Наша сила – високоврожайні

І

з реєстрацією та виведенням на ринок
гібрида ШЕРПА розпочалася нова
ера у вирощуванні ріпаку в Україні.
Надзвичайно висока врожайність цього
гібрида – понад 60 ц/га на практиці демонструє вражаючий прорив у селекції
нової генетики NPZ.
Із 2017 року ШЕРПУ доповнюють
одразу два нових високоврожайних
гібриди – АТОРА, КУГА. Вони створені
для ще успішнішого та надійнішого
вирощування ріпаку!
Але варто зазначити, що перепони
для виробництва ріпаку не стали більш
здоланними. Як і раніше, йдеться про
складні погодні умови під час сівби,

морози без снігового покриву, посуху,
зараження вертицильозом. Нові гібриди селекції NPZ зможуть прийняти цей
виклик. Пропонуємо їх до вашої уваги,
щоб ви могли отримувати ще більші
врожаї.
ВРАЖАЮЧЕ СИЛЬНІ ЗА РАННЬОГО
ТА ПІЗНЬОГО СТРОКАХ СІВБИ
Основу успішного вирощування
ріпаку закладають ще з осені. Потужне,
добре розгалужене коріння, листовий апарат, який щільно прилягає до
землі, відмінна реакція на внесення
регуляторів росту – ось секрети гібридів четвертого покоління селекції NPZ

для надійної перезимівлі та швидкого весняного відновлення вегетації.
Через найкращі результати перезимівлі
2013–2016 рр. у Дніпропетровській та
Сумській областях можна впевнено
включити гібриди МЕРСЕДЕС і ТРУМПФ
до розряду найбільш зимостійких.
ШЕРПА і МЕРСЕДЕС ростуть восени
ще швидше, аніж ВІСБІ та РОХАН. Отже,
створення надійних посівів на Півдні
України до кінця вересня для цих гібридів не проблема. ТРУМПФ і КСЕНОН,
маючи розетку, яка щільно прилягає до
землі, дуже придатні для ранніх строків
сівби. Навіть попри сприятливі для росту умови осені 2014 року їх можна було
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гібриди для України!
кількості стручків – понад 300 штук на
рослині. Характерним для всіх гібридів
було рівномірне й однорідне цвітіння.

надійно контролювати регуляторами
росту в рекомендованій нормі.
НАДЗВИЧАЙНО СИЛЬНІ НАВЕСНІ
Цієї весни гібриди селекції NPZ знову
першими відновили вегетацію і, як
результат, спромоглися чудово використати зимову вологу. Завдяки стрімкому формуванню листового апарату
пройшло швидке змикання рядів, що
дало змогу дуже добре контролювати
бур’яни. Попри невисокі температури
у квітні 2017 року гібриди селекції NPZ
сформували велику кількість бічних
пагонів. А надзвичайно раннє і тривале
цвітіння посприяло утворенню великої

НАДЗВИЧАЙНО СИЛЬНІ ПІД ЧАС
ЗБИРАННЯ
Середньовисокий компактний тип
зростання нових гібридів у поєднанні з відмінною стійкістю до вилягання
утворюють оптимальні передумови для
швидкого збирання врожаю. Синхронне
дозрівання навіть нижнього ярусу стручків нового покоління гібридів селекції
NPZ підвищує продуктивність техніки під
час збирання і знижує втрати. Характерною перевагою є також добре перепле-

тення рослин, завдяки чому масив посіву
більш стійкий до сильного вітру.
НАДЗВИЧАЙНО СИЛЬНІ У
ВРОЖАЙНОСТІ
Відмінна адаптація процесу росту і
розвитку нових гібридів до українських погодних умов є основою високої врожайності нового покоління
наших гібридів. На один-два листки
більше перед входженням у зиму, на
один-два тижні раніше відновлення
вегетації навесні, на один-два більше
бічних пагонів до часу збирання – у
комплексі гарантують на 10% вищу
врожайність.

БАЖАЄМО ВАМ УСПІХУ ПІД ЧАС СІВБИ 2017 РОКУ!
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• ШВИДКИЙ РОЗВИТОК ВОСЕНИ
• ДУЖЕ ЗИМОСТІЙКИЙ
• ВИСОКОВРОЖАЙНИЙ

МЕРСЕДЕС
ВЛАСТИВОСТІ
МЕРСЕДЕС – новий, зимостійкий, високоврожайний, потужний гібрид, перевірено придатний до складних умов вирощування України. МЕРСЕДЕС швидко формує листовий апарат
восени, а тому дуже добре витримує пізні строки посіву.

іншими гібридами на легких ґрунтах і за безплужного обробітку. Гомогенне дозрівання гарантує відмінну придатність
до комбайнування.

Зимостійкість гібрида оцінюють як дуже високу, що підтверджують численні результати дослідів і практики у Східній
Європі починаючи з 2011 року. В Україні МЕРСЕДЕС впевнено
вистояв суворі умови зими 2015/2016 на 23 демонстраційних
ділянках.
Навесні МЕРСЕДЕС перебуває у вегетативній фазі трохи
довше, аніж ТРУМПФ і ШРЕК, які рано стартують. Він формує
значну кількість листового апарату, і лише після цього починають рости потужне стебло і бічні пагони.
МЕРСЕДЕС поєднує в собі компактний тип росту і міцне
стебло з дуже рівномірним і вражаючим шаром стручків, що
забезпечує гомогенне дозрівання.
На внутрішніх трирічних дослідах в Україні МЕРСЕДЕС
підтвердив високий потенціал врожайності, продемонструвавши зростання до 5 ц/га, отже, зможе ідеально доповнити
наш спектр, поряд із таким успішним гібридом, як ШЕРПА.
За даними дослідів у Німеччині (RAPOOL, 2015 рік, 4 досліди), МЕРСЕДЕС демонструє переваги у врожайності над

Ткаченко Іван, агроном СФГ «Шанс», Полтавська обл.:
«У 2016 році ми засіяли 375 га озимим ріпаком. МЕРСЕДЕС,
посіяний на 30 га, перезимував відмінно!» Фото на 07.03.2017

Урожайність, ц/га

Перемоги гібриду МЕРСЕДЕС у всеукраїнських демонстраційних посівах, 2016 р.
55

45

56,5

51.9

41.9

МЕРСЕДЕС

середнє
з 35 гібридів

44,3

МЕРСЕДЕС

середнє
з 26 гібридів

55.3

44,2

МЕРСЕДЕС

середнє
з 52 гібридів

35
ПП «Юхимівське»
Вінницька обл.

ПрАТ «Зернопродукт МХП»
Хмельницька обл.

Джерело: результати міжнародних селекційних компаній, 2016 р.

ПАП «Агропрод сервіс»
Тернопільська обл.

Підприємство:
Філія «Рідний Край» ПрАТ «Зернопродукт МХП»
Область: Хмельницька
Орна площа: 28900 га
Посіяно під ріпаком:
2300 га, у т.ч. під гібридами NPZ 1600 га

МЕРСЕДЕС – догляд посівів

Розвиток восени

++++

Рання сівба

нi

Пізня сівба

++++

Густота посіву

40–50 росл./м2

Стійкість до вилягання

++++

Резистентність до фомозу

+++

Придатність до комбайнування

+++

Застосування регуляторів росту:
Осінь, стадія 3–5 листків

0,6–0,8 л/га

Весна, висота рослин 10–20 см

0,5–0,7 л/га

Внесення N навесні, дуже рано

2 х 70 кг/га

+++ швидке/високе/добре

МЕРСЕДЕС - найкраща зимостійкість
у дослідах в Польщі, 2011-2012 рр.
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Юрій Парфенюк, провідний агроном із захисту
рослин та удобрення: «Гібрид МЕРСЕДЕС показав
найбільшу врожайність серед 26 гібридів різних
селекціонерів на демопосіві в 2016 році – 56,5 ц/га!
Цього року ми посіяли МЕРСЕДЕС на площі 310 га.
Гібрид добре перезимував і швидко відновив вегетацію, має добре галуження та інтенсивний ріст».

• ВЕДУЧИЙ ПО ВРОЖАЙНОСТІ

ШЕРПА
ВЛАСТИВОСТІ
ШЕРПА – високоврожайний, швидкорослий і життєздатний гібрид із високою придатністю до пізніх
строків сівби.

Підприємство: ТОВ «Перспектив МХП»
Область: Івано-Франківська
Орна площа: 24500 га
Посіяно під ріпаком: 3413 га

Потенціал врожайності ШЕРПИ можна оцінити як дуже
високий. Із врожайністю 68,5 ц/га у 2015 році ШЕРПА
на практиці сягнула найвищої врожайності, яку колись
було відзначено в Україні. Перевагами ШЕРПИ є хороша
зимостійкість, висока регенеративна здатність навесні,
висока посухостійкість.

Іван Войцих, директор: «Вперше ми посіяли
ШЕРПУ в 2014/2015 і відразу отримали рекордний урожай 68,5 ц/га. Попри високий урожай
збирання пройшло без проблем завдяки високій
стійкості цього гібриду до вилягання».

ШЕРПА поєднує в собі класичний середньовисокий
тип росту з високим головним стеблом і дуже довгими
бічними пагонами. Кількість стручків на рослині надзвичайна. Завдяки цій комбінації в Україні за 2014 і 2015 рр.
ШЕРПА вийшла на рівень найбільш високоврожайного
гібрида.
Одним із секретів ШЕРПИ є дуже продуктивна коренева система. У цього гібрида частка дрібних корінців
навіть вища, ніж у високопродуктивного ВІСБІ. Ця особливість ШЕРПИ забезпечує безперешкодне зростання
навіть в умовах посушливої весни й на легких ґрунтах,
що підтверджують високі результати врожайності на
Півдні України.

Рекорди гібриду ШЕРПА у товарних посівах в Україні, 2014-2015 рр.
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Джерело: результати товарних посівів гібриду ШЕРПА, 2014-2015 рр.

ШЕРПА – догляд посівів

Розвиток восени

++++

Рання сівба

ні

Пізня сівба

++++

Густота посіву

40–50 росл./м2

Стійкість до вилягання

++++

Резистентність до фомозу

+++

Придатність до комбайнування

+++

Застосування регуляторів росту:
Осінь, стадія 3–5 листків

0,5–0,7 л/га

Весна, висота рослин 10–20 см

0,5–0,7 л/га

Внесення N навесні, дуже рано

2 х 70 кг/га

+++ швидке/високе/добре

На фото ліворуч:
Глибоке
проникнення
кореню ШЕРПИ.
Рослини ШЕРПИ
в ризотронах.
Довжина коренів
близько 60 см
на 28-й день
за температур
ґрунту ≥ 12 °С

Підприємство: ТОВ «Енселко Агро»
Область: Хмельницька
Орна площа: 100.000 га
Посіяно під ріпаком: 8000 га
Юрій Бакуліч, агроном відділку: «Гібрид ШЕРПА
вирощуємо впродовж трьох років на площі понад 1500 га. У 2015 році отримали 53 ц/га на площі
1500 га. Під урожай 2017 року ми посіяли 2000 га
цього гібриду в Хмельницькій області. ШЕРПА
прекрасно перезимувала і швидко відновила вегетацію. Очікуємо високий урожай».

• НИЗЬКОРОСЛИЙ
• РАННІЙ
• ДУЖЕ СТІЙКИЙ ДО ВИЛЯГАННЯ

ТРУМПФ
ВЛАСТИВОСТІ
ТРУМПФ – ранній і компактний гібрид з дуже високим потенціалом врожайності.
З-поміж інших 75 гібридів ТРУМПФ показав найвищу врожайність 59 ц/га у сортовому випробуванні в Західній Україні у
2014 році. Уже 2016 року звернув на себе увагу дуже високими
результатами з урожайності. У Київській області, село Антонів,
ТРУМПФ показав найкращу врожайність на рівні 47,1 ц/га
порівняно з раніше посіяними гібридами інших фірм.
Дослідження кореневої системи ТРУМПФ демонструють інтенсивний розвиток бічних корінців, що дає змогу краще використовувати поживні речовини.
ТРУМПФ низькорослий, бічні пагони закладаються дуже низько, завдяки чому гібрид дуже стійкий до вилягання, і збирати
його можна швидко і без втрат. Відмінна стійкість до вилягання
дає змогу застосовувати навесні нижчі норми регуляторів росту.

ТРУМПФ – догляд посівів

Розвиток восени

+++

Рання сівба

так

Пізня сівба

++++

Густота посіву

40–50 росл./м2

Стійкість до вилягання

++++

Резистентність до фомозу

+++

Придатність до комбайнування

++++

Застосування регулятора росту:
Осінь, стадія 3–5 листків

0,5–0,7 л/га

Весна, висота рослин 10–20 см

0,5–0,6 л/га

Внесення N навесні, дуже рано

2 х 70 кг/га

+++ швидке/високе/добре

Підприємство: ТОВ «Розволожжя»
Область: Київська
Орна площа: 5300 га
Посіяно під ріпаком: 900 га
В’ячеслав Бадика, головний агроном:
«У 2015 році посіяли гібрид ТРУМПФ 4 вересня на
площі 160 га. Рослини входили в зиму, маючи 5–6
листків.
Завдяки добрій зимостійкості ТРУМПФа ми
отримали навесні рівномірний посів та інтенсивний старт рослин, що забезпечило врожайність 47,1 ц/га з площі 160 га. Цього року
ми знову посіяли гібрид ТРУМПФ, вигляд посівів
обіцяє хороший урожай».

• ВИСОКОВРОЖАЙНИЙ
• ПІЗНЬОСТИГЛИЙ
• ПОСУХОСТІЙКИЙ

ШРЕК
ВЛАСТИВОСТІ
ШРЕК – новий високоврожайний гібрид із підвищеною посухостійкістю. Швидкий старт навесні і раннє
цвітіння надають ШРЕКу впевнену перевагу і стійкість у
розвитку в умовах посухи.

Підприємство: ТОВ «Колос»
Область: Одеська
Орна площа: 2800 га
Посіяно під ріпаком: 290 га

Маючи дуже високі рослини – 1,8 м, ШРЕК водночас
відрізняється надзвичайною стійкістю до вилягання. До
моменту збирання посіви ШРЕКа трохи нахиляються,
завдяки чому рівномірно дозрівають.
А стручки ШРЕКа мають підвищену стійкість до
розтріскування.

Юрій Яловчук, директор: «У нашій посушливій
зоні Степу ми не маємо права на помилку під
час вибору гібридів озимого ріпаку. Через це
і зупинили свій вибір на гібридах від компанії
NPZ понад 10 років тому. Ми вже отримували в
2015 році рекордну для Степу врожайність з гібридом ШЕРПА – 61 ц/га. Але нам потрібен ще більш
посухостійкий гібрид, який ще краще галузиться,
швидко стартує навесні та рано зацвітає. Найбільше
цим вимогам відповідає гібрид ШРЕК, який ми
посіяли на площі 60 га. Наразі він у хорошому стані
і я впевнений, що досягну з ним нових рекордів».

З огляду на дуже високі багаторічні результати із
врожайності за континентальних умов вирощування,
наприклад в Угорщині, можна впевнено стверджувати,
що цей гібрид підходить насамперед для вирощування
у південних областях України.

ШРЕК – догляд посівів

Розвиток восени

++++

Рання сівба

ні

Пізня сівба

+++

Густота посіву

40–50 росл./м2

Стійкість до вилягання

+++

Резистентність до фомозу

+++

Придатність до комбайнування

+++

Застосування регулятора росту:
Осінь, стадія 3–5 листків

0,5–0,7 л/га

Весна, висота рослин 10–20 см

0,5–0,7 л/га

Внесення N навесні, дуже рано

2 х 70 кг/га

+++ швидке/високе/добре

• ГІБРИД ДЛЯ РАННЬОЇ СІВБИ
• НАДЗВИЧАЙНО ВИСОКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ

КСЕНОН
ВЛАСТИВОСТІ
Дуже високоврожайний гібрид для ранніх строків
сівби – уже з початку серпня. У перший рік виходу на
ринок у 2011 році він одразу здобув своїх прихильників.

Підприємство: ТОВ «Кищенці»
Область: Черкаська
Орна площа: 14500 га

Як і АБАКУС, гібрид КСЕНОН відмінно реагує на внесення рекомендованих норм регуляторів росту. Відмінною рисою КСЕНОНа є ранній потужний старт навесні
та довге головне стебло з великою кількістю стручків.
Добре переносить пізні приморозки, незважаючи на
раннє формування бутонів.

Генріх Лаурсен: «Минулого року КСЕНОН
забезпечив урожайність 47,6 ц/га з площі 382 га.
Гібрид мав чудовий розвиток восени та відмінну зимостійкість, вийшовши з зими без втрат листкового апарату. КСЕНОН вміє використовувати перевагу дуже
ранньої весни, що дає йому час на формування високого врожаю. Підвищена стійкість до розтріскування
стручків дає змогу провести збирання без втрат
і термінового поспіху».

Під час збирання врожаю у 2011–2016 роках КСЕНОН
поряд із ШЕРПОЮ звернув на себе увагу своєю високою
врожайністю в Центральній Україні – понад 50 ц/га.
У КСЕНОН дуже висока резистентність до вертицильозу і відмінна стійкість стручків до розтріскування.

КСЕНОН –догляд посівів

Розвиток восени

+++

Рання сівба

так

Пізня сівба

++

Густота посіву

40–50 росл./м2

Стійкість до вилягання

++++

Резистентність до фомозу

+++

Придатність до комбайнування

++++

Застосування регулятора росту:
Осінь, стадія 3–5 листків

0,5–0,7 л/га

Весна, висота рослин 10–20 см

0,5–0,6 л/га

Внесення N навесні, дуже рано

2 х 70 кг/га

+++ швидке/високе/добре

• МАСШТАБ СТІЙКОСТІ ДО СТРЕСІВ
• НАДЗВИЧАЙНІ ЗИМОСТІЙКІСТЬ І ПОСУХОСТІЙКІСТЬ

РОХАН – догляд посівів

Розвиток восени

++++

Рання сівба

ні

Пізня сівба

++++

Густота посіву

40–50 росл./м2

Стійкість до вилягання

++++

ВЛАСТИВОСТІ

Резистентність до фомозу

+++

Поряд із ШЕРПОЮ гібрид РОХАН є одним з найбільш
вирощуваних в Україні. РОХАН вражає дуже високою
стабільністю врожаю в екстремальних умовах.
Основою високої стресостійкості у посушливих
регіонах слугує глибоко розвинена, потужна коренева
система РОХАНа, завдяки якій рослина дістає із глибини вологу і поживні речовини. Тому РОХАН, навіть
на легких ґрунтах і під час посухи дає високий урожай.
Типовий темно-зелений колір листового апарату
РОХАНа свідчить про те, що цей гібрид має відмінну
здатність засвоювати азот із глибоких горизонтів ґрунту.

Придатність до комбайнування

++++

РОХАН

Застосування регулятора росту:
Осінь, стадія 3–5 листків

0,5–0,7 л/га

Весна, висота рослин 10–20 см

0,5–0,6 л/га

Внесення N навесні, дуже рано

2 х 70 кг/га

+++ швидке/високе/добре

• ДОБРА ЗИМОСТІЙКІСТЬ
• ДЛЯ ЛЕГКИХ І ПІЩАНИХ ҐРУНТІВ
• МІЦНИЙ ТИП РОСТУ ІЗ ПІЗНІМ ДОЗРІВАННЯМ
ГАРУ – догляд посівів

Розвиток восени

++++

Рання сівба

ні

Пізня сівба

++++

Густота посіву

40–50 росл./м2

Стійкість до вилягання

+++

Резистентність до фомозу

++++

ВЛАСТИВОСТІ

Придатність до комбайнування

++

Швидкий розвиток восени, потужний тип зростання і надійна врожайність навіть на піщаних
ґрунтах задовольняють вимоги виробників.

Застосування регулятора росту:
Осінь, стадія 3–5 листків

0,6–0,8 л/га

У ГАРУ пізній розвиток навесні. Насамперед він
формує дуже рясний листовий апарат, і лише потім
своє потужне стебло. Дуже міцний гібрид ГАРУ
пізно дозріває, отже, доповнює середньопізній
асортимент гібридів селекції NPZ.

Весна, висота рослин 10–20 см

0,7–0,8 л/га

Внесення N навесні, дуже рано

2 х 70 кг/га

ГАРУ

+++ швидке/високе/добре

• ДУЖЕ ДОБРА ЗИМОСТІЙКІСТЬ
• СЕРЕДНЬОРОСЛИЙ КОМПАКТНИЙ ТИП
• СЕРЕДНЄ ДОЗРІВАННЯ

НОВИНКА

ТРАСТ КЛ
ВЛАСТИВОСТІ
ТРАСТ КЛ – новий надзвичайно зимостійкий гібрид
системи Clearfield, що підтвердили дані з України після
жорстких умов безсніжної зими 2016/2017. ТРАСТ КЛ
призначений для сівби у південних і східних регіонах
вирощування ріпаку, де спостерігається велика кількість хрестоцвітих бур’янів, які не можна знищити традиційними гербіцидами.
ТРАСТ КЛ підходить для ранніх та оптимальних
строків сівби. Гібрид має дуже добру стійкість до посухи, про що свідчать високі результати врожайності
з Болгарії та Угорщини. Середньорослий ТРАСТ КЛ
дуже стійкий до вилягання та має добру придатність до
комбайнування.

ТРАСТ КЛ –догляд посівів

Розвиток восени

+++

Рання сівба

так

Пізня сівба

+++

Густота посіву

40–50 росл./м2

Стійкість до вилягання

++++

Резистентність до фомозу

+++

Придатність до комбайнування

++++

Застосування регулятора росту:
Осінь, стадія 3–5 листків

0,5–0,7 л/га

Весна, висота рослин 10–20 см

0,5–0,6 л/га

Внесення N навесні, дуже рано

2 х 70 кг/га

+++ швидке/високе/добре

• ГІБРИД ДЛЯ РАННЬОЇ СІВБИ
• ТА ЕКСТРЕМАЛЬНО ХОЛОДНИХ РЕГІОНІВ

АБАКУС
ВЛАСТИВОСТІ
Особливістю гібрида АБАКУС є висока стійкість
до переростання восени, завдяки чому гібрид
відрізняється доброю зимостійкістю. Тому АБАКУС особливо добре підходить для ранніх строків
сівби, що підтвердили практичні результати
2010–2016 рр.
АБАКУС, так само, як ВІСБІ та РОХАН, дуже сильно реагує на осіннє внесення регуляторів росту.
АБАКУС знову підтвердив відмінну зимостійкість
у 2017 році на Півночі України. Для АБАКУСа
характерний швидкий розвиток навесні з раннім
цвітінням і дозріванням.

АБАКУС –догляд посівів

Розвиток восени

+++

Рання сівба

так

Пізня сівба

+++

Густота посіву

40–50 росл./м2

Стійкість до вилягання

++++

Резистентність до фомозу

+++

Придатність до комбайнування

++++

Застосування регулятора росту:
Осінь, стадія 3–5 листків

0,5–0,7 л/га

Весна, висота рослин 10–20 см

0,5–0,6 л/га

Внесення N навесні, дуже рано

2 х 70 кг/га

+++ швидке/високе/добре

• НОВИЙ НАПІВКАРЛИК ЕКСТРА-КЛАСУ
• ЗИМОСТІЙКИЙ
• СЕРЕДНЬОРАННІЙ

НОВИНКА

*

ТУРЕ

ТУРЕ – догляд посівів

Розвиток восени

+++

Рання сівба

так

Пізня сівба

+++

Густота посіву

40–50 росл./м2

ВЛАСТИВОСТІ

Стійкість до вилягання

++++

ТУРЕ – це вдала комбінація напівкарлика і традиційного гібрида.

Резистентність до фомозу

+++

Придатність до комбайнування

++++

* очікуємо реєстрацію

Для цього гібрида типовий швидкий ріст восени
і навесні, завдяки чому ТУРЕ швидко змикає ряди
і краще за класичного напівкарлика конкурує з
бур’янами.
ТУРЕ не схильний до витягування точки росту
восени, що дає змогу заощаджувати на рострегуляторах у разі ранніх посівів. Новою якістю для
напівкарликового гібрида є також ранній початок
цвітіння і середньораннє дозрівання. ТУРЕ рекомендований для вирощування у Поліссі та Лісостепу.

Застосування регулятора росту:
Осінь, стадія 3–5 листків

0,5–0,6 л/га

Весна, висота рослин 10–20 см

0,5–0,6 л/га

Внесення N навесні, дуже рано

2 х 70 кг/га

+++ швидке/високе/добре

• СТАБІЛЬНО ВИСОКА ВРОЖАЙНІСТЬ

ВІСБІ
ВЛАСТИВОСТІ
ВІСБІ належить до провідних гібридів ріпаку в Україні. Він
об’єднує в собі відмінне раннє дозрівання і стабільно високу врожайність. ВІСБІ швидко нарощує листову масу, тож
відмінно підходить для пізніх строків сівби. Восени й навесні
дуже добре контролює розвиток бур’янів. Після екстремальних зим 2011–2013 рр. зимостійкість цього гібрида можна
вважати дуже високою. ВІСБІ спроможний швидко стартувати навесні, оптимально використовуючи зимову вологу.
Цвітіння раннє і дуже інтенсивне, у результаті закладається
велика кількість стручків і насінин у стручку. Середньорослий
ВІСБІ має інтенсивне бічне розгалуження із низьким закладанням перших бічних стебел. Завдяки поєднанню дуже
доброї стійкості до вилягання та рівномірного дозрівання
гібрид ВІСБІ легко збирати.

ВІСБІ –догляд посівів

Розвиток восени

++++

Рання сівба

ні

Пізня сівба

++++

Густота посіву

40–50 росл./м2

Стійкість до вилягання

++++

Резистентність до фомозу

+++

Придатність до комбайнування

++++

Застосування регулятора росту:
Осінь, стадія 3–5 листків

0,5–0,7 л/га

Весна, висота рослин 10–20 см

0,5–0,6 л/га

Внесення N навесні, дуже рано

2 х 70 кг/га

+++ швидке/високе/добре

• ДУЖЕ ХОРОША ПРИДАТНІСТЬ ДЛЯ ПІЗНІХ СТРОКІВ СІВБИ
• ІНТЕНСИВНО РОСТЕ
• ВИСОКОВРОЖАЙНИЙ

НОВИНКА

*

АТОРА
* очікуємо реєстрацію

ВЛАСТИВОСТІ

АТОРА –догляд посівів

АТОРА належить до нового покоління високоврожайних гібридів селекції NPZ і переконує вже другий
рік поспіль своєю стабільно високою врожайністю
у сусідніх країнах. АТОРА відрізняється стрімким
ростом восени, тож доповнює спектр наших гібридів
для пізніх строків сівби.
Потужний ріст гібрида АТОРА можна порівняти
лише з легендарним АРТУСом. Навесні АТОРА стримано стартує, спочатку формуючи довгі бічні пагони.
Завдяки потужній кореневій системі АТОРУ можна
вирощувати як на легких, так і на важких ґрунтах.

АТОРА - потужний проникаючий корінь

Розвиток восени

++++

Рання сівба

ні

Пізня сівба

++++

Густота посіву

40–50 росл./м2

Стійкість до вилягання

+++

Резистентність до фомозу

+++

Придатність до комбайнування

++

Застосування регулятора росту:
Осінь, стадія 3–5 листків

0,8–1,2 л/га

Весна, висота рослин 10–20 см

0,75–1,0 л/га

Внесення N навесні, дуже рано
+++ швидке/високе/добре

Розвиток кореневої системи на 27.10.2016, Кіровоградська обл.

АТОРА - висока урожайність в Європейських країнах, %
%
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• НОВИЙ І КОМПАКТНИЙ
• ЗИМОСТІЙКИЙ
• СТІЙКИЙ ДО ВИЛЯГАННЯ
• ВИСОКОВРОЖАЙНИЙ

НОВИНКА

*

КУГА
* очікуємо реєстрацію

ВЛАСТИВОСТІ
КУГА доповнює асортимент середньоранніх високоврожайних гібридