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ШАНОВНІ АГРАРІЇ, 
ПАРТНЕРИ, ДРУЗІ! 

Щиро дякуємо вам за довіру, підтримку та міцне партнерство. Уже багато років 

компанія «Сингента» у співпраці з вами і завдяки вам розкриває потенціал рослин 

та виходить на нові обрії в сільському господарстві.

Ми створюємо високоякісне насіння й інноваційні рішення для захисту рослин, 

розробляємо передові технології, вдосконалюємо наші продукцію й сервіси, по-

кликані підвищити врожаї, зберегти родючі землі від деградації, сприяти підви-

щенню біорозмаїття та покращити добробут сільгоспвиробників в усьому світі. 

Для цього ми залучаємо унікальний світовий досвід, знання й останні досягнення 

в галузі біології, хімії, агрономії та високих технологій. 

Компанія «Сингента» — це успішна команда фахівців, але самотужки ми не до-

билися б таких результатів. Свої досягнення й успіхи ми поділяємо з видатними 

дослідниками-науковцями та з найкращими партнерами-агровиробниками. Лише 

в тісній співпраці і взаємодії народжуються унікальні рішення, здатні задовольни-

ти потреби клієнтів і вивести сільське господарство на новий рівень.

Ми встановили й неухильно дотримуємося найвищих стандартів у виробництві

і бізнес-етиці, які базуються на засадах прозорості, справедливості і сумлінності.

Сподіваємося на дальшу взаємовигідну співпрацю, яка неодмінно принесе 

Україні високі врожаї, стабільний бізнес і задоволення від досягнення нашої 

спільної мети!

З повагою та найкращими побажаннями, 

компанія «Сингента»
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Історія компанії

1758
Заснування 

компанії «Ґейгі»

1937
Заснування компанії «ППЛ» 
як спільного підприємства 

компаній «Ай Сі Ай»
і «Купер МалДугал енд 

Робертсон Лімітед»

1970
Заснування компанії «Сіба–
Ґейгі» у результаті злиття 
компаній «Сіба» і «Ґейгі»

1876
Заснування 

компанії «Сандоз»

1926 
Заснування

компанії «Ай Сі Ай» 
у результаті злиття 
компаній «Бруннер 

Монд Лімітед»,

«Нобел Індастріз», 
«Брітіш Дайстафс 

Коронейшн Лімітед» 
і «Юнайтед Елкелі 
Кампані Лімітед»

1974 
Компанія 

«Сіба–Ґейгі» роз-
ширює свій бізнес 
на сферу насіння 
завдяки купівлі 
компанії «Фанк 

Сідз Інтернешнл»

1884 
Заснування 

компанії «Сіба»

1758 1876 1884 1926 1937 1953 1970 1974

«Сингента» у її сучасному вигляді — молода компанія, яку засновано 

на давній виробничій традиції, що нараховує більше як 250 років. 

Ми пишаємося історією нашої компанії, яка вивела нас на позицію 

світового лідера

1953 
Компанія «ППЛ»

(Плант Продакшн Лімітед) 
переходить у повну власність 

компанії «Ай Сі Ай»
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1975
Компанія «Сандоз» 

виходить на 
ринок насіння, 

купивши компанію 
«Роджерс»

1987
Компанія «Ай 
Сі Ай» купує 

хімічну компанію 
«Штауффер»

1996
Заснування компанії 

«Новартіс» у результаті 
наймасштабнішого в 

історії злиття компаній 
«Сіба» і «Сандоз»

1980 
Компанія «Сандоз» 
купує голландську 

групу компаній 
«Заадуні»

1994 
Заснування компанії 

«Зенека» у результаті 
поділу бізнесу компанії «Ай 

Сі Ай» (Імперіал Кемікал 
Індастріз) на напрямки

1999 
Заснування компанії 

«АстраЗенека»
у результаті злиття 

компаній «Астра АБ» 
(Швеція) і «Зенека Груп» 

(Велика Британія)

01.01.2001 
Реєстрація ТОВ «Сингента» (Україна)

13.11.2000
Заснування компанії 

«Сингента» у результаті 
злиття агропідрозділів 
компаній «Новартіс» 

і «АстраЗенека»

2017
Завершення угоди 

з китайською державною 
хімічною корпорацією 

«ХімЧайна»

1975 1980 1987 1994 1996 1999 2000 2001 2017
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Хто ми є

Провідна агрокомпанія, яка допомагає покращити глобальну продовольчу 

безпеку, надаючи мільйонам фермерів можливість ефективніше використовувати 

наявні в них ресурси

  Наука світового рівня та інноваційні рішення для сільськогосподарських культур

  28 000 співробітників у більше як 90 країнах світу працюють заради зміни практики вирощування сільгоспкультур

  Ми віддані ідеї врятувати землі від деградації, збільшуючи біорозмаїття та відновлюючи активність сільських громад

науково-
дослідних баз

співробітників

120
28000 

виробничо-
збутових центрів 104

країн світу9



Каталог насіння 2020 • План успішного зростання

План успішного зростання

Підвищити середню продуктивність 

основних культур світу на 20 % без 

збільшення посівних площ, водоспоживання 

чи засобів виробництва

Допомогти 20 млн дрібних фермерів 

підвищити ефективність своїх 

господарств на 50 %

Покращити родючість 10 млн гектарів 

землі сільськогосподарського 

призначення, яка перебуває

на межі деградації

Навчити 20 млн працівників 

фермерських господарств правил 

безпечного виробництва, особливо

в країнах, що розвиваються

Сприяти підвищенню біологічного 

розмаїття на 5 млн гектарів землі 

сільськогосподарського призначення

Запровадити справедливі умови 

праці в усіх ланках логістичного 

ланцюжка

Одна планета — шість зобов’язань
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«Сингента» — один із світових лідерів 

у виробництві ЗЗР та насіння, 

але це далеко не все, що компанія 

може запропонувати агровиробникові

Поряд із виробництвом насіння компанія інтегрує весь 

цикл роботи з ним: селекція, виробництво, підготовка 

та продаж. «Сингента» пропонує готові системи захисту 

й антирезистентні програми для різних культур, розро-

бляє і впроваджує у виробництво принципово нове сіль-

ськогосподарське обладнання. 

Реалізація багатьох успішних проектів компанії була 

б неможливою без попереднього проведення польових 

дослідів.

Ви запитаєте: навіщо ці досліди, якщо науковці давно 

все розрахували, а отримані в лабораторіях цифри свід-

чать про успіх?

Відповідь на це запитання проста: на жаль, жодна найсу-

часніша лабораторія не спроможна відтворити процеси, 

які відбуваються в біосфері і супроводжують культурну 

рослину протягом усього її життєвого циклу.

Розуміючи всю серйозність цього аспекту, «Сингента» 

створила підрозділ біологічних досліджень (Research 

and Development), який сьогодні один з основних робо-

чих інструментів компанії.

Випробування й дослідження підрозділу R&D проводяться 

винятково в польових умовах, і це потужний фундамент 

та основа авторитету компанії. Саме достеменність да-

них, отриманих у результаті польових досліджень, допо-

магає компанії краще зрозуміти та вповні оцінити пер-

спективність і потенціал наших проектів.

Наука і розвиток



Каталог насіння 2020 • Наука і розвиток

STANTON
США

SLATER
США

WOODLAND
США

GILROY
США

SAINT SAUVEUR
Франція

SARRIANS
Франція

GREENSBORO
США

CLINTON
США

GHENT
Бельгія

ENKHUIZEN
Нідерланди

STEIN
Швейцарія

BAD SALZUFLEN
Німеччина

DNIPRO
Україна

BEĲ ING
Китай

UBERLÂNDIA
Бразилія

GOA
Індія

RESEARCH 
TRIANGLE PARK, 

США

JEALOTT’S HILL 
Велика Британія

U

ПОНАД 120 НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЦЕНТРІВ В УСІХ КУТОЧКАХ СВІТУ ПРАЦЮЮТЬ 
ЗА ПІДТРИМКИ ЧИСЛЕННИХ ПОЛЬОВИХ БАЗ 
Наприкінці червня 2017 року компанія «Сингента» урочисто відкрила

науково-селекційний центр у селі Чумаківське Дніпропетровської об-

ласті. Тут працюватимуть над виведенням нових гібридів соняшнику й 

кукурудзи, придатних для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних 

зонах України та Східної Європи.

Новий селекційний центр став четвертим за рахунком центром компа-

нії зі створення гібридів соняшнику; ще три діють у Франції, Аргентині 

й Індії. У межах станції працюватиме нова сучасна лабораторія з ви-

вчення стійкості нового селекційного матеріалу соняшнику до нових 

рас вовчка, яка за точністю і оперативністю отримання даних не посту-

пається західним лабораторіям. Виведення нових гібридів соняшнику 

з високим вмістом олеїнової кислоти, гібридів, стійких до нових рас 

вовчка, до гербіцидів суцільної дії, — основні напрями селекційної ро-

боти центру. Загалом у центрі одночасно працюють у 4–5 селекційних 

програмах, випробовуючи біля 17 тис. різних комбінацій батьківських 

форм, щоб на виході отримати один гібрид із найкращими характерис-

тиками.

Що стосується кукурудзи, то для селекціонерів важливо створити 

урожайний ранньостиглий гібрид. Аграрії нині потребують саме такої 

кукурудзи — щоб її можна було якомога раніше посіяти, поки є воло-

га в ґрунті, яка цвіте і формує врожай до настання критичних літніх 

температур, яку можна раніше зібрати з мінімальною вологістю та ще й 

устигнути посіяти озимину.

Науково-дослідний центр охоплює селекційну станцію, селекційний 

розплідник та мережу селекційних полів з випробовування соняшнику 

й кукурудзи, розташованих в усіх агрокліматичних зонах України. Тут 

відбувається весь селекційний процес — від перших схрещувань до 

виведення нових ліній, їх переведення в стерильну форму, виробництво 

експериментального насіння для закладання дослідів і виробництво 

насіння для реєстрації.

Основні науково-дослідні центри у світі 
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Надсучасні інструменти 
для прискорення генетичного 
прогресу і створення 
високопродуктивних
гібридів кукурудзи

Компанія «Сингента» — глобальний гравець на ринку насіння гібридів кукурудзи —

пильно працює над створенням нових високопродуктивних гібридів, щоб 

повністю задовольнити потреби аграріїв у всіх країнах Європи, де кожний 

десятий гектар засіяно гібридами «Сингента» 
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ГЕНЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ З УСЬОГО СВІТУ 
Селекціонери компанії «Сингента» на чотирьох континентах 
постійно працюють над збільшенням генетичного розмаїття 
кукурудзи, щоб задовольнити різні потреби кожного регіону 

СИСТЕМАТИЗУВАННЯ  
ГЕНОТИПІВ
Вивчення і використання надбань 
світового генетичного фонду 
насіння кукурудзи для точнішого 
передбачення майбутніх генотипів 
кукурудзи. Дві станції: Слейтер 
(США), Cан-Совер (Франція)

ВИВЧЕННЯ ФЕНОТИПУ 
В ШИРОКОМУ ФОРМАТІ 
Використання нових технологій обробки зображення для 
детальнішого визначення характеристик наших гібридів. 
Кількасот тисяч ділянок візуалізують дрони, понад тисячу 
кілометрів рядків знято камерами

ВЕЛИКА БАЗА ДАНИХ 
Використання потужних 

алгоритмів для виведення сортів
 і позиціонування гібридів

ВИВЧЕННЯ СЦЕНАРІЇВ 
У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Здійснюється детальний аналіз середовищ 
(ґрунтово-кліматичних і технологічних умов) 

вирощування кукурудзи для того, щоб краще 
оцінити адаптивність гібридів
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Оптимізація водоспоживання
у гібридів кукурудзи бренда
«Артезіан™» протягом періоду вегетації

Наукові пріоритети в дослідженнях 

компанії належать селекційним про-

грамам зі створення високопродук-

тивних гібридів, які мають комплекс-

ну стійкість до різних несприятливих 

чинників. Адже величину врожаю чи 

будь-яку іншу кількісну ознаку в кож-

ному конкретному випадку визна-

чають особливості росту і розвитку, 

які відбивають результат взаємодії 

генотипу і середовища в онтогенезі.

«Сингента», мета якої — забезпечу-

вати стабільне сільськогосподарське 

виробництво за допомогою сучасних 

інноваційних досліджень і технологій, 

пропонує нову розробку. «Артезіан™» 

забезпечує створення і впроваджен-

ня в сільськогосподарське вироб-

ництво нових гібридів кукурудзи з 

високим генетичним потенціалом 

урожайності й стабільності в умовах 

мінливих метеорологічних чинників.

Посушливі умови на будь-якому етапі 

росту можуть призвести до зниження 

врожайності. Гібриди кукурудзи «Арте-

зіан™» компанії «Сингента» допоможуть 

культурі оптимізувати використання 

доступної вологи протягом усього 

сезону ефективніше, ніж інші гібриди.

У нових генотипів «Артезіан™»:

• Підвищений рівень ефективності використання вологи

• Покращене споживання рослиною води і поживних речовин через міцну 

кореневу систему

• Високий рівень посухостійкості

• Покращене озернення качана і до 15 % вищий урожай зерна в умовах 

стресу порівняно з іншими гібридами

• Швидка вологовіддача зерном під час дозрівання, що забезпечує 

економію коштів на післязбиральній доробці зерна

• Високий потенціал урожайності (великий багаторядний качан, тонкий 

стрижень)

• Еректоїдний тип розміщення листків на стеблі і краща освітленість посіву

• Підвищений вміст хлорофілу і коефіцієнт фотосинтезу 

• Висока толерантність до стеблових і кореневих гнилей, пухирчастої сажки

• Висока стійкість проти прикореневого і стеблового вилягання

• Рослини типу Stay Green забезпечують високу якість корму для тварин

Визнанню кожного нового гібрида кукурудзи придатним для 

вирощування в Україні передує титанічна праця науковців з вивчення 

його адаптивності до кліматичних особливостей різних зон, пов’язаних 

головно з фотоперіодичною реакцією, скоростиглістю, 

холодостійкістю, стійкістю до посухи. Завдяки великим 

успіхам у створенні гібридів кукурудзи «Артезіан™», 

адаптованих до стресових чинників, сьогодні 

компанія «Сингента» пропонує ефективний шлях 

підвищення рівня урожайності і рентабельності 

вирощування цієї культури.

«Сингента» — світовий 

лідер з розробки новітніх 

технологій і засобів 

сільськогосподарського 

виробництва
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Рослина може виробити 

меншу кількість вуглеводів, 

у результаті чого на качані 

формуються недорозвинені 

зерна

Як дефіцит вологи 

впливає на рослину 

кукурудзи

Як фізіологічні особливості 

гібридів «Артезіан™» 

підвищують ефективність 

використання води рослиною

Може пригнітити ріст і поділ 

клітин рослини, що призведе 

до недорозвинення кореневої 

системи, зниження висоти 

рослини й розміру качанів

Може знизити споживання 

рослиною води і розчинних 

поживних речовин з ґрунту

Може спричинити засихання 

і скручування листків та 

призвести до зниження 

інтенсивності фотосинтезу 

й розвитку рослини

Може спричинити затримку 

розвитку маточок, що 

призведе до недозапилення 

качанів

Кращий синтез

і використання поживних 

речовин, підвищує кількість

і якість сформованих зерен 

у кожному качані

Завдяки оптимізації обмінних 

процесів забезпечуються 

кращі умови для росту 

і розвитку рослин та їх 

продуктивності

Покращення споживання 

рослиною води і поживних 

речовин через міцну 

кореневу систему

Підтримка нормального 

росту й розвитку протягом 

тривалішого часу 

в період сухої погоди

Краща регуляція 

синхронізації виділення 

пилку і формування колосків 

підвищує якість запилення

ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СВОГО ПРЕДСТАВНИКА З ПИТАНЬ НАСІННЯ 

ЧИ ХАРАКТЕРИСТИК «АРТЕЗІАН™», ЩОБ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ 

ПРО ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ СЬОГОДНІ, АБО ВІДВІДАЙТЕ САЙТ WWW.SYNGENTA.UA
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Правильний вибір 
гібрида кукурудзи

Компанія «Сингента» — світовий лідер з розробки новітніх технологій і засобів 

сільськогосподарського виробництва — може запропонувати товаровиробникам 

широкий вибір насіння сучасних гібридів кукурудзи для будь-якої зони й умов 

вирощування (див. табл.)

Слід завважити, що навіть у зонах, де можна вико-

ристовувати генотипи з високим ФАО, рекомендується 

обирати для сівби гібриди з різними термінами дозрі-

вання. Це зменшить ризики недобору валового вро-

жаю, спричинені дією несприятливих погодних чинни-

ків, дозволить оптимізувати терміни сівби і збирання 

культури. Особливої актуальності при цьому набирає 

використання ранніх строків сівби кукурудзи. 

Посів холодостійких гібридів можна проводити майже на 

10 днів раніше за оптимальний термін при температурі 

ґрунту +6...8 ˚С. Це дозволяє отримати сходи на 5–7 днів 

раніше, ніж у нехолодостійких, навіть у роки з недостат-

ньою сумою активних температур. Так з’являється мож-

ливість збільшити фазу активного фотосинтезу, у якій 

у рослині інтенсивно накопичується органічна речовина. 

Добру холодостійкість мають гібриди СИ Ротанго, 

СИ Талісман, СИ Теліас, СИ Батанга, НК Термо, 

СИ Феномен, СИ Фотон, СИ Чорінтос, СИ Зефір та ін.

Отримання раніших сходів і швидшого розвитку рослин 

у холодостійких гібридів дозволяє підвищити врожай-

ність зерна і силосної маси, особливо в роки, коли друга 

половина вегетації проходить у посушливих умовах.

Висококваліфіковані фахівці провідної агрохімічної 

компанії «Сингента» в разі потреби допоможуть вам  

обрати оптимальний набір гібридів, щоб раціональніше 

використовувати наявні ресурси і підвищити окупність 

вирощування кукурудзи.
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 СИ РОТАНГО 200 СР Зерно / силос Кр.-зуб. 9 8 8 9 9 8 70-80 60-70 45-55 + -

 СИ ФОТОН 260 СР Зерно / силос Зуб. 9 8 9 8 9 9 70-80 60-70 45-55 + +

СИ ЕНЕРМАКС 330 СС Зерно Зуб. 9 9 9 8 8 9 60-70 50-60 40-50 - +

 НК ТЕРМО 330 СС Зерно Зуб. 9 7 8 7 8 8 60-70 50-60 40-50 + +

 НК ЛЮЦІУС 340 СС Зерно / силос Зуб. 7 7 9 8 8 8 60-70 50-60 40-50 + +

С
Е

Р
Е

Д
Н

Ь
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П
Л

А
С

Т
И

Ч
Н

І

 СИ ТАЛІСМАН 200 СР Зерно / силос Кр.-под. 9 8 9 9 9 7 70-80 60-70 45-55 - -

СИ ПАНДОРАС 250 СР Зерно / силос Кр.-зуб. 9 8 7 9 9 9 70-80 60-70 45-55 + +

 СИ АРІОСО 270 СР Зерно Зуб. 7 7 9 9 8 8 60-70 50-60 40-50 + +

СИ ІМПУЛЬС 280 СР Зерно Зуб. 8 8 9 8 8 8 70-80 60-70 45-55 - -

 СИ АЛАДІУМ 280 СР Зерно Зуб. 7 8 8 8 8 8 60-70 50-60 40-50 + +

 НК КОБАЛЬТ 320 СС Зерно Зуб. 8 7 8 8 8 8 60-70 50-60 40-50 + +

СИ ОРФЕУС 360 СС Зерно Зуб. 8 7 8 8 9 9 70-80 60-70 45-55 - +

В
И

С
О

К
О

-

А
Д

А
П

Т
И

В
Н

І  СИ ТЕЛІАС 220 СР Зерно Проміж. 9 9 9 9 8 8 70-80 60-70 45-55 + -

 ДЕЛІТОП 220 СР Зерно / силос Кр.-зуб. 8 8 8 8 9 9 70-80 60-70 45-55 + +

 СИ БАТАНГА 340 СС Зерно Зуб. 8 9 8 9 8 8 60-70 50-60 40-50 + +

 СИ ФЕНОМЕН 220 СР Зерно / силос Зуб. 9 8 9 8 8 8 70-80 60-70 45-55 + -

 СИ ФОРТАГО 260 СР Зерно / силос Зуб. 8 9 9 9 8 8 70-80 60-70 45-55 - +

 СИ ЧОРІНТОС 290 СР Зерно / силос Зуб. 9 8 9 8 9 9 60-70 50-60 40-50 + +

СИ СКОРПІУС 290 СР Зерно Зуб. 8 9 9 8 9 9 70-80 60-70 45-55 - -

 СИ ЗЕФІР 430 СП Зерно / силос Зуб. 9 9 9 8 9 9 50-60 45-55 35-45 + +

Зведена таблиця характеристик гібридів кукурудзи

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА (%) І УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
В ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2018 РІК

СИ Ротанго ФАО 200
ВИСОКА УРОЖАЙНІСТЬ І СТРЕСОСТІЙКІСТЬ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ•Середньоранній

 ВИКОРИСТАННЯ•Зерно, силос

 ТИП ЗЕРНА•Кременистоподібний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ•Інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
РОСЛИН НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ: 
Полісся — до 85 тис./га 

Лісостеп — 60–80 тис./га

Степ — 45–60 тис./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Високоврожайний скоростиглий гібрид, 

дозволяє отримати ранній урожай зерна 

й поживного силосу для худоби

 Холодостійкий, швидкі темпи 

росту на початку вегетації

 Підвищена ефективність фотосинтезу завдяки 

еректоїдному розташуванню листків

 Зерно придатне для переробки на крупу

 Добре реагує на високий агрофон

 Трилінійний гібрид із покращеною адаптивністю

 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
Дуже добре реагує на високий агрофон 

(в умовах достатнього зволоження). Придатний 

для сівби в ранні терміни (при температурі +6...8 °С 

на глибині загортання насіння) та для повторного 

вирощування на тому самому полі (до монокуль-

тури). Рекомендований для раннього збирання. 

Не рекомендується використовувати високі норми 

гербіцидів групи сульфонілсечовин

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

 СТІЙКІСТЬ
Холодостійкий. Стійкий до кореневих і стеблових гнилей 

та пухирчастої сажки

Холодостійкість

Посухостійкість

Вологовіддача

Темп початкового росту

9

8

8

9

9

8

Стійкість проти

кореневих і стеблових гнилей

пухирчастої сажки

СТІЙКІСТЬ ЗА 9-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Лісостеп ПоліссяСтеп

220 10  160 760,720  120  1
Ж бЖит. обл.,ЖЖитЖит. обл.,ЖЖит. обл.,

ррПопілнПопілнПопілн. р нр нр-н,нн рр
С і«Сокільч«Сокільча»а»

222 12  138 138,1
В ВВол.-Вол. р-н,
ТОВ Агр«Агросвітосвіт «ТОВТОВТОВ «АгрТОВТОВ «Агр

ВВолинь»Волинь»Волинь»

33220 10  136 336,32 10  133 332 10  136 336,3
р-н, Ві бВі бВін облВін. обл ООрат., Орат. р-нрВВ ат н,ВВ ат -н,
,,,

д»уд»ТОВ «АгрТОВ «Агробуд»обудбуд»»буд»д»

222 12  112 712,7712,7712,7
Т бТерн обТерн. облл.,боббоб

Агропро«Агропродсервісдсервіс»ААгропАгропроАгропроддоодд 1919 12125519999 1 55
Х бХм облХм. обл., блббл

ТОВ «ОбоТОВ «Оболоньлоньлоньлоннлонн » ь»ь»ь»
((80 тис(80 тис./ )/га)/га)а)а)а)а)

1919 118,118 118,18,1118,118 1
Київ обКиїв. ообобллл.,обв. о
МироМиррон.рон. р-н,р н, рор

СТОВ ««Аг«Агросвіт»росвіт»р«

118 18  11010,,0,00,9999,9,99,9,9
Л іЛьвів. оббл., 

ПустомитПустомитів р нів. р-н, 
ТОВ «ЛьвТОВ «Львівське»івське»»е»»ьке»

18 18  110 810,811888888
О бОд. обл., ООд. ООд. 

Любаш рЛюбаш. р нн-н,аашааш
ФГ «КоблФГ «Коблай»ай»блааКоблаа

118 18  105 405,405,45,405
Ч іЧерніг. боберЧернігЧерніг. бблоблобл., ЧЧерніг. бобл., 

ІМІММК ПрилМК Прилукиуки,ииММ ии
АЦ НАЦ «НадАЦ «Надіія»ія»»»»»

1511515 1212331511 33
Ч бЧерк. обл., 

ТОВ «НовТОВ «Новий Світий Світ тт
Агро»Агро»

1313 1102 602,6133133 
Кі бКір. обл., КК

БобринБобрин. р нр-н,обооб
ФГ ІвашФГ ІвашиниинииниГГ ФГГ 

1414 7676
Д бДн. обл., облбобл

Крин рКрин. р-ннн, н. нн. 
тор»р»тор»ТОВ «АліТОВ «Алігатор»гаторАлВ «АлАлВ «Ал

1717 6060
Х бХарк. обл.,обобл

КрасногКрасно р нр-н, грсногр. рограсно  р
П і »»«Промінь«Промінь»»«Промінь»»

31414 73731 3331
ллл.,Л бЛуг. обл

ррр н-н,н, Троїц рТроїц. р
фіфір»фір»КФХ «СапКФХ «Сапффі
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ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА (%) І УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
В ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2018 РІК

СИ Талісман ФАО 200
ВИСОКА ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ, 
РАННІЙ УРОЖАЙ ЗЕРНА Й СИЛОСУ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньоранній

 ВИКОРИСТАННЯ •Зерно, силос

 ТИП ЗЕРНА •Кременистоподібний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Середньопластичний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ
Умови вологозабезпечення:

Лісостеп — 60–80 тис./га

Полісся — 60–80 тис./га

Степ — 45–55 тис./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Високоврожайний скоростиглий гібрид, 

дозволяє отримати ранній урожай зерна 

й поживного силосу для худоби

 Придатний для ранніх термінів сівби

 Дозволяє оптимізувати посівну і збиральну кампанії

 Зерно придатне для переробки на крупу

 Вміст білка в зерні становить 8,8– 9,5 %, 

крохмалю — 72,1–74,1 %

 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
 Придатний для ранніх термінів 

сівби (при температурі +6...8 °С 

на глибині загортання насіння)

 Рекомендований для раннього збирання 

Дозволяє оптимізувати посівну і збиральну кампанії

 Не рекомендується використовувати високі 

норми гербіцидів групи сульфонілсечовин

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

 СТІЙКІСТЬ
Холодо- і посухостійкий. Толерантний до гельмінтоспоріозу, 

фузаріозу, стеблових гнилей

Холодостійкість

Посухостійкість

Вологовіддача

Темп початкового росту

9

8

9

9

9

7

Стійкість проти

кореневих і стеблових гнилей

пухирчастої сажки

СТІЙКІСТЬ ЗА 9-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Лісостеп ПоліссяСтеп

1919 131377
В ВВол.-Вол. р-н,
ТОВ «АгрТОВ «Агросвітосвіт 

Волинь»Волинь»

2121 1717117171
Т бТер обТерн обТерн. облл., 
Ланов рЛанов. р нн-н,

ТОВТОВТОВ 
«АФ«АФ«АФ 

Горинь»Гориньинь»ининь»ин

2020 15157720  1120
Ж бЖит. о .,ЖЖ бЖит облЖит. обл., бЖит. о .,ЖЖ

піопПопілнПопілн. р нр нр-н, ПопППП
С«Сокільч«Сокільча»а»

1818 121244
К ї бКиїв. обл.,
Фаст рФаст. р-нн, 

ТОВ «ДобТОВ «Добробуробуут»бут»бубу

2121 1111666
Л іЛьвів. оббл.,
Буськ рБуськ. р н-н, 

ТОВ «ЗахТОВ «Зах Буг». Буг»г»»г»

2121 11118811
І ФІв -ФрІв.-Фр. бобоблбблбл.,.-Ф обФ.-Ф об

ТлумацькТлумацьку ий рий р-нрр нр нр-н, аТлума ййаТлума йй
Ш А«ШтернАг«ШтернАгро»ро»АгАгАгАг

515515 111144151515 115 1
Чер обЧерк. обл., ЧерЧерк .,ЧерЧерк .,

ТОВ «НовТОВ «Новий Світий Світ СвітСвітССв твіт 
Агро»Агро»

515 17172215155151515
Ві бВі бВін. обл.,н. н. 

ТОВ «АрчТОВ «Арчі»і»ВВ ВВ «Арчі»і»

2020 14140222 440000
Ві бВін облВін облВін. обл.,
Орат рОрат. р-нн,, 

ТОВ АТОВ «АгрТОВ «Агр бобуобу«АгрОВ бТОВ «АгрТОВ обуТОТО д»д»удудуд

1
2121 121211

Х бХм облХм. обл.,ХХмХХм
Теоф рТеоф. р-ннн,ооеоо

СТОВ «ВоСТОВ «Волиця»лиця»ОВООВО

222

1414 9696
Х бХарк. обл., л.,бл.,
Зміїв рЗміїв. рв. р н-н,рміїв. р

ФГ СтФГ СтрогФГ СтрогогоогоФГ СтФГ 

1919 969611
Кі бКір. обл.,КК

НовомиргНовомирг р нр н. р-н, ввовво
ПП ПанчеПП ПанчевевеП П

т 

181818 979718
ОООО бОд. обл., ОО

ЛюЛюююбаш рюбаш. р н-н, ЛюЛю
ФГФГГГ «КоблГ «Коблай»ай» ГГ 
(45 тис( 5 тис5 тиссс./га)/га)/га)тисис

1717 9090
Х бХерс. обл., 

Ін т зроІн-т зрош госпш. госп. ІІ
(зрош )(зрош.)(зроош.)(зрош )(зрош.)

1414 747414141
Л бЛуг. обл.,

,,Троїц рТроїц. р н-н,
р»р»р»КФХ «СапКФХ «Сапфірфір»К
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ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА (%) І УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
В ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2018 РІК

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньоранній

 ВИКОРИСТАННЯ •Зерно, силос

 ТИП ЗЕРНА •Зубоподібний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Високоадаптивний

СИ Феномен ФАО 220
ВИСОКА УРОЖАЙНІСТЬ В УМОВАХ ПОСУХИ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ
Умови вологозабезпечення:

Полісся — 70–80 тис./га 

Лісостеп — 60–70 тис. га

Степ — 50–60 тис./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Високий потенціал урожайності (крупний 

багаторядний качан, тонкий стрижень)

 Високий рівень посухостійкості, швидка 

вологовіддача зерна під час дозрівання

 Еректоїдне розташування листків

 Рослини типу Stay Green забезпечують 

високу якість корму для тварин

 Вміст у зерні крохмалю — 72–74 %

 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
 Придатний для сівби в ранні терміни (при 

температурі +6...8 °С на глибині загортання 

насіння) та для повторного вирощування 

на тому самому полі (до монокультури)

 Рекомендований для збирання в оптимально 

ранні терміни

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

 СТІЙКІСТЬ
Посухостійкий. Високотолерантний до стеблових і кореневих 

гнилей, пухирчастої сажки

Холодостійкість

Посухостійкість

Вологовіддача

Темп початкового росту

9

8

9

8

8

8

Стійкість проти

кореневих і стеблових гнилей

пухирчастої сажки

СТІЙКІСТЬ ЗА 9-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Лісостеп ПоліссяСтеп
(Північний)

166 131616 131322166 13
Ч іЧ іЧернігЧерніг. ббоблобл., 

ДП «ДГ «ДП «ДГ «Івківці»Івківці»»»1818 151522
Ж бЖит. обл.,ЖЖит обЖит. облЖЖит. обл

н-н-ПопілнПопілнПопілн. р нр нр-н, р нр-н
С і«Сокільч«Сокільча»а»

2121 131322
В бВол. обл.,

ТОВ «ВілТОВ «Вілія»ія»ВіВілія»

8 8 1616441818 8 61648 616411616161
Ч бЧерк. обл., 

ЧорнобЧорнобЧорноб. р нр нр-н,
СТОВ «МаСТОВ «Маяк»як»»

1212 111133
Кі бКір облКір. обл.,

БобринБобринБобрин. р нр-н, ББ
ФГ ІвашиФГ Івашинини

 1 1010661616 101 6
М бМик. обл.,
Арб рАрб. р-ннн, ААрб. АрАрб. 

ТОВ «ПроТОВ «Промінь»мінь»ППрППр

71711313 7711711
обоблобл., ЛЛуг. о
. ррррр н-н,,ТроїцТроїц. р

пфіпфір»фір»КФХ «СапКФХ «Сапффі

1515 90900901 090
Х бХарк. обобХарк. облл.,Харк. о
Колом рКолом рКолом. р н-н, 
ТОВ «МріТОВ «Мрія»я»

1411414 121200141 2020
О бО бОд. обл.,

ЯЯЯниш рЯниш. р-ннн, ЯЯ
ФГФГГ «ОленФГ «Олена і К»а і К»ГФГ

1818 151533331111 33
Х бХм облХм облХм. обл.,

Агропро«Агропромтехнікамтехніка»ааАгАг аа

 1515111616 111
Ві бВін. обл., ВВВВін.н. ВіВін
Орат рОрат рОрат. р-ннн,тттт

ТОВ «АгрТОВ «Агробуд»обуд»«А«А«А«А удуд

1515 181822182182
Ві бВін облВін. обл., н. н. 

ТОВ АрчТОВ «АрчТОВ «Арчіі»і»ВВ ВВ 

1

1717 141444
Л іЛьвів. оббл., 

ПустомитПустомитів р нів. р-н, 
ТОВ «ЛьвТОВ «Львівське»івське»

5 1212882222525225255 22222
Т бТерн обТерн. облл., 

ТОВ «БучТОВ «Бучачач-ТОВТОВВ чч-
ібагрохлібагрохлібагрохлібпром»пром»пром»хохлохохл омомомом

«4

2121 111212111 11 11
І ФІв -ФрІв. Фр. боблобл., Ів обІв.- боб

ТТлуТлумацькТлумацьку ц ий р ний р-н, р нйий йий 
«Ш«ШтеШ АШтернАгШтернАгро»ро»грро»гроро»
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ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА (%) І УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
В ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2018 РІК

СИ Теліас ФАО 220
СТАБІЛЬНА УРОЖАЙНІСТЬ В УМОВАХ СТРЕСУ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньоранній

 ВИКОРИСТАННЯ •Зерно

 ТИП ЗЕРНА •Проміжний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Високоадаптивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ
Умови вологозабезпечення:

Лісостеп — 60–80 тис./га

Полісся — 60–80 тис./га

Степ — 40–55 тис./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Висока і стабільна урожайність

 Швидкий ріст на початку вегетації

(придатний для весняного пересівання озимих)

 Вміст білка в зерні становить 8,8– 9,7 %, 

крохмалю — 72,4–73,5 %

 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
 Гібрид придатний для ранніх термінів сівби 

(при температурі +6...8 °С на глибині загортання 

насіння)

 Рекомендований для збирання в оптимально 

ранні терміни

 Не рекомендується використовувати високі норми 

гербіцидів групи сульфонілсечовин

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

 СТІЙКІСТЬ
Холодо- і посухостійкий. Толерантний до гельмінтоспоріозу, 

фузаріозу, стеблових гнилей, пухирчастої та летючої сажок

Холодостійкість

Посухостійкість

Вологовіддача

Темп початкового росту

9

9

9

9

8

8

Стійкість проти

кореневих і стеблових гнилей

пухирчастої сажки

СТІЙКІСТЬ ЗА 9-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Лісостеп ПоліссяСтеп

2020 141400
Ж бЖит. обл.,лЖит. обл.Жит. обл.,

Попілнпілн р нн,піл н,,ПопілнПопілнПопілн. р нр нр-нПопілнпілн нн,
кС і«СокільчСокільча»а»к

1515 11118881 11 18
Ч бЧерк. обл.,рк. обл.рк. обл.,

ТОВ «НовТОВ «Новий Світий Світ ОВ «НовВОВВВ «НовВ 
Агро»Агро»

212111616 1212111121121111
облоблл., Ч бЧерк обЧерк обЧерк. облл.,.,

КорсрсуньрсуньКорсунь-КорсКорКо
ШШевч р-Шевч. р-нн,ШШШ

ТОВТОВТОВТОВ 
АгроРосАгроРось»ь

1111

«

1616661515 1155 1155 1
бн. обл.,ВіВінВінВіВін. облбблВі бВін. об

ОВ «АрчТОВ «Арчі»і»ТОВТО чччрч

«А

1

1919 1515500000550000
Ві бВін облВін. облл.,

Орат рОрат. р-н,--ннн
ТОВ АТОВ «АгрТОВ «АгрооОТООТО обоббуд»буд»д»»

«С

11111

2222 131322
В ВВол.-Вол. р-н, 
ТОВ «АгрТОВ «АгросвітосвітВ «Агр тосвіт В «Агр ітосвіт

ВВолинь»Волинь»В

662222 1212666
Х бХм облХм облХм. обл., 

Теоф рТеоф. р-ннн, 
СТОВ ВСТОВ «ВоСТОВ «Волиця»лицяСС »я»

2323 1212663 1
Х бХм облХм. обл., ХХмХХм

Шепет рШепет. р нн-н, еее
ТОВ «СваТОВ «Сварог»рог»ВВВВ

1
ТТТТ

22222121 12129921221 99
Т бТерн обТерн. облл., рнрн

««Агропро«Агропродсервіс»дсервіс»«Агропрродсепрро вдсервівві »»

2222 11212120022 122 11111111
І ФІв -ФрІв. Фр. боблобл.,Ів ббІв - бб

ТлТлумТлумацьклумацький р ний р-н, рйй йй 
«Шт«ШтерШ АШтернАгтернАгро»ро»роро»роро»

9691414 696969696969
блобл.,Л бЛуг. обл.

ццц рц. рц. р н-н,н, ТроїцТроїцТроїц
ССаССапСапфір»фір»КФХ «СКФХ «СКФХ «Са

1616 92922222
Д бД бДн. обл., 

ВерхньодВерхньодн р нн. р-н, ТОВТОВ н, ОТОн, ОТО
жне»»жне»«Правобе«Правобе«Правобережне»режне»режнереерререж

1717 9898
Х бХерс. обл., 

Ін т зроІн т зроІн-т зрош госпш госпш. госп.п.тІн-т зротІн-т зрош. госп.
(зрош )(зрош.)(

1919 11117717117
О бОд. обл.,

Любаш рЛюбаш. р нн-н,
ФГ «КоблФГ «Коблай»ай»

1616 7676
Х бХарк. обл., ,л.,
Зачеп рЗачеп. р нррачеп. р нн-н,рЗачеп. р н

іПСП ім ФПСП ім.Фрунзерунзеі
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ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА (%) І УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
В ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2018 РІК

Делітоп ФАО 220
ВИСОКА АДАПТИВНІСТЬ ДО УМОВ ВИРОЩУВАННЯ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньоранній

 ВИКОРИСТАННЯ •Зерно, силос

 ТИП ЗЕРНА •Кременистоподібний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Високоадаптивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ
Умови вологозабезпечення:

Полісся — до 80 тис./га 

Лісостеп — 55–75 тис./га

Степ — 45–55 тис./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Швидкий ріст на початку вегетації

 Швидка вологовіддача зерна під час дозрівання

 Зерно придатне для переробки на крупу

 Вихід спирту (100 %) зі 100 кг сухого зерна — 

близько 45 %

 Середній вміст крохмалю в сухій речовині — 75,1 %

 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
 Гібрид придатний для ранніх термінів сівби 

(при температурі +6...8 °С на глибині загортання 

насіння)

 Придатний для вирощування за екстенсивною 

технологією в усіх зонах кукурудзосіяння України

 Не рекомендується використовувати високі 

норми гербіцидів групи сульфонілсечовин

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

 СТІЙКІСТЬ
Холодостійкий гібрид, добрий рівень посухостійкості. 

Високотолерантний до кореневих і стеблових гнилей, пухирчастої 

сажки, гельмінтоспоріозу, іржі. Висока стійкість до вилягання

Холодостійкість

Посухостійкість

Вологовіддача

Темп початкового росту

8

8

8

8

9

9

Стійкість проти

кореневих і стеблових гнилей

пухирчастої сажки

СТІЙКІСТЬ ЗА 9-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Лісостеп ПоліссяСтеп

2121 101055
Рі бРівн. об ПСПл., ПСП 
«Здолбун«Здолбунівське»івське»

1818 1313001881818
Ж бЖ бЖит облЖит. обл.,

ПопілнПопілн. р нр-н,
С і«Сокільч«Сокільч«Сокільча»а»а»

22121 1212002222 2222
Ж бЖит облЖит. обл., 

АндрушівАндрушів р н. р-н, АААА
UKR AUKR AgroUKR Agro RTRTRTUU

2020 131355350 1350 1111
Ві рВін р-нВін. р н,ВіВі

с Агронс. Агрономічнеомічнеггргргр

121 13130021211111 12
ВіВін. р-н,ВінВіін

ТОВ «ОльТОВ «Ольгага»га»В В 

5

1919 12124421244121244
В ВВол.-Вололол р-н. р н,.-Вол
ТОВ «ТОВТОВ «АгрТОВ «АгрТОВ «Агросвітосвітосвіт ТОВ «ТОВ

ВВолинь»Волинь»

191191919 12123322332233
.-ФІІв -ФІв. ФФр-ФрФр. обоблобл., облобл

омКоломКоломом рм. р н-н, олом. омлом. р. 
омФГ ПФГ «ПромФГ «Промеомм йетей»етей»Пром«ПромП«П мм

1919 11113399
Х бХм облХм. обл.,м. м. 

ДеражнДеражнДеражн. р нр нр-н, жажжаж
с Копачс Копачс. Копачівкаівкаівкаоооо

4

2323 111111112222
Х бХм облХм. обл., ..

Теоф рТеоф. р-ннн, фффф
СТОВ ВСТОВ «ВоСТОВ «Волиця»лиця»««

333

1515 10108855 010855 0108
Ч бЧерк. обл.,ррер

КорсуньКорсунь-Шевч рШевч. р-ннн,усу Шсуньсунь-Ш
ТОВ «АгрТОВ «АгроРось»оРось»ВОВ ррОВ «АгрОВ «Агр

5 95 96961515 96
М бМик. обл., 
Перв рПерв. р-ннн, ПеПерв.ПерПерв.

ПСП «КорПСП «Корпорпор.ККоККо
Укр »Укр.»Укр..»р.» 1717 9191

Х бХерс обХерс. обл.,ерсерс
Ін т зроІн-т зрош госпш. госп. ІІ п.Ін т зроІн-т зрош госш. госпІн т зро-т зрош госш. госп.

(зрош )(зрош.)1911919 101033191 0303
О бО бОд. обл.,

ЛЛЛюбаш рЛюбаш. р нн-н,ЛЛ
ФФФГ «КобФГ «Коблай»лай»ФФ
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ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА (%) І УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
В ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2018 РІК

СИ Новатоп ФАО 240
ЯКІСНИЙ УРОЖАЙ ЗЕРНА І СИЛОСУ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньоранній

 ВИКОРИСТАННЯ •Зерно, силос

 ТИП ЗЕРНА •Проміжний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ
Умови вологозабезпечення:

Полісся — 75–80 тис. /га

Лісостеп — 60–70 тис./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Високий потенціал урожайності (великий качан)

 Еректоїдне розташування листків

 Рослини типу Stay Green забезпечують 

високу якість корму для тварин

 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
 Найкраще розкриває потенціал на родючих 

ґрунтах і при високому агрофоні

 Не рекомендується використовувати високі 

норми гербіцидів групи сульфонілсечовин

 Рекомендовано оптимально ранні 

терміни сівби (при температурі +9...12 °С 

на глибині загортання насіння) 

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

 СТІЙКІСТЬ
Посухостійкий. Стійкий до стеблових і кореневих гнилей, 

пухирчастої сажки, гельмінтоспоріозу й вилягання

Холодостійкість

Посухостійкість

Вологовіддача

Темп початкового росту

7

8

6

8

8

8

Стійкість проти

кореневих і стеблових гнилей

пухирчастої сажки

СТІЙКІСТЬ ЗА 9-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Лісостеп Полісся

2121 111111
К ї бКиїв. обл.,

Мирон рМирон. р н-н, 
СТОВСТОВ

«Агросві«Агросвіт»т»

6 1717111616 116116
Ві бВін облВін. обл.,оо

ТОВ «АрчТОВ «Арчі»і»«А«А«А«А

2525 131313883
ВВолВ ВВол ВолВол -ВолВол. Вол р нр-н. р н, ВВол
ТОВ «АгрТОВ «АгрТОВ «Агросвітосвітосвіт 

ВВолинь»Волинь» 1 24421 122121 12124421 2442
Ж бЖит облЖит. обл., 

ПопілнПопілн. р нр-н, 
С і«Сокільч«Сокільча»а»а»

2121 13137713713777773
ВіВін р-нВін. р н,н.н.

