійович.

Результати збирання демопосівів у Поліссі, середньостиглі гібриди
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Вологість, % 2015 2014
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P9578
(6 полів)

P9400
(6 полів)

P9175
(8 полів)

PR38A79
(6 полів)

PR38N86
(6 полів)

P8400
(8 полів)

P9241
(19 полів)PR38A75

(7 полів)

P9400
(19 полів)

P9578
(28 полів)

P9175
(36 полів)

PR38N86 
(21 поле)

PR38A79 
(11 полів)

Результати збирання демопосівів у Поліссі, середньоранні гібриди
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PR39R20 
(7 полів)PR39T13 

(9 полів)

P8745 
(11 полів)P8659 

(10 полів)

PR39B76 
(10 полів)

PR39B76 
(25 полів)

P8745 
(40 полів)P8659 

(19 полів)

PR39T13 
(13 полів)

P8529 (19 полів)
PR39D81 (17 полів)

PR39R20 
(13 полів)

PR39F58 
(12 полів)

PR39F58
(9 полів)

PR39D81 
(8 полів)

Вологість, %
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Ранньостиглий кременистоподібний 
гібрид для монокультури

Високопродуктивний гібрид 
зі стійкістю до стеблового вилягання

PR39H32

P8521

ПР39Г32 ФАО 200

П8521 ФАО 220

Придатність до строків посіву

Придатність до строків посіву

ранні

ранні

50

50

60

60

70

70

80

80

90

90

оптимальні

оптимальні

пізні

пізні

Мінімальний обробіток

Мінімальний обробіток

Пізнє збирання

Пізнє збирання

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

недостатнє

недостатнє

достатнє

достатнє

Зволоження:

Зволоження:

Придатність 
до монокультури

Придатність 
до монокультури

Віддача вологи

Віддача вологи

Посухостійкість

Посухостійкість

ні так

ні так

такні

такні

 Простий гібрид із кременистоподібним типом зерна.

 Гібрид зернового напрямку.

 Придатний для раннього посіву.

 Добре адаптований до холодних та вологих умов.

  Простий гібрид із зубоподібним типом зерна.

  Середньоросла рослина з оптимальним кріпленням качана.

  Має надзвичайно високий потенціал урожайності зерна.

  Добра посухостійкість.

  Добра толерантність до летючої 
та пухирчастої сажок.

  Добра стійкість до гельмінтоспоріозу.

  Використання: зерно, крупа.

зі стійкістю до стеблового вилягання

7,45
14,3%

8,57
15,6%

7,61
19,2%7,27

15,0% 6,21
14,9%

7,46
22,7%

5,19
14,2%

6,71
13,1%

10,45
14,0%

7,18
12,3%

4,0
13,5%

6,36
18,5%

7,89
19,6%

6,87
13,7%

4,93
11,3%

4,41
10%

Рекомендується:

  придатний для вирощування 
у монокультурі (кукурудза по кукурудзі);

  здійснювати посів у добре підготовлений 
ґрунт;

  застосовувати післясходові гербіциди 
виключно у відповідності до фаз 
розвитку культури.

Рекомендується:

  застосовувати післясходові 
гербіциди виключно у відповідності 
до фаз розвитку культури;

  придатний до вирощування 
у монокультурі .

Ранньостиглий кременистоподібний 

Рекомендується:

  придатний для вирощування 

6,79
23,8%

5,43
18,7%

8,05
18,8%

7,3
20,1%

7,29
21,9%

6,82
13,5%

5,32
20,9%

9,32
21,3%

5,35
22,2%

9,96
29,3%

7,89
22,5%

8,89
19,1% 10,21

14,6%

9,01
17,2%

7,27
20,6%

4,21
12,1%

Високий 
урожай

Високий 
урожай

Висока 
стійкість 
до хвороб

Висока 
волого-
віддача

Висока 
посухо-
стійкість

  Має виражену компенсаційну здатність при нерівномірній густоті.

  Пластичний з доброю посухостійкістю та середньою жаро стій-
кістю.

 Толерантність до пухирчастої сажки вища за середню.

НОВИЙ

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %

Ранньостиглі гібриди кукурудзи
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Високоврожайний гібрид із гарною 
адаптацією до умов вирощування

Надійний гібрид, спеціально 
створений для монокультури

P8025

PR39G83

П8025 ФАО 230

ПР39Г83 ФАО 230

Придатність до строків посіву

Придатність до строків посіву

ранні

ранні

50

50

60

60

70

70

80

80

90

90

оптимальні

оптимальні

пізні

пізні

Мінімальний обробіток

Мінімальний обробіток

Пізнє збирання

Пізнє збирання

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

недостатнє

недостатнє

достатнє

достатнє

Зволоження:

Зволоження:

Придатність 
до монокультури

Придатність 
до монокультури

Віддача вологи

Віддача вологи

Посухостійкість

Посухостійкість

ні так

ні так

такні

такні

  Простий гібрид із кременистоподібним типом зерна.

  Середньоросла рослина з оптимальним кріпленням качана.

  Має надзвичайно високий потенціал урожайності зерна.

  Добра посухостійкість.

  Добра толерантність до летючої 
та пухирчастої сажок.

  Добра стійкість до гельмінтоспоріозу.

  Використання: зерно, крупа.

  Простий гібрид із зубоподібним типом зерна.

  Зернового напрямку, проте можливе використання на силос.

  Дуже добра вологовіддача.

  Посухостійкість добра.

  Толерантність до летючої сажки відмінна.

  Толерантність до пухирчастої сажки добра.

Високоврожайний гібрид із гарною 
адаптацією до умов вирощуванняадаптацією до умов вирощування 12,7

21,3%

15,9
20,8%

11,8
17,5%

9,9
11,7%

13,4
25,0%

11,5
28,0%

10,2
17,8%

11,7
23,2%

15,0
30,6%

14,0
23,0%

13,9
23,2%

11,0
19,5%

9,9
14,0%

9,9
15,8%

5,9
15,8%

10,7
15,9%

12,9
12,7%

11,4
12,9%

7,2
13,5%

5,3
13,3%

5,8
14,5%

13,4
25,6%

Рекомендується:

  застосовувати післясходові 
гербіциди виключно у відповідності 
до фаз розвитку культури;

  придатний до вирощування 
у монокультурі .

Рекомендується:

  придатний для вирощування 
у монокультурі (кукурудза по кукурудзі);

  використовувати на полях із потенційною 
небезпекою сажкових хвороб;

  висівати в оптимальні строки.

7,12
21,6%

8,47
19,6%10,56

24,8%
7,0

18,5%
6,0

18,0%

8,32
32,1%

5,33
14,6%

6,51
13,8%

8,79
19,6%

6,04
24,0%

8,66
33,1%

10,32
19,8%

10,66
16,2%

8,59
13,8%

9,54
21,6%

10,36
24,2%

6,56
11,6%

4,89
13,5%

Високий 
урожай

Висока 
стійкість 
до хвороб

Висока 
волого-
віддача

Висока 
посухо-
стійкість

Швидкий 
стартовий 
ріст

НОВИЙ

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %

Ранньостиглі гібриди кукурудзи
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Гібриди для вирощування в Поліссі та Лісостепу, а також для посівного та збирального 
конвеєра в Північному Степу.

Середньоранні гібриди кукурудзи

Середньоранні гібриди (ФАО 250–300)

Результати збирання демопосівів у Лісостепу, ранньостиглі гібриди

Ур
ож

ай
ні

ст
ь 

за
лі

ко
ва

 (
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%
), 

ц/
га

Вологість, % 2015 2014

130

120

110

100

90

80

70

60
13,00 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00

P8000
(79 полів)

PR39R86
(2 поля)

PR39G83
(37 полів)

PR39W45
(17 полів)

P7709
(35 полів)

P8000
(20 полів)

PR39T13
(18 полів)

P8521
(12 полів) PR39A50

(18 полів)

PR39H32
(17 полів)

PR39W45
(77 полів)

PR39A50
(75 полів)

PR39T13
(77 полів)

PR39H32
(79 полів)

PR39G83
(87 полів)

Гібрид ПР39Д81, площа у 2015 році — 132 га.

Вже більше 10 років висіваємо гібрид ПР39Д81 на своїх полях. Віддаємо йому перевагу завдяки 
його надійності, щорічній високій врожайності та інтенсивній вологовіддачі як на полі, так і під час 
сушіння. Раніше висівали тільки імпортне насіння, але з появою насіннєвого заводу компанії Pioneer 
у с. Стасі переконалися у високій якості насіння українського виробництва. Удобрюємо кукурудзу 
із розрахунку N162P68K76 кг д.р. Під кукурудзу проводимо оранку після попередника — озимої 
пшениці. До сходів вносимо гербіцид Ацетоган 1,5 л/га, а у фазу до 5 листків — МайсТер Пауер 
1,3 л/га. Віднедавна на усіх полях кукурудзи вносимо препарат Кораген 130 мл/га, тому не маємо 
проблем із кукурудзяним стебловим метеликом.

Цизь Роман Михайлович
Головний агроном ТОВ «П’ятидні», Волинська область, Володимир-Волинський район.
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Середньоранні гібриди кукурудзи

Пластичний гібрид зі швидкою 
вологовіддачею

PR39D81
ПР39Д81 ФАО 260

Придатність до строків посіву

ранні

50 60 70 80 90

оптимальні пізні

Мінімальний обробіток

Пізнє збирання

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

недостатнє

достатнє
Зволоження:

Придатність 
до монокультури

Віддача вологи

Посухостійкість

ні так

такні

  Простий гібрид із зубоподібним типом зерна.

  Широкий діапазон строків посіву (від раннього до пізнього).

  Добра холодостійкість та швидкий стартовий ріст. 

6,87
21,7%

7,81
12,5%

6,88
13,6%

12,2
12,8%

5,22
20,0%

6,13
19,8%

9,21
26,2%

7,57
25,0% 8,89

20,3%
6,73

19,6%
7,39

17,6%

7,72
16,2%

7,6
20,3%

9,09
18,9%

9,83
20,4%

10,40
14,8%

7,25
12,6%

9,46
20,7%

7,43
14,3%

4,37
10,0%

4,93
12,6%

Рекомендується:
  дотримуватись максимально допустимої 

густоти посіву;

  можливе використання на слабо 
дренованих ґрунтах, за мінімального 
обробітку;

  бажаний хімічний/біологічний контроль 
кукурудзяного метелика.

Висока 
посухо-
стійкість

Висока 
волого-
віддача

Швидкий 
стартовий 
ріст

  Зернового напрямку з високим потенціалом урожайності 
та дуже доброю вологовіддачею.

  Дуже добра посухостійкість.

Гібрид кукурудзи П8659 вирощуємо вже не перший рік. У 2014 році цей гібрид на 2000 га пока-
зав урожайність 12 т/га. Навіть у жаркий та посушливий 2015 рік П8659 ми збирали з урожайністю 
9–10 т/га при вологості 18–19%. Гібрид має добру посухо- та жаростійкість, високу врожайність 
та вологовіддачу. У 2016 році П8659 також будемо  вирощувати, оскільки він гарно зарекомендував 
себе в екстремальних умовах 2015 року.

Ревко Володимир Сергійович
Головний агроном ТОВ «Енселко-Агро», Хмельницька область, Старокостянтинівський район, с. Сахнівці.

Результати збирання демопосівів у Лісостепу, середньоранні гібриди

Ур
ож
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ц/
га

Вологість, % 2015 2014

14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00

PR39R20
(75 полів)

PR38Y34
(90 полів)

PR39F58
(85 полів)

P8400
(68 полів)

P8529
(14 полів)

P8745
(90 полів)

PR39B76
(86 полів)PR39D81

(75 полів)

PR39B76
(42 поля)

P8529
(26 полів)

P8745
(71 поле)

PR39D81
(19 полів)

PR39R20 
(16 полів)

PR39F58 
(22 поля)P8659 

(36 полів)

P8659
(92 поля)

105

100
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90
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65

60

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %
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Середньоранні гібриди кукурудзи

Максимально ефективне 
використання наявної вологи

Посухо- та жаростійкий пластичний 
гібрид  для різних зон вирощування

Середньоранні гібриди кукурудзи

Р8523

Р8529

П8523 ФАО 260

П8529 ФАО 280

Придатність до строків посіву

Придатність до строків посіву

ранні

ранні

50

50

60

60

70

70

80

80

90

90

оптимальні

оптимальні

пізні

пізні

Мінімальний обробіток

Мінімальний обробіток

Пізнє збирання

Пізнє збирання

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

недостатнє

недостатнє

достатнє

достатнє

Зволоження:

Зволоження:

Придатність 
до монокультури

Придатність 
до монокультури

Віддача вологи

Віддача вологи

Посухостійкість

Посухостійкість

ні так

ні так

такні

такні

 Простий гібрид із зубоподібним типом зерна.

 Гібрид зернового напрямку з дуже доброю вологовіддачею.

 Високорослий гібрид із оптимальним кріпленням качана.

 Пристосований до жарких та посушливих умов вирощування.

 Високий потенціал урожайності.

  Трьохлінійний гібрид із зубоподібним типом зерна.

  Пластичний гібрид зернового напрямку з дуже доброю 
вологовіддачею.

  Високе кріплення качана, іноді — з нерівномірністю 
розміщення качанів по висоті.

Посухо- та жаростійкий пластичний 
гібрид  для різних зон вирощуваннягібрид  для різних зон вирощування

7,58
20,2%

7,71
19,5%

7,66
12,6%

5,61
13,4%

11,4
13,4%

5,44
19,2%

7,75
22,4%

9,83
29,4%

7,62
20,7%

7,0
16,2%

8,79
22,4%

7,39
19,1%

6,73
17,8%

9,58
19,6%

10,76
17,2%

9,74
17,2%

10,32
15,0%

9,09
14,3%

4,9
11,2%

7,89
15,0% 4,34

11,0%

4,85
12,8%

Рекомендується:

  придатний для вирощування 
у монокультурі (кукурудза по кукурудзі);

  здійснювати посів у добре підготовлений 
ґрунт;

  застосовувати післясходові гербіциди 
виключно у відповідності до фаз 
розвитку культури.

Рекомендується:

   уникати надто ранніх та надто пізніх 
строків посіву.

12,6
19,3%

13,0
20,5%

10,6
24,9%

Високий 
урожай

Високий 
урожай

Висока 
волого-
віддача

Висока 
посухо-
стійкість

Висока 
посухо-
стійкість

  Толерантність до летючої сажки дуже висока.

 Добра стійкість до вилягання.

 Гарна реакція на добрий агрофон.

 Використання: зерно, крохмаль, спирт.

  Посухо- та жаростійкість дуже добра і добра відповідно.

  Добра компенсаційна здатність при зрідженні посівів.

  Добра стійкість до кореневого та стеблового полягання. 

  Толерантність до летючої та пухирчастої сажок добра 
і вища за середню.

НОВИЙ

Болгарія 15,18 /19,4%
Румунія 14,90 /23,9%
Угорщина 14,73 /26,4%
Австрія 14,11 /44,5%
Словакія 13,76 /37,1%

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %
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Середньоранні гібриди кукурудзи

Високий потенціал урожайності 
з великим набором стійкостей

Р8745
П8745 ФАО 280

Придатність до строків посіву

ранні

50 60 70 80 90

оптимальні пізні

Мінімальний обробіток

Пізнє збирання

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

недостатнє

достатнє
Зволоження:

Придатність 
до монокультури

Віддача вологи

Посухостійкість

ні так

такні

  Простий гібрид з проміжним типом зерна.

  Для використання на зерно та силос.

  Високий вміст крохмалю та добра загальна перетравність.

  Придатний для раннього посіву, швидко «стартує».

8,04
23,1%

10,5
22,4%

8,32
29,0% 11,3

22,3%

6,36
17,5%

7,16
20,4%8,86

14,7%

8,69
19,3%

8,07
21,0%

9,45
32,9%

5,53
16,1%

11,3
11,5%

7,03
12,2%

11,97
20,8%

10,69
14,6%

12,40
24,3%

12,11
26,8%

7,96
13,9%

5,12
13,8%

4,51
11,2%

4,79
12,9%

11,4
19,3%

Рекомендується:

  придатний для вирощування 
у монокультурі (кукурудза по кукурудзі);

  для вирощування у східній частині 
Лісостепу, Полісся та Північного степу;

  уникати надто пізніх строків збирання.

  Середньоросла міцна рослина з високим кріпленням качанів.

  Висока стійкість до полягання після достигання.

  Висока толерантність до летючої сажки.

Швидкий
стартовий 
ріст

Вирощували 810 га зернової кукурудзи, в. т. ч. 132 га Піонер (ПР39Б76 — 80 п.о. на 66 га та П8745 — 
80 п.о. на 66 га). Сподобався П8745, який в умовах 2015 року забезпечив урожай на круг 9,5 т/га при 
вологості 18%. При ранньому посіві (18.04.2015) гібрид швидко стартував у рості. Досить добре 
переніс засуху та сформував повністю виповнений качан. Значною перевагою гібрида була потужна 
коренева система, яка сприяла високій посухостійкості та надзвичайній стійкості до полягання.

Вівчар Ігор Дмитрович
Агроном ПОП «Іванівське», Тернопільська область.

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %

Гібриди компанії Pioneer висіваємо давно.

Обрали для свого господарства гібрид ПР38Н86, тому що він зарекомендував  себе протягом останніх 
трьох років як стабільний і надійний за урожайністю та вологовіддачею. Гібрид має потужне стебло 
і швидкий стартовий ріст. З кожним роком збільшуємо площі по цьому гібриду і досягли 1125 га 
у 2015 році. ПР38Н86 дав 108 ц/га при збиральній вологості 15–16%.

Головко Віктор Олександрович
Генеральний директор ТОВ «Агро Поліс», Сумська область. 

Високий 
урожай

Висока 
стійкість 
до хвороб

Висока 
посухо-
стійкість
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Середньоранні гібриди кукурудзи

«Монокультурний» гібрид для умов 
недостатнього зволоження

Середньоранні гібриди кукурудзи

PR39В76
ПР39Б76 ФАО 280

Придатність до строків посіву

ранні

50 60 70 80 90

оптимальні пізні

Мінімальний обробіток

Пізнє збирання

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

недостатнє

достатнє
Зволоження:

Придатність 
до монокультури

Віддача вологи

Посухостійкість

ні так

такні

 Простий гібрид із зубовим типом зерна.

 Гібрид зернового напрямку з дуже доброю вологовіддачею.

 Придатний для пізнього посіву.

 Висока стійкість до стеблового полягання.

«Монокультурний» гібрид для умов 

Рекомендується:

  придатний для вирощування 
у монокультурі (кукурудза по кукурудзі);

  уникати надто ранніх строків посіву 
та посіву на перезволожених ґрунтах, 
де є ризик кореневого полягання.

7,53
21,6%

7,79
33,4%

9,58
21,7%

8,48
17,2%

7,05
18,7%

7,56
19,8%

9,27
19,1%

6,76
20,8%

9,84
24,6%

11,39
18,8%

6,35
14,1%

6,03
15,5%

8,7
11,4%7,78

13,1%

8,28
13,3%

11,50
17,3%

9,0
14,9%

10,73
24,0%

11,43
20,6%

4,27
11,0%

5,18
12,8%

 Має толерантність до пошкодження кукурудзяним метеликом.

 Посухо- та жаростійкість дуже добра і добра відповідно.

 Толерантність до сажок висока.

Високий 
урожай

Висока 
стійкість 
до хвороб

Висока 
волого-
віддача

Висока 
посухо-
стійкість

Наші господарства з великим задоволенням користуються гібридами компанії Pioneer протягом 
5 років і кожного року були задоволені результатами. Особливо хотілося б відмітити PR39B76, швид-
кий стартовий ріст, потужна коренева система та висока посухостійкість якого завжди давали висо-
кий потенціал майбутнім врожаям. Кожного року висіваємо на площі не меше 300 га, з врожайністю 
110–120 ц/га та збиральною вологістю 17–19%. В монокультурі показав себе як один з найкращих 
гібридів.

Примак Володимир Олександрович
Головний агроном «Агрохолдинг Зеленівський» та ФГ «Булах Василь Миколайович», Чернігівська обл., Бахмацький р-н.

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %

Гібрид кукурудзи ПР37И12 ми використовуємо в господарстві протягом трьох років. Незважаючи 
на те, що ФАО гібриду 390, збирання починаємо 10–15 вересня з базовою вологістю, що свідчить 
про високу вологовіддачу. В цьому році гібрид ПР37И12 було посіяно на площі 55 га, попередником 
був соняшник, основний обробіток — глибоке рихлення на 35 см. З осені було внесено 150 кг/га 
N16P16K16, при посіві — 100 кг/га N16P16K16. Після посіву було внесено Харнес 2,5 л/га, в фазі 
4–5 листків застосували Пріму — 0,5 л/га. Норма висіву — 68 тис./га, на момент збирання мали 
60–61 тис./га, посів — 26–27.04.2015. Збирання розпочали 14.09.2015, при вологості 13% врожай-
ність гібриду ПР39И12 — 70 ц/га. Погодні умови  в цьому році склалися наступним чином: перша по-
ловина вегетації була сприятливою, достатня кількість вологи, оптимальний температурний режим, 
у другій половині вегетації — посуха. Гібрид добре переніс несприятливі, стресові умови і сформу-
вав високий врожай. Також потрібно відзначити високу стійкість гібрида до хвороб.

Іваниця Олександр Анатолійович
Головний агроном ТОВ «ЗОРЯ», Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Межиріч.
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Середньоранні гібриди кукурудзи

Пластичний зерновий гібрид 
для різних зон вирощування

Надійний та високоврожайний 
гібрид 

P8659

Р8816

П8659 ФАО 290

П8816 ФАО 300

Придатність до строків посіву

Придатність до строків посіву

ранні

ранні

50

50

60

60

70

70

80

80

90

90

оптимальні

оптимальні

пізні

пізні

Мінімальний обробіток

Мінімальний обробіток

Пізнє збирання

Пізнє збирання

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

недостатнє

недостатнє

достатнє

достатнє

Зволоження:

Зволоження:

Придатність 
до монокультури

Придатність 
до монокультури

Віддача вологи

Віддача вологи

Посухостійкість

Посухостійкість

ні так

ні так

такні

такні

  Простий гібрид із зубовим типом зерна.

  Гібрид зернового напрямку з доброю вологовіддачею.

  Посухо- та жаростійкість добра.

  Простий гібрид із зубовим типом зерна.

  Гібрид із дуже високим потенціалом урожайності.

  Добра стійкість до гельмінтоспоріозу та кукурудзяних гнилей.

  Посухостійкість та жаростійкість добра.

  Гарна стійкість до стеблового вилягання.

  Використання: зерно, спирт.

7,41
22,3%

7,7
21,9%

11,6
24,0%

7,08
17,5%

6,04
18,3%

7,01
16,0%

8,28
11,9%

5,95
13,6%

13,2
12,3%

5,37
19,7%

6,36
19,7%

7,89
32,8%

11,7
20,6%

7,88
14,6%

10,72
14,8%

9,93
20,6%

10,02
17,6%

6,53
14,2%

4,9
13,8%

9,2
17,4%

Рекомендується:

  уникати надто ранніх та пізніх строків 
посіву;

  застосовувати післясходові гербіциди 
виключно у відповідності до фаз 
розвитку культури.

Рекомендується:

  уникати посіву в місцях із значними 
осінніми опадами;

  уникати надто ранніх строків посіву 
та посіву на перезволожених ґрунтах, 
де є ризик кореневого полягання.

10,7
29%

17,1
22,9%

15,8
32,2%

Високий 
урожай

Висока 
волого-
віддача

Висока 
посухо-
стійкість

  Толерантність до летючої сажки посередня.

  Толерантність стеблових гнилей висока. 

  Добра стійкість до стеблового та кореневого полягання.

Високий 
урожай

Швидкий
стартовий 
ріст

Висока 
волого-
віддача

НОВИЙ

Угорщина 14,89/22,3%
Польща 13,21/38,9%
Австрія 12,98/30%
Словакія 11,34/24,9%
Болгарія 11,03/18%

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %
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Середньостиглі гібриди кукурудзи

Гібриди для вирощування в Лісостепу та Північному Степу.

Середньостиглі гібриди (ФАО 310–340)

Гібрид кукурудзи П9175 ми вперше придбали в 2014 році за рекомендацією представника компанії 
Pioneer у кількості 40 п.о. У 2014 році випробовували його на полі з високим агрофоном (врожайність 
81,8 ц/га) та на полі з низьким агрофоном (врожайність 63,4 ц/га). В 2015 році знову посіяли гібрид П9175. 
Основний обробіток ґрунту — дискування 10–12 см, було внесено з осені: органічні добрива 18 т/га (сві-
жий коров’ячий гній), аміачна вода 300 л/га. Норма висіву — 70 000 рослин/га (в 2014 році — 80 000 рос-
лин/га). Гібрид  кукурудзи П9175 добре переніс посуху в другій половині вегетації та сформував гарний 
врожай. В нашій зоні  в зв’язку з недостатнім зволоженням дуже важко отримати високі врожаї кукурудзи 
(50–60 ц/га вважається добрим результатом), але гібрид П9175 перевершив усі сподівання — ми отри-
мали врожайність 112 ц/га при вологості 15,5%. П9175 має потужний потенціал врожайності, у 2016 році 
плануємо його посіяти на 30% загальної площі кукурудзи в господарстві.

Басовський Сергій Леонтійович
Заступник директора ФГ «Красноармєєц», Дніпропетровська область, Юр’ївський район, с. Новоіванівське.

Гібриди компанії Pioneer висіваємо давно. Площа посіву кукурудзи у господарстві — 20000 га. В цьо-
му році за рекомендаціями представників компанії Pioneer вирішили посіяти П9175 на площі 2000 га. 
Вирощували після різних попередників. Під культуру внесли N172P39K39. Посів проводили в третій 
декаді квітня з густотою 81 тис./га, було внесено Харнес 2,2 л/га та МайсТер 150 г/га. Опадів у цьому 
сезоні майже не було. Гібрид добре себе показав в умовах посухи під час вегетації. Гібрид стійкий 
до вилягання. Ми отримали в середньому 80 ц/га при збиральній вологості 17–19%. Рекомендую да-
ний гібрид, тому що він забезпечив високий урожай в умовах посухи і має гарну вологовіддачу.

Щербань Юрій Анатолійович
Головний агроном ТОВ «Енселко-Південь», Хмельницька область. 

Результати збирання демопосівів у Лісостепу, середньостиглі гібриди

Результати збирання демопосівів у Лісостепу, середньопізні та пізньостиглі гібриди
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Вологість, %

Вологість, %
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110
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17,0013,00

15,50

18,00

16,00

19,00

16,50

20,00

17,00

21,00

17,50

22,00

18,00 19,00

23,00

18,50 19,50 20,00

P9025
(91 поле)

PR35F38
(63 поля)

PR37F73
(3 поля)

PR37N01
(71 поле)

PR37Y12
(70 полів)

P9578
(86 полів)

PR38A22
(2 поля)

PR37N01
(35 полів)

P0216 
(17 полів)

PR35F38
(9 полів)

P9911 
(12 полів)

PR37Y12
(19 полів)

P9721
(50 полів)

P9578
(52 поля)

P9241
(40 полів)

P9400
(95 полів)

P9175
(94 поля)

P9000 
(57 полів)

PR38A79 
(89 полів)

P9400 
(37 полів)

PR38A75 
(15 полів)

PR38A79 
(22 поля)

P9025 
(20 полів)

P9175 
(74 поля)

PR38N86 
(44 поля)
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Середньостиглі гібриди кукурудзи

Гібрид із гарною агрономічною 
адаптованістю

PR38N86
ПР38Н86 ФАО 320

Придатність до строків посіву

ранні

50 60 70 80 90

оптимальні пізні

Мінімальний обробіток

Пізнє збирання

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

недостатнє

достатнє
Зволоження:

Придатність 
до монокультури

Віддача вологи

Посухостійкість

ні так

такні

  Простий гібрид із зубоподібним типом зерна.

  Гібрид зернового напрямку з дуже доброю вологовіддачею.

  Придатний для раннього посіву.

  Має виражену компенсаційну здатність при зрідженні посівів.

8,02
22,7%

6,04
18,4%

11,11
20,3%

8,84
20,2%

7,5
22,6%6,72

15,5%

9,78
20,3%

7,16
20,6%

10,83
20,6%

9,20
16,0%

5,73
16,0%

12,0
14,9%

7,75
15,0%

6,96
12,6%

11,61
14,6%

11,81
24,5%

12,21
18,6%

4,55
14,5%

4,66
12,8%

10,11
16,2%

Рекомендується:

  застосовувати післясходові гербіциди 
виключно у відповідності до фаз 
розвитку культури.

Висока 
посухо-
стійкість

Висока 
волого-
віддача

Швидкий 
стартовий 
ріст

  Добре адаптований до холодних та вологих умов.

  Має швидкий стартовий ріст.

  Має дуже добру посухостійкість та добру жаростійкість.

Посухостійкий гібрид із вираженою 
компенсаційною здатністю

P9025
П9025 ФАО 330

Придатність до строків посіву

ранні

50 60 70 80 90

оптимальні пізні

Мінімальний обробіток

Пізнє збирання

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

недостатнє

достатнє
Зволоження:

Придатність 
до монокультури

Віддача вологи

Посухостійкість

ні так

такні

  Трьохлінійний гібрид із проміжним типом зерна.

  Гібрид зернового напрямку з доброю вологовіддачею.

  Має виражену компенсаційну здатність при зрідженні посівів.

  Посухостійкість — дуже добра, жаростійкість — добра.

  Толерантність до летючої сажки нижча за середню, 
до пухирчастої — середня.

  Застереження: може спостерігатися нерівномірність 
розміщення качанів по висоті.

Посухостійкий гібрид із вираженою 

Рекомендується:

  застосовувати післясходові гербіциди 
виключно у відповідності до фаз 
розвитку культури.

6,981
23,6%

7,33
21,5%

11,2
24,8%

7,83
21,4%5,34

16,0%

5,4
17,7%

13,1
13,4%

7,8
13,1%

4,94
21,3%

6,52
22,2%

8,291
18,2%

10,93
14,4%

8,27
16,5%

9,95
14,1%

Високий 
урожай

Висока 
волого-
віддача

Висока 
посухо-
стійкість

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %
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Середньостиглі гібриди кукурудзи

Максимально ефективне 
використання наявної вологи

Урожайний гібрид 
для забезпечення конвеєра

Середньостиглі гібриди кукурудзи

P9175

P9400

П9175 ФАО 330

П9400 ФАО 340

Придатність до строків посіву

Придатність до строків посіву

ранні

ранні

50

50

60

60

70

70

80

80

90

90

оптимальні

оптимальні

пізні

пізні

Мінімальний обробіток

Мінімальний обробіток

Пізнє збирання

Пізнє збирання

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

недостатнє

недостатнє

достатнє

достатнє

Зволоження:

Зволоження:

Придатність 
до монокультури

Придатність 
до монокультури

Віддача вологи

Віддача вологи

Посухостійкість

Посухостійкість

ні так

ні так

такні

такні

 Простий гібрид із зубовим типом зерна.

 Гібрид зернового напрямку з дуже доброю вологовіддачею.

 Пристосований до жарких та посушливих умов вирощування.

  Простий гібрид із зубоподібним типом зерна.

  Гібрид зернового напрямку з дуже доброю вологовіддачею.

  Дуже добра стійкість до стеблового вилягання.

  Посухо- та жаростійкість дуже добра.

  Толерантність до летючої та пухирчастої сажок висока.

  Високе розміщення качанів.

7,51
26,0%

8,5
30,1%

9,81
25,3%

7,12
20,3%7,11

19,2% 8,21
17,0%

5,98
12,0%

6,05
21,6%

14,1
13,8%

8,08
17,5%

10,71
22,6%

7,0
22,7%

10,71
24,5%

11,70
20,1%

9,7
17,8%

11,67
24,1%

9,91
22,4%

6,93
13,9%

6,6
15,2%

4,85
13,5%

4,34
15,6%

Рекомендується:

  здійснювати сівбу в оптимальні строки;

  вирощувати на доброму агрофоні;

  дотримуватись максимально допустимої 
густоти посіву.

Рекомендується:

  придатний для вирощування у монокультурі;

  дотримуватись рекомендованої 
густоти посіву;

  застосовувати післясходові гербіциди 
виключно у відповідності до фаз розвитку 
культури.

8,02
26,9%

8,33
25,5%

7,89
16,2%

9,94
25,9%

8,08
23,2%8,11

20,5%
10,34
15,1%

8,49
22,4%

14,1
13,7%8,82

17,5%

9,82
21,3%

6,4
24,6%

8,62
17,4%

11,29
13,8%

12,74
23,0%

8,1
13,1%

12,91
18,6%

10,2
17,8%

13,15
30,1%

12,03
19,5%

6,82
15,3%

7,2
14,2%

Високий 
урожай

Висока 
волого-
віддача

Висока 
посухо-
стійкість

 Високий потенціал урожайності.

 Толерантність до летючої сажки середня.

Високий 
урожай

Висока 
стійкість 
до хвороб

Висока 
волого-
віддача

Висока 
посухо-
стійкість

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %
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Середньопізні гібриди кукурудзи

Гібриди для вирощування в Лісостепу, Північному та Південному Степу.Гібриди для вирощування в Лісостепу, Північному та Південному Степу.

Середньопізні гібриди (ФАО 350–390)

Вирощували гібрид кукурудзи ПР37Н01 на площі 90 га та отримали урожай 68 ц/га.

Було внесено NPK-120:60:60, під час вегетації застосовували дві листові підкормки мікроелементами. 

Ми вже сіємо його другий рік, і він нас не підводить. Відрізняється високою посухостійкістю та ста-
більністю. Має добрий стартовий ріст і високу компенсаційну здатність.

Гібриди компанії Pioneer вирощуємо давно, розпочинали з гібридів Кларіка та  Анаста. На даний час 
вирощуємо нові гібриди інтенсивного типу. Зі зміною кліматичних умов перейшли на вирощування 
гібридів кукурудзи із більшим ФАО. Тому обрали для господарства гібрид ПР37Н01, який має ФАО 390 
і відмінну посухостійкість. Вибором задоволені, тому що в посушливих умовах цього року ПР37Н01 
на площі 282 га сформував урожай 97,4 ц/га. Крім того, даний гібрид характеризується чудовою волого-
віддачею, і на час збирання вологість зерна становила 16–17%. Рекомендую гібрид ПР37Н01 господар-
ствам зони недостатнього зволоження для отримання високих і стабільних урожаїв кукурудзи.

Карайванський Іван Михайлович
Директор СК «Еліта», Одеська область, Ізмайловський район.

Петрук Володимир Олексійович
Головний агроном ТОВ «Осіївське» та ТОВ «Кернел», Вінницька область, Бершадський район, с. Осіївка.

Результати збирання демопосівів у Степу, ранньостиглі та середньоранні гібриди

Результати збирання демопосівів у Степу, середньостиглі гібриди
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PR39W45
(6 полів)

P8521
(8 полів)

P7709
(8 полів)

PR39W45 
(9 полів)

PR39G83 
(6 полів)

P8000
(8 полів)

PR39A50 
(7 полів)

PR39G83 
(11 полів)

PR39T13 
(9 полів)

P8000 
(9 полів)

PR39H32 
(8 полів)

PR39R20 
(16 полів)

PR39R20 
(7 полів)P8529 

(12 полів)

PR39B76 
(18 полів)

P8659
(25 поля)

PR39B76 
(22 поля)

P8400 
(15 полів) PR39D81 

(19 полів)

PR39F58 
(22 поля)

PR38Y34 
(24 поля)

P8529 
(5 полів)

PR39F58 
(10 полів)

PR39D81 
(12 полів)

P8745 
(20 полів)

P8659 
(27 полів)
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Середньопізні гібриди кукурудзи

Урожайний і посухостійкий гібрид 
зі швидкою вологовіддачею

Середньопізні гібриди кукурудзи

P9578
П9578 ФАО 350

Придатність до строків посіву

ранні

50 60 70 80 90

оптимальні пізні

Мінімальний обробіток

Пізнє збирання

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

недостатнє

достатнє
Зволоження:

Придатність 
до монокультури

Віддача вологи

Посухостійкість

ні так

такні

 Простий гібрид із зубовим типом зерна.

 Гібрид зернового напрямку з дуже доброю вологовіддачею.

 Має добру посухостійкість та середню жаростійкість.

Урожайний і посухостійкий гібрид 

Рекомендується:

  дотримуватись рекомендованої густоти 
посіву;

  застосовувати післясходові гербіциди 
виключно у відповідності до фаз 
розвитку культури; 

  не використовувати в монокультурі.

7,26
22,9%

8,13
21,8%

9,85
22,4%

8,33
22,8%

6,72
17,7%

11,2
17,0%

9,6
23,3%

9,3
25,5%

11,95
20,7% 12,08

19,0%
12,0

20,8%

14,84
26,8%

9,94
21,9%

7,23
14,0%

8,09
16,7%

13,7
16,5%8,78

16,0%

7,83
13,9%

10,4
18,4%

5,79
16,9%

5,4
15,3%

  Добра толерантність до пошкоджень кукурудзяним 
метеликом.

 Стійкість до стеблового полягання вища за середню.

Високий 
урожай

Висока 
стійкість 
до хвороб

Висока 
волого-
віддача

Висока 
посухо-
стійкість

Результати збирання демопосівів у Степу, середньопізні та пізньостиглі гібриди
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P8529 
(12 полів)

P9911
(13 полів)

PR35F38 
(27 полів)

PR37N01 
(28 полів)

P9025 
(11 полів)

P0216 
(54 поля)

PR37N01 
(46 полів)

P0216 
(54 поля)

PR38A79 
(15 полів)

P9175 
(95 полів) PR38N86 

(25 полів)

P9578 
(78 полів)

P9241 
(66 полів)

P9000 (8 полів)
P9000 (8 полів)

P9025 (29 полів)

P9400 (29 полів)

PR38N86 (25 полів)

P9578 
(33 поля)

PR37Y12 
(28 полів)

PR37Y12 
(25 полів)

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %

Гібриди кукурудзи компанії Pioneer вирощуємо вже не один рік і в нинішньому році мали 1200 га ку-
курудзи від Pioneer, з них 1070 га становить гібрид ПР38Н86. Це стабільний та продуктивний гібрид 
за різних погодних умов, з гарною віддачею вологи. Урожайність склала від 8,5 до 9,5 т/га.

Аркуш Ігор Миколайович
Директор СТОВ «Лук’янівське», Київська область, Баришівський район, с. Лук’янівка.
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Середньопізні гібриди кукурудзи

Максимально ефективне 
використання наявної вологи

Урожайний гібрид зі швидкою 
вологовіддачею

P9241

P9721

П9241 ФАО 360

П9721 ФАО 380

Придатність до строків посіву

Придатність до строків посіву

ранні

ранні

50

50

60

60

70

70

80

80

90

90

оптимальні

оптимальні

пізні

пізні

Мінімальний обробіток

Мінімальний обробіток

Пізнє збирання

Пізнє збирання

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

недостатнє

недостатнє

достатнє

достатнє

Зволоження:

Зволоження:

Придатність 
до монокультури

Придатність 
до монокультури

Віддача вологи

Віддача вологи

Посухостійкість

Посухостійкість

ні так

ні так

такні

такні

  Простий гібрид із зубовим типом зерна.

  Гібрид зернового напрямку з дуже доброю вологовіддачею.

  Пристосований до жарких та посушливих умов 
вирощування.

  Простий гібрид із зубовим типом зерна.

  Зернового напрямку з дуже доброю вологовіддачею.

  Пристосований до жарких та посушливих умов вирощування.

7,98
26,2%

8,5
13,2%

9,06
25,4%

9,73
24,3%

8,94
24,0%8,26

18,0% 6,79
18,2%

8,95
21,4%

14,0
12,4%

8,93
17,5%

11,59
25,7%

7,1
25,9%

11,14
21,9%

8,54
16,2%

13,32
18,2%

12,26
28,0%

8,84
17,4%

6,62
16,6%

5,2
18,6%

8,3
19,7%

Рекомендується:

  не використовувати з No-Till;

  для вирощування у монокультурі.

Рекомендується:

  здійснювати сівбу в оптимальні строки;

  не використовувати в монокультурі 
і для No-Till.

7,86
28,4%

8,45
21,6%

8,97
25,0%

8,45
26,5%6,85

18,7% 6,6
18,6%

10,11
27,3%

6,28
22,4%

12,51
23,7%

10,34
19,3%

8,95
21,9%

15,1
15,2%8,85

15,4%

8,45
18,3%

13,08
19,1%

7,50
19,2%

5,03
23,2%

12,82
28,4%

11,05
23,2%

10,09
22,1%

10,15
18,0%

Високий 
урожай

Висока 
волого-
віддача

Висока 
посухо-
стійкість

  Має швидкий початковий розвиток: можлива сівба в ранні 
строки.

  Добра стійкість до вилягання: придатний до пізнього збирання.

  Добра толерантність до поширених хвороб кукурудзи.

Високий 
урожай

Висока 
стійкість 
до хвороб

Висока 
волого-
віддача

Висока 
посухо-
стійкість

Швидкий 
стартовий 
ріст

  Добра стійкість до вилягання: придатний до пізнього 
збирання.

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %
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Посухостійкий урожайний гібрид, 
який віддає вологу дійсно швидко

Посухостійкий урожайний гібрид із гарною 
адаптацією до умов вирощування

PR37Y12

PR37N01

ПР37И12 ФАО 390

ПР37Н01 ФАО 390

Придатність до строків посіву

Придатність до строків посіву

ранні

ранні

50

50

60

60

70

70

80

80

90

90

оптимальні

оптимальні

пізні

пізні

Мінімальний обробіток

Мінімальний обробіток

Пізнє збирання

Пізнє збирання

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

недостатнє

недостатнє

достатнє

достатнє

Зволоження:

Зволоження:

Придатність 
до монокультури

Придатність 
до монокультури

Віддача вологи

Віддача вологи

Посухостійкість

Посухостійкість

ні так

ні так

такні

такні

 Простий гібрид із зубоподібним типом зерна.

 Гібрид зернового напрямку з дуже доброю вологовіддачею.

 Придатний для раннього посіву.

  Має природну толерантність до пошкоджень кукурудзяним 
метеликом.

  Простий гібрид із зубоподібним типом зерна.

  Гібрид зернового напрямку з дуже доброю вологовіддачею.

  Придатний для раннього посіву.

  Добра толерантність до пошкоджень кукурудзяним метеликом.

  Відмінна компенсаційна здатність при зрідженні посівів.

  Має високу холодостійкість та швидкий початковий розвиток.

  Посухо- та жаростійкість висока.

Посухостійкий урожайний гібрид, 
який віддає вологу дійсно швидкоякий віддає вологу дійсно швидко

Посухостійкий урожайний гібрид із гарною 
адаптацією до умов вирощуванняадаптацією до умов вирощування

Рекомендується:

  для вирощування в Східному і Центральному 
Лісостепу та в Північному і Південному 
Степу;

  для мінімального обробітку ґрунту;

  придатний для вирощування у монокультурі;

  застосовувати післясходові гербіциди 
виключно у відповідності до фаз розвитку 
культури.

Рекомендується:
  для вирощування в Лісостепу 

та в Північному і Південному Степу;
  для мінімального обробітку ґрунту;
  для вирощування на зрошенні, 

в тому числі і краплинному;
  придатний для вирощування у монокультурі 

(кукурудза по кукурудзі);
  уникати запізнення зі збиранням цього гібрида.
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24,1%

6,47
29,2%

11,17
22,7%
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26,0%

7,92
24,9%

7,72
26,1%

6,48
17,7%

8,25
20,2%

7,48
22,3%

7,16
22,0%

8,99
13,2%

12,13
19,2%

9,85
22,7%

11,04
20,2%

7,87
13,9%

4,6
13,5%

4,3
19,6%

9,65
20,0%

11,66
18,0%

9,0
13,9%

6,80
18,6%

4,9
19,1%

  Відмінна стійкість до стеблового полягання та добра — 
до кореневого.

 Має високу посухостійкість і добру жаростійкість.

  Толерантність до летючої та пухирчастої сажки висока.

Високий 
урожай

Високий 
урожай

Висока 
стійкість 
до хвороб

Висока 
стійкість 
до хвороб

Висока 
волого-
віддача

Висока 
волого-
віддача

Висока 
посухо-
стійкість

Висока 
посухо-
стійкість

Середньопізні гібриди кукурудзи

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %
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Гібриди для вирощування в Лісостепу, Північному та Південному Степу.

P9175 P9241 P9911 P0216

Пізньостиглі гібриди кукурудзи

Пізньостиглі гібриди (ФАО 400–490)
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Результати вирощування 
гібридів AQUAmax®, 2015 рік

31



Пізньостиглі гібриди кукурудзи

Максимально ефективне 
використання наявної вологи

Посухостійкий урожайний гібрид — 
прикраса кожного поля

Пізньостиглі гібриди кукурудзи

Р9911

P0216

П9911 ФАО 440

П0216 ФАО 480

Придатність до строків посіву

Придатність до строків посіву

ранні

ранні

50

50

60

60

70

70

80

80

90

90

оптимальні

оптимальні

пізні

пізні

Мінімальний обробіток

Мінімальний обробіток

Пізнє збирання

Пізнє збирання

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

недостатнє

недостатнє

достатнє

достатнє

Зволоження:

Зволоження:

Придатність 
до монокультури

Придатність 
до монокультури

Віддача вологи

Віддача вологи

Посухостійкість

Посухостійкість

ні так

ні так

такні

такні

 Простий гібрид із зубовим типом зерна.

 Гібрид зернового напрямку з дуже доброю вологовіддачею.

 Високорослий гібрид із високим кріпленням качана.

  Простий гібрид із зубовим типом зерна.

  Гібрид зернового напрямку з дуже доброю 
вологовіддачею.

Посухостійкий урожайний гібрид — 

7,92
33,8%

9,91
25,9%

8,22
29,3%

5,14
22,6%

10,0
20,3%

8,73
28,3%

11,61
23,5%

11,12
23,0%

9,66
29,9%

15,7
17,0%

9,5
16,4%

10,86
23,1%

10,17
13,7%

11,99
21,6%

7,31
19,3%

6,4
22,2%

7,95
19,7%

8,81
16,4%

Рекомендується:

 здійснювати сівбу в оптимальні строки;

 вирощувати на доброму агрофоні;

 не використовувати в монокультурі;

 уникати пізнього збирання.

Рекомендується:

 висівати лише в оптимальні строки;

 не використовувати з No-Till;

  придатний для монокультури, 
але не для пізнього збирання.

6,85
36,6%

8,62
15,2%

11,88
25,9%

4,53
20,0%

11,99
22,2%

10,47
22,8%

6,33
24,4%

15,9
14,3%

10,71
29,1%

9,79
27,1%6,8

21,0% 5,63
20,5%

9,39
28,5%

8,68
14,6%

 Пристосований до жарких та посушливих умов вирощування.

 Високий потенціал урожайності.

 Толерантність до розповсюджених хвороб кукурудзи добра.

Високий 
урожай

Високий 
урожай

Висока 
волого-
віддача

Висока 
волого-
віддача

Висока 
посухо-
стійкість

Висока 
посухо-
стійкість

  Пристосований до жарких та посушливих умов вирощування.

  Добра толерантність до поширених хвороб кукурудзи.

НОВИЙ

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %
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Гібриди для харчових цілей

Еталон кукурудзи 
для продовольчих цілей

PR39R20
ПР39Р20 ФАО 290

Придатність до строків посіву

ранні

50 60 70 80 90

оптимальні пізні

Мінімальний обробіток

Пізнє збирання

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

недостатнє

достатнє
Зволоження:

Придатність 
до монокультури

Віддача вологи

Посухостійкість

ні так

такні

  Простий гібрид із кременистоподібним типом зерна.

  При виробництві крупи має високий вихід великої фракції. 

  Придатний для раннього посіву. 

  Поєднує добру холодостійкість з посухостійкістю.

Рекомендується:

  для вирощування в Поліссі та Лісостепу 
(особливо Західному);

  при використанні в монокультурі 
застосовувати оптимальні строки посіву;

  уникати надто пізніх строків збирання.

6,41
13,1%

10,41
16,4%

6,75
13,8%

8,62
21,3%

10,74
21,4%

5,9
11,9%

6,01
16,7%

12,8
15,1%

5,62
22,2%

5,91
17,9%

7,86
25,8%

7,83
22,3%

5,57
23,3%

6,68
22,8%6,54

17,6% 5,97
19,6%

10,04
21,6%

4,18
13,3%

4,33
18,8%

  Має швидкий стартовий розвиток.

  Толерантність до летючої сажки висока, до пухирчастої — 
вища за середню.

Компанія Pioneer намагається максимально задовольнити потреби виробників, які вирощують кукурудзу на різні 
кінцеві цілі: отримання зерна, спирту, крохмалю, крупи, силосу тощо. Тому в нашій пропозиції можна знайти гіб-
риди, які дозволяють досягнути максимального результату в отриманні якісної продукції будь-якого напрямку. 

Зокрема гібрид PR39R20 має довгу історію успіху в царині виробництва крупи, перевірену роками. Маю-
чи середню урожайність на рівні 8–9 тонн, гібрид забезпечує вихід крупи до 60%. Наразі такий вихід крупи 
та її висока якість — унікальні в Україні, і завдяки цьому вже багато років, незважаючи на зростання пропо-
зиції і появу нових гібридів, переробні підприємства зацікавлені саме у PR39R20.

Гібрид PR38A22 — розумний вибір для тих, хто працює у крохмало-паточному виробництві. Головною рисою 
даного гібрида є непрозорий ендосперм, який нагадує твердий віск за своєю консистенцією. Маючи стабільний 
попит на PR38A22, наша компанія вирішила розширити свою лінійку і, починаючи з 2016 року, українським агра-
ріям стане доступний більш ранній гібрид восковидного напрямку — PR38A75 (ФАО 330). Маючи на озброєнні 
PR38A22 та PR38A75, сільгосптоваровиробники можуть задовольняти свої потреби від Полісся до Степової зони.

В найближчі роки лінійка компанії Pioneer поповниться новими високоврожайними, адаптованими до укра-
їнських умов вирощування гібридами харчового напрямку використання.

Гібриди для харчових цілей

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %
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Середньопізній простий гібрид 
із восковидним типом зерна

Середньопізній простий гібрид 
із восковидним типом зерна

PR38А75

PR38A22

ПР38A75 ФАО 330

ПР38А22 ФАО 390

Придатність до строків посіву

Придатність до строків посіву

ранні

ранні

50

50

60

60

70

70

80

80

90

90

оптимальні

оптимальні

пізні

пізні

Мінімальний обробіток

Мінімальний обробіток

Пізнє збирання

Пізнє збирання

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

недостатнє

недостатнє

достатнє

достатнє

Зволоження:

Зволоження:

Придатність 
до монокультури

Придатність 
до монокультури

Віддача вологи

Віддача вологи

Посухостійкість

Посухостійкість

ні так

ні так

такні

такні

 Простий гібрид із восковидним типом зерна.

  Гібрид, що вирощують на зерно з метою подальшого виробни-
цтва крохмалю.

 Гібрид, придатний до раннього посіву.

  Середньопізній простий гібрид.

  Гібрид, що вирощують на зерно з метою подальшого 
виробництва крохмалю.

  Тип зерна — восковидний.

  Має природну толерантність до пошкоджень кукурудзяним 
метеликом.

6,91
20,5%
6,916,91

20,5%20,5%

7,73
38%

12,56
30,2%

12,01
34,2%9,7

17,6%

13,4
21,1%

11,39
29,3%

9,4
35,9%

10,19
31% 9,59

21,6%
9,48

26,2%

7,28
24,3%

8,12
25,2%

12,38
21%

9,11
26,4%

7,79
25%

Рекомендується:

  для вирощування в монокультурі 
(кукурудза по кукурудзі);

  вирощувати на доброму агрофоні.

Рекомендується:
  для вирощування в Східному Лісостепу 

та Північному Степу, на зрошенні 
в Південному Степу;

  придатний для вирощування в монокультурі 
(кукурудза по кукурудзі);

  для пізнього збирання;
  дотримуватись оптимальної густоти.

7,10
26,4%

9,2
24,3%

7,93
27,0%

8,07
16,7%

7,77
25,1%

8,36
14,8%

5,50
18,4%

13,2
13,4%

10,10
19,2%

10,89
21,1%

6,81
22,8%

10,85
16,5%

7,19
16,2%

4,77
13,0%

4,32
18,0%

6,09
18,5%

6,71
14,8%

 Добра стійкість до стеблового вилягання.

 Посухо- та жаростійкість дуже добра.

 Толерантність до летючої сажки висока.

Гібриди для харчових цілей

НОВИЙ

Австрія 9,65/26,7%
Угорщина 14,13/29,3%

Висока 
стійкість 
до хвороб

Висока 
посухо-
стійкість

Висока 
стійкість 
до хвороб

Висока 
посухо-
стійкість

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %
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ФАО 230
P8000

ФАО 440
PR37F73

ФАО 260
PR39D81

ФАО 250
PR39T13

ФАО 330
P9175

ФАО 280
PR39B76

ФАО 280
P8529

ФАО 390
PR37N01

ФАО 290
PR39F58

ФАО 480
P0216

ФАО 360
P9241

ФАО 220
PR39W45

ФАО 310
P9000

ФАО 390
PR38A22

ФАО 230
PR39G83

ФАО 190
P7709

ФАО 380
P9721

ФАО 230
P8025

ФАО 340
P9400

ФАО 330
PR38A79

ФАО 200
PR39H32

ФАО 220
P8521

ФАО 440
P9911

ФАО 260
P8523

ФАО 350
P9578

ФАО 320
PR38N86

ФАО 290
PR39R20

ФАО 290
P8659

ФАО 390
PR37Y12

ФАО 300
P8816

ФАО 490
PR35F38

ФАО 200
PR39A50

ФАО 250
PR39R86

ФАО 280
P8745

ФАО 330
PR38A75

ФАО 330
P9025

Гібриди кукурудзи Pioneer у 2016 році
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Особливості росту і розвитку кукурудзи
ВЕГЕТАТИВНА СТАДІЯ

Проростання та поява схо-
дів (VE)
Після посіву насіння кукуруд-
зи починає поглинати воло гу 
і проростати. VE (проростан-
ня) розпочинається, коли ко -
лео птиль (шильце) проштов-
хується через ґрунт на поверх-
ню. Кукурудза може про рости 
за п’ять днів при ідеальних 
температурних умовах та до-
статній волозі. 
Але при холоді та перезволо-
женні або, навпаки, при дуже 
посушливих умовах пророс-
 тання може зайняти більше 
ніж два тижні. Точка росту 
(верхівка стебла) знаходить-
ся на відстані 2–4 см від 
поверхні ґрунту. Зародкові 
корінці проростають з насі-
нини.  Вони виконують в цей 
час основну роботу з жив-
лення рослини, але після 
фази VE, коли починає рости 
вузлове коріння, їх ріст упо-
вільнюється.

Поради: пізні гібриди, як пра -
вило, мають більший потен-
ціал урожайності, ніж ранні. 
Тим не менше, виробники по-
винні вибирати гібриди, ви-
ходячи з місцевих умов ви-
робництва та вегетаційного 
періоду. Низька температура 
обмежує засвоєння пожив-
них речовин та уповільнює 
ріст. Припосівне внесення 
добрив може допомогти при 
ранньому розвитку. Мілкіша 
глибина при ранньому посіві 
може забезпечити більш теп-
лі умови для насіння.

Фаза V3

У фазі V3 точка росту ще 
знаходиться під поверхнею 
ґрунту. Стебло ще не сильно 
видовжене. Кореневі волос-
ки починають рости із вуз-
лових коренів, у той час як 
зародкові корені перестають 
рости. Все листя та початкові 
пагони, які виростуть на рос-
лині, формуються протягом 
фаз V3–V5. Маленька волоть 
формується на кінчику точки 
росту. Надземна висота рос-
лини, як правило, становить 
20 см.

Поради: точка росту дуже 
за лежить від температури 
ґрунту. Холодний ґрунт може 
збільшити час між вегета-
тивними фазами та загальну 
кількість листків, що утворю-
ються, затримати формування 
волоті та знизити доступність 
поживних речовин. В цей 
час град, мороз і вітер мало 
впливають на точку росту або 
на фінальну врожайність. Тим 
не менш, від тривалого пе-
резволоження рослини ку ку -
рудзи можуть загинути. Бо-
ротьба з бур’янами знижує
конкуренцію за світло, воду 
і поживні речовини.

Фаза V6

У фазі V6 над поверхнею 
ґрунту виносяться точка рос-
ту і волоть. Починає подовжу-
ватись стебло. Вузлова коре-
нева система росте з третьо-
го та четвертого підземного 
вузла. Стають видимі деякі 
початкові пагони та пасинки. 
Поява пасинків залежить від 
особливостей гібрида, густо-
ти стояння рослин, наявності 
поживних речовин та інших 
умов.

Поради: точне розміщення 
добрив не має великого зна-
чення, коли коренева система 
добре розвинена. Стежте за 
ознаками нестачі поживних 
речовин. Листкове або поза-
кореневе підживлення мо -
же допомогти, але дефіцит 
поживних речовин у ґрунті 
краще коригувати до появи 
симптомів. При наявності во-
логи в ґрунті внесення азоту 
у міжряддя є ефективним до 
фази V8. Варто подбати про 
початок захисту від листо-
гризучих шкідників.

Фаза V9

Розрізання рослини у фазі 
V9 демонструє багато почат-
кових пагонів (потенційних 
початків). Вони розвивають-
ся з кожного надземного вуз -
ла, за винятком останніх шес ти-
восьми вузлів нижче волоті. 
Нижні початкові пагони рос-
туть найшвидше, але тільки 
один чи два верхніх сформу-
ються у повноцінні початки. 
Волоть починає швидко роз-
виватися. Стебло подовжуєть-
ся за рахунок рос ту міжвуз-
лів. Після фази V10 проміжок 
часу на формування нового 
листка скорочується до двох-
трьох днів. 

Поради: Приблизно у фазі 
V10 починається швидке зро-
стання накопичення пожив-
них речовин та сухої ваги. 
Це триває до репродуктивної 
стадії. Потреба у поживних 
речовинах і воді в ґрунті ду -
ж е висока. Це пов’язано зi 
збільшенням темпів росту на 
даному етапі.
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Фаза VI2 

Кількість сім’ябруньок (по-
тенційних зерен) у кожно-
му початку та розмір самого 
початку визначаються у фа-
зі V12. Кількість зерен у ря-
ду може бути визначена за 
тиждень до виходу шовку, 
приблизно у фазі V17. Най-
більш верхній початковий 
пагін лишається меншим за 
нижні, але багато з цих па-
гонів вже приблизно тако-
го ж розміру.

Поради: нестача вологи або 
поживних елементів у фа-
зах V10–V17 критична. Вона 
може серйозно зменшити 
кількість зерен та розмір 
початку. Ранні гібриди про-
ходять фази розвитку за мен-
ший час, але формують менші 
за розміром початки, ніж піз-
ні гібриди. Таким чином, ран-
ні гібриди треба сіяти з біль-
шою густотою для отримання 
максимальної врожайності.

Фаза V15

Це початок найважливішого 
періоду для визначення май-
бутньої врожайності. Верх-
ній початковий пагін випе-
реджує за розвитком нижні. 
Кожні один-два дні з’явля-
ється новий листок. На верх-
ніх початках починається ріст 
шовку. У фазі V17 верхівки 
початкових пагонів стає вид-
но у пазусі листка. Кінчик во-
лоті також можна побачити.

Поради: починаючи за два 
тижні до виходу шовку і до 
двох тижнів після, нестача
вологи може призвести до сут-
тєвої втрати врожаю. Ближ -
че до виходу шовку зменши-
ти врожайність можуть інші 
фактори, такі як нестача по-
живних елементів, високі 
температури або град. У разі 
посухи треба уникати засто-
сування пестицидів та пов’я-
заних з ними поверхнево-
активних речовин. Це кри-
тичний період для поливу.

Фаза V18

У першу чергу подовжується 
шовк із сім’ябруньок основ-
ного початку, а потім уже 
з нижнього. Ця ілюстрація де-
монструє розвиток репродук-
тивних органів на 8–9 день. 
Підтримуюче коріння (повіт-
ряні вузлові корені) росте 
з нижніх надземних вузлів 
для підтримки рослини та 
за своєння води i поживних 
речовин протягом репродук-
тивної стадії. 

Поради: вихід пилкових тру -
бок (шовку) відбувається
протягом тижня. Качан роз-
вивається дуже швидко. Стрес
може затримати розвиток 
качана та сім’ябруньок у по-
рівнянні з розвитком волоті. 
Така затримка означає невід-
повідність у часі між появою 
пилку і виходом пилкових 
трубок. Це призводить до 
того, що частина сім’ябруньок 
лишається незапиленою.

Фаза VT 

Фаза VT починається, коли 
стає видно останню гілочку 
волоті за 2–3 дні до виходу 
пилкових трубок. Рослина 
майже досягла своєї мак-
симальної висоти. Почина-
ється утворення пилку, яке 
продовжується протягом од-
ного-двох тижнів. Час між 
фазами VT та R1 може суттє-
во змінюватись залежно від 
гібрида і навколишнього се-
редовища.

Поради: з виходом волоті та 
всіма сформованими листка-
ми, від фази VT до початку ре-
продуктивної стадії R1, рос-
лина надзвичайно вразлива 
до граду. Втрата листкового 
апарату може знищити май-
бутній врожай. Якщо сім’я-
брунька не запилюється, вона 
не формує зернівку у качані.

Всі рослини кукурудзи розвиваються однаково з деякими варіаціями, що базуються на особливостях гібридів, 
погодних умовах, строках і місці вирощування. Ці малюнки ілюструють ключові фази розвитку протягом веге-
тативної (V) стадії.

Розвиток кукурудзи
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Особливості росту і розвитку кукурудзи

РЕПРОДУКТИВНА СТАДІЯ ТА ДОСТИГАННЯ
Фаза R1: вихід пилкових трубок

Фаза R1 починається тоді, коли шовк 
стає видно між обгортками початка. 
Запилення відбувається, коли пилкові 
зерна потрапляють на вологі нитки шов-
ку. Воно проходить протягом 24 годин, 
доки пилок проростає вниз по пилковій 
трубці до сім’ябруньки. Запилена сім’я-
брунька перетворюється на насінину. 
Зазвичай всі сім’ябруньки на почат-
ку запилюються за два-три дні. Шовк 
виростає на 2–3 см кожен день, доки 
не запилиться. У фазі R1 зернівка білого 
кольору втоплена у внутрішню структу-
ру стрижня. Зернівка прозора і містить 
невелику кількість рідини всередині.

Поради: кількість запилених сім’я-
бруньок визначається у цій фазі. Неза-
пилені сім’ябруньки деградують. Стре-
сові умови в цей час можуть суттєво 
вплинути на запилення і заповнення по-
чатка. Нестача вологи, зокрема, впливає 
на пилкові трубки і пилок, що призво-
дить до появи початків із незапилен-
ною верхівкою. В цей час закінчується 
споживання калію. Споживання азоту 
та фосфору йде дуже швидко. Вміст по-
живних речовин у листковій масі знач-
ною мірою впливає на кінцевий врожай.

Фаза R2: блістер 

10–14 днів після виходу пилкових тру-
бок.
У фазі R2 зерна зовні білого кольору 
і нагадують блістер. Ендосперм і напов-
нююча його рідина прозорі. Ембріон 
продовжує розвиватися. Більша частина 
зернівок виросла з оточуючої структури 
стрижня. Початок досягає повного роз-
міру. Шовк темніє і починає сохнути. 
Крохмаль починає накопичуватись у во-
дянистому ендоспермі. Зерно починає 
накопичувати суху речовину. Почина-
ється налив зерна.

Поради: азот і фосфор швидко накопи-
чуються та переміщуються з вегетатив-
ної частини рослини в репродуктивну. 
Зернівка має близько 85% вологості 
і з цього часу починає скидати вологу.

Фаза R3: молочна стиглість 

18–22 дні після виходу пилкових тру-
бок.
У фазі R3 зернівка стає жовтою зовні, 
в той час як внутрішня рідина тепер мо-
лочно-біла від накопиченого крохмалю. 
Ембріон стрімко зростає. Шовк побурів 
і висох. 

Поради: зернівки швидко накопичують 
суху речовину і мають близько 80% во-
логи. Поділ клітин в ендоспермі, по суті, 
завершено, тому зростання відбувається 
за рахунок розширення клітин та їх на-
повнення крохмалем. Кінцева врожай-
ність залежить від кількості розвинених 
насінин та їх розміру, а також від маси 
зерна. Стрес, як і раніше, може вплинути 
на ці обидва показники.
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Фаза R4: молочно-воскова 

24–28 днів після виходу пилкових тру-
бок.
Продовження накопичення крохмалю 
в ендоспермі призводить до набуття 
молочною внутрішньою рідиною пасто-
подібної консистенції. Зазвичай чотири 
ембріональні листки, сформовані в за-
родку, значно зросли в порівняні з фа-
зою R3. До середини фази R4 зародок 
розтягується більше ніж до половини 
довжини насінини. Перед фазою R5 
зернівка починає сохнути. Утворюються 
п’ятий (останній) ембріональний листок 
та бічні насіннєві корені. Якщо це насін-
ня посіяти, п’ять ембріональних листків 
з’являться в наступному сезоні після 
проростання і фази VE.

Поради: зародок продовжує розвива-
тися дуже швидко. Вологість зерна 
становить близько 70%, і насінина вже 
накопичила більше половини сухої ре-
човини.

Фаза R5: воскова 

35–42 дні після виходу пилкових тру-
бок.
У фазі R5 все або майже все зерно на-
буває зубоподібного вигляду. Обібра-
ний стрижень має виражений червоний 
відтінок. Зерно починає віддавати во-
логу від верхівки, формуючи невеликий 
крохмалистий прошарок. Він з’являєть-
ся відразу після того, як зерно набуває 
зубоподібного вигляду, у вигляді лінії 
на тильному боці зернівки (зворотному 
відносно розміщення ембріона). Із до-
стиганням твердий крохмалистий шар 
розширюється у напрямку стрижня. На-
копичений крохмаль твердий над ліні-
єю розділу, але залишається м’яким під 
нею. 

Поради: стрес на даному етапі призве-
де до зниження врожайності за рахунок 
зниження ваги зерна. На початку фази 
R5 вологість зерна становить близь-
ко 55%. 

Фаза R6: фізіологічна стиглість

55–65 днів після виходу пилкових тру-
бок.
Протягом фази R6 зерно досягло своєї 
максимальної маси в сухій вазі. Твердий 
шар крохмалю поширився вже по всьо-
му зерну. Зернівка має чорне або корич-
неве ущільнення (чорну точку) на місці 
кріплення до стрижня. Це гарна ознака 
фізіологічного достигання і сигнал за-
кінчення росту зерна. Обгортки та біль-
шість листків вже втратили зелений ко-
лір, хоча стебло ще може бути зеленим. 

Поради: ранні заморозки до фази R6 
можуть зупинити накопичення сухої ре-
човини і викликати передчасне форму-
вання чорної точки. Це може призвести 
до зменшення врожаю та викликати за-
тримку в збиранні (пошкоджена моро-
зом кукурудза сохне повільніше). Для 
зменшення ризику ураження морозом 
треба обирати гібрид, який дозріває 
за три тижні до середньої дати настан-
ня перших заморозків. Вологість зерна 
в середньому 30–35%, але це значно ва-
ріюється залежно від гібрида і зовніш-
ніх умов. Безпечне зберігання зерна ви-
магає вологості зерна на рівні 13–15%. 
Зазвичай виробники намагаються дати 
кукурудзі висохнути в полі до збирання.

Розвиток кукурудзи
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Личинка входить в діапаузу (для перези-
мівлі) та залишається в стеблі кукурудзи 
до весни, коли сформується лялечка.

Личинки вилуплюються протягом 3–7 днів 
після відкладання яєць. Харчуючись, ли -
чинки проробляють отвори у лист ках 
та стеблах.

Кукурудзяний стебловий метелик: 
розвиток та шкодочинність

Життєвий 
цикл

Після перезимівлі у рослинних рештках
у травні личинка заляльковується.

Масовий вихід метелика припадає 
на початок червня; починається пе-
ріод відтворення, що може тривати 
до липня, залежно від ґрунтово-
кліматичної зони.

З червня самки метелика починають клад-
ку яєць. Яйцекладка відбувається після 
заходу сонця, у безвітряну теплу погоду. 
Яйця відкладаються на нижній частині 
листків кукурудзи. Кожна самка здатна 
зробити до двох яйцекладок за ніч про-
тягом 10 діб.

Личинка створює ходи в рослині і може переміщатися до стрижня, спричиняючи відламування качана. 
Харчуючись на качані, вона пошкоджує зерно.

Шкідники кукурудзи
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Факти
Латинська назва: Ostrinia nubilalis.

Поширений в Європі, західній частині Азії та у північноамериканському кукурудзяному поясі. На схід від Ске-
лястих гір. Це один із найнебезпечніших шкідників кукурудзи в Європі. Одна личинка на рослину, харчуючись у 
стеблі, здатна знизити урожайність на 5–8%. Личинка харчується на всіх наземних частинах рослини. Залежно 
від географії, метелик може мати 1–3 генерації. Для Центральної Європи характерна 1 генерація, але на півдні 
бувають 2 і навіть 3.

Застереження
•  Кукурудзяного стеблового метелика можна знайти на полях протя-

гом зими, але масштаб майбутньої проблеми оцінити важко, оскіль-
ки він залежатиме від погодних умов та поведінки в них шкідника. 
Велика кількість природних ворогів, ентомофагів, паразитів і хво-
роб можуть несподівано знизити його популяцію.

•  Дорослі комахи дуже мобільні, тому поля/місця із яйцекладками пе-
редбачити неможливо.

•  Виживання яйцекладки та синхронізація із розвитком культури дуже 
залежать від погодних умов.

•  У зонах, де спостерігається кілька генерацій, пізні посіви потенцій-
но більш ризиковані та вразливі, ніж ранні.

•  Пік льоту метеликів визначається феромонними та світловими паст-
ками і може використовуватись для визначення часу застосування 
пестицидів.

• Досліджуйте поля протягом першої та інших генерацій.

•  Вирішіть, чи очікуваний рівень заселення потребує/вимагає яки-
хось дій.

• Застосуйте інсектицид, якщо потрібно.

•  У зв’язку із несинхронним розвитком шкідника, використання пе-
стицидів рідко дає можливість контролювати більше 80% популяції. 

  порушення транспорту-
вання води та пластич-
них речовин;
 пошкодження зерна;
  полягання стебла та опа-
дання качанів.

 пошкодження зерна;
  ураження диплодіозом (суха 
гниль);
  диплодіоз продукує міко-
токсини;
  втрати зерна при зберіганні.

Наступна генерація розвивається так, 
як і попередня.

Про другу генерацію: лялечка залишаєть-
ся у стеблі, допоки не вилетить метелик 
і не почнеться цикл нової генерації.

Ostrinia Nubilalis: доросла особина та личинка

Втрати врожаю: Зниження якості:

Шкідники кукурудзи
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Ознаки нестачі елементів живлення на кукурудзі

Здоровий листок при нормальному живленні 
має блиск та насичений темно-зелений колір. 

Нормальний початок високопродуктивного гібриду кукурудзи на гарному 
агрофоні. Добре виповнений і має вагу близько 300 г.

Великий початок вагою понад 450 г свідчить про густоту посіву, недостат-
ню для отримання високого врожаю.

Маленький початок зазвичай є ознакою нестачі поживних елементів. 
Для підвищення врожайності треба збільшити кількість добрив.

Дефіцит калію проявляється у вигляді 
початків з погано виповненою верхів-
кою та наявністю пустих зерен.

Зелений шовк під час 
стиглості може бути 
наслідком надлишку 
азоту в порівнянні 
з ін шими елементами.

Нестача фосфору заважає запиленню 
та наливу зерна. Початки маленькі, 
часто викривлені, з нерозвиненим на-
сінням.

Азот необхідний протягом всього ве-
гетаційного періоду. Маленькі почат-
ки та низький вміст білка є наслідком 
розвитку рослини без азоту в критичні 
фази.

Дефіцит магнію викликає появу білих смужок 
уздовж прожилок і часто спричиняє пурпурне 
забарвлення на зворотній стороні нижніх листків.

Глибоке, добре розгалужене коріння здорової, високоврожайної рослини.

Поганий дренаж та переущільнений ґрунт призводять до утворення плоскої 
та дрібної кореневої системи. Кукурудза з поверхневою кореневою системою 
не може пережити посуху і часто полягає при сильних вітрах.

Кислий ґрунт ідентифікується наявністю знебарвлених та гнилих нижніх коре-
нів, особливо, коли підтримуючі корені проростають з 3–4 вузла.

Дефіцит фосфору в перші тижні розвитку 
призводить до утворення мілкої корене-
вої системи зі слабким розгалуженням.

Обрізане коріння — наслідок неправильної обробки культиватором. Лапи були 
заглиблені та дуже близько до рослин.

Хімічне ураження призводить до викривлення та перекручування коріння. 
Іншим симптомом є зростання повітряних коренів.

Личинки жука Diabrotica завда-
ють важких ушкоджень, коли 
хар чуються мілкими коренями 
та прогризають тунелі у великий.

Нестача фосфору надає листю червонувато-фіоле-
тового забарвлення, особливо на молодих рослинах.

Посуха викликає зміну забарвлення кукурудзи на сірувато-
зелене та змушує згортатися листя майже до розмірів олівця.

Нестача калію проявляється в пожовтіннi або 
всиханнi вздовж верхівок та країв нижніх листків.

Хвороба гельмінтоспоріоз починається 
на невеликих ділянках, поступово поширюючись 
по всьому листку.

Азотне голодування проявляється у пожовтіннi, яке починається 
з верхівки та рухається уздовж середини листка.

Гербіциди іноді можуть спалити верхівки, краї або інші частини листка 
при контакті. Тканина відмирає, листок стає білуватим.

Посуха уповільнює вихід шовку 
в період цвітіння. Частина насі-
нин не запилюється.
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ЗАХИСТ КУКУРУДЗИ 

Таск® Екстра, Тітус® Екстра, Базис® використовуйте з: ПАР Тренд® 90 у концентрації 0,125–0,2%,
Синерджен SOC — у концентрації 0,25%.
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Ранньостиглі (<110 днів)

P63LL01 33 100 Л – 0 А–Е ++ 7 7 6 7 7 60–65 55–60

P63LE10 37 106 Л E 50 А–Е ++ 7 7 8 7 7 55–60 50–55

PR63A86 38 107 Л – 0 А–Е ++ 8 7 7 7 6 55–60 50–55

P64LE11 40 110 Л E 50 А–Е ++ 5 7 8 6 6 55–60 50–55

Середньоранні (111–115 днів)

P63LL06 41 112 Л – 0 А–Е ++ 6 7 7 7 7 55–60 50–55

PR64A15 41 112 Л – 0 А–Е + 8 9 6 6 7 55–60 50–55

PR64F50 43 115 Л – 0 А–Е ++ 6 9 8 8 7 55–60 50–55

PR64H32 43 115 ВО – 0 А–Е ++ 7 7 6 7 6 55–60 50–55

PR64H34 43 115 ВО – 0 нові після Е ++ 6 8 6 6 6 55–60 50–55 

PR64F66 43 115 Л – 0 нові після Е + 6 8 7 7 6 55–60 50–55 

P64LE25  43 115 Л E 50 нові після Е +++ 6 7 7 7 6 55–60 50–55  

Середньостиглі (116–125 днів)

P64HH98  45 117 ВО 0 А–Е ++ 6 9 7 7 6 55–60 50–55

P64LC108   45 117 Л С 0 нові після Е +++ 7 9 6 5 6 55–60 50–55  

PR64A71 46 119 Л – 0 нові після Е + 6 7 8 7 7 55–60 50–55 

PR64E71 46 119 Л E 25 нові після Е + 6 7 7 7 7 55–60 50–55 

P64LE20 46 119 Л E 50 нові після Е +++ 5 7 8 7 7 55–60 50–55  

P64LC53 46 119 Л C 0 нові після Е +++ 5 7 7 6 7 55–60 50–55  

P64LE19 48 122 Л E 50 А–Е +++ 6 7 7 7 7 55–60 50–55 

P64LЕ99 49 124 Л E 50 нові після Е +++ 7 7 6 6 5 55–60 50–55  

PR64A89 49 124 Л – 0 А–Е + 6 8 7 8 7 55–60 50–55

Асортимент соняшнику Pioneer® у сезоні 2016 року

* RM — відносна стиглість, кількість днів від закінчення цвітітння до фізіологічної стиглості (побуріння кошика); 
RM30 — 95 днів від появи сходів до фізіологічної стиглості. Кожна наступна одиниця RM дорівнює 1,5 дня вегетаційного періоду.
** Л — лінолевий, ВО — високоолеїновий. *** E — ExpressSun™; C — Clearfield®. **** Оцінка характеристик в балах від 1 до 9 
за даними DuPont Pioneer. ***** Низький/високий агрофон.

  Новинка
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P64LE25 P64LE20

P64LE99 P64LC53

P64LC108
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Ультраранній гібрид для генерації 
раннього прибутку

P63LL01
П63ЛЛ01 RM 33

 Скоростиглий простий гібрид лінолевого типу.

 Стійкий до 5-ти рас (A–E) вовчка. 

 Висота рослин — нижче середньої, витримує загущення.

 Добра стійкість до полягання.

 Добра автофертильність.

Ультраранній гібрид для генерації 

Рекомендується:

  для вирощування в зонах Полісся, 
Лісостепу та Північного Степу.
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 Висота рослин — нижче середньої, витримує загущення.

Гібрид П63ЛЕ10: площа — 180 га, урожайність — 29 ц/га. В цьому гібриді мені сподобався швидкий стар-
товий ріст, рівномірність достигання, стійкість до полягання, добра стійкість до хвороб, стабільна урожай-
ність, ранньостиглість, збирання без десикації, зручна та ефективна система захисту гербіцидом Експрес®.

Гнилосир Михайло Григорович
Головний агроном СК «Дружба», Полтавська область, Котелевський район.

50 60 70
Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

недостатнє

достатнє

Зволоження:

Стійкість до несправжньої борошнистої роси

Олійність

Толерантність до:

фомопсису

білої гнилі кошику

білої гнилі стебла

Посухостійкість

Висока 
стійкість 
до хвороб

Стійкість до вовчка
соняшникового 
5 рас (А–Е)

Ранньостиглі гібриди соняшнику

Співпраця з компанією DuPont Pioneer продовжується вже 4 роки. В товарних посівах маємо гібри-
ди кукурудзи, соняшнику та озимого ріпаку. Соняшник: в минулому році вирощували ПР64Ф50 на 
площі 92 га, результат перевершив всі сподівання — 4 т/га. В сезоні 2015 року спробували соняш-
ник за технологією ЕкспресСан™, оскільки вводили нові поля в обробіток, а саме гібриди П64ЛЕ11 
та П64ЛЕ19. Незважаючи на складні погодні умови, цього року результатом задоволені: П64ЛЕ11 на 
площі 80 га — урожайність 3,4 т/га, а гібрид П64ЛЕ19 на площі 80 га — урожайність 3,5 т/га.

Боврига Віктор Адамович
Агроном ТОВ «Нормагро», Житомирська область, Бердичівський район.

Результати збирання демопосівів у Поліссі, ранньостиглі та середньоранні гібриди
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P64LE25
(9 полів)

P63LL06
(11 полів)

PR63A90 
(10 полів)

PR64A15 
(9 полів)

P64LE11 
(11 полів)

P64HE39
(4 поля)

PR63A86 
(11 полів)

PR64F50 
(9 полів)

PR63A62 
(10 полів)

PR64H32 
(4 поля)

PR64H34 
(4 поля)PR64H45 

(4 поля)
P63LE10 
(11 полів)

P64HE01 
(4 поля)P63LL01 

(9 полів)

PR64F66 
(10 полів)PR64F50 

(11 полів)PR63A90 
(10 полів)

P63LE10 
(10 полів)PR64A15 

(10 полів)

P64LE11 
(11 полів)

PR63A62 
(10 полів)

PR64H32 
(3 поля)

P63LL01 
(11 полів)

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %
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Гібрид П63ЛЕ10 —  урожайність 2,7 т/га на площі 270 га.
Гібрид П64ЛЕ11 — урожайність 3,1 т/га на площі 70 га.
В силу об’єктивних причин цього року вийшли дещо зріджені сходи, і, в кінцевому результаті, ми от-
римали величезні кошики, які дали хороший врожай. Також переконався, що гербіцид Експрес® 
ідеально працює на широколистих бур’янах, забезпечуючи чисте поле.

Максимів Ігор Петрович
Головний агроном ТОВ «ВІНАЛ-АГРО», Львівська область, Жидачівський район. 

Ранній експрес-гібрид 
для конвеєра 

P63LE10

Висока 
стійкість 
до хвороб

Стійкість до вовчка
соняшникового 
5 рас (A–E)

Стійкість 
до гербіциду

Висока
олійність

  Ранньостиглий простий гібрид лінолевого типу з високим вмістом олії.

  Стійкий до 5-ти рас (A–E) вовчка. 

  Висота рослин — нижче середньої, добре витримує загущення.

  Добра стійкість до полягання. 

  Добра толерантність до хвороб кореня, стебла та листя.

  Відмінна автофертильність.

Рекомендується:

  для вирощування в зонах Полісся, Лісостепу 
та Північного Степу;

  максимальна одноразова норма використання 
гербіциду Експрес® 75 в.г. — 50 грамів.
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50 60 70
Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

недостатнє

достатнє

Зволоження:

Стійкість до несправжньої борошнистої роси

Олійність

Толерантність до:

фомопсису

білої гнилі кошику

білої гнилі стебла

Посухостійкість

Ранньостиглі гібриди соняшнику

П63ЛЕ10 RM 37 

7,50 8,00 9,00 9,508,50 10,00 10,50

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %

Результати збирання демопосівів у Лісостепу, середньоранні гібриди
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PR64A71 
(10 полів) PR64A89 

(10 полів)

P64LE19 
(9 полів)

P64LE20 
(10 полів)

P64LС53 
(8 полів)

PR64E71 
(10 полів)

PR64A71 
(9 полів)

P64LE20 
(9 полів)

PR64E71 
(9 полів)

PR64A89 
(8 полів)

P64LE19 
(7 полів)
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Ранній урожайний гібрид 
для експрес-технологій 

P64LE11
П64ЛЕ11 RM 40 

  Ранньостиглий простий гібрид лінолевого типу з високим 
вмістом олії.

 Стійкий до 5-ти рас (A–E) вовчка. 

 Висота рослин — нижче середньої.

 Винятково пластичний та адаптивний гібрид.

 Посухостійкість — добра.

  Толерантність до склеротинії та фомопсису вища 
за середню.

Рекомендується:

  для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних 
зонах, особливо в регіонах, де є ризик фомопсису;

  максимальна одноразова норма використання 
гербіциду Експрес® 75 в.г. — 50 грамів.
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Вирощували гібрид П64ЛЕ11 на площі 110 га, врожайність склала 24 ц/га.
Завдяки гербіциду Експрес® посіви були чисті і витримали неймовірну посуху 2015 року, як резуль-
тат — ми отримали хороший урожай.

Вирощуємо гібриди соняшнику ТМ Піонер з 2000 року. В 2015 році перевагу віддали експрес-стійким 
гібридам: П64ЛЕ11, П64ЛЕ20, П64ЛЕ19. Також випробовували П63ЛЛ06. В цілому, отриманим резуль-
татом задоволені, але ставимо нові, більш амбітні цілі. Працюємо над отриманням урожайності біль-
ше ніж 40 ц/га. Резерви вбачаємо у вдосконаленні технології захисту та живлення рослин. Урожай-
ність 2015 року склала: П63ЛЛ06 — 38 ц/га на площі посіву 2 га (випробування); П64ЛЕ11 — 34 ц/га 
на площі посіву 164 га; П64ЛЕ19 — 36 ц/га на площі посіву 115 га; П64ЛЕ20 — 36 ц/га на площі 
посіву 115 га. Середня врожайність по господарству склала 35 ц/га.

Артеменко Дмитро Іванович
Директор СВК «Вікторія», Одеська область, Кілійський район.

Парфелюк Василь Олександрович
Головний агроном СВК «Авангард», Миколаївська область, Жовтневий район. 

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

Стійкість до несправжньої борошнистої роси

Олійність

Толерантність до:

фомопсису

білої гнилі кошику

білої гнилі стебла

Посухостійкість

Висока 
стійкість 
до хвороб

Стійкість до вовчка
соняшникового 
5 рас (A–E)

Стійкість 
до гербіциду

Високий 
урожай

50 60 70

недостатнє

достатнє

Зволоження:

Ранньостиглі гібриди соняшнику

Гібриди Pioneer вирощуємо більше 10 років, отримуємо стабільні врожаї, при виборі гібрида зверта-
ємо увагу на посухостійкість та стійкість до вовчка — в цьому Pioneer нас не підводить. Застосували 
гібрид П64ЛЕ20 на полі № 4 площею 108 га, врожайність — 40 ц/га. Гібрид посіяно 15.04.2015 з нор-
мою 66 тис. рослин/га та шириною міжрядь 45 см. Добриво: нітроамофоска 100 кг/га в фізичній вазі 
(д.р. N16P16K16) під оранку, стільки ж при посіві. Оранка: на глибину 32 см, вирівнювання поля восени, 
одна весняна культивація на 5 см та посів. Догляд за посівом: Експрес® 20 г/га і Танос® 600 г/га. Опади: 
82 мм за весь період вегетації. Результат 2015 року — 40 ц/га, при вологості зерна 6,5%, результатом 
дуже задоволені.

Чічул Володимир Миколайович
Керуючий Подільським відділенням СВФ «Агросоюз», Миколаївська область, Веселинівський район.

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %
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P63LL06

PR64F50
ПР64Ф50 RM 43 

Висока 
стійкість 
до хвороб

Висока 
стійкість 
до хвороб

Стійкість до вовчка
соняшникового 
5 рас (A–E)

Стійкість до вовчка
соняшникового 
5 рас (A–E)

Високий 
урожай

Високий 
урожай

Урожайний гібрид, толерантний 
до найбільш шкодочинних хвороб

Виключно стійкий 
до полягання гібрид

  Середньоранній простий гібрид лінолевого типу 
з високим вмістом олії.

  Стійкий до 5-ти рас (A–E) вовчка. 

  Висота рослин — нижче середньої.

  Стебло міцне, стійкий до стеблового полягання.

  Насіння добре утримується в кошику від осипання.

  Винятково пластичний та адаптивний гібрид. 

  Посухостійкість — відмінна.

  Толерантність до склеротинії та фомопсису вища за середню.

  Середньоранній простий гібрид лінолевого типу 
з високим вмістом олії.

  Стійкий до 5-ти рас (A–E) вовчка. 

  Посухостійкість — відмінна.

  Має високорослі рослини надзвичайно стійкі 
до кореневого полягання.

  Добра толерантність до хвороб листя та кошика.

до найбільш шкодочинних хвороб
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Рекомендується:

  для вирощування переважно 
в Степу і Лісостепу. 

Рекомендується:

  для вирощування переважно 
в Степу і Лісостепу. 

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

Стійкість до несправжньої борошнистої роси

Стійкість до несправжньої борошнистої роси

Олійність

Олійність

Толерантність до:

Толерантність до:

фомопсису

фомопсису

білої гнилі кошику

білої гнилі кошику

білої гнилі стебла

білої гнилі стебла

Посухостійкість

Посухостійкість

50

50

60

60

70

70

недостатнє

недостатнє

достатнє

достатнє

Зволоження:

Зволоження:
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Середньоранні гібриди соняшнику

П63ЛЛ06 RM 41

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %
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Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

Стійкість до несправжньої борошнистої роси

Олійність

Толерантність до:

фомопсису

білої гнилі кошику

білої гнилі стебла

Посухостійкість

50 60 70

недостатнє

достатнє

Зволоження:

Поєднує толерантність до хвороб 
зі стійкістю до нових рас вовчка

PR64F66
ПР64Ф66 RM 43

  Середньоранній простий гібрид лінолевого типу. 

  Стійкий до 7-ми рас (A–G) вовчка.

  Має середньої висоти рослини, стійкі до полягання.

  Відмінна посухостійкість.

  Високоврожайний.

зі стійкістю до нових рас вовчка

Рекомендується:

  для вирощування в Степу і Лісостепу, особливо 
в умовах жаркого, сухого клімату та в регіонах 
значного поширення вовчка соняшникового.
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Висока 
стійкість 
до хвороб

Стійкість до вовчка
соняшникового 
7 рас (A–G)

Високий 
урожай

Середньоранні гібриди соняшнику

Результати збирання демопосівів у Лісостепу, середньостиглі гібриди

Результати збирання демопосівів у Лісостепу, ранньостиглі та середньоранні гібриди

Ур
ож

ай
ні

ст
ь 

за
лі

ко
ва

 (
7%

), 
ц/

га
Ур

ож
ай

ні
ст

ь 
за

лі
ко

ва
 (

7%
), 

ц/
га

Вологість, %

Вологість, %

2015

2015

2014

2014

32,5
32

31,5
31

30,5
30

29,5
29

28,5
28
27,5

34

33

32

31

30

29

28

27

26
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7,40

7,10

7,80
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8,20
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PR64A71 
(10 полів)

PR64F66 
(39 полів)

PR64F50 
(48 полів)

PR63A62 
(65 полів)

PR63A62 
(65 полів)

P64LE25 
(34 поля)

P63LE10 
(69 полів)

P63LL01 
(63 поля)

P63LE10 
(69 полів)

PR64A15 
(66 полів)

PR63A86 
(63 поля)

PR63A90 
(65 полів)

P64LE11 
(37 полів)

P63LL01 
(26 полів)

PR63A62 
(28 полів)

PR64H45 
(32 поля)

P64LE19 
(17 полів)

PR64A89 
(18 полів)

PR64A89 
(63 поля)

P64LE19 
(61 поле)

PR64A71 
(16 полів)

P64LС53 
(15 полів)

PR64E71 
(62 поля)

P64LE20 
(22 поля)P64LE20 

(64 поля)

PR64A71 
(60 полів)

PR64E71 
(16 полів)

PR64H32 
(32 поля)

PR63A90 
(31 поле)

P63LL06 
(46 полів)

PR64H32 
(6 полів)

PR63A62 
(28 полів)

P64HE39 
(31 поле)

PR64H34 
(29 полів)

P64LE11 
(63 поля)

P63LE10 
(33 поля)

PR64F66 
(60 полів)

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %
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Вирощуємо гібриди ТМ Піонер вже не перший рік, у господарстві вони займають площу 70% від 
загальної площі посіву соняшнику. Це такі гібриди, як: ПР64Е71, П63ЛЕ10, П64ЛЕ20, П64ЛЕ25 за 
технологією ЕкспресСан™, а також ПР64Ф66 з класичних гібридів. Середня урожайність по гос-
подарству — 26 ц/га. ПР64Ф66 вирощувався на площі 145 га і відзначився високою врожайністю 
(29,7 ц/га) завдяки високій посухостійкісті та стійкості до вовчка соняшникового. Це міцні рослини, 
які витримали сильний буревій у першій декаді серпня. Рекомендую ПР64Ф66 для вирощування тим, 
хто хоче мати найкращі результати врожайності соняшнику!

Господарство вирощувало гібрид ПР64Ф66 на площі 83 га та отримало врожай 29 ц/га, 
гібрид П64ЛЕ20 вирощувався на площі 136 га, і було отримано  врожай 32 ц/га.
При посіві вносили по 80 кг амофосу. 
В умовах цього року дані гібриди показали себе такими, що мають високу посухостійкість. Врожай 
був отриманий також за рахунок накопичення зимової вологи і дотримання технології та правильно 
обраного гібриду.

Неопрятний Анатолій Васильович
Головний агроном ТОВ «Новолозуватське», Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Грузьке.

Буюклі Гаврил Федорович
Голова ФХ «Вельчу», Одеська область, Болградський район.

Виключно стійкий до полягання 
зі стійкістю до нових рас вовчка 

P64LE25

Висока 
стійкість 
до хвороб

Стійкість до вовчка
соняшникового 
7 рас (А-G)

  Середньоранній простий гібрид лінолевого типу 
з високим вмістом олії.

 Стійкий до 7-ми рас (A–G) вовчка.

 Стійкий до нових рас несправжньої борошнистої роси.

  Має високорослі рослини надзвичайно стійкі 
до кореневого полягання.

  Посухостійкість — відмінна.

  Добра толерантність до хвороб листя та кошика.

Рекомендується:

  для вирощування переважно в Степу і Лісостепу, 
особливо в регіонах значного поширення вовчка 
соняшникового;

  максимальна одноразова норма використання 
гербіциду Експрес® 75 в.г. — 50 грамів.
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4,2
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3,1
13,1%2,6

8,2%

50 60 70
Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

недостатнє

достатнє

Зволоження:

Стійкість до несправжньої борошнистої роси

Олійність

Толерантність до:

фомопсису

білої гнилі кошику

білої гнилі стебла

Посухостійкість

Високий 
урожай

Стійкість 
до гербіциду

Середньоранні гібриди соняшнику

П64ЛЕ25 RM 43

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %
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Результати збирання демопосівів у Степу, середньопізні та пізньостиглі гібриди
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Вологість, % 2015 2014

32

30

28

26

24

22

20
5,505,00 6,00 6,50 7,50 8,007,00 8,50 9,00

P64LE25 
(45 полів)

PR64F50 
(38 полів)

PR63A62 
(32 поля)

P64LE11 (36 полів)

P63LL01 
(32 поля)

PR64F66 
(55 полів)

PR64F50
(59 полів)

PR63A86 
(51 поле)
PR63A62 
(48 полів)

P63LL01 
(55 полів)

PR63A90 
(54 поля)

P64HE39 
(18 полів)

PR64H34 
(4 поля)

PR64H32 
(6 полів)

P63LE10 
(53 поля)

PR64H32 
(22 поля)

PR64H34 
(22 поля)

P64LE11  
(52 поля)

PR64H45 
(21 поле)

P63LE10 (35 полів)

P64HE01 (17 полів)

PR64A15 (58 полів)

Високоолеїнові гібриди
Середньостиглі гібриди соняшнику

Площа посіву гібрида ПР64Е71 у господарстві в 2015 році — 398 га. 
Гібрид соняшнику ПР64Е71 ми висіваємо в господарстві вже протягом 7 років. За цей час він заре-
комендував себе як стабільний гібрид, незважаючи на погодні умови. Гібрид ПР64Е71 ми висіваємо 
в ранні строки на полях з високим ризиком засмічення дводольними бур’янами, толерантність до гербі-
циду Експрес® дає нам можливість при потребі боротися з ними. В цьому році посів гібрида ПР64Е71 ми 
розпочали 14.04.2015. На всій площі посіву отримали дружні сходи. Врожайність полями була такою: 
142,3 га — 33,5 ц/га (вологість базова), 136,8 га — 29,7 ц/га (вологість базова). Також слід відзначити 
стійкість гібрида ПР64Е71 до нових рас вовчка, наразі в нашому регіоні це надзвичайно актуальна 
проблема, починаючи з 2015 року, ми використовуємо тільки гібриди соняшнику, стійкі до нових рас 
вовчка. Отримуючи високі показники по даному гібриду, ми знову плануємо використовувати його 
в наступному році, але будемо випробовувати і нові гібриди (П64ЛЕ20, П64ЛЕ25 та П64ЛЕ99).

Високолеїновими являються такі гібриди, олія яких містить більш ніж 80% олеїнової кислоти та менш ніж 10% насичених жирів. Така 
олія не потребує гідрогенізації, а тому не містить трансжирів. Завдяки цим особливостям, а також високому вмісту вітаміну Е — при-
родного антиоксиданта (альфа-токоферола) та підвищеній здатності залишатися стабільною при високих температурах (при жарці) 
високоолеїнова олія швидше засвоюється та є для організму більш корисною за звичайну. Її часто називають природним анало-
гом оливкової. Високоолеїнова олія має тривалий термін зберігання, нейтральний смак, прозорий блідо-жовтий колір і вже більше 
20-ти років активно використовується як в харчовій промисловості, так і у виробництві високоякісних мастил та біодизеля.

Зростання площ високоолеїнового соняшнику в світі і в Україні пов’язано із зростанням попиту на високоолеїнову олію з боку про-
мисловості та серед населення через зростання популярності здорового способу життя, здорового харчування, а також у зв’язку 
із премією, яку платять торговельні компанії та олійно-жирові підприємства за високоолеїновий соняшник. Як правило, премія пла-
титься за насіння, що містить більше ніж 83–84% олеїнової кислоти. Українські аграрії, що вирощують високоолеїновий соняшник, 
також мають змогу продати свою продукцію по більш високій ціні.

Характерною рисою гібридів ПІОНЕР® є високий вміст олеїнової кислоти в олії (90–92%) на фоні високого вмісту олії в насінні 
(48–52%) при потенціалі врожайності більше 30 ц/га. Гібриди нашої компанії вирощуються на українських полях з 2005 року і ко-
ристуються стабільним попитом, займаючи площу понад 30 тис. га щорічно.

Басовський Сергій Леонтійович
Заступник директора ФГ «Красноармєєц», Дніпропетровська область, Юр’ївський район, с. Новоіванівське.

PR64F66 
(44 поля)

PR64A15 
(34 поля) P63LL06 

(37 полів)

PR63A90 
(27 полів)

Площа посіву соняшнику ПР64Г32 в 2015 році — 150 га. Високоолеїновий соняшник від Pioneer 
вирощуємо вже три роки. У 2015 році при жорстких посушливих погодних умовах отримали урожай 
на рівні 3 т/га. Соняшник ПР64Г32 вирівняний, має міцне стебло і потужну кореневу систему, насіння 
в кошику виповнене. Соняшником ПР64Г32 задоволені, плануємо висівати його і наступного року.
Директор Сагалатий Дмитро Васильович (ліворуч) та заступник Маськов Олександр Миколайович (праворуч).

Сагалатий Дмитро Васильович, Маськов Олександр Миколайович
Директор СТОВ «Урожай С», Вінницька область, Чернівецький район, с. Біляни.
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Середньостиглі гібриди соняшнику

Високий вміст олеїнової кислоти

P64HH98

Стійкість до вовчка
соняшникового 
5 рас (A–E)

 Середньостиглий простий гібрид із високим вмістом олії.

 Стійкість до 5-ти рас (A–E) вовчка.

 Висота рослин — нижче середньої.

 Має добру посухостійкість.

Високий вміст олеїнової кислоти

Рекомендується:

  для вирощування переважно в Степу та Лісостепу;

  не рекомендується вирощувати після дводольних 
попередників.

50 60 70
Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

недостатнє

достатнє

Зволоження:

Стійкість до несправжньої борошнистої роси

Олійність

Толерантність до:

фомопсису

білої гнилі кошику

білої гнилі стебла

Посухостійкість

Висока
олійністьП64ГГ98 RM 45 

НОВИЙ

2,46
13,5%

2,96
12,2%

4,03
14,4%

Болгарія 4,78/7,8%
Італія 4,9/13%
Франція 4,4/12,8%
Іспанія 4,41/8,2%

P64LС108
П64ЛЦ108 RM45 

Висока 
стійкість 
до хвороб

Стійкість до вовчка
соняшникового 
7 рас (А–G)

Посухостійкий гібрид 
за технологією Clearfield® 
зі стійкістю до нових рас вовчка

 Середньостиглий простий гібрид лінолевого типу.

 Стійкість до 7-ми рас (А–G) вовчка.

 Висота рослин — середня.

 Має добру посухостійкість.

 Добра толерантність до хвороб листя та кошика.

Рекомендується:

  для вирощування в регіонах значного 
поширення вовчка соняшникового;

  використовувати гербіцид Євро-
Лайтнінг® у виробничій системі 
Clearfield® відповідно до регламентів 
виробника гербіциду.

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

Стійкість до несправжньої борошнистої роси

Олійність

Толерантність до:

фомопсису

білої гнилі кошику

білої гнилі стебла

Посухостійкість

50 60 70

недостатнє

достатнє

Зволоження:

4,5
8,6% 4,5

6,9% 2,8
7%

3,7
9,5%

3,4
7%

5,4
10%

3,3
10,7%

2,9
7,1%

4,0
11,2%

3,9
10,1%

4,2
13,7%

4,2
13,9%

3,1
7,2%

3,5
7,3%

2,6
7,4%

4,1
10,5%

4,0
7,3%

3,0
13,5% 3,4

12,1%

4,1
12,7%

4,5
11,7%2,6

8,6%

Стійкість 
до гербіциду

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %

НОВИЙ
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Середньостиглий посухостійкий ЕкспресСан™ —
гібрид зі стійкістю до нових рас вовчка

Перший гібрид, що поєднує виробничу 
систему Clearfield® зі стійкістю до нових рас вовчка 

P64LE20

PR64LC53

  Середньостиглий простий гібрид лінолевого типу 
з високим вмістом олії.

  Стійкий до 7-ми рас (A–G) вовчка.

  Стійкий до нових рас несправжньої борошнистої роси.

  Висота рослин — середня.

  Стебло міцне, стійкий до кореневого полягання.

  Насіння добре утримується в кошику від осипання.

  Посухостійкість — добра.

  Середньостиглий простий гібрид лінолевого типу. 

  Стійкий до 7-ми рас (A–G) вовчка.

  Стійкий до нових рас несправжньої борошнистої роси.

  Висота рослин — середня.

  Посухостійкість — відмінна.

систему Clearfield® зі стійкістю до нових рас вовчка 

Рекомендується:

  для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах, 
особливо в умовах жаркого, сухого клімату та в регіонах 
значного поширення вовчка соняшникового;

  максимальна одноразова норма використання 
гербіциду Експрес® 75 в.г. — 50 грамів.

Рекомендується:
  для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах, 

особливо в умовах жаркого, сухого клімату та в регіонах 
значного поширення вовчка соняшникового;

  використовувати гербіцид Євро-Лайтнінг® у виробничій 
системі Clearfield® відповідно до регламентів виробника 
гербіциду.

4,3
9,4% 4,3

8,0%
2,7

8,8%

3,2
7,4%

3,4
10,1%

4,1
8,7%

2,8
7,0%

3,1
13,2%

3,7
8,2%

2,8
7,3%

2,9
17,1%

3,3
7,9%

3,0
7,3%

3,3
11,7%

1,8
12,9%

4,0
9,7%

2,7
12,3%

3,0
8,5%

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

Стійкість до несправжньої борошнистої роси

Стійкість до несправжньої борошнистої роси

Олійність

Олійність

Толерантність до:

Толерантність до:

фомопсису

фомопсису

білої гнилі кошику

білої гнилі кошику

білої гнилі стебла

білої гнилі стебла

Посухостійкість

Посухостійкість

Висока 
стійкість 
до хвороб

Стійкість до вовчка
соняшникового 
7 рас (A–G)

Стійкість до вовчка
соняшникового 
7 рас (А–G)

Стійкість 
до гербіциду

Стійкість 
до гербіциду

Високий 
урожай

50

50

60

60

70

70

недостатнє

недостатнє

достатнє

достатнє

Зволоження:

Зволоження:

П64ЛЕ20 RM 46

3,49
12,7%

4,14
10,9%

3,57
8,7%

2,86
9,0%

3,61
11,5%

3,09
7,7%

3,56
7,9%

3,29
17,4%

4,41
10,3%

3,53
14,2%

4,06
10,0%

3,17
11,1%

2,9
11,8%

2,9
7,0%

3,39
9,3%

ПР64ЛЦ53 RM 46 

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %
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P64LE19

P64LE99

Висока 
стійкість 
до хвороб

Стійкість до вовчка
соняшникового 
5 рас (A–E)

Середньостиглий посухостійкий ЕкспресСан™ — 
гібрид, толерантний до основних хвороб

Інтенсивний гібрид зі стійкістю 
до нових рас вовчка

  Середньостиглий простий гібрид лінолевого типу 
з високим вмістом олії.

 Стійкий до 5-ти рас (A–E) вовчка.

 Стійкий до нових рас несправжньої борошнистої роси.

 Висота рослин — високорослий.

 Посухостійкість — добра.

  Середньостиглий простий гібрид лінолевого типу.

  Стійкий до 7-ми рас (A–G) вовчка.

  Стійкий до нових рас несправжньої борошнистої роси.

  Висота рослин — високорослий.

  Добра толерантність до хвороб листя та кошика. 

  Посухостійкість — дуже добра.

гібрид, толерантний до основних хвороб

Рекомендується:

  для вирощування в Степу і Лісостепу; 

  максимальна одноразова норма 
використання гербіциду Експрес® 
75 в.г. — 50 грамів.

Рекомендується:

  для вирощування переважно 
в Степу і Лісостепу. 

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

Рекомендована густота перед збиранням, тис. рослин/га

Стійкість до несправжньої борошнистої роси

Стійкість до несправжньої борошнистої роси

Олійність

Олійність

Толерантність до:

Толерантність до:

фомопсису

фомопсису

білої гнилі кошику

білої гнилі кошику

білої гнилі стебла

білої гнилі стебла

Посухостійкість

Посухостійкість

50

50

60

60

70

70

недостатнє

недостатнє

достатнє

достатнє

Зволоження:

Зволоження:

П64ЛЕ99 RM49

Стійкість 
до гербіциду

Висока 
стійкість 
до хвороб

Стійкість до вовчка
соняшникового 
7 рас (А-G)

Стійкість 
до гербіциду

Високий 
урожай

П64ЛЕ19 RM 48  

4,6
10% 4,2

7,5% 2,7
8,9%

3,8
7,1%

3,4
10,3%

4,1
9,0%

1,8
5,2%

2,7
7,1%

3,4
21,6%

3,6
11,1%

4,5
8,0%

2,6
16,6%

3,3
6,4%

3,5
10,5%

2,8
6,3%

3,4
7,3%

2,9
6,9%

4,2
10,4%

3,8
10,1%

2,2
8,8%

3,22
4,6%

2,4
7,1%

2,91
7,8%

3,43
11,9%

3,05
12,0%

2,805
16,5%

4,19
8,5%

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %
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ЕкспресСанТМ — технологія Вашого успіху!

ЕкспресСанТМ –
технологія успіху 
у вирощуванні 
соняшнику!

Складові технології успіху
До складу цієї технології входить ряд високоврожайних спеці-
алізованих гібридів соняшнику та гербіцид Експрес® 75% в.г., 
що надає можливість ефективного контролю найбільш проб-
лемних дводольних бур’янів у післясходовий період вегетації 
соняшнику.

За ці роки технологія ЕкспресСанТМ стрімко розширила геогра-
фію вирощування. Площі висіву лінійки гібридів становлять 
понад 350 тис. гектарів. Що важливо — поруч із південними 
регіонами технологія ЕкспресСанТМ інтенсивно поширюється 
в центральних, північних та західних регіонах України. Сіль-
госпвиробник у повній мірі відчув легкість, практичність тех-
нології та додаткову впевненість. А саме головне — результат, 
який, безумовно, помітний як у полі, так і у бункері комбайну!

Переваги гібридів соняшнику лінійки ЕкспресСанТМ

Технологія ЕкспресСанТМ постійно поповнюється новими гіб-
ридами. В 2015 році компанія DuPont Pioneer® розширила 
асортимент гібридів технології ЕкспресСанТМ. Відтепер їх кіль-
кість становить 7 гібридів, у тому числі ранньостиглі P63LE10 
і P64LE11, середньоранній P64LE25 та середньостиглі 
P64LE20, P64LE19, P64LЕ99 — новинка. Це гібриди нового 
покоління — на гомозиготній основі, що гарантує кращу стій-
кість до гербіциду.

Особливості та переваги гербіциду Експрес®

Гербіцид Експрес® належить до групи сульфонілсечовин. Пре-
парат контролює розширений комплекс найбільш проблемних 
двосім’ядольних бур’янів у посівах спеціалізованих гібридів со-

няшнику ЕкспресСанТМ. Так, гербіцид Експрес® безпроблемно 
контролює види лободи, осотів, пасліну, нетреби, амброзії, 
гібіскусу, канатника, капустяних видів та ще понад 30 різ-
них бур’янів. Отже, разом з гербіцидом Експрес® можна вирі-
шувати проблеми різного, навіть найскладнішого рівня та типу 
забур’янення. 

У випадку нерівномірного проростання насіння бур’янів сіль-
госпвиробники можуть використовувати гербіцид Експрес® 
у декілька прийомів, що дозволяє контролювати кілька хвиль 
бур’янів. Наприклад, проти першої хвилі амброзії та інших 
бур’янів провести обробку гербіцидом Експрес® у нормі 25 або 
30 г/га + ПАР Тренд® 0,1–0,15%. Надалі, при появі наступної 
хвилі бур’янів проводять другу обробку гербіцидом Експрес®, 
також з половинною нормою (сумарна норма гербіциду за се-
зон не має перевищувати 50 г/га).

ЕкспресСанТМ

P63LE10 P64LE11 P64LE25 PR64E71 P64LE20 P64LE19 P64LE99

Відтепер виробник має ще більше переваг: ще більш продуктивні гібриди, адаптовані для різних ґрунтово-кліматичних 
умов; ще більшу стійкість до хвороб та до різних рас вовчка; ще кращу толерантність (стійкість) до гербіциду Експрес®.

Для того, щоб упевнено досягати гарантовано найвищих результатів, спеціалісти DuPont та DuPont Pioneer® роз-
робили ЕкспресСанТМ — інноваційну технологію отримання високих і сталих урожаїв соняшнику. Це технологія 
поєднання вирощування соняшнику та його гербіцидного захисту.

Гібриди ЕкспресСанТМ мають високу селективність до гербі-
циду Експрес®, тому кожен гібрид із представленої лінійки 
націлений на максимальні показники продуктивності.

Однією з найбільш важливих переваг гербіциду Експрес® 
є безпечність у сівозміні. Активна речовина препарату має 
швидкий напіврозпад у ґрунті, таким чином, немає обмежень 
щодо висіву наступних культур сівозміни. Беззаперечно, 
що агрономи високо оцінили поряд з потужним контролем 
проблемних бур’янів ще й відсутність післядії на наступні 
культури — адже це дійсно надзвичайно практично та без-
печно!
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Назва бур’яну Рівень контролю

Абутилон Теофраста    
Амброзія полинолиста    
Нетреба звичайна    
Лобода, види    
Щириця, види    
Осот рожевий та жовтий    
Дурман звичайний    
Паслін чорний    
Гірчиця польова    
Грицики звичайні    
Талабан польовий    
Соняшник звичайний    

ГЕРБІЦИД ЕКСПРЕС® — КОНТРОЛЬ НАЙБІЛЬШ ПРОБЛЕМНИХ ВИДІВ БУР’ЯНІВ!

Розширені строки застосування
Гербіцид Експрес® 75% в.г. рекомендується застосову-
вати у період від 2-х до 8-ми справжніх листків у соняш-
нику — на ранніх стадіях активно вегетуючих бур’янів 
(оптимально від сім’ядолей до 4–6 справжніх листків 
у однорічних бур’янів та розетки у багаторічних).

Комплекс переваг від високоврожайного 
гібридного насіння соняшнику

Комплекс переваг від високоефективного 
післясходового гербіцидного захисту

  Розширена лінійка високопродуктивних гібридів
  Гібриди високоолеїнового та звичайного типу 
  Різні групи стиглості гібридів 
  Адаптовані до технології No-Till
  Гнучкість щодо строків висіву та зони вирощування
  Стійкість до хвороб та вовчка соняшникового
  Гарантія отримання високих урожаїв

  Ефективний післясходовий контроль дводольних бур’янів
  Контроль найбільш проблемних бур’янів, 

у т. ч. види нетреби, амброзії, лободи, осотів!!! 
  Висока селективність до гібридів лінійки ЕкспресСанТМ

  Розширене вікно застосування у культури 
від 2-х до 8-ми листків

  Без обмежень в сівозміні
  Висока економічна окупність

Назва бур’яну Рівень контролю

Редька дика    
Гірчак почечуйний    
Гірчак розлогий    
Гірчак безерековидний    
Жовтець, види    
Мак дикий    
Гібіскус трійчастий    
Куколиця біла    
Сухоребрик лікарський    
Ромашка, види    
Шпергель звичайний    
Жабрій звичайний    

Норми застосування
Норма застосування гербіциду Експрес® 75% в.г. — 
30–50 г/га. Рекомендовано завжди додавати ПАР Тренд® 
0,1–0,15%. 

У разі ранньої появи бур’янів та коли очікується поява 
наступної хвилі, можливо провести дворазове внесення 
препарату в половинних нормах. Проте сумарно не біль-
ше 50 г/га за сезон.

ЕкспресСанТМ — технологія успіху у вирощуванні соняшнику!

Технологія ЕкспресСан™ дозволяє впродовж вегетації скористатись комплексом переваг 
від поєднання двох складових:

ЕкспресСанТМ

ЕкспресСан  — технологія успіху у вирощуванні соняшнику!

Дія гербіциду  Експрес® 45 г/га + ПАР Тренд® 0,1% в посівах 
гібрида P64LE19 проти видів гірчаків та капустяних бур’янів. 
Полтавська область, 2015 рік.

Поле оброблене гербіцидом Експрес® 40 г/га + ПАР Тренд® 0,1%, 
гібрид P64LE11. 
Тернопільська область, 2015 рік.
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Особливості росту і розвитку соняшнику

ВЕГЕТАТИВНА СТАДІЯ
S–VE
Посів і проростання

Основні життєві процеси цього пе-
ріоду пов’язані з набуханням і про-
ростанням насіння та появою схо дів. 
При набуханні насінина поглинає 
води до 80–90% від своєї маси. Утво-
рюються корінці, росте гіпокотиль 
і сім’ядолі. Відбувається вихід сім’я-
доль на поверхню. Конус наростання 
слабо помітний, має пласку форму.

Температура ґрунту менша 5 °С для 
соняшника несприятлива. Оптималь-
на температура на глибині заробки 
насіння складає від 8 до 14 °С.

Це один із найважливіших етапів 
вирощування соняшнику, правиль-
ний посів закладає основу для от-
римання фенотипічної вирівняності 
рослин культури. На даному етапі 
визначається кількість рослин на 
одиницю площі.

Поради:

- Висівати насіння в добре зволо-
жений ґрунт при температурі ґрунту 
вище 10 °С.

- Зважаючи на високу чутливість 
насіння, не вносити добрива в ря-
док. Оптимально вносити по боках 
або нижче насіння.

- Слідкувати за розповсюдженням 
ґрунтових шкідників, у разі необхід-
ності використовувати насіння з ін-
сектицидним протруєнням.

- При ущільненні ґрунту про водити 
рихлення поверхні.

V1–V4
1–2 пара листків

В цей період  утворюються зачатки 
всіх листків на стеблі, редукують 
пазушні бруньки. Конус наростання 
збільшується, набуває напівкулепо-
дібної форми.

З’являється 1-а та 2-а пари листків. 
Розташування лис тків супротивне, ли-
стові плас тин ки продовгувато- яйце-
вид ні, цільнокрайові.

Утворюється майбутнє квітколоже. 

Волога впливає на якість та швид-
кість формування вегетативних і ге-
неративних органів, тому необхідна 
в достатній кількості. Поступово 
зростає чутливість до пониження 
температури.

Із поживних речовин у цей період 
найбільш необхідним є фосфор.

Поради:

- Слідкувати за правильним форму-
ванням густоти посіву та відстані між 
рослинами у рядку.

- Проводити заходи боротьби з бур’я-
нами.

- Вносити при посіві та у підживлен-
ня фосфорні добрива.

V5–V8
Поява 5–8 листків

Відбувається підсилений ріст нижніх 
листків, які мають найдовші череш-
ки. Розташування листків спіраль-
не, пластинки серцевидні, зубчаті 
з боків. Характеризується активним 
ростом кореневої системи, яка роз-
вивається значно швидше надземної 
частини. Утворюються квіткові гор-
бики. В цей час закладається кіль-
кість квіток на рослині. 

Рослини споживають максимальну 
кількість поживних елементів протя-
гом цього періоду.

Конкуренція з бур’янами за вологу 
та поживні речовини в цей час має 
найбільш негативний вплив.

Поради:

- Проводити заходи боротьби з бур’я-
нами.

- Ця фаза є граничною для викори-
стання страхових гер біцидів, треба 
чітко дотримуватись допустимої для 
внесення фази розвитку рос лини.

- В цей час ефективно проводити 
першу обробку фунгіцидом.

VT
Утворення бруньки

Формуються покривні та генеративні 
органи квіток.

Квітковий горбик поділяється на ниж-
ню частину, з якої утворюється 
зав’язь, і верхню майбутню оцвіти-
ну. В цей час зачатковий кошик має 
вигляд фасетки. Наприкінці періоду 
квітки майже повністю сформовані. 
Продовжується активний розвиток 
кореневої системи та ріст листя, дов-
жина якого залежить від гібрида, 
температури та фотоперіоду. Листки 
нижнього ярусу набувають макси-
мальної величини. 

Поради:

- До цієї фази треба підійти з чистим 
від бур’янів полем.

- Використання гербіциду в цій фазі 
суттєво знизить врожайність.

- В цей час є доцільним використан-
ня фунгіциду, якщо він не був внесе-
ний раніше.

Розвиток соняшнику
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РЕПРОДУКТИВНА СТАДІЯ ТА ДОСТИГАННЯ
R1–R3
Бутонізація (фаза зірочки)

Репродуктивна стадія розпо-
чинається з «фази зірочки», 
коли суцвіття стає видимим 
в оточенні незрілих при-
листків у формі зірки. Відбу-
вається поява кошика (буто-
на) діаметром 2 см. Починає 
рости листя середнього яру-
су (14–25-й), протягом всіх 
фаз йде інтенсивний ріст 
стебла та кошика.

Протягом цих фаз бутон по-
ступово відокремлюється від 
найближчих до нього лист-
ків, на фазі R3 відстань сягає 
більше 2-х см. 

В цей час утворюються квіт-
ки, і визначається потенційна 
кількість насінин у кошику.

Поради:

- Нестача вологи впродовж 
цієї фази розвитку може не-
гативно вплинути на врожай 
за рахунок зниження потен-
ційної кількості насіння та 
зменшення площі листя.

- Відмічається максимальна 
ступінь поглинання пожив-
них речовин, при необхід-
ності між фазами V6 та V8 
треба внести азот.

R4
Початок цвітіння

В цій фазі відбувається під-
силений ріст частин віночка, 
що зрослися, язичкові квітки 
подовжуються. Обгортка ко-
шика розгортається, з’явля-
ються ярко-жовті язичкові 
квітки. На закінчення періо-
ду ріст стебла в основному 
завершується, рослина дося-
гає 95% свого потенційного 
розміру, але коренева систе-
ма продовжує рости, сягаю-
чи більш глибоких горизон-
тів ґрунту, особливо, якщо 
є нестача вологи у верхніх 
шарах.

Поради:

- До цього етапу важливо 
підійти з незасміченою куль-
турою, правильно виконав-
ши рекомендації попередніх 
стадій.

- Рекомендується періодич-
но перевіряти наявність лис-
то гризучих шкідників, у разі 
необхідності провести інсек-
тицидну обробку.

R5–R6
Період цвітіння

З’являються тичинки та ма-
точки трубчастих квіток, з ві-
ночка виходять пиляки. Про -
довжується ріст листків 
верхнього ярусу (26–28-й).

Опилення відбувається про-
тягом 7–10 днів, у цей пе-
ріод визначається кількість 
зав’язаного насіння. В кінці 
фази цвітіння язичкові квіти 
в’януть.

Затяжні періоди хмарності 
та дощів під час цвітіння мо-
жуть призвести до зниження 
відсотка запилених квіток 
через вимивання пилку або 
зниження активності комах-
запилювачів.

Поради:

- Слід продовжувати конт-
роль за наявністю листогри-
зучих шкідників.

- В цей період ймовірне 
ураження найбільш шкодо-
чинними хворобами.

- По можливості, провести 
фунгіцидний захист поля, 
особливо при холодних та 
вологих умовах. 

- Наявність пасік поблизу 
від поля збільшить відсоток 
запилених квіток.

R7–R8
Утворення та налив зерна

В цей період формується 
зернівка. Лузга насінини бі-
лого кольору та м’яка. Йде 
інтенсивне накопичення по-
живних елементів у насінині. 
Настає молочна стиглість на-
сіння, яке поступово набирає 
властивого гіб риду кольору. 
Потім тильна сторона кошика 
стає жовтою. Вологість на-
сіння складає 36–40%.

Потенційний врожай, сфор-
мований на попередніх ста-
діях, буде можливо одержа-
ти при умові, що рослини от-
римували достатньо вологи. 
Нестача вологи призводить 
до зниження маси насінини 
та відсотка вмісту олії.

Поради:

- В цій фазі починають ак-
тивно проявлятися основні 
хвороби соняшнику. Їх на-
явність буде залежати від 
ступеня зараженості поля 
збудниками хвороб, агротех-
ніки та використання фунгі-
цидів на попередніх фазах 
розвитку.

- Наявність фосфору та мо-
лібдену також можуть впли-
нути на показники врожай-
ності.

R9
Фізіологічна стиглість

Прилистки стають жовто- 
корич не ви ми, кошик стає бу-
рим. Відбувається перехід 
накопичених речовин у за-
пасні, підвищується вміст 
олії. Вологість насіння посту-
пово знижується до 12–14%, 
до повного достигання або 
господарської стиглості.

Поради:

- Перенесення часу обмо-
лоту на більш ранній строк, 
у разі високої вологості, за-
хворювання рослин або ри-
зику пошкодження птахами, 
можливе шляхом застосу-
вання гербіцидів-десикантів.
Цей метод прискорює втрату 
вологи зерном, забезпечує 
рівномірне достигання посі-
ву та допомагає при значно-
му заростанні бур’янами.

Розвиток соняшнику
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Вовчок — найбільша загроза для соняшнику
Нові відкриття забезпечують покращений захист

Що таке вовчок? 
Вовчок (Orobanche cumana W. allr.) — це паразитуюча рослина, що інфікує кореневу систему соняшнику 
(Helianthus annuus L.) і завдає значну шкоду продуктивності рослини, що може призвести до загальних втрат урожаю 
при значному ураженні поля.

У цієї рослини відсутній листовий апарат, що не дає змогу проводити фотосинтез. Вона не розвиває нормальної коре-
невої системи, але формує орган, що називається гаусторія, який проникає у корінь рослини-господаря, поглинаючи 
з нього воду та поживні речовини. 

Надземний прояв ураження вовчком Підземний прояв ураження вовчком 

Основні зони поширення вовчка 
в Причорномор’ї та Середземномор’ї

Ураження, яке швидко поширюється
Перший звіт про серйозне ураження вовчком соняшниковим був занотова-
ний в Росії у місті Воронеж в 1866 році. Пізніше паразит поширився по всьо-
му Причорномор’ю та Середземномор’ю. В Україні близько 70% території, 
де вирощується соняшник, інфіковано вовчком. 

Виклик для системи захисту
Є кілька елементів, які заважають боротьбі з вовчком. Він розвиваєть-
ся під землею і, коли пагони з’являються, значна шкода вже завдана. 
Вовчок формує велику кількість насіння, яке може зберігатися у ґрун-
ті до 20 років. Насіння дуже дрібне і може переноситися вітром, во-
дою, тваринами або технікою. Видалення бур’янів вручну неможливе 
через велику кількість пагонів у зоні ураження.

Найбільш ефективний метод захисту 
від вовчка — це використання генетич-
но стійких гібридів, створених методом 
традиційної селекції. 

Крім того, використання гібридів, стійких 
до імазамоксу, може забезпечити додатко-
вий метод контролю для запобігання роз-
витку нових рас у тих випадках, коли вико-
ристання гербіцидів на основі імазамоксу 
не шкодить наступній культурі у сівозміні. 

Хімічний контроль як унікальний метод контролю вовчка не рекомендується, 
оскільки вовчок може розвиватися до застосування гербіцидів або в кінці 
сезону, коли залишкова активність гербіциду слабне. Тому хімічний захист 
слід розглядати лише в поєднанні з генетичною стійкістю. 

Поява нових рас вовчка
Кілька різних рас вовчка були виявлені в Україні з послідуючим описом взає-
модії від гена до гена. Виходячи з цих критеріїв, п’ять різних рас (A, B, C, D, E) 
були виявлені спочатку і зараз широко відомі як «старі раси».

У 80-х селекціонери змогли створити гібриди, стійкі до цих «старих рас», з ви-
користанням п’яти генів, названих Or1, Or2 до Or5, які було знайдено в ста-
рих сортах соняшнику з колишнього СРСР і Румунії. Ці гени забезпечують 
повну (вертикальну)* стійкість до «старих рас», зазвичай за рахунок некрозу 

Розвиток пагонів вовчка над поверх-
нею ґрунту через 45 днів після засто-

сування імазамоксу на гібриді 
без генетичної стійкості до вовчка.

Вовчок соняшниковий
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 паразитарних структур на ранній стадії розвитку. В останні роки зна-
чне збільшення площ вирощування соняшнику в поєднанні з корот-
кими сівозмінами призвело до мутації вовчка в більш вірулентні раси 
(F та G), які не контролюються генами Or1–Or5. 

За оцінками в Україні, нові раси трапляються на 30–35% площ 
розповсюдження вовчка.  В першу чергу, ці раси виявлено в Пів-
денних та Південно-Східних регіонах (Одеса, Запоріжжя, Донецьк, 
Луганськ), де зараз складно проводити адекватний контроль пара-
зиту використанням гена Or5. 

Поява Pioneer Protector™ 

Для вирішення цієї проблеми DuPont Pioneer виявив новий ген вертикальної стійкості в диких видах соняшнику, який 
забезпечує стійкість до рас F та G. 

Цей ген був введений у високоврожайну гермоплазму DuPont Pioneer за допомогою традиційних методів селекції, в ре-
зультаті створено перший Pioneer Protector™ гібрид, який сьогодні ефективно працює в тому числі і в Україні.  

Гібриди Pioneer Protector™ призначені для досягнення високого потенціалу врожайності навіть при серйозному зара-
женні ґрунту вовчком раси G. 

DuPont Pioneer винаходить «System II» 
Зовсім недавно DuPont Pioneer зосередив свої дослідницькі зу-
силля на пошуку механізму комплементарної стійкості до вовчка, 
що буде залишатися ефективною, незважаючи на появу нових рас. 

Результатом стало відкриття System II, нової форми горизонталь-
ної стійкості, ефективної проти всіх рас. У поєднанні з вертикаль-
ною стійкістю System II підсилює стійкість і запобігає розвитку 
нових рас за рахунок перешкоджання розвитку пагонів вовчка 
після проростання. Це допомагає виробнику скоротити кількість 
насіння вовчка в ґрунті. На «Третьому Міжнародному симпозіумі 
по вовчку соняшниковому», який проходив цього року в Кордові, 
Іспанія, наукове товариство прийшло до висновку, що така комбі-
нація горизонтальної та вертикальної стійкості є ключем до підви-
щення довговічності стійкості до вовчка (Kaya, Y. 2014)1. 

Враховуючи ці відкриття і поточні дослідження, DuPont Pioneer зарекомендував себе як провідний постачальник рі-
шень стійкості до вовчка. 

Купуючи гібриди Pioneer Protector™ Broomrape, виробники можуть бути впевнені, що їх урожай захищений надійним 
рішенням контролю вовчка без компромісів у безпеці їх соняшнику та наступних культур у сівозміні.  

Поточна лінійка гібридів Pioneer Protector™ Broomrape в Україні включає в себе: 

  Pioneer® PR64A71 

  Pioneer® PR64H34 

  Pioneer® PR64E71 

  Pioneer® PR64F66 

  Pioneer® P64LE20

  Pioneer® P64LE25

  Pioneer® P64LE99 

  Pioneer® P64LC53

  Pioneer® P64LC108

Для більш детальної інформації стосовно продуктів DuPont Pioneer та Pioneer® brand, контактуйте з Вашим дистриб’ютором або регіональним пред-
ставником DuPont Pioneer, або завітайте на сторінку: www.pioneer.com/Ukraine

Наявність рас вовчка в основних сільськогоспо-
дарських регіонах України

System II: нові раси вовчка проростають, 
але не формують пагони.

Порівняння гібрида 
Pioneer Protector™ 

Broomrape 
з Or5-стійким 
гібридом при 

значному ураженні 
вовчком раси G.

* Вертикальна стійкість — це повна стійкість до конкретних рас вовчка, забезпечена зазвичай одиноч-
ними домінантними генами. Горизонтальна стійкість ефективна проти всіх рас вовчка, і вона не вира-
жена повністю. Це, як правило, забезпечується кількома генами, кожен з яких дає часткову стійкість 
до вовчка. З цієї причини новим расам вовчка значно важче її подолати.

1. Kaya, Y. 2014.  Поточна ситуація з вовчком соняшниковим по всьому світі. С. 9–18 In: Proc. 3rd Int. 
Symp. On Broomrape (Orobanche spp.) in Sunflower, Co’rdoba, Spain. Int. Sunflower Assoc., Paris, France.

Овальний логотип DuPont є зареєстрованим 
торговельним знаком DuPont. 

®, TM, SM — зареєстровані торговельні і сервісні 
знаки DuPont та Pioneer Hi-Bred International Inc. 

© 2014 PHII — всі права захищені.

Фотографії, використані в матеріалі, є власні-
стю DuPont Pioneer. 
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Асортимент озимого ріпаку     Pioneer® у сезоні 2016 року

Гібрид Стиглість
Стійкість до 
вилягання

Вміст олії
Висота 
рослин, 

см*

Вміст глю-
козинолатів, 

мкмоль/г

Рекомендовані терміни 
та норми сівби (насінин/м2)

Осінній 
розвиток

Осіннє/весняне 
внесення 

регуляторів 
росту

Оптимальна 
густота 
стояння 
навесні, 
рослин 
на м2

Весняне відростання

Час 
цвітіння

Достигання та поради 
щодо збирання

Ур
ож

ай
ні

ст
ь

В
м

іс
т 

ол
ії

Зи
м

ос
ті

йк
іс

ть

Ранні Середні Пізні Раннє Середнє Пізнє
Дуже 
пізнє

Раннє Середнє Пізнє

Гібриди MAXIMUS® Гібриди MAXIMUS®

PX100CL ранньо стиглий дуже добра
дуже 

високий
130–140 12,0–14,0 50 55

відносно
повільний

залежно від 
строків сівби 
та розвитку 

рослин

35–45 ранній 8 7 6

PR44D06 ранньо стиглий дуже добра
надзвичайно 

високий
130–140 12,0–14,0 40 50

відносно
повільний

залежно від 
строків сівби 
та розвитку 

рослин

35–45 середній 9 9 8

PR45D05 середньоранній дуже добра
дуже 

високий
120–130 12,0–14,0 50 55

відносно
 повільний

залежно від 
строків сівби 
та розвитку 

рослин

35–45 середній 9 7 6

PR45D03 середньостиглий дуже добра високий 120–130 12,0–14,0 50 55
відносно

повільний

залежно від 
строків сівби 
та розвитку 

рослин

35–45 середній 8 6 6

PX108 середньопізній дуже добра
дуже 

високий
130–140 12,0–14,0 40 50 повільний

залежно від 
строків сівби 
та розвитку 

рослин

35–45 пізній 9 9 7

Звичайні високорослі гібриди Звичайні високорослі гібриди

PR44W22 ранньо стиглий дуже добра
надзвичайно 

високий
155–165 11,0–14,5 40 50 повільний

залежно від 
строків сівби 
та розвитку 

рослин

35–45 пізній 8 9 6

PR46W20 середньостиглий дуже добра
надзвичайно 

високий
155–165 11,0–14,5 45 50 повільний

залежно від 
строків сівби 
та розвитку 

рослин

35–45 середній 9 9 7

PR46W14 середньопізній дуже добра
дуже 

високий
160–170 10,5–15,0 50 55

дуже 
швидкий

залежно від 
строків сівби 
та розвитку 

рослин

35–45 середній 9 8 5

PR46W21 середньопізній дуже добра
надзвичайно 

високий
155–165 11,0–14,5 45 50 швидкий

залежно від 
строків сівби 
та розвитку 

рослин

35–45
середньо-

ранній
9 9 7

PT200CL середньопізній дуже добра
дуже 

високий
160–170 12,0–14,1 45 50

дуже 
швидкий

залежно від 
строків сівби 
та розвитку 

рослин

35–45
середньо-

ранній
8 7 6

  Новинка
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Асортимент озимого ріпаку     Pioneer® у сезоні 2016 року

Гібрид Стиглість
Стійкість до 
вилягання

Вміст олії
Висота 
рослин, 

см*

Вміст глю-
козинолатів, 

мкмоль/г

Рекомендовані терміни 
та норми сівби (насінин/м2)

Осінній 
розвиток

Осіннє/весняне 
внесення 

регуляторів 
росту

Оптимальна 
густота 
стояння 
навесні, 
рослин 
на м2

Весняне відростання

Час 
цвітіння

Достигання та поради 
щодо збирання

Ур
ож

ай
ні

ст
ь

В
м

іс
т 

ол
ії

Зи
м

ос
ті

йк
іс

ть

Ранні Середні Пізні Раннє Середнє Пізнє
Дуже 
пізнє

Раннє Середнє Пізнє

Гібриди MAXIMUS® Гібриди MAXIMUS®

PX100CL ранньо стиглий дуже добра
дуже 

високий
130–140 12,0–14,0 50 55

відносно
повільний

залежно від 
строків сівби 
та розвитку 

рослин

35–45 ранній 8 7 6

PR44D06 ранньо стиглий дуже добра
надзвичайно 

високий
130–140 12,0–14,0 40 50

відносно
повільний

залежно від 
строків сівби 
та розвитку 

рослин

35–45 середній 9 9 8

PR45D05 середньоранній дуже добра
дуже 

високий
120–130 12,0–14,0 50 55

відносно
 повільний

залежно від 
строків сівби 
та розвитку 

рослин

35–45 середній 9 7 6

PR45D03 середньостиглий дуже добра високий 120–130 12,0–14,0 50 55
відносно

повільний

залежно від 
строків сівби 
та розвитку 

рослин

35–45 середній 8 6 6

PX108 середньопізній дуже добра
дуже 

високий
130–140 12,0–14,0 40 50 повільний

залежно від 
строків сівби 
та розвитку 

рослин

35–45 пізній 9 9 7

Звичайні високорослі гібриди Звичайні високорослі гібриди

PR44W22 ранньо стиглий дуже добра
надзвичайно 

високий
155–165 11,0–14,5 40 50 повільний

залежно від 
строків сівби 
та розвитку 

рослин

35–45 пізній 8 9 6

PR46W20 середньостиглий дуже добра
надзвичайно 

високий
155–165 11,0–14,5 45 50 повільний

залежно від 
строків сівби 
та розвитку 

рослин

35–45 середній 9 9 7

PR46W14 середньопізній дуже добра
дуже 

високий
160–170 10,5–15,0 50 55

дуже 
швидкий

залежно від 
строків сівби 
та розвитку 

рослин

35–45 середній 9 8 5

PR46W21 середньопізній дуже добра
надзвичайно 

високий
155–165 11,0–14,5 45 50 швидкий

залежно від 
строків сівби 
та розвитку 

рослин

35–45
середньо-

ранній
9 9 7

PT200CL середньопізній дуже добра
дуже 

високий
160–170 12,0–14,1 45 50

дуже 
швидкий

залежно від 
строків сівби 
та розвитку 

рослин

35–45
середньо-

ранній
8 7 6
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Що ж є причиною такої успішності та популярності?

Гібриди MAXIMUS® — переваги, 
які приводять до успіху

Простота та ефективність збирання урожаю
Більш ефективне збирання гібридів ріпаку MAXIMUS® у порівнянні з високорослими гібридами:

 збирання потребує менших затрат палива;
 прискорена робота жатки через меншу біомасу рослин;
 якісніше обмолочування;
 низькі втрати при збиранні урожаю;
 легша підготовка ґрунту після збирання під наступну культуру в сівозміні.

Укорочені стебла і стійкість до вилягання
В оптимальних умовах висота ріпаку MAXIMUS® становить 125–130 см.
Максимальна висота рослин дуже стабільна, незалежно від мінливих польових факторів.
Короткостебельність гібридів лінійки забезпечує більш ефективне обприскування та внесення добрив.
Обробка рослин можлива в більш оптимальні строки.
Дуже низький ризик вилягання.

Висока зимостійкість
Результати випробувань гібридів MAXIMUS® від компанії DuPont Pioneer показали:

 підвищену кореневу біомасу;
 незначне переростання восени;
 приземисту форму рослини;
 високий показник зимостійкості;
 вищу концентрацію цукрів у листі, що підвищує стійкість до морозів.

Посіви ріпаку MAXIMUS® мало пошкоджувались навіть у ті роки, коли мороз істотно «проріджував» 
інші посіви озимого ріпаку.

Дуже потужна коренева система
Для гібридів ріпаку MAXIMUS® характерна більш потужна і розвинена коренева система, що сприяє по-
кращеному використанню поживних елементів і води. Результатами випробувань підтверджено, що ін-
тенсивність формування коренів гібридів лінійки MAXIMUS® на 19–28% вища порівняно зі звичайними 
сортами та гібридами.
Гібриди MAXIMUS® краще протистоять стресовим умовам, викликаним посухою, і більш ефективно
використовують поживні елементи.

Дуже широке вікно посіву
Гібриди ріпаку MAXIMUS® не схильні до переростання в умовах тривалого теплого осіннього періоду 
і мають порівняно високу стійкість до стрілкування, що робить їх придатними для раннього посіву.
Компактна коренева шийка сприяє добрій перезимівлі.
Гібриди цієї лінійки можна з упевненістю сіяти протягом всього рекомендованого для даної зони 
періоду посіву.

Дуже висока урожайність
Гібриди MAXIMUS® відрізняються чудовою стійкістю до вилягання і більш рівномірним достиганням, 
що мінімізує втрати урожаю при збиранні.

У 2006 році ми представили перший гібрид озимого ріпаку MAXIMUS® спочатку тільки для фермерів 
Угорщини, Словаччини та Словенії. А вже зараз, у 2016 році, кожен фермер-ріпаковод від Західної 
Європи до України знає про переваги цієї лінійки. Цього року гібриди DuPont Pioneer MAXIMUS® виро-
щуються в більшості країн Європи, і їхня кількість та площі зростають щороку!
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9,00
Вологість, %

Гібриди озимого ріпаку

7,40 7,60 7,80 8,00 8,20 8,40 8,60 8,80

Результати збирання демопосівів, гібриди Maximus®, 2015
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PX100CL 
(13 полів)

PR44D06 
(36 полів)

PR45D03 
(18 полів) PR45D05 

(43 поля)

Потужний та стабільний 
гібрид MAXIMUS® для технології 
Clearfield®

ПХ100СЛ Ранньостиглий

Ранньостиглий напівкарликовий гібрид, який поєднує в собі переваги двох інноваційних технологій: 
MAXIMUS® та Clearfield®. Дозволяє отримувати найкращі результати з урожайності та виходу олії. Гіб-
рид із відносно повільним осіннім розвитком з дуже доброю стійкістю до вилягання.

 Висока урожайність.

 Високий вміст олії.

 Менші затрати палива при збиранні.

 Широке вікно посіву.

Вміст олії

Зимостійкість

Урожайність

PX100CL

Висока 
олійність

Стійкість 
до виля гання

Високий 
урожай

Ранньостиглий напівкарликовий гібрид, який поєднує в собі переваги двох інноваційних технологій: 

3,87
12,0%

4,23
9,0%

3,83
11,7%

3,84
12,1%

2,95
7,2%

3,32
6,8%

2,96
6,5%

3,5
7,2%

5,32
8,5%

3,97
6,9%

4,15
10,6%

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %
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ПР45Д05 Cередньоранній

Ранньостиглий гібрид ПР44Д06 незмінно демонструє найкращі результати щодо зимостійкості. Для нього 
є характерним відносно повільний розвиток восени та відсутність стрілкування, що дає змогу сіяти його 
в строки, оптимальні для зони. Рослини гібрида входять в зиму неперерослими, з потужною кореневою 
системою і, прокинувшись навесні, пізно зацвітають, уникаючи весняних приморозків, та рано відцвітають, 
що забезпечує добре виповнення зерна в умовах посушливого червня.

 Висока урожайність. 

 Високий вміст олії.

 Висока зимостійкість.

Гібрид, який має відмінний баланс строків дозрівання та урожайності з високим вмістом олії. Має найкращу 
толерантність до склеротинії серед лінійки MAXIMUS®. Добре гілкується та рівномірно розподіляє наванта-
ження по рослині, чим добре закриває площу та компенсує можливе зрідження.

 Легке, швидке та дешеве збирання.

 Мінімальні втрати врожаю при збиранні.

 Гнучкість у строках посіву.

 Можливість захищати до пізніх стадій вегетації.

Гібрид, у якого все по максимуму: 
і урожайність, і ранньостиглість, 

і зимостійкість

Відмінний баланс строків дозрівання 
та урожайності з високим 

вмістом олії

PR45D05

Висока 
олійність

Стійкість 
до виля гання

Високий 
урожай

Гібриди озимого ріпаку

ПР44Д06 Ранньостиглий
PR44D06

Висока 
стійкість 
до хвороб

Висока 
олійність

Стійкість 
до виля гання

Високий 
урожай

Ранньостиглий гібрид ПР44Д06 незмінно демонструє найкращі результати щодо зимостійкості. Для нього 

4,92
19,8%

5,04
12,5%

5,82
15,5%

5,01
9,4%

4,35
17,8%

3,53
7,1%

4,24
12,5%

4,68
7,0%

5,31
7,5%

3,08
15,0%

3,38
9,5%

3,28
8,8%

5,0
16,2% 4,86

10,0%

5,6
11,8%

4,65
15,8%

Вміст олії

Зимостійкість

Урожайність

Вміст олії

Зимостійкість

Урожайність

Гібрид, який має відмінний баланс строків дозрівання та урожайності з високим вмістом олії. Має найкращу 

5,85
23,7%

4,4
13,0% 3,28

7,5%
4,4

12,2%

4,43
8,2%

5,48
8,6%

3,15
9,2%

4,0
13,5% 5,36

14,0%
4,6

12,2%

4,61
10,4%

5,3
17,2%

3,97
21,8%

3,64
16,0%

3,47
8,6%

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %
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3,57
9,3%2,94

6,3%

4,36
15,5% 5,43

8,7%
2,97
9,5%

3,45
4,0%

4,44
13,3%

3,9
9,0%

4,18
11,1%

3,57
8,5%

5,87
11,0%

Високоврожайний 
середньопізній гібрид 
із високим вмістом олії

ПХ108 Середньопізній

Добре рішення проблеми переростання восени та приморозків навесні. Повільний осінній розвиток дозво-
ляє починати посів у ранні строки. ПX108 входить у зиму в оптимальній фазі розвитку з потужною кореневою 
системою. Середнє весняне відростання дозволяє уникнути шкоди від весняних приморозків, а висока уро-
жайність і вміст олії роблять ПX108 дуже привабливим для шанувальників ріпаку.

 Висока урожайність.

 Висока олійність.

 Висока зимостійкість.

 Максимально ефективне збирання урожаю.

PX108

Висока 
олійність

Стійкість 
до виля гання

Високий 
урожай

Гібриди озимого ріпаку

Вміст олії

Зимостійкість

Урожайність

ПР45Д03 Середньостиглий
PR45D03

Висока 
олійність

Стійкість 
до виля гання

Високий 
урожай

Вміст олії

Зимостійкість

Урожайність

Незамінний гібрид для вирощування 
в умовах, де існує ризик переростання 
рослин восени та посухи 
у весняно-літній період

ПР45Д03 — надійний стандарт, який за різних умов і технологій має стабільну продуктивність і прогнозо-
ваність. Найпопулярніший MAXIMUS® гібрид у виробників озимого ріпаку, що був упроваджений останнім 
часом. Підходить для вирощування на різних типах ґрунтів.

  Для вирощування ріпаку по пару в Степу, де іс-
нує ризик переростання рослин восени та посухи 
у весняно-літній період.

 Рекомендований для всіх строків сівби.

  Для вирощування в Лісостепу і Поліссі, де існує ри-
зик вилягання рослин ріпаку.

Вологість, %Урожайність, т/га

Германія, 
68 точок

Польща, 
66 точок

Італія, 
12 точок

Середня результативність PX108 у 2015 році
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ПР44В22 Ранньостиглий

Раннє відцвітання цього гібрида дає змогу максимально використати накопичену в ґрунті вологу для утво-
рення стручків та наливу насіння, а раннє дозрівання дає можливість максимально рано запустити конвеєр 
збирання.

 Перевірена добра зимостійкість.

  Посухостійкість та стійкість до вилягання.

 Високий вміст олії.

 Пізнє цвітіння та раннє дозрівання.

Найбільш ранній гібрид серед 
звичайних високорослих гібридів 

Раннє відцвітання цього гібрида дає змогу максимально використати накопичену в ґрунті вологу для утво-

звичайних високорослих гібридів 

3,68
6,60%

3,52
8,90%

4,29
10,20%

4,4
4,1%

PR44W22

Висока 
стійкість 
до хвороб

Висока 
олійність

Стійкість 
до виля гання

Гібриди озимого ріпаку

Вміст олії

Зимостійкість

Урожайність

Вологість, %
7,407,207,006,60 6,80 7,60 7,80 8,00 8,20

Результати збирання демопосівів, високорослі гібриди, 2015
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PR44W22 
(6 полів)

PT200CL 
(12 полів)

PR46W20 
(41 поле)

PR46W14 
(31 поле)

PR46W21 
(40 полів)

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %
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Гібриди озимого ріпаку

Високоврожайний та високоолійний 
гібрид із високою стійкістю 
до вилягання

ПР46В14 Cередньопізній

Серед високорослих гібридів є таким самим стандартом, як і ПР45Д03 серед лінійки гібридів MAXIMUS®. 
Практично доведена надзвичайна стабільність за різних, навіть найнесприятливіших умов. Восени ро-
сте дуже швидко і не потребує додаткового азотного живлення в цей період. За період його вирощування 
в Україні випадки вилягання навіть за висоти рослин понад 2 м невідомі.

  Для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних 
зонах України. 

 Для оптимальних і пізніх строків сівби. 

Вміст олії

Зимостійкість

Урожайність

PR46W14

Висока 
олійність

Стійкість 
до виля гання

Високий 
урожай

Серед високорослих гібридів є таким самим стандартом, як і ПР45Д03 серед лінійки гібридів MAXIMUS®. 

5,64
11,1%

5,81
12,0%

6,2
12,1%

4,35
7,0%

5,85
8,5%

4,04
10,5%

3,43
7,6%4,35

12,6%

5,22
9,5%

4,42
18,6%

3,35
9,7%

2,5
7,1%

4,92
14,7%

5,04
11,3%

5,66
11,0%

4,65
14,1%

Гібрид із надзвичайно високим 
вмістом олії та стійкий 
до вилягання

ПР46В20 Cередньостиглий

Потужний гібрид із доброю посухостійкістю та винятковою стійкістю до вилягання. Адаптований до різних 
ґрунтово-кліматичних умов. Зарекомендував себе по всій Україні. Восени росте помірно швидко, додатково-
го азотного живлення не потребує.

 Висока урожайність.

 Високий вміст олії.

 Виняткова стійкість до вилягання.

 Широке вікно посіву.

Вміст олії

Зимостійкість

Урожайність

PR46W20

Висока 
олійність

Стійкість 
до виля гання

Високий 
урожай

Потужний гібрид із доброю посухостійкістю та винятковою стійкістю до вилягання. Адаптований до різних 

5,33
12,3%

5,66
13,1%

4,64
9,2%

3,13
6,8%

4,21
8,0%

5,65
8,0%

3,5
7,2%

3,9
12,0%

3,69
9,1%

3,56
7,2%

3,38
9,2%

4,7
13,8%

5,33
9,5%

4,91
12,7%

5,27
10,0%

5,7
12,4%

4,33
15,6%

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %
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ПР46В21

ПТ200ЦЛ

Середньопізній

Середньопізній

Особливістю гібрида ПР46В21 є його помітна польова стійкість до хвороб, підтверджена в різних кліматич-
них зонах протягом кількох років, що робить його найкращим вибором для різних зон України. Це дає йому 
змогу добре переносити зиму і формувати урожайність до 67,9 ц/га в інтенсивних комерційних посівах.

 Стійкість до хвороб.

 Зимостійкість.

 Пластичність та інтенсивність.

 Високий потенціал урожайності.

 Високий вміст олії.

Дозволяє максимально реалізувати потенціал високої урожайності та підвищеного вмісту олії навіть на са-
мих забур’янених полях завдяки можливості вирощування за технологією Clearfield®. Дозріває на 1–2 дні 
раніше за ПР46В14. Інтенсивно гілкується та має добру стійкість до вилягання.

 Висока та стабільна урожайність. 

 Високий вміст олії.

 Добра зимостійкість.

Високоврожайний гібрид 
з відмінною стійкістю 

до вилягання

Гібрид, що дозволяє реалізувати 
всі переваги середньопізніх 

гібридів при вирощуванні 
за технологією Clearfield®

Особливістю гібрида ПР46В21 є його помітна польова стійкість до хвороб, підтверджена в різних кліматич-

5,89
15,7%

5,31
12,1%

4,43
11,6%

4,61
7,0%

5,68
8,5%

3,95
9,0%

3,58
9,0%

3,64
7,4%

3,73
9,3%3,17

7,5%

4,64
14,6% 4,83

9,3%
6,64

10,6%

4,75
12,0%

4,66
12,0%

5,9
13,1%

4,45
21,8%

4,82
11,2%

4,3
8,7%

4,22
12,0%

3,06
7,1%

3,4
6,8%3,38

7,0%

3,52
7,5%

5,37
6,7%

4,75
9,8%

4,53
6,6%

4,27
6,7%

PR46W21

PT200CL

Висока 
олійність

Висока 
олійність

Стійкість 
до виля гання

Високий 
урожай

Високий 
урожай

Гібриди озимого ріпаку

Вміст олії

Зимостійкість

Урожайність

Вміст олії

Зимостійкість

Урожайність

Нопасаран®
Стоп бур’ян!  
Тільки ріпак!

Система
Clearfield® 
для ріпаку
Нопасаран® у виробничій системі Clearfield® —
це унікальна можливість контролю широкого
спектра бур’янів у посівах ріпаку за допомогою
післясходового внесення гербіциду з гнучкими
термінами застосування.

Переваги препарату

  Підвищення врожайності (за рахунок високого рівня 
ефективності проти всіх однорічних бур’янів).

  Покращення якості насіння ріпаку (контроль бур’янів, 
що впливають на вміст глюкозинолатів та домішок).

  Зручність та простота застосування (одна обробка після 
сходів, гнучкість у строках, без заробки).

Характеристика препарату

Діючі речовини метазахлор (375 г/л) + імазамокс (25 г/л)
Препаративна 
форма

концентрат суспензії (КС)

Розподіл у рослині
системний; проникає як через листя,
так і через кореневу систему бур’янів

Норма витрати 
робочої рідини

200–350 л/га

Упаковка
коробка: 1 × 10 л Нопасаран® +
1 × 10 л ПАР Метолат або окремі пластикові
каністри 10 л

Clearfield® — система захисту озимого ріпаку

Нопасаран®
1,2–1,5 л/га

+
ПАР Метолат

1,2–1,5 л/га

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %

Залікова урожайність 
у 2015 році, 
т/га | вологість, %
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Нопасаран®
Стоп бур’ян!  
Тільки ріпак!

Система
Clearfield® 
для ріпаку
Нопасаран® у виробничій системі Clearfield® —
це унікальна можливість контролю широкого
спектра бур’янів у посівах ріпаку за допомогою
післясходового внесення гербіциду з гнучкими
термінами застосування.

Переваги препарату

  Підвищення врожайності (за рахунок високого рівня 
ефективності проти всіх однорічних бур’янів).

  Покращення якості насіння ріпаку (контроль бур’янів, 
що впливають на вміст глюкозинолатів та домішок).

  Зручність та простота застосування (одна обробка після 
сходів, гнучкість у строках, без заробки).

Характеристика препарату

Діючі речовини метазахлор (375 г/л) + імазамокс (25 г/л)
Препаративна 
форма

концентрат суспензії (КС)

Розподіл у рослині
системний; проникає як через листя,
так і через кореневу систему бур’янів

Норма витрати 
робочої рідини

200–350 л/га

Упаковка
коробка: 1 × 10 л Нопасаран® +
1 × 10 л ПАР Метолат або окремі пластикові
каністри 10 л

Clearfield® — система захисту озимого ріпаку

Нопасаран®
1,2–1,5 л/га

+
ПАР Метолат

1,2–1,5 л/га
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Регламенти застосування

Культура Норма витрати  
препарату

Терміни застосування Спектр дії Кратність 
обробок

Ріпак ярий 
(гібриди, стійкі
до гербіциду 
Clearfield®)

Нопасаран® 
1,0–1,2 л/га +  
ПАР Метолат 
1,0–1,2 л/га

Обприскування посівів з фази 2
до 6 листків культури (бур’яни
на початкових стадіях розвитку —
сім’ядолі у дводольних,
1–4 справжніх листків у злаків)

Однорічні 
дводольні 
та злакові 
бур’яни

1

Ріпак озимий 
(гібриди, стійкі
до гербіциду 
Clearfield®)

Нопасаран® 
1,2–1,5 л/га +  
ПАР Метолат 
1,2–1,5 л/га

Обприскування посівів з фази 2
до 6 листків культури (бур’яни
на початкових стадіях розвитку —
сім’ядолі у дводольних,  
1–4 справжніх листків у злаків)

Однорічні 
дводольні  
та злакові бур’яни, 
падалиця 
зернових культур

1

Норма витрати робочої рідини: 200–350 л/га.

Строки очікування перед виходом у поле для проведення ручних/механізованих робіт: не потребує/3 доби.

Строк очікування (днів до збору врожаю): не регламентується.

Рекомендації щодо використання: препарати з групи імідазолінонів (ДР, такі як імазетапір, імазапір, імазамокс 
та інші) не рекомендується використовувати на одному полі частіше 1 разу на 3 роки.

Рік 0 Рік 1 Рік 1 Рік 2 Рік 2
Осінь Весна* Осінь Весна Осінь

Нопасаран® Ярий 
Clearfield®-ріпак*
Яра пшениця
Горох*
Соя*
Кормові боби*

Озима пшениця
Жито  
Озимий ячмінь

Яра пшениця
Ярий ячмінь
Овес
Кукурудза
Соняшник
Сорго
Рис
Цукрові буряки
Кормові буряки
Овочі
Інші культури

Озима пшениця
Жито  
Озимий ячмінь
Озимий ріпак

Рекомендації щодо наступних культур у сівозміні після застосування озимого
Clearfield®-ріпаку

Рік 0 Рік 1 Рік 1 Рік 2 Рік 2
Осінь Весна* Осінь Весна Осінь

Нопасаран®
Clearfield®-ріпак*
Горох*
Соя*
Кормові боби*

Озима 
пшениця
Жито

Яра  
пшениця
Ярий ячмінь
Овес
Кукурудза
Соняшник
Сорго
Рис

Озима  
пшениця
Озимий ячмінь
Жито  

Цукрові 
буряки
Кормові 
буряки
Ярий ріпак
Овочі
Інші 
культури

Рекомендації щодо наступних культур у сівозміні  
після застосування ярого Clearfield®-ріпаку

Гербіцид Нопасаран® використовується  
з наступними гібридами ріпаку

ПТ200ЦЛ ПХ100СЛ
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100% інфікованоНемає симптомів

Фомоз дуже поширений в зоні постійного вирощування ріпаку. Це одна з найбільш шкодочинних хвороб культури. Ураження 
та пошкодження хворобою залежить від погодних умов, сорту та технології вирощування. У випадку серйозного осіннього 
ураження вірогідність загибелі рослин у зимовий період суттєво збільшується. Полягання рослин може уповільнити збиран-
ня. У звичайний рік при нормальному догляді за посівами втрати від хвороби можуть становити менше 10%, але на незахи-
щених посівах, чутливих до хвороби сортів, з важким ураженням втрати можуть бути на рівні 30–50%.

Фомоз ріпаку

  Теплі вологі умови підвищують ри-
зик та важкість ураження фомозом.

  Краплі дощу допомагають аскоспо-
рам поширюватись зі стерні, а сплес-
ки краплин розповсюджують пікнідіо-
спори.

  Вітер переносить аскоспори на вели-
кі відстані (кілька кілометрів).

  Підвищена вологість сприяє пророс-
танню спор та ініціює ріст гриба.

  Волога на ранніх фазах розвитку 
рослини (до фази 6 листків) відіграє 
важливу роль у появі цієї хвороби. 
Строки та умови, в які проходить ран-
ня фаза, мають суттєвий вплив на кін-
цевий результат спалаху фомозу.

  Вплив хвороби є більш серйозним 
з підвищенням температури напри-
кінці вегетаційного періоду.

Прояви хвороби

  Виникає на сім’ядолях, листках, стеб-
лах і стручках. Збудник — Lepto-
sphaeria maculans (статева стадія), 
продукує аскоспори та Phoma lingam 
(безстатева стадія), продукує пік-
ніди.

  Ураження листя має форму плям 
неправильної форми сірувато-біло-
го або попелястого кольору, часто 
вкрите чорними цятками.

  Стебло уражується в прикорене-
вій частині або в місцях кріплення 
листя.

  Фомоз на стеблі проявляється у ви-
гляді сухих виразок з чорними кра-
ями, які оперізують основу стебла 
і призводять до полягання рослини.

  Насіння, вирощене на зараженому 
полі, може бути інфікованим і ви-
кликати подальше розповсюдження 
хвороби.

Агротехнічні заходи

  Дотримання сівозміни

  Оранка та знищення рослинних
решток

  Контроль падалиці та бур’янів

Оцінка ураження фомозом

Життєвий цикл хвороби

ОСІНЬ

ЗИМА

ВЕСНА

ЗИМА

Ураження
сім’ядоль

Уражені
стручки

ЛІТО

Спори з ураженого листя
поширюються краплинами

дощу та повітряними
потоками

Грибниця проростає
через листок 

вниз до стебла

Фомоз ослаблює рослину
та викликає полягання

Інфіковане
насіння може викликати

захворювання сходів

Пікніди
розповсюджуються

повітряними потоками

ОСІНЬ

Аскоспори
розповсюджуються

повітряними потоками

Сприятливі умови 
для розвитку хвороби

Хімічні заходи

  Протруєння насіння — контроль інфі-
кування насіння збудником фомозу

  Позакореневі обробки (допомагає 
внесення регуляторів росту)

Використання толерантних гібридів

  46В14, 44Д06

Заходи боротьби з фомозом

Фомоз ріпаку

Регламенти застосування

Культура Норма витрати  
препарату

Терміни застосування Спектр дії Кратність 
обробок

Ріпак ярий 
(гібриди, стійкі
до гербіциду 
Clearfield®)

Нопасаран® 
1,0–1,2 л/га +  
ПАР Метолат 
1,0–1,2 л/га

Обприскування посівів з фази 2
до 6 листків культури (бур’яни
на початкових стадіях розвитку —
сім’ядолі у дводольних,
1–4 справжніх листків у злаків)

Однорічні 
дводольні 
та злакові 
бур’яни

1

Ріпак озимий 
(гібриди, стійкі
до гербіциду 
Clearfield®)

Нопасаран® 
1,2–1,5 л/га +  
ПАР Метолат 
1,2–1,5 л/га

Обприскування посівів з фази 2
до 6 листків культури (бур’яни
на початкових стадіях розвитку —
сім’ядолі у дводольних,  
1–4 справжніх листків у злаків)

Однорічні 
дводольні  
та злакові бур’яни, 
падалиця 
зернових культур

1

Норма витрати робочої рідини: 200–350 л/га.

Строки очікування перед виходом у поле для проведення ручних/механізованих робіт: не потребує/3 доби.

Строк очікування (днів до збору врожаю): не регламентується.

Рекомендації щодо використання: препарати з групи імідазолінонів (ДР, такі як імазетапір, імазапір, імазамокс 
та інші) не рекомендується використовувати на одному полі частіше 1 разу на 3 роки.

Рік 0 Рік 1 Рік 1 Рік 2 Рік 2
Осінь Весна* Осінь Весна Осінь

Нопасаран® Ярий 
Clearfield®-ріпак*
Яра пшениця
Горох*
Соя*
Кормові боби*

Озима пшениця
Жито  
Озимий ячмінь

Яра пшениця
Ярий ячмінь
Овес
Кукурудза
Соняшник
Сорго
Рис
Цукрові буряки
Кормові буряки
Овочі
Інші культури

Озима пшениця
Жито  
Озимий ячмінь
Озимий ріпак

Рекомендації щодо наступних культур у сівозміні після застосування озимого
Clearfield®-ріпаку

Рік 0 Рік 1 Рік 1 Рік 2 Рік 2
Осінь Весна* Осінь Весна Осінь

Нопасаран®
Clearfield®-ріпак*
Горох*
Соя*
Кормові боби*

Озима 
пшениця
Жито

Яра  
пшениця
Ярий ячмінь
Овес
Кукурудза
Соняшник
Сорго
Рис

Озима  
пшениця
Озимий ячмінь
Жито  

Цукрові 
буряки
Кормові 
буряки
Ярий ріпак
Овочі
Інші 
культури

Рекомендації щодо наступних культур у сівозміні  
після застосування ярого Clearfield®-ріпаку

Гербіцид Нопасаран® використовується  
з наступними гібридами ріпаку

ПТ200ЦЛ ПХ100СЛ
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Основні шкідники і хвороби озимого ріпакуОсновні шкідники і хвороби озимого ріпакуОсновні шкідники і хвороби озимого ріпаку
Капустяні блішки
(Phyllotreta spp.)

Личинки мінують листя, а жуки 
виїдають на листках виразки діа-
метром 1,5–2 мм, що зменшує їх 
асиміляційну поверхню, а при ура-
женні точки росту рослина гине. 
Активність блішок збільшується 
в суху і жарку погоду та знижується 
у прохолодну й дощову. Найбільша 
шкодочинність — на стадії сходів. 

ЕПШ: 3–5 жуків на 1 м2.

Великий ріпаковий стебловий
прихованохоботник 
(Ceutorhynchus napi)

Личинки проточують ходи все-
редині стебла, що призводить до 
розтріскування його вздовж та ви-
гинання у формі вісімки. В місці 
розтріскування рослина утворює 
багато бічних пагонів, ріст яких 
затримується. 

ЕПШ: 1 жук на 40 рослин.

Капустяний стебловий 
прихованохоботник
(Ceutorhynchus quadridens)

В середині стебла личинки жив-
ляться м’якоттю, проробляючи хо-
ди. Знижується стійкість рослин 
до вилягання, утворюється некроз 
кореневої шийки. Втрати урожай-
ності — до 20%. 

ЕПШ: 4–5 жуків/1 м2.

Ріпаковий пильщик (трач)
(Athalia rosae)

Личинки об’їдають листя ріпа-
ку, не чіпаючи товстих жилок. 
Можуть завдати значної шкоди 
за 2–3 дні. 

ЕПШ: 1 несправжньогусениця 
на рослину.

Озима совка
(Agrotis segetum)

Гусениці підгризають сходи на рів-
ні ґрунту. За ніч одна гусениця 
знищує 8–10 рослин на ранніх 
стадіях розвитку. Часто сходи 
знищуються повністю. 

ЕПШ: 0,5–2,0 гусениці/м2.

Фомоз
(Phoma lingam)

При ураженні сходів призводить 
до руйнування кореневої системи 
і загибелі сходів ріпаку, знижує 
зимостійкість. У період вегетації по-
шкоджує листя і стручки, також про-
являється на стеблі в прикореневій 
частині, спричинюючи суху коре-
неву гниль, передчасне достигання 
і вилягання. Зниження урожайності 
може становити 10–46%.

* Шкала BBCH використовується для ідентифікації фенологічної стадії розвитку рослини і складається з системи десяткових кодів, що характеризують 
основні та проміжні стадії. BBCH неофіційно розшифровується першими літерами назв чотирьох компаній, що спонсорували його розвиток: Bayer, BASF, 
Ciba-Geigy і Hoechst.

ОСІНЬ ВЕСНА

Запитайте додаткову  
інформацію у Вашого 
консультанта DuPont 
Pioneer

Капустяні блішки (Phyllotreta spp.) 

BBCH*

Ріпаковий пильщик (трач) (Athalia rosae)

Озима совка (Agrotis segetum)

Великий ріпаковий стебловий 
прихованохоботник (Ceutorhynchus napi)

Стручковий капустяний комарик (Dasineura brassicae)

Квіткоїд ріпаковий (Meligethes aeneus)

Капустяна попелиця 
(Brevicoryne brassicae)
Біла гниль, склеротинія 

(Sclerotinia sclerotiorum)

Прихованохоботник насіннєвий (Ceutorhynchus assimilis)

Великий ріпаковий стебловий прихованохоботник                                             (Ceutorh ynchus napi)

Капустяний стебловий прихованохоботник                                             (Ceutor hynchus quadridens)

Фомоз (Phoma lingam)

Альтернаріоз (Alternaria brassicae)
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Шкідники і хвороби
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Квіткоїд ріпаковий
(Meligethes aeneus)

Личинки харчуються пилком, а жу-
ки пилком, тичинками, маточками 
в бутонах квіток. Пошкоджені 
бутони обпадають. Масова поява 
квіткоїда може на 30–40% знизи-
ти врожайність ріпаку. Найбільша 
шкодочинність — на стадії буто-
нізації. 

ЕПШ: 1 жук на суцвіття.

Стручковий капустяний 
комарик
(Dasineura brassicae)

Личинки викликають раннє 
розтріскування стручків і втра-
ту насіння. 

ЕПШ: 2 самки/10 помахів енто-
мологічним сачком під час цві-
тіння.

Прихованохоботник 
насіннєвий
(Ceutorhynchus assimilis)

Личинки наносять пряму шкоду, 
з’їдаючи 3–4 насінини, а також 
непряму, прокладаючи шляхи для 
проникнення в стручки капустяно-
го комарика. 

ЕПШ: 1 жук на рослину в період 
цвітіння.

Біла гниль, склеротинія
(Sclerotinia sclerotiorum)

Вражає стебла, листя, стручки. 
Уражені рослини передчасно доз-
рівають, стебла надломлюються. 
В разі захворювання головного 
стебла в період цвітіння насіння 
не утворюється або формується 
щупле насіння. М1000 насіння 
знижується на 20–60%, олій-
ність — більш ніж на 20%.

Альтернаріоз
(Alternaria brassicae)

Вражає всі органи рослини ріпаку, 
особливо стручки, що найбільш 
сильно заражаються за умов висо-
кої вологості повітря і теплої пого-
ди. Стручки передчасно дозрівають 
і розтріскуються. Довжина стручка 
зменшується на 8–26%, а кількість 
насіння в стручку — на 12–59%, 
М1000 насінин — на 15–70%, вміст 
олії — на 11–27%.

Капустяна попелиця
(Brevicoryne brassicae)

Пошкодження попелицею при-
зводять до скручування та пе-
редчасного в’янення та усихання 
листя, бутонів, квіток і стручків. 
Стручки стають дрібними, з недо-
розвиненим і щуплим насінням. 
ЕПШ: перед цвітінням — 60 осо-
бин на рослину, кінець цвітіння — 
100 особин на рослину.

ОСІНЬ ВЕСНА

Запитайте додаткову  
інформацію у Вашого 
консультанта DuPont 
Pioneer

Капустяні блішки (Phyllotreta spp.) 

BBCH*

Ріпаковий пильщик (трач) (Athalia rosae)

Озима совка (Agrotis segetum)

Великий ріпаковий стебловий 
прихованохоботник (Ceutorhynchus napi)

Стручковий капустяний комарик (Dasineura brassicae)

Квіткоїд ріпаковий (Meligethes aeneus)

Капустяна попелиця 
(Brevicoryne brassicae)
Біла гниль, склеротинія 

(Sclerotinia sclerotiorum)

Прихованохоботник насіннєвий (Ceutorhynchus assimilis)

Великий ріпаковий стебловий прихованохоботник                                             (Ceutorh ynchus napi)

Капустяний стебловий прихованохоботник                                             (Ceutor hynchus quadridens)

Фомоз (Phoma lingam)

Альтернаріоз (Alternaria brassicae)

Хв
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Шкідники і хвороби
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Максимум з ріпакового поля

Як отримати максимум з ріпакового поля: добрива,                   регулятори росту, боротьба з бур’янами

Для успішного вирощування ріпаку, окрім боротьби зі шкідника-
ми, є три дуже важливих аспекти, яким виробник повинен приді-
ляти особливу увагу.

1. Без ефективного контролю забур’яненості поля ми не зможе-
мо досягти потенціалу врожайності, який закладений генетикою 
гібрида. Для зменшення втрат врожаю, які потенційно можуть 
бути дуже високими, виробник повинен застосовувати найефек-
тивніший контроль за бур’янами, пристосований до його умов.

2. В даний час ми не можемо уявити собі вирощування ріпаку 
без регуляції росту. Восени регуляція росту допомагає вплинути 
на зимостійкість, а навесні збільшує розгалуження рослини.

3. Озимий ріпак потребує високого насичення ґрунту поживними 
елементами. Без застосування високих доз мінеральних добрив 
ми не можемо досягти максимального врожаю. Крім макроеле-
ментів (NPK), сірка та бор стали елементами, на які виробники 
звертають увагу.

Останні 10–15 років технологія вирощування ріпа-
ку істотно змінилася. Густота посіву нижча, міжряд-
дя ширші, ніж раніше, тому конкурентна здатність 
ріпаку проти бур’янів зменшилася.

В боротьбі з бур’янами виробники повинні контро-
лювати на посівах ріпаку такі групи бур’янів:

•  ранні весняні бур’яни, що проростають в період 
ранньої осені (глуха кропива, грицики звичайні, 
мокрець, вероніка);

•  ранні літні бур’яни, що проростають восени (під-
маренник, ромашка, мак польовий);

• хрестоцвіті бур’яни, такі як гірчиця;

• злакові бур’яни та падалиця зернових.

Контроль бур’янів*

ОСІНЬ ВЕСНА

BBCH

Запитайте додаткову  
інформацію у Вашого 
консультанта DuPont 
Pioneer

до
посіву

Clopyralid

 КОНТРОЛЬ БУР’ЯНІВ**
(діючі речовини зареєстрованих гербіцидів 

проти широколистих бур’янів)

 РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ**
(діючі речовини зареєстрованих 

регуляторів росту)

СИСТЕМА УДОБРЕННЯ

Clomazone

PicloramMetazachlor

AminopyralidQuinmerac

Imazamox (тільки для толерантних гібридів!)

Metkonazole
(+ mepiquat chloride)

Metkonazole (+ mepiquat chloride)

Cyproconazole

Tebuconazole

Difenoconazole + PaclobutrazolTebuconazole

Difenoconazole + 
Paclobutrazol

Dimetachlor

Metazachlor, Quinmerac

** Діючі речовини зазначені відповідно до технологій захисту, розроблених у Німеччині, і їх список може не співпадати із зареєстрованими в Україні.* Перед будь-яким внесенням, будь ласка, перегляньте етикетку препарату для уточнення рекомендацій компанії-виробника для вашого регіону.
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Максимум з ріпакового поля

Як отримати максимум з ріпакового поля: добрива,                   регулятори росту, боротьба з бур’янами

До кінця осіннього вегетаційного періоду для пере-
зимівлі оптимальними є рослини у фазі 8–10 листків 
з довжиною кореня 20–30 см та діаметром кореневої 
шийки 8–10 мм. Інший суттєвий момент — це конт-
роль видовження стебла до входу культури в зиму. 
Будь-яке відхилення від означених еталонів послаб-
лює зимостійкість.

Восени контроль за розвитком культури за рахунок 
регуляторів росту має істотне значення.

Навесні внесення РРР при висоті стебла до 20 см 
сприяє гілкуванню та зменшує висоту рослин. При ви-
соті 35–40 см РРР контролюють поширення хвороб 
і зменшують ризик полягання.

Як і кукурудза, потребує великої кількості поживних 
елементів. Культура споживає найбільше азоту і ка-
лію між фазою ранньої бутонізації та закінченням 
цвітіння, в той час як споживання фосфору більш-
менш постійне протягом життєвого циклу рослини.

З мікроелементів найбільше рекомендується застосо-
вувати сірку та бор.

Для отримання 1 т/га зерна ріпаку виробники по-
винні враховувати наступні норми споживання 
поживних елементів: азот — 40–50 кг, фосфор — 
25–35 кг, калій — 30–45 кг, сірка — 50–80 кг, 
бор — 1–2 кг.

Регулятори росту рослин (РРР)* Добрива*

ОСІНЬ ВЕСНА

BBCH

Запитайте додаткову  
інформацію у Вашого 
консультанта DuPont 
Pioneer

до
посіву

Clopyralid

 КОНТРОЛЬ БУР’ЯНІВ**
(діючі речовини зареєстрованих гербіцидів 

проти широколистих бур’янів)

 РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ**
(діючі речовини зареєстрованих 

регуляторів росту)

СИСТЕМА УДОБРЕННЯ

Clomazone

PicloramMetazachlor

AminopyralidQuinmerac

Imazamox (тільки для толерантних гібридів!)

Metkonazole
(+ mepiquat chloride)

Metkonazole (+ mepiquat chloride)

Cyproconazole

Tebuconazole

Difenoconazole + PaclobutrazolTebuconazole

Difenoconazole + 
Paclobutrazol

Dimetachlor

Metazachlor, Quinmerac

** Діючі речовини зазначені відповідно до технологій захисту, розроблених у Німеччині, і їх список може не співпадати із зареєстрованими в Україні.* Перед будь-яким внесенням, будь ласка, перегляньте етикетку препарату для уточнення рекомендацій компанії-виробника для вашого регіону.
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Гібриди ярого ріпаку ПІОНЕР® PR45H72 (ПР45Г72), PR45H73 (ПР45Г73) та PR46H75 (ПР46Х75) 
створені традиційним методом селекції без застосування генної інженерії. Ці гібриди придатні 
до вирощування як за технологією Clearfield® із застосуванням гербіциду Нопасаран® компанії 
BASF, так і за традиційною технологією із застосуванням гербіцидів, які зареєстровані для рі-
паку в Україні.

Гібриди ярого ріпаку ПІОНЕР® належать до низькоерукового та низькоглюкозинолатного типу 
(00-тип); мають високу посухостійкість, добру стійкість до пероноспорозу, бактеріозу, виляган-
ня та осипання і є придатними до прямого комбайнування завдяки рівномірному достиганню.  
Гібриди добре реагують на ранні строки посіву та інтенсивну агротехніку. Є придатними до ви-
рощування за технологією No-Till.

Рекомендується:

  висівати з нормою висіву 700–800  тис. на-
сінин/га, щоб густота перед збиранням ста-
новила 450–500  тис. рослин/га;

  за технологією No-Till норму висіву насіння 
необхідно збільшити до 1 млн насінин/га.

Насіння упаковане в паперові мішки по 2 млн насінин, із розрахунку на 2,5–2,85 га, протруєно 
препаратами «Тірам» та Модесто®.

Гібриди ярого ріпаку

PR38Y20

PR45H72

PR88Y41

PR45H73

PR46H75

Гібриди ярого ріпаку і зернового сорго

Асортимент ярого ріпаку Pioneer® у сезоні 2016 року

Асортимент сорго зернового Pioneer® у сезоні 2016 року

Гібрид Вегетаційний період
Висота 

рослин, см

Рекомендована 
норма сівби, 

тис. насінин/га

Оптимальна густота 
стояння навесні, 
тис. рослин/га

PR45H72 98–100 днів 100–110 700–800 450–500

PR45H73 97–99 днів 100–110 700–800 450–500

PR46H75 98–100 днів 100–110 700–800 450–500

 Новинка

Гібриди зернового сорго ПІОНЕР® — PR88Y20 (ПР88У20) та PR88Y41 (ПР88У41/
Космосол) є гідною альтернативою кукурудзі та ярому ячменю (як за урожайні-
стю, так і за прибутковістю виробництва) в регіонах із недостатньою кількістю 
опадів протягом року (<350 мм). Гібриди характеризуються високою пластич-
ністю при вирощуванні в різних областях півдня України від Бесарабії до Лу-
ганщини.

Рекомендується:

  висівати з міжряддями 70 см на глибину 
4–5 см з густотою до збирання — 100–
120 тис. рослин/га.

Гібриди зернового сорго

* За середньостатистичних умов.

Гібрид ФАО
Вегетаційний 

період
Тип зерна

Вміст 
таніну

Висота 
рослин, см

Оптимальна густота 
стояння навесні, 
тис. рослин/га

PR88Y20 450 110–115 днів* білозерний відсутній 119–121 100–120

PR88Y41 430 103–108 днів* білозерний відсутній 115–117 100–120

Насіння сорго упаковане в мішки по 50 фунтів (22,5 кг), що містять до 714 тис. насінин.

Насіння протруєно протруйником Максим XL 035 FS та оброблено антидотом S-метолахлору — Концеп ІІІ 960 ЕС, к.е., 
що надає можливість здійснювати обробіток посіву проти однорічних злакових та дводольних бур’янів такими гербіци-
дами: Примекстра TZ Голд 500SC к.с. та Примекстра Голд 720SC к.с.

  починати посів сорго необхідно, коли ґрунт на глибині 10 см про-
гріється до 12–13 °С. Посів у непрогрітий ґрунт (7–8 °С) призво-
дить до зниження польової схожості насіння.
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Інокулянти DuPont Pioneer доступні у вигляді препаратів, розчинних у воді, оскільки це допомагає бактеріям охопити необ-
хідні культури. Вони являють собою безпечний та біологічний підхід, що покращує поживні якості силосу за рахунок збіль-
шення перетравності клітковини та аеробної стабільності без використання каустичної кислоти чи кормових ферментів.

Біологічні консерванти являють собою бактеріальні концентрати, що містять у своєму складі, в основному, культури мо-
лочнокислого стрептококу, молочнокислої палички та інші корисні бактерії. Зазначена мікрофлора сприяє швидкому під-
кисленню подрібненої та утрамбованої маси за рахунок зброджування цукрів, і таким чином відбувається її консервація.

Нещодавно DuPont Pioneer отримав технологічні досягнення та відкриття у галузі мікробіології, включаючи краще розу-
міння вологості врожаю та порозності силосу, бар’єрну плівку, механічні фейсери та інокулянти, які містять відповідні 
штами молочнокислих бактерій.

  Дослідження реакції тварин проводилися в усьому 
світі: США, Мексика, Канада, Аргентина, Італія, Фран-
ція, Німеччина, Австрія, Великобританія, Єгипет, Ав-
стралія, Нова Зеландія та Японія.

  Ефективні дослідження більше ніж у 30-ти країнах. 

  Широка законодавча база-підтвердження.

  Якість.

  Сертифікат ISO-9002, підтвердження якості DLG. 
і UKASTA, підтвердження якості.

Інокулянт Культура Ефект при застосуванні Упаковка

Об’єм силосної 
маси, що підда-
ється обробці 
інокулянтом

Установка

11Х50/11H50 Силосування 
люцерни

Регулювання та модифікація 
ферментації сінажу із люцерни

Флакон 200 г 250 тонн Апплі-Про®/Appli-Pro®
11АФТ/11AFT Флакон 250 г 250 тонн Апплі-Про®/Appli-Pro®

11Ц33/11C33
Силосування 
кукурудзи

Покращення якості силосу 
та збільшення терміну зберігання

Флакон 250 г 250 тонн Апплі-Про®/Appli-Pro®

11ЦФТ/11CFT
Силосування 
кукурудзи

Значне покращення поживної цінності 
та термінів зберігання силосу

Флакон 250 г 250 тонн Апплі-Про®/Appli-Pro®

11Г22/11G22 Силосування 
злакових трав 
і зернових

Покращення якості консервованого 
корму та збільшення терміну 
зберігання

Флакон 250 г 250 тонн Апплі-Про®/Appli-Pro®

11ГФТ/11GFT Флакон 250 г 250 тонн Апплі-Про®/Appli-Pro®

11Б91/11B91

Силосування 
кукурудзи 
з підвищеним 
вмістом вологи

Регулювання та модифікація 
ферментації силосу кукурудзи 
з підвищеним вмістом вологи

Флакон 250 г 250 тонн Апплі-Про®/Appli-Pro®

Інокулянти DuPont Pioneer — вирішення багатьох проблем при заготівлі кормів

Міжнародна репутація інокулянтів компанії DuPont Pioneer

DuPont Pioneer — 
компанія-генетика, 
з великим портфоліо 
інокулянтів!

Останнім часом все більшого розвитку набувають технології заготівлі консервованих кормів із вико-
ристанням біологічних консервантів у зв’язку з тим, що вони забезпечують добре збереження пожив-
них речовин кормів, нешкідливі для тварин, не переходять у продукцію, не порушують екологічних 
умов середовища, не вимагають спеціального захисту людей під час внесення препаратів у сировину 
при закладці маси.

Інокулянти DUPONT PIONEER
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Склад рослинної частини кукурудзи

Вибрати оптимальний час збирання силосної кукурудзи — 
важливе і водночас дуже важке завдання у технології ви-
робництва високоякісного силосу.

Існує багато методів визначення придатності рослин ку-
курудзи для виробництва якісного силосу. Компанія 
DuPont Pioneer рекомендує для досягнення найкращого ре-
зультату застосовувати «Метод молочної лінії» як практич-
ну процедуру визначення оптимального терміну збирання 
рослин на силос. Спостерігаючи за процесом дозрівання 
силосної кукурудзи, важливо звертати увагу на місце роз-
ташування молочної лінії «Метод молочної лінії». Молочна 
лінія — це кордон між м’якою (вологою) та твердою части-
ною зернини.

«Метод молочної лінії»

Суха речовина 
(СР), %

Молочна лінія

Склад сухої речовини частини рослини
Частини рослини Вміст поживних речовин

NEL (МДж)
Зерно Інша частина 

рослини Цукор Крохмаль

24–27 1/3 33 67 10 22 6,0
30–35 2/3 42 58 8 28 7,6
38–42 – 46 54 7 31 7,3

Під час достигання необхідно звертати увагу як на початки, так і на всю рослину в цілому, оскільки засвоюваність цих 
обох компонентів різна. Оптимальний вміст сухої речовини (СР) усієї рослини (29–34%) відмічається, як правило, тоді, 
коли у початках закінчується відкладання крохмалю (вміст сухої маси початків 50–60%). Це та мить, коли зерно можна 
подряпати нігтем пальця. Раннє збирання (при вмісті СР <30%) призводить до неочікуваних втрат соку рослин. Занадто 
пізнє збирання (>35% СР) не зможе гарантувати оптимального ущільнення. Крім того, виникає дуже багато залишків 
рослин із брудом та небажаними мікроорганізмами. Виникає ризик утворення плісняви.

Якість кукурудзяного силосу буде оптимальною, коли рівень молочної лінії знаходиться посередині між 1/2 та 2/3 по від-
ношенню до розмірів кукурудзи. Досліди, проведені на тваринах, показали, що ними краще споживається і засвоюєть-
ся кукурудзяний силос саме цього рівня стиглості. В результаті збирання врожаю кукурудзи на силос у рекомендова-
ній стадії розвитку рослини мають майже оптимальний вміст сухої речовини (30–35%), так необхідного для вдалого 
та успішного приготування і зберігання кукурудзяного силосу.

При збиранні кукурудзи на силос слід пам’ятати, що чим вище рівень зрізу, тим вища концентрація енергії. У фазі воско-
вої стиглості зерна кукурудзи висоту зрізу необхідно збільшити до 50 см.

У даному випадку основними завданнями є збирання вро-
жаю у короткий термін, уникнення втрат при зберіганні си-
лосу в умовах, що виключають велику кількість кисню. По-
сівна площа для збирання врожаю, врожайність, потужність 
сільгосптехніки — усе це визначає швидкість заповнення 
силосної споруди, що є одним із основних факторів успіху.

Залежність якості кукурудзяного силосу 
від швидкості заповнення силосної споруди

Період 
заповнення 

(дні)

Температура 
(°С)

Рівень органічних кислот, % 
(молочна : оцтова : 

масляна)
Менше 3-ох 30–35 70 : 29 : 1
Більше 5-ти Вище 35 35 : 60 : 5

Виробництво силосу високої якості
Час збирання врожаю (фенофаза)
Виробництво силосу високої якості

Швидка заповненість силосної споруди

Регуляція процесу ферментації 
(за допомогою молочнокислих бактерій)

Швидка заповненість силосної споруди

 Ущільнення

Швидка заповненість силосної споруди

Ущільнення

1. В основному вміст сухої речовини (СР) впливає на ущільнення силосної маси. Достатня вологість силосуємої зеленої 
маси (на листостебельній масі кукурудзи, наприклад, оптимальна вологість — 70%) є однією з найважливіших умов 
якісного силосування, оскільки волога забезпечує швидке і рівномірне розповсюдження лактобактерій, а також необ-
хідний тепловідвід. При низькій вологості маса погано ущільнюється, створюються умови для самонагрівання і розвитку 
плісняви та гнилісних бактерій. Неможливо ущільнити силосну масу при вмісті у ній сухої речовини (СР) 50% і більше.

1/3 молочної лінії 
(25-30% СР)

2/3 молочної лінії 
(30-35% СР)

«Чорна точка»
(фізіологічна 

стиглість)

Ущільнення — це важливий фактор для успішної ферментації. Бак-
терії молочної кислоти є анаеробними мікроорганізмами. Це озна-
чає, що вони можуть розмножуватися в умовах навколишнього сере-
довища без повітря.

Фактори, що визначають ущільнення:
а) вміст сухої речовини (СР);
б) ступінь подрібнення та вміст клітковини;
в) трамбування.
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3. Ступінь подрібнення є постійною темою для обгово-
рення. Немає точних рекомендацій щодо оптимального 
ступеня подрібнення. Це завжди залежить від вмісту су-
хої речовини та клітковини! Сільськогосподарські куль-
тури з високим вмістом сухої речовини слід подрібню-
вати краще. 

% Розмір частинок
1–3 Більше ніж 20 мм

5–10 10–20 мм
85–90 Менше ніж 10 мм

Герметичність силосної споруди
Фактор, який також впливає на кількість та якість корму. Втрати можуть досягати 25–30% при недотриманні умов гер-
метичності. В ідеалі, для накриття траншеї необхідно дві плівки: одна прозора, товщиною 150 мікрон, що напускається 
по внутрішнім стінкам сховища і герметично накриває масу зверху, друга плівка непрозора, товщиною 250–300 мікрон, 
захищає від ультрафіолетового опромінення, від пошкодження першої плівки пташками та під час закладання вантажу 
зверху.

Регулюйте процес ферментації біологічним шляхом
Наступне запитання: «Для чого нам необхідна регуляція ферментативного процесу?».

Відповідь буде такою: «Тому що складно виконувати усі нижчезазначені вимоги на практиці».

Мати в наявності необхідну сільськогосподарську техніку, в найкоротший термін зібрати велику кількість урожаю, до-
триматися всіх умов для належної заготівлі та зберігання силосу — це технічні фактори, які нам необхідно синхронізу-
вати. Це дуже складне завдання, яке не завжди виконується повністю.

Дуже важко змінити чи модифікувати у короткий час УСІ ці елементи (для цього слід було б придбати потужний ком-
байн, побудувати відповідну залізобетонну силосну споруду і т. д.). Але існує така ділянка, де ми можемо керувати 
процесом у правильному напрямку. Цією ділянкою є процес ферментації. 

В основному ми маємо дві групи мікроорганізмів, які відіграють значну роль у процесі ферментації:

  корисні (молочнокислі бактерії);

  шкідливі (оцтові та масляно-кислі бактерії, дріжджі та плісняві грибки).

Основна мета процесу силосування — забезпечення оптимальних умов для розвитку корисної групи мікро-
організмів і запобігання (пригнічення) шкідливої групи мікроорганізмів шляхом обмеження оптимальних умов 
для неї.

Найбільш важливий елемент у процесі виробництва силосу — молочна кислота, яку продукують молочнокислі бактерії 
з цукрів, що містяться у силосній масі.

Для забезпечення оптимального процесу ферментації на один грам фуражу необхідно 100 000 КУО (колонієутво-
рюючих одиниць). На жаль, у природі існує тільки від 1 000 до 10 000 КУО, що відповідає від 1 до 10% у порівнянні 
з оптимальною концентрацією.

Конкуренція мікрофлори
Люцерна, кукурудза, n = 3229

<1% молочнокислі 
бактерії 
(1 000–10 000 г)

Епіфітна мікрофлора

Забезпечити оптимум 100 000 КУО живих бактерій на 1 г корму.
КУО — колонієутворюючі одиниці.

Молочнокисла бактерія 8% Lactobacillus 
plantarum

Ми можемо досягнути достатньо швидкої ферментації шляхом внесення у фураж особливих молочнокислих бактерій, 
які забезпечать необхідними 100 000 КУО для успішного процесу. Тобто відбудеться керування процесом фермента-
ції на біологічному рівні. 

2. Дана таблиця показує вплив клітковини на ущільнен-
ня подрібненої маси (ущільнення зеленої маси з вмістом 
клітковини 20–25%, ступенем подрібнення 25 мм рівня-
ється ста одиницям).

Розмір 
частинок 

(мм)

30–40% вміст сухої речовини (СР)
20–25% вміст 

клітковини
30–35% вміст 

клітковини
Показник ущільнення

25 100 80
35 98 60
60 95 50
90 90 40
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Переваги використання інокулянтів
  Менші втрати чистої енергії у період лактації (NEL).

Втрати, що виникають під час ферментації, розділяють на дві групи:

  втрати, на які не можна впливати: клітинне дихання при ферментації (втрати 7–11% NEL);

  втрати, що можуть бути керованими: відсутня чи довготривала вторинна ферментація (втрати 20–40% NEL).

Керування процесом ферментації за допомогою суміші особливих штамів молочнокислих бактерій, які містяться у на-
ших інокулянтах (DuPont Pioneer) призводить до зменшення втрат енергії. Якщо ми не можемо скоротити їх при клі-
тинному диханні, то повністю сприяємо правильній та швидкій вторинній ферментації.

Це проходить за рахунок прискорення процесу ферментації. Завдяки цьому ми можемо зберегти 0,30–0,35 МДж NEL/кг СР. 
Відповідно, споживання енергії у прискореному процесі менше, ніж при більш тривалому.

Краща перетравність 

Від доброї перетравності та засвоєння силосу залежать надої молока. Технологія силосування DuPont Pioneer 
Inoculants допомагає покращити перетравність ферментованого корму.

Оптимізація органічних кислот

Оптимальна кількість молочної кислоти у силосі — 1,5% або більше у СР. Згідно проведеним міжнародним досліджен-
ням на багатьох фермерських господарствах, доведено, що тварини споживали на 1–2 кг сухої речовини кукурудзяного 
силосу з інокулянтами DuPont Pioneer більше, у порівнянні з контрольною групою.

Аеробна стабільність

Коли ми відкриваємо силосну споруду, то сприяємо проникненню повітря, яке необхідне для розвитку негативної групи 
мікроорганізмів (грибки, пліснява). Крім цього, силос буде більше нагріватися у зв’язку з початком ферментації. Дані 
фактори призводять до погіршення якості силосу. Силос, оброблений інокулянтами DuPont Pioneer, піддається нега-
тивним факторам у меншій мірі, оскільки зберігається аеробна стабільність.

Більше молока

Якщо силос добре ферментований, містить більше енергії, має оптимальний склад органічних кислот, то усе разом дає 
підвищення надоїв молока. Користь може досягати від 30 до 40 л/т силосу або від 0,7 до 2,0 літрів/корова/день.

Менші втрати 
у силосі

Краща 
перетравність 
клітковини

Більше енергії 
у силосі

Краще 
споживання 
корму

Більше 
молока

Вищі 
середньо-
добові 
прирости

Переваги інокулянтів DUPONT PIONEER
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Якісні параметри ферментованих кормів

Виробництво якісного люцернового сінажу

Інокулянти DUPONT PIONEER

Якість сіна з люцерни

Якість
Висока Середня Низька

NEL, МДж/кг СР <6,5 6,0–6,5 >6,0
СР — cуха речовина, % <30 25–30 >25
рН >4,3 4,3–4,6 <4,6

Якість
Висока Середня Низька

NEL, МДж/кг СР <5,9 5,4–5,9 >5,4
СР — cуха речовина, % <32 25–32 >25
Протеїн, г/кг СР <210 190–210 >190
рН: >32% СР >4,5 4,5–4,7 <4,7
рН: 33–35% СР >4,8 4,8–5,0 <5,0
рН: <36% СР >5,0 5,0–5,2 <5,2

Якість сінажу з люцерни

Якість кукурудзяного силосу

Якщо сіно з люцерни тюкують, то зазвичай використовують люцерну з низьким вмістом вологи (від 16 до 18%), для за-
побігання появи плісняви. У даному випадку є один недолік — це втрата листків. Оскільки зелена маса листків містить 
70% білку (від усієї рослини) і більше 90% каротину, то нестача поживних речовин дуже велика.

Якщо ми хочемо зібрати врожай раніше, то необхідно пресувати сіно з високим вмістом вологи. У даному випадку зби-
рати врожай без якісних інокулянтів недопустимо, так як уникнути появи плісняви і грибків буде неможливо.

Науковці компанії DuPont Pioneer для вирішення цієї проблеми розробили інокулянт 11Н50. Тепер стало можливим 
збирати врожай люцерни, не втрачаючи при цьому листків рослин і не боячись плісняви та грибків.

Силосні інокулянти DuPont Pioneer регулюють процес ферментації біологічним шляхом. 

«РЕГУЛЬОВАНА ФЕРМЕНТАЦІЯ» знижує ризик вторинної ферментації.

Інокулянти DuPont Pioneer для сіна і сінажу з люцерни запобігають появі плісняви та грибків.

Інокулянти DuPont Pioneer розроблені ІНДИВІДУАЛЬНО ДЛЯ КОЖНОЇ КУЛЬТУРИ. Отже, вони унікальні (єдині) на ринку.

Використання інокулянтів DuPont Pioneer гарантує успіх при заготівлі силосу та сінажу.

мін. макс.
1-й клас

Вологість, % – 16
Протеїн, г/кг СР 235 –
NEL, МДж/кг СР 6,0 –

2-й клас
Вологість, % – 16
Протеїн, г/кг СР 200 –
NEL, МДж/кг СР 5,3 –

3-й клас
Вологість, % – 16
Протеїн, г/кг СР 105 –
NEL, МДж/кг СР 5,0 –
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У нашому господарстві використовуємо інокулянти 11ЦФТ, 11Ц33, 11Г22 та 11Х50. Під час застосуван-
ня даної лінійки продуктів не було виявлено токсичної, побічної та неспецифічної дії. Дуже подо-
бається те, що в інокулянтах DuPont Pioneer присутні інгібітори плісняви, які не дають можливості 
псування корму.

Можу сміливо сказати, що на підставі одержаних результатів, інокулянти показали свою високу ефек-
тивність і рекомендовані до широкого використання у тваринницьких господарствах України.

Гончарук Юрій Філімонович
Керівник відділу тваринництва СТОВ «Дібрівка Агро Сервіс», Київська область, Тетіївський район, с. Стадниця.

Традиційні продукти

11Х50/11Н50 
Інокулянт для силосування сінажу з люцерни

Для сінажу 
з люцерни

Розчинний 
у воді

Склад:

Розчинний у воді інокулянт, що містить штами молочнокислих 
бактерій Lactobacillus plantarum (WS, water soluble — розчинний 
у воді). 

Кількість бактерій: 1,25 × 1011 КУО/г.
КУО — колонієутворюючі одиниці.

Переваги:

  Регульований процес ферментації.

  Індивідуальний підхід до кожної культури.

  Швидке зниження рівня кислотності, рН.

  Зменшення рівня аміаку, NH
3
.

  Оптимізація правильного співвідношення органічних кислот.

  Гарні смакові якості.

  Краще споживання сухої речовини, СР.

  Краща перетравність корму.

  Зменшення втрат під час зберігання.

  Збереження якості кормів за допомогою контролю та зупинки 
шкідливої дії мікроорганізмів, які спричиняють процес вто-
ринної ферментації (нагрівання силосної маси).

  Наявність ензимів та інгібіторів плісняви.

  Збільшення продуктивності тварин.

Вага нетто:

200 г, що розраховані для приготування 250 т сінажної маси.

Упаковка:

Пляшка з пластику об’ємом 2 літри.

Зберігання:

Продукт слід зберігати при температурі нижче 20 °С, уникати 
пот рап ляння прямих сонячних променів. РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ 
зберігати невикористаний розчин продукту в холодильнику при 
температурі до 5 °С не більше ніж 5 днів, закривши пляшку кри-
шечкою. Для тривалого зберігання необхідно невикористаний 
розчин продукту заморозити. Температура розморожування та-
кого розчину не повинна перевищувати 38 °С.

Інструкція:

Інокулянт призначений для застосування з системою внесення 
Appli-Pro®. Витрати: 0,01 л/т.

Зніміть кришечку з пляшки, наповніть 1/2 ємкості чистою водою, 
закрийте кришечкою та інтенсивно збовтайте. Долийте ще води, 
так щоб заповнити пляшку з водою до відмітки «FILL TO HERE», 
закрийте кришечку та збовтайте знову до повного розчинення 
продукту. Здійснюйте внесення отриманого розчину продукту 
згідно інструкції для аплікатора.

11Н50 інокулянт забезпечує приготування високоякісних 
кормів.

11Х50/11Н50. Вплив на якість сінажу люцерни 
(рН, молочна кислота, оцтова кислота)
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11Х50/11Н50. Вплив на якість сінажу люцерни 
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Оскільки люцерна містить мало вуглеводів (СН — низьковуглеводна) та багато протеїну, це означає, що дана культура 
важко піддається ферментації. Якщо ви не в змозі дотримуватися усіх технологічних процесів та умов при закладанні 
сінажу, то для підтримання оптимальної ферментації слід використовувати молочнокислі бактерії, які містяться в іно-
кулянтах.
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Комбі продукти

11Ц33/11С33 
Інокулянт для силосу з кукурудзи

Для силосу 
з кукурудзи

Розчинний 
у воді

Склад:

Розчинний у воді інокулянт, що містить штами молочно-
кислих бактерій Lactobacillus buchneri, Lactobacillus 
plantarum, Enterococcus faecium (WS, water soluble — роз-
чинний у воді). 

Кількість бактерій: 1,1 × 1011 КУО/г.
КУО — колонієутворюючі одиниці.

Переваги:

  Регульований процес ферментації.

  Індивідуальний підхід до кожної культури.

  Швидке зниження рівня кислотності, рН.

  Зменшення рівня аміаку, NH
3
.

  Оптимізація правильного співвідношення органічних 
кислот.

  Гарні смакові якості.

  Краще споживання сухої речовини, СР.

  Краща перетравність корму.

  Зменшення втрат під час зберігання.

  Збереження якості кормів за допомогою контролю 
та зупинки шкідливої дії мікроорганізмів, які спричи-
няють процес вторинної ферментації (нагрівання си-
лосної маси).

  Наявність ензимів та інгібіторів плісняви.

  Збільшення продуктивності тварин.

Вага нетто:

250 г, що розраховані для приготування 250 т силосу.

Пакування:

Пляшка з пластику об’ємом 2 літри.

Зберігання:

Продукт слід зберігати при температурі нижче 20 °С, уни-
кати пот рап ляння прямих сонячних променів. РЕКОМЕН-
ДУЄТЬСЯ зберігати невикористаний розчин продукту в хо-
лодильнику при температурі до 5 °С не більше ніж 5 днів, 
закривши пляшку кришечкою. Для тривалого зберігання 
необхідно невикористаний розчин продукту заморозити. 
Температура розморожування такого розчину не повинна 
перевищувати 38 °С.

Інструкція:

Інокулянт призначений для застосування з системою вне-
сення Appli-Pro®. Витрати: 0,01 л/т.

Зніміть кришечку з пляшки, наповніть 1/2 ємкості чистою 
водою, закрийте кришечкою та інтенсивно збовтайте. До-
лийте ще води, так щоб заповнити пляшку з водою до від-
мітки «FILL TO HERE», закрийте кришечку та збовтайте зно-
ву до повного розчинення продукту. Здійснюйте внесення 
отриманого розчину продукту згідно інструкції для аплі-
катора.

Продукт містить запатентовані штами живих бактерій, які продукують молочну кислоту, були відібрані для приготування 
високоякісних кормів, пройшли випробування та дозволені для використання в усьому світі.

11Ц33/11С33 Комбі вплив на аеробну стабільність кукурудзяного силосу
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Використання інокулянтів 11Ц33 та 11Х50 показало у наших господарствах найкращий результат. 
Важливим є те, що інокулянти компанії DuPont Pioneer є унікальною сумішшю запатентованих шта-
мів Lactobacillus buchneri, Lactobacillus plantarum, Enterococus faecium, Lactobacillus casei.

Було відмічено зменшення втрат при зберіганні силосу, краща перетравність та споживання тва-
ринами корму. Інокулянти компанії «DuPont Pioneer» містять спеціалізовані гетероферментативні 
молочнокислі бактерії Lactobacillus buchneri, які вирішують проблеми аеробної стабільності.

У господарстві вже працюю довгі роки і більш стабільного, надійного та якісного продукту не зустрі-
чав. Виробництво силосу стало ключовим елементом технологій годівлі молочного стада в усьому 
світі. Однак стає все більш очевидним, що без наявності сучасного технологічного та технічного за-
безпечення всього ланцюжка його виробництва і висококваліфікованих фахівців, отримання якіс-
ного і корисного для тварин силосу без істотних втрат неможливо. Тому використання інокулянтів 
дає в цьому випадку максимальне збереження сухої речовини.

Табаченко Максим Сергійович
Менеджер з постачання ТОВ «ЛНЗ», Черкаська область, Шполянський район, с. Лебедин.

Кунець Андрій Михайлович
Головний зоотехнік ТОВ «Маяк Агро», Черкаська область, м. Шпола.

11Г22/11G22 
Інокулянт для силосування сінажу із злакових 
трав і зернових

Для силосування 
сінажу із злакових 
трав і зернових

Розчинний 
у воді

Склад:

Розчинний у воді інокулянт, що містить штами молочно-
кислих бактерій Lactobacillus buchneri, Lactobacillus 
plantarum, Enterococcus faecium (WS, water soluble — роз-
чинний у воді). 

Кількість бактерій: 1,1 × 1011 КУО/г.
КУО — колонієутворюючі одиниці.

Переваги:

  Регульований процес ферментації.

  Індивідуальний підхід до кожної культури.

  Швидке зниження рівня кислотності, рН.

  Зменшення рівня аміаку, NH
3
.

  Оптимізація правильного співвідношення органічних 
кислот.

  Гарні смакові якості.

  Краще споживання сухої речовини, СР.

  Краща перетравність корму.

  Зменшення втрат під час зберігання.

  Наявність ензимів та інгібіторів плісняви.

  Збереження якості кормів за допомогою контролю 
та зупинки шкідливої дії мікроорганізмів, які спричи-
няють процес вторинної ферментації (нагрівання си-
лосної маси).

  Збільшення продуктивності тварин.

Вага нетто:

250 г, що розраховані для приготування 250 т сінажної 
маси.

Пакування:

Пляшка з пластику об’ємом 2 літри.

Зберігання:

Продукт слід зберігати при температурі нижче 20 °С, уни-
кати пот рап ляння прямих сонячних променів. РЕКОМЕН-
ДУЄТЬСЯ зберігати невикористаний розчин продукту в хо-
лодильнику при температурі до 5 °С не більше ніж 5 днів, 
закривши пляшку кришечкою. Для тривалого зберігання 
необхідно невикористаний розчин продукту заморозити. 
Температура розморожування такого розчину не повинна 
перевищувати 38 °С.

Інокулянт регулює процеси ферментації та покращує продуктивність тварин.
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Корми власного ви робництва, особ ливо силос або сінаж, становлять велику частку раціону жуйних 
тварин і не можуть бути цілком замінені концентрованими. Для забезпечення високої продуктивної 
дії, доб рого споживання та безпеки консервованих кормів їхні характеристики мають наближа тися 
до показників свіжого корму.

Характер мікробіологічних процесів, що відбуваються у кормах, залежить від низки чинників: концент-
рації мікрофлори, рівня вологості маси, вмісту цукру тощо. У кормах ці показники можуть варіюва ти. 
Тому для їхнього максимального збере ження міжнародний лідер у розробці та наданні сучасної генетики 
рослин компанія DuPont Pioneer готова запропонува ти лінійку продуктів власного виробництва — іноку-
лянти, що містять унікальні запатентовані штами мікроорганізмів, які вже зарекомендували себе як про-
дукти, що допомагають молочним виробникам отрима ти кращий результат.

Якість годівлі — один зі шляхів для успішного виробництва молока. Внесення інокулянтів при за-
кладці силосу для поліпшення ферментативних процесів витримало випробування часом. 

Маючи певний досвід роботи у напрямку тваринництва, можу сказати, що інокулянти ПІОНЕР® мають 
ряд переваг, таких як зменшення рівня кислотності рН, зниження втрат під час зберігання, збільшен-
ня споживання сухої речовини та кращого перетравлення поживних речовин тощо.

Хотілося б відзначити технологічний супровід, що допомагає зрозуміти продукт, і найголовніше — 
це комунікація, життєво необхідна для всіх бізнес-процесів будь-якої організації в цілому.

Інокулянти компанії DuPont Pioneer вже використовуємо довгий час. Даний продукт зарекоменду-
вав себе з найкращого боку. Радує те, що продукт індивідуально підібраний під кожну культуру, чого 
немає в конкурентних заквасках.

Необхідно зазначити, що, використовуючи в годівлі сільськогосподарських тварин високоякісний 
кукурудзяний силос, сінаж та корнаж, які заготовлені з інокулянтами ПІОНЕР®, господарство може 
очікувати високих надоїв, приростів при відгодівлі з одночасним зниженням собівартості тварин-
ницької продукції.

Загородній Андрій Петрович
Фахівець з продажів ТОВ «Піонер Насіння Україна», м. Київ.

Олійник Олександр Андрійович
Регіональний представник ГК «АгроВет Атлантик», м. Київ.

Олексюк Олег Петрович
Директор ПАТ «Племзавод «Літинський», Вінницька область, Літинський район, с. Громадське.

Інструкція:

Інокулянт призначений для застосування з системою внесення Appli-Pro®. Витрати: 0,01 л/ т.

Зніміть кришечку з пляшки, наповніть 1/2 ємкості чистою водою, закрийте кришечкою та інтенсивно збовтайте. Долийте ще води, 
так щоб заповнити пляшку з водою до відмітки «FILL TO HERE», закрийте кришечку та збовтайте знову до повного розчинення про-
дукту. Здійснюйте внесення отриманого розчину продукту згідно інструкції для аплікатора.
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Удвічі краща стабільність 
з використанням 11Г22

130

11Г22/11G22. Комбі вплив на аеробну стабільність сінажу із злакових трав і зернових 
(середній показник по 26-ти дослідам)
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11Б91/11В91
Інокулянт для силосування кукурудзи 
з підвищеним вмістом вологи

Зерно з підвищеним 
вмістом вологи

Розчинний 
у воді

Склад:

Розчинний у воді інокулянт, що містить штами молочнокис-
лих бактерій Lactobacillus buchneri, Lactobacillus plantarum, 
Enterococcus faecium (WS, water soluble — розчинний у воді). 

Кількість бактерій: 1,1 × 1011 КУО/г.
КУО — колонієутворюючі одиниці.

Переваги:

  Регульований процес ферментації.

  Індивідуальний підхід до кожної культури.

  Швидке зниження рівня кислотності, рН.

  Зменшення рівня аміаку, NH
3
.

  Оптимізація правильного співвідношення органічних кислот.

  Гарні смакові якості.

  Краще споживання сухої речовини, СР.

  Краща перетравність корму.

  Зменшення втрат під час зберігання.

  Збереження якості кормів за допомогою контролю та зупинки 
шкідливої дії мікроорганізмів, які спричиняють процес вто-
ринної ферментації (нагрівання силосної маси).

  Наявність ензимів та інгібіторів плісняви.

  Збільшення продуктивності тварин.

Вага нетто:

250 г, що розраховані для приготування 250 т корнажу.

Пакування:

Пляшка з пластику об’ємом 2 літри.

Зберігання:

Продукт слід зберігати при температурі нижче 20 °С, уникати 
пот рап ляння прямих сонячних променів. РЕКОМЕНДУЄТЬ-
СЯ зберігати невикористаний розчин продукту в холодильнику 
при температурі до 5 °С не більше ніж 5 днів, закривши пляшку 
кришечкою. Для тривалого зберігання необхідно невикористаний 
розчин продукту заморозити. Температура розморожування тако-
го розчину не повинна перевищувати 38 °С.

Інструкція:

Інокулянт призначений для застосування з системою внесення 
Appli-Pro®. Витрати: 0,01 л/т.

Зніміть кришечку з пляшки, наповніть 1/2 ємкості чистою водою, 
закрийте кришечкою та інтенсивно збовтайте. Долийте ще води, 
так щоб заповнити пляшку з водою до відмітки «FILL TO HERE», 
закрийте кришечку та збовтайте знову до повного розчинення 
продукту. Здійснюйте внесення отриманого розчину продукту 
згідно інструкції для аплікатора. 

Інокулянт регулює процеси ферментації та покращує продуктивність тварин.

11Б91/11В91. Комбі вплив на кукурудзяний 
силос з високим вмістом вологості 

(середній показник за 15-ма дослідами)
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11Б91/11В91. Комбі вплив на кукурудзяний силос 
з високим вмістом вологості
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Інокулянти DUPONT PIONEER

Продукти, розроблені за технологією клітковини, 
інокулянти Файбе Текнолоджі (FT-продукти)

Інокулянти Файбе Текнолоджі відносяться до асортименту силосних добавок, розроблених компа-
нією DuPont Pioneer з метою покращення перетравності клітковини, що міститься у кукурудзяному 
силосі, силосі зі злакових культур та люцерни. Кожен з цих продуктів містить новий і запатентова-
ний штам бактерій Lactobacillus buchneri з додатковими гомоферментативними штамами молочно-
кислих бактерій, які характерні для ферментації певних культур.

Штам бактерій Lactobacillus buchneri, які містяться в інокулянтах Файбе Текнолоджі, був визначений мікробіологами компанії DuPont 
Pioneer і покращений за рахунок проведення серії дослідів на предмет здатності виробляти особливі ферменти у процесі силосу-
вання. Цей штам кардинально відрізняється від інших штамів бактерій Lactobacillus buchneri (ті що є у нас на ринку) своєю здатністю 
виробляти ферменти, які змінюють особливості клітковини (естерази ферулової кислоти та ацетилестерази) у процесі його росту 
у силосній масі. Ці ферменти змінюють лігніновий комплекс оболонки клітини, що сприяє швидкій перетравності клітковини бакте-
ріями рубця.

FT-продукти — унікальні продукти на нашому ринку!

Контроль Вплив FT-продуктів

11АФТ/11AFT
Інокулянт для силосування сінажу 
з люцерни

Для сінажу 
з люцерни

Розчинний 
у воді

Склад:

Розчинний у воді інокулянт, що містить штами молочнокислих 
бактерій Lactobacillus buchneri (WS, water soluble — розчинний 
у воді). 

Кількість бактерій: 1,1 × 1011 КУО/г.
КУО — колонієутворюючі одиниці.

Переваги:

  Регульований процес ферментації.

  Індивідуальний підхід до кожної культури.

  Швидке зниження рівня кислотності, рН.

  Зменшення рівня аміаку, NH
3
.

  Оптимізація правильного співвідношення органічних кислот.

  Гарні смакові якості.

  Краще споживання сухої речовини, СР.

  Краща перетравність корму.

  Зменшення втрат під час зберігання.

  Збереження якості кормів за допомогою контролю та зупинки 
шкідливої дії мікроорганізмів, які спричиняють процес вто-
ринної ферментації (нагрівання силосної маси).

  Наявність ензимів та інгібіторів плісняви.

  Збільшення продуктивності тварин.

Вага нетто:

250 г, що розраховані для приготування 250 т сінажу.

Інокулянт регулює процеси ферментації та покращує продуктивність тварин.

Вид бактерій Lactobacillus buchneri в інокулянтах Файбе Текнолоджі є гетероферментативним штамом, що продукує широкий спектр 
летких жирних кислот у процесі силосування. Це призводить до профілю ферментації, який, як вже було доведено, значно знижує 
ріст пагубних дріжджів і плісняви, що псують силос. Lactobacillus buchneri об’єднуються з певними штамами молочнокислих бактерій, 
характерними для певного виду культур. Приєднання гомоферментативних штамів покращує ефективність ферментації (наприклад, 
відхилення рівня рН) та дає ідеальні умови для росту бактерій Lactobacillus buchneri, які виробляють ферменти.
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Інокулянти DUPONT PIONEER

Насправді заготовити якісні корми вельми непросто, як би легко й доладно цей процес не пропису-
вався у рекомендаціях. У процесі силосування завжди бере участь багато змінних факторів, що важ-
ко піддаються контролю. Тому важливо пам’ятати, що консерванти для кормів, поряд з іншими еле-
ментами технології кормовиробництва, є одним з важливих інструментів, який дозволяє досягти 
успіху в отриманні кормів заданої якості. Не забувайте, що вдумливо інвестуючи кошти в короткий 
період заготівлі кормів, ви визначаєте ефективність виробництва на рік вперед.

Капанейко Анатолій Миколайович
Головний зоотехнік ПСП «Зарічне», Кіровоградська область, Петрівський район, с. Новий Стародуб.

Хочеться відмітити інокулянти напрямку «Файбе Текнолоджі» — 11ЦФТ, 11АФТ та 11ГФТ, розроблені 
компанією DuPont Pioneer з метою покращення перетравності клітковини, що міститься у кукурудзя-
ному силосі, силосі зі злакових культур та люцерни. 

На ринку України немає аналогів продуктів DuPont Pioneer, що мають індивідуальний підхід до кож-
ної культури та включають у себе технологію клітковини. 

Також важливими умовами, які необхідно контролювати та на які слід звернути увагу, — це збирання 
врожаю оптимальної стиглості та при оптимальній його вологості, швидке силосування та щільне 
упаковування, якісне вкриття та правильні норми і методи годівлі.

Безвершук Ігор Миколайович
Директор ПП «Адлєр», м. Житомир.

Пакування:

Пляшка з пластику об’ємом 2 літри.

Зберігання:
Продукт слід зберігати при температурі нижче 20 °С, уникати 
пот рап ляння прямих сонячних променів. РЕКОМЕНДУЄТЬ-
СЯ зберігати невикористаний розчин продукту в холодильнику 
при температурі до 5 °С не більше ніж 5 днів, закривши пляшку 
кришечкою. Для тривалого зберігання необхідно невикориста-
ний розчин продукту заморозити. Температура розморожування 
такого розчину не повинна перевищувати 38 °С.

Інструкція: 

Інокулянт призначений для застосування з системою внесення 
Appli-Pro®. Витрати: 0,01 л/т.

Зніміть кришечку з пляшки, наповніть 1/2 ємкості чистою водою, 
закрийте кришечкою та інтенсивно збовтайте. Долийте ще води, 
так щоб заповнити пляшку з водою до відмітки «FILL TO HERE», 
закрийте кришечку та збовтайте знову до повного розчинення 
продукту. Здійснюйте внесення отриманого розчину продукту 
згідно інструкції для аплікатора.
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Обробка сінажу з люцерни 1-го покосу інокулянтом 11АФТ. Науковий центр DuPont Pioneer з питань годівлі тварин, штат Айова, США.

Вплив інокулянту 11АФТ на сінаж з люцерни 
(велика рогата худоба, дослідження «In Situ» з накладною фістулою)
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Обробка сінажу з люцерни 1-го та 2-го покосу інокулянтом 11АФТ. 
Науковий центр DuPont Pioneer з питань годівлі тварин, штат Айова, США.

Вплив інокулянту 11АФТ на сінаж з люцерни 
(велика рогата худоба, дослідження «In Situ» 

з накладною фістулою)
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Вплив інокулянту 11АФТ на сінаж з люцерни 
(велика рогата худоба, дослідження «In Situ» 

з накладною фістулою)

Обробка сінажу з люцерни 1-го та 2-го покосу інокулянтом 11АФТ. 
Науковий центр DuPont Pioneer з питань годівлі тварин, штат Айова, США.
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11ЦФТ/11СFT
Інокулянт для силосування кукурудзи

Для силосу 
з кукурудзи

Розчинний 
у воді

Склад:

Розчинний у воді інокулянт, що містить штами молочнокис-
лих бактерій Lactobacillus buchneri (WS, water soluble — роз-
чинний у воді). 

Кількість бактерій: 1,1 × 1011 КУО/г.
КУО — колонієутворюючі одиниці.

Переваги:

  Регульований процес ферментації.

  Індивідуальний підхід до кожної культури.

  Швидке зниження рівня кислотності, рН.

  Зменшення рівня аміаку, NH
3
.

  Оптимізація правильного співвідношення органічних кислот.

  Гарні смакові якості.

  Краще споживання сухої речовини, СР.

  Краща перетравність корму.

  Зменшення втрат під час зберігання.

  Збереження якості кормів за допомогою контролю та зупин-
ки шкідливої дії мікроорганізмів, які спричиняють процес 
вторинної ферментації (нагрівання силосної маси).

  Наявність ензимів та інгібіторів плісняви.

  Збільшення продуктивності тварин.

+ 0,8 кг/корова/день

11ЦФТ. Вплив на молочну продуктивність
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11ЦФТ. Вплив на молочну продуктивність
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11ЦФТ. Вплив на стабільність кукурудзяного силосу
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Інокулянт регулює процеси ферментації та покращує продуктивність тварин.

DuPont Pioneer brand 11ЦФT — це революційно новий, запатентований інокулянт для силосування кукурудзи.

Інокулянти Файбе Текнолоджі дають: 1) ефективність ферментації; 2) значне зменшення кількості мікроорганізмів, 
які псують силос, за рахунок покращення аеробної стабільності та меншого нагрівання у годівниці; 3) покращення пере-
травності клітковини. Усі ці сукупні переваги роблять асортимент інокулянтів Файбе Текнолоджі, компанії DuPont Pioneer 
одним із самих важливих науково-технічних прогресів при виробництві силосу за останні декілька десятиліть.

Вага нетто:

250 г, що розраховані для приготування 250 т силосу.

Пакування:

Пляшка з пластику об’ємом 2 літри.

Зберігання:

Продукт слід зберігати при температурі нижче 20 °С, 
уникати пот рап ляння прямих сонячних променів. РЕ-
КОМЕНДУЄТЬСЯ зберігати невикористаний розчин про-
дукту в холодильнику при температурі до 5 °С не більше 
ніж 5 днів, закривши пляшку кришечкою. Для тривалого 
зберігання необхідно невикористаний розчин продукту 
заморозити. Температура розморо жування такого розчи-
ну не повина перевищувати 38 °С.

Інструкція:

Інокулянт призначений для застосування з системою 
внесення Appli-Pro®. Витрати: 0,01 л/т.
Зніміть кришечку з пляшки, наповніть 1/2 ємкості чистою 
водою, закрийте кришечкою та інтенсивно збовтайте. Долий-
те ще води, так щоб заповнити пляшку з водою до відмітки 
«FILL TO HERE», закрийте кришечку та збовтайте знову до пов-
ного розчинення продукту. Здійснюйте внесення отриманого 
розчину продукту згідно інструкції для аплікатора.

Інокулянти DUPONT PIONEER
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Склад:

Розчинний у воді інокулянт, що містить штами молочно-
кислих бактерій Lactobacillus buchneri, Lactobacillus casei 
(WS, water soluble — розчинний у воді). 

Кількість бактерій: 1,4 × 1011 КУО/г.
КУО — колонієутворюючі одиниці.

Переваги:
  Регульований процес ферментації.

  Індивідуальний підхід до кожної культури.

  Швидке зниження рівня кислотності, рН.

  Зменшення рівня аміаку, NH
3
.

  Оптимізація правильного співвідношення органіч-
них кислот.

  Гарні смакові якості.

  Краще споживання сухої речовини, СР.

  Краща перетравність корму.

  Зменшення втрат під час зберігання.

  Збереження якості кормів за допомогою контролю та зу-
пинки шкідливої дії мікроорганізмів, які спричиняють про-
цес вторинної ферментації (нагрівання силосної маси).

  Наявність ензимів та інгібіторів плісняви.

  Збільшення продуктивності тварин.

Вага нетто:

250 г, що розраховані для приготування 250 т сінажу.

Пакування:

Пляшка з пластику об’ємом 2 літри.

Зберігання:

Продукт слід зберігати при температурі нижче 20 °С, уни-
кати пот рап ляння прямих сонячних променів. РЕКОМЕН-
ДУЄТЬСЯ зберігати невикористаний розчин продукту в хо-
лодильнику при температурі до 5 °С не більше ніж 5 днів, 
закривши пляшку кришечкою. Для тривалого зберігання 
необхідно невикористаний розчин продукту заморозити. 
Температура розмо ро жування такого розчину не повинна 
перевищувати 38 °С.

Інструкція:

Інокулянт призначений для застосування з системою вне-
сення Appli-Pro®. Витрати: 0,01 л/т.
Зніміть кришечку з пляшки, наповніть 1/2 ємкості чистою водою, 
закрийте кришечкою та інтенсивно збовтайте. Долийте ще води, 
так щоб заповнити пляшку з водою до відмітки «FILL TO HERE», 
закрийте кришечку та збовтайте знову до повного розчинення 
продукту. Здійснюйте внесення отриманого розчину продукту 
згідно інструкції для аплікатора.

Інокулянт регулює процеси ферментації та покращує продуктивність тварин.

Інокулянти DuPont Pioneer доступні у вигляді препаратів, розчинних у воді, оскільки це допомагає бактеріям охопити 
необхідні культури. Вони являють собою безпечний та біологічний підхід, що покращує поживні якості сінажу та си-
лосу за рахунок збільшення перетравності клітковини та аеробної стабільності без використання каустичної кислоти 
чи кормових ферментів.

11ГФТ/11GFT
Інокулянт для силосування сінажу 
із злакових трав і зернових

Для силосування 
сінажу із злакових 
трав і зернових

Розчинний 
у воді

Згідно з 32-ма проведеними дослідами з використанням 11ГФТ при сінажуванні 
злакових трав і зернових, 2008, Німеччина.

11ГФТ. Вплив на вміст енергії 
злакових трав і зернових
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Згідно з 32-ма проведеними дослідами з використанням 11ГФТ при сінажуванні 
злакових трав і зернових, 2008, Німеччина.

11ГФТ. Вплив на перетравність 
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Згідно з 32-ма проведеними дослідами з використанням 11ГФТ при сінажуванні злакових трав і зернових, 2008, Німеччина.

11ГФТ. Вплив на аеробну стабільність сінажу із злакових трав і зернових
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Встановлено, що мікробні консерванти запобігають розвитку гнилісних мікроорганізмів, плісняви 
та грибків і тим самим забезпечують збереження вихідних властивостей сировини. 

Доведено, що використання бактеріальних заквасок є беззаперечно позитивним прийомом у техно-
логії заготівлі сінажу, який веде до зменшення втрат сухої речовини у 1,1 рази та протеїну в 1,06 рази.

Процес заготівлі зелених кормів є одним із ключових при виробництві продукції тваринництва: з од-
ного боку, він характеризується високими витратами, з іншого — дуже впливає на якісні та смакові 
параметри кормів, а також визначає терміни зберігання заготовленої маси.

Правильно підібрані інокулянти забезпечують надходження в консервовану масу великої кілько-
сті спеціалізованих молочнокислих бактерій, іноді в комплексі з ферментами. Отримуючи перевагу 
в чисельності, молочнокисла мікрофлора швидко та ефективно знижує pH корму, мінімізуючи втрати 
цукрів, протеїну та енергії. Ферменти, введені до складу інокулянтів, здатні розщеплювати кліткови-
ну рослин, вивільняючи цукри, необхідні бактеріям для утворення молочної кислоти.

Чернюк Сергій Васильович
Кандидат с.-г. наук, доцент кафедри технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин, Білоцерківський 
національний аграрний університет.

Крайванов Олександр Вікторович
Головний зоотехнік ПСП АФ «Пурпурівська», Кіровоградська область, Новомиргородський район, с. Пурпурівка.

Головним завданням при консервуванні зелених кормів є максимальне збереження їх якості. На практиці бажання 
заготовити велику кількість кормів призводить до погіршення якості. Незважаючи на великий збір кормової маси, кіль-
кість поживних речовин у кормі зменшується. Одне з найважливіших рішень у заготівлі кормів — вибір часу збирання 
врожаю та правильний вибір консерванту. При пізньому збиранні поживні якості кормових трав помітно погіршуються. 
Ранній укіс має наступні переваги:

  Краще засвоєння, більш висока енергетична цінність.

  Низький вміст клітковини.

  Більш високий вміст протеїну.

  Кращі смакові якості кормів для молочних корів.

Поживні речовини, втрачені через затримку збирання, неможливо поповнити наступними операціями. Інколи через по-
годні умови рослини не набирають необхідну масу. Однак їх фізіологічний розвиток проходить нормально. Що робити? 
Косити чи зачекати, доки наросте маса? Відповідь однозначна: косити! Пріоритет необхідно віддати якості у збиток 
кількості. Наступна вегетація рослин дасть новий урожай з високою концентрацією енергії. У результаті ми не втратимо 
ні об’єму, ні якості.

Важлива і та обставина, що своєчасний початок і завершення збирання дозво-
ляє отримати повноцінний другий і третій укіс трав, покращити продуктивність 
кормових угідь на 40–50% і отримати до 80–100 ц кормових одиниць з 1 га 
та 10–11 МДж обмінної енергії в 1 кг сухої речовини корму. Після укосу літом 
і пізнім літом приріст є нижчим. Час першого покосу має велике значення для 
майбутньої молодої трави. Якщо перший урожай знятий пізно, погіршуються 
умови для другого врожаю. Потрібний час покосу залежить від стадії розвитку 
рослин. Сприятливий час для збирання трав — початкова стадія колосіння, 
приблизно, коли кінчик колосу знаходиться на одній висоті з листком, що від-
шаровується.

Не всі рослини колосяться, і приріст після покосу проходить значно повільніше, також повільно змінюються розчин-
ність і вміст протеїну при другому врожаї. Тому за стадією розвитку рослин ми не можемо визначити сприятливий 
час збирання другого врожаю. Краще посилатися на кількість днів після збирання другого урожаю. Приблизний час 
збирання другого врожаю приходиться на 6–8 тиждень після першого, в залежності від виду культур та погодніх умов.

Висота скошування трав має бути 6–8 см при першому укосі та 8–10 см при наступних. При скошуванні трав висотою 
12 см з кожного гектару втрачається 3–5 ц кормів.

При збиранні кукурудзи на силос слід пам’ятати, що чим вище рівень зрізу, тим більша концентрація енергії. У фазі 
воскової стиглості зерна кукурудзи висоту зрізу необхідно збільшити до 50 см.

Інокулянти DUPONT PIONEER
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НОВЕ ПОКОЛІННЯ УНІКАЛЬНОЇ 
ЗАХИСНОЇ ГОЛОГРАМИ DuPont™ IZON®

В останні декілька років фальсифіковане насін-
ня стало великою проблемою для сільськогоспо-
дарської промисловості. Придбане важко зароб-
леними грошима насіння, яке не виправдовує 
очікуваний результат, завдає шкоди всім — Ва-
шій сім’ї, Вашому гаманцю, навколишньому се-
редовищу.

Компанія Pioneer хоче бути впевненою, що всі 
сільгоспвиробники, які вкладають гроші в насін-
ня торгівельної марки «Піонер»®, дійсно ОТРИ-
МАЮТЬ оригінальне насіння торгівельної марки 
«Піонер»®.

Саме для того, щоб допомогти фермерам відріз-
нити оригінал від контрафакту, в 2010 році ком-
панія Pioneer впровадила унікальну систему за-
хисту від підробок — голограму Pioneer™ Izon®, 
яка значно скоротила число контрафакт ної про-
дукції.

Для більш ефективного контролю та боротьби 
з реалізацією підробленого товару компанія по-
слідовно проводить курс щодо вдосконалення 
захисних заходів — у результаті з’явилися до-
даткові заходи захисту для того, щоб Ви швидше 
та легше могли переконатися, що мішки насіння, 
які Ви купуєте, дійсно містять оригінальне насін-
ня торгівельної марки «Піонер»®.

Шановні колеги!
Вкладаючи інвестиції в технології та інно-
вації для розвитку своєї продукції, компа-
нія Pioneer також інвестує в захист Ваших 
вкладень. Завдяки покращеній технології 
ідентифікації IZON® другого покоління 
у Вас з’явилася можливість швидко пере-
конатися в оригінальності придбаного на-
сіння. Для цього своїм смартфоном відска-
нуйте штрих-код (QR-код) на голограмі та 
самостійно перевірте оригінальність при-
дбаного мішка насіння.

Завдяки нашій унікальній новій технології 
перевірки оригінальності Ви зможете про-
водити свою закупівлю продукції компанії 
Pioneer з більшою впевненістю.

Як же Вам швидко переконатися, що Ви от-
римуєте сертифікований справжній продукт 
торговельної марки «Піонер»®?

Для більш оперативної перевірки оригіналь-
ності продукції встановіть безкоштовний мо-
більний додаток для смартфону, який дозво-
лить Вам самостійно відсканувати штрих-код 
(QR-код) і отримати достовірний результат 
у гранично стислі терміни.

 IZON®
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Зв’яжіться з нами за номером безкоштовної інформаційної служби 
для перевірки достовірності товару: 0 800 309 309.

Як і раніше, достовірність голограми можна визначити 
за допомогою спеціального Izon®-сканера. При підозрі 
на контрафакт запросіть представника компанії Pioneer 
у своєму регіоні, який перевірить автентичність товару.

Також Ви можете ввести унікаль-
ний серійний код, розташований 
у правому нижньому кутку етикетки, 
в поле ідентифікації на офіційному 
сайті http://ok-pioneer.com та ви-
значити оригінальність товару.

Змініть кут нахилу, щоб прочитати 
голографічний текст — поверніть 
етикетку на ±90°, щоб побачити 
написи «PIONEER®» та «IZON®»

Швидкий візуальний контроль — перевірте миготливі крапки з боків та цифри, 
які вказують на їх необхідну кількість.

Звертаємо Вашу увагу, що в сезоні 2015–2016 рр. компанія Pioneer буде реалізо-
вувати продукцію з обома версіями голограми DuPont™ Izon®: першого і другого 
покоління.

IZON®
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ЗАХИСТ СОНЯШНИКУ

* У посівах гібрида соняшнику PR64E71, P63LE10, P64LE11, P64LE19, P64LE20, P64LE25, P64LЕ99.
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Наша система якості та безпечність продукції

Гарантія високої якості та безпеки продукції бренду 
Pioneer® — найважливіший аспект нашого бізнесу. 

Наш, один із найсучасніших та найпотужніших у світі, за-
вод із виробництва насіння у с. Стасі (Полтавська обл.) 
відповідає найвищим українським та світовим стандартам 
якості. Ця відповідність підтверджена низкою міжнародних 
та українських сертифікатів якості, які отримує кожна пар-
тія нашої продукції. 

Крім того, DuPont Pioneer Україна вимагає від партнерів-
сільгоспвиробників дотримання таких самих вимог до яко-
сті, а контроль робіт, які вони виконують, відбувається шля-
хом проведення перевірки нашими спеціалістами на кож-
ному етапі вирощування. 

В процесі роботи DuPont Pioneer Україна постійно іденти-
фікує впливи, які може спричиняти її діяльність на довкіл-
ля. Для моніторингу цих впливів встановлені екологічні 
показники, які постійно визначає та аналізує група фахів-
ців компанії. Ми працюємо над тим, аби зменшити вплив 
на навколишнє середовище через зменшення кількості від-
ходів, їх переробку та повторне використання.

Наша робота

Для DuPont Pioneer чітке дотримання всіх законодавчих 
вимог є справою гідності. Тому відповідність нормам Ко-
дексу законів про працю і виконання усіх державних вимог 
щодо соціального захисту у відносинах між DuPont Pioneer 
та її працівниками вважається непорушним правилом на-
шого бізнесу. Прозора виплата заробітної плати, соціальні 
страхування на випадок безробіття, від нещасних випадків 
на виробництві — це наш беззаперечний обов’язок. 

Серед додаткових пільг, які мають наші штатні співробіт-
ники, — медичне страхування для співробітника та членів 
його сім’ї.

Кожного року в компанії розробляються індивідуальні пла-
ни та відповідне оцінювання діяльності співробітників. Цей 
процес сприяє не лише покращенню результатів роботи, 
але й спонукає кожного працівника розвивати потенціал 
для будування власної кар’єри з DuPont Pioneer. Стратегічні 
програми професійного розвитку та обміну корпоративним 
досвідом, численні спеціалізовані семінари та тренуван-
ня — усе спрямоване на те, щоб у DuPont Pioneer Україна 
працювала команда спеціалістів найвищого рівня. 

Безпека 
та здоров’я

Ми розділяємо нашу осо-
бисту та професійну зо-
бов’язанність захищати 
безпеку та здоров’я на-
ших співробітників, під-
рядників, споживачів та 
членів спільнот, з якими 
ми співпрацюємо.

Повага 
до навколишнього 

середовища
Ми шукаємо наукові рішення 
сталого розвитку для наших 
споживачів, завжди спрямо-
вуючи наш бізнес на захист 
навколишнього середовища 
і збереження земельних ре-
сурсів як для сьогодення, 
так і для майбутніх поколінь.

Повага 
до людей

Ми ставимося до наших спів-
робітників та партнерів із 
професіоналізмом, поша-
ною та повагою, створюючи 
таке середовище, де люди 
можуть робити свій внесок, 
бути інноваційними та пе-
ревершувати свої можли-
вості.

Вища етична 
поведінка

Ми зобов’язуємося незмін-
но вести свої справи із до-
триманням найвищих мо-
ральних стандартів і у від-
 повідності до чинного за -
конодавства та прагнемо 
бути зразковим корпо-
ративним громадянином, 
якого поважають в усьому
світі.

років
довіри90

КЛЮЧОВІ ЦІННОСТІ DUPONT

У 2016 році Pioneer святкує 90 років з мо-
менту свого заснування. І це не просто довгі 
роки присутності у світовому сільському гос-
подарстві. Це, насамперед, 90 років стійко-
го, ефективного ведення бізнесу і відпові-
дальності перед суспільством.

В усіх країнах DuPont Pioneer спирається на свої Ключові Цінності, які ске-
ровують усіх працівників до єдиної мети, впроваджують засади успішно-
го бізнесу та надихають на досягнення найвищих результатів:

90 років довіри
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Команді DuPont Pioneer в Україні є чим пишатися, 
але ми усвідомлюємо, що це лише початок. Ми бу-
демо продовжувати працювати, змінюючи на кра-
ще світ навколо нас!

Продовольча безпека  

Ми прагнемо забезпечити мільйони людей по всьому світу 
поживною їжею. По мірі того, як збільшується і стає все 
більш урбанізованим світове населення і росте середній 
клас, ми прагнемо правильно зосередити ресурси на зміц-
ненні продовольчих систем та їх стійкості. 

DuPont значно інвестує в Україну, яка має високопродук-
тивні ріллі. DuPont Pioneer на сьогоднішній день інвестува-
ла більше 50 млн дол. США в Україну в будівництво вироб-
ничого комплексу в с. Стасі (Полтавська обл.) та розвиток 
науково-дослідного центру в с. Любарці (Київська обл.).

Підтримка освіти у напрямку сільського господарства

Освіта є ключем до продовження важливих досягнень 
у сільському господарстві.  

На сьогоднішній день в Україні компанія знаходиться на етапі 
інтенсивного розвитку, тому необхідність в професійних спів-
робітниках безперервно зростає. Ми пишаємося реалізацією 
проекту «Університет DuPont Pioneer», мета якого — сприяти 
агрономічній освіті та розвитку української молоді, а також 
розробити довгостроковий пошук талантів. Молодь має змогу 
отримати грунтовну освіту в США у сфері виробництва насіння, 
продажів і маркетингу, а також наукових досліджень від сві-
тового лідера в розробці і наданні сучасної генетики рослин. 
У 2015 році протягом березня–квітня близько 60 учасників 
з усіх регіонів України взяли участь у двох різних тренінгових 
сесіях. 40 з них були обрані для стажування в США.

Постійна участь у зустрічах зі студентами аграрних вишів 
України — важлива ініціатива, завдяки якій представники 
DuPont Pioneer мають можливість оцінити рівень зацікавле-
ності та ком петентності студентів і випускників галузевих ВНЗ, 
а кандидати, у свою чергу, мають змогу продемонструвати свої 
таланти і здібності. Найбільш успішні студенти залучаються 
до сезонних робіт на виробничий комплекс у с. Стасі, де ма-
ють змогу безпосередньо отримати практичні навички роботи 
агрономів.

Поліпшення життя громад

Своєю щоденною роботою компанія сприяє економічно-
му розвитку місцевих громад, забезпечуючи робочі місця 
і на своїх підприємствах, і в суміжних галузях. У Полтавсь-
кій області на виробничому комплексі Pioneer знаходять 
роботу місцеві жителі, сплачуються податки до місцевого 
бюджету, а місцевим постачальникам перераховуються 
кошти за товари, послуги, а також підтримуються локальні 
доброчинні програми.

Ми підтримуємо програми та проекти, які створюють стійку 
інфраструктуру для громад, де живуть і працюють наші спів-
робітники і клієнти. Так, наприклад, за допомогою вивчення 
громадської думки компанія виявила суттєву проблему — 
доступ стасівчан і мешканців навколишніх сіл до якісного 
медичного обслуговування. Місцева амбулаторія сімейної 
медицини не мала власного транспорту спеціального при-
значення, водночас відстань між населеними пунктами до-
сить велика, отже сельчанам важко було дістатися до ліка-
рень самотужки. DuPont Pioneer Україна звернулася до фон-
ду Pioneer Hi-Bred Foundation для здійснення доброчинної 
діяльності. Після чого було надано фінансування для купів-
лі машини швидкої допомоги. Автомобіль сертифікований 
та повністю обладнаний сучасним електрокардіографом 
і глюкометром, таким чином, відтепер місцева громада має 
змогу отримати більш кваліфіковану медичну допомогу. 

Компанія дбає і про молодше покоління. Так, у квітні 2015 ро-
ку завдяки фінансовій підтримці фонду Pioneer Hi-Bred 
Foundation у гімназії с. Стасі ім. М. Башкірцевої відкриті 
сучасні кабінети з вивчення англійської мови, фізики та біо-
логії. Обладнання включає набір книг і словників, ігрові про-
грами, ліцензовані диски з інформацією для вивчення анг-
лійської мови. У класі біології встановлено програмне забез-
печення для вчителів, демонстраційні друковані та динамічні 
засоби, віртуальна лабораторія та принтер. Для кабінету 
фізики компанія DuPont Pioneer передала учням інтерактив-
ні дошки, обладнання для наочного вивчення електродина-
міки та електрики, а також набір для лабораторної роботи. 
Крім того, в гімназії та місцевому дитячому садку встановлені 
енергозберігаючі вікна.

Компанія не лише надає пряму фінансову допомогу, але і під-
тримує волонтерську діяльність серед співробітників у цьому 
напрямку, які приєднуються до вітань та відвідування шкіл- 
інтернатів напередодні великих свят.
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Соціальна відповідальність
Ми всебічно зацікавлені в економічному добробуті та стабільному зростанні громад, в яких ми пра-
цюємо. Наша програма сталого розвитку спрямована на поліпшення продовольчої безпеки за допо-
могою науки, освіти та інновацій і фокусується на наступному:

90 років довіри