ТОВ «ОльТОВ «Ольга»га»« «« « 1

2323 101066
Рі бРівн. обл., 
ТОВ імОВ  ім.ОТОТОТОВ  ТООВ  

овааВ іВоловікоВоловікоВоловіковавававаа

2626 12125555555
І ФІв -ФрІв. Фр. боблобл., 

ТлТлумацькТлумацькТлумацький р ний р ний р-н, 
«Ш«Ш«ШШ А«ШтернАгШтернАгро»ро»

11 2111221616 111 2112112
к. оббк. обл.,ЧЧЧерк оЧеркЧеркЧ

ьь-Шевч рШевч. р-нн,уньньсусуКорсКорсуууууньрсусусусунунуньККККККККККККККККК ууууууу
АгрАгрАгроРось»оРось»оРось»АТОТТОВТОВ «ТОТОВОВОВО «А«АВ ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООВОООООООООООООООВОООООООООООООООООООООВООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООВВОВВВВВВООВВВВВВОООООООООВВВООООООООВВВВООООВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВОООВВООВОООО

1

2424 111122222424
Х бХм облХм. обл. Т фТеоф, Теоф. р-нр нр-нр-н, ,, н-н, ,нннн, Х

СТОВ «ВоСТОВ «ВоСТОВ «Волиця»лиця»лицяицлиицли »я»я»

11616 1111001 0000
Ч бЧерк обЧерк. обл.,

ТОВ «НовТОВ «Новий Світий Світ вітвіТОО СвСТОО СвітСвіТ
Агро»Агро»Агро»Агро»Агро»Агро»

1515 989851515
Кі бКір. обл., оо
Олек рОлек. р-ннн,. р-н,р-н,р. р

ТОВ «УкрТОВ «Україна-аїна-ТОВ «УОВ «У аа-аа-ТОВ «УОВ «У
Хліб»Хліб»Хліб»Хліб

133 7371313 7373133 737
Х бХарк. обл., 
Шевч рШевч. р-ннн, 

«Агроінв«Агроінвест»ест»

11717 9090117 917 9
М бМик. обл.,лл
Перв рПерв. р-ннн, нн, нн, 

ПСП «КорПСП «Корпорпор. орор
Укр »Укр »Укр.»

2222 1010331
Од обОд. облблббл.,ббл

Любаш рЛюбаш. ррр ,рр нн-н,рр н,
ФГ «КоблФГ «Коблай»ай»лай»ай»ай
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ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА (%) І УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
В ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2018 РІК

СИ Пандорас ФАО 250
ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ ГІБРИД
ЗІ СТАБІЛЬНОЮ ВРОЖАЙНІСТЮ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньоранній

 ВИКОРИСТАННЯ •Зерно, силос

 ТИП ЗЕРНА •Кременистоподібний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Середньопластичний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ
Умови вологозабезпечення:

Достатні ― 70–80 тис. рослин/га

Нестійкі ― 60–70 тис. рослин/га

Недостатні ― 45–55 тис. рослин/га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Високі показники стартового росту

 Еректоїдне розташування листків

 Зерно придатне для переробки на крупу

 Рослини типу Stay Green забезпечують 

високу якість корму для тварин

 Висока натура зерна

 Високий потенціал урожайності

 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
 Придатний для повторного вирощування 

на тому самому полі (до монокультури)

 Завдяки високій холодостійкості придатний 

для сівби в ранні терміни (при температурі 

+6–8 °С на глибині загортання насіння)

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

 СТІЙКІСТЬ
Холодостійкий. Стійкий до прикореневого і стеблового вилягання

Холодостійкість

Посухостійкість

Вологовіддача

Темп початкового росту

9

8

7

9

9

9

Стійкість проти

кореневих і стеблових гнилей

пухирчастої сажки

СТІЙКІСТЬ ЗА 9-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Полісся Лісостеп

23    142
Вінницька обл, 

Оратівський р-н: 
90 тис./га

23    154
Вінницький р-н, с. 

Агрономічне: інтенс. 
80 тис./га

22    127
Вінницький р-н, с. 

Агрономічне: інтенс. 
60 тис./га

23    113
Вінницький р-н, 
с. Агрономічне: 

60 тис./га

2222 131388
ВіВінницькВінницьк ба обла обл, 

ОратівсьОратівський р н:кий р-н: 
80 тис /80 тис /80 тис./гагага

1010992222 1222 11222 11
цьк йий р-н, ВіВінницьВінницьк й й рцьк й

ронронАгрономічне:омічне:омічне: с Агрс Агрс. Агр чміччміч
80 тис /80 тис./гага88 //га//гга

2121 101099
Х іХарківсь бка обл.,

Золоч рЗолоч. р н-н,рр-
с Ковалс. КовалііловалКоваліовал. Коваліі
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ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА (%) І УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
В ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2018 РІК

СИ Фортаго ФАО 260
СТАБІЛЬНА ВРОЖАЙНІСТЬ, ВІДМІННІ 
ВОЛОГОВІДДАЧА І ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньоранній

 ВИКОРИСТАННЯ •Зерно, силос

 ТИП ЗЕРНА •Зубоподібний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Високоадаптивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ
Умови вологозабезпечення:

Полісся — до 80 тис./га 

Лісостеп — 55–75 тис./га

Степ — 45–55 тис./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Гібрид високоврожайний і стабільний

 Швидкий ріст на початку вегетації

 Еректоїдний тип розміщення листків 

(підвищена ефективність фотосинтезу)

 Вміст білка в зерні — 9,2–9,8 %

 Вміст крохмалю в зерні — 73,8–74,3 %

 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
 Гібрид придатний для сівби в оптимально 

ранні терміни (при температурі +9...12 °С 

на глибині загортання насіння)

 Придатний для вирощування за технологіями 

No-till і Mini-till в усіх зонах кукурудзосіяння України

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

 СТІЙКІСТЬ
Холодо- і посухостійкий. Стійкий до вилягання й основних 

хвороб кукурудзи, зокрема до пухирчастої сажки

Холодостійкість

Посухостійкість

Вологовіддача

Темп початкового росту

8

9

9

9

8

8

Стійкість проти

кореневих і стеблових гнилей

пухирчастої сажки

СТІЙКІСТЬ ЗА 9-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Лісостеп ПоліссяСтеп

17111 111919 17171177111771
Х бХм облХм. обл.,  , 

Агропро«Агропро«Агропромтехнікамтехнікамтехніка»»хеххех

2020 16300 16163300 163
ВВо Вол ВолВол -ВолВол. Вол р нр-н. р н, ВВо
ТОВ «АгрТОВ «Агросвітосвіт 

ВВолинь»Волинь»Волинь»

9 1515111919 515515
ВіВін. р-н, нн

ТОВ «ОльТОВ «Ольгага»га»аа»аа»а»

3030 1414003030000
Т бТерн обТерн обТерн. обллл., ообл., л.,

ТОВ «БучТОВ «Бучачач-БуучБуучааучаа
ібагрохлібагрохлібагрохлібпром»пром»пром»прпрпрпр

2020 1313992222
Ж бЖит. обл.,

ПопілнПопілн. р нр-н,ППопіл р-н,ППопіл нр-н,
«СокількілкіС і«Сокільч«Сокільч«Сокільча»а»а»«Сокількіл 177 1717 131388177 

їК ї бКиїв обКиїв обКиїв. облл., їївїїв
Бариш рБариш. р н-н, ииии

СТОВ ІСТОВ «ІтСТОВ «Іт ІКал ІК»ал ІК»В «В ««

2121 13135555551
Х бХм облХм. обл., 

Шепет рШепет. р нн-н, 
ТОВ СТОВ «СваТОВ «Сварог»рог»

177 1212555511117
Ч іЧернігЧерніг. боблобл., ЧЧЧ

ДГ«ДГ ««ДГ «ІвківціІвківці»Івківці»»»ДПДПП «П «П «

1818 1212221111
О бОд. обл., ..

Любаш рЛюбаш. р н-н,рр-нрр-н
ФГ «КоблФГ «Коблай»ай»й

2020 151577570 1120 151 7202
Ч бЧер обЧерк. обл., Ч

ЧорнобЧорноб. р нр-н, ЧЧ
СТОВ «МаСТОВ «Маяк»як»СТТОСТТО

1313 909090909090
Д бДн облДн. обл., бблббл

ин. р-рин. р-нн, Крин рКрин. рр ннн ррин. р ннн рКрин. р
ТОВ В «АліОВ «АліТОВ «Алігатор»гатор»гатор»ТОВТОВТО р»»ТОВТ р»»ТОВТ

71711717 71111
бобоблобл.,ЛЛуг. об
л. ррл р нр-н,р н, СтаробілСтаробіл. р

ФГ «Дон»ФГ «Дон»

1212 75757575
Х бХарк. облк. обл.,к. обл
ШевчШевШевч рШевч. р-нн,ШевчШев

«Агроінв«Агроінв«Агроінвест»ест»ест»

1818 101088111
Х бХерс. облл., Херс. обл.Херс. обл.,

Ін т зроІн-т зрош госпш. госп. нн п. н т зрон пп. ш госпп
(зрош )(зрош.)
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ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА (%) І УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
В ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2018 РІК

СИ Фотон ФАО 260
ІНТЕНСИВНОГО ТИПУ 
ЗІ ШВИДКОЮ ВОЛОГОВІДДАЧЕЮ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньоранній

 ВИКОРИСТАННЯ •Зерно, силос

 ТИП ЗЕРНА •Зубоподібний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ
Умови вологозабезпечення:

Лісостеп — 60–75 тис./га,

Полісся — 60–75 тис./га

Степ — 45–55 тис./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Високоврожайний гібрид, чудово реагує 

на високий агрофон

 Здатний забезпечити високу окупність добрив 

за інтенсивної технології вирощування

 Ремонтантний (рослини типу Stay Green)

 Вміст білка в зерні становить 9,0– 10,1 %, 

крохмалю — 71,8–73,1 %

 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
 Гібрид придатний для повторного вирощування 

на тому самому полі (до монокультури) в усіх зонах 

кукурудзосіяння України

 Сівбу рекомендовано проводити в оптимально 

ранні терміни (при температурі +9...12 °С

на глибині загортання насіння)

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

 СТІЙКІСТЬ
Посухостійкий. Стійкий до гельмінтоспоріозу, стеблових 

і кореневих гнилей та вилягання

Холодостійкість

Посухостійкість

Вологовіддача

Темп початкового росту

9

8

9

8

9

9

Стійкість проти

кореневих і стеблових гнилей

пухирчастої сажки

СТІЙКІСТЬ ЗА 9-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Лісостеп ПоліссяСтеп

1818 3913139939
Ч іЧернігігЧернігЧерніг. боблоблобл., Ч іЧерні

ДП «ДГ «ДП «ДГ «Івківці»Івківці»»»

19 11919 141455119
К ї бК ї бКиїв обКиїв. облл.,оо

Бариш рБариш. р н-н, шш. шш. 
СТОВ ІСТОВ «ІтСТОВ «ІтСТОВ «Іт ІКал ІК»ал ІК»ал ІК»аааа

2121 141400
Ж бЖит. обл., 

ПопілнПопілн. р нр-н, 
«Сокільч«Сокільча»а»СооСо

0 1717772020 220 220 
Ві бВін облВін. обл.,В обоб

ПогребПогреб. р нр-н,беббеб
СТОВСТОВ ТООТООВ

«Левківс«Левківс«ЛевківсЛевківське»ьке»ьке»ькесььськь

2222 1717337737733
Х бХм облХм облХм. обл., 

АгропроАгропромтехнікамтехніка»»ініні

2020 17177777772
ВіВін р-нВін. р н, р-н, р нр

ТОВ «ОльТОВ «Ольга»га»лОлОл

2222 171 5171755171 5
В ВВол.-Вол рл. Вол р-н. р н,ол.-Вол р
ТОВ АТООВ АгрОВ «Агросвітосвіт ОВ АТО

ВВолинь»Волинь»

1818 1414331818 31818 3
Ч бЧер обЧерк. обл.,ерк. обл.,еркк. обл.,

ЧорнобЧорноб. р нр-н, ноннон
СТОВ «МаСТОВ «Маяк»як»як»ОВ «ОВТОВ «

1818 141400
Л іЛьвів. оббл., 

ПустомитПустомитів р нів. р-н,,,
ТОВ «ЛьвТОВ «Львівськеівськее»ке»ке»кеке

«А««

2525 141400225225 11
Т бТерн обТерн. облл., Терн. оТ бТерн. обо

Агропро«Агропро«Агропродсервісдсервіс»дсервіс»ддддсервіс»рвіс»

«А

7710771616 101077
Мик бМик. обл., ММик
Арб р нАрб. р-н, 

ТОВ «ПроТОВ «Промінь»мінь»ТОВОВ ТОВОВ 

16166 121299
Од оОд. оббобл.,об

ЯнишЯниш. рр. р-ннн, . 
ФГ «ОленФГ Оленаена і ена і К»а і К»ена іа і 

1818 101088
Х бХерс. облл., л.,Херс. облХХерс. обл., 

Ін т зроІн-т зрош госпш. госп. оосп. оосп. 
(зрош )(зрош.)

61212 767611 76676611
Л бЛуг. обл.,

ррр н-н,н, Троїц рТроїц рТроїц. р
аапапфір»фір»КФХ «СаКФХ «Са

2020 909000
Х бХарк. обл.,л.,обл.,
Зміїв рЗміїв. ррЗміїв. р н-н, рЗміїв. р

ФГ СтрогФГ Строгогоогоого
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ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА (%) І УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
В ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2018 РІК

2121 16166661666161666
ВВол.-ВВВолл. Вол р-н. р н, ол.-В
ТОТТОВ «АгрТОВ «АгрТОВ «Агросвітосвітосвіт ТОТ

Волинь»Волинь»Волинь»

2020 141477200200 11110
Т бТерн обТерн. облл.,обоб
Ланов рЛанов рЛанов. р нн-н, рррр-н,н,

ОТОВ «АФТОВ «АФТОВ «АФ Горинь»Горинь»Горинь»ририррири

211 16167722 7222212222
Х бХм облХм. обл., 

гропрогропроммм-«А«ААгАгАг
ітехніка»техніка»ттт77

СИ Аріосо ФАО 270
СТІЙКИЙ ДО ВИЛЯГАННЯ І ХВОРОБ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньоранній

 ВИКОРИСТАННЯ •Зерно

 ТИП ЗЕРНА •Зубоподібний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ
Умови вологозабезпечення:

Полісся — 70–80 тис./га 

Лісостеп — 60–70 тис./га 

Північний Степ — 45–55 тис./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Гібрид з високим рівнем урожайності

 Швидка вологовіддача зерна в період дозрівання

 Вміст крохмалю в абсолютно сухому 

зерні — 72–73 %

 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
 Придатний для повторного вирощування 

на тому самому полі (до монокультури)

 Сівбу рекомендовано проводити в 

оптимально ранні терміни (при температурі 

+9...12 °С на глибині загортання насіння)

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

 СТІЙКІСТЬ
Посухостійкий. Стійкий до стеблових і кореневих гнилей 

та пухирчастої сажки

Холодостійкість

Посухостійкість

Вологовіддача

Темп початкового росту

7

7

9

8

8

8

Стійкість проти

кореневих і стеблових гнилей

пухирчастої сажки

СТІЙКІСТЬ ЗА 9-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Лісостеп Полісся
Степ

(Північний)

2020 13135511202
Ж бЖит. обл.,бЖит облЖит. обл.,бЖит. обл.,ЖЖ

попопПопілнПопілнПопілн. р нр нр-н, ПопПопПППППППППП
«Сокільч«Сокільча»а»««

1717 1313551 55117 31 553557 11311
К ї бКиїв обКиїв. облл., 

Бариш рБариш рБариш. р нн-н, 
СТОВСТОВСТОВ 

«Італ ІК«Італ ІК«Італ ІКІтал ІК»»»

1919 1341919 131344199 13411111111
К ї бК ї бКиїв обКиїв. облл., 

Мирон рМирон. р н-н, МММ
СТОВСТОВСТОВСТОВ

«Агросві«АгросвіАгросвіт»т»т«

1515 171766655 655
Ві бВін облВін облВін. обл., обл.боблн. 

ТОВ «АрчТОВ «Арчі»і»«««« 88 1616551818118 118 
ббн. обл ОО., Орат. р-н,ВіВіВінВін , , 

ТОВ «АгрТОВ «Агробуд»обуд»А«АА«А удуд

1818 1414881414814148
Ч бЧерк. обл., ЧеркЧерк

ЧорнобЧорноб. р нр-н, 
СТОВ «МаСТОВ «МаСТОВ «Маяк»як»як»

555 1313111515111111511111111111111111111111111111111111111111111111111111
Ч бЧ бЧерк. обл., ЧЧЧЧе

«Нов«Новий Світий Світ ТОВТОВВ «В «В «ТОТОООТОТОТТТТТОТТТТТТ
Агро»Агро»Агро»»о»»о»

55

4 4 1111331414 113
М бМик. обл.,
Крив рКрив рКрив. р-ннн,КриККри

ПСВП «РуПСВП «Рутенія»тенія»ПП «ПП «

1515 55 111111
ОдОд.  обд. обл.,д. о

ЯнишЯнишш. ш рш рш. р-ннн, шш. 
ФГ «ОленФГ Оленаа лена на і К»а і К»енаа 

1616 101099
Х бХерс обХерс. обл., ХеХе

Ін т зроІн-т зрош госпш. госп. сосІн т зроІн т зрошш. гоІн т зроІн-т зрош госпш. гос
(зрош )(зрош.)

1313 7272
Л бЛуг облЛуг. обл.,Луг.Луг.

Троїц рТроїц. р н-н,ТрТрТрТр
р»р»КФХ «СапКФХ «Сапфір»фір»КФКФ
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ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА (%) І УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
В ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2018 РІК

СИ Аладіум ФАО 280
ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО ПОСУХИ, 
ФУЗАРІОЗУ КАЧАНА І ГНИЛЕЙ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньоранній

 ВИКОРИСТАННЯ •Зерно

 ТИП ЗЕРНА •Зубоподібний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Середньопластичний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ
Умови вологозабезпечення:

Лісостеп — 60–75 тис./га 

Північний Степ — 45–55 тис./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Стабільні врожаї, швидкий ріст 

і розвиток у своїй групі стиглості

 Швидка вологовіддача зерна під час дозрівання

 Еректоїдне розташування листків

 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
 Сівбу рекомендовано проводити в оптимально 

ранні терміни (при температурі +9...12 °С 

на глибині загортання насіння)

 Гібрид адаптовано для повторного вирощування 

на тому самому полі (до монокультури)

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

 СТІЙКІСТЬ
Посухостійкий. Стійкий до фузаріозу качана, стеблової 

і кореневої гнилей, гельмінтоспоріозу та до вилягання

Холодостійкість

Посухостійкість

Вологовіддача

Темп початкового росту

7

8

8

8

8

8

Стійкість проти

кореневих і стеблових гнилей

пухирчастої сажки

СТІЙКІСТЬ ЗА 9-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Лісостеп
Степ

(Північний)

191999 12125599 
ККиїиїї биїв обїв. облл., иї
ОбуОбубух рОбух. р-нн, буОбуООб
ТОВ ІТОВ «ІнтТОВ «Інтер-ер-ерОООО
агроінвеагроінвеагроінвест»ст»ст»ррорро

1616 15155555116 555116 555
Ч бЧерк. обл., Черк. обл.Ч рк. обл.,

ТОВ АгрТОВ «АгрТОВ «АгроРосьоРось»оРось»В АгрВВ В АгрВ 

99 1515441919119 119 
ВіВін. р-нн.н.
(інтенс(інтенс(інтенс.ентетенте

80 тис /80 тис./га)га)тиитиис./га))га)

2020 151544154154
В ВВол.-Воолол р-н. р-н, ол
ТОВ АгТОВ «АггрТОВ «Агросвітосвіт АгТОВ «Аг

Волинь»Волинь»

1717 131399
Л іЛьвів. оббл., 

ПустомитПустомитів р нів. р-нр-н,нр-
ТОВ «ЛьвТОВ «Львівсьівсське»ське»сьвс

2020 131344313443134422
ТТерн р-Терн. р нн,н. н. р

ТОВ «АгрТОВ «Агронон»он»ТОВТОВ «АТОВ «А«А«А

ь»

11818 1131313111111 1311
І ФІв -ФрІв.-Фр. боблобл., Ф.-Ф бблФв.-Ф ббл
Колом рКолом. рр н-н, ,К -нК -н

ФГ «ФГ «ПГ ПГ «Пром«Пром йетей»етей»етеейетеей

2020 1313002020 31302020 131300
боЖ бЖит облЖит облЖит. обл., бо

ПопілнПопілн. р нр-н, 
С і«Сокільч«Сокільча»а»199 151566666611119

Х бХм облХм. обл., 
АгропроАгропроАгропроммм-«А«А«А

техніка»техніка»техніка»4

1515 1717225555 22
Ві бВін облВін. обл., . облі бін облВіін. 

ТОВ «АрчТОВ «Арчі»і»В В 

971414 9797
Мик ббМик. обл., МММи
Крив рКрив. р-ннн, 

ПСВП «РуПСВП «Рутенія»тенія»СВПП ПСВПП 

1919 111100
Од оОд. ообоблобл.,. о

ЛюбашЛюбашш. ррш рш. р н-н, ашш. р-
ФГ «КоблФГ Коблааблаай»й»айай

1414 111177
Х бХерс обХерс. облл.,ХХерс облХ бХерс обл

ТОВ «РисТОВ «Рис УкраїниУкраїни»» ОО нни» ТОТО нни» 
(зрош )(зрош.)

1313 81818888
Д бДн. обл., л.л.

Крин рКрин. р-нн, ин. р-ин. р-
ігатортор»тор»гатор»ТОВ «АліТОВ «Алігаторгатгат«Ал«А«Ал«А

1515 727277
Х бХарк. обббк. обл., барк. об

КолоКолоомацКоломац. р нр-н, оКоло
ТОВ «МріТОВ «Мрія»я»я»
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ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА (%) І УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
В ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2018 РІК

СИ Імпульс ФАО 280
НОВЕ СЛОВО У ВИРОБНИЦТВІ 
КУРЯЧОГО ЯЙЦЯ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньоранній

 ВИКОРИСТАННЯ •Зерно

 ТИП ЗЕРНА •Зубоподібний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Середньопластичний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ
Умови вологозабезпечення:

Достатні ― 70–80 тис. рослин/га

Нестійкі ― 60–70 тис. рослин/га

Недостатні ― 45–55 тис. рослин/га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Добре реагує на високий агрофон, 

забезпечує хорошу окупність витрат 

на добрива і високий ранній урожай

 Висока натура зерна

 Завдяки високому вмісту в зерні каротину 

і ксантофілу при відгодівлі ним курей забезпечує 

виробництво курячих яєць із покращеними 

якісними характеристиками та кольором 

жовтка без додавання пігментів у корм

 Рослини типу Stay Green забезпечують 

високу якість корму для тварин

 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
 Рекомендовано оптимально ранні терміни 

сівби (при температурі +9...12 °С на глибині 

загортання насіння) і раннє збирання. Не 

рекомендується використовувати високі 

норми гербіцидів групи сульфонілсечовин  

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

 СТІЙКІСТЬ
Стійкий до прикореневого і стеблового вилягання

Холодостійкість

Посухостійкість

Вологовіддача

Темп початкового росту

8

8

9

8

8

8

Стійкість проти

кореневих і стеблових гнилей

пухирчастої сажки

СТІЙКІСТЬ ЗА 9-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Лісостеп ПоліссяСтеп

2020 101066
Х іХарківсь бка обл., 

Золоч рЗолоч. р н-н,
с Ковалс. Коваліі

16    140
Вінницька обл, 

Оратівський р-н: 
90 тис./га

22    121
Вінницький р-н, 
с. Агрономічне: 

60 тис./га

21    152
Вінницький р-н, с. 

Агрономічне: нтенс. 
60 тис./га

21    161
Вінницький р-н, с. 

Агрономічне: інтенс. 
80 тис./га

1818 131388
ВіВінницькВінницькВінницьк ба обла обла обл, 

ОратівсьОратівський р н:кий р-н: 
80 /80 тис /80 тис./гага

121222212111 1111
ницьк йий р-н, ВіВінниВінн йй йй 

Агронс. Агрономічне:омічне: с Ас. А ммммі
80 тис /80 тис./гагагаггагагаа
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ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА (%) І УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
В ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2018 РІК

Лісостеп ПоліссяСтеп

87871818 878718181818
обл.обл., Д бДн. обл

Новомомосковомоск р нр н. р-н,НовомНово
с Королс. Королівкаівкасс. Королсс. Корол

1515 9292
ППолтавсьПолтавсь бка облка обл.,

Чутів рЧутів. р н-н, 
с Василс Василс. ВасилівкаівкаівкаиВасисиВаси

1818 101099
Х іХарківсь бка обл., 

Золоч рЗолоч. р н-н, 
с Ковалс. КовалііКоКо

1212 1111444444
ХХерсонсь бка обл., ,

Ках р нКах. р-н,-н, Ках. р-н
с Таврис. Тавричанкачанка ририс Тавррис Таври

(зрош )(зрош.)(зрош.)ош )шош )ш

77 88881717 88
ЧерЧеркаськ ба обл.,ЧЧеЧ

Тальн рТальн. р н-н, 
с Довгес. Довгенькенькенькесс. Дсс. Д

18    153
Вінницька обл., 

Гайс. р-н 
(90 тис./га)

1919 151566999 6
ВіВінницькВінницькВінницьк ба обла обла обл., ВВВВ

Гайс рГайс. р-нн 
(80(80 тис(80 тис./ )/га)/га)

21    161
Вінницький р-н 

(інтенс. 80 тис./га)

22    163
Вінницький р-н 

(інтенс. 60 тис./га)

3 20    132
Вінницький р-н

(80 тис./га)

313002121 1312 133302 3132
ьк йий р ний р-нВіВінницькВінницькВінницькии нн
истис./га)/га)(60 ти(60 ти

222

СИ Скорпіус ФАО 290
ВИСОКИЙ РІВЕНЬ УРОЖАЙНОСТІ 
ЗА СТРЕСОВИХ УМОВ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньостиглий

 ВИКОРИСТАННЯ •Зерно

 ТИП ЗЕРНА •Зубоподібний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Високоадаптивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ
Умови вологозабезпечення:

Достатні ― 70–80 тис. рослин/га

Нестійкі ― 60–70 тис. рослин/га

Недостатні ― 45–55 тис. рослин/га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Високоврожайний гібрид, який демонструє 

стабільну врожайність у різних ґрунтово-

кліматичних умовах

 Швидка вологовіддача зерна під час дозрівання 

(бочкоподібний качан із тонким стрижнем)

 Добре адаптований для вирощування 

в посушливих умовах

 Еректоїдний тип розміщення листків 

(підвищена ефективність фотосинтезу)

 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
 Придатний для сівби в ранні терміни 

(при температурі +6–8 °С на глибині

загортання насіння)

 Рекомендований для раннього збирання

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

 СТІЙКІСТЬ
Холодо- і посухостійкий. Стійкий проти кореневих

і стеблових гнилей

Холодостійкість

Посухостійкість

Вологовіддача

Темп початкового росту

8

9

9

8

8

9

Стійкість проти

кореневих і стеблових гнилей

пухирчастої сажки

СТІЙКІСТЬ ЗА 9-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ
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ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА (%) І УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
В ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2018 РІК

СИ Чорінтос ФАО 290
ВИСОКА ВРОЖАЙНІСТЬ В УМОВАХ СТРЕСУ 
І ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньоранній

 ВИКОРИСТАННЯ •Зерно, силос

 ТИП ЗЕРНА •Зубоподібний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Високоадаптивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ
Умови вологозабезпечення:

Полісся — до 75 тис./га 

Лісостеп — 55–70 тис./га

Степ — 40–50 тис./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Гібрид здатний забезпечувати високу і стабільну 

урожайність у різних ґрунтово-кліматичних умовах

 Швидкий ріст на початку вегетації

 Швидка вологовіддача зерна під час дозрівання

 Середній вихід зерна при обмолоті — 79,2–81,9 %

 Вміст білка в зерні — 8,8–9,2 %

 Вміст крохмалю в зерні — 72,8–73,5 %

 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
 Сівбу рекомендовано проводити в ранні 

терміни (при температурі +6...8 °С на глибині 

загортання насіння)

 Придатний для повторного вирощування 

на тому самому полі (до монокультури)

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

 СТІЙКІСТЬ
Посухостійкий. Стійкий до гельмінтоспоріозу, стеблової гнилі, 

пухирчастої сажки та вилягання

Холодостійкість

Посухостійкість

Вологовіддача

Темп початкового росту

9

8

9

8

9

9

Стійкість проти

кореневих і стеблових гнилей

пухирчастої сажки

СТІЙКІСТЬ ЗА 9-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Лісостеп ПоліссяСтеп

1313 111155
Кі бКір. обл., 

БобринБобрин. р нр-н, 
ФГ ІвашиФГ Івашининини

1919 131344
Ж бЖит. обл Б., Брусил.
р н Ве-н, «Вега Агрога-Агро»«н, «В он, «Вега Агро»ррр

2424 1515445555
Х бХм облХм. обл. ДДеражн, Деражн.рара
р н ср-н, с. КопачівкКопачівкаачччіч

Ж
р-рр

414 1919779719711141
Ві бВін облВін. обл., бблббл

ТОВ «АрчТОВ «Арчі»і»рАрАр 16169921211 11111
Ві рВін. р-н, В -н-н

ТОВ «ОльТОВ «Ольга»га»Т лльльльг

777

2020 1616660 61660 61666
ВВо Вол -Волол. Вол р-н. р н,ВВо
ТОТОВ «АгрТОВ «Агросвітосвіт ТО

ВВолинь»Волинь»

2323 1313882232323
Т бТерн обТерн. облл., оо

Агропро«Агропро«Агропродсервісдсервіс»дсервіс»ддсдсервісдсервісрвісрвіс»

1881818 131366188
Ч іЧернігЧерніг. боблобл., 

ДП ДГДП «ДГ «ІвківціІвківці»»

1919 11313551
К ї бКиїв. обббиїв обКиїв. облл., бблКиїв

Мирон рон. ррМирон рМирон рМирон. р нн-н, ррМироон
ВСТОСТОВСТОВСТОВ ВВОВВ

«Агросві«АгросвіАгросвіт»т»твввв

4
л.

Д

1313 131311133313
Х бХерс. обл., ХХХХ

ТОВ РисТОВ «РисТОВ «Рис УкраїниУкраїниУкраїни»» ВВ ««Рис УкВВ «Рис України
(зрош )(зрош.)зрош )зрош )

11515 13130015 13135 131300000000
Ч бЧ бЧерк. обл., ,,,

ТОВ «НовТОВ «Новий Свий СвСй ССвй Св тт вітвітвітввітвввіт
Агро»Агро»о 1

11188 1212111818118
ОдОдО бОд. обл., ООд

ЛюбЛюбюббаш рбаш. р нн-н,бюб
ФГ «ФГ «««Кобл«Коблай»ай» Г ««
(45 т(  тис.тистистис./га)/га)/га)титис.

91313 797911 999911
л.,Л обЛуг. обл.,

рррр н-н,н,Троїц рТроїц. р
аапапфір»фір»КФХ «СаКФХ «Са

1616 8282116 82821616 8282
бХ бХарк. обл.,б

Колом рКолом. р нн-н,
ТОВ «МріТОВ «Мрія»я»
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ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА (%) І УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
В ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2018 РІК

НК Кобальт ФАО 320
ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА СТІЙКІСТЬ 
ДО МІНЛИВИХ УМОВ ВИРОЩУВАННЯ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньостиглий

 ВИКОРИСТАННЯ •Зерно

 ТИП ЗЕРНА •Зубоподібний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Середньопластичний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ
Умови вологозабезпечення:

Лісостеп — 60–75 тис./га

Степ — 40–55 тис./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Гібрид здатний забезпечувати високу і стабільну 

урожайність

 Середні темпи росту на початку вегетації

 Еректоїдний тип листка (підвищена ефективність 

фотосинтезу)

 Вихід зерна з качанів — у середньому 83 %

 За сприятливих умов формує два 

господарсько-придатні качани

 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
 Сівбу рекомендовано проводити в оптимально 

ранні терміни (при температурі +9...12 °С 

на глибині загортання насіння)

 Гібрид придатний для повторного вирощування 

на тому самому полі (до монокультури)

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

 СТІЙКІСТЬ
Має добру посухостійкість. Стійкий до пухирчастої сажки, 

гельмінтоспоріозу, іржі, фузаріозу качана і вилягання

Холодостійкість

Посухостійкість

Вологовіддача

Темп початкового росту

8

7

8

8

8

8

Стійкість проти

кореневих і стеблових гнилей

пухирчастої сажки

СТІЙКІСТЬ ЗА 9-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

ЛісостепСтеп

2424 1515999
В ВВол.-Вол. р-н, р нр-н. р-н, . р-н, 
ТОВ АгрТОВ «Агроо«Агросвітосвіт ОВ «Агроо

ВоВВолинь»Волинь»Во

1515 13131111
Ч бЧерк обЧерк. облл., ЧЧ

ТОВ «НовТОВ «Новий Світий Світ ВОВВОВ
Агро»Агро»

11515331919 19 5319 5333333333333
Че бЧерк. обл., ЧЧеЧ ббоб

ЧорнобЧорноб. р нр нр-н, 
СТОВСТОВ 

«Маяк»«Маяк»МаякМаяк
11

2424 1313002424 33003130022242222
ТТерн р-Терн. р нн, ТТТерн. р--

ТОВ «АгрТОВ «АгрТОВ «Агрон»он»он»ОВ «АВ «АгрОВ «АгрВ «Агрооргроо

2525 1515001111
Х бХм облХм. обл. ДДеражн, Деражн. ДДеДДе
р н ср-н, с. КопачівкКопачівкааоооо

2222 13131122 22 2
Х бХм облХм. обл. Т фТеоф, Теоф. р-рбблббл

СТОВ «ВоСТОВ «ВоСТОВ «Волиця»лиця»лиця»ВОВВОВ

»

1717 151522
Ж бЖ бЖит облЖит. обл.,оо

ПопілнПопілн. р нр-н, . . р
С і«Сокільч«Сокільч«Сокільча»а»а»ьлььль

1616 17173311666611
Ві обВін. обл.,ВВВВ

ТОВ «АрчТОВ «Арчі»і»ТОТОВ «АрчТОВ «Арчі»Арч«Арчі»

Ч

н, 

2121 1616771111
ВіВін р-нВін. р н,ВВ

ьгаь »га»ТОВ «ОльТОВ «ОльТОВ «Ольга»га»гаОТОВОТОВ

1
-н
»

112525 11313311113113311
І ФІв -ФрІв.-Фр. боблобл., ФІв.- бблФІв.-Ф ббл

ТлТлумТлумацьклумацькц ий р ний р-н, р ,рй ррй р
«Ште«ШтерШ АШтернАгернАгро»ро»роо»ро»о»

1191999 1111221919119
ОдОдО бОд. обл.,ООд

ЛюбЛюбюббаш рбаш. р нн-н, бб
ФГ «ФГ ««К«Кобл«Коблай»ай»«К«К

1414 1212114  4  
Х бХерс. обл., Х бХерс обХ бХерс об

ТОВ «РисТОВ «Рис УкраїниУкраїниУкраїни»»ОО нни»ОТО нни»
(зрош )(зрош.)

51313 75751 7557551
,Л бЛуг. обл.,

 р р р н-н,н,Троїц рТроїц рТроїц. 
СаСапСапфір»фір»КФХ «СКФХ «Са

1515 83833
Х бХарк. облХарк. обл.,ХХарк. обл

оломм рКоломКолом. р нр-н, олом
ТОВ «МріТОВ «Мрія»я»я»
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ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА (%) І УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
В ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2018 РІК

СИ Енермакс ФАО 330
ВИСОКІ ВРОЖАЙНІСТЬ
І СТРЕСОСТІЙКІСТЬ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньостиглий

 ВИКОРИСТАННЯ •Зерно

 ТИП ЗЕРНА •Зубоподібний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ
Умови вологозабезпечення:

Достатні ― 70–80 тис. рослин/га

Нестійкі ― 60–70 тис. рослин/га

Недостатні ― 45–55 тис. рослин/га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Дуже високий потенціал урожайності

 Швидка вологовіддача зерна під час 

дозрівання (видовжений качан із тонким 

стрижнем і крупним зерном)

 Добре адаптований до посушливих умов

 Високі показники стартового росту (це дає 

змогу ефективніше використовувати доступну 

вологу на початкових фазах розвитку, 

отримати дружні й вирівняні сходи)

 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
 Дуже добре реагує на високий агрофон 

та інтенсивну технологію

 Придатний для сівби в ранні терміни (при 

температурі +6–8 °С на глибині загортання насіння)

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

 СТІЙКІСТЬ
Стійкий до кореневих і стеблових гнилей, пухирчастої сажки 

та вилягання

Холодостійкість

Посухостійкість

Вологовіддача

Темп початкового росту

8

9

9

8

8

9

Стійкість проти

кореневих і стеблових гнилей

пухирчастої сажки

СТІЙКІСТЬ ЗА 9-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Лісостеп
Степ

(Північний) Полісся

2020 111166
Хар і сХарківсь а обка обл., івс

Золоч рЗолоч. р н-н,лоЗолЗолоЗолЗоло
оваловалііс Кос. Кооо

922221616 9292922
,,ППолтавсь бка обл., .,

Чутів рЧутів. р нн-н, 
с Василс. Василівкаівка

8 1515771818 8888
Вінницьк ба обл., ВіВінВіВінницицВінни

Гайс рГайс рГайс. р-ннн,ййсйсйс
с Леухис. Леухи HDHDЛеЛеЛеЛе HDHD

2020 969622
ск.ск.Д бДн. обл. Н, Новомоск. обоб

лівкаквклівкааар н ср н ср-н, с. КоролівкКоролівкКоролів анр-ннр-н

7777 94941717
Ч бЧерк. обл., 
Тальн рТальн рТальн. р нн-н, ТалТал

с Довгес. ДовгенькенькеДоДос ДоДо21    169
Вінницький р-н 

(інтенс. 80 тис./га)

23    161
Вінницький р-н 

(інтенс. 60 тис./га)

22    138
Вінницький р-н 

(80 тис./га)

2222 1313999
ВіВіВінницькВінницьк ййий р-ий р-нр-н

(60 тис(60 тис./га/г )а)га)га)/га

11
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ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА (%) І УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
В ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2018 РІК

НК Термо ФАО 330
ВИСОКІ ХОЛОДОСТІЙКІСТЬ ТА 
КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньостиглий

 ВИКОРИСТАННЯ •Зерно

 ТИП ЗЕРНА •Зубоподібний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ
Умови вологозабезпечення:

Лісостеп — 60–70 тис./га 

Північний Степ — 40–55 тис./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Високий рівень урожайності і стабільності, 

швидка вологовіддача зерна під час дозрівання

 Еректоїдне розташування листків

 За сприятливих умов формує два 

господарсько-придатні качани

 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
 Добре реагує на високий агрофон

 Рекомендовано ранні терміни сівби 

(при температурі +6...8 °С на глибині 

загортання насіння)

 Гібрид адаптовано для повторного вирощування 

на тому самому полі (до монокультури)

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

 СТІЙКІСТЬ
Стійкий до кореневих і стеблових гнилей, пухирчастої сажки, іржі, 

гельмінтоспоріозу та вилягання

Холодостійкість

Посухостійкість

Вологовіддача

Темп початкового росту

9

7

8

7

8

8

Стійкість проти

кореневих і стеблових гнилей

пухирчастої сажки

СТІЙКІСТЬ ЗА 9-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Лісостеп
Степ

(Північний)

1717 969611
Кі бКір. обл.,

НовомиргНовомирг р нр н. р-н,ввовво
ПП ПанчеПП ПанчевевеП П 

77772525 12127777
Х бХм облХм облХм. обл. Т фТеофТеоф, Теоф. 

р н СТОр-н, СТОВВ 
В«Волиця»«Волиця»«Волиця»

2020 16165512020 16552020 16165522
бЖ бЖит облЖит облЖит. обл.,л

ПопілнПопілнПопілн. р нр-н, 
С і«Сокільч«Сокільча»а»

7

616882020 16161688168
р-н,ВіВі рВін р-нВін. р

Оль«Ольга»га»ТОВ «ОТОВ «О

2222 151599159159
В ВВол.-Воллл р-н. р-н, ол
ТОВ АгрТОВ «АггрТОВ «Агросвітосвіт АгрТОВ «Аг

Волинь»Волинь»

20202020 1313772020
Ч іЧ іЧернігЧерніг. ббоблобл., 

ДП «ДГ «ДП «ДГ «Івківці»Івківці»»»»»»»»»

2121 13133322 3133313133322222
ТТерн р-Терн. р нн,нн

ТОВ «АгрТОВ «Агронон»он»ТТОВ ТОВ «АТОВ «АА«А

»

2525 1313333322 3322
Х бХм облХм облХм. обл. ДДеражнДеражн, Деражн. ХХ . ХХ
р н ср-н, с. КопачівкКопачівкаарррр

2020 1113130011
К ї бКиїв. облблббКиїв обКиїв. облл.,бблКиїв.

Мирон рн. р-МиронМирон. р н-н, рр-нн. 
СТОВ АСТОВ «АгСТОВ «Аг іросвіт»росвітрррр

11616 1313001116 11116 1130
Ч бЧерк обЧерк. облл.,бобл.,боблл.,

ТОВ «НовТОВ «Новий Світий Свій йй й т ітвітвіт
Агро»Агро»Агро»ооо»о

т»

42727 1121212477 1177 11 42244
І ФІв -ФрІв. Фр. боблобл.,ФІв. ббФІв.- бб

ТлТлумТлумацькТлумацькц ий р ний р-н,рйй йй 
«Шт«ШтерШ АШтернАгтернАгро»ро»роро»роро»

1515 101044
облобл., М бМик. обл

Кририв рКрив. р-нн,КриКрКрКр
ППСВП «РуПСВП «Рутенія»тенія»ППСВП «РутетенПСВП «Рутетен

1199 191999 11119919199 
ОдОдОд бд. обл., д

ЛюбаЛюбабабаш рбаш. р н-н, баба
ФГ «КФГ К«Кобл«Коблай»ай»«К«Ко

91919 87879
Х бХ бХарк. обл.,
Зміїв рЗміїв. р нн-н,

ФГ СтрогФГ Строгогоого
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ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА (%) І УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
В ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2018 РІК

НК Люціус ФАО 340
ЯКІСНИЙ УРОЖАЙ ЗЕРНА І СИЛОСУ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньостиглий

 ВИКОРИСТАННЯ •Зерно, силос

 ТИП ЗЕРНА •Зубоподібний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ
Умови вологозабезпечення:

Лісостеп — 60–75 тис./га 

Північний Степ — 40–55 тис./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Висока урожайність і швидка вологовіддача 

зерна під час дозрівання

 Середній темп росту на початку вегетації

 Еректоїдне розташування листків 

 За сприятливих умов схильний до двокачанності

 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
 Сівбу рекомендовано проводити в оптимально 

ранні терміни (при температурі +9...12 °С 

на глибині загортання насіння)

 Найкраще розкриває свій потенціал при 

вирощуванні за інтенсивною технологією

 Придатний для повторного вирощування 

на тому самому полі (до монокультури)

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

 СТІЙКІСТЬ
Стійкий до кореневих і стеблових гнилей, пухирчастої сажки 

та вилягання. Схильний до пасинкування

Холодостійкість

Посухостійкість

Вологовіддача

Темп початкового росту

7

7

9

8

8

8

Стійкість проти

кореневих і стеблових гнилей

пухирчастої сажки

СТІЙКІСТЬ ЗА 9-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

Лісостеп
Степ

(Північний)

1919 1515221
Ж бЖит. обл., Ж ., л., Ж

ПопілнПопілн. ррПопілПопілнПопілн. р нр-н,нпілн. ррПопілпіл
кіок«Сокільч«Сокільча»а»а»СокіССС

2020 101 66006610066
Ч іЧерніг. боблЧерніг. бблобл.,Черніг. бобл

ІМК ПрилІМК Прилукиуки,
АЦ НАЦ «НадАЦ «НадАЦ «Надіія»ія»ія»

1919 101077
К ї бКиїв. обл., 
Бор р нБор. р-н, 
ТОВ «НивТОВ «Ниваа 

ПереяслаПереяслава»ва»

111155111515 1111
л.,блП бПолт. обббл
р нр-н, рГадяцькГадяцькГадяцьк. ррр-нрр-н, 

йТОВ «АгрТОВ «Агрокрай»окрай»окрайокрарокрайокра

2020 13135500200 55
П бПолт. обл., олол
Лохв рЛохв. р-нн, оооо

ТОВ «РайТОВ «РайТОВ «Райз Схід»з Схід»з Схід»ВВ «Р д»ВВ Р д»

66 1313111616 616 33
Ч бЧерк. обл., ЧЧ

ТОВ НовТОВ «НовТОВ «Новий Світий Світий Світ 
Агро»Агро»

1515772525 5 15155 1
ВіВі рВін. р-н,ВВВ н,н,

ТОВ «ОльТОВ «Ольга»га»ТОТ гаагаа

Т1616 191922166 166 222
Ві бВін облВін. обл.,ВВВВ

ТОВ АрчТОВ «АрчТОВ «Арчіі»і»ОООО »»і»

22

1818 131344444444
Л іЛьвів. оббл., 

ПустомитПустомитів р нів. р-н, ,
ТОВ «ЛьвТОВ «Львівське»івськее»ке»ьке»ьке»ське 2424 101066242242

ТТТерн р-Терн. р нн, 
ТОВ «АгрТОВ «Агрон»он»ТТОВ «Агроон»ронон»

1515 1010771111
Кі бКір. обл.,.,.,

МаловискМаловискМаловиск р нр н. р-н, лов р нр нлов р-
ФГ «БосьФГ «Босько»ко»ФГ «БосьФГ «БоськФГ «БосьФГ «Боськ

181888 1888 11111118188
ООдО ббд. обл., Од

ЛюбаЛюббабаш рбаш. р н-н, баба
ФГ «КФГ «ККо«КоблКоблай»ай»«КоКоб

4 84 85851414 844 544 
Д бДн. обл., ДДДД

ВерхньодВерхньодн р нн р нн. р-н,ВерхВерхВерхВерх
ТОВ «АгрТОВ «Агрохімія»охімія»
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ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА (%) І УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
В ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2018 РІК

СИ Батанга ФАО 340
СТАБІЛЬНА ВРОЖАЙНІСТЬ У МІНЛИВИХ 
УМОВАХ РОСТУ І РОЗВИТКУ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньостиглий

 ВИКОРИСТАННЯ •Зерно, силос

 ТИП ЗЕРНА •Зубоподібний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Високоадаптивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ
Умови вологозабезпечення:

Лісостеп — 55–65 тис./га

Степ — 40–50 тис./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Стабільний гібрид кукурудзи зі швидким 

ростом на початку вегетації

 Потужна коренева система, добре використовує 

природну родючість ґрунту

 Швидка вологовіддача зерна при дозріванні

 Вміст протеїну в зерні — в середньому 84 %, 

крохмалю — 74,2 %, олії — 3,8 %

 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
 Сівбу рекомендовано проводити в оптимально 

ранні терміни (при температурі +9...12 °С 

на глибині загортання насіння)

 Гібрид адаптовано для повторного вирощування 

на тому самому полі (до монокультури)

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

 СТІЙКІСТЬ
Посухостійкий. Стійкий до гнилей, пухирчастої сажки, 

гельмінтоспоріозу та вилягання

Холодостійкість

Посухостійкість

Вологовіддача

Темп початкового росту

8

9

8

9

8

8

Стійкість проти

кореневих і стеблових гнилей

пухирчастої сажки

СТІЙКІСТЬ ЗА 9-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

ЛісостепСтеп

111818 1212551
Х бХм облХм облХм. обл.,м.м.

Волоч рВолоч. р н-н, лоллол
ТОВ ПЗКТОВ «ПЗКТОВ «ПЗКТОВ «ПЗК»»»ОООО

1818 1212000
В бВол. обл., бблбл., бб ., 

ЛокачинЛокачин.ин. р нр нр-начин.
ТОВТОВОВ П’ТОВ «П’яТОВ «П ятидтидТОВТОВ

1919 12669 1212669 126
ККК ї бКиїв обКиїв. обллл., КК

Мирон рМирон. р н-н, 
СТОВСТОВСТОВ

«Агросві«АгросвіАгросвіт»т»т

11212771515 15 127122771
е ббЧерк. обл., ЧЧЧеЧЧе

ТОВТОВ 
«АгроРос«АгроРос«АгроРось»ь»ь»

рос

2121 141488
Ж бЖит. обл., 

ПопілнПопілн. р нр-н, 
«Сокільч«Сокільча»а»Сок«СокСок«Сокі

66 18189916161616
Ві бВін облВін. обл.,боббоб

ТОВ «АрчТОВ «Арчі»і»«АА«ААр »

2020 1515881580 1580000 88888888
ВіВін р-нВін. р н, н.н.

ТОВ «ОльТОВ «Ольга»га»« ««В « 1

1616 141400406 1416 141 01
Ч бЧ бЧерк. обл.,ЧЧЧ

ТОВ «НовТОВ «Новий Світий Світ ТОТТООТОТО
Агро»Агро»Агро»

777

і»

2020 13137711 77
ТТерн р-Терн. р нн, -н-н

ТОВ «АгрТОВ «Агрон»он»рррр

11

0
н,
дні

12125521212323 223232323
Т бТерн обТерн. облл., л.л.

«Агропро«Агропродсервіс»дсервіс»рррр

1111441414 11114
ММ обМик. обл.,М
Крив рКрив. р-ннн, КривКрив

ПСВП «РуПСВП «Рутенія»тенія»««««Р

1188 181888 11116618188 
ОдОдОд бд облд. обл.,д

ЛюбЛюбабабаш рбаш. р н-н, баба
ФГ «КФГ К«Кобл«Кобл«Коблай»ай»ай»««Ко

1414 1010331
Х бХерс обХерс. обл., ерсерс
ТОВ УПКТОВ «УПК» ТОВ УПКТОВ «УП »ТОВ УПКТОВ «УП »

(зрош )(зрош.)

441313 74741 44441
блбл.,Л бЛуг. обл.,
ррррр н-н,н, Троїц рТроїц. р
ппфпппфір»фір»КФХ «СапКФХ «Сапф

1616 7676
Х бХарк. обл.,
Зачеп рЗачеп. р н-н, епЗачеп.ЗачепЗачеп. 

ФрунзеПСП імПСП ім. ФрунзеФрунзеПСП ФрунзеПСП
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ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА (%) І УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
В ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2018 РІК

СИ Орфеус ФАО 360
ВИСОКИЙ РІВЕНЬ УРОЖАЙНОСТІ 
В СТРЕСОВИХ УМОВАХ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньостиглий

 ВИКОРИСТАННЯ •Зерно

 ТИП ЗЕРНА •Зубоподібний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Високоадаптивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ
Умови вологозабезпечення:

Достатні ― 70–80 тис. рослин/га

Нестійкі ― 60–70 тис. рослин/га

Недостатні ― 45–55 тис. рослин/га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Добре адаптований для посушливих умов

 Швидка вологовіддача зерна під час дозрівання

 Еректоїдне розташування листків

 Потужна коренева система і міцне стебло

 Високий потенціал урожайності

 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
 Придатний для вирощування за мінімального 

обробітку ґрунту

 Рекомендовано оптимально ранні терміни 

сівби (при температурі +9...12 °С на глибині 

загортання насіння)

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

 СТІЙКІСТЬ
Стійкий до пухирчастої сажки, до кореневих і стеблових гнилей

Холодостійкість

Посухостійкість

Вологовіддача

Темп початкового росту

8

7

8

8

9

9

Стійкість проти

кореневих і стеблових гнилей

пухирчастої сажки

СТІЙКІСТЬ ЗА 9-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

ЛісостепСтеп

  99991818 9
Че бЧерк. обл., ЧЧеЧ
Тальн рТальн. р н-н, 

с Довгес Довгес. Довгенькенькенькес. Дс. Д

21    161
Він. обл., 
Гайс. р-н, 

с. Леухи HD

1919 101077
Х бХарк. обл., 
Золоч рЗолоч. р н-н,

с Ковалс. Коваліі

292922121 9292
н. оббн. обл., Д бДн. об

НововомоскНовомоск р н. р-н,НовоНов
с Королс. Королівкаівка

1616 93933
П бПолт. обл.,
Чутів рЧутів. р н-н, 

с Василс. Василівкаівкас.сс.

1313 9595955955
Х бХерс обХерс. обл., с. облс. обл
Ках р нКах. р-н,хКахККаКах р нКах ,

с Таврис. ТавричанкачанкачанкаавравриТавраври

1414 10109914 11 911 914
Х бХерс. обл.,.л.
Ках р нКах р нКах. р-н, 

с Таврис. Тавричанкачанканкннкнк
(зрош )(зрош.)(зрош.)(зрош.)).)).)

21    180
Він. р-н 

(інтенс. 80 тис./га)

000 22    158
Він. р-н 

(інтенс. 60 тис./га)

8 22    115
Він. р-н 

(80 тис./га)

2222 141400
ВіВін р-нВін. р н 

(60 тис(60 тис./га)/га)

5

22 15155522222222222
Ві обВін. обл.,боббоб
Гайс рГайс. р-нн,  рр р
с Леухис. Леухиуххухиихихи
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ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА (%) І УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
В ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ, 2018 РІК

2121 1515441515415154
Ч бЧ бЧерк. обл., ЧеркЧерк

ЧорнобЧорноб. р нр-н, 
СТОВ «МаСТОВ «Маяк»як»як»

СИ Зефір ФАО 430
ВИСОКА УРОЖАЙНІСТЬ, ПОСУХОСТІЙКІСТЬ 
І ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньопізній

 ВИКОРИСТАННЯ •Зерно, силос

 ТИП ЗЕРНА •Зубоподібний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Високоадаптивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ
Умови вологозабезпечення:

Лісостеп — 50–60 тис./га 

Степ — 40–50 (70–80 на зрошенні) тис./га.

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Високоврожайний гібрид

 Швидка вологовіддача зерна при дозріванні

 Рослини типу Stay Green

 Середній вміст білка в зерні становить 9,2 %, 

крохмалю — 72,4 %

 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
 Кращий вибір для вирощування на зрошенні. 

Гібрид адаптовано для повторного вирощування 

на тому самому полі (до монокультури) в зонах 

Лісостепу і Степу України

 Придатний для ранніх термінів 

сівби (при температурі +6...8 °С 

на глибині загортання насіння)

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

 СТІЙКІСТЬ
Стійкий до посухи й вилягання, а також до гельмінтоспоріозу, 

фузаріозу і гнилей

Холодостійкість

Посухостійкість

Вологовіддача

Темп початкового росту

9

9

9

8

9

9

Стійкість проти

кореневих і стеблових гнилей

пухирчастої сажки

СТІЙКІСТЬ ЗА 9-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ

ЛісостепСтеп
1414 121277

Х бХерс. обл., 
ТОВ «РисТОВ «Рис України України»»

(зрош )(зрош )(зрош.)

1616 78781 878116 7878
ар обк оХар обХарк. обл., ар обк о

Колом рКолом. р нн-н,
ТОВ «МрТОВ «Мрія»ія»

17 117 1212001717 1 00
М бМик. обл.,
Крив рКрив. р нн-н, 

ПСВП «РуПСВП «Рутенія»тенія»П енія»енія»»»ПП енія»ен

2323 121255223 5252323
Ж бЖит. обл.,ЖЖЖит облЖит. обл., б. обл.,ЖЖит. о

нннПопілПопілнПопілн. р нр нр-н,лнпілн. лпіл
«Сокільч«Сокільча»а»СоСоСоСо

2020 13135522
К ї бКиїв. обл.,
ЗгурівЗгурів. р нр-н,

ВП «Сан»ВП «Сан»

2525 171744111111111
ВіВін р нВін р-нВін. р н, нн

ТОВ «ОльТОВ «Ольга»га»ьььь

ВП С

1414 1717991794 1794
Ві бВін облВін. обл., ВінВін

КозятинКозятинКозятин. р нр нр-н, ззяззя
ТОВ «АрчТОВ «Арчі»і»ОВВОВВ 2121 1717661761761

ВіВін. р-н, р-р-
ТОВ ОльТОВ «Ольгага»О«О«

9

22222020 13138822
К ї бК ї обКиїв обКиїв. облл.,

Бариш рБариш. р нн-н,
СТОВ ІСТОВ «ІтСТОВ «Іт ІКал ІК»ал ІК»ССС

1616 13135535535511
Ч бЧерк обЧерк. облл.,бобобЧ
В «НовВ «Новий Світий Світ ввввТОТООВОВОВТТТТТТТТ

Агро»Агро»гргргргр

2
С

2020 12128820200
О бОд. обл., д. д. 

Любаш рЛюбаш. р н-н, аш р. р-наш р. р-н
ФГ «КоблФГ «Коблай»ай»айаайа
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Надійний захист насіння кукурудзи

Урожай починається з насінини. Компанія «Сингента» пропонує виробникам 

кукурудзи нову трикомпонентну обробку насіння перед висівом 

Максим  XL Форс  Зеа

Це інноваційне рішення наявних сьогодні проблем: 

Контроль

Контроль КонтрольТрикомпонентна 
обробка

Трикомпонентна 
обробка

Трикомпонентна обробка
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Максим  XL

Форс  Зеа

Застосовуючи нову трикомпонентну обробку насіння, виробник може вийти 

на формулу «одна насінина — одна рослина» і так суттєво зекономить на 

витраті насіння

Форс® Зеа завдяки газовій фазі запобігає навіть дрібним пошкодженням кореневої 
системи шкідниками і в такий спосіб на 75 % попереджає розвиток грибів роду 
Fusarium у фазі кукурудзи до 5-го листка.

Максим® XL надійно захищає насіння і сходи від усіх видів Fusarium spp.

та гельмінтоспоріозів.

Вайбранс® 500 — це продукт, на який давно чекали виробники України. Нині 
на ринку кукурудза — одна з основних зернових культур в Україні і світі. Вона 
дозволяє сільгоспвиробникові отримувати стабільні прибутки. Україна посідає друге 
місце у світі серед експортерів зерна кукурудзи.

В Україні чимало господарств, де кукурудзу вирощують як монокультуру. Для таких 
господарств актуальна проблем летючої сажки (Sphacelotheca reiliana). 

Унікальність протруйника Вайбранс® 500 у тому, що він не тільки ефективно 
запобігає ураженню кукурудзи летючою сажкою без жодного пригнічення культури, 
а ще й покращує розвиток культури, стимулює кореневу систему і допомагає 
рослині подолати стрес.
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Відгуки

ФЕДІР ЛІШТВАН, 
головний агроном ТзОВ «Городище», 
Волинська область

Гібрид СИ Ротанго ми вирощуємо два роки. 

Він займає в нас 25 % загальної площі посівів 

кукурудзи. Це один із перших гібридів, з яких 

ми починаємо збирати урожай. Маємо чу-

дові показники врожайності ― до 130  ц/ га 

при вологості зерна 22 %. Тож і надалі буде-

мо вирощувати СИ Ротанго.

ОЛЕГ КОХАНЮК, 
головний агроном ТОВ АПК «Розкішна», 
Кіровоградська область

Висока врожайність, стійкість до  хвороб 

і вилягання ― це те, що нас приваблює в гі-

бриді НК Кобальт, який ми вирощуємо два 

роки. У 2018-му ми отримали 96–120  ц/ га 

при вологості зерна 14,5 %, а  2017-го, в 

дуже посушливих умовах, — 60   ц/ га. Для 

порівняння, в  той самий час наші коле-

ги зібрали не більше ніж 20–30  ц/ га. Тому 

2019  року в  структурі посівів кукурудзи гі-

брид НК Кобальт займає 40 %.

АНАТОЛІЙ КИБКА, 
генеральний директор ТОВ АПК «Докучаєвські 
чорноземи», Полтавська область

Гібрид НК Термо вирощуємо десять років. 

Уважаю його найстабільнішим гібридом, 

який за  різних погодних умов показує ви-

соку врожайність, добре переносить посу-

ху. У  сприятливіші роки ми стабільно має-

мо 120   ц/ га, а  в  умовах жорсткої посухи, 

коли інші господарства отримували по 30–

40  ц/ га, наш НК Термо давав по 50  ц/ га. 

До речі, зі зниженою нормою висіву він теж 

дає добрий урожай.

ОЛЕКСІЙ ШАКЛЕЙН, 
головний агроном СПК «Ярославна», 
Сумська область

Делітоп ― хороший ранній гібрид, нам він 

подобається. Ми його вирощуємо третій 

рік. Залежно від ґрунтових умов він показує 

врожайність від 80–90 до 100  ц/ га. І волого-

віддачу має добру ― 18 %. Це для нас важ-

ливо, адже сушарки у  нас немає, тому ми 

зважаємо на рентабельність вирощування.

АНДРІЙ ГОРОБЕЦЬ, 
виконавчий директор СФГ «Астра», 
Полтавська область

СИ Зефір ми вирощуємо другий рік. Чудо-

вий гібрид із  доброю вологовіддачею, по-

при те що він середньопізній, із ФАО 430. 

Торік на  одному полі при вологості зерна 

15,77 % ми зібрали 85  ц/ га врожаю, а на дру-

гому ― 100  ц/ га при вологості 14,31 %. Загалом 

СИ Зефір ― на рівні найкращих гібридів ку-

курудзи світових селекційних компаній.

ВОЛОДИМИР НІКІТЧУК,
головний агроном ТОВ «Україна 2001», 
Хмельницька область

Гібрид кукурудзи НК Люціус ми вирощуємо 

три роки, і на силос, і на зерно. Засіваємо 

цим гібридом понад 1  тис. га, це  ключова 

позиція в  лінійці кукурудзи нашої компанії. 

Нам гібрид підходить за  своїми характе-

ристиками: висота рослин ― 3–3,5  м, хо-

лодостійкість (можна сіяти при температурі 

ґрунту +7…10 °C), посухостійкість тощо. 

Стабільно отримуємо по 12 т/га зерна куку-

рудзи при вологості 17 % і 60 т/га силосної 

маси.
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КОСТЯНТИН НОВІКОВ, 
менеджер з розвитку зернових і кукурудзи 
компанії «Сингента»

СИ  Імпульс належить до  нового покоління 

гібридів кукурудзи. Він унікальний за  своїм 

складом, властивостями, адже призначений 

для відгодівлі курей на  м’ясо і  курей-несу-

чок. Його перевага перед іншими гібридами, 

крім високої врожайності, у  високому вмісті 

ксантофілу й каротину в зерні, що позитивно 

впливає на колір жовтка і шкіри курки. Таких 

гібридів немає в жодному портфоліо інших на-

сіннєвих компаній. Гібрид можна вирощувати 

в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України.

ЮРІЙ ЖИТЧЕНКО, 
голова ФГ «Жито-3», 
Полтавська область

Гібрид кукурудзи СИ Феномен ФАО 220 ми 

вирощували один рік. Звісно, важко суди-

ти про потенціал гібрида на основі одного 

року випробування, але для себе ми зроби-

ли висновок, що для свого маленького ФАО 

цей гібрид доволі продуктивний. Торік у на-

шій зоні опадів було небагато, але липневих 

дощів вистачило, щоб на чорноземі гібрид 

уродив по 100  ц/ га. Особливо сподобалася 

його вологовіддача: ми молотили кукурудзу 

при вологості зерна 14 %.

АНАТОЛІЙ КИБКА, 
генеральний директор ТОВ АПК 
«Докучаєвські чорноземи», Полтавська область

Гібрид кукурудзи НК Термо ФАО 330 виро-

щуємо кілька років. Він стабільний, постій-

ний, із  нормальною вологовіддачею. Торік 

молотили з вологістю 13,5–15 %, а врожай-

ність становила від 9 до  11  т/га. За всі 

роки, що вирощуємо його, не помічали ве-

ликого пошкодження ні шкідниками, ні хво-

робами. Не  мали проблем і  з  виляганням: 

за  різних погодних умов гібрид показував 

себе гідно. Тому ми вже замовили насіння 

на наступний рік і плануємо засіяти близько 

60 % загальної площі.

ІГОР КОВАЛЬЧУК, 
менеджер з технічної підтримки, 
напрям насіння кукурудзи й зернових культур 
в Україні компанії «Сингента»

СИ  Енермакс ФАО 330 ― це  гібрид інтен-

сивного типу, тому передусім буде цікавий 

господарствам, які займаються інтенсив-

ною технологією вирощування кукурудзи. 

Гібрид універсальний, має високий по-

тенціал і  хороші господарські ознаки. Ви-

користовується головно на  зерно завдя-

ки потенціалу врожайності. Незважаючи 

на ФАО 330 (належить до середньостиглих 

гібридів), за сприятливих умов він може за-

безпечувати врожайність, як середньопізні 

гібриди, — 130–140   ц/ га у  кукурудзяному 

поясі. СИ Енермакс ФАО 330 краще висіва-

ти в оптимально ранній термін, коли темпе-

ратура ґрунту на глибині загортання насіння 

прогрівається до +9…12 °C. Гібрид цікавий 

ще й тим, що дозволяє скоротити витрати 

на досушування зерна завдяки добрій його 

вологовіддачі при дозріванні.

Гібрид СИ  Пандорас ФАО 250 універсаль-

ного використання з’явився в  портфелі 

компанії лише цього року. У  нього креме-

нистоподібний тип зерна, тобто він цікавий 

для виробництва крупи. Це  холодостійкий 

гібрид, який можна сіяти в  ранні терміни, 

коли температура ґрунту на  глибині загор-

тання насіння прогрівається до  +6…8  °C. 

Гібрид при вирощуванні в  кукурудзяному 

поясі проявляє непогані характеристики 

посухостійкості,  що дає змогу забезпе-

чувати стабільну врожайність. Хоча ФАО 

становить 250, гібрид показав урожайність 

вищу за  100   ц/ га на  демо-полях в  різних 

регіонах: на  Вінниччині ― понад 150   ц/ га, 

на Полтавщині і в Харківській області ― 102 

і 109  ц/ га відповідно, тому що вологозабез-

печення і перепади температур у цих регіо-

нах не створювали таких сприятливих умов, 

як на Поділлі.

Ще гібрид має дуже високі якісні показники 

силосу. Досліди підтверджують, що сьогод-
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ні це один із кращих гібридів на ринку Укра-

їни з  такими високими показниками яко-

сті. Аграрії, які займаються тваринництвом 

і  спробували ввести в  харчування тварин 

високоякісний силос гібрида, підтверджу-

ють зростання надоїв молока.

ВОЛОДИМИР КРУПАК, 
агроном ПП «Західний Буг», 
Львівська область

Гібрид кукурудзи СИ Талісман ФАО 200 не-

погано себе проявив. Торік його урожай-

ність досягла 14  т/га при вологості 18 %. 

Однак минулий рік не варто вважати пока-

зовим, бо в період найефективнішого наро-

стання вегетативної маСИ  випало чимало 

вологи. Щодо заявленої ранньої стиглості 

200, то, на мою думку, гібрид не дуже ран-

ній. Можливо, в  портфоліо вашої компанії 

у  нього і  найкоротша тривалість стиглості, 

але порівняно з  іншими гібридами ран-

ньої групи, як-от СИ Феномен із ФАО 220, 

він достигає в  той самий термін. Загалом 

СИ Талісман ― непоганий представник се-

редньоранньої групи. Ми планували посіяти 

його цього року, але не змогли придбати на-

сіння: чи то спізнилися із замовленням, чи 

то був дефіцит насіння на ринку.

ІГОР КОВАЛЬЧУК, 
менеджер з технічної підтримки, напрям насіння 
кукурудзи й зернових культур в Україні компанії 
«Сингента»

Гібрид СИ  Чорінтос ФАО 290 генетики 

«Артезіан™» має достатній рівень посу-

хостійкості для того, щоб реалізувати ви-

сокий потенціал урожайності в посушливих 

умовах. СИ Чорінтос ФАО 290 ― це ранній 

холодостійкий гібрид, який дозволяє поча-

ти посівну кампанію кукурудзи при прогрі-

ванні ґрунту на  глибині загортання насін-

ня +6…8  °C. Маючи вищий запас вологи 

в ґрунті, ніж гібриди, посіяні в пізніші термі-

ни, СИ Чорінтос забезпечує дружні й сильні 

сходи на  полі, раніше починає формувати 

кореневу систему, вегетація у  нього почи-

нається швидше. Це  дозволяє краще про-

вести запилення зерна, забезпечити його 

налив і,  відповідно, отримати кращий уро-

жай. Одна з прикмет гібрида ― чудова во-

логовіддача зерна при дозріванні. Це дуже 

важлива ознака, адже витрати на  досушу-

вання зерна після збирання можуть сяга-

ти 30–50 % від усіх витрат на вирощування. 

Крім того, завдяки добрій вологовіддачі 

його можна вирощувати як  у  західних об-

ластях країни, так і ближче до півдня. Одна 

з ключових переваг гібрида ― його стійкість 

до  хвороб,  що дозволяє отримати якісну 

продукцію й експортувати зерно за кордон.

МАКСИМ КАПУСТЯНСЬКИЙ, менеджер 
технічної підтримки напряму насіння кукурудзи 
в Україні, компанія «Сингента»

СИ  Аріосо ФАО 270 ― середньоранній гі-

брид кукурудзи інтенсивного типу. Зерно 

у  нього зубоподібне, формує від одного 

до  двох господарсько-придатних бочкопо-

дібних качанів. Добре відгукується на гарні 

агрофони, тобто фермери, які використо-

вують багато мінеральних добрив на добре 

зволожених ґрунтах, отримують високо-

рослі рослини і  гарні врожаї. Має високий 

рівень урожайності і швидку вологовіддачу 

зерна в період дозрівання. Гібрид не новий 

і вже добре зарекомендував себе в Україні.

СИ Енермакс ФАО 330 ― новий гібрид, за-

реєстрований цього року. Інтенсивного 

типу, а  від інших гібридів такого типу від-

різняється тим, що легко пристосовується, 

тобто пластичний. Як усі гібриди інтенсив-

ного типу, добре відгукується на агрофони, 

тому його рекомендують фермерам, які ви-

користовують багато добрив і  мають гар-

но зволожені ґрунти. У цього гібрида дуже 

гарний стовбур, відмінна стійкість до гель-

мінтоспоріозу, до  сажкових і  фузаріозних 

хвороб.

Зерно в гібрида зубоподібне, як і в більшо-

сті гібридів нової генетики компанії «Син-

гента». СИ Енермакс ФАО 330 краще віддає 

вологу, і він продуктивніший.

СИ  Скорпіус ФАО 290 ― гібрид кукурудзи 

новітньої генетики «Артезіан™». Середньо-
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ранній гібрид, який уміло використовує 

наявну в  ґрунті вологу, а  це  означає,  що 

в несприятливих умовах вирощування, при 

посусі гібрид менше «просаджується», мен-

ше піддається стресам, ніж інші види, й 

однаково дає достатній урожай, щоб задо-

вольнити потреби фермера.

Гібрид із  бочкоподібним качаном, демон-

струє відмінну вологовіддачу зерна під 

час дозрівання ― кращу, ніж у  конкурен-

тів у цьому сегменті. Це гібрид української 

селекції.

СИ Орфеус ФАО 360 ― ще одна наша но-

винка. Це  зубоподібний гібрид новітньої 

генетики «Артезіан™», тобто він добре ви-

користовує наявну в  ґрунті вологу. Гібрид 

дуже високий, із  високим кріпленням ка-

чана, формує велику листову масу, довго 

зберігає здатність до  фотосинтезу протя-

гом періоду вегетації, має потужну кореневу 

систему.

В Орфеус ФАО 360 відмінна стійкість до хво-

роб: і  до  сажкових, і  до  кореневих та  сте-

блових гнилей. У  хороших умовах може 

трохи поступатися за  врожайністю гібри-

дам інтенсивного типу, але це дуже добрий 

страховий гібрид і  фермер завжди отри-

має врожайність незалежно від природних 

умов ― сприятливих  чи дещо стресових. 

У гібрида велика листова маса, тому дехто 

з інноваційних фермерів використовує його 

на  зелену масу ― на  виробництво силосу, 

який далі застосовують для виробництва 

біопалива.

СТАНІСЛАВ ГОРПИНЮК, 
регіональний технічний експерт компанії 
«Сингента»

СИ Теліас ФАО 220 ― це гібрид кукурудзи 

з високою адаптивною здатністю, який чу-

дово себе зарекомендував в  інтенсивних 

умовах вирощування. Гібрид придатний 

для ранніх термінів посіву (при температу-

рі +6…8 °C на глибині загортання насіння), 

тому з нього можна починати сівбу кукуру-

дзи. На початку вегетації демонструє швид-

кий ріст. У гібрида кременисто-зубоподібний 

тип зерна і швидка вологовіддача ― на цю 

властивість фермери неодмінно звертають 

увагу при виборі гібрида.

СИ  Теліас ― гібрид із  високою і  стабіль-

ною врожайністю. На  території Централь-

ної й Західної України він не  поступається 

гібридам із набагато вищим ФАО та з біль-

шим потенціалом урожайності. Гібрид дуже 

високоадаптивний до  умов вирощування. 

Фермери, які пробували його вирощувати, 

зазвичай приємно здивовані результатами, 

зважаючи на низьке ФАО гібрида.

РУСЛАН ТИТАР, 
регіональний технічний експерт 
компанії «Сингента»

СИ  Феномен ФАО 220 ― досить новий гі-

брид, сільгоспвиробники ж, які спробували 

його вирощувати, задоволені. Торік госпо-

дарство «Чиста криниця» на  Полтавщині 

посіяло кількасот гектарів цього гібрида. 

Посівна компанія проходила в  середині 

травня, а  поле закрили вже в  кінці серп-

ня, тобто дуже рано. Урожайність склала 

близько 97  ц/ га з вологістю зерна 14,6 %.

Феномен ФАО 220 належить до нової гене-

тики гібридів «Артезіан™», тобто він здатний 

давати гідний урожай навіть у стресових до-

статніх умовах, посухостійкий, дуже добре 

скидає вологу, коли дозріває зерно. З влас-

ного досвіду скажу, що господарства, дізна-

ючись про його вологовіддачу, вже не  ди-

вляться на  інші гібриди, а  приїздять саме 

по  Феномен. Це середньоранній гібрид 

із зерном зубоподібної форми. Високоадап-

тивний, придатний до сівби в ранні терміни, 

коли температура ґрунту на  глибині загор-

тання насіння сягнула +6…8 °C.

Гібрид СИ  Фортаго ФАО 260 належить 

до групи нової генетики «Артезіан™». Перед 

селекціонерами поставили завдання сфор-

мувати нову лінійку гібридів, які в стресових 

достатніх умовах, тобто в  умовах доброї 

зволоженості й агрофону, могли  б давати 

стабільний гідний урожай. Гібрид високо-
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адаптивний і посухостійкий, добре показав 

себе в  стресових умовах вологодефіциту. 

Гібрид із  середньоранньої групи стиглості, 

придатний для сівби в  оптимально ранні 

терміни, при температурі +9…12 °C на гли-

бині загортання насіння. Має еректоїдний 

тип розміщення листків, зубоподібний тип 

зерна з характерним почервонінням на кін-

чиках качанів.

КОСТЯНТИН НОВІКОВ,
менеджер з розвитку напряму кукурудзи 
й зернових культур в Україні, компанія «Сингента»

СИ  Батанга ФАО 340 ― високопродуктив-

ний гібрид кукурудзи, призначений для 

вирощування на  Південному Сході і  Сході 

країни. Гібрид особливо стійкий до посухи, 

може нівелювати негативний вплив кліма-

тичних умов у  цих регіонах, не  втрачаючи 

при цьому урожайності.  Також СИ Батанга 

ФАО 340 добре використовує природну ро-

дючість ґрунту, демонструє високі показни-

ки в сприятливіших умовах. Зерну властива 

швидка вологовіддача під час дозрівання.

ЄВГЕН БУЮН,
регіональний технічний експерт 
Центрального регіону компанії «Сингента»

СИ Фотон ФАО 260 ― гібрид кукурудзи се-

редньостиглої групи інтенсивного напря-

му, середньорослий, з  еректоїдним типом 

розміщення листків, тобто у  нього підви-

щена ефективність фотосинтезу. Гібрид до-

бре реагує на високий агрофон. Протягом 

двох сезонів він демонструє найвищі по-

казники урожайності, високу вологовідда-

чу, а це важливий аргумент для виробників 

сільськогосподарської продукції.
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• Колекція диких видів 

• Різноманітний 

генетичний пул

• Платформи для 

тестуваня на стійкість 

до хвороб

Завдяки селекційній програмі та роботі багатьох центрів 

з дослідження й розробки «Сингента» впроваджує у виробництво 

гібриди, які повністю відповідають певним умовам вирощування 

і виробничим завданням. Усі гібриди соняшнику перед 

комерційним використанням проходять всебічні багаторічні 

випробування й тестування в тих ґрунтово-кліматичних 

умовах, у яких їх надалі вирощуватимуть. Гібриди компанії 

«Сингента» характеризуються високою пластичністю 

і максимально реалізують свій потенціал за умов 

дотримання всіх технологічних вимог, як-от глибока 

оранка, сівозміна, захист від бур’янів, внесення 

добрив та ін. 

Що робить нас лідерами 
в селекції соняшнику?

• Використання 

маркерної технології

• Селекція геному 

• Моделювання 

с.-г. культур

• Раннє виведення 

гібридів 

• Передбачення напрямів 

розвитку ринку 

• Історія селекції 

соняшнику 

• Використання 

платформ інших 

культур 

СИЛЬНА 
ГЕНЕТИЧНА БАЗА

ЗНАННЯ 
СЕЛЕКЦІЇ

РОЗВИТОК 
ПРОДУКТУ

ІННОВАЦІЙНІ 
ТЕХНІКИ
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Історія селекції 
соняшнику в «Сингента»

1975
Sandoz

придбав
Northrup

King
Seeds

1987
Stauffer (США) 
Селекційну програму 
перенесено у Францію

1999
Novartis придбав

основну частину акцій
Eridania Beghin-Say

(Agrosem & Koipesol,
селекція соняшнику)

2007
«Сингента»

 відкрила селекційні 
програми в Аргентині, 

Індії та Україні

2009
«Сингента» придбала

бізнес соняшнику
компанії «Монсанто»

2013
«Сингента»

придбала
deVGen

 (Індія,
селекція

соняшнику)

1980–1986
Початок 
випробування 
гібридів 
у Франції

1986
 Northrup

King Seeds (США)
Перенесення

селекційної програми
у Францію

1970
Northrup King 
Seeds Початок 
селекційної 
програми (США)
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ПРОГРАМА ЗАХИСТУ 
СОНЯШНИКУ ВІД ВОВЧКА

Фахівці компанії «Сингента» вже більше як 20 років 

велику увагу приділяють вирішенню проблеми вовчка. 

Результатом їхньої кропіткої наукової діяльності стало 

виведення Clearfi eld®, Clearfi eld®  Plus гібридів та гібридів 

соняшнику зі стійкістю до вовчка

Мінімальний 

обробіток 

ґрунту

Культури-

пастки

Clearfi eld®- 

гербіцид Каптора®

Clearfi eld® Plus 

гербіцид 

Каптора® Плюс

Гібриди, стійкі 

до імідазолінонів

Висока 

врожайність

Високий 

вміст олії

ГЕНЕТИЧНИЙ 
ЗАХИСТ

Правильний вибір насіння, 

що ґрунтується на ступені 

зараження певного поля, дозволяє 

ефективно контролювати вовчок 

та унеможливити провокацію 

еволюції рас.

ГЕРБІЦИДНИЙ 
КОНТРОЛЬ

Використання гербіцидів 

Каптора® і Каптора® Плюс 

забезпечує контроль усіх 

рас вовчка та однодольних і 

дводольних видів бур’янів.

АГРОТЕХНІЧНІ
ЗАХОДИ

Дозволяє запобігти поширенню 

вовчка та обмежити появу нових 

рас, зменшити запаси його 

насіння в ґрунті.

«СИНГЕНТА» ПРОПОНУЄ:

Унікальні знаки Clearfi eld® та Clearfi eld® Plus
є зареєстрованою торговою маркою компанії BASF. 
© 2016 BASF. Усі права захищено. 
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Про Solguard
ГЕННАДІЙ МАЛИНА

Канд. с.-г. наук, технічний менеджер з 

розвитку напряму насіння олійних культур 

компанії «Сингента»

Для соняшнику вовчок (Orobache 

cumana) — справжня «чума ХХІ 

століття». Порушення сівозміни, 

недотримання профілактичних за-

ходів, неправильний вибір гібрида 

тощо тільки пришвидшили появу 

і поширення нових рас вовчка.

Сьогодні єдина можливість кон-

тролювати вовчок і зменшити 

його шкодочинність — використо-

вувати комплексний підхід, який 

пропонує компанія «Сингента». 

Програма Solguard містить три 

професійні рівні захисту со-

няшнику від вовчка: генетичний 

контроль, гербіцидний контроль 

та агротехнічні заходи. Головна 

мета Solguard — зменшити шкоду 

від вовчка, загальмувати процес 

виникнення нових рас, попередити 

їх поширення. Програма Solguard 

передбачає індивідуальний підхід, 

тренінги і технічний супровід. 

Професійний підхід дозволяє 

отри мувати максимальний прибу-

ток за рахунок високої врожайно-

сті й олійності соняшнику в умо-

вах шкодочинності вовчка.
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Зведена таблиця характеристик 
гібридів соняшнику

* — Після раси F — толерантність.Унікальні знаки Clearfi eld® та Clearfi eld® Plus
є зареєстрованою торговою маркою компанії BASF. 
© 2016 BASF. Усі права захищено. 
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КЛАСИЧНІ ГІБРИДИ

НК РОКІ Класичний Ранньостиглий Помірно-інтенсивний А–Е до 53 % Низька/середня Ранні ― пізні

СИ ЧЕСТЕР Класичний Ранньостиглий Помірно-інтенсивний A–G до 54 % Середня/висока Ранні ― пізні

АЛЬКАНТАРА Класичний Середньоранній Екстенсивний A–G до 50 % Середня/висока Ранні ― пізні

БОСФОРА Класичний Середньоранній Екстенсивний A–F до 49 % Середня/висока Ранні ― пізні

СИ КАДІКС Класичний Середньоранній Помірно-інтенсивний A–G до 49 % Низька/середня Ранні ― пізні

НК БРІО Класичний Середньостиглий Інтенсивний А–Е до 52 % Низька/середня Середні (оптимальні)

НК КОНДІ Класичний Середньостиглий Інтенсивний А–Е до 54 % Середня/висока Середні (оптимальні)

СИ КУПАВА Класичний Середньостиглий Інтенсивний A–G до 53 % Середня/висока Середні (оптимальні)

СИ ЛАСКАЛА Класичний Середньостиглий Помірно-інтенсивний A–G до 52 % Середня Середні (оптимальні)

СИ АРІЗОНА Класичний Середньостиглий Помірно-інтенсивний A–F до 54 % Середня/висока Середні (оптимальні) ― пізні

СИ ЕДІСОН Класичний Середньостиглий Помірно-інтенсивний A–G до 54 % Середня/висока Середні (оптимальні) ― пізні

ЕСТРАДА Класичний Середньопізній Помірно-інтенсивний A–G до 52 % Середня/висока Середні (оптимальні)

HTS-ГІБРИДИ

СУМАТРА HTS HTS-гібрид Ранньостиглий Помірно-інтенсивний A–F до 50% Середня Ранні ― пізні

СУЗУКА HTS HTS-гібрид Середньоранній Екстенсивний A–F до 49 % Середня/висока Ранні ― пізні

СУМІКО HTS HTS-гібрид Середньоранній Інтенсивний А–Е до 55 % Низька/середня Ранні ― пізні

СУБАРО HTS HTS-гібрид Середньопізній Помірно-інтенсивний А–Е до 50 % Середня/висока Середні (оптимальні)

ВИСОКООЛЕЇНОВІ ГІБРИДИ

СИ АРКО Високоолеїновий (класичний) Ранньостиглий Помірно-інтенсивний A–G до 50 % Низька/середня Середні (оптимальні)

ТУТТІ Високоолеїновий (класичний) Середньостиглий Інтенсивний А–Е до 52 % Середня/висока Середні (оптимальні)

ВИСОКООЛЕЇНОВІ CLEARFIELD® ГІБРИДИ

КОЛОМБІ Високоолеїновий (Clearfi eld®) Середньоранній Екстенсивний А–Е до 48 % Середня Середні (оптимальні)

ТАЛЕНТО Високоолеїновий (Clearfi eld®) Середньостиглий Інтенсивний А–Е до 50 % Середня Середні (оптимальні)

СИ ЕКСПЕРТО Високоолеїновий (Clearfi eld®) Середньостиглий Інтенсивний А–Е до 50 % Середня/висока Середні (оптимальні)

CLEARFIELD® ГІБРИДИ

НК ФОРТІМІ Clearfi eld® гібрид Ранньостиглий Помірно-інтенсивний А–Е до 51 % Середня Ранні ― пізні

СИ БАРБАТІ Clearfi eld® гібрид Середньоранній Екстенсивний A–F до 48 % Середня/висока Ранні ― пізні

САНАЙ МР Clearfi eld® гібрид Середньоранній Екстенсивний А–Е до 48 % Висока Ранні ― пізні

НК НЕОМА Clearfi eld® гібрид Середньостиглий Інтенсивний А–Е до 50 % Низька/середня Середні (оптимальні)

СИ ДІАМАНТІС Clearfi eld® гібрид Середньостиглий Інтенсивний А–Е до 50 % Середня Середні (оптимальні)

CLEARFIELD® PLUS ГІБРИДИ

СИ РОЗЕТА КЛП Clearfi eld® Plus гібрид Середньоранній Екстенсивний A–F до 49 % Середня Ранні ― пізні

СИ БАКАРДІ КЛП Clearfi eld® Plus гібрид Середньостиглий Інтенсивний А–Е до 52 % Середня/висока Середні (оптимальні)

СИ КАТАНА КЛП Clearfi eld® Plus гібрид Середньостиглий Помірно-інтенсивний A–G до 53 % Середня/висока Середні (оптимальні)

СИ НЕОСТАР КЛП Clearfi eld® Plus гібрид Середньостиглий Інтенсивний А–Е до 50 % Низька/середня Середні (оптимальні)

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

РЕКОМЕНДОВАНА 
ГУСТОТА НА МОМЕНТ 
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КЛАСИЧНІ ГІБРИДИ

НК РОКІ 8 8 8 8 8 7 8 Лісостеп, Полісся 35–40 40–45 45–50

СИ ЧЕСТЕР 7 7 8 8 7 7 8 Степ, Лісостеп (Південний) 35–40 45–50 50–55

АЛЬКАНТАРА 9 8 8 9 7 7 7 Степ, Лісостеп (Південний) 35–40 40–50

БОСФОРА 8 8 8 9 6 5 7 Південно-Східний Степ 35–40 40–50

СИ КАДІКС 8 9 8 9 8 8 8 Степ 35–45 40–50

НК БРІО 7 9 8 6 8 8 8 Лісостеп, Полісся 50–55 55–60

НК КОНДІ 8 9 9 7 8 8 8 Лісостеп, Полісся 40–45 50–55 55–60

СИ КУПАВА 8 9 9 7 8 8 8 Степ (Центральний та Північний), Лісостеп, Полісся 40–45 50–55 50–55

СИ ЛАСКАЛА 8 9 9 8 8 8 8 Степ (Центральний та Північний), Лісостеп, Полісся 40–45 50–55 50–55

СИ АРІЗОНА 8 9 9 8 8 8 8 Степ (Центральний та Північний), Лісостеп 35–45 45–50 50–55

СИ ЕДІСОН 8 9 9 8 8 8 8 Степ (Центральний та Північний), Лісостеп, Полісся 35–45 45–50 50–55

ЕСТРАДА 8 9 8 8 8 8 8 Степ (Центральний та Північний), Лісостеп 40–45 45–50 50–55

HTS-ГІБРИДИ

СУМАТРА HTS 7 7 6 6 6 7 8 Степ (Північний), Лісостеп, Полісся 40–45 45–55 50–55

СУЗУКА HTS 8 9 8 9 7 6 7 Степ 35–45 40–50

СУМІКО HTS 8 9 8 7 8 8 8 Степ (Північний), Лісостеп, Полісся 40–45 45–55 55–60

СУБАРО HTS 8 9 9 8 8 8 8 Степ (Північний), Лісостеп 40–45 45–55 55–60

ВИСОКООЛЕЇНОВІ ГІБРИДИ

СИ АРКО 7 9 7 9 7 6 6 Південно-Східний Степ 35–45 45–50

ТУТТІ 8 9 9 8 8 8 7 Степ (Північний), Лісостеп 40–45 45–55 55–60

ВИСОКООЛЕЇНОВІ CLEARFIELD® ГІБРИДИ

КОЛОМБІ 8 8 8 9 6 6 7 Південно-Східний Степ 35–40 40–45

ТАЛЕНТО 7 9 8 8 8 8 8 Степ (Північний), Лісостеп 40–45 50–55 55–60

СИ ЕКСПЕРТО 8 9 9 8 8 8 8 Степ (Центральний та Північний), Лісостеп 40–45 45–55 55–60

CLEARFIELD® ГІБРИДИ

НК ФОРТІМІ 9 9 9 8 8 8 8 Степ (Центральний та Північний), Лісостеп, Полісся 35–40 40–45 45–50

СИ БАРБАТІ 8 8 8 9 6 5 7 Південно-Східний Степ 35–40 40–50

САНАЙ МР 9 8 8 9 6 6 7 Південно-Східний Степ 35–40 40–50

НК НЕОМА 8 9 8 7 8 8 8 Степ (Північний), Лісостеп, Полісся 40–45 50–55 50–60

СИ ДІАМАНТІС 8 9 9 7 8 8 8 Степ (Північний), Лісостеп, Полісся 40–45 50–55 50–60

CLEARFIELD® PLUS ГІБРИДИ

СИ РОЗЕТА КЛП 8 8 8 9 7 6 7 Південно-Східний Степ 35–45 40–50

СИ БАКАРДІ КЛП 8 9 9 7 8 8 8 Степ (Центральний та Північний), Лісостеп, Полісся 40–45 50–55 50–55

СИ КАТАНА КЛП 8 8 8 7 8 8 8 Степ (Центральний та Північний), Лісостеп, Полісся 35–45 45–55 50–60

СИ НЕОСТАР КЛП 8 9 8 7 8 8 8 Степ (Північний), Лісостеп, Полісся 40–45 50–55 55–60
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Завдяки селекційній програмі та роботі багатьох центрів з дослідження 

й розробки «Сингента» впроваджує у виробництво гібриди, які повністю 

відповідають певним умовам вирощування і виробничим завданням. 

Усі гібриди соняшнику перед комерційним використанням проходять всебічні 

багаторічні випробування й тестування в тих ґрунтово-кліматичних умовах, 

у яких їх надалі вирощуватимуть. Гібриди компанії «Сингента» характеризуються 

високою пластичністю і максимально реалізують свій потенціал за умов 

дотримання всіх технологічних вимог, як-от глибока оранка, сівозміна, 

захист від бур’янів, внесення добрив та ін.

Насіння соняшнику

Класичні гібриди

Нині «Сингента» — незаперечний лідер у виробництві високоякісного насіннєвого матеріалу. Класичний сегмент 

представлено широким асортиментом гібридів із різним рівнем стиглості від ранніх до пізньостиглих, адаптованих 

до різних зон вирощування. Цим гібридам властиві високий потенціал урожайності, високий вміст олії, відмінна 

стійкість до хвороб і посухи, а головна перевага нових гібридів — стійкість до нових рас вовчка.
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ВОЛОГІСТЬ НА ЧАС ЗБИРАННЯ (%) ТА УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
НА ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ І ВИРОБНИЧИХ ПОСІВАХ, 2018 РІК
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НК Рокі
НАЙВИЩА ВРОЖАЙНІСТЬ У РАННІЙ ГРУПІ 
СТИГЛОСТІ, НЕ ЗМЕНШУЄ ВРОЖАЙНІСТЬ 
ПРИ ПІЗНІХ ТЕРМІНАХ ПОСІВУ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Ранньостиглий

 ВИКОРИСТАННЯ •Лінолевий

 НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ •Класичний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Помірно-інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ
Посушливі умови: 35–40 тис. росл./га

Помірне зволоження: 40–45 тис. росл./га

Достатнє зволоження: 45–50 тис. росл./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВМІСТ ОЛІЇ до 53 %

 ВИСОТА РОСЛИН Середня*

 СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА А–Е
* Залежно від вологозабезпечення

 Гібрид помірно-інтенсивного типу з високою 

енергією росту на початкових етапах

 Найкращий потенціал урожайності 

в ранньому сегменті

 Пластичний до термінів посіву (можна висівати 

в оптимально пізні терміни)

 Добре реагує на плодючість ґрунтів 

і високий агрофон

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

Потенціал урожайності

Початкові темпи росту

Стабільність урожаю

Посухостійкість

 8 

 8 

 8 

 8 

 8 

7  

 8 

Комплексна толерантність до хвороб

Толерантність до фомопсису

Толерантність до склеротиніозу

Адаптивність до термінів посіву Ранні — пізні

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лісостеп Полісся

8 08,0 332 72,7
ЖЖитомирс бька обл.,

, ,, ,
СТОВ «ССТОВ «Сокільча»окільча»ОВОВ

8 28,2 442 32,34224422
ОО ес аОдеська бобобл.,бобл.бобл.
,,
ФГ «ОлеФГ «Олена і К»на і К»а і К»»а і К»К»

41 91,99 09,0 44114411,99,94411,
к бобла обл.,ВіВінницькВінницькВінницькааа

,,,
«АрВ «Арчі»чі»ТОВ «АТОВ «

5 25,2 338 18,1
ППолтавсьПолтавсь бка облка обл.,авськаавська
, ,,
АФ «МирАФ «Миргородгород-АФ «МирФ «Ми оорАФ «МирАФ «Ми гоор

ська»ська»

8 98,9 441 61,644
ЧЧеркаськ ба обл.,а а о
, ,,
ТОВ ОлТОВ «ОлТОВ «Олімпімп»імп»мп»ммп»мм

9 69,6 334 44,4,6    34,49,6 34,44
ВВВВолинськВолинськ ба обла обл.,ВВ
,, ,,
ТТТОВ П’ТОВ «П ятидніятидні»ТТ і»і»

9 39,3 332 52,5555599
РіРівненсь бка обл.,,
, ,,

ПСП «ЗдПСП «Здолбуніволбуніввв-в
ське»ське» 8

8 98,9 228 48,44
Л іЛьвівськ ба обл.,
, ,,

ТОВ ЛьТОВ «Львівськевівське»е»е»е»ке 10 410,4    26 026,00 44  0 44 ,0,0
Т іТернопілТернопіл бьська обьська облл.,ь бьська оббька обл

, ,, ,,
ТОВ «АгТОВ «Агрон»рон»ААг«АгАгргАгр

9 69,6 333 73,7333399
ХХмельницХмельниц бька облька обл.,акаХХХХ
, ,,

ТОВ «ПоТОВ «Подільськадільська ілділПоділділоПодділТТТ
зерновазернова вааззерновава

компаніякомпаніякомпанія»»я»»я»»
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ВОЛОГІСТЬ НА ЧАС ЗБИРАННЯ (%) ТА УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
НА ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ І ВИРОБНИЧИХ ПОСІВАХ, 2018 РІК

СИ Честер
ВИСОКИЙ ВИХІД ОЛІЇ ТА СТАБІЛЬНА 
ВРОЖАЙНІСТЬ У ПОСУШЛИВИХ УМОВАХ 
І ЗОНІ ПОШИРЕННЯ НОВИХ РАС ВОВЧКА

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Ранньостиглий

 ВИКОРИСТАННЯ •Лінолевий

 НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ •Класичний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Помірно-інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ
Посушливі умови: 35–45 тис. росл./га

Помірне зволоження: 45–50 тис. росл./га

Доcтатнє зволоження: 50–55 тис. росл./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВМІСТ ОЛІЇ до 54 %

 ВИСОТА РОСЛИН Середня*

 СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА А–G**
* Залежно від вологозабезпечення

** Нові раси після раси G — толерантність

 Ранньостиглий гібрид лінолевого типу з добрими 

темпами росту на перших етапах органогенезу

 Пластичний до термінів посіву. Високий рівень 

посухо- і жаростійкості, добра запиленість кошика

 Високий рівень толерантності до основних хвороб: 

білої гнилі (стеблова і кошикова форми), 

фомопсису, фомозу та ін.

 Висока та стабільна олійність 

і врожайність у посушливих умовах

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

Потенціал урожайності

Початкові темпи росту

Стабільність урожаю

Посухостійкість

7  

7  

 8 

 8 

7  

7  

 8 

Комплексна толерантність до хвороб

Толерантність до фомопсису

Толерантність до склеротиніозу

Адаптивність до термінів посіву Ранні ― пізні

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лісостеп
(Південний)

Степ

7,2    44,5 
Київська

обл.

4,9    28,6 
Миколаївська

обл.

5,7 27,0 
Дніпровська

обл.

6,2    33,4 
Харківська

обл.



Каталог насіння 2020 • Насіння соняшнику. Класичні гібриди

ВОЛОГІСТЬ НА ЧАС ЗБИРАННЯ (%) ТА УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
НА ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ І ВИРОБНИЧИХ ПОСІВАХ, 2018 РІК

Алькантара
ГІБРИД З ВИСОКОЮ ВРОЖАЙНІСТЮ Й 
ОЛІЙНІСТЮ В ПОСУШЛИВИХ УМОВАХ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньоранній

 ВИКОРИСТАННЯ •Лінолевий

 НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ •Класичний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Екстенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ
Посушливі умови: 35–40 тис. росл./га

Помірне зволоження: 40–50 тис. росл./га

Достатнє зволоження: не рекомендується

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВМІСТ ОЛІЇ до 50 %

 ВИСОТА РОСЛИН Середня*

 СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА А–G**
* Залежно від вологозабезпечення

** Після раси F — толерантність

 Гібрид екстенсивного типу з високими темпами 

росту на початкових етапах розвитку

 Висока посухостійкість та жаростійкість

 Високий потенціал урожайності 

(в посушливих умовах)

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

Потенціал урожайності

Початкові темпи росту

Стабільність урожаю

Посухостійкість

 8 

  9

 8 

  9

7  

7  

7  

Комплексна толерантність до хвороб

Толерантність до фомопсису

Толерантність до склеротиніозу

Адаптивність до термінів посіву Ранні — пізні

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лісостеп
(Південний)Степ

99 339 59,59
КіКіровоградська рр

,
облобл.,

ТОВ «УкТОВ «УкТОВ «Украї-раї-раїТТОТТО
на-Хліб»на Хліб»на Хліб»нннна

97,997,94 84,8 337 97,9337337
опетропетровська Д іДніпропетртровсропетровспропет

,,,
облобл.,

ТОВ «АлТОВ «Алігатор»ігатор»

9 59,5 337 97,99,9,
* Х* Херсон бська обл.,ХХеерсонська облХХерсонська обл.,
, ,, ,
ТОВ СПТОВ СП Злато«Злато ОООО

Таврії»Таврії»Таврії» (зро-(зро-(зроТТТТ
шення)шення)шення)

4 84,8 335 25,2
ЛЛуганськ ба обл.,
, ,,

ФГ ДонФГ «Дон»

    55 3535,11
Х іХарківсь бка обл.,а ока о

,
ТОВ АгТОВ «Агроінвестроінвест-в«Аг оінвероінвероінвеАг«Агроінвероінвес

ххолдинг»холдинг»х

      88 33 233,233,2    33,2
ООдеська бобл.,
СВК «ДрСВК «Дружба»ужба»С

7 57,5 3232 1,157,57,5
ДДонецька б обл.,ка ока о
, ,,

брьбрьТОВ ОкТОВ «ОкТОВ «Октябрьтябрь»тябрь»яябябяб

6 96 2828,99   66 282 9999
МиМиколаївМиколаївська облська обл.МиМ .,

,
ТОВ «АгТОВ «АгТОВ «Агро 1»ро 1»ро 1»ТОВ ТОВ 

7 87,8 1919 6,69,9,
З іЗапорізь бка обл.,а ЗЗапоЗЗапор ба 
, ,,,,

ТОВ «АгТОВ «АграрнийрарнийарарВВ арВВ «А арра
дім»дім»дімдім
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ВОЛОГІСТЬ НА ЧАС ЗБИРАННЯ (%) ТА УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
НА ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ І ВИРОБНИЧИХ ПОСІВАХ, 2018 РІК

Босфора
СТАБІЛЬНО ВИСОКА ВРОЖАЙНІСТЬ В УМОВАХ 
ПОСУХИ ТА СТІЙКІСТЬ ДО НОВИХ РАС ВОВЧКА

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньоранній

 ВИКОРИСТАННЯ •Лінолевий

 НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ •Класичний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Екстенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ
Посушливі умови: 35–40 тис. росл./га

Помірне зволоження: 40–50 тис. росл./га

Достатнє зволоження: не рекомендується

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВМІСТ ОЛІЇ до 49 %

 ВИСОТА РОСЛИН Вища за середню*

 СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА А–F
* Залежно від вологозабезпечення

 Гібрид екстенсивного типу з високими темпами 

росту на початкових етапах розвитку

 Висока посухостійкість

 Високий потенціал урожайності 

(у своїй групі стиглості)

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

Потенціал урожайності

Початкові темпи росту

Стабільність урожаю

Посухостійкість

 8 

 8 

 8 

  9

6

5

 7

Комплексна толерантність до хвороб

Толерантність до фомопсису

Толерантність до склеротиніозу

Адаптивність до термінів посіву Ранні — пізні

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степ
(Південно-Східний)

5 55,5 339 39,3333
Д іДніпропеДніпропетровськатровська всовс
, ,,

облобл.,
ТОВ «Ал ТОВ «Алігатор»ігатор»ігатор»аттатат

7 27,2 336 26,2
Х іХарківсь бка обл.,
, ,,
ТОВ «Пр ТОВ «Промінь»омінь»міромомі«Промомін

9 19,1 334 84,833
КіКіровогрКіровоградськаадська дад
, ,,

облобл.,
ТОВ «УкТОВ «УкТОВ «Украї-раї-раї-ТОТОВ «Украї-р їТОТОВ «Украр
на-Хліб»на-Хліб»на Хліба л ба-ХлібХа-ХлібХ

5 45,4 3344
ЛЛуганськ ба обл.,

,
ФГ «ДонФГ «Дон»»ФГ «До

   88 25,25,9988 22522588
ДонецькаДонецька облобл.,оДо ,,оДо

«ДОНСВСДОНСВС»

8 38,3 222 52,558 3 22 58
ХХерсонсьХерсонсь бка облка обл.,
, ,,

ТОВ «СлТОВ «СлТОВ «Славута Югавута Югавута Юг»»»

6 96,9 119 29,2
З іЗапорізьЗапорізь бка облка обл.,
, ,,
ТОВ «АгТОВ «АгТОВ «Аграрнийрарнийрарний  ТОВ «АгрТОВ «Агра

дім»дім»дім»»»»»
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ВОЛОГІСТЬ НА ЧАС ЗБИРАННЯ (%) ТА УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
НА ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ І ВИРОБНИЧИХ ПОСІВАХ, 2018 РІК

СИ Кадікс
УНІКАЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ СТІЙКОСТІ ДО 
ПОСУХИ, ХВОРОБ ТА НОВИХ РАС ВОВЧКА

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньоранній

 ВИКОРИСТАННЯ •Лінолевий

 НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ •Класичний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Помірно-інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ
Посушливі умови: 35–45 тис. росл./га

Помірне зволоження: 40–50 тис. росл./га

Достатнє зволоження: не рекомендується

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВМІСТ ОЛІЇ до 49 %

 ВИСОТА РОСЛИН Середня*

 СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА А–G**
* Залежно від вологозабезпечення

** Після раси F — толерантність

 Гібрид помірно-інтенсивного типу з високою 

початковою енергією росту та високим 

потенціалом урожайності в посушливих умовах

 Високий потенціал урожайності 

(у своїй групі стиглості)

 Висока посухостійкість

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

Потенціал урожайності

Початкові темпи росту

Стабільність урожаю

Посухостійкість

  9

 8 

 8 

  9

 8 

 8 

 8 

Комплексна толерантність до хвороб

Толерантність до фомопсису

Толерантність до склеротиніозу

Адаптивність до термінів посіву Ранні — пізні

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степ
3 93,9 446 66,666,3 9 466,

КіКіровоградська аа
, ,, ,,

облобл.,
ТОВ «АгТОВ «АгТОВ «Агро-Во-ро-Во-ро Во

лодимир»лодимир»лодимирлодимир

6 86,8 338 58,58,58,5
Х іХарківсь бка обХарківсь бблка обл.,Харківсь бка об
,, ,
ОВ «ПрОВ «ПрТОВ «ПрТОВ «Промінь»омінь»ТОВ «ПрОВ «Пр

11 311,3    36 136,11111
* Х* Херсон бська обл.,бл* Херсонська* Херсонська обл

, ,,
ТОВ СПТОВ СП Злато«Злато атаТОВ СП лааТОВ СП лата

Таврії»Таврії» (зро-(зро----
шення)шення)шення)

8 335 65,684 84,8 335,68 3355,6
ЛЛЛуганськ бба обл.,

,,, ,,,, ,,
ФГ «ДонФГ «ДонФГ «Дон»»

10 210,2    32 832,832323232
Д іДніпропетровська всьвсь

, ,
облобл.,

с»с»ТОВ «КоТОВ «Колос»лос»лос»КоККоК

7 57,5 332277 332332
ОООдеська ббобл.,
,

ФГ «ОлеФГ «Олена і К»на і К»»»Ф »»

7 47,4 229 19,17 44 17 44 1
М їМ їМиколаїв ббська обл.,аї .аї .,МММ
, ,,

ПСП «КоПСП «Корпораціярпорація ККо ораціярпорацКоКо ораціярпорац
України”Україниї

282810 110,1    211     8811
ообобоблобл.,ДДонецька об

,
С»С»ДОНСВС«ДОНСВС«ДОНСВС»»

8 18,1 222 52,58,1 28,1 2
З іЗапорізь бка обл.,ооб
, ,
ТОВ «АгТОВ «Аграрнийрарний рнийнийрнийний

дім»дім»дім»
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ВОЛОГІСТЬ НА ЧАС ЗБИРАННЯ (%) ТА УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
НА ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ І ВИРОБНИЧИХ ПОСІВАХ, 2018 РІК

НК Бріо
ЛІДЕР З ПРОДАЖІВ У СВІТІ, МАКСИМАЛЬНА 
ВРОЖАЙНІСТЬ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ Й ПОЛІССЯ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньостиглий

 ВИКОРИСТАННЯ •Лінолевий

 НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ •Класичний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ
Посушливі умови: не рекомендується

Помірне зволоження: 45–55 тис. росл./га

Достатнє зволоження: 55–60 тис. росл./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВМІСТ ОЛІЇ до 52 %

 ВИСОТА РОСЛИН Середня*

 СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА А–Е
* Залежно від вологозабезпечення

 Високоврожайний гібрид соняшнику інтенсивного 

типу вирощування

 Найраніший у своїй групі стиглості

 На перших етапах розвитку має сповільнені 

темпи росту

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

Потенціал урожайності

Початкові темпи росту

Стабільність урожаю

Посухостійкість

  9

7  

 8 

6  

 8 

 8 

 8 

Комплексна толерантність до хвороб

Толерантність до фомопсису

Толерантність до склеротиніозу

Адаптивність до термінів посіву Середні — оптимально пізні

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лісостеп Полісся

7 37,3 335533553355
Ч і іЧернігівська ор боблоблобл.,ернігівська о

,
СТОВ І«ІржрСТОВСТОВ «Іржаржа-СТОВ І« рж

вецьке»вецьке»

4 444 74,7447 47,4 44 
ька бобл.,ССумсьСумськськ

,,,
МрМрія»ія»МТОВ «ТОВ «ТОВ «М«МВ «М

1212 4343 3,3
ВВолинськ ба обл.,

,
ФГ «ЧобФГ «Чобатурка»атурка»ур

11 711,7    41 141,111
РіРівненсь бка обл.,
,

ПСП «ЗдП «Здолбуніволбунів-ЗПСП «ЗПСП «ЗПСП «ЗдПСССП «ЗСП «Здол
ське»ське»ське»

778 78,7 440 70,78,7 44 778,7 44 77
л.,ВіВінницькВінницькВінницьк ба обла обла обл.обл.,обл.,

, ,,
»»чі»ТОВ «Ар ТОВ «Арчі»чі»

6 66,6 339 69,66,6 6,6 
ППолтавсь бка обл.,кака
, ,,
ТОВ «СоТОВ «Сорочинрочинрочин-оччиноччин-

ське»ське»

6 56 5 3388,6 5 386 56,5 338 78,7,8,56,5 33866,
К їКиївськаКиївська боблобл.,..
, ,,

СТОВ «АСТОВ «Агросвіт»гросвіт»іітССТ івітСТСТ

7 87,8 338 38,33
ЖЖитомирс бька обл.,.,

, ,,
СТОВ «ССТОВ «Сокільча»окільча»»»»

1

6,6,6 337 77,77 67,677
ЧЧЧеркаськ ба обл.,ЧЧЧЧеркаськаЧЧеркаська 
,,, ,,,,

ТОВ «АгТОВ «АгроРось»роРось»ТОВ «Т ооРосьТОВ «ТОВ оо

9 49,4 333 73,73,749,44,4 3,79,
ХХ еХмельницХмельниц ба обька облька обл.,меме ,м
, ,,,,,

ТОВ «ПоТОВ «Подільськадільська аТОТ а ТОТ
зерновазернова 

компаніякомпаніякомпаніякомпанія»»»»

48,4 331 71,78 48,4
ООдеська бобл.,кака 
,,
ФГ «ОлеФГ «Олена і К»на і К»на і Ка і Кна і Ка і К
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ВОЛОГІСТЬ НА ЧАС ЗБИРАННЯ (%) ТА УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
НА ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ І ВИРОБНИЧИХ ПОСІВАХ, 2018 РІК

НК Конді
ВІДМІННИЙ ПАРТНЕР ДЛЯ ПЕРЕРОБНИКІВ, 
РЕКОРД УРОЖАЮ ОЛІЇ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньостиглий

 ВИКОРИСТАННЯ •Лінолевий

 НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ •Класичний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ
Посушливі умови: 40–45 тис. росл./га

Помірне зволоження: 45–55 тис. росл./га

Достатнє зволоження: 55–60 тис. росл./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВМІСТ ОЛІЇ до 54 %

 ВИСОТА РОСЛИН Середня/вища за середню*

 СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА А–Е
* Залежно від вологозабезпечення

 Гібрид інтенсивного типу з доброю енергією 

росту і високим потенціалом урожайності

 Найкращу віддачу забезпечує на родючих ґрунтах

 Рекомендований для олієпереробних підприємств 

як один із найбільш високоврожайних 

гібридів з високим вмістом олії

 Наприкінці вегетації стебло рослин на вигляд 

здорове, без пошкодження хворобами

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

Потенціал урожайності

Початкові темпи росту

Стабільність урожаю

Посухостійкість

  9

 8 

  9

7  

 8 

 8 

 8 

Комплексна толерантність до хвороб

Толерантність до фомопсису

Толерантність до склеротиніозу

Адаптивність до термінів посіву Середні — оптимально пізні

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лісостеп Полісся

6 66,6 339339 59,555339 55
Ч і іЧернігіввгів бська облська обл.,Чернігів
,, ,
СТСТОВ «ІСТОВ «Іржаржа-СТ

вецьке»вецьке»    9 3939,77    99    9 39
ббл.,РіРівненсьРівненсь бка облка обл.,Р ббл

,
ПСП «ЗдПСП «Здолбуніволбунів-

ське»ське»

8 48,4 4433
ЖЖитомирс бька обл.,рсЖитомирс ,томирська обл.,Жи

,,
СТОВ «ССТОВ «Сокільча»окільчаСТСТОВ «ССТОВ «Сокільча»окільча»ТОВ «ССТОВ «Сокільча»окільчаСС

7
7 57,5 447 97,9777777

ССумська бобл.,ССуСу
,,

ТОВ «МрТОВ «Мрія»ія»ТТТТТ

6 96,9 447 27,2449999 4466
Х еХмельницХмельниц а обька облька обл.,ооблеХмееХме ообл
, ,, ,

ТОВ «АгТОВ «Агропромропромропром-ммТ мм
ітехніка»техніка»

10 310,3    445 645,64
К їКиївськаака боблобл.,ка
,,
ФГ К ФГ «ККолКолосос»ККо

8,88 88,8 444 84,88,88,8
л.,ВіВінницькВінницьк ба обла облВінницьк л.,Вінницьк л.,
,, ,, ,,

аа»га»ТОВ ОлТОВ «ОлТОВ «ОльгаьгаьгаО« а»О«О а»

7 47,4 443 63,6 
ППолтавсь бка обл.,аа
, ,

ФГ ГриФГ «ГриФГ «Григага»га»ФФГ «ГриФФФГ «Гри57,557,5 339 99,97 57,5 3399,3399,777
ЧЧеркаськ ба обл.,
, ,, ,,

ТОВ АгТОВ «АгроРосьроРось»ь»»ь»

16 416,4    3838
ВВолинськ ба облькька обла обл.,ьк ба обл

,
ТОВ «ПТОВ «П’ятидні»ятидні»П’«П
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ВОЛОГІСТЬ НА ЧАС ЗБИРАННЯ (%) ТА УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
НА ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ І ВИРОБНИЧИХ ПОСІВАХ, 2018 РІК

СИ Купава
НАЙКРАЩІ ВРОЖАЙНІСТЬ І ВМІСТ ОЛІЇ 
В УМОВАХ НОВИХ РАС ВОВЧКА

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньостиглий

 ВИКОРИСТАННЯ •Лінолевий

 НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ •Класичний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ
Посушливі умови: 40–45 тис. росл./га

Помірне зволоження: 50–55 тис. росл./га

Достатнє зволоження: 50–55 тис. росл./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВМІСТ ОЛІЇ до 53 %

 ВИСОТА РОСЛИН Середня/вища за середню*

 СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА А–G**
* Залежно від вологозабезпечення

** Після раси F — толерантність

 Високоврожайний гібрид інтенсивного типу 

з високою початковою енергією росту

 Унікальне поєднання толерантності 

до хвороб і посухи

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

Потенціал урожайності

Початкові темпи росту

Стабільність урожаю

Посухостійкість

  9

 8 

  9

7  

 8 

 8 

 8 

Комплексна толерантність до хвороб

Толерантність до фомопсису

Толерантність до склеротиніозу

Адаптивність до термінів посіву Середні — оптимально пізні

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лісостеп Полісся
Степ

(Центральний 
і Північний)

6 76,7 339 69,66,7    396 76,7 33 69,676,7 339 69,666
оЖЖитомирсЖитомирсЖитомирс бька облька облька обл.,ЖЖ а оЖЖ

,,, ,, ,,
СТОВ «ССТОВ «Сокільча»окільча»

7 97,9 443 43,477,77,
ССумська бобл.,СуСССССС
,,,,

ТОВ «МрТОВ «Мрія»ія»Т

99 42429 449 44
ВіВіВінницькВінницьк бба обла обл.,В бобВ боб

ТОВ «АрТОВ «Арчі»чі»іі

7 57,5 337 27,2
Х іХарківсь бка обл.,об
, ,
ТОВ «ПрТОВ «Промінь»омінь»нПроміноміньПроміномінь

3337 17,19 69,6 33399999999,9999
касркаськ ба обл.,еркаеркЧЧЧЧЧЧеЧЧЧЧЧЧ

,,,,
ТОВ ОлТОВ «Олімпімп»ТОТТ Т

12 212,2    36 636,62,2    32,2    3
Т іТернопілТернопіл бьська обьська обллл.,ТеТерноно

, ,,,,
ТОВ «БуТОВ «Бучач»чач»ТТТТОТ ачач

1010 3333 7,71111
* Х* Херсо* Херсон бс а обська обл.,* Х* Х

,,
ТОВ СПТОВ СП «Злато«Злато СПСП

Таврії»Таврії» (зро-(зро-Таврії» (зроТаврії» (зро
шення)шення)шення)8 28,2 333 13,18 28 188 1

ОдООдеська бобл.,Од
,,
СВСВСВВК «ДрВК «Дружба»ужба»ВВ

6 26,2 332 42,4
ЛЛуганськ ба обл.,ЛуЛЛугансьЛЛугансь
, ,,,,
КФГ «СаСапфір»пфір»СКФГ «КФГ «СапфФГ «ССапф

7 97,9 446 76,77777
ППолтавсь бка обл.,Полтавсь бка облПолтавсь бка обл
, ,
ФГ «ГриФГ «Грига»га»

Т

4 34,3 446 96,94 34,3 4464 34,3 446
КіКіровоградська ськська
, ,,

облоблобл.,
ТОВ «АгТОВ «Агро-Во-ро-Во-о-оо-

лодимир»лодимир»лодимирлод р

ППП

5 75,7 442 52,544
Д іДніпропетровська ровров
, ,,

облобл.,,.,
тор»р»р»тор»ТОВ «АлТОВ «Алігатор»ігаторАл«АлігАл«Аліг

7
,

11 211,2    32 532,533232323311
ДДонецька бобл.,цьк .,.,цьк
,,
«ДОНСВС«ДОНСВС»»ДОДОДОДО

55 325 32,32,66   55 323
ММиколаївМиколаївська облська обл.,МММММ

,,
ТОВ «ПрТОВ «Промінь»омінь»ТОВ «ППТОВ «ПП
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ВОЛОГІСТЬ НА ЧАС ЗБИРАННЯ (%) ТА УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
НА ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ І ВИРОБНИЧИХ ПОСІВАХ, 2018 РІК

СИ Ласкала
СТАБІЛЬНО ВИСОКА ВРОЖАЙНІСТЬ 
ТА СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА І ХВОРОБ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньостиглий

 ВИКОРИСТАННЯ •Лінолевий

 НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ •Класичний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Помірно-інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ
Посушливі умови: 40–45 тис. росл./га

Помірне зволоження: 50–55 тис. росл./га

Достатнє зволоження: 50–55 тис. росл./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВМІСТ ОЛІЇ до 52 %

 ВИСОТА РОСЛИН Середня*

 СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА А–G**
* Залежно від вологозабезпечення

** Після раси F - толерантність

 Високоврожайний гібрид помірно–інтенсивного 

типу з високою початковою енергією росту

 Високий потенціал урожайності

 Пластичний до різних способів обробітку ґрунту

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

Потенціал урожайності

Початкові темпи росту

Стабільність урожаю

Посухостійкість

  9

 8 

  9

 8 

 8 

 8 

 8 

Комплексна толерантність до хвороб

Толерантність до фомопсису

Толерантність до склеротиніозу

Адаптивність до термінів посіву Середні ― оптимально пізні

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лісостеп Полісся
Степ

(Центральний 
і Північний)

7 57,5 445 85,877777
С с аСумська обобл.,
,,

ТОВ «Мр ТОВ «Мрія»ія»

7 67,6 448 98,97,6 447,6 44 999
ППолтавсь бка обл.,обоб
, ,, ,

ФГ ГриФГ «ГриФГ «Григага»га»

 Т

4 54,5 445 45,4445445
КіКіКіровоградська сьсь
, ,,

облобл.,
ТОВ «Аг ТОВ «Агро-Во-ро-Во-ВооВоо

лодимир»лодимир»лодимирлодимир

8 8 339 99,98 88,8 
еЧеркаськ бба обл.,ЧЧЧеЧ

,,,
ТОВ «ОлТОВ «Олімп»імп»

58,58 88,8 338 58338 58 555338 58,5
бблобл.,ВіВінницькВінницькВінницьк ба оба оба о
,,,

лОльга»ьга»ТОВ «ОлТОВ «Ол

18,1 338 18,188 8 118 11
ОО ес аОдеська бобобл.,
,,
СССВК «ДрСВК «Дружба»ужба»СС

,2,24 44,4 337 27,233
овськовськаД іДніпропетровсьропетропет

,,, ,,
облллобл.,облоблоблоблобл

ТОТОВ «АлТОВ «Алігатор»ігатор»ТО ліггатор»ТОВ «Алігігатор»Т

7 37,3 36 76,733 3367,3 366
ХХар л.,Х іХарківсь бка обл.,ХХар бл.,
, ,,
ТОВ ПрТОВ «Проміньомінь»

10 210,2    35 635,6
* Х* Херсон бська обл.,обл. Херс Херсонська обл.,

, ,
ТОВ СПТОВ СП Злато«Злато лалТОВ СП ЗЗлТОВ СП ЗлаЗл

Таврії»Таврії»Таврії» (зро-(зро-(зроро-о-ро-о-
шення)шення)шення)

7 07,0 3337,0 334 84,87,0 33
ЧЧ і іЧернігівЧернігів бська облська обл.,Ч і іЧ
, ,,,
ФГ СвіФГ «СвіФГ «Світаноктанок»танок»

5 75,7 333 73,75,7 55,7 55,7 
ьк ба обл.,ЛЛуганська обька обл

,,,
фір»р»КФГ «СаКФГ «Сапфірпфір»фір»р»

5 15,1 333 43,45 15 15
М їМиколаївМиколаїв бська облська обл.,всвсМММ
, ,,
ТОВ ПрТОВ «Проміньомінь»рр ньомінь»рроміньомінь»
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ВОЛОГІСТЬ НА ЧАС ЗБИРАННЯ (%) ТА УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
НА ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ І ВИРОБНИЧИХ ПОСІВАХ, 2018 РІК

CИ Арізона
НАЙВИЩИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ В 
УМОВАХ НОВИХ РАС ВОВЧКА, ВІДМІННА 
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ПОСУХИ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньостиглий

 ВИКОРИСТАННЯ •Лінолевий

 НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ •Класичний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ
Посушливі умови: 35–45 тис. росл./га

Помірне зволоження: 45–50 тис. росл./га

Достатнє зволоження: 50–55 тис. росл./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВМІСТ ОЛІЇ до 54 %

 ВИСОТА РОСЛИН Середня*

 СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА А–F
* Залежно від вологозабезпечення

 Помірно-інтенсивний гібрид лінолевого типу, 

відмінно розкриває потенціал на родючих 

ґрунтах та при високому рівні агротехніки

 Добра запиленість кошика

 Висока стабільна врожайність та олійність

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

Потенціал урожайності

Початкові темпи росту

Стабільність урожаю

Посухостійкість

  9

 8 

  9

 8 

 8 

 8 

 8 

Комплексна толерантність до хвороб

Толерантність до фомопсису

Толерантність до склеротиніозу

Адаптивність до термінів посіву Середні — оптимально пізні

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лісостеп
Степ

(Центральний 
і Північний)

6 96,9 332 72,7
Х іХарківсь бка обл.,блба облба обл
, ,
ТОВ ПрТОВ «П омінь»ПрПрТОВ «Проміньомінь»омінь»ПрТОВ «П омінь»

8 28,2 336 66,68,8,288,2
анськ ба обл.,ьЛЛуганська онська о

,,,
»ФГ ДонФГ «ДонФГ «Дон»»»

7 17,1 550 30,37 1 5507 1 5500
ППолтавсь бка обл.,бл.,ббл.,
, ,

ФГ «ГриФГ «Грига»га»а»а»»

4334335 85,8 44338,8,
петрпетровськаД іДніпропетрДніпДніпр

,,,
облобл.,

ТОВ «АлТОВ «Алігатор»ігатор»ОВВ «Ал тігатоОВВ «Ал тігато

2,28 58,5 442 22,28 58 5 44 228 58 5 44 2,2
бл.,ВіВінницькВінницьк ба обла облбоблбобл.,
,,, ,,

гага»ьга»ТОВ ОлТОВ «ОлТОВ «Ольгьгьг

8 588 58,5 442 22,28 58 5
ЧЧеркаськ ба обл.,
, ,,
ТОВ «ОлТОВ «Олімп»імп»»»

8 28,2 441 41,44444
КіКіровоградська сдс
, ,,

облобл.,
СТОВ «ССТОВ «Степ-А-теп-А-ОВ -А-п--А-ОВ -Ап-А

гро»гро»гро»гроро»роо»

2

0 80,812 312,3    40 840,81212     00001212
а боблобл.,ДДонецька боб .,.,

,,
ССВССВССВС»«ДОНС«ДОНС«ДОНС

7 37,3 339 79,777 39 739,7
ООдеськаОдеська боблобл.,,,
,,
ФГ «ОлеФГ «Олена і К»на і К»К»»Ф К»»

5 65,6 334 94,96 996 9945
М їМ о аїМиколаїв бс а обська обл.,аївська облаївська облММ
, ,,
ТОВ «Пр ТОВ «Промінь»омінь»ро

р

10 110,1    3434
* Х* Херсон бська обл.,

,
ТОВ СПТОВ СПТОВ СП Злато«Злато«Злато оатоОВТОВ СП ЗОВТОВ СП о«Злато 

Таврії»Таврії» (зро-(зро-роороо
шення)шення)шення)

8 28,2 226 66,6668 2 226,68 2 22 66,62222
З іЗапорізь бка обл.,
, ,,,
ТОВ «Аг ТОВ «Аграрнийрарний 

дім»дім»
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ВОЛОГІСТЬ НА ЧАС ЗБИРАННЯ (%) ТА УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
НА ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ І ВИРОБНИЧИХ ПОСІВАХ, 2018 РІК

СИ Едісон
ВИСОКА ВРОЖАЙНІСТЬ В УМОВАХ 
ПОСУХИ І НОВИХ РАС ВОВЧКА

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньостиглий

 ВИКОРИСТАННЯ •Лінолевий

 НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ •Класичний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Помірно-інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ
Посушливі умови: 35–45 тис. росл./га

Помірне зволоження: 45–50 тис. росл./га

Достатнє зволоження: 50–55 тис. росл./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВМІСТ ОЛІЇ до 54 %

 ВИСОТА РОСЛИН Середня*

 СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА А–G**
* Залежно від вологозабезпечення

** Після раси F — толерантність

 Помірно-інтенсивний гібрид лінолевого типу, 

відмінно розкриває потенціал на родючих 

ґрунтах та при високому рівні агротехніки

 Добра запиленість кошика, високий рівень 

стійкості до несправжньої борошнистої роси

 Висока стабільна врожайність та олійність

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

Потенціал урожайності

Початкові темпи росту

Стабільність урожаю

Посухостійкість

  9

 8 

  9

 8 

 8 

 8 

 8 

Комплексна толерантність до хвороб

Толерантність до фомопсису

Толерантність до склеротиніозу

Адаптивність до термінів посіву Середні (оптимальні) ― пізні

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лісостеп
Степ

(Центральний 
і Північний)

8 98,9 336 66,68 9 66,,666,68 9
* Х* Херсон бська обл.,лл
, ,, ,,,
ТОВ СПТОВ СП Злато«Злато оооо

Таврії»Таврії» (зро-(зро-
шення)шення)я)шешенняшення)

8 22 334 54,58 28,2 348 22 34,5
ббл.,ЛЛуганськ ба обл.,ббл.,
,,,

КФГ «СаКФГ «Сапфір»пфір»

6,96,97 37,3 336 96,99,936,996,
тровтровськаД іД іДніпропетроветроетро

,,,
обоблобл.,обобббб

 ТОТОВ «АлТОВ «Алігатор»ігатор»ТОТОВ «АТОВ «АТОТОТОВ «АОВ «А

8 88,8 8 335 85,88888
ООдеська ькака бобл.,ка 
,,
ФГ «ОлеФГ «Оленнена і К»на і К»енн

34 934,912 112,1    34 934,911     3434343411 9
ьькаька боблобл.,ДДонецьк лл

,
ННСВСНСВСНСВС»ДОН«ДОН

9 19,1 333 33,399 119 19,1
КіКіровогрКіровоградська овов
, ,,

облобл.,ооооб
ТОВ «Ук ТОВ «Украї-раї-««««
на-Хліб»на Хліб»на Хліб»на ХлібХллХлХл

5 55,5 333 23,25 33 235 33 23
М їМиколаїв бська обл.,икик
, ,,
ТОВ «ПрТОВ «Промінь»омінь»ТТТ

4 333344 334 333
Х іХарківсь бка обл.,Х
ТОВ «БаТОВ «БалІнвест»лІнвест»

0 310,3    31 631,6,11111111
ХХерсонсь бка обл.,ка обл.,р ка обл.,

, ,
ТОВ «СлТОВ «Славута Югавута Юг»»ллавута ЮгТОВ «СлТОВ «Сллавута Юг

12 72,7    21 421,441,42,7  2,7    41,411111121212
З іЗа орізЗапорізь ба обка обл.,л.ькька обл.ЗЗ
, ,,

ПП «КлєПП «Клєщунов»щунов»в»»єєщунов»щунов»єєщуновщуноППП

1

Полісся
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Естрада
РЕКОРДСМЕН З УРОЖАЙНОСТІ 
Й ОЛІЙНОСТІ В УМОВАХ НОВИХ РАС 
ВОВЧКА, ТОЛЕРАНТНИЙ ДО ПОСУХИ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньопізній

 ВИКОРИСТАННЯ •Лінолевий

 НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ •Класичний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Помірно-інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ
Посушливі умови: 40–45 тис. росл./га

Помірне зволоження: 45–50 тис. росл./га

Достатнє зволоження: 50–55 тис. росл./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВМІСТ ОЛІЇ до 52 %

 ВИСОТА РОСЛИН Середня*

 СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА А–G**
* Залежно від вологозабезпечення

** Після раси F — толерантність

 Гібрид помірно-інтенсивного типу

 Поєднує високий потенціал урожайності 

та високу толерантність до нових рас 

вовчка й основних хвороб соняшнику

 Добра запиленість кошика

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

Потенціал урожайності

Початкові темпи росту

Стабільність урожаю

Посухостійкість

  9

 8 

 8 

 8 

 8 

 8 

 8 

Комплексна толерантність до хвороб

Толерантність до фомопсису

Толерантність до склеротиніозу

Адаптивність до термінів посіву Середні

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лісостеп
Степ

(Центральний 
і Північний)

7 37,3 334 54,5
ЛЛуганськ ба обл.,
, ,,

ФГ ДонФГ «Дон»

7 97,9 448 08,07777
ППолтавсь бка обл.,ПППП
, ,

ФГ «ГриФГ «Грига»га»

443443 53,58 78,7 443
асьаська оба обл.,Чер асЧеркасьЧеркас

,,,
ТООВ «ОлТОВ «Олімп»імп»ТОТО

12 412,4    43 443,444344344
ДДо е аДонецька бобобл.,цьк л.л.цьк
,,
«ДОНСВС«ДОНСВС»»ОДООДО

6 16,1 442 12,1
КіКіКіровоградськагргр
, ,,

облобл.,лл.лл.
ФГ «ЮліФГ «Юлія»я»я»іЮлліяЮлл

4 84,8 337 87,8
Х іХарківсь бка обл.,
, ,,

ТОВ Ба ТОВ «БалІнвестлІнвест»

9 89,8 335 95,99 89,8 35,5,9 89,8 3
* Х* Херсон бська обл.,бблл.,ббл.,
, ,, ,
ТОВ СП ТОВ СП «Злато«Злато 

Таврії»Таврії» (зро-(зро-
шення)шення)шення)

5 35,3 333 33,33
М їМиколаїв бська обл.,.л.,
, ,,
ТОВ ПрТОВ «Проміньомінь»В «Промінь»В «Промінь»

88,2 228 22 332 92,98 98 22 9
ОдеОдееськаеська боблобл.,дес
,,
ФГ «ФГ ««О«ОлеОлена і К»на і К»«О«О

11 011,0    32 332,333
Д іДніпропетровська роров

, ,
облобл.,л.,бл.,

олос»о ос»ос»лос»ТОВ «КоТОВ «КолослолВ «ВВ «В

9 49,4 225 25,225,2,, 25,2
З іЗапорізь бка обл.,бблЗЗапорізЗЗапоріз ббл
, ,,,, ,,
ТОВ «Аг ТОВ «Аграрнийрарний иниАА рарниААг ирарни

дім»дім»іі

7 77,7 222 32,3,,
ХХХерсонсь ббка обл.,ка обл.,ка обл.,
, ,,,

ТОВ «РиТОВ «Ри ТОВ «Риссс «РиВ « ТОВТОВ «Ри ТОВ «
України»України»України»рраїнирраїни
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СТАНДАРТ УРОЖАЙНОСТІ 
СОНЯШНИКУ

НОВИНКИ:

РЕКОРДНІ 
ПОКАЗНИКИ ВМІСТУ 

ОЛІЇ — ДО 54 %

СТІЙКІСТЬ 
ДО ВОВЧКА 

РАС A–G

СТІЙКІСТЬ 
ДО ПОСУХИ 
ТА ХВОРОБ

ВИСОКИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ 

УРОЖАЙНОСТІ 

Алькантара  СИ Едісон  СИ Честер
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Компанія «Сингента», розуміючи потреби сільгоспвиробників, створила свої 

перші HTS-гібриди (Суміко HTS та Субаро HTS), оптимізовані для гербіциду 

Експрес® компанії FMC

Соняшник як широкорядна культура на початкових етапах свого розвитку мало конкурує з бур’янами, тому його 

посіви можуть засмічуватися багатьма їх видами, серед яких нетреба, осоти, амброзія тощо. Навіть невелика 

кількість цих бур’янів призводить до зниження врожаю. Один із заходів їх контролю — застосування гербіциду 

Експрес®, який дозволено для використання на певних толерантних гібридах.

Напрям селекції HTS-гібридів має такі переваги: високий потенціал урожайності, високий вміст олії, толерантність 

до основних хвороб, а також гомозиготний тип стійкості до гербіциду Експрес®. Це робить НТS-гібриди техноло-

гічнішими, адже рівень фітотоксичності неістотний або повністю відсутній після застосування цього гербіциду.

Насіння соняшнику

HTS-гібриди
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ЕКСПРЕС® є зареєстрованою торговою маркою компанії FMC 

© 2018 FMC. Усі права захищені.

Суматра HTS
РАННЬОСТИГЛИЙ ТА ПЛАСТИЧНИЙ HTS-ГІБРИД 
З ВИСОКОЮ ВРОЖАЙНІСТЮ У СВОЄМУ СЕГМЕНТІ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Ранньостиглий

 ВИКОРИСТАННЯ •Лінолевий

 НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ •HTS

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Помірно-інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ
Посушливі умови: 40–45 тис. рослин/га

Помірне зволоження: 45–55 тис. рослин/га

Доcтатнє зволоження: 50–55 тис. рослин/га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВМІСТ ОЛІЇ до 50 %

 ВИСОТА РОСЛИН Середня*

 СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА А–F
* Залежно від вологозабезпечення

 Ранньостиглий гібрид лінолевого типу з добрими 

темпами росту на початкових етапах розвитку

 Високий потенціал урожайності (у своїй групі 

стиглості) серед HTS-гібридів

 Пластичний до термінів посіву, зокрема 

придатний до пізніх

 Висока толерантність до нових рас вовчка 

і несправжньої борошнистої роси

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

Потенціал урожайності

Початкові темпи росту

Стабільність урожаю

Посухостійкість

 7 

 7 

6  

6  

 7 

6  

  8

Комплексна толерантність до хвороб

Толерантність до фомопсису

Толерантність до склеротиніозу

Адаптивність до термінів посіву Ранні — пізні

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лісостеп ПоліссяСтеп
(Північний)

Оптимізовано для гербіциду Експрес® компанії FMC

9,2    36,7 
Вінницька

обл.

8,6    43,1 
Київська

обл.

6,6    36,8
Полтавська

обл.

5,9    33,2 
Харківська

обл.

4,6    22,3 
Дніпровська

обл.

4,7    24,1 
Миколаївська

обл.
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ЕКСПРЕС® є зареєстрованою торговою маркою компанії FMC 

© 2018 FMC. Усі права захищені.

Сузука HTS
ПЛАСТИЧНИЙ HTS-ГІБРИД ІЗ ВИСОКОЮ 
ВРОЖАЙНІСТЮ ТА ОЛІЙНІСТЮ В УМОВАХ ПОСУХИ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньоранній

 ВИКОРИСТАННЯ •Лінолевий

 НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ •HTS

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Екстенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ
Посушливі умови: 35–45 тис. рослин/га

Помірне зволоження: 40–50 тис. рослин/га

Доcтатнє зволоження: не рекомендується

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВМІСТ ОЛІЇ до 49 %

 ВИСОТА РОСЛИН Середня/вища за середню*

 СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА А–F
* Залежно від вологозабезпечення

 Середньоранній екстенсивний гібрид зі швидкими 

темпами росту на початкових етапах органогенезу

 Висока врожайність у сульфо-сегменті в 

посушливих умовах за рахунок підвищеної 

посухостійкості та стійкості до вовчка

 Комбінація ключових агрономічних характеристик 

для зон із посушливими і спекотними 

умовами — раннє проростання і дозрівання

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

Степ

Оптимізовано для гербіциду Експрес® компанії FMC

Потенціал урожайності

Початкові темпи росту

Стабільність урожаю

Посухостійкість

 8 

  9

 8 

  9

 7

6

 7

Комплексна толерантність до хвороб

Толерантність до фомопсису

Толерантність до склеротиніозу

Адаптивність до термінів посіву Ранні — пізні

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

6,1 35,7    
Харківська

обл.

6,9    41,2    
Полтавська

обл.

5,8    31,2    
Дніпровська

обл.

5,0 26,8    
Миколаївська

обл. 4,6    18,6    
Херсонська

обл.



ВОЛОГІСТЬ НА ЧАС ЗБИРАННЯ (%) ТА УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
НА ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ І ВИРОБНИЧИХ ПОСІВАХ, 2018 РІК

Каталог насіння 2020 • Насіння соняшнику. HTS-гібриди

ЕКСПРЕС® є зареєстрованою торговою маркою компанії FMC 

© 2018 FMC. Усі права захищені.

Суміко HTS
ВИСОКА ВРОЖАЙНІСТЬ 
І НАЙВИЩИЙ ВМІСТ ОЛІЇ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньоранній

 ВИКОРИСТАННЯ •Лінолевий

 НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ •HTS

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ
Посушливі умови: 40–45 тис. росл./га

Помірне зволоження: 45–55 тис. росл./га

Достатнє зволоження: 55–60 тис. росл./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВМІСТ ОЛІЇ до 55 %

 ВИСОТА РОСЛИН Середня*

 СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА А–Е
* Залежно від вологозабезпечення

 Висока врожайність і найвищий вміст олії

 Середні темпи росту на перших етапах розвитку

 Потенціал урожаю ― як у гібрида НК Бріо

 Оптимізовано для гербіциду Експрес®

компанії FMC

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

Потенціал урожайності

Початкові темпи росту

Стабільність урожаю

Посухостійкість

  9

 8 

 8 

7  

 8 

 8 

 8 

Комплексна толерантність до хвороб

Толерантність до фомопсису

Толерантність до склеротиніозу

Адаптивність до термінів посіву Ранні — пізні

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лісостеп ПоліссяСтеп
(Північний)

8 4 331 41,48 48,4 388 48, 31
лРіРівненсьРівненсь бка облка обл.,ббл
,,,

ТОВ СГПТОВ СГП імім. 
В іВоловікоВоловіковавава

3 963 96,94 34,3 336 96,36  3636
ропетропетровськаД іДніпропет ськаніпроп тровськаніпроп

,,,
облобл.,

ТОВ «АлТОВ «Алігатор»ігатор»ТТТТ

6 06 339 6666 33 666 06,0 339 69,66 06 339 66
ЖЖитомирсЖитомирс бька облька обл.,,.,

, ,,
СТОВ «ССТОВ «ССТОВ «Сокільча»окільча»окільча»»»»»

6 06,0 448 28,24880 0 4886 0
ХХмельницХмельницХмельниц бька облька облька обл.,блХмелмел ббл.Х
, ,, ,

ТОВ АгТОВ «Агропромропром-мм-ТТ мм-
ітехніка»техніка»

33,38 48,4 443 33,8 48 44 ,338 48 44 33,3
бл.,ВіВінницькВінницьк ба обла оббоблбобл
,,, ,,

льгаьга»ьга»ТОВ Ол ТОВ «Олььь

8 88,8 338 58,5,8,
Х* Херсон* Херсон бська облська обл.,* облХ* Херсонська о* Х* Херсонська обл.
, ,, ,,, ,
ТОВ СПТОВ СП «Злато«Злато атато атато 

Таврії»Таврії» (зро(зро-
шення)шення)шення)

4 24,2 336 96,936366
Х іХарківсь бка обл.,всь бка обл.всь бка обл.
, ,,

ТОВ «ОВ « т»»ТОВ «БаТОВ «БалІнвест»лІнвест»ТОВ «ОВ т»»

7 57,5 7 57,5 336 16,17 57,5
їївсьК їКиївськаКиївська боблобл.,сьїївс

, ,,
СТОВ «АСТОВ «АСТОВ «Агросвіт»гросвіт»гросвіт»В

99,66,699 66 335 55,59 559 66 55
ОдеОдееськадеська боблобл.,де
,,
ФГ «ФГ ««Г «Оле«Олена і К»на і К»Г «Г «

3 93,95 25,2 333 93,9
иколаївїиколаїв ббська обл.,М їМ їМиколаї

,,,
ТОВ «Пр ТОВ «Промінь»омінь»ТОВТОВ «

Оптимізовано для гербіциду Експрес® компанії FMC
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ЕКСПРЕС® є зареєстрованою торговою маркою компанії FMC 

© 2018 FMC. Усі права захищені.

Субаро HTS
НОВИЙ СТАНДАРТ УРОЖАЙНОСТІ 
В HTS-СЕГМЕНТІ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньопізній

 ВИКОРИСТАННЯ •Лінолевий

 НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ •HTS

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Помірно-інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ
Посушливі умови: 40–45 тис. росл./га

Помірне зволоження: 45–55 тис. росл./га

Достатнє зволоження: 55–60 тис. росл./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВМІСТ ОЛІЇ до 50 %

 ВИСОТА РОСЛИН Вища за середню*

 СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА А–Е
* Залежно від вологозабезпечення

 Помірно-інтенсивний гібрид лінолевого типу

 Висока стабільна врожайність та олійність

 Високі темпи росту на перших етапах розвитку

 Оптимізовано для гербіциду Експрес®

компанії FMC

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

Потенціал урожайності

Початкові темпи росту

Стабільність урожаю

Посухостійкість

  9

 8 

  9

 8 

 8 

 8 

 8 

Комплексна толерантність до хвороб

Толерантність до фомопсису

Толерантність до склеротиніозу

Адаптивність до термінів посіву Середні (оптимальні)

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лісостеп
Степ

(Північний)

8 08,0 4455
ППолтавсь бка обл.,

,
ФГ «ГриФГ «Грига»га»га»

14,18 88,8 444 14,8 8 44 ,118 8 44 14,1
бл.,ВіВінницькВінницьк ба обла оббблббл
,,, ,,

ьгаьга»ьга»ТОВ ОлТОВ «ОлТОВ «Ольгьь

6 66,6 441 31,366
ькаькаД іДніпропетровськаопеопе

, ,,
,,облобл.,оооо

В «АлАлВ «Алігатор»ігатор»ТОВ «Ал ТОВ «АТОТТОТ

88 18,1 337 57,5888 5555
ЧЧеркаськ ба обл.,,,
, ,,
ТОВ АгТОВ «АгроРосьроРось»ь»ь»

05,05,0 335 55,55 05,05,0 305,0 3
М їМиколаїв бська обл.,а а 
, ,,
ТОВ «ПрТОВ «Промінь»омінь»нннн

66,11 1,111 335 45,416 11
ОдесОдесесська ббобл.,с
,,
ТОВ « ТОВ ««Ма«Магноліягнолія ««М

ЛЛЛЛан»Лан»Лан»ЛЛ

9 09,0 331 81,800
КіКіровоградська вово
, ,,

облоблобл.,ообооб
ТОВ «УкТОВ «Украї-раї-««««У
на-Хліб»на Хліб»на ХлібХліб»Хліб»ХлХл

5555
»»»

Оптимізовано для гербіциду Експрес® компанії FMC

Насіння соняшнику. HTS-гібриди • Каталог насіння 2020
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ГОМОЗИГОТНИЙ ТИП 
СТІЙКОСТІ ДО ГЕРБІЦИДУ 
ЕКСПРЕС® КОМПАНІЇ FMC

ВИСОКИЙ
ВМІСТ ОЛІЇ

ТОЛЕРАНТНІСТЬ
ДО ОСНОВНИХ

ХВОРОБ

ВИСОКИЙ
ПОТЕНЦІАЛ 
УРОЖАЙНОСТІ

ЕКСПРЕС® є зареєстрованою торговою маркою 

компанії FMC © 2018 FMC. Всі права захищені.
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Цей соняшник виведено традиційними методами селекції, і генетичний потенціал вмісту олеїнової кислоти у нього найвищий 

серед олійних культур — до 92–94 %! Світові тенденції виробництва соняшнику засвідчують великі перспективи цього напря-

му в Україні. За останні роки частка високоолеїнового соняшнику у світі виросла і становить близько 10 % від усього вироб-

ництва. На ринку США частка олеїнового соняшнику — більше як 95 %, у Франції — понад половину. 

Розвиток високоолеїнового сегмента видається дуже перспективним напрямом, тим паче урожайність кращих сучасних ви-

сокоолеїнових гібридів не поступається традиційним. І при цьому можна отримати премію, яка повністю перекриває вартість 

насіння на гектар. 

Високоолеїнові гібриди соняшнику здобувають дедалі більшу популярність серед виробників, трейдерів і переробників сіль-

ськогосподарської продукції. 

Факти й перспективи. Що таке високоолеїновий соняшник? Це соняшник 

із вмістом олеїнової кислоти Омега 9 (мононенасичена жирна кислота) 

понад 82 % та низьким вмістом поліненасичених жирних кислот Омега 6 

• ВО олія зберігається вчетверо довше за звичайну завдяки 

стійкості до окислення.

• ВО олія витримує температури вдвічі вищі, ніж звичайна. 

Тому у фритюрі на ній можна смажити в шість разів більше.

• ВО олія починає диміти тільки при +235 °С, що на 100 °С 

вище, ніж в оливкової олії першого віджиму.

• ВО олія містить вітаміну Є більше за інші — 45 мг/100 г. 

Він зміцнює судини, покращує кровообіг, позитивно 

впливає на серцево-судинну систему.

• ВО олія містить 82 % кислоти Омега 9, тоді як звичайна — 

20–27 %. Вона знижує рівень холестерину, попереджає 

виникнення діабету, ожиріння та серцево-судинних за-

хворювань. Зменшує ризик появи раку.

Які переваги високоолеїнової олії?

Насіння соняшнику

Високоолеїнові гібриди
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СИ Арко
РАННЬОСТИГЛИЙ ВИСОКООЛЕЇНОВИЙ ГІБРИД
З МАКСИМАЛЬНОЮ СТІЙКІСТЮ ДО ІРЖІ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Ранньостиглий

 ВИКОРИСТАННЯ •Високоолеїновий

 НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ •Класичний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Помірно-інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ
Посушливі умови: 35–45 тис. рослин/га

Помірне зволоження: 45–50 тис. рослин/га

Доcтатнє зволоження: не рекомендується

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВМІСТ ОЛІЇ до 50 %

 ВИСОТА РОСЛИН Середня*

 СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА А–G**
* Залежно від вологозабезпечення

** Нові раси після раси G — толерантність

 Помірно-інтенсивний високоолеїновий гібрид 

з добрими темпами росту на перших

етапах органогенезу

 Високий рівень посухо- і жаростійкості, 

добра запиленість кошика

 Висока стабільність у стресових умовах

 Високий рівень стійкості до іржі

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

Степ
(Південно-Східний)

Потенціал урожайності

Початкові темпи росту

Стабільність урожаю

Посухостійкість

7

  9

7

  9

 7

6

6

Комплексна толерантність до хвороб

Толерантність до фомопсису

Толерантність до склеротиніозу

Адаптивність до термінів посіву Середні (оптимальні)

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

5,5    37,8 
Харківська

обл.

4,8    25,6 
Миколаївська

обл.

6,3    28,3 
Харківська

обл.

4,6    19,3 
Херсонська

обл.
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Тутті
ЧЕМПІОН ЗА ВРОЖАЙНІСТЮ СЕРЕД 
ВИСОКООЛЕЇНОВИХ ГІБРИДІВ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньостиглий

 ВИКОРИСТАННЯ •Високоолеїновий

 НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ •Класичний

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ
Посушливі умови: 40–45 тис. росл./га

Помірне зволоження: 45–55 тис. росл./га

Достатнє зволоження: 55–60 тис. росл./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВМІСТ ОЛІЇ до 52 %

 ВИСОТА РОСЛИН Середня/вища за середню*

 СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА А–Е
* Залежно від вологозабезпечення

 Гібрид інтенсивного типу, генетично близький 

до гібрида НК Конді

 Найпопулярніший високоолеїновий гібрид 

у Центральній і Західній Європі

 Лідер за рівнем урожайності серед 

високоолеїнових гібридів, найкращу віддачу 

забезпечує на родючих ґрунтах

 Вміст олеїнової кислоти в олії — до 93 % 

(у разі дотримання просторової ізоляції від 300 м 

і за сприятливих погодних умов)

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

Потенціал урожайності

Початкові темпи росту

Стабільність урожаю

Посухостійкість

  9

 8 

  9

 8 

 8 

 8 

7  

Комплексна толерантність до хвороб

Толерантність до фомопсису

Толерантність до склеротиніозу

Адаптивність до термінів посіву Середні (оптимальні)

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лісостеп
Степ

(Північний)

7 87,8 336 96,9
ЖЖитомирс бька обл.,ЖЖ

,, ,,,,
СТОВ «ССТОВ «Сокільча»окільча»СТО лілкілС кілокілССТО

9 99,9 55000 70,700
К їКиївська боббблбл.,боб
,, ,

ФГ «КолФГ «КолооссФГ «Ко ос»с»оссФГ «Ко

7 8 446 76,77 87,8 7 8
ька бобл.,ьССумсьСумсььк

,,,
«МрМрія»ія»ТОВ «ТОВ «М«ММ

6 76,7 444 74,74444444
ХХмельницХмельниц бька облька обл.,обицьицька об
, ,, ,

ТОВ «АгТОВ «Агропромропром-мм«А««А « омм
ітехніка»техніка»

559 09,0 440 50,59,0 44 5509,0 44 50,5
.,ВіВіВінницькВінницьк бба обла обл.обл.,обл.,

, ,,
а»га»ТОВ «ОлТОВ «Ольгаьга

7 37,3 339 39,33
ППолтавсь бка обл.,олтавсолтавс
, ,
ТОВ СоТОВ «Сорочинрочин-ТОВ СоорТОВ Соор

ське»ське»3337 27,28 98,9 39999
еркеркаськ бба обл.,ЧЧЧеркЧер ась

,,,
ТООВ «НоТОВ «НоТОВ «Новий Світвий Світвий СвітТОТОТ 

Агро»Агро»Агро» 9 89,8 330 10,19999
КіКіровоградська радрад
, ,,

облоблобл.,
ТОВ «УкТОВ «Украї-раї-рррр
на-Хліб»на Хліб»на Хліб»»»

35,35,3 335 85,85 35,355
М їМиколаїв бська обл.,МиколаївММиколаїв
, ,,
ТОВ «Пр ТОВ «Промінь»омінь»ПППП
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Коломбі
ВИСОКООЛЕЇНОВИЙ СТАНДАРТ ІЗ 
ПОСУХОСТІЙКОСТІ ДЛЯ СИСТЕМИ CLEARFIELD®

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньоранній

 ВИКОРИСТАННЯ •Високоолеїновий

 НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ •Clearfi eld®

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Екстенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ
Посушливі умови: 35–40 тис. росл./га

Помірне зволоження: 40–45 тис. росл./га

Достатнє зволоження: не рекомендується

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВМІСТ ОЛІЇ до 48 %

 ВИСОТА РОСЛИН Середня*

 СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА А–Е
* Залежно від вологозабезпечення

 Гібрид екстенсивного типу з хорошою енергією 

росту на початкових етапах і високим потенціалом 

урожайності в посушливих умовах

 Придатний для мінімальної і нульової технології 

обробітку ґрунту

 Вміст олеїнової кислоти в олії — до 92 % (у разі 

дотримання просторової ізоляції від 300 м 

і за сприятливих погодних умов)

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

Потенціал урожайності

Початкові темпи росту

Стабільність урожаю

Посухостійкість

 8 

 8 

 8 

  9

6

6

 7

Комплексна толерантність до хвороб

Толерантність до фомопсису

Толерантність до склеротиніозу

Адаптивність до термінів посіву Середні (оптимальні)

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степ
(Південно-Східний)

5 15,11 338 28,2
ОдеськОдеськька бобл.,ька
,,
ТОВ «МТОВ «МММаМаМагноліягноліягнолія ММ

ЛанЛанан»ан»»ан»»

12 512,5    34 834,8122,122,
КіКіровогра с аадська рр
,,,

облобл.,
СТОВ «ТСТОВ «Техно-ехно-ехноТТОТТО

піль»піль»піль»пільпп

5 35,3 332 52,5,3 32 52,3 32 52
М їМиколаїв бська обл.,МиМи
, ,,,,
ТОВ «ПрТОВ «Промінь»омінь»

3 37 37,3 332 12,13 3
Х іХарківсьХарківсь бка облка обл.,
, ,,
ТОВ ПрТОВ «ПрТОВ «Проміньомінь»омінь»

7 77,7 228 28,2
ХХерсонсь бка обл.,
, ,,
ФГ «ПівФГ «Південне»денне»

7 87,8 224 44,487,8 2222487,8
,ДДонецькаДонецька боблобл.,бблббл

, ,,
СС»ДОНСВС«ДОНСВС«ДОНСВСС»С»

12 712,7    17 517,5517 51717 517
З іЗапорізь бка обл.,
, ,

ПП «КлєПП «Клєщунов»щунов»

Унікальний знак Clearfi eld®

є зареєстрованою торговою маркою компанії BASF. 
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Таленто
ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ ВИСОКООЛЕЇНОВИЙ 
CLEARFIELD® ГІБРИД

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньостиглий

 ВИКОРИСТАННЯ •Високоолеїновий

 НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ •Clearfi eld®

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ
Посушливі умови: 40–45 тис. росл./га

Помірне зволоження: 50–55 тис. росл./га

Достатнє зволоження: 55–60 тис. росл./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВМІСТ ОЛІЇ до 50 %

 ВИСОТА РОСЛИН Середня*

 СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА А–Е
* Залежно від вологозабезпечення

 Високоінтенсивний Clearfi eld® гібрид олеїнового 

типу, відмінно розкриває потенціал на родючих 

ґрунтах, при високому рівні агротехніки, в умовах 

помірного й достатнього зволоження

 Cередні темпи росту на перших етапах розвитку

 Досить раннє цвітіння, висока врожайність

 Вміст олеїнової кислоти в олії — до 90 % 

(у разі дотримання просторової ізоляції 

від 300 м і за сприятливих погодних умов)

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

Потенціал урожайності

Початкові темпи росту

Стабільність урожаю

Посухостійкість

  9

 8 

 8 

7  

 8 

 8 

 8 

Комплексна толерантність до хвороб

Толерантність до фомопсису

Толерантність до склеротиніозу

Адаптивність до термінів посіву Середні (оптимальні)

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛісостепСтеп
(Північний)

9 19 19,1 33999 1999
ППолтавсь бка обл.,лтаолта

,,
ТОВ «СоТОВ «Сорочинрочин-В « «В «В «

ське»ське»ське»

5 35,3 444 14,15,35,3 4
КіКіровоградськаоо
, ,,

облобл.,
ТОВ «АгТОВ «АгТОВ «Агро-Во-ро-Во-ро ВоВВ ВВ 

лодимир»лодимир»лодимир»лодимирддидди

6 46,4 442 72,7
К їКиївсььькаька боблобл.,сь
,, ,

СТОВ «АСТОВ «А«АСТОВ «АСТОВ «Агросвіт»гросвіт»«ААСТОСТОВ

8 48,4 4411
ССумська бобл.,С
,
ТОВ «МрТОВ «Мрія»ія»

7,7,9 338 18,177,7 9,99999999999
ЧЧеркаськ ба обл.,
, ,,

ТОВ «АгТОВ «АгроРось»роРось»5 15,1 3388
,ВіВінницькВінницьк ба обла обл.,Вінницька .,Вінницька обл.,

,
СТОВ АФСТОВ АФСТОВ АФ АВ АВ АВ А

ь»ль»О і«Ольгопі«Ольгопільлопііль»льопііль»ль

6 16,1 337 37,33333
Д іДніпропеДніпропетровськатровська тротро
, ,,

облобл.,бл.лбл.
лігатортор»тор»ігатор»ТОВ «АлТОВ «АлТОВ «АлігаторігатігатВ «АВВ «АВ 

6 56,5 336 66,633663366 3
ХХмельницХмельниц бька облька обл.,а онини а о
, ,,

ТОВ АгТОВ «Агрокомпарокомпа-ммВ «В « мм
нія 2004нія 2004нія 2004»»»

7 17,11 333 23,2,11 221,1 22
ОО еська бобл.,ООдесООде
,,,,
ФГФГ ««ОлГ ««Оле«Олена і К»на і К»ФГФГ «Ол

9 49,4 332 42,4,9,
уганськ ба обл.,уЛЛуганськуганськ

,,,,
«ДонДон»»ДФГ «ДФГ «Дон»ДонДон»»

84,8 3184,8 331 71,74 84,8 31
М їМиколаїв бська обл.,
, ,,
ТОВ ПрТОВ «Проміньомінь»В «ТОВ «

Унікальний знак Clearfi eld®

є зареєстрованою торговою маркою компанії BASF. 
© 2016 BASF. Усі права захищено. 
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СИ Експерто
ВИСОКООЛЕЇНОВИЙ CLEARFIELD® ГІБРИД
ІЗ ВИСОКОЮ ВРОЖАЙНІСТЮ І ВИХОДОМ 
ЦІННОЇ ОЛІЇ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньостиглий

 ВИКОРИСТАННЯ •Високоолеїновий

 НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ •Clearfi eld®

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ
Посушливі умови: 40–45 тис. росл./га

Помірне зволоження: 45–55 тис. росл./га

Достатнє зволоження: 55–60 тис. росл./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВМІСТ ОЛІЇ до 50 %

 ВИСОТА РОСЛИН Середня*

 СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА А–Е
* Залежно від вологозабезпечення

 Високоолеїновий Clearfi eld® гібрид інтенсивного 

типу, має найвищий потенціал урожайності 

у своєму сегменті

 Добрі темпи росту на перших етапах органогенезу

 Відмінно розкриває потенціал на родючих ґрунтах 

та при високому рівні агротехніки

 Вміст олеїнової кислоти в олії — до 90 % (у разі 

дотримання просторової ізоляції від 300 м 

і за сприятливих погодних умов)

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

Потенціал урожайності

Початкові темпи росту

Стабільність урожаю

Посухостійкість

  9

 8 

  9

 8 

 8 

 8 

 8 

Комплексна толерантність до хвороб

Толерантність до фомопсису

Толерантність до склеротиніозу

Адаптивність до термінів посіву Середні (оптимальні)

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лісостеп
Степ

(Центральний 
і Північний)

6 86,8 330 20,2
Х іХарківсь бка обл.,
, ,,

ТОВ «БаТОВ «БалІнвест»лІнвест»венвевенве

3337 77,77 47,4 333 7733 77,
какаськ ба обл.,ЧЧеркаЧЧерк

,,,
ТОТОВ АгТОВ «АгроРосьроРось»ТОТОВТОВ

6 76,7 440 20,26666
ССумська бобл.,
, ,,

ТОВ МрТОВ «Мріяія» Т

7 07,0 448 48,448 4,4
ППолтавсь бка обл.,
, ,

ФГ ГриФГ «ГриФГ «Григага»га»«Грига«Грига

4 04,0 443 83,80 0 88
КіКіровоградськавв
, ,,

облобл.,оооо
ТОВ «АгТОВ «Агро-Во-ро-Во-АА«АА

лодимир»лодимир»лодимирлодимирмиримир»мирмир»мим

7 37,3 440 60,633
Д іДніпропетровськатртр
, ,,

облобл.,блбблб
тор»р»тор»ТОВ «АлТОВ «Алігатор»ігаторА«АА«А

7 97,9 339 09,03993393399
ХХмельницХмельницХмельниц бька облька облька обл.,ббьньни боб
, ,,

ТОВ АгТОВ «Агропромропромропром-мм-ВТОВВОВ мм-Т
ітехніка»техніка»

0,08 88,8 338 08,08,8 0,0, 0,0
л.,ВіВінницькВінницькВінницьк ба обла обла облВінницька .ВіВінницька обл.
,, ,, ,, ,

аа»га»ТОВ ОлТОВ «ОлТОВ «ОльгаьгаьгаООльга»ООльга»

15,15,1 333 73,75 15,1 35,5,
М їМиколаїв бська обл.,МиколаївсьММиколаївсь
, ,,
ТОВ «ПрТОВ «Промінь»омінь»рррр
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Засміченість посівів соняшнику однодольними і дводольними видами бур’янів 

призводить до суттєвих втрат урожаю, а відтак і до збитків. Особливо гостро 

ця проблема стоїть з такими видами бур’янів як амброзія, нетреба, щириця 

та квітковим паразитом вовчком. Цю проблему вирішує виробнича система 

Clearfi eld®, у якій використовуються гібриди соняшнику, стійкі до імідазолінонів 

(гербіцид Каптора®)

Clearfi eld® гібриди отримано традиційним способом селекції без застосування генної інженерії. 

Компанія «Сингента» перша у світі створила комерційний гібрид, адаптований до цієї системи, — Санай, 

який було запущено у виробництво 2003 року в Туреччині.

Насіння соняшнику

Clearfi eld® гібриди

Насіння соняшнику. Clearfi eld® гібриди • Каталог насіння 2020

Унікальний знак Clearfi eld® 
є зареєстрованою торговою маркою компанії BASF. 
© 2016 BASF. Усі права захищено. 
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НК Фортімі
РАННІЙ CLEARFIELD® ГІБРИД

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Ранньостиглий

 ВИКОРИСТАННЯ •Лінолевий

 НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ •Clearfi eld®

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Помірно-інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ
Посушливі умови: 35–40 тис. росл./га

Помірне зволоження: 40–45 тис. росл./га

Достатнє зволоження: 45–50 тис. росл./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВМІСТ ОЛІЇ до 51 %

 ВИСОТА РОСЛИН Середня*

 СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА А–Е
* Залежно від вологозабезпечення

 Гібрид помірно-інтенсивного типу з високою 

енергією росту на початкових етапах розвитку

 Стабільно високий урожай у посушливих умовах

 Пластичний до термінів посіву (можна сіяти 

в оптимально пізні терміни)

 Добре реагує на плодючість ґрунтів 

і високий агрофон

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

Потенціал урожайності

Початкові темпи росту

Стабільність урожаю

Посухостійкість

  9

  9

  9

 8 

 8 

 8 

 8 

Комплексна толерантність до хвороб

Толерантність до фомопсису

Толерантність до склеротиніозу

Адаптивність до термінів посіву Ранні — пізні

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лісостеп
Степ

(Центральний 
і Північний)

Полісся

9 59,5 331 31,3
РіРівненсь бка обл.,
, ,,

ПСП ЗдПСП «Здолбуніволбунів-ПСП
ське»ське»сьсьсь

6 06,0 331 81,8
ЛЛуганськ ба обл.,
, ,,

ФГ «ДонФГ «Дон»»
8 98,9 440 20,24444
ХХмельницХмельниц бька облька обл.,ькницькниць
, ,,

ТОВ «ПоТОВ «Подільськадільська ділл«В ««В « ділл
зерновазернова ввавва

компаніякомпаніякомпанія»»»я

9 19,1 336 46,4
ВВолинськ ба обл.,
, ,,

ФГ «ЧобФГ «Чобатурка»атурка»р

10 510,5    34 934,90 500,5,     ,
КіКіровогрКіровогра с аадська КК овКіКіров
,,,

облобл.,оооо
ПП «ПанПП «Панчеве»чеве»чеве»««П««П

8 08,0 334 84,8
ЖЖитомирс бька обл.,

, ,, ,
СТОВ «ССТОВ «Сокільча»окільча»ВОВ

7 17,1 332 22,2,33
ДДонецька бобл.,оне оооне
, ,,

ТОВ «МаТОВ «Маяк»як»ТОВ Маякк»аякк»Т

5 35,3 33115555
,,М їМиколаїв бська обл.,

,
ьр ь»омінь»ТОВ «ПрТОВ «Промінь»омінь

1010 229 89,8229
Д іДніпропеДніпропетровськатровська ввсьввсь

,
облобл.,

ТОВ «КоТОВ «Колос»лос»лос»с»с»с»с»

334334 64,65 35,3 33455 34 65 35 3 34 6
еська бобл.,ООдеськака

,,
ОВ МаОВ «Магноліягнолія ТОВТО МааггнМааггн

Лан»Лан»Лан»»»»»
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СИ Барбаті
CLEARFIELD® ГІБРИД ДЛЯ ПОСУШЛИВИХ УМОВ 
І НИЗЬКОГО АГРОФОНУ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньоранній

 ВИКОРИСТАННЯ •Лінолевий

 НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ •Clearfi eld®

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Екстенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ
Посушливі умови: 35–40 тис. росл./га

Помірне зволоження: 40–50 тис. росл./га

Достатнє зволоження: не рекомендується

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВМІСТ ОЛІЇ до 48 %

 ВИСОТА РОСЛИН Вища за середню*

 СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА А–F
* Залежно від вологозабезпечення

 Екстенсивний гібрид лінолевого типу, витримує 

низький агрофон

 Відмінно розкриває потенціал у посушливих умовах

 Високі темпи росту на перших етапах розвитку

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

Потенціал урожайності

Початкові темпи росту

Стабільність урожаю

Посухостійкість

 8 

 8 

 8 

  9

6

5

 7

Комплексна толерантність до хвороб

Толерантність до фомопсису

Толерантність до склеротиніозу

Адаптивність до термінів посіву Ранні — пізні

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степ
(Південно-Східний)

8 78,7 332 52,57777
КіКіровоградськаадська оо
, ,,

облобл.,оооо
ТОВ «Ук ТОВ «Украї-раї-«В «
на-Хліб»на Хліб»на Хлібна ХлібллХлл

5 65,6 334 14,1,5,655,6
анськ ба обл.,ьЛЛуганська оанська о

,,,
»ФГ «ДонФГ «Дон»»»»»

5 65,6 333 33,3
Х іХарківсь бка обл.,
, ,,

ТОВ «БаТОВ «БалІнвест»лІнвест»БалІнвест

5 35,3 332 92,935, 3235, 32
М їМиколаїв бська обл.,ММММ
, ,,

ьньТОВ «ПрТОВ «Промінь»омінь»

7 87,8 331 71,73 77773
ДДонецькаДонецька боблобл.,нецонец
, ,,

ТОВ МаТОВ «Маякяк»ТООТОТО

8 18,1 330 40,4,1
ОдеськаОдеськакаа бобл.,а
,,
СВК «ДрСВК «Друрруурружба»ужба»ДрДру

8 18,1 227 17,18 18,1118 18,1
ХХерсонсь бка обл.,ссо
, ,
ФГ «ПівФГ «Південне»денне»ГФГГФГ 

8 48,4 221 61,6
З іЗапорізь бка обл.,а обла обл.
, ,
ТОВ «АгТОВ «Аграрнийрарний ТОВ «АгТО рарнийТОВ «АгТОВ рарний

дім»дім»

Насіння соняшнику. Clearfi eld® гібриди • Каталог насіння 2020
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Санай МР
СТАБІЛЬНІСТЬ В УМОВАХ ПОСУХИ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньоранній

 ВИКОРИСТАННЯ •Лінолевий

 НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ •Clearfi eld®

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Екстенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ
Посушливі умови: 35–40 тис. росл./га

Помірне зволоження: 40–50 тис. росл./га

Достатнє зволоження: не рекомендується

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВМІСТ ОЛІЇ до 48 %

 ВИСОТА РОСЛИН Висока*

 СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА А–Е
* Залежно від вологозабезпечення

 Гібрид екстенсивного типу

 Посухостійкий

 Пластичний до термінів посіву

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

Потенціал урожайності

Початкові темпи росту

Стабільність урожаю

Посухостійкість

 8 

  9

 8 

  9

6

6

 7

Комплексна толерантність до хвороб

Толерантність до фомопсису

Толерантність до склеротиніозу

Адаптивність до термінів посіву Ранні — пізні

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степ
(Південно-Східний)

7 17,1 334 74,74444
* Х* Херсон бська обл.,оо
, ,, ,
ТОВ СП ТОВ СП «Злато«Злато аатаат

Таврії»Таврії»Таврії» (зро-(зро-(зроії»рі (зрро-Та ї»Таврії (зро-зро-
шення)шення)шення)шшеншшен

5 15,1 333 03,0
ЛЛуганськ ба обл.,
, ,,
КФГ «СаКФГ «Сапфір»пфір» КК

9 29,2 332 82,82222
КіКіКіровоградська оо
, ,,

облобл.,
ТОВ «УкТОВ «Украї-раї-раїВВОВВ
на-Хліб»на Хліб»на Хліб-ХХ-ХХ

5 15,1 332 82,888
М їМиколаїв бська обл.,бл.,обл.,
, ,,
ТОВ ПрТОВ «Проміньомінь»р ьоміньр ьомінь

9 09,0 227 27,299,0 277,77,99,0 2
ХХерсо сХерсонсь ба обка обл.,бблббл
, ,,

ТОВ «СлТОВ «Славута Югавута Юг»»ЮЮгЮгЮг»»Юг»»

8 18,1 117 97,91111 11
З іЗапорізь бка обл.,обоб
, ,
ТОВ АгТОВ «АгТОВ «Аграрнийрарнийрарнийрнррн

дім»дім»м»мм»м

Каталог насіння 2020 • Насіння соняшнику. Clearfi eld® гібриди



86

ВОЛОГІСТЬ НА ЧАС ЗБИРАННЯ (%) ТА УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
НА ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ І ВИРОБНИЧИХ ПОСІВАХ, 2018 РІК

Унікальний знак Clearfi eld®

є зареєстрованою торговою маркою компанії BASF. 
© 2016 BASF. Усі права захищено. 

НК Неома
ІНТЕНСИВНИЙ ГІБРИД ДЛЯ ВИРОБНИЧОЇ 
СИСТЕМИ CLEARFIELD®

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньостиглий

 ВИКОРИСТАННЯ •Лінолевий

 НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ •Clearfi eld®

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ
Посушливі умови: 40–45 тис. росл./га

Помірне зволоження: 50–55 тис. росл./га

Достатнє зволоження: 50–60 тис. росл./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВМІСТ ОЛІЇ до 50 %

 ВИСОТА РОСЛИН Середня*

 СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА А–Е
* Залежно від вологозабезпечення

 Гібрид інтенсивного типу із середньою енергією 

початкового росту і високим потенціалом уро-

жайності. Генетично близький до гібрида НК Бріо

 Найкращу врожайність забезпечує 

на родючих ґрунтах

 Один з найкращих і найпопулярніших гібридів 

для виробничої системи Clearfi eld®

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

Потенціал урожайності

Початкові темпи росту

Стабільність урожаю

Посухостійкість

  9

 8 

 8 

7  

 8 

 8 

 8 

Комплексна толерантність до хвороб

Толерантність до фомопсису

Толерантність до склеротиніозу

Адаптивність до термінів посіву Середні (оптимальні)

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лісостеп
Степ

(Північний) Полісся

8 18,1 4466
С с аСумська обобл.,
,,
ТОВ «Мр ТОВ «Мрія»ія»

7 87,8 337 37,38    3 ,
ЖЖитомирс бька обл.,ЖитомирсЖитомирс блька обл.,Житомирс бька обл.,Ж

, ,,,
СС кілкілкСТОВ «ССТОВ «Сокільча»окільча»С окілокіл

7 07,0 6446 36,3, 46
і іЧернігівЧ і іЧернігівЧернігів ббська облська обл.,Ч і іЧернігів

,, ,,,
ДП «ДГ ДП «ДГ “ІвківціІвківці”»»

6 86,8 44666,8 6,8 66
ППолтавсь бка обл.,ПолтавсьПолтавсь

,,,
ФГ ГриФГ «ГриФГ «Григага»га»ГриигГрииг

1212 4242 2,211
КіКіКіровоградськаграгра

,
облобл.,лл ,

ТОВ «ПрТОВ «Прищепів-ищепів-ищиищ
ське»ське»ське»»

18 88,8 441 11,11111
л.,ВіВіВінницькВінницьк бба обла обл.Вінниць л.,Вінницька обл.,

, ,,
»і»ТОВ «АрТОВ «Арчі»чі»ТОВ «« »»ТОВ «« »»

,,5 441 11,18 58,5 58,5 11188
ЧЧЧеркаськЧеркаськ ба обла обл.,ЧЧЧерк
,, ,,,,
ТОВ ОлТОВ «Ол ТОВ «Олімпімп»імп»

7 57,5 336 36,3   36,35    36,3
ВВолинсьлинськлинськолинськ ба обла обла обл.,олинсь
,, ,

ТОВТОВВ АгТОВ «Агросвіт Вросвіт-Вооо-ВТОВ о-о-
линь»линь»

,56 26,2 335 55,5
вськаД іД іДніпропетровсь

,, ,,
блбл.,облобл.,

ОВ «АВ «АлОВ «Алігатор»ігатор»ТОВ «А ТОВ

9 99,9 335 45,49
ООдеська бобл.,а бобла бобл
,,
ФГ «ОлеФГ «Олена і Кна і К»на і К»іііі 
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ВОЛОГІСТЬ НА ЧАС ЗБИРАННЯ (%) ТА УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
НА ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ І ВИРОБНИЧИХ ПОСІВАХ, 2018 РІК

СИ Діамантіс
ВИСОКОВРОЖАЙНИЙ CLEARFIELD® ГІБРИД

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньостиглий

 ВИКОРИСТАННЯ •Лінолевий

 НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ •Clearfi eld®

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ
Посушливі умови: 40–45 тис. росл./га

Помірне зволоження: 50–55 тис. росл./га

Достатнє зволоження: 55–60 тис. росл./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВМІСТ ОЛІЇ до 50 %

 ВИСОТА РОСЛИН Середня*

 СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА А–Е
* Залежно від вологозабезпечення

 Інтенсивний гібрид лінолевого типу, відмінно 

розкриває потенціал на родючих ґрунтах 

і при високому рівні агротехніки

 Середні темпи росту на перших етапах розвитку

 Висока пластичність і стабільна врожайність

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

Потенціал урожайності

Початкові темпи росту

Стабільність урожаю

Посухостійкість

  9

 8 

  9

7  

 8 

 8 

 8 

Комплексна толерантність до хвороб

Толерантність до фомопсису

Толерантність до склеротиніозу

Адаптивність до термінів посіву Середні (оптимальні)

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лісостеп Полісся
Степ

(Центральний 
і Північний)

5 05,0 332 62,6
Х іХарківсь бка обл.,ькаька
, ,,

ТОВ «БаТОВ «БалІнвест»вест»на«БалІнлІнвБа«Ба нвнв

4 445 35,38 48,4 44 
умська бобл.,СумсССуСуССу

,,,
ОВ «МрОВ «Мрія»ія»ОТОТОТОТОО

7 77,7 447 77,77 477,77 7 477,77 77,7
ПППолтавськааа

,
облоблобл.,

ФГ «ГриФГ «Грига»га»

115 45,4 443 13,14444
вськавськаД іДніпропе ро стровсьрр

,,, ,,
бл.,обл.,облобл.

 ТОВ ОВ «Ал ТОВ «Алігатор»ігатор»ТОВ ТО ТОТО 

,6,6 442 22,28 68,666
ЧЧЧеркаськ ба обл.,ЧЧ
,,, ,,,,
ТОВ «ПрТОВ «Проміньомінь 

АА»АА»

88 4040,77400400
КіКіКіровоградська дсдс

,
облобл.,

СТОВ «ССТОВ «ССТОВ «Степ-теп-тепТО п-еппТОВ пеп
Агро»Агро»Агро»Агрогро»ро»гро»ро»

7
Ф

8 18,1 440 50,50,58 18,118,1 0,588
ХХмельницХмельниц бька облька обл.,ХХм ,ХХм
, ,, ,,

ТОВ «ПоТОВ «Подільськадільська аа ТТ аа ТТ
зерновазернова 

компаніякомпаніякомпанія»»» 49,48 48,4 339 49,8 4 339,4448 4 33 49,4
бобл.,ВіВінницькВінницьк ба оба оббл
,,,

рАрчі»чі»ТОВ «Ар ТОВ «Ар

44 94,9 3366444 944,9
М їМиколаїв бська обл.,кака

,
ТОВ «ПрТОВ «Промінь»омінь»іньммінь

А

8 98,9 99 999 335 85,899
ОдесОдесська ббобл.,есь
,,
ФГ «ОФГ «ОООлеОлена і К»на і К»«ОО

Каталог насіння 2020 • Насіння соняшнику. Clearfi eld® гібриди



88

Насіння соняшнику

Clearfi eld® Plus гібриди

Виробнича система Clearfi eld® Plus для соняшнику 

охоплює новий гербіцид Каптора® Плюс, який можна 

використовувати тільки на гібридах соняшнику 

Clearfi eld® Plus, що мають кращу стійкість до гербіциду. 

Нова система забезпечує якісніший контроль бур’янів 

у посівах соняшнику та гнучкість у застосуванні 

гербіциду (від 2 до 8 листків у соняшнику)

Виробнича система Clearfi eld® Plus уперше 

стартувала 2015 року в Туреччині

Насіння соняшнику. Clearfi eld® Plus гібриди • Каталог насіння 2020

Унікальний знак Clearfi eld® Plus 
є зареєстрованою торговою маркою компанії BASF. 
© 2016 BASF. Усі права захищено. 



ВОЛОГІСТЬ НА ЧАС ЗБИРАННЯ (%) ТА УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
НА ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ І ВИРОБНИЧИХ ПОСІВАХ, 2018 РІК

СИ Розета КЛП
ЕКСТЕНСИВНИЙ CLEARFIELD® PLUS ГІБРИД 
З ВІДМІННИМ РІВНЕМ УРОЖАЙНОСТІ 
В ПОСУШЛИВИХ УМОВАХ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньоранній

 ВИКОРИСТАННЯ •Лінолевий

 НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ •Clearfi eld® Plus

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Екстенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ
Посушливі умови: 35–45 тис. росл./га

Помірне зволоження: 40–50 тис. росл./га

Достатнє зволоження: не рекомендується

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВМІСТ ОЛІЇ до 49 %

 ВИСОТА РОСЛИН Середня*

 СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА А–F
* Залежно від вологозабезпечення

 Екстенсивний Clearfi eld® Plus гібрид, лідер 

із посухостійкості у своєму сегменті

 Пластичний до термінів посіву

 Висока жаро- і посухостійкість

 Стійкий до нових рас несправжньої 

борошнистої роси

 Висока стійкість до осипання

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

Потенціал урожайності

Початкові темпи росту

Стабільність урожаю

Посухостійкість

 8 

 8 

 8 

  9

 7

6

 7

Комплексна толерантність до хвороб

Толерантність до фомопсису

Толерантність до склеротиніозу

Адаптивність до термінів посіву Ранні — пізні

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Степ
(Південно-Східний)

Каталог насіння 2020 • Насіння соняшнику. Clearfi eld® Plus гібриди

5,8    28,0 
Дніпровська

обл.

4,5    27,0 
Запорізька

обл.

6,1    29,0 
Донецька

обл.

5,0    29,5 
Херсонська

обл.
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ВОЛОГІСТЬ НА ЧАС ЗБИРАННЯ (%) ТА УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
НА ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ І ВИРОБНИЧИХ ПОСІВАХ, 2018 РІК

Унікальний знак Clearfi eld® Plus 
є зареєстрованою торговою маркою компанії BASF. 
© 2016 BASF. Усі права захищено. 

СИ Бакарді КЛП
ІНТЕНСИВНИЙ CLEARFIELD® PLUS ГІБРИД 
З НАЙВИЩОЮ ВРОЖАЙНІСТЮ В СЕГМЕНТІ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньостиглий

 ВИКОРИСТАННЯ •Лінолевий

 НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ •Clearfi eld® Plus

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ
Посушливі умови: 40–45 тис. росл./га

Помірне зволоження: 50–55 тис. росл./га

Достатнє зволоження: 50–55 тис. росл./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВМІСТ ОЛІЇ до 52 %

 ВИСОТА РОСЛИН Вища за середню*

 СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА А–Е
* Залежно від вологозабезпечення

 Пластичний, придатний до вирощування в різних 

кліматичних зонах, відмінно розкриває потенціал 

на родючих ґрунтах і при високому 

рівні агротехніки

 Cередні темпи росту на перших етапах розвитку

 Висока пластичність і стабільна врожайність

 Потенціал урожайності вищий, ніж у гібрида НК Конді

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

Потенціал урожайності

Початкові темпи росту

Стабільність урожаю

Посухостійкість

  9

 8 

  9

7  

 8 

 8 

 8 

Комплексна толерантність до хвороб

Толерантність до фомопсису

Толерантність до склеротиніозу

Адаптивність до термінів посіву Середні (оптимальні)

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лісостеп
Степ

(Центральний 
і Північний)

Полісся

6 36,3 441 41,41,441,
К їКиївська бобллл.,бл
,, ,

СТОВ АСТОВ «Агросгроссвітсвіт»світ»сс

7 47,4 550 30,3
ППолтавсьПолтавсь бка облка обл.,
, ,

ФГ «ГриФГ «Грига»га»

3333    48 448,411 311,3  1,31
ЧЧеркаськ ба обл.,ЧЧЧЧерк
,

СТОВ «ДСТОВ «Дніпро»ніпро»

10 210,2    42 442,422 22 
КіКіровогрКіровоградськаадська оо
,

облобл.,оббобоб
ТОВ «УкТОВ «Украї-раї-«У«У«У
на-Хліб»на Хліб»на Хліб»на Хлібблііб»лібіб

9 49,4 44000000
* Х* Херсон бська обл.,,,

,
ТОВ СПТОВ СПТОВ СП Злато«Злато«Злато Зл«Злато ТОВ СТОВ СП Зла«Злато 

Таврії»Таврії» (зро-(зро-»» рї»» ( рї
шення)шення)шення)няня)

6,69 19,1 339 69,619,1 33 6619,1 339 69,6
л.,ВіВінницькВінницьк ба обла облобл.,обл.,
,, ,,

аа»га»ТОВ ОлТОВ «ОлТОВ «Ольгаьгаьга

7 87,8 337 67,63373337
ХХмельницХмельниц бька облька обл.,обльль об
, ,,

ТОВ ПоТОВ «Подільськадільська ааТОВТООВТО ькааТТ
зерновазернова 

компаніякомпаніякомпанія»»»

88,38,3888 38,3 3366888,3
ОдесОдесеська бобл.,с
,

ФГ «ОФГ «ОО«Оле«Олена і К»на і К»«О«О

6 16,1 334 94,9
Х іХарківсь бка обл.,а ка о
, ,,
ТОВ «БаТОВ «БалІнвест»вест»нва«БалІнлІнва«БалІннв

555 3434,22555 355 3
М їМиколаїв бська обл.,ьь

,,
ТОВ «ПрТОВ «Промінь»омінь»оооо

6 76,7 332 42,477
Д іДніпропетровськапетпет
, ,,

облобл.,облообло
ела лаела ТОВ «Ве ТОВ «ВеселаселВВВОВ 

Долинаина»лина»Долина»ДолинаДолДолДол
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ВОЛОГІСТЬ НА ЧАС ЗБИРАННЯ (%) ТА УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
НА ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ І ВИРОБНИЧИХ ПОСІВАХ, 2018 РІК

СИ Катана КЛП
ВИСОКОВРОЖАЙНИЙ CLEARFIELD® PLUS ГІБРИД
З ГЕНЕТИЧНОЮ СТІЙКІСТЮ ДО НОВИХ РАС ВОВЧКА

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньостиглий

 ВИКОРИСТАННЯ •Лінолевий

 НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ •Clearfi eld® Plus

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Помірно-інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ
Посушливі умови: 35–45 тис. росл./га

Помірне зволоження: 45–55 тис. росл./га

Достатнє зволоження: 50–60 тис. росл./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВМІСТ ОЛІЇ до 53 %

 ВИСОТА РОСЛИН Середня*

 СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА А–G**
* Залежно від вологозабезпечення

** Нові раси після раси G — толерантність

 Помірно-інтенсивний Clearfi eld® Plus гібрид

 Висока пластичність і стабільна врожайність

 Висока толерантність до основних хвороб

 Придатний до вирощування в різних 

кліматичних зонах

 Відмінно розкриває потенціал на родючих 

ґрунтах і при високому рівні агротехніки

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

Потенціал урожайності

Початкові темпи росту

Стабільність урожаю

Посухостійкість

 8 

 8 

 8 

7  

 8 

 8 

 8 

Комплексна толерантність до хвороб

Толерантність до фомопсису

Толерантність до склеротиніозу

Адаптивність до термінів посіву Середні (оптимальні)

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Лісостеп Полісся
Степ

(Центральний 
і Північний)

5,5    28,4 
Дніпровська

обл.

7,8    43,5
Полтавська

обл.

8,9    49,2 
Київська

обл.

8,7    40,5 
Вінницька

обл.

8,4    36,1 
Харківська

обл.
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ВОЛОГІСТЬ НА ЧАС ЗБИРАННЯ (%) ТА УРОЖАЙНІСТЬ (Ц/ГА) ГІБРИДА 
НА ДЕМОНСТРАЦІЙНИХ І ВИРОБНИЧИХ ПОСІВАХ, 2018 РІК

СИ Неостар КЛП
НАЙКРАЩА ГЕНЕТИКА СЕРЕД 
CLEARFIELD® PLUS ГІБРИДІВ

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньостиглий

 ВИКОРИСТАННЯ •Лінолевий

 НАПРЯМ ВИРОЩУВАННЯ •Clearfi eld® Plus

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Інтенсивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ
Посушливі умови: 40–45 тис. росл./га

Помірне зволоження: 50–55 тис. росл./га

Достатнє зволоження: 55–60 тис. росл./га

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 ВМІСТ ОЛІЇ до 50 %

 ВИСОТА РОСЛИН Середня*

 СТІЙКІСТЬ ДО ВОВЧКА А–Е
* Залежно від вологозабезпечення

 Найкраще розкриває потенціал на родючих 

ґрунтах, при високому рівні агротехніки, 

при помірному й достатньому зволоженні

 Висока пластичність і стабільна врожайність

 РЕКОМЕНДОВАНА ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ

Потенціал урожайності

Початкові темпи росту

Стабільність урожаю

Посухостійкість

  9

 8 

 8 

7  

 8 

 8 

 8 

Комплексна толерантність до хвороб

Толерантність до фомопсису

Толерантність до склеротиніозу

Адаптивність до термінів посіву Середні (оптимальні)

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛісостепСтеп
(Північний) Полісся

9 39,3 332 12,1
РіРівненсь бка обл.,
, ,,

ПСП «ЗдПСП «Здолбуніволбунів-
ське»ське»

7 97,9 4455
ССумська бобл.,
,,
ТОВ «МрТОВ «Мрія»ія»

4444 94,96 26,2 4,2 4 94 9
аськеркаськ ба обла обл.,ЧЧеЧеЧеерка

,,,,,
ТТОВ «ПрТОВ «Проміньомінь ТТОВ

АА»АА»

7 07,0 440 30,3
ЖЖитомирс бька обл.,ЖитомирсЖитомирсьЖитомирсь

, ,,
ТОТО окільча»окільча»ТОВ «СоСТОВ «ССТОВ «Сокільчаокільча»льча»льча»ТОВ «СТОВ «Соокі

8 28,2 339 49,4
Х іХарківсь бка обл.,ька ька 
, ,,

ТОВ «БаТОВ «Б вест»ест»«БаВ «БалІнвлІнв«БаВ «Б нвве

7 97,9 337 67,677
ХХмельницХмельниц бька облька обл.,ьцьк
, ,,

ТОВ «ПоТОВ «Подільськадільськадіілділділ
зерновазернова оооо

компаніякомпаніякомпанія»»нннн

10 210,2    36 236,22
ВВолинськ ба обл.,ка о
,

ТОВ «АгТОВ «А росвіт Вр оОВ «АгТОВ «АгТОВ «Агросвіт Вросвіт Вросвіт-Вооо-ТОВ «АгТОВ «А росвіт Воооо
линь»линь»линь»

77 27,2 333 23,277, 27 2
ОдООдеська бобл.,Од
,,
ФГФГФГГ «ОлеГ «Олена і К»на і К»ГГ

7 77,7 550 60,66
ПППолтавсь ббка обл.,ПолтаПолта
, ,,

ФГ «ГриФГ «Грига»га»ФГФГ «ФГФГ «Г

831,8831,810 210,2    31 831,8333301010
петровпетровськаД іД іДніпропетровтровропетровропет

,,,,
облоблобл.,

ТОВ «КоТОВ «Колос»лос»

8 18,1 338 98,9118 11
КіКіровоградська вогвог
, ,,

облоблобл.,бббб
СТОВ «С СТОВ «Степ-тепВВ 

Агро»Агро»Агрорроороо

15,1 35,1 333 73,75 15,1 3
М їМиколаїв бська обл.,
, ,,
ТОВ «ПрТОВ «ПрТОВ «Промінь»омінь»омінь»ТТО ьТТО ь»

Унікальний знак Clearfi eld® Plus 
є зареєстрованою торговою маркою компанії BASF. 
© 2016 BASF. Усі права захищено. 
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З 2010 року компанія «Сингента» пропонує клієнтам новий посилений інсектицидний захист насіння соняшнику. 

До вже стандартної обробки Максим® ХL + Апрон® ми додаємо посилений інсектицидний захист Круїзер® + Форс®.

Як і у випадку з кукурудзою, застосовуючи нову обробку насіння, виробник може вийти на формулу 

«одна насінина — одна рослина» і в такий спосіб суттєво зекономить на витраті насіння

Максим  XL
захист від фузаріозу, 
пероноспорозу, септоріозу

посилює захист від пероноспорозу, 
шкодочинність якого посилюється на 
території України

системний інсектицид із групи 
неонікотиноїдів, токсикує кореневу 
й вегетативну масу рослини, вбиває 
шкідників за рахунок контактно-кишкової дії

синтетичний піретроїд із сильною 
фумігаційною дією, знешкоджує личинок 
багатоїдних комах у ґрунті до моменту їх 
контакту з рослиною

Каталог насіння 2020 • Насіння соняшнику. Clearfi eld® Plus гібриди

Круїзер® + Форс соняшник®

Ковалик посівний 
Ковалик смугастий
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Відгуки

ІГОР ВОЙТЕВИЧ, 
головний агроном ПП «ЖЕРМ», 
Житомирська область

Гібрид СИ Ласкала ми вирощуємо три роки. 

На наших пісках, де вміст гумусу не переви-

щує 1–1,2 %, він з  року в  рік показує вро-

жайність 3–3,5 т/га. Це найкращі показники 

з-поміж усіх гібридів соняшнику. Тому ми 

переважно СИ Ласкала й сіємо. Окремо хо-

тів би відзначити якісне насіння.

СЕРГІЙ ДИЧЕНКО, 
головний агроном ТОВ «Чиста криниця», 
Полтавська область

Соняшник компанії «Сингента» ми вважаємо 

найкращим, тому й сіємо тільки її  гібриди: 

СИ Ласкала, СИ Купава, Естрада, НК Неома, 

СИ  Експерто, СИ  Діамантіс та  інші. 

У середньому вони показують урожайність 

44–46  ц/ га, а  СИ  Ласкала, СИ  Купава, 

Естрада ― до  48   ц/ га. Приваблюють їхня 

висока врожайність, високий вміст олії, 

пос ухо стійкість та  стійкість до  хвороб 

і до вовчка.

ВОЛОДИМИР ВАКУЛІЧ, 
головний агроном ТОВ «Промінь ЛАН», 
Полтавська область

Високоолеїновий Clearfi eld® гібрид СИ Екс-

перто ми вирощували торік на  невеликій 

площі ― 250 га, взяли на  випробування. 

І в умовах істотної посухи він показав уро-

жайність 37   ц/ га. Гібрид нам дуже сподо-

бався, але, на жаль, цього року не встигли 

купити насіння ― його швидко розібрали, 

бо гібрид дуже популярний серед виробни-

ків. За  даними компанії «Укролія», це  най-

кращий в  Україні гібрид за  вмістом олії. 

Тому на наступний рік насіння купуватимемо 

заздалегідь.

ДМИТРО КАДАЦЬКИЙ, 
заступник директора СТОВ «Агросвіт», 
Харківська область

Clearfi eld® гібрид НК Неома ми вирощу-

ємо понад сім років. Він приваблює сво-

єю стабільністю, посухостійкістю. Навіть 

у  жорстких посушливих умовах гібрид дає 

виповнений кошик із хорошою масою тися-

чі насінин, а врожайність залежно від року 

становить 26–38  ц/ га.

АНАТОЛІЙ КИБКА, 
генеральний директор ТОВ АПК «Докучаєвські 
чорноземи», Полтавська область

Високоолеїнові Clearfi eld® гібриди СИ  Екс-

перто і Таленто ми випробовували й за тра-

диційною технологією, висівали після різних 

попередників ― озимої пшениці і кукурудзи, 

застосовуючи різні системи захисту. Отри-

мали врожайність по кукурудзі до 40   ц/ га, 

по пшениці ― до 44 ц/ га. Крім того, вони по-

казують високу стійкість до хвороб. Гібриди 

перспективні, будемо й надалі з  ними пра-

цювати. Нині маємо семипільну сівозміну, 

але через зміни в  рентабельності окремих 

культур можливий перехід на  п’ятипільну 

сівозміну. З огляду на це ВО гібриди для нас 

дуже привабливі, може, навіть залишимо 

тільки їх у сівозміні.

ПАВЛО КУБАТКО, 
ТОВ «Продексім ЛТД», 
Херсонська область

Гібриди СИ Барбаті, СИ Неостар КЛП ми ви-

рощуємо два роки. Задоволені їхньою вро-

жайністю, посухостійкістю. СИ Барбаті на бо-

гарі давав урожай 15–17 ц/ га, що для нашої 

зони дуже непоганий показник, а  СИ  Не-

остар на зрошенні дав 27–30 ц/ га. Тому вони 

й надалі залишаться в нашій сівозміні.
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АНДРІЙ ХОМЕНКО,
ПрАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл», 
Херсонська область

Площа під соняшником на нашому підпри-

ємстві займає 15  тис. га, із  них під гібри-

дами компанії «Сингента» ― 8200 га, од-

ним тільки гібридом НК Бріо засіяно 1300 

га. НК Бріо ми вирощуємо вже п’ять ро-

ків. Це  єдиний класичний гібрид, який ми 

залишили в  сівозміні, решта ― Clearfi eld® 

гібриди. Вирощуємо НК Бріо на  зрошен-

ні, залежно від застосованої агротехніки, 

умов поливу він показує врожайність 38–

44  ц/ га. Стабільність і врожайність ― ось 

його переваги. Тому й надалі вирощувати-

мемо цей гібрид.

ОЛЕКСАНДР ГАРУНЕНКО, 
директор ТОВ «Оріс-Нива Широке», 
Запорізька область

Ми працюємо в  зоні ризикованого земле-

робства, де випадає дуже мало опадів, тому 

собівартість виробництва для нас надзви-

чайно важлива. Що стосується соняшнику, 

то ми віддаємо перевагу врожайним посу-

хостійким гібридам. Саме такі характери-

стики має гібрид СИ Кадікс, який ми виро-

щуємо два роки. Площа під цим гібридом 

становить 80 % усіх посівів соняшнику. І цим 

усе сказано.

ОЛЕКСАНДР СТЕПАНЮК, 
головний агроном ССПП «Куйбишева», 
Миколаївська область

Гібрид соняшнику СИ Арізона ми вирощуємо 

третій рік, а гібрид СИ Купава ― четвертий. 

Гібриди нам подобаються, особливо своєю 

посухостійкістю і  стабільністю. Порівняно 

із  соняшником іншої селекції вони дають 

в однакових умовах вирощування на 3–4  ц/ га 

вищий урожай. Минулого посушливого року 

СИ  Арізона показав урожайність на  різних 

полях 32–38  ц/ га, а СИ Купава ― 28–36  ц/ га. 

Тобто за  відсутності опадів гібриди здатні 

формувати врожай на рівні 30  ц/ га, а якщо 

у  фазі цвітіння ― наливу насіння пройдуть 

дощі, то 36  ц/ га.

ВАЛЕНТИН ЛАВРЕНТЬЄВ, 
головний агроном ТОВ «Софія»,
Миколаївська область

Високоолеїновий гібрид Тутті ми вирощуємо 

п’ять років. Задоволені і  його врожайністю 

(34–35  ц/ га), і вмістом олеїнової кислоти ― ні-

коли не мали проблем із трейдерами з цього 

приводу. До речі, хоча поруч із нашими поля-

ми одноосібники вирощують багато звичай-

ного соняшнику, через що важко дотримува-

тися просторової ізоляції, це жодним чином 

не позначилося на якості олії з насіння Тутті. 

Тому й надалі вирощуватимемо цей гібрид.

ОЛЕКСАНДР РЕВА, 
керівник агрономічного управління групи компаній 
ТОВ «Мелітопольська черешня», Запорізька область

Я досліджував багато гібридів і можу впев-

нено сказати, що Санай МР найкраще під-

ходить до наших посушливих умов і  за по-

сухостійкістю, і  за  врожайністю. Порівняно 

з іншими гібридами він показує врожайність 

на 2–3  ц/ га вищу, а це більше як 20  ц/ га, 

дуже пластичний до термінів сівби. За п’ять 

років, протягом яких ми вирощуємо гібрид 

Санай МР, ми переконалися, що це найкра-

щий вибір для Півдня України.

ЮРІЙ МАЗУРИК, 
заступник директора, головний агроном
СТОВ «Ратнівський аграрій», Волинська область

Гібрид соняшнику Рокі вирощуємо на  сво-

їх полях другий рік поспіль і плануємо сіяти 

наступного року. На  наших демо-полях він 

продемонстрував найвищу врожайність по-

рівняно з іншими класичними гібридами, під-

ходить нам за стиглістю, простий у вирощу-

ванні. Я не бачу кращої альтернативи. Крім 

того, нас влаштовує цінова політика компанії 

«Сингента». Торік нам не  вдалося досягти 

запланованої врожайності у  3  т/га. Зібрали 

2–2,7 т/га залежно від поля, бо сіяли гібрид 

на піщаних ґрунтах, торфовищі. На мою дум-

ку, причина не в гібриді, а в інших чинниках: 

погодних умовах ― минулий рік був дощо-

вим, можливо, в певних наших агрономічних 

прорахунках.
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ОЛЕГ КОХАНЮК, 
головний агроном ТОВ АПК «Розкішна», 
Кіровоградська область

Гібрид СИ  Діамантіс ми вирощуємо два 

роки. Торік отримали врожайність на  різ-

них полях 33–37  ц/ га, олійність становила 

49–50 %. Кошик і  сім’янки були добре ви-

повнені. Крім високих кількісних і  якісних 

показників урожайності, приваблюють його 

посухостійкість, стійкість до хвороб і виля-

гання. Тому й наступного року будемо сіяти 

СИ Діамантіс.

ІГОР ЗИК, 
головний агроном ТОВ «Продексім ЛТД», 
Херсонська область

Соняшник гібрида СИ  Барбаті висіваємо 

другий рік на богарі. Торік там, де пройшли 

нормальні дощі, він дав 20   ц/ га, а  де  не 

було дощів ― 14   ц/ га (це  добра врожай-

ність як для Каховського району). 

Посіяли гібрид і  цього року й отримали 

майже 95 % сходів. Проти шкідників чудо-

во спрацювало протруювання насіння. Від 

хвороб застосували фунгіцид, але десь 5 % 

посівів уражено сухою гниллю. Наразі со-

няшник стоїть міцний, добрий, тому маємо 

надію, що дасть урожайність не нижчу, ніж 

торік.

ОЛЕКСІЙ ВАРАКІН, 
головний агроном СТОВ «Таврійська 
перспектива», Херсонська область

Гібрид соняшнику Алькантара ми вирощує-

мо цього року вперше. Попередні враження 

досить позитивні: рослина дуже інтенсивно 

пішла в  ріст після сходів, добре показала 

себе під час вегетації, виявилася стійкою 

до хвороб і дуже добре відгукується на кра-

щих попередників. Станом на початок серп-

ня маємо стовідсоткову заповнюваність 

кошиків, цьому посприяли позакореневе 

підживлення бором і добрі вчасні дощі. За-

галом можу сказати,  що гібрид комфорт-

но почувається в умовах південної частини 

України.

ЮРІЙ ЛІЗУН, 
головний агроном ТОВ «Торговий дім 
“Долинське”», Херсонська область

Гібрид соняшнику СИ Неостар КЛП ми ви-

рощуємо другий рік на  зрошенні, де  він 

показав урожайність 40   ц/ га, і  на  бога-

рі. Гібрид сподобався, особливо хотів  би 

відзначити його посухостійкість, стійкість 

до хвороб. 

За результатами першого року вирощуван-

ня бачимо, що він має добрий потенціал.

АНТОН МАКАРЧУК, 
начальник підвідділу розвитку 
гібридів соняшнику компанії «Сингента»

Сузука HTS ― новий високоврожайний гі-

брид від компанії «Сингента», оптимізова-

ний для гербіциду Експрес® компанії FMC. 

Один із кращих: має високий рівень посу-

хостійкості, стійкий до високих температур 

і толерантний до нових рас вовчка. Має ви-

сокий вміст олії і швидкі темпи росту на по-

чаткових етапах розвитку.

СИ Честер ― новий класичний гібрид, який 

поєднує ключові характеристики, необхід-

ні для адаптації в  умовах помірної посухи 

в  Україні. Це  насамперед толерантність 

до  нових рас вовчка, стабільна урожай-

ність, ранньостиглість та  високий вміст 

олії.

ОЛЕКСАНДР ВЕРНИГОРА, 
заступник директора з рослинництва 
ПА «Агроінвест», Полтавська область

Гібрид НК Неома ми сіємо багато років, він 

повністю нас влаштовує своїми характерис-

тиками і врожайністю: незалежно від погод-

них умов отримуємо хороший результат. 

Гібрид добре реагує на мінеральне живлен-

ня, це  для нас важливо, адже ми вносимо 

добрива в рядок під час сівби.

Окремо хочу відзначити його стійкість 

до хвороб ― ми з фунгіцидами не працюємо, 

а також вищу порівняно з іншими гібридами 

натуру зерна.
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СЕРГІЙ ДИЧЕНКО, 
заступник директора з виробництва 
ТОВ «Чиста криниця», 
Полтавська область

Гібрид соняшнику Естрада цьогоріч ми по-

сіяли вже вчетверте. Мені він подобається 

тим, що стабільно тримає врожайність: то-

рік на наших полях видав по 4 т/га, на цей 

рік прогнози врожайності теж добрі. Також 

він підтверджує заявлену властивість да-

вати стабільні врожаї в умовах поширення 

нових рас вовчка. Навіть якщо на  гібриді 

де-не-де з’являється ледь помітний вов-

чок, то це ніяк не позначається на збиранні 

врожаю. Крім того, Естрада добре проя-

вив себе під час природних негод: виявив-

ся досить стійким до посухи, не вилягає під 

шквальними дощами.

СЕРГІЙ ДИЧЕНКО, 
головний агроном ТОВ «Чиста криниця», 
Полтавська область

Гібрид соняшнику НК Конді ми вирощували, 

відколи він з’явився на ринку України. При-

ваблює його висока врожайність, зокрема 

торік ми отримали 45   ц/ га, і  стабільність. 

Крім того, для нас важливі його посухо- 

і холодостійкість, адже ми сіємо цей гібрид, 

коли ґрунт прогріється до  +8  °C, а  також 

стійкість до хвороб.

ГЕННАДІЙ МАЛИНА, 
менеджер з технічної підтримки олійних культур 
компанії «Сингента»

Середньостиглий гібрид СИ  Катана помір-

но-інтенсивного типу призначений для тех-

нології Clearfi eld® Plus. Період вегетації ста-

новить 112–115 днів. Стійкий до нових рас 

вовчка A–G, з високою толерантністю до ос-

новних хвороб, зокрема плямистостей. Гі-

брид із дуже високим виходом олії: за спри-

ятливих умов можна отримати понад 53 %. 

Адаптований до вирощування в різних клі-

матичних зонах України, крім особливо по-

сушливих, однак розкриває свій потенціал 

передусім в умовах помірного і достатнього 

зволоження.

ГЕННАДІЙ МАЛИНА, 
менеджер з технічної підтримки олійних культур 
компанії «Сингента»

СИ Арко ― чудова пропозиція від компанії 

«Сингента» аграріям, які віддають перевагу 

високоолеїновим гібридам. Ранньостиглий 

високоолеїновий гібрид помірно-інтенсив-

ного типу з періодом вегетації 105–107 днів, 

призначений для класичної технології ви-

рощування. Демонструє добрі темпи рос-

ту на перших етапах органогенезу. Стійкий 

до нових рас вовчка A–G, несправжньої бо-

рошнистої роСИ й іржі, а також до осипан-

ня. Має дуже високу жаро- і посухостійкість, 

а ще навіть у посушливих умовах має дуже 

добру запиленість кошика, здатний розкри-

ти свій потенціал урожайності і може дати 

вихід олії до 49 %, а за дотримання умов ви-

рощування ― понад 90 % олеїнової кислоти.

ЯРОСЛАВ МАЗУРЕНКО, 
ТОВ «Вілія-трейд»

Гібрид соняшнику Суміко HTS ми вирощує-

мо цього року вперше, але віримо в нього. 

Компанія «Сингента» ― номер один у  ви-

робництві насіння соняшнику, тому ми дові-

ряємо її гібридам. Суміко HTS ― середньо-

ранній гібрид інтенсивного типу. Він показав 

добрий стартовий ріст, хорошу резистент-

ність до рас вовчка. Зараз соняшник вигля-

дає дуже гарно, і ми очікуємо на запланова-

ний урожай.
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SAFECROSS™ — 
новий інструмент у селекції гібридів 
ріпаку озимого

У процесі наукової діяльності вчені компанії роблять великий внесок у 

розвиток селекції озимого ріпаку, вдосконалюючи методи створення нових 

гібридів. Саме селекціонери «Сингента» розробили покращену технологію 

створення нових гібридів під назвою SAFECROSS™. SAFECROSS ™— інно-

ваційна технологія в селекції гібридів ріпаку озимого, яка дозволяє суттєво 

підвищити ефективність створення нових гібридів із потрібним комплексом 

господарсько-цінних ознак шляхом точнішої їх передачі від батьківських 

форм. Система SAFECROSS™ відрізняється від інших тим, що базується 

на використанні ядерного типу успадкування чоловічої стерильності.

Фахівці помітили, що при її застосуванні ефективніше успадковуються 

і краще проявляються бажані агрономічні характеристики. Тому завдяки 

системі SAFECROSS™ селекціонери компанії «Сингента» мають можли-

вість швидше адаптувати селекційний матеріал до вимог ринку. Зокре-

ма, ця технологія передбачає створення нових гібридів озимого ріпаку 

з дуже високим і стабільним рівнем урожайності та відмінною адаптив-

ністю до різних умов вирощування, стійкістю до хвороб і таких стресових 

чинників вирощування як мороз, посуха та пізній посів. Усі SAFECROSS™

гібриди мають дуже низький вміст глюкозинолатів, що дозволяє істотно 

підвищити якісні показники насіння, отриманого з урожаю.

Перераховані характеристики SAFECROSS™ гібридів насамперед покли-

кані підвищити прибуток від їх вирощування для господарств. Наприклад, 

завдяки цій системі вдалося створити гібриди з дуже високим рівнем 

зимостійкості (НК Технік, СИ Мартен); стійкості до фомозу, кили та цилін-

дроспоріозу; покращити стабільність урожайності в умовах посухи (Торес). 

Інший приклад вдалого використання системи SAFECROSS™ — ство-

рення гібридів з покращеним амінокислотним складом олії, так званих 

високоолеїнових гібридів.

Головне завдання при створенні нових гібридів — забезпечити їх високу продуктивність 

(урожайність та олійність), стабільність (удосконалити показники зимостійкості, стійкості 

до хвороб і несприятливих чинників у період вирощування) та покращити якісні показники 

олії (низький вміст глюкозинолатів, підвищений вміст олеїнової кислоти). Особлива увага 

приділяється покращенню рівня адаптації генетичного матеріалу до умов вирощування
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ПЕРЕВАГИ  
SAFECROSS™ ГІБРИДІВ

ВИСОКОЯКІСНЕ НАСІННЯ РІПАКУ ОЗИМОГО  

Висока і стабільна 

врожайність  

Висока адаптивність до 

різноманітних умов вирощування 

(НК Технік, СИ Мартен, 

СИ Савео, Торес)

Висока стійкість 

до стресових чинників

Покращені якісні показники олії 

(дуже низький рівень 

глюкозинолатів)

Генетична чистота — 

не нижче ніж 99,8 %

Насіння — 100 % іноземного 

виробництва (Франція, 

Німеччина, Іспанія)

Надійний захист сходів від 

хвороб та шкідників — усе 

насіння оброблено Круїзер® OSR

SAFECROSS™ гібриди успішно вирощуються і користуються попитом у фермерів усіх країн Європи. Переконавшись у пере-

вагах цієї технології, селекціонери компанії «Сингента» з 2007 року використовують її при створенні всіх нових гібридів. Саме 

тому нові SAFECROSS™ гібриди й надалі потраплятимуть на ринок насіння, що допоможе фермерам підвищувати рентабель-

ність вирощування озимого ріпаку завдяки вищій урожайності і покращеним агрономічним характеристикам.

Зокрема, 2018 року компанія «Сингента» пропонує два нові гібриди з лінійки SAFECROSS™ — СИ Мартен, який чудово поєднує 

високу урожайність і зимостійкість, та СИ Савео — високопродуктивний гібрид з відмінним рівнем урожайності й олійності.

Крім СИ Савео і СИ Мартен, у наступному сезоні нашу лінійку підсилять ще дві новинки гібридів ріпаку озимого — 

СИ Анабелла і СИ Харнас. Ці гібриди чудово адаптовано до умов вирощування в усіх ріпакосійних регіонах України. 

Завдяки надзвичайно високій зимостійкості СИ Анабелла — це вдалий вибір для регіонів з ризиком вимерзання. Іншій новин-

ці — СИ Харнас — властивий дуже високий рівень посухостійкості, тому гібрид відмінно підійде для господарств з обмеже-

ним вологозабезпеченням у весняно-літній період. Водночас завдяки вельми високому потенціалу продуктивності цей гібрид 

демонструє чудові показники урожайності в центральних і західних областях України.
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НК Технік
ЛІДЕР ЗА РІВНЕМ ЗИМОСТІЙКОСТІ, 
ЧУДОВА ВРОЖАЙНІСТЬ У КЛЮЧОВИХ 
РІПАКОСІЙНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Високопродуктивний гібрид з відмінною 

зимостійкістю й адаптивністю до стресових 

чинників вирощування

 Стійкий до вилягання

 Висота рослин — 160–170 см (залежно від рівня 

вологозабезпечення)

 Середньо-інтенсивний розвиток на початкових 

етапах росту

 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
 Норма висіву — 450–600 тис. насінин/га 

(залежно від термінів посіву) 

 Рекомендований для вирощування в усіх 

ріпакосійних регіонах України

ГРУПА СТИГЛОСТІ • Середньоранній

РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОБНИЧИХ ПОСІВІВ 2018 РОКУ
УРОЖАЙНІСТЬ ПРИ ВОЛОГОСТІ 9 %, Ц/ГА

9 09,0 336 86,8336336
ООдеська бобл.,блббл
,,
ФГ «ОленФГ «Олена і К»а і К»а і Ка і Ка і Ка і К

9 09,0 442 32,300
КіКіровогр б. обл.,гргр
, ,,
ТОВ «ФруТОВ «Фрунзе»нзе»рррр

4445 35,39 09,0 40 5 355 35 3
ааськ ба обл.,ЧЧеркаЧереркас

,,,
ААгроцентАгроцентррр ААгрАгр

ТОВ «АгрТОВ «АгроРось»оРось»

9 09,0 339 59,53333
ХХмельницХмельниц бька облька обл.,каицькаицьк
, ,

ТОВ АФТОВ АФ АФФОВТООВ АФТОВ АФ 
П і«Подільс«Подільськаькаька ььк«П«Подільсььк
зерновазерновазернова 

компаніякомпанія»» 9 09,0 447 87,89,09,0
Д іДніпропе бтр. обл.,ропроп
, ,,

АгроцентАгроцентАгроцентр ТОВр ТОВр ТОВ нцененцен
«АФ «Рас«АФ «Рассвєт»»свєт»»«Ра«Р«Ра«Р

Дніпропетровська обл. Вінницька обл., Оратівський р-н Київська обл., Білоцерківський р-н Одеська обл., Ширяївський р-н

Результати дрібноділянкових дослідів 2018 року
Вміст олії (%) 

Урожайність (ц/га) при вологості 9 %
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СИ Мартен
ГАРМОНІЙНЕ ПОЄДНАННЯ 
УРОЖАЙНОСТІ І ЗИМОСТІЙКОСТІ

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Пластичний і стабільний гібрид помірно-інтенсив-

ного типу. Чудове поєднання високого рівня 

зимостійкості і продуктивності

 Висота рослин — 150–160 см (залежно від рівня 

вологозабезпечення)

 Завдяки компактності рослин і міцному стеблу стійкий 

до вилягання. Повільні темпи розвитку восени

 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
 Норма висіву — 450–600 тис. насінин/га 

(залежно від термінів посіву)

 Завдяки помірним темпам розвитку придатний для 

раніших термінів сівби

 Рекомендований для вирощування в усіх 

ріпакосійних регіонах України

ГРУПА СТИГЛОСТІ • Середньопізній

РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОБНИЧИХ ПОСІВІВ 2018 РОКУ
УРОЖАЙНІСТЬ ПРИ ВОЛОГОСТІ 9 %, Ц/ГА

9 09,0 337 97,9377,377,
ООдеська бобл.,бл.,бл.,
,,
ФГ «ОленФГ «ОленФГ «Олена і К»а і К»а і К»,КК

9 09,0 337 77,799
КіКіровогр б. обл.
, ,,
ТОВ «ФруТОВ «Фрунзензе»нзе»ТТТТ

0,0,09 09,0 446 06,0
обл.обл.,ЧЧеркаськЧеркаськ ба обла обл

,,, ,,
енттнтентррр АгроцентАгроцентАгроцен

«АгрАгр«АгроРось»оРось» ТОВ АТОВ «АгрТОВ «АТОТО

9 09,0 448 88,88
КіКіровогр б. обл.,огог
, ,,

ТОВ АФТОВ АФ «ТОВ АФ «УкраїУкраїУкраї-Ф АФФ АФ
на-Хліб»на-Хліб»нн

9 09,0 336 06,0366366
ХХ еХмельницХмельниц ба обька облька обл.,а оницькницька о
, ,,

ТОВ АФТОВ АФ ОТООТО
П і«Подільс«Подільськаькаька П««П« а
зерновазерновазернова 

компаніякомпанія»,,, 9 09,0 550 20,200
Д іДніпропе бтр. обл.,третр
, ,,

АгроцентАгроцентр ТОВр ТОВ ентентентент
т»»»т»»«АФ «Рас«АФ «Рассвєт»»свєт»аРааРа

Дніпропетровська обл. Вінницька обл., Оратівський р-н Київська обл., Білоцерківський р-н Одеська обл., Ширяївський р-н

Результати дрібноділянкових дослідів 2018 року
Вміст олії (%) 

Урожайність (ц/га) при вологості 9 %

80

70

60

50

40

30

20

10

0

46,4 % 
45,8 % 

45,8 % 

47,2 % 

41,1 

55,8

73,8

36,7



Насіння ріпаку • Каталог насіння 2020

104

СИ Савео

ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ ГІБРИД З ВІДМІННИМ 
РІВНЕМ УРОЖАЙНОСТІ Й ОЛІЙНОСТІ

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Гібрид із дуже високим потенціалом продуктивності

 Найвища олійність серед гібридів «Сингента»

 Високий рівень зимостійкості і підвищена стійкість 

до розтріскування стручків

 Висота рослин — 150–160 см (залежно від рівня 

вологозабезпечення)

 Середньо-інтенсивний за темпами розвитку 

восени і навесні

 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
 Норма висіву — 450–600 тис. насінин/га 

(залежно від термінів посіву)

 Рекомендований для вирощування в усіх 

ріпакосійних регіонах України

ГРУПА СТИГЛОСТІ • Середньоранній

РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОБНИЧИХ ПОСІВІВ 2018 РОКУ
УРОЖАЙНІСТЬ ПРИ ВОЛОГОСТІ 9 %, Ц/ГА

9 09,0 333 53,53,533,5
ООдеська бобл.,лл
,,
ФГ «ОленФГ «Олена і К»а і К»

9 09,0 441 41,499,99,
КіКіровогр б. обл.,ріір
, ,,,,,,
ТОВ «ФруТОВ «Фрунзе»нзе»ОООО

0,00,0 339 79,79 09,099, 39 739 7
ЧЧЧеркаськ бба обл.,ЧЧ
, ,,

АгроцентАгроцентрр 
ТОВ «АгрТОВ «АгроРось»оРось»»»»

9 09,0 332 62,622322 32
ХХмельницХмельниц бька облька обл.,ббниниц бб
, ,,

ТОВ АФТОВ АФТОВ АФ ТТТТ
П і«Подільс«Подільськаька 
зерновазерновазернова 

компаніякомпанія» 9 09,0 448 68,644
Д іД іДніпропе ббтр. обл.,етретр
, ,,

АгроцентАгроцентр ТОВр ТОВ нтнтнтнт
вєт»єт»»єт»»вєт»»«АФ «Рас«АФ «Рас«АФ «Рассвєт»свєсвєФ «РаФ «Ф «РаФ «Р

Дніпропетровська обл. Вінницька обл., Оратівський р-н Київська обл., Білоцерківський р-н Одеська обл., Ширяївський р-н

Результати дрібноділянкових дослідів 2018 року
Вміст олії (%) 

Урожайність (ц/га) при вологості 9 %
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Гладіус

УНІКАЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ ВИСОКОЇ 
ВРОЖАЙНОСТІ І ЗИМОСТІЙКОСТІ

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Дуже високий рівень продуктивності в умовах 

достатнього забезпечення вологою

 Нестабільна урожайність в умовах посухи

 Середньоінтенсивні темпи росту і розвиток 

восени й навесні

 Висота рослин — 150–160 см (залежно від рівня 

вологозабезпечення)

 Стійкий до вилягання

 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
 Норма висіву — 450–600 тис. насінин/га

(залежно від термінів посіву)

 Рекомендований для вирощування в центральних 

і західних регіонах України

ГРУПА СТИГЛОСТІ • Середньоранній

РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОБНИЧИХ ПОСІВІВ 2018 РОКУ
УРОЖАЙНІСТЬ ПРИ ВОЛОГОСТІ 9 %, Ц/ГА

9 09,0 339 39,399
КіКіровогр б. обл.,КК
, ,,
ТОВ ФруТОВ «ФруТОВ «Фрунзензе»нзе»ТТТ

21,21,29 09,0 441 21,2
а обба обл.,ЧЧеркаськЧеркаськ ба оба 

,,,
оцецентоцентррр АгроцеАгроц

В «А«АгрВ «АгроРось»оРось»ТОВ «АТОВ ТООТОО

9 09,0 440 90,90
КіКіровогр б. обл.,вово
, ,,

ТОВ АФ «ТОВ АФ «УкраїУкраї-В АТОВВ АТОВ
на-Хліб»на-Хліб»

9 09,0 338 68,63383388  3
ХХмельницХмельниц бька облька обл.,оьниьни а о
, ,,

ТОВ АФТОВ АФ ТТ
П і«Подільс«Подільс«Подільськаькаька П і
зерновазерновазернова 

компаніякомпаніяо а » 9 09,0 337 67,6
Д іДніпропе бтр. обл.,петпет
, ,,

АгроцентАгроцентАгроцентр ТОВр ТОВр ТОВ еенеен
вєт»єт»»вєт»»«АФ «Рас«АФ «Рассвєт»свє«РаАФ ««РаАФ «
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Торес
ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ ГІБРИД ІЗ СТАБІЛЬНОЮ 
УРОЖАЙНІСТЮ В УМОВАХ ПОСУХИ

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Дуже високий потенціал урожайності

 Чудово адаптований до умов посухи

 Швидкі темпи росту восени та в період 

відновлення вегетації навесні

 Висота рослин — 160–170 см (залежно від рівня 

вологозабезпечення)

 Стійкий до вилягання

 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
 Норма висіву — 450–600 тис. насінин/га 

(залежно від термінів посіву)

 З огляду на інтенсивні темпи розвитку 

восени не рекомендується для дуже 

ранніх термінів сівби. Потребує внесення 

регуляторів росту в разі раннього висіву 

для запобігання переростанню рослин

 Рекомендований для вирощування 

в усіх ріпакосійних регіонах України

ГРУПА СТИГЛОСТІ • Середньоранній

РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОБНИЧИХ ПОСІВІВ 2018 РОКУ
УРОЖАЙНІСТЬ ПРИ ВОЛОГОСТІ 9 %, Ц/ГА

9 09,0 334 94,9
КіКіровогр б. обл.,
, ,,
ТОВ «ФруТОВ «ФруТОВ «Фрунзе»нзе»нзе»

24,224,29 09,0 444 24,2
оббобл.,ЧЧеркаськЧеркаськ ба оба о

,,,
ценцентоцентррр АгроценАгроце

В «А«АгрВ «АгроРось»оРось»ТОВ АТОВ «АТОВ «Т

9 09,0 555 85,85
КіКіровогр б. обл.,вово
, ,,

ТОВ АФ «ТОВ АФ «УкраїУкраї-АВ ААВ А
на-Хліб»на Хліб»

9 09,0 338 68,63333
ХХмельницХмельниц бька облька обл.,ка ьницььницька 
, ,,

ТОВ АФТОВ АФ ТТТОВ АФТОВ АФ
П і«Подільс«Подільс«Подільськаькаька какакака
зерновазерновазернова 

компаніякомпаніякомпанія»» 9 09,0 339 29,20000
Д і ро еДніпропе р обтр. обл.,ееепе
, ,,

АгроцентАгроцентр ТОВр ТОВ ценцеценце
єт»»т»»єт»»«АФ «Рас«АФ «Рассвєт»»свєтР«РР«Р
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СИ Анабелла 
ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ ГІБРИД З ЧУДОВИМ 
ПОЄДНАННЯМ ВИСОКОЇ ЗИМОСТІЙКОСТІ 
І СТІЙКОСТІ ДО УРАЖЕННЯ ФОМОЗОМ

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Гібрид з дуже високим потенціалом продуктивності

 Високий рівень зимостійкості та стійкості до 
ураження фомозом

 Середньорослий гібрид з високою стійкістю до 
вилягання

 Висота рослин — 160–170 см (залежно від рівня 
вологозабезпечення)

 Повільні темпи росту на початкових етапах розвитку

 Помірно-інтенсивний розвиток навесні

 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
 Норма висіву — 450–600 тис. насінин/га 

(залежно від термінів посіву)

 Завдяки повільним темпам росту восени придатний 

для ранніх термінів сівби

 Рекомендований для вирощування в усіх ріпакосійних 

регіонах України

ГРУПА СТИГЛОСТІ • Середньопізній

Дніпропетровська обл. Вінницька обл., Оратівський р-н Київська обл., Білоцерківський р-н Одеська обл., Ширяївський р-н

Результати дрібноділянкових дослідів 2018 року
Вміст олії (%) 

Урожайність (ц/га) при вологості 9 %
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СИ Харнас
ВИСОКОВРОЖАЙНИЙ ГІБРИД З ДУЖЕ 
ВИСОКОЮ ПОСУХОСТІЙКІСТЮ

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  Гібрид з дуже високим потенціалом продуктивності

  Чудовий рівень посухостійкості

  Висока зимостійкість

  Середньо-інтенсивні темпи росту на початкових 
етапах розвитку

  Інтенсивний розвиток навесні, тому швидко 
відновлює вегетацію

  Дуже висока стійкість до циліндроспоріозу

  Висота рослин — 160–170 см (залежно від рівня 

вологозабезпечення)

 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
  Норма висіву — 450–600 тис. насінин/га (залежно 

від термінів посіву)

  Потребує внесення регуляторів росту при ранніх 

термінах сівби

  Рекомендований для вирощування в усіх ріпакосійних 

регіонах України

 ГРУПА СТИГЛОСТІ • Середньопізній

Дніпропетровська обл. Вінницька обл., Оратівський р-н Київська обл., Білоцерківський р-н Одеська обл., Ширяївський р-н

Результати дрібноділянкових дослідів 2018 року
Вміст олії (%) 

Урожайність (ц/га) при вологості 9 %
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Відгуки

РОМАН КАРЛОВ, 
головний агроном ТОВ «Агрофірма “Колос”», 
Дніпропетровська область

Ріпак СИ  Мартен ми вирощуємо перший рік, 

дуже ним задоволені. Він набагато кращий по-

рівняно з іншими гібридами. СИ Мартен добре 

стартував восени, швидко наростив вегетатив-

ну масу, добре перезимував, а навесні рано від-

новив вегетацію. Гібрид стійкий до вилягання, 

добре гілкується. Усі ці характеристики спра-

цювали на високу врожайність — 36,5 ц/га.

РОМАН ПЕЧОРСЬКИЙ, 
головний агроном ТОВ «АФ “Рассвет”», 
Дніпропетровська область

Перший рік вирощуємо ріпак НК Технік. Попри 

пізню сівбу, отримали урожайність 30 ц/га. Рі-

пак добре перезимував, не  було вилягання, 

розтріскування стручків. Тому гібрид нам спо-

добався, будемо й надалі його вирощувати.

ОЛЕКСАНДР КУЛАЧЕНКОВ, 
головний агроном ВСК «Україна»,
Дніпропетровська область

Цього року ми вперше вирощували ріпак, по-

сіяли гібрид Торес і були дуже задоволені ре-

зультатом. Гібрид приємно нас здивував: добре 

перезимував, добре розвивався, посіви вирів-

няні, гібрид стійкий до  хвороб, до  розтріску-

вання стручків, добре гілкується, стійкий до ви-

лягання, попри те, що заввишки 1,70—1,80 м. 

У результаті отримали урожай 40,1  ц/га. Хочу 

подякувати менеджерам компанії «Синген-

та» за консультаційну допомогу у вирощуванні 

ріпаку.

ГЕННАДІЙ МАЛИНА, 
менеджер з технічної підтримки олійних культур, 
компанія «Сингента»

СИ Анабелла — високопродуктивний гібрид ін-

тенсивного типу із високим рівнем зимостійко-

сті (рівень гібрида НК Технік) і стійкості до фо-

мозу. У гібрида повільні темпи росту на перших 

етапах органогенезу,  що дозволяє висівати 

його в оптимально ранні терміни посіву. Демон-

струє високу врожайність і  стабільність в  усіх 

ріпакосійних регіонах України.

СИ Харнас — гібрид із дуже високим потенціа-

лом урожайності, зокрема демонструє високу 

й стабільну врожайність у посушливих умовах. 

Демонструє середньо-інтенсивні темпи роз-

витку на  перших етапах органогенезу, високу 

зимостійкість, швидке відновлення вегетації на-

весні. Рекомендований до вирощування в усіх 

ріпакосійних регіонах України, зокрема на пів-

дні країни.

Гладіус — високоінтенсивний гібрид, найкраще 

розкриває потенціал за умов достатнього зволо-

ження й інтенсивної технології. Має повільні тем-

пи розвитку восени, тому придатний для ранніх 

та оптимальних термінів посіву.
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Насіння ячменю озимого*. Хайвідо™

«Сингента» першою серед насіннєвих компаній у світі запустила комерційне 

виробництво гібридів озимого ячменю та рекомендувала спеціально 

розроблену технологію вирощування під брендом Hyvido™**

*    По додаткову інформацію звертайтеся до свого регіонального пред-

ставника компанії «Сингента» або дивіться в брошурі «Hyvido».

**  Хайвідо.

Що таке Хайвідо™?

Це інноваційна технологія, яка дозволяє отримувати високий і стабільний урожай озимого ячменю. Її ключові елементи — гібриди 

та спеціально розроблена технологія їх вирощування.

Ключовий елемент цієї технології — гібридне насіння, яке дозволяє за рахунок унікального поєднання батьківських ліній 

досягати гетерозисного ефекту і — як наслідок — вищих урожаїв, ніж у звичайних сортів, а ще мати кращу кліматичну адап-

тивність та відмінні кормові якості товарного зерна. 

Другий, не менш важливий елемент технології — особливості вирощування гібридів озимого ячменю: вдвічі нижча норма 

висіву, ранні терміни посіву і збирання, оптимізація доз мінерального живлення та захист посівів від хвороб і шкідників.
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*  Дані Інституту SeedCare (дослідження в ризотроні).

Переваги 

Гібриди Хайвідо™ мають високий коефіцієнт 

кущення, що дозволяє:

• Отримати набагато більше продуктивних стебел на одній 
рослині

• Підвищити компенсаторні можливості рослини й ефек-
тивніше використовувати площу живлення

• Знизити норму висіву до 50 % (порівняно із сортами)

• Розміщення колосків в одному ярусі суттєво знижує втра-
ти і полегшує збирання врожаю 

Гібриди ячменю озимого формують потужний 

листовий апарат і колос

• Добре розвинений колос — запорука високого врожаю. 
Кількість зерен у колосі гібридів Хайвідо™ більша на 10–15 %, 
ніж у районованих сортів

• Потужне стебло і розвинений листовий апарат сприя-
ють кращому забезпеченню поживними речовинами, що 
підвищує врожайність

Гібриди Хайвідо™ формують кореневу систему 

в середньому на 70 % довшу, ніж сорти*

Потужна коренева система забезпечує поглинання поживних 

речовин і вологи з глибших ґрунтових горизонтів

0 100 200 300 400 500 600

Гібрид ячменю озимого (районований сорт)

Гібрид Хайвідо™
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Вутан
НОВА ЕРА УРОЖАЙНОСТІ ЯЧМЕНЮ ОЗИМОГО

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  Гібрид інтенсивного типу з високим потенціалом 

урожайності і пластичністю

  Високий коефіцієнт кущистості, середня кількість 

продуктивних стебел — 6–8 шт./рослину

  Добра зимо- і посухостійкість

 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
  Враховуючи здатність рослин формувати високу продуктивну 

кущистість, рекомендовано висівати на 10–14 днів раніше, 

ніж сорти

  Норма висіву 1,9–2,7 млн насінин залежно від термінів 

та умов висіву

  Адаптований для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних 

зонах України

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Середньоранній

 ВИКОРИСТАННЯ •Фураж

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Високоінтенсивний

 СТІЙКІСТЬ

Хвороби Ринхоспоріоз
Сітчаста

плямистість
Бура лист.

іржа
Борошниста

роса
Вірус жовтої 

мозаїки

Бали 5 5 3 7 Cтійкий

(9 — дуже висока стійкість; 1 — дуже низька)

Урожайність гібрида Вутан (у перерахунку на вологість зерна 14 %), ц/га

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

7,86
8,99 8,55

6,32

7,90

8,74

4,50
5,75

4,49

9,73
9,16

9,54 9,95

7,71
6,86

6,23

4,92

7,13

4,78

9,20

6,70

8,74

7,09
7,84

Вутан

Сорт

Він. р-н, 
ТОВ «Ольга»

Хм. обл., 
ТОВ «Оболонь»

Терноп. обл., Вербів
Терноп. обл., «Бучач 

АХП»
Терноп. обл., 

«Агропродсервіс»
Черк. обл., 

ТОВ «Олімп»
Черк. обл., 

СТОВ «Дніпро»

Черк. обл., 
Уман. р-н, 

«Новий Світ Агро»

Черк. обл.,
ТОВ «АгроРось»

Од. обл., 
Любаш. р-н, 

ФГ «Олена і К»

Херс. обл., 
Наддніпрянське, ІЗЗ

Херс. обл., 
Берисл. р-н, 

ТОВ «Злато Таврії»
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Галатіон
CТАБІЛЬНІСТЬ І ПЛАСТИЧНІСТЬ 
ЗА БУДЬ-ЯКИХ УМОВ

 ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  Демонструє чудові результати на різних

 типах ґрунтів

  Здатний формувати стабільний урожай у мінливих 

умовах метеорологічних чинників

  Високий коефіцієнт кущистості, середня кількість 

продуктивних стебел — 6–8 шт./рослину

  Добра зимо- і посухостійкість

 РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ
  Враховуючи здатність рослин формувати високу продуктивну 

кущистість, рекомендовано висівати на 10–14 днів раніше, 

ніж сорти

  Норма висіву 1,8–2,6 млн насінин залежно від термінів та 

умов висіву

  Адаптований для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних 

зонах України

 ГРУПА СТИГЛОСТІ •Ранньостиглий

 ВИКОРИСТАННЯ •Фураж

 ТИП АДАПТИВНОСТІ •Середньоінтенсивний

 СТІЙКІСТЬ

Хвороби Ринхоспоріоз
Сітчаста

плямистість
Бура лист.

іржа
Борошниста

роса
Вірус жовтої 

мозаїки

Бали 7 6 4 8 Cтійкий

(9 — дуже висока стійкість; 1 — дуже низька)

Він. р-н, 
ТОВ «Ольга»

Терноп. обл., 
Вербів

Терноп. обл., 
«Бучач АХП»

Терноп. обл., 
«Агропродсервіс»

Черк. обл., 
ТОВ «Олімп»

Черк. обл., 
СТОВ «Дніпро»

Черк. обл., Уман. р-н, 
«Новий Світ Агро»

Черк. обл.,
 ТОВ «АгроРось»

Од. обл., Любаш. р-н, ФГ 
«Олена і К»

Херс. обл.,
Наддніпрянське, ІЗЗ

Урожайність гібрида Галатіон (у перерахунку на вологість зерна 14 %), ц/га

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

7,86

9,08

6,32

7,90
8,74

4,50
5,75

4,49 4,92

8,32 8,52
9,77

7,98

6,48 6,85 6,86

4,78

6,82 6,70

8,03

Галатіон

Сорт
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Відгуки

АНАТОЛІЙ ЦІСАР, 
головний агроном ТОВ «АФ “Еврика”», 
Одеська область

Цього року ми вперше вирощували гібриди 

ячменю озимого Галатіон і Вутан, дотриму-

ючись рекомендацій менеджерів компанії 

«Сингента». Мали нагоду порівняти ці гібри-

ди з  традиційним сортом ячменю. За  од-

накової технології вирощування в дуже по-

сушливих умовах гібрид Галатіон показав 

урожайність 65 ц/га, а Вутан ― 85 ц/га, тоді 

як сорт ячменю озимого вродив по 50 ц/га.

КОСТЯНТИН НОВІКОВ, 
менеджер з розвитку зернових 
і кукурудзи компанії «Сингента»

У світі тільки компанія «Сингента» має 

у  своєму портфоліо гібриди ячменю, і  гі-

брид Вутан ― яскравий представник цієї 

лінійки. Він придатний для вирощування 

в  центральному, західному, частині північ-

ного й південно-східного регіонів України, 

а  також на  зрошенні на  Півдні. За  даними 

господарств, які цього року вирощували 

Вутан, різниця в  урожайності між цим гі-

бридом і  класичними сортами становить 

1,5–3 т/га за однакових умов вирощування. 

Натомість потенціал його врожайності ся-

гає 15–16  т/га. Додаткова перевага гібри-

да ― генетична стійкість до жовтої мозаїки 

ячменю та стійкість до борошнистої роси.



Каталог насіння 2020 • Насіння ячменю озимого



• Каталог насіння 2020

118

АГРОГІД
АгроГід .................................................................... 120

Програма технічної 
підтримки протягом року ........................................ 121

Чи оригінальне насіння? ......................................... 122

Чи якісне насіння?  ................................................. 123

Як відібрати зразки? ............................................... 124

Як замовити сервіс? ............................................... 125



Каталог насіння 2020 •Каталог насіння 2020 • АгроГідаталло ас 0 0 • ААгрроГідКаКаталологг нанасісінннняя 20202020 •КаКаталологг нанасісінннняя 20202020 •

А
ГР

О
ГІ

Д



• Каталог насіння 2020

120

АгроГід • Каталог насіння 2020

«АгроГід» — це інноваційна технічна 
сервісна програма, яка охоплює:

Широкий спектр послуг 

діагностичних центрів

Тренінги / навчання / семінари / консультації 

експертів компанії «Сингента»

Сервіс контролю 

якості внесення 

засобів захисту рослин

Сервіси Інституту 

обробки насіння
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ППЕРФІТОЕКСПЕРТИЗА КСПЕР

Н ТЕРННАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУНЄВОГО МАТЕР

ВСТАНОВЛЕННЯ

ИОРИГІНАЛЬНОСТІ ГІБРИДІВ ИГІНАЛЬНОСТІ ГІБРИД

НСОНЯШНИКУ ТА КУКУРУДЗИНЯШНИКУ ТА КУКУРУД

НЯЕТРЕНІНГИ / НАВЧАННЯ /  ЕНІНГИ / НАВЧАННЯ

СПЕКОНСУЛЬТАЦІЇ ЕКСПЕРТІВСУЛЬТАЦІЇ ЕКСПЕ

СИНГКОМПАНІЇ «СККОМПАНІЇ «СИНГЕНТА»АНІЇ «СИНГ

Програма технічної 
підтримки протягом року
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*  Додаткову інформацію шукайте на офіційному сайті 

www.syngenta.ua в розділі «АгроГід». 
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Чи оригінальне насіння?

СЕРВІС ПЕРЕДБАЧАЄ:

• Встановлення належності/неналежності партії 

насіння або рослин у полі до певного гібрида 

соняшнику чи кукурудзи компанії «Сингента»

• Аналіз партії насіння або рослинного матеріалу 

за допомогою ДНК-маркерів (мікросателітів)

• Виявлення рівня гібридності (типовості) партії насіння 

гібридів соняшнику чи кукурудзи компанії «Сингента»

• Можливість встановити належність гібридів 

соняшнику чи кукурудзи до F1 поколінь

• Можливість виявити домішки сторонніх сортів і/або 

гібридів соняшнику чи кукурудзи

Вирощування 

тільки оригінального 

насіння забезпечує 

отримання врожаю 

з очікуваними біологічно-

агрономічними 

характеристиками

Створені компанією «Сингента» гібриди 

соняшнику й кукурудзи мають цінні біологічно-

агрономічні властивості, а отже, гарантують 

очікувану врожайність.  Сервіс «Встановлення 

оригінальності гібридів соняшнику й кукурудзи» 

дозволяє підтвердити оригінальність придбаного 

насіння. 
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*  Додаткову інформацію шукайте на офіційному сайті 

www.syngenta.ua в розділі «АгроГід». 
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Чи якісне насіння? 

СЕРВІС «ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ МІКОТОКСИНІВ»

Використання фузаріозного зерна у складі харчових або кормових 

продуктів може стати причиною розвитку аліментарних мікотоксикозів 

людини і тварин. Найпоширенішими фузаріотоксинами є Т-2 токсин, 

дезоксиніваленон (ДОН або вомітоксин) та зеараленон (F-2 токсин), 

на які встановлено граничні норми вмісту в зерні та в продуктах його 

переробки. Мікотоксини майже не руйнуються в процесі переробки 

зернової сировини. Їм притаманна мутагенна, тератогенна, канцерогенна, 

імуносупресивна й алергізувальна дія, і вони становлять серйозну загрозу 

здоров’ю й життю людини.

Мікотоксини не мають специфічного смаку або запаху, тому без 

спеціальних методик визначити їх наявність неможливо. Сервіс 

«Визначення вмісту мікотоксинів у зерні» проводиться за допомогою ІФА.

Імуноферментний аналіз (ІФА) застосовують для виявлення специфічних 

сполук, що їх продукують токсиногенні гриби. Цей метод дозволяє не 

тільки виявити мікотоксини в зерні, а й визначити їх кількість.

СЕРВІС ДОЗВОЛЯЄ ВИЯВИТИ ТАКІ МІКОТОКСИНИ:

• Афлатоксин 

загальний

• Зеараленон

• ДОН (вомітоксин)

• Т-2 токсин

• Фумонізин
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Від 80 мішків або одна 
від кожного сьомого,
але не менше як 80

Як відібрати зразки?
ВІДБІР СЕРЕДНЬОЇ ПРОБИ НАСІННЄВОГО МАТЕРІАЛУ

ВІДБІР РОСЛИННОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ТИПОВОСТІ

Верхнього 
На глибині 10–15 см від поверхні 

насипу (бурту)

Середнього 
На половині висоти насипу

(умовно)

Нижнього
10–15 см від підлоги

(дна посудини)

У кожній означеній точці відбирають пробу з 3-х шарів

Маса середньої проби має становити  2,0 ± 0,1 кг.

К
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Від кожного мішка,
але не менше як 5

Від 5-ти мішків або одна 
від кожного третього, 
але не менше як 5

Від 10 мішків або одна 
від кожного п'ятого,
але не менше як 10

до 5
від 6
до 30

від 30
до 400

понад 

400

1 2

Формують 

середню пробу

По діагоналі поля з різних рослин стерильно відбирати 60 листків.
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Протокол досліджень із результатами 

експертизи зразка, висновком і 

рекомендаціями технічного експерта 

буде передано в господарство через 

менеджера з продажів компанії «Сингента»

Якщо у вас виникають питання, будь ласка, 

звертайтеся до консультаційного центру компанії «Сингента»

0 800 50 04 49

Узгодити з 

менеджером із 

продажів можливість 

отримати цей 

сервіс

Зразок покласти 

в брендований 

пакет і заповнити 

інформацію на 

етикетці

Відібрати середню 

пробу насіння 

або рослинного 

матеріалу

Надіслати зразок 

до діагностичного 

центру «Сингента»

Як замовити сервіс?
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Нові можливості 
для вашого розвитку
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У компанії «Сингента» переконані, що зусилля й інвестиції, які ви вкладаєте у свої поля, заслуговують 

найкращих результатів. Саме тому з нашими агротехнологіями ви можете бути впевнені, що кожна 

насінина принесе максимальний урожай.

А програми «Фінансові рішення» від компанії «Сингента» допоможуть вам:

 безпечно й ефективно реалізувати частину свого врожаю,

 отримати досвід управління ціновими ризиками з використанням біржових інструментів,

 залучити кошти для посівної компанії на найвигідніших умовах.

Пропонуємо вам прозорі, дієві й надійні інструменти, які стануть якісним доповненням до стратегії 

розвитку вашого підприємства. Приєднуйтеся до програм «Фінансових рішень» та відкривайте нові 

можливості в управлінні ціновими ризиками відповідно до передових світових практик.

ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ — НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВАШОГО РОЗВИТКУ

ЩО ПРОПОНУЮТЬ «ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ»

Наші «Фінансові рішення» покликані допомогти сільгоспвиробнику в управлінні торговими, ціновими та курсовими ризиками.

В основі більшості програм «Фінансових рішень» лежить механізм розрахунку або передоплати за насіння й засоби захисту рослин, придбані в ком-

панії «Сингента» або її офіційних дистриб’юторів, через поставку сільгосппродукції.

За програмами «Підтримка Плюс» та « Підтримка XXL» аграрії й дистриб’ютори мають можливість отримати чималу додаткову премію до ринкової 

ціни на сільгосппродукцію в період збирання врожаю, коли на ціни тисне збиральна кампанія.

За програмою «Форвард Плюс» аграрії мають можливість продати свій майбутній урожай пшениці, ріпаку та кукурудзи навесні, коли ціни зазвичай 

вищі, і в такий спосіб захиститися від падіння ціни та одночасно отримати право перефіксувати ціну в бік зростання, якщо зростуть котирування 

ф’ючерсів відповідних активів.

Програма «ЛегкоПосівна» відкриває аграріям доступ до пільгового фінансування на насіння й засоби захисту рослин компанії «Сингента» з надійними 

банками-партнерами.

Програма «Аграрні розписки» допоможе аграріям отримати досвід у використанні аграрних розписок для залучення кредитних ресурсів.

Фінансові рішення

 Зима  Весна  Літо  Осінь

20
17

15
13

*

* Січень–червень — підписання контрактів, липень–листопад — поставка сільгосппродукції.
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Форвардні програми

ОСНОВНА ІДЕЯ ФОРВАРДНОЇ ПРОГРАМИ

ПЕРЕВАГИ ВІД УЧАСТІ У ФОРВАРДНІЙ ПРОГРАМІ

УМОВИ УЧАСТІ У ФОРВАРДНІЙ ПРОГРАМІ ДЛЯ СІЛЬГОСПВИРОБНИКА

• Для участі у форвардній програмі сільгоспвиробник повинен збільшити об’єм закупівлі продуктів компанії «Сингента» порівняно з минулим сезоном 

на 20 % або сільгоспвиробник витрачає на товари компанії "Сингента" в середньому $60 на один гектар оброблюваних земель.

• Об’єм продажу сільгосппродукції за форвардним контрактом у грошовому виразі не повинен перевищувати вартість закупівлі продуктів компанії 

«Сингента» більше ніж удвічі.

• Cільгоспвиробник не повинен мати простроченої дебіторської заборгованості перед дистриб’ютором за продукти компанії «Сингента».

• Вартість попередньої оплати за форвардним контрактом не може перевищувати 50 % від вартості закупівлі продуктів компанії «Сингента» 

на поточний сезон.

• Остаточне рішення про можливість укласти форвардний контракт та про суму попередньої оплати ухвалює кредитний комітет компанії «Сингента».

• Зобов’язання по форвардному контракту покриваються товарними аграрними розписками.

ОСНОВНІ УМОВИ ФОРВАРДНИХ ПРОГРАМ

Сільгоспвиробник продає май-

бутній урожай (ріпак, пшеницю, 

кукурудзу) компанії «Сингента» за 

форвардним контрактом за при-

йнятною ціною та отримує право 

переглянути ціну в бік зростання, 

якщо зросте ціна ф’ючерсів на 

цей актив 

Компанія «Сингента» компенсує 

до 75 % ринкової вартості права 

перегляду ціни форвардного 

контракту

Вартість форвардного контракту 

порівнюється з вартістю заку-

півлі насіння й засобів захисту 

компанії «Сингента»

Умови поставки за форвардним 

контрактом ― СРT/DAP/DAT

ЗАХИЩЕНІСТЬ
ВІД ПАДІННЯ ЦІНИ

ПРАВО ПЕРЕГЛЯНУТИ ЦІНУ 
В БІК ЗБІЛЬШЕННЯ

БЕЗКОШТОВНИЙ
АНАЛІТИЧНИЙ
СУПРОВІД 

Учасники:
сільгоспвиробники
Поставка в рахунок закриття 
заборгованості або передоплати 
за продукти компанії «Сингента»

Вартість форвардного 
контракту
Вартість форвардного контракту 

порівнюється з вартістю закупівлі 

насіння й засобів захисту рослин 

компанії «Сингента»

Культури:
Пшениця 
Кукурудза
Ріпак
до 40 % потенцій-

ного врожаю

Період поставки:

З червня до 15 листопада в 

рахунок закриття заборго-

ваності, після 15 листопада  

передоплата за продукти 

компанії  «Сингента»

Ціноутворення:

Фіксація прийнятної ціни 

Отримання права збільшити ціну 

Прив’язка до котирувань ф’ючерсних 

контрактів на пшеницю, кукурудзу 

(Чиказька товарна біржа) та ріпак (MATIF)

Базис поставки
та мінімальні обсяги

CPT/DAP/DAT від 500 т
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 Продаж сільгосппродукції за преміальними цінами

 Простий і надійний спосіб розрахунку за куплені у дистриб’ютора в товарний кредит ЗЗР 

та насіння компанії «Сингента»

 Можливість продажу сільгосппродукції на експорт за договором комісії*

Розрахунок за товарним
кредитом за насіння та ЗЗР

Основна мета Учасники

Сільгоспвиробники
і дистриб’ютори

CPT, DAP, DAT 500 т

FCA, EXW 200 т

Мінімальний обсяг

Пшениця, кукурудза, ячмінь,
ріпак, соя, соняшник та цукор

Продукція

+600
грн

+400
грн

+600
грн

+400
грн

+500
 грн

+500
 грн

+300
грн

+300
грн

+400
 грн

+200
грн

+200
грн

+400
 грн

Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад

Премія грн/т із ПДВ на пшеницю, кукурудзу та ячмінь:

Премія грн/т із ПДВ на сою, соняшник, ріпак та цукор:

Підтримка Плюс

* Організатор залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати цінові премії.
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 Продаж сільгосппродукції за преміальними цінами

 Простий і надійний спосіб здійснити передоплату за ЗЗР та насіння компанії «Сингента» 

 Купівля у дистриб’ютора продуктів компанії «Сингента» за найвигіднішою ціною

 Фіксація курсу гривні до долара США на продукти «Сингента» на дату поставки cільгосппродукції 

 Можливість продажу сільгосппродукції на експорт за договором комісії*

Передоплата за насіння
й ЗЗР на сезон–2020

Основна мета Учасники

Сільгоспвиробники

CPT, DAP, DAT 500 т

FCA, EXW 200 т

Мінімальний обсяг

Пшениця, кукурудза, ячмінь,
ріпак, соя, соняшник та цукор

Продукція

+600
грн

+600
грн

+500
грн

+500
грн

+400
грн

+400
грн

+300
грн

+300
грн

+200
грн

Премія грн/т із ПДВ на пшеницю, кукурудзу та ячмінь:

+800
грн

+800
грн

+700
грн

+700
грн

+600
грн

+600
грн

+500
грн

+500
грн

+400
грн

Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Лютий

Премія грн/т із ПДВ на сою, соняшник, ріпак та цукор:

Підтримка XXL

* Організатор залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати цінові премії.
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ФІНАНСУВАННЯ

Для будь-якого агропідприємства дуже важливо вчасно мати доступ до кредитних ресурсів. Для вирішення цього завдання клієнти-сільгоспви-

робники компанії «Сингента» мають можливість взяти участь у спеціальній партнерській програмі «ЛегкоПосівна» або ж скористатися товарними 

і фінансовими аграрними розписками

Інструмент товарного кредитування насіння 

та ЗЗР з дистриб’ютором під заставу 

майбутнього врожаю 

Інструмент забезпечення форвардного 

контракту з правом перефіксувати ціну 

та частковою попередньою оплатою

Консультаційний 

і документарний супровід з боку

ТОВ «Сингента» при нотаріальному 

оформленні аграрної розписки

ПРОСТЕ Й ЕФЕКТИВНЕ РІШЕННЯ ДЛЯ ТОВАРНОГО КРЕДИТУВАННЯ
ТА ФІНАНСУВАННЯ ПОТРЕБ АГРОБІЗНЕСУ

Аграрна розписка з компанією «Сингента» — це:

Аграрні розписки
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СПРОЩЕНИЙ ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСУВАННЯ ПОСІВНОЇ НА ПРИВАБЛИВИХ УМОВАХ!

Доступ до пільгового фінансування посівної кампанії, можливість фінансуватися в гривнях та в іноземній валюті, вибір банків-партнерів з оптимізо-

ваною процедурою оформлення фінансування, вигідні умови придбання насіння й ЗЗР

ДОСТУП ДО 
ПІЛЬГОВОГО 
ФІНАНСУВАННЯ 
ПОСІВНОЇ КАМПАНІЇ

МОЖЛИВІСТЬ ІНВЕСТУВАТИ 
В ЯКІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ВИБІР БАНКІВ-ПАРТНЕРІВ 
З ОПТИМІЗОВАНОЮ 
ПРОЦЕДУРОЮ 
ОФОРМЛЕННЯ 
ФІНАНСУВАННЯ

• Спрощений процес подання 
заявки

• Швидке ухвалення рішень 
(від 5 робочих днів)

• Відсутність комісій за видачу 
і дострокове погашення 
кредиту

• Широка мережа відділень
по всій Україні

МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАТИ 
ФІНАНСУВАННЯ ВИНЯТКОВО 
ПІД ЗАСТАВУ МАЙБУТНЬОГО 
УРОЖАЮ АБО ФІНАНСОВИХ 
АГРАРНИХ РОЗПИСОК 

ЛегкоПосівна
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МетеоЗахист

ЗАХИСТ У ПЕРІОД ЦВІТІННЯ
Й НАЛИВУ ЗЕРНА ЗАХИСТ У ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Інвестуй упевнено з надійним захистом

від несприятливих погодних умов та отримуй 

завжди відмінний результат із технологіями 

компанії «Сингента» 

від 100 га

ПРОСТЕ 
ПІДКЛЮЧЕННЯ

СУПУТНИКОВІ 
МЕТЕОРОЛОГІЧНІ ДАНІ

ШВИДКИЙ РОЗРАХУНОК 
ВІДШКОДУВАННЯ

Використовуйте технологію від компанії «Сингента»

та отримайте захист від посухи в розмірі до $60 на 1 га

Контролюється нестача опадів 

та кількість днів спеки

Контролюються надмірні

опади

Придбайте додаткові ЗЗР та отримайте захист

у розмірі до $30 на 1 га

30 20ДНІВ
НА ВИБІР

ДНІВ
НА ВИБІР
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Аграрний бізнес дуже ризикований. Цілковита залежність від зміни погодних умов, поширення шкідників і хвороб, 

нестабільні ціни на сільгосппродукцію — все це вельми ускладнює управління компанією та її обіговими коштами 

і для дистриб’ютора, і для сільгоспвиробника.

ТОВ «Сингента» пропонує спеціальну програму придбання продукції SYNGENTA з відтермінуванням платежу на ви-

гідних умовах. У рамках цієї програми дистриб’ютор продукції SYNGENTA або сільськогосподарське підприємство 

має нагоду отримати продукцію з істотним відтермінуванням оплати та розрахуватися за поставлену продукцію ава-

льованим векселем або забезпечивши платіж банківською гарантією.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ВЕКСЕЛІВ І ГАРАНТІЙ

ЧОМУ ВИГІДНО СКОРИСТАТИСЯ ЦІЄЮ ПРОГРАМОЮ

• Можливість отримати відтермінування платежу 

за продукцію до 15 вересня, 15 листопада поточного 

року або до 31 березня наступного року за умови, 

що термін оплати векселя збігається з терміном

оплати, вказаним у накладній, яка оплачується шля-

хом передачі цього авальованого векселя.

• Можливість зафіксувати ціну на дату поставки про-

дукції SYNGENTA та врятуватися від негативного 

впливу знецінення національної валюти (ця перевага 

діє в разі розрахунку авальованим векселем).

• Можливість ефективніше використати ліміт кредиту 

завдяки розрахунку авальованими векселями (на-

дання векселів, авальованих одним із банків першої 

групи, зменшує заборгованість покупця, при цьому 

ліміт кредиту від ТОВ «Сингента» не зменшується).

• Можливість збільшити ліміт товарного кредиту та об-

сяг закупівлі продукції SYNGENTA за умови надання 

банківської гарантії.

• Можливість отримати привабливішу ціну на продукцію 

SYNGENTA та компенсувати витрати, пов’язані з ви-

користанням банківських послуг, завдяки отриманню 

знижки за розрахунок векселем або надання банків-

ської гарантії1.

• Можливість використати знижку як оплату поточної 

заборгованості2.

• Можливість отримати консультаційну підтримку від 

представників банку і ТОВ «Сингента» на будь-якому 

етапі програми.

• Вексель повинен бути авальований одним із банків, 

затверджених до співпраці по вексельній програмі 

з ТОВ «Сингента», та мати термін погашення, який 

визначається так: «за пред’явленням, але не раніше 

_______ (день, місяць) 20__ року» (дата оплати має 

збігатися з датою, вказаною у видатковій накладній, 

яка оплачується векселем).

• Термін дії банківської гарантії визначається згідно з умо-

вами договору між вашою компанією і ТОВ «Сингента».

• Банківська гарантія надається з метою забезпечити 

товарний кредит, наданий покупцеві ТОВ «Сингента» 

згідно з умовами договору поставки. Банківська гаран-

тія, своєю чергою, — незалежне (від договору поставки) 

зобов’язання банку гарантувати оплату за товар. Оп-

лату за договором поставки здійснює покупець згідно 

з умовами і термінами цього договору. Термін дії гарантії 

має бути щонайменше на 14 календарних днів довший, 

ніж остання дата платежу за договором.

АВАЛЬОВАНІ ВЕКСЕЛІ І ГАРАНТІЇ ВІД ПРОВІДНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЛАТИ 
ПРОДУКЦІЇ ТОВ «СИНГЕНТА»

Фінансові інструменти

1 Розмір знижки залежить від банку-емітента (переглядається щороку і зазначається в договорі з дистриб’ютором ТОВ «Сингента»).

2  Ця опція діє тільки для компаній, у яких прямий контракт із ТОВ «Сингента». Виплата знижки шляхом перерахування коштів на поточний рахунок 

покупця можлива тільки наприкінці сезону та за умови повної відсутності заборгованості дистриб’ютора перед ТОВ «Сингента».
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ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ ДЛЯ ДИСТРИБ’ЮТОРІВ,
С.-Г. ПІДПРИЄМСТВ ТА ІНШИХ СПОЖИВАЧІВ

ПРОДУКЦІЇ SYNGENTA

(опція доступна для всіх компаній)

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ ДЛЯ ДИСТРИБ’ЮТОРІВ
ПРОДУКЦІЇ SYNGENTA

(опція доступна тільки для компаній, 

які мають прямий контракт із ТОВ «Сингента»)

Для розрахунку 

АВАЛЬОВАНИМ
ВЕКСЕЛЕМ 

за поставлений товар

Для надання

БАНКІВСЬКОЇ
ГАРАНТІЇ 

як забезпечення 

по здійснених 

або майбутніх 

поставках

ВИ ВИЗНАЧАЄТЕСЬ З ОБСЯГОМ ЗАКУПІВЕЛЬ ПРОДУКЦІЇ SYNGENTA

Ви звертаєтесь до банку і надаєте пакет документів

для відкриття кредитного ліміту на авалювання векселів

Ви звертаєтесь до банку і надаєте пакет документів для 

надання банківської гарантії (надається копія контракту

з ТОВ «Сингента»)

БАНК ВІДКРИВАЄ КРЕДИТНИЙ ЛІМІТ І УКЛАДАЄ З ВАМИ ГЕНЕРАЛЬНУ УГОДУ
ПРО ВІДКРИТТЯ КРЕДИТНОГО ЛІМІТУ

Ви виписуєте векселі на суму придбання продукції 

SYNGENTA і передаєте в банк для авалювання

Банк оформляє гарантію на користь 

ТОВ «Сингента»

Ви розраховуєтесь із постачальником продукції 

SYNGENTA авальованим векселем
Ви передаєте гарантію на ТОВ «Сингента»

Постачальник продукції SYNGENTA нараховує знижку.  

Розмір знижки за розрахунок векселем — предмет 

домовленості між вами і вашим постачальником

продукції SYNGENTA

ТОВ «Сингента» нараховує знижку

Ви оплачуєте зобов’язання по векселю в термін, 

визначений у векселі

Ви виконуєте зобов’язання по сплаті боргу за договором 

у термін, визначений договором із ТОВ «Сингента» 

та в рамках терміну дії гарантії

«СИНГЕНТА» ПРИЙМАЄ ЯК ОПЛАТУ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ АВАЛЬОВАНІ ВЕКСЕЛІ 
Й ГАРАНТІЇ 14-ТИ УКРАЇНСЬКИХ БАНКІВ
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ПЕРЕЛІК БАНКІВ, ЗАТВЕРДЖЕНИХ ТОВ «СИНГЕНТА» ДЛЯ СПІВПРАЦІ ПО ВЕКСЕЛЬНІЙ ПРОГРАМІ, 
ПЕРЕГЛЯДАЄТЬСЯ ЩОРОКУ

Зверніться, будь ласка, до працівників департаменту кредитно-торгових операцій ТОВ «Сингента» по оновлений перелік 

банківських установ, погоджених для співпраці в напрямку вексельних розрахунків і банківських гарантій.

ЯК З НАМИ ЗВ’ЯЗАТИСЯ

Із питаннями звертайтеся до представників ТОВ «Сингента» в регіонах (контактні дані є на офіційному сайті 

ТОВ «Сингента») або до відділу кредитно-торгових операцій ТОВ «Сингента».

Світлана Максімова

керівник групи 
кредитно-торгових операцій

+380 67 555–26–40

Юлія Пілат

менеджер 
з кредитних операцій

+380 67 555–42–65

03022, м. Київ,

вул. Козацька, 120/4, 
3-й поверх

www.syngenta.ua

Кількість споживачів продукції

SYNGENTA, які використали авальований вексель

як розрахунок за ЗЗР і насіння

Частка від річного обсягу продажів

ТОВ «Сингента», сплачена авальованими 

векселями / забезпечена гарантіями банків

2012

43
240

2018

684

2019 2012 2018 2019

Середній термін, на який 

оформлюється авальований 

вексель / випускається 

банківська гарантія

6
місяців

Середня ефективна 

вартість випуску авальованого 

векселя / банківської гарантії

3 %
від суми векселя

Середній розмір компенсації від 

ТОВ «Сингента» за розрахунок 

авальованим векселем / надання 

банківської гарантії

11,5 %
від суми векселя / гарантії

КІЛЬКА ФАКТІВ

5 %

18 %
25 %
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Препарати і строки їх застосування на кукурудзі

ІНСЕКТИЦИДПРОТРУЙНИК ГЕРБІЦИД ФУНГІЦИД
* Обов’язково

Проблеми при вирощуванні Дозування

МАКСИМ XL

КРУЇЗЕР 350

ФОРС ЗЕА

ПРИМЕКСТРА ГОЛД

ПРИМЕКСТРА TZ ГОЛД

ЛЮМАКС

ПРІМА ФОРТЕ

МАКСИМ

ПІК

КАРАТЕ ЗЕОН

АМПЛІГО

АКТЕЛЛІК

МІЛАГРО

АМІСТАР ЕКСТРА

ЕЛЮМІС

КАЛЛІСТО

0 3512 17/32 6311 15 5313 18/33 89

ВАЙБРАНС 
500

Ризоктоніоз, стимулювання  
розвитку кореневої системи

4 мл/
1 пос. од.

Ризоктоніоз, стимулювання  
розвитку кореневої системи, 
летюча сажка

24 мл/
1 пос. од.

Стеблові і кореневі гнилі 1,0  л / т

Стеблові і кореневі гнилі, 
пліснявіння насіння, 
гельмінтоспоріоз

1,0  л / т

Дротяники, несправжні 
дротяники, чорниші, шведські 
мухи, попелиці, блішки, західний 
кукурудзяний жук (діабротика) 

6,0–9,0  л / т

5,0–6,0  л / т

Однорічні злакові 
і дводольні бур’яни

2,5–3,5  л / га

4,0–4,5  л / га

Однорічні злакові і дводольні 
бур’яни, деякі багаторічні 
дводольні бур’яни

3,5–4,0  л / га

Однорічні й багаторічні дводольні 
бур'яни, в т. ч. осоти і падалиця 
соняшнику (IMI- та сульфостійка)

0,5; 0,7  л / га

Однорічні дводольні та деякі 
багаторічні дводольні бур’яни 
(у т.  ч. стійкі до 2,4–Д і МЦПА), 
а також падалиця соняшнику
й ріпаку

0,015–0,02  
кг / га

при pН ≤ 7

Однорічні й багаторічні злакові 
(у т.  ч. сорго і пирій) та деякі 
однорічні дводольні бур’яни

0,16–0,2  л / га
+ ПАР*

Однорічні і багаторічні
дводольні бур’яни

0,2–0,25  л / га 
+ ПАР*

Однорічні і багаторічні злакові
і дводольні бур’яни 
(у т.  ч. ваточник сирійський) 

1,25–2,0  л / га

Стебловий кукурудзяний метелик, 
західний кукурудзяний жук

0,2–0,3  л / га

Кукурудзяний стебловий 
метелик, попелиці

1,2–2,0 л/га

Бавовникова совка і кукурудзя-
ний стебловий метелик 

0,2–0,3  л / га

Фузаріоз, гельмінтоспоріоз 
та інші плямистості

0,5–0,75  л / га
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Препарати і строки їх застосування на соняшнику

  *  На гібридах соняшнику, 

стійких до гербіциду Каптора®.

**  На гібридах соняшнику, стійких 

до гербіциду Каптора® Плюс.

ФУНГІЦИДПРОТРУЙНИК ІНСЕКТИЦИДГЕРБІЦИД

Проблеми при вирощуванніДозування

АПРОН XL

МАКСИМ XL

КРУЇЗЕР 350

ФОРС

УРАГАН 
ФОРТЕ

ДУАЛ ГОЛД

ПРИМЕКСТРА 
TZ ГОЛД

ГЕЗАГАРД

КАПТОРА*

КАПТОРА ПЛЮС**

РЕГЛОН ЕЙР

РЕГЛОН СУПЕР

РЕГЛОН ФОРТЕ

УРАГАН ФОРТЕ

ФЮЗІЛАД ФОРТЕ

ХОРУС

АМІСТАР ЕКСТРА

АМІСТАР ГОЛД

РІАС

ЕНЖІО

ФОРС 1,5 G

АМПЛІГО

0 10 12 14 19 30 51 61 65 79 89

3,0  л / т Несправжня борошниста роса, 
вертицильоз, біла гниль

6,0  л / т
Пліснявіння насіння, фузаріозна 
коренева гниль, несправжня 
борошниста роса, біла гниль

6,0–10,0  л / т
Дротяники, несправжні дротя-
ники, сірий і південний бурякові 
довгоносики, мідляки, попелиці

2,0  л / т Комплекс ґрунтових шкідників

2,0–4,0  л / га Однорічні і багаторічні злакові
та дводольні бур’яни

1,6  л / га Однорічні злакові 
й окремі дводольні бур’яни

2,0–4,0  л / га Однорічні дводольні
та деякі злакові бур’яни

4,5  л / га Однорічні злакові
і дводольні бур’яни

1,0–1,2  л / га Злакові і дводольні бур’яни

1,6–2,5 л/га Злакові і дводольні бур’яни 

0,5–2,0  л / га Однорічні і багаторічні злакові 
бур’яни

0,75  кг / га Сіра гниль

0,75–1,0  л / га
Фомоз, альтернаріоз, септоріоз, 
фомопсис, іржа, несправжня 
борошниста роса

 0,5–1,0 л/га Альтернаріоз, фомоз, іржа, 
септоріоз, фомопсис, біла гниль

 0,5–0,8 л/га
Сіра плямистість (фомопсис), 
фомоз, альтернаріоз,  сіра гниль, 
борошниста роса, септоріоз

6,0–8,0  кг / га Комплекс ґрунтових шкідників

0,18  л / га Геліхризова попелиця, 
соняшникова шипоноска

0,2–0,3  л / га Бавовникова совка,
лучний метелик

1,0–2,25  л / га

Десикація
2,0–3,0  л / га

1,5–2,25  л / га

2,0–4,0  л / га
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ФУНГІЦИД РЕТАРДАНТПРОТРУЙНИК ІНСЕКТИЦИДГЕРБІЦИД

Препарати і строки їх застосування на ріпаку

Проблеми при вирощуванні Дозування

КРУЇЗЕР 
OSR

КРУЇЗЕР 
350

МАКСИМ 
XL

ДУАЛ 
ГОЛД

ФЮЗІЛАД ФОРТЕ

СЕТАР

СЕТАР

ТІОВІТ ДЖЕТ

РИДОМІЛ ГОЛД

АМІСТАР ЕКСТРА

ТІЛТ

ФОРС 1,5 G

РЕГЛОН 
СУПЕР

РЕГЛОН 
ЕЙР

РЕГЛОН 
ФОРТЕ

ПЛЕНУМ

ЛОНТРЕЛ ГРАНД

0 12 14 18 29 30–39 50–59 69 87

ОНОВИНОВИНОВИНОВИНОВИНОВИНОВИНОВИНОВИЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ

КАРАТЕ ЗЕОН

Дротяники, личинки хрущів, 
несправжні дротяники, хрестоцвіті 
блішки та ін. 
Фомоз, альтернаріоз, фузаріоз, 
ризоктоніоз, пероноспороз, пітіум

15,0  л / т

Шкідники: хрестоцвіті блішки
та комплекс ґрунтових шкідників

4,0  л / т

Пероноспороз, пліснявіння насіння, 
фузаріозна коренева гниль, 
альтернаріоз, пітіум

5,0  л / т

Однорічні злакові 
та дводольні бур’яни

1,6  л / га

Однорічні і багаторічні 
злакові бур’яни

1,5–2,0  
л / га

Однорічні і багаторічні
дводольні бур’яни

0,12–0,2  
кг / га

Інгібування росту рослини 
та підвищення стійкості 
до екстремальних погодних умов, 
фомоз, борошниста роса

0,3–0,5  
л / га

Краще галуження, одночасне цвітін-
ня, альтернаріоз, пероноcпороз

0,3–0,5  
л / га

Борошниста роса, альтернаріоз 8,0  кг / га

Пероноспороз, альтернаріоз 2,5  кг / га

Фомоз, альтернаріоз, біла і сіра 
гнилі, пероноспороз

0,75–1,0  
л / га

Сітчаста, темно-бура, смугаста, 
облямівкова плямистості, борош-
ниста роса, іржа

0,5 л / га

Комплекс ґрунтових шкідників
5,0–8,0 
кг / га

Хрестоцвіті блішки, ріпаковий
квіткоїд, білани, клопи, попелиці

0,15  
л / га

Ріпаковий квіткоїд
0,15–0,25 

кг/га

Десикація

2,0–3,0 
 л / га

1,0–2,25  
л / га

1,5–2,25  
л / га
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РЕТАРДАНТФУНГІЦИДПРОТРУЙНИК ІНСЕКТИЦИДГЕРБІЦИД

Препарати і строки їх застосування на ячмені

Проблеми при вирощуванніДозування

МАКСИМ 
СТАР

МАКСИМ
ФОРТЕ

ВАЙБРАНС 
ІНТЕГРАЛ

ВАЙБРАНС 
ТРІО

ДЕРБІ

АКСІАЛ

ПІК

ПРІМА ФОРТЕ

МОДДУС

АЛЬТО СУПЕР

ЕЛАТУС РІА

АМІСТАР ЕКСТРА

АМІСТАР ТРІО

РЕГЛОН 
СУПЕР

АКТЕЛЛІК

КАРАТЕ ЗЕОН

АКТЕЛЛІК

ТІЛТ ТУРБО

МАГНЕЛЛО

НОООВВВИИИЙ

00 13 21 30–32 37–39 71–99

СЕЛЕСТ
МАКС

ЕНЖІО

1,5–2,0  л / т
Пліснявіння насіння, фузаріозно-гельмінто-
споріозні кореневі гнилі, сажкові хвороби (летю-
ча, покрита), снігова пліснява, гельмінтоспоріози

1,5–2,0л / т
Сажкові хвороби, фузаріозні й гельмінтоспоріозні 
кореневі гнилі, темно-бура плямистість, ранні проя-
ви листостеблових хвороб, пітіум

1,5–2,0  л / т
Сажкові хвороби, фузаріозно-гельмінтоспоріозні 
кореневі гнилі, септоріоз, фузаріоз. Шкідники: 
хлібна жужелиця і хлібні блішки, цикадки, попели-
ці, злакові мухи

1,5–2,0  л / т
Сажкові хвороби, фузаріозно-гельмінтоспоріозні 
кореневі гнилі, ризокторіозна прикоренева гниль, 
септоріоз, фузаріоз. Шкідники: хлібна жужелиця
і хлібні блішки, цикадки, попелиці, злакові мухи

1,5–2,0 л/т
Сажкові хвороби, фузаріозно-гельмінтоспоріозні 
кореневі гнилі, ризоктоніозна коренева та прико-
ренева гнилі, тифульоз, снігова пліснява, сеп-
торіоз, фузаріоз

0,05–0,07  л / га Однорічні й окремі багаторічні дводольні бур’яни, 
серед них підмаренник чіпкий на пізніх стадіях

0,015–0,02 кг / га Однорічні і багаторічні дводольні бур’яни,
падалиця соняшнику й ріпаку

0,9  л / га Однорічні злакові бур’яни

0,5 л/га;
0,7 л/га

Однорічні, у т. ч. стійкі до 2,4–Д, МЦПА, та деякі 
багаторічні дводольні бур’яни

0,4–0,8 л/га Підвищення урожайності, покращення зимівлі, 
протидія виляганню

0,4–0,6 л/га
Хвороби листя, зокрема септоріоз листя, 
піренофороз, іржа, борошниста роса, темно-
бура плямистість

0,8–1,0  л / га Борошниста роса, плямистість листя, іржа, гель-
мінтоспоріози, ринхоспоріоз, фузаріоз, септоріоз

0,4–0,5  л / га Бура іржа, борошниста роса, гельмінтоспоріози, 
септоріоз, фузаріоз, альтернаріоз

1,0–1,2  л / га Борошниста роса, септоріоз листя і колосу, іржа, 
гельмінтоспоріози

0,5–0,75  л / га Борошниста роса, сітчаста, темно-бура,
смугаста, облямівкова плямистості, септоріоз

1,0 л/га Фузаріоз листя і колосу, альтернаріоз, септоріоз, 
чорний зародок

0,18–0,22  л / га Попелиці, хлібні клопи, п’явиці, блішки, трипси, 
цикадки, ячмінний мінер, хлібні жуки, злакові мухи

0,15–0,3 л/га Блішки, п’явиці, пшеничний трипс, хлібні клопи, 
злакові попелиці, злакові мухи

, 16 мл / т Зерно продовольче, насіннєве, фуражне 
(обробка вологим способом)

0,5 мл / м2 Незавантажені складські приміщення

1,5–2,0  л / га Десикація та знищення бур’янів
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РЕТАРДАНТПРОТРУЙНИК ГЕРБІЦИД

Препарати і строки їх застосування на пшениці

Проблеми при вирощуванні Дозування

МАКСИМ 
СТАР

МАКСИМ 
ФОРТЕ

АКСІАЛ

МОДДУС

ПІК

ДЕРБІ

СЕЛЕСТ 
МАКС

ВАЙБРАНС 
ІНТЕГРАЛ

ВАЙБРАНС 
ТРІО

НОВИНОВИНОВИНОВИЙЙЙЙ

ПРІМА ФОРТЕ

00 13 21 32 39 71–99

Пліснявіння насіння, фузаріозно-
гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, сажкові 
хвороби (летюча, покрита), снігова 
пліснява, гельмінтоспоріози

1,5–2,0  л / т

Сажкові хвороби, фузаріозні й гельмін-
тоспоріозні кореневі гнилі, темно-бура 
плямистість, ранні прояви листостеблових 
хвороб, пітіум

1,5–2,0  л / т

Сажкові хвороби, фузаріозні й гельмінто-
споріозні кореневі гнилі, септоріоз, фу-
заріоз.
Шкідники: хлібна жужелиця та хлібні блішки, 
цикадки, попелиці, злакові мухи

1,5–2,0  л / т

Сажкові хвороби, фузаріозно-гельмінто-
споріозні кореневі гнилі, ризокторіозна 
прикоренева гниль, тифульоз, снігова 
пліснява, септоріоз, фузаріоз. 
Шкідники: хлібна жужелиця та хлібні бліш-
ки, цикадки, попелиці, злакові мухи

1,5–2,0  л / т

Сажкові хвороби (тверда, летюча, кам’я-
на), гельмінтоспоріози, септоріоз, коре-
неві гнилі, снігова пліснява, ризоктоніоз, 
тифульоз

1,5–2,0  л / т

Однорічні злакові бур’яни 0,9  л / га

Однорічні і багаторічні дводольні бур’яни, 
падалиця соняшнику й ріпаку

0,015–0,02  
кг / га

Однорічні й окремі багаторічні дводольні 
бур’яни, серед них підмаренник чіпкий 
на пізніх стадіях

0,05–
0,07 л / га

Однорічні, у т. ч. стійкі до 2,4–Д, МЦПА,
та деякі багаторічні дводольні бур’яни

0,5 л / га

Однорічні, у т. ч. стійкі до 2,4–Д, МЦПА,
та багаторічні дводольні бур’яни

0,7 л / га

Підвищення урожайності, покращення 
зимівлі, протидія виляганню

0,4–0,6  л / га



Каталог насіння 2020 •Каталог насіння 2020 • Додаток

ІНСЕКТИЦИДГЕРБІЦИД ФУНГІЦИД

Препарати і строки їх застосування на пшениці

Проблеми при вирощуванніДозування

00 13 21 32 39 71–99

ТІЛТ

ТІЛТ ТУРБО

АЛЬТО СУПЕР

АМІСТАР ЕКСТРА

АМІСТАР ТРІО

ЕЛАТУС РІА

КАРАТЕ ЗЕОН

ЕНЖІО

АКТЕЛЛІК

АКТЕЛЛІК

РЕГЛОН 
СУПЕР

МАГНЕЛЛО

НОВИЙ

0,5 л / га
Темно-бура плямистість, 
іржа (бура, стеблова, жовта), 
септоріоз, борошниста роса

0,8–1,0  л / га
Борошниста роса, плямистість 
листя, іржа, гельмінтоспоріози, 
піренофороз, ринхоспоріоз, 
фузаріоз, септоріоз

0,4–0,5 л / га
Бура іржа, борошниста роса, 
гельмінтоспоріози, септоріоз, 
піренофороз і фузаріоз

0,5–0,75  л / га
Борошниста роса, темно-бура 
плямистість, фузаріоз листя, 
облямівкова плямистість, 
септоріоз

1,0–1,2  л / га
Борошниста роса, фузаріоз 
листя, септоріоз листя і колосу, 
іржа, гельмінтоспоріози

0,4–0,6 л/га
Борошниста роса, септоріоз, 
темно-бура плямистість, пірено-
фороз, іржа

1,0  л / га
Фузаріоз листя і колосу, альтер-
наріоз, септоріоз, піренофороз, 
іржа бура, жовта і стеблова

0,15–0,30 л / га
Хлібні жуки, блішки, трипси, 
п’явиці, клоп шкідлива чере-
пашка, попелиці, озима совка, 
злакові мухи

0,18  л / га
Клоп шкідлива черепашка, 
трипси, попелиці, цикадки, 
злакові мухи, блішки, п’явиці

0,25–0,4 л / га Хлібний турун

16 мл / т Зерно продовольче, насіннєве, фу-
ражне (оброка вологим способом)

0,5 мл / м2 Незавантажені складські 
приміщення

1,5–2,0  л / га Десикація та знищення бур’янів
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Препарати і строки їх застосування на сої

ПРОТРУЙНИК ГЕРБІЦИД ФУНГІЦИДІНСЕКТИЦИД

Проблеми при вирощуванні Дозування

РЕГЛОН 
СУПЕР

РЕГЛОН
ЕЙР

АКТЕЛЛІК

АМПЛІГО

МАКСИМ XL

АТУВА

МАКСИМ 
АДВАНС

СЕЛЕСТ ТОП

ФОРС 1,5 G

УРАГАН 
ФОРТЕ

УРАГАН 
ФОРТЕ

ГЕЗАГАРД

ДУАЛ ГОЛД

ПРИМЕКСТРА TZ 
ГОЛД

ФЮЗІЛАД ФОРТЕ

АМІСТАР ЕКСТРА

АМІСТАР ГОЛД

ВЕРТИМЕК

Фузаріоз, аскохітоз, пліснявіння 
насіння, шкідники сходів

1,5–2,0 л/т

Фузаріоз, пліснявіння насіння, 
аскохітоз

1,0–1,2 л/т

Стимуляція розвитку 
азотфіксуючих бактерій

2,0 л/т

Пліснявіння насіння, фузаріоз, 
кореневі гнилі, аскохітоз

1,0  л / т

Однорічні і багаторічні бур’яни 2,0–4,0  л / га

Однорічні злакові та деякі
дводольні бур’яни

1,3–1,6  л / га

Однорічні дводольні та деякі
злакові бур’яни

3,0–5,0  л / га

Однорічні злакові
та дводольні бур’яни

3,0–4,5  л / га

Однорічні і багаторічні
злакові бур’яни

1,0–2,0  л / га

Борошниста роса, несправжня
борошниста роса, фузаріоз, іржа, 
пероноспороз

0,5–0,75  
л / га

Борошниста роса, септоріоз, пе-
реноспороз, антракноз, аскохітоз, 
альтернаріоз, церкоспороз

0,5–1,0  л / га

Комплекс ґрунтових шкідників 6,0–8,0 кг/га

Павутинні кліщі 0,6–1,0  л / га

Кліщі, попелиці, трипси 1,2–2,0  л / га

Бавовникова совка, люцернова 
совка, акацієва вогнівка, 
чортополохівка, попелиці

0,2–0,4 л/га

Десикація

2,0–3,0  л / га

1,5–2,0  л / га
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Препарати і строки їх застосування на цукровому буряку

ПРОТРУЙНИК ГЕРБІЦИД ФУНГІЦИДІНСЕКТИЦИД

Проблеми при вирощуванніДозування

АПРОН XL

МАКСИМ XL

ФОРС

КРУЇЗЕР 600

ФОРС МАГНА

ДУАЛ ГОЛД

ФОРС 1,5 G

ЕНЖІО

АКТАРА

КАРАТЕ ЗЕОН

ФЮЗІЛАД ФОРТЕ

АЛЬТО СУПЕР

ЛОНТРЕЛ ГРАНД

АМІСТАР ЕКСТРА

АМІСТАР ГОЛД

2,0  л / т Пероноспороз, коренеїд

9 мл / пос. од. Коренеїд

35,0  л / т Комплекс ґрунтових та наземних 
шкідників

14,0  л / т
Дротяники, личинки коваликів,
бурякова крихітка, бурякова 
коренева попелиця, личинки совок

Тіаметоксам
(15 г д. р. на п. о.)

+ тефлутрин
(6 г д. р. на п. о.) 

Комплекс шкідників

1,2–1,6  л / га Однорічні дводольні та деякі 
злакові бур’яни

1,0–2,0  л / га Однорічні і багаторічні злакові 
бур’яни

0,2  кг / га Однорічні і багаторічні дводольні 
бур’яни, падалиця соняшнику

0,5  л / га Церкоспороз, борошниста роса

0,5–0,75  л / га Церкоспороз, борошниста роса, 
пероноспороз

0,5–1,0  л / га Борошниста роса, церкоспороз, 
рамуляріоз, фомоз

4,5–6,0  кг / га Комплекс ґрунтових шкідників

0,18  л / га Довгоносики, щитоноски, 
блішки, попелиці

0,08  кг / га
Довгоносики, щитоноски, блішки, 
піщаний мідляк, листкова бурякова 
попелиця

0,125–0,15  л / га Щитоноски, блішки, попелиці
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Проблеми при вирощуванні

Препарати і строки їх застосування на виноградниках

ІНСЕКТИЦИДГЕРБІЦИД ФУНГІЦИД ДОБРИВО

УРАГАН ФОРТЕ

РЕГЛОН ФОРТЕ

ФЮЗІЛАД ФОРТЕ

ЛЮМАКС

ТОПАЗ

ДІНАЛІ

РИДОМІЛ ГОЛД

ТІОВІТ ДЖЕТ

ПЕРГАДО R

КВАДРІС

СВІТЧ

ХОРУСХОРУС

ВОЛІАМ ФЛЕКСІ

МАТЧ

ЛЮФОКС

КАРАТЕ ЗЕОН

ВЕРТИМЕК

ПРОКЛЕЙМ

ЕНЖІО

ІЗАБІОН

Однорічні злакові та дводольні бур’яни 1,3–1,7 л/га

Однорічні і багаторічні злакові
та дводольні бур’яни

2,0–4,0  л / га

Багаторічні злакові бур’яни 2,0  л / га

Однорічні злакові та дводольні бур’яни 3,5–4,0  л / га

Оїдіум 0,15–0,25  л / га

Оїдіум, чорна гниль, краснуха 0,6–0,7 л / га

Мільдью 2,5  кг / га

Мільдью, антракноз 4,0–5,0  кг / га

Оїдіум, павутинні кліщі 5,0–8,0  кг / га

Мільдью, оїдіум, сіра гниль, чорна
плямистість, інфекційне засихання

0,8  л / га

Сіра та інші види гнилі, мільдью. 
Хвороби після пошкодження градом

0,75–1,0  кг / га

Мільдью, оїдіум, сіра гниль 0,5–0,7  кг / га

Комплекс шкідників 0,3–0,5  л / га

Гронова листовійка

1,0  л / га

1,0  л / га

Листовійки, ріпаковий квіткоїд 0,15–0,2  л / га

Кліщі, зудень, трипси, листова філоксера 1,0  л / га

Гронова листовійка 0,3–0,4  л / га

Листкова філоксера, багатоїдний
трубкокрут, скосар кримський

0,18  л / га

Позакореневе підживлення в період 
вегетації (перше — перед цвітінням)

2,0–3,0  л / га

Дозування
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Препарати і строки їх застосування в садах

ІНСЕКТИЦИДГЕРБІЦИД ФУНГІЦИД ДОБРИВО

Проблеми при вирощуванніДозування

УРАГАН 
ФОРТЕ

ЛЮМАКС

 РЕГЛОН ФОРТЕ

ТІОВІТ ДЖЕТ ТІОВІТ ДЖЕТ

СКОР

ТОПАЗ

СВІТЧ

ЦИДЕЛІ ТОП

ХОРУС ХОРУС

ВОЛІАМ ФЛЕКСІ ВОЛІАМ ФЛЕКСІ

АМПЛІГО АМПЛІГО

ВЕРТИМЕК ВЕРТИМЕК

ЛІРУМ

КАРАТЕ
ЗЕОН

КАРАТЕ
ЗЕОН

АКТАРА АКТАРА

ЕНЖІО ЕНЖІО

ПРОКЛЕЙМ

ЛЮФОКС

МАТЧ

ІЗАБІОН

НОВИЙ

2,0–4,0  л / га Однорічні і багаторічні злакові 
та дводольні бур’яни

1,3–1,7 л/га Однорічні злакові та дводольні бур’яни

3,5–4,0  л / га Однорічні злакові та дводольні бур’яни

0,2–0,3  кг / га Парша, борошниста роса, моніліоз

8,0  кг / га Борошниста роса, плодові кліщі

0,15–0,2  л / га Парша, борошниста роса, альтернаріоз

0,3–0,4  л / га Борошниста роса

0,5–0,7  л / га Борошниста роса, парша, альтернаріоз, 
моніліоз

0,75–1,0  кг / га

Хвороби плодів під час зберігання їх 
у сховищах, моніліоз, сиза пліснява, 
фузаріозна гниль, сіра гниль, парша, 
альтернаріоз. Сіра та інші види гнилі після 
пошкодження градом

0,4  л / га Плодожерка, листовійки

0,14–0,15  л / га Бруньковий довгоносик, букарки, 
казарки, яблуневий квіткоїд, грушевий 
квіткоїд, яблуневий трач, попелиці,
медяниці,плодовий пильщик, сірий 
брунькоїд0,18  л / га

0,4–0,5  кг / га Яблунева плодожерка, 
листовійки, мінуючі молі

1,0  л / га Яблунева і грушева плодожерки, 
щитівки, кліщі

1,0  л / га Яблунева плодожерка, 
листовійки, молі

1,0–1,5  л / га Кліщі, мінери, трипси, медяниці

0,3–0,5  л / га
Букарки, казарки, попелиці, яблуневий
квіткоїд, плодожерки, листовійки, 
довгоносик сірий бруньковий, 
плодовий пильщик

0,3–0,4  л / га Плодожерки, листовійки, квіткоїди, 
букарки, казарки, попелиці, пильщик

1,2–1,5 л /га Кліщі, яблунева плодожерка, листовійки, 
мінуючі молі, попелиці

2,0–3,0  л / га Позакореневе підживлення в період 
вегетації (перше — перед цвітінням)
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ФУНГІЦИДПРОТРУЙНИК ІНСЕКТИЦИДГЕРБІЦИД ДОБРИВО

Препарати і строки їх застосування на картоплі

Проблеми при вирощуванні Дозування

УРАГАН 
ФОРТЕ

СЕЛЕСТ 
ТОП

МАКСИМ

КРУЇЗЕР
350

ДУАЛ 
ГОЛД

ЮНІФОРМ

ФУНГІЦИДПРОТРУЙНИК ІНСЕКТИЦИДГЕРБІЦИД ДОБРИВО

Препарати і строки їх застосування на картоплі

Проблеми при вирощуванні Дозування

УРАГАН 
ФОРТЕ

СЕЛЕСТ 
ТОП

МАКСИМ

КРУЇЗЕР
350

ДУАЛ 
ГОЛД

ГЕЗАГАРД

ПРИМЕКСТРА
TZ ГОЛД

ФОРС

АКТАРА* АКТАРА

ЕНЖІО

КАРАТЕ ЗЕОН

ІЗАБІОН

АМПЛІГО

РЕВУС ТОП

РИДОМІЛ ГОЛД МЦ

ІЗАБІОН

ШИРЛАН

КВАДРІС 

ШИРЛАН

ФЮЗІЛАД ФОРТЕ

РЕГЛОН 
ФОРТЕ

РЕГЛОН 
СУПЕР

ЮНІФОРМ

КВАДРІС ТОП

* Обробка бульб перед садінням 0,8 кг/га.

Однорічні та багаторічні бур’яни 3,0–4,0 л/га

Комплекс хвороб (фузаріоз, гельмінто-
споріоз, ризоктоніоз, альтернаріоз). Ком-
плекс ґрунтових шкідників та шкідників 
сходів (дротяники, несправжньодротяни-
ки, личинки хрущів, попелиці та колорад-
ський жук)

0,5–0,7 л/т

Ризоктоніоз, срібляста парша, 
антракноз, фітофтороз

1,5 л/га

Фузаріоз, ризоктоніоз, гельмінтоспоріоз 0,75 л/т

Колорадський жук, дротяники, 
комплекс ґрунтових та поверхневих 
шкідників сходів

0,3 л/т

Однорічні злакові та дводольні бур’яни

1,6 л/га

3,0–4,0 л/га

4,5 л/га

Однорічні та багаторічні злакові бур’яни 1,5–2,0 л/га

Фітофтороз та альтернаріоз 0,6 л/га

Десикація 2,0 л/га

Фітофтороз 0,3–0,4 л/га

Альтернаріоз, фітофтороз і пероноспороз 2,5 кг/га

Позакореневе підживлення:
І — висота рослини 10–15 см 
ІІ — через 15 діб після першого 
ІІІ — на початку інтенсивного росту бульб

 1–5 л/га

Альтернаріоз, фітофтороз 0,5–0,6 л/га

Альтернаріоз, фітофтороз 0,75–1,0 л/га

Комплекс ґрунтових шкідників 5,0–15,0 кг/га

Колорадський жук, попелиці й цикадки
0,06–0,08 

кг/га

Колорадський жук, попелиці й цикадки 0,1 л/га

Колорадський жук, попелиці й цикадки 0,18 л/га

Колорадський жук, цикадки, попелиці 0,15–0,2 л/га
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УРАГАН ФОРТЕ

ДУАЛ 
ГОЛД

Проблеми при вирощуванніДозування

Препарати і строки їх застосування на томатах

ПРИМЕКСТРА
TZ ГОЛД

ФЮЗІЛАД ФОРТЕ

ПЕРГАДО R

КВАДРІС

КВАДРІС ТОП

РЕВУС ТОП

РИДОМІЛ ГОЛД

СКОР

ШИРЛАНШИРЛАН

СВІТЧ

ЮНІФОРМ

ПЕРГАДО R

ФОРС 1,5 G

АКТАРА*

ЕНЖІО

КАРАТЕ ЗЕОН

АМПЛІГО

ПРОКЛЕЙМ

ВОЛІАМ ФЛЕКСІ

МАТЧ

* Замочування розсади перед висадкою 1,5–2 г/л 

на 250 рослин.

2,0–4,0 л/га Однорічні та багаторічні злакові 
й дводольні бур’яни

1,6 л/га Однорічні та багаторічні злакові, польові 
та амброзія

4,0–4,5 л/га Однорічні злакові 
та дводольні бур’яни

0,5–2,0 л/га Однорічні злакові 
та дводольні бур’яни

4-5 кг/га Фітофтороз, профілактика 
бактеріальних інфекцій

0,4–0,9 л/га Комплекс кореневих захворювань 
(фузаріоз, пітіум, ризоктоніоз)

0,6 л/га Фітофтороз, альтернаріоз, 
бура плямистість, септоріоз0,75–1,0 л/га

0,6 л/га Фітофтороз, альтернаріоз

2,5 кг/га Фітофтороз, альтернаріоз

0,5 л/га Фітофтороз, альтернаріоз

0,3-0,4 л/га Фітофтороз

0,75-1,0 кг/га Хвороби при зберіганні, альтернаріоз, 
фузаріоз, мокра та сіра гнилі

5–15 кг/га Комплекс ґрунтових шкідників

0,06 кг/га Колорадський жук

0,18 л/га
Колорадський жук, попелиці

0,15 л/га

0,3–0,4 л/га Бавовникова совка, карадрина 
(мала помідорна совка)

0,3–0,4 л/га Бавовникова совка, карадрина 
(мала помідорна совка)

0,3–0,4 л/га
Листогризучі совки, колорадський жук, 
тютюновий трипс, картопляна міль, кар-
топляна совка

0,4 л/га Совки

ІНСЕКТИЦИДГЕРБІЦИД ФУНГІЦИД
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ФУНГІЦИДІНСЕКТИЦИДГЕРБІЦИД

Препарати і строки їх застосування на цибулі

Проблеми при вирощуванні ДозуванняДозування

РЕГЛОН 
СУПЕР

РЕГЛОН 
СУПЕР

ФЮЗІЛАД ФОРТЕ

ЛОНТРЕЛ ГРАНД

ПЕРГАДО

ЮНІФОРМ

КВАДРІС

КВАДРІС ТОП

РИДОМІЛ ГОЛД

РИДОМІЛ ГОЛДШИРЛАН

ЕНЖІО

КАРАТЕ ЗЕОН

Однорічні та багаторічні злакові й дво-
дольні бур’яни

2,0–4,0 л/га

Однорічні і багаторічні злакові бур’яни 0,5–2 л/га

Однорічні дводольні, у тому числі стійкі 
до 2,4–Д, та багаторічні коренепаросткові 
бур’яни

0,1–0,16 кг/га

Пероноспороз, профілактика 
бактеріальних інфекцій

4-5 л/га

Комплекс кореневих захворювань 
(фузаріоз, пітіум, ризоктоніоз)

0,5–0,9 кг/га

Фітофтороз, альтернаріоз, бура 
плямистість

0,6 л/га

Несправжня борошниста роса 2,5 к/га

Пероноспороз, альтернаріоз, стемфіліоз 0,75–1,0 л/га

Пероноспороз 0,4 л/га

Цибулева муха, трипси 0,18 л/га

Цибулева муха 0,2 л/га
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Проблеми при вирощуванніДозування

Препарати і строки їх застосування на капусті

ФОРС 1.5 G

АКТАРА*

ЕНЖІО

ВОЛІАМ ФЛЕКСІ

АМПЛІГО

ПРОКЛЕЙМ

МАТЧ

ДУАЛ ГОЛД

УРАГАН 
ФОРТЕ

ЛОНТРЕЛ ГРАНД

ФЮЗІЛАД ФОРТЕ

КВАДРІС

ТІОВІТ ДЖЕТ

1,6 л/га Однорічні злакові та дводольні бур’яни

2,0–4,0 л/га Однорічні та багаторічні злакові 
й дводольні бур’яни

0,2 кг/га Однорічні та багаторічні дводольні 
бур’яни, падалиця соняшнику

0,5–2,0 л/га Однорічні та багаторічні
злакові бур’яни

0,6 л/га Збудники хвороб

100 кг/га Кила капусти

5–15 кг/га Комплекс ґрунтових шкідників

Розчин 
0,25 %

Капустянки, личинки хрущів, 
дротяники, несправжні дротяники, 
кравчик-головач, попелиці

0,18 л/га Хрестоцвіті блішки, капустяна попелиця

0,3–0,4 л/га Усі види лускокрилих і сисних шкідників, 
довгоносики, листоїди, мінери

0,3–0,4 л/га Капустяна міль, капустяна совка, 
капустяний і ріпаковий білани

0,2–0,3 кг/га Капустяна міль, капустяна совка, 
капустяний і ріпаковий білани

0,4 л/га Капустяна міль, капустяна совка, білани

* Для замочування розсади перед висадкою.ІНСЕКТИЦИДГЕРБІЦИД ФУНГІЦИД
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 1 л/га  1 л/га  0,3 л/га  1,2 л/га  0,3 л/га  0,4 кг/га  0,4 кг/га

ЛІТ МЕТЕЛИКІВ

ВІДКЛАДАННЯ ЯЄЦЬ

ВІДРОДЖЕННЯ

8 кг/га  0,2 кг/га 0,5–0,7 л/га 2 л/га  0,2 л/га  0,3 л/га  0,75 кг/га

ЗИМУЮЧІ КОНІДІЇ
ТА ПОЧАТОК ПОШИРЕННЯ

АСКОСПОР ПАРШІ

Мідьвмісний
препарат

МАСОВИЙ ЛІТ КОНІДІЙ ПАРШІ

 0,2 кг/га 0,2 кг/га

МАСОВИЙ ЛІТ
АСКОСПОР ПАРШІ

ПЕРВИННА ІНФЕКЦІЯ
БОРОШНИСТОЇ РОСИ

 0,2 л/га  0,2 кг/га

ЛІТ АСКОСПОР ТА ПОЧАТОК 
РОЗМНОЖЕННЯ КОНІДІЙ

ВТОРИННА ІНФЕКЦІЯ
БОРОШНИСТОЇ РОСИ

Захист яблуні від плодожерки

Захист яблуні від хвороб
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0,4 кг/га  0,3 л/га  0,5 л/га  0,7 кг/га  0,75 кг/га  0,3 л/га

 3,6 кг/га  3,6 кг /га 1 л/га  0,7 л/га 0,6 л/га

0,3 кг/га 2 л/га  0,4 л/га  0,75 кг/га

 0,4 кг/га 0,8 л/га 0,3 л/га

Мідьвмісний
препарат

 0,2 л/га 2 л/га 0,2 л/га  0,2 кг/га

Захист суниці

Захист персика
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1 л/га 1 л/га1 л/га  0,2 кг/га  1,2 л/га

 0,4 кг/га 0,8 л/га

0,2 кг/га 2 л/га  2 л/га  0,75 кг/га 0,2 кг/га

Мідьвмісний
препарат

 0,2 л/га  0,2 кг/га

Захист груші від медяниці

Захист черешні та вишні
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 1,5 л/га 0,2 л/га  0,75 кг/га 1,5 л/га  0,2 л/га

Мідьвмісний
препарат

 0,25 кг/га  0,2 кг/га 0,4 кг/га

Мідьвмісний
препарат

 0,2 кг/га 0,75 кг/га1 л/га

0,6 л/га

 0,25 кг/га 0,2 кг/га

2 кг/га
в ґрунт із зрошенням

 0,4 кг/га

Захист смородини

Захист лохини
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3 кг/га 4 кг/га  0,8 л/га  3 кг/га

МІЛДЬЮ, АНТРАКНОЗ, ЧОРНА ПЛЯМИСТІСТЬ, ЧОРНА ГНИЛЬ

2,5 кг/га

СІРА ГНИЛЬ, ФУЗАРІОЗ

ОЇДІУМ, АНТРАКНОЗ, ЧОРНА ПЛЯМИСТІСТЬ, ЧОРНА ГНИЛЬ

 0,75 кг/га 0,5 кг/га  1 кг/га 0,5 кг/га

5 кг/га 0,8 л/га 0,6 л/га 0,25 л/га 0,6 л/га 0,8 л/га 0,25 л/га 5 кг/га

Захист винограду від хвороб

Захист винограду від хвороб
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1 л/га  1 л/га

 0,3 л/га  0,4 кг/га

 0,3 кг/га

ДРУГЕ ПОКОЛІННЯ

ПЕРШЕ ПОКОЛІННЯ

ТРЕТЄ ПОКОЛІННЯ

 1,5 л/га 0,2 кг/га

4 кг/га 4 кг/га 4 кг/га

 0,5 кг/га

 0,35 л/га

 0,7 л/га

 0,3 кг/га  0,3 кг/га2 л/га

Захист винограду від гронової листовійки

Захист горіха
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Унікальний комплекс навчальних заходів компанії «Сингента», який дозволяє 

отримувати актуальну інформацію і практичні знання протягом року

Майстерня Аграрія
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КОНФЕРЕНЦІЇ

Проходять перед початком посівної кампанії — 

наприкінці січня і на початку лютого. Тематика 

зосереджується на проблемах сезону, які чекати-

муть аграріїв у поточному році. Конференції при-

свячено основним культурам і специфіці регіонів, 

у яких вони відбуваються, та висвітлюють важ-

ливі технічні питання в комплексі з економічними 

аспектами вирощування сільгоспкультур.

АГРОЦЕНТРИ

Проходять двічі на рік і дозволяють на власні

очі переконатися в тому, про що говорили

на зимових конференціях.

Влітку — наочна демонстрація ефективної дії ЗЗР 

та врожайності озимих культур.

На початку осені — демонстрація портфелів 

гібридів кукурудзи, соняшнику та ріпаку

з підрахунком біологічної врожайності.

ЖУРНАЛ

Актуальні новинки аграрного бізнесу, корисні статті

від кращих спеціалістів і експертів, нові ідеї — усе це

ви знайдете в кожному номері нашого журналу.

Журнал виходить тричі на рік, у паперовому вигляді 

розсилається адресно, в електронному вигляді доступний 

на сайті «Сингента».

РОЗДІЛ НА САЙТІ

Розділ «Майстерня Аграрія» 

містить повне зібрання інформації, 

презентованої на конференціях

та Агроцентрах, а також фото

і відеоматеріали із заходів.

ФІЛД-ТУРИ «ЇДЕМО В ПОЛЯ!»

Влітку й восени ми подорожуємо до виробничих посівів 

господарств у різних куточках України. У виробничих 

масштабах обрати доцільну систему захисту й гібриди 

насіння набагато легше. Мандруючи від поля до поля, 

господарства-господарі діляться досвідом у захисті

й живленні рослин.

«МАЙСТЕРНЯ АГРАРІЯ» ОХОПЛЮЄ:

• Агроцентри, де наочно демонструються інноваційні продукти і технології
• Конференції, на яких ми розглядаємо актуальні проблеми сезону і їх рішення
• Розділ на сайті з корисною інформацією: www.syngenta.ua/maysternya-agrariya 
• Журнал із науковими статтями й новинами просто з полів
• Філд-тури у фермерські господарства
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www.agroliga.in.ua

...і підключіться до програми 
«АгроПрогноз», щоб отримувати 
найточніші дані про свої поля!

Оберіть цього року з-поміж винагород 
за програмою лояльності «АгроЛіга» 
метеостанції компанії Metos...

АгроЛіга • Каталог насіння 2020



Реєструйтеся зараз та беріть 
участь у програмі партнерства 
лідерів аграрного сектора України, 
щороку отримуйте 
нові й дедалі більші 
переваги і гарантований 
та простий доступ 
до корисної інформації

Онлайн- 
замовлення 
винагород

Можливість заробити 
бали за співпрацю 

з компанією 
«Сингента»

agroliga.in.ua

agroliga.in.ua

agroliga.in.ua

Каталог насіння 2020 • АгроЛіга
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СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІЙ
STEM — Science (наука), Technology 

(технології), Engineering (інженерія), 

Math (математика) — освітній профо-

рієнтаційний проект для учнів старших 

класів, який 2015 року з ініціативи Цен-

тру розвитку корпоративної соціальної 

відповідальності (КСВ) успішно старту-

вав і в Україні.

У рамках проекту «Сингента» активно 

розробляє свою серію інтерактивних 

навчально-пізнавальних лекцій у тема-

тичному блоці «Біологія та агрономія» 

для старшокласників, котрі стоять пе-

ред вибором майбутньої професії. Хто 

такий агроном, які його обов’язки, чим 

займаються менеджери з польових і 

біологічних досліджень, як виробляють 

насіння — про це та інше ми говоримо 

з учнями під час зустрічей. Ми розпо-

відаємо майбутнім абітурієнтам про 

перспективи аграрної сфери, зокрема, 

розбиваємо стереотипи, які існують у 

молоді з цього приводу, а їх, повірте, 

дуже багато.

Головна мета — показати, що Україна — 

це аграрна країна, і що саме за сільським 

господарством наше майбутнє, а спеці-

Корпоративна 
соціальна відповідальність

Соціальна відповідальність — невилучна частина діяльності нашої компанії. 

Це важливий складник усього, що ми робимо, починаючи з розробки нових 

продуктів і закінчуючи контролем впливу нашої діяльності на довколишнє 

середовище

Ми дбаємо про суспільство, турбує-

мося про майбутні покоління, піклує-

мося про наших працівників і віримо 

в те, що все, чим ми займаємося, ро-

бить нас і нашу країну країну успіш-

ною і процвітаючою.

КСВ-проекти компанії «Сингента» 

націлено на реалізацію важливих 

внутрішніх і зовнішніх соціальних 

програм, результати яких сприяють 

розвитку компанії, покращенню її ре-

путації й іміджу, розширенню парт-

нерських зав’язків з державою, гро-

мадськими організаціями, місцевими 

громадами і навчальними закладами.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ 
ДІЯЛЬНОСТІ КСВ:

1. СОЦІАЛЬНО-ОСВІТНІЙ — 

виховання молодого покоління 

аграріїв

2. СУСПІЛЬНО-ПРИРОДНИЧИЙ — 

популяризація аграрної галузі 

серед містян

3. ДОБРОЧИННІСТЬ — 

допомога сільським громадам, 

благодійним фондам і організаціям
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алісти — випускники сільськогосподар-

ських вузів — стануть тими кадрами, які 

дуже цінуються на ринку праці України і 

матимуть гідну заробітну плату.

Ми вважаємо, що молоді потрібно 

продемонструвати, якою цікавою і 

перспективною може бути робота 

аграрія, адже кожен третій долар, що 

його отримує наша країна, приносить 

саме сільське господарство.

Співпраця зі спеціалізованими на-
вчальними закладами

Національний еколого-натуралістич-

ний центр учнівської молоді (НЕНЦ)

Головна мета — розвиток талановитої 

молоді в аграрній сфері та популяри-

зація професії аграрія.

Кожної весни учні НЕНЦ спільно з фа-

хівцями нашої компанії закладають на 

навчально-дослідній ділянці польові 

досліди з вивчення сучасних гібридів 

овочевих культур.

Компанія «Сингента» виступає парт-

нером Всеукраїнського форуму юних 

аграріїв, який проходить в Одесі в та-

борі «Молода гвардія». Аграрні гурт-

ки, презентації дослідів, агроквест та 

екскурсії до клієнтів і в лабораторію 

компанії «Сингента» — усе це частина 

форуму, у якому беруть участь понад 

100 дітей з усієї України.

Плідна співпраця з НЕНЦ ознамену-

валася відкриттям восени 2017 року 

«Агрокласу». Основні напрями його ро-

боти — підготовка учнів до практичної 

й експериментально-дослідницької ро-

боти в галузі сільського господарства 

й ознайомлення із сучасними техноло-

гіями вирощування сільськогосподар-

ських культур; заняття з агрономії й 

агроекології для учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів України і Києва; 

практичні й лабораторні заняття для 

учнів аграрного відділення Всеукраїн-

ської природничої школи НЕНЦ; а та-

кож навчальна практика для студентів 

аграрних і педагогічних ВНЗ України.

Мала академія наук (МАН)

З 2014 року юні натуралісти й еколо-

ги МАН відвідують дослідну станцію і 

лабораторію компанії «Сингента» в Бі-

лій Церкві. Гостям розповідають про 

важливість фітопатологічної діагнос-

тики посівного матеріалу, моніторинг 

шкідників і збудників інфекцій у період 

вегетації рослин, про аналіз якісних 

показників зібраного врожаю. Наші 

менеджери організовують практичний 

курс, який дозволяє учням самостійно 

продіагностувати насіннєві інфекції і 

шкідників за симптоматичними озна-

ками та ідентифікувати збудника під 

мікроскопом.

Під час семінару на дослідній стан-

ції діти можуть переконатися, що ро-

бота в аграрній галузі відрізняється 

від загальних уявлень про неї, адже 

нині спеціалісти в цій сфері працю-

ють на суперсучасному обладнанні і 

застосовують прогресивні технології. 

Менеджери з біологічних досліджень 

демонструють гостям увесь ланцюг 

вирощування сільськогосподарських 

культур. На кожному етапі учні мо-

жуть не тільки спостерігати і ставити 

питання, а й самостійно випробову-

вати окремі машини. Юні академіки 

проходять усі етапи підготовки насін-

ня до посіву — калібрування, очистку 

і протруювання.

Глибокі теоретичні знання і неоцінен-

ний практичний досвід — два основні 

критерії професіонала аграрної сфе-

ри. Ми дуже раді, що маємо можли-

вість працювати з молодим поколін-

ням, і впевнені, що нашу країну чекає 

прекрасне аграрне майбутнє, а ми із 

задоволенням допоможемо розкрити 

потенціал молодих аграріїв.

«Твоє майбутнє в Агро»

Восени 2016 року ми почали працю-

вати над проектом «Твоє майбутнє в 

Агро», покликаним об’єднати зусилля 

бізнесу для підвищення обізнаності 

молоді про професії в аграрній сфері, 

що сприятиме усвідомленому кар’єр-

ному вибору молодих людей.

Узимку 2018 року проект стартував 

із прес-конференції, у ході якої було 

презентовано детальну карту про-

фесій аграрної сфери, веб-портал 

для вільного доступу до інформації 



172

молоді і вчителів по всій країні, а та-

кож підготовлені матеріали для про-

ведення спеціальних занять на тему 

кар’єрного розвитку в школах і ВНЗ 

(http://careerhub.in.ua/). Завдяки еле-

ментам проекту у дітей з’явиться наго-

да дослідити свої інтереси і здібності, 

дізнатися від успішних фахівців про 

реалії професій і можливості початку 

кар’єри, а найголовніше — запланува-

ти власну, починаючи з 5 класу школи, 

до реалізації в професії.

Український пакт заради молоді 2020

Навесні компанія «Сингента» підпи-

сала Український пакт заради молоді 

2020.

Ухваливши цей документ, ми зобов’я-

залися сприяти створенню партнер-

ства між бізнесом і освітнім сектором 

та забезпечити додаткові місця для 

стажування і першого місця роботи 

молоді до 2020 року.

Ми співпрацюємо з аграрними універ-

ситетами по всій Україні, організовуємо 

конкурси проектних робіт для талано-

витих студентів, залучаємо найактив-

ніших і зацікавлених, які в майбутньо-

му можуть увійти в кадровий резерв 

компанії, навіть стати її спеціалістами 

і, звичайно, притягнути талановиту мо-

лодь до розвитку цікавих і перспектив-

них напрямів сільського господарства 

в Україні.

СУСПІЛЬНО-
ПРИРОДНИЧИЙ
«ОгоРодина»

Суспільно-освітній проект, який нади-

хає дітей і дорослих розкривати разом 

величезний потенціал рослин, пізнава-

ти нерозривний взаємозв’язок еколо-

гії, сільського господарства й аграрно-

го бізнесу та допомагає осягнути нові 

освітні й культурно-мистецькі обрії за 

допомогою творчих агрокласів, пізна-

вальних вікторин і цікавих лекцій. Про-

ект привертає увагу жителів міста до 

сутності сучасного сільського госпо-

дарства, покликаного вповні забез-

печити людство якісною і безпечною 

їжею та зменшити негативний вплив 

на природне середовище. Зрозуміти 

на власному практичному досвіді кро-

піткий труд фермера і відчути радість 

спілкування з рослинами — можли-

вість, яку проект дарує кожному учас-

нику заходу. «ОгоРодина» створює 

простір, що надихає.

На таких заходах ми не тільки роз-

повідаємо про сутність сільського 

господарства і про здоров’я рослин, 

а й розвиваємо творчий потенціал 

наших гостей у дусі «агро»: усі охочі 

мають змогу долучитися до творчих 

класів, узяти участь в агровікторині й 

перевірити свої знання з відповідної 

тематики.

«Мистецький Арсенал»

Партнерство компанії «Сингента» з 

«Мистецьким Арсеналом» триває вже 

понад п’ять років, і за цей час ми зро-

зуміли, що, об’єднуючи зусилля бізне-

су, науки і мистецтва, можна досягти 

неймовірних результатів!

Проекти «Мистецького Арсеналу» — 

це тематичні освітні, творчі, пізнаваль-

но-розважальні програми, розрахо-

вані на різні цільові аудиторії. Серед 
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потужних інноваційних ініціатив варто 

відзначити освітній проект для дітей 

і підлітків «Арсенал ідей».

«Арсенал ідей» створено, щоб нади-

хати майбутні покоління розкривати 

свій творчий потенціал і здобувати 

нові знання, тому «Сингента» з радістю 

приєдналася до Клубу друзів «Мис-

тецького Арсеналу» і відкрила в рам-

ках проекту свою власну Лабораторію 

інноваційних рішень. Тільки за минулий 

рік її відвідало більше ніж 280  тисяч 

гостей, серед яких близько 12 тисяч 

дітей і підлітків. Наука простою мовою, 

сучасне обладнання і творчий під-

хід — головні інгредієнти популярності 

Лабораторії.

Лабораторія інноваційних рішень — це 

захопливий простір для розвитку ді-

тей, підлітків і їхніх батьків, який спо-

нукає разом розкривати величезний 

потенціал рослин, значення науки в 

житті людини, зберігати і покращувати 

навколишнє природне середовище.

Завдяки унікальному інтерактивно-ін-

формативному формату лекцій і на-

уково-творчих воркшопів нашої Ла-

бораторії відвідувачі дізнаються про 

розмаїття рослинного світу макси-

мально доступно, наочно вивчають 

живі рослини і насіння за допомогою 

мікроскопа, документ-камери, іншого 

приладдя. Лектори-аніматори приділя-

ють велику увагу питанням раціональ-

ного використання ресурсів, забезпе-

чення населення планети здоровою 

їжею і додатково знайомлять із компа-

нією «Сингента», зокрема з основними 

ідеями й концепцією Плану успішного 

зростання, оголошеного 2014 року.

ДОБРОЧИННІСТЬ 
І СПОНСОРСЬКА 
ДОПОМОГА
Естафета добра

Це проект корпоративного волон-

терства, спрямований на допомогу 

суспільству, у рамках якого кожен під-

розділ обирав добру справу і протягом 

місяця її реалізовував та передавав ес-

тафетну паличку наступній команді ко-

лег. Понад 110 залучених працівників, 

650 волонтерських годин і різні сфери 

діяльності, серед яких дитбудинки і бу-

динки для літніх людей, притулки для 

тварин, екологічні проекти, — це лише 

попередні результати Естафети добра. 

Проект триває, і ми очікуємо ще біль-

ше добрих справ і щасливих очей.

ВБО «Даун Синдром»

Ми залучаємо наших колег до активної 

участі в усіх доброчинних спортивних 

заходах, організованих центром на під-

тримку дітей з особливими потребами.

Виготовляючи щороку новорічні лис-

тівки щастя, наша компанія підтримує 

дітей із Творчого об’єднання дітей і мо-

лоді з фізичними обмеженнями. Саме 

листівками, зробленими руками тала-

новитих дівчаток і хлопчиків, ми вітає-

мо наших друзів і партнерів.

Підтримка громад

Ми підтримуємо громади міст і сіл у 

регіонах, де є наші представництва. 

Ми не тільки допомагаємо фінансово 

лікарням, школам, благодійним фон-

дам, а й беремо безпосередню участь 

у житті громад.
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ЗАВІТАЙТЕ НА НАШ САЙТ, ДЕ ВИ ЗНАЙДЕТЕ БАГАТО АКТУАЛЬНОЇ

ТА КОРИСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ: WWW.SYNGENTA.UA

САЙТ WWW.SYNGENTA.UA,

РОЗДІЛ КОНТАКТИ

Зіскануйте QR-код для переходу за посиланням Безкоштовно зі стаціонарних телефонів у межах України

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

ОФІЦІЙНИЙ ДОДАТОК

«СИНГЕНТА»

Зіскануйте QR-код 

для переходу за посиланням

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ

КОНТАКТИ 

БІБЛІОТЕКА АГРОНОМА

ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ

НАСІННЯ

2018

0 800 50 04 49

Контактна інформація

Контактна інформація • Каталог насіння 2020



ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ
СИНГЕНТА УКРАЇНА
t.me/syngenta_ua

ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ 
«АГРОЛІГА»
agroliga.in.ua

СИНГЕНТА УКРАЇНА
В INSTAGRAM
instagram.com/syngenta_ukraine

УНІКАЛЬНИЙ СЕРВІС 
«АГРОПРОГНОЗ»
agroprognoz.com.ua

НАШ КАНАЛ
YOUTUBE
youtube.com/user/SyngentaUA

МИ У FACEBOOK
facebook.com/syngentaukraine

НАША ФОТОГАЛЕРЕЯ
fl ickr.com/photos/syngentaua

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ 
ГАРНОГО
ВРОЖАЮ

Соціальні мережі

Соціальні мережі • Каталог насіння 2020



03022, м. Київ,
вул. Козацька, 120/4, 3-й поверх

тел.: +380 (44) 494 17 71
факс: +380 (44) 494 17 70

Консультаційний центр

  0 800 50 04 49
Безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні

www.syngenta.ua

Каталог насіння 2020
розповсюджується безкоштовно
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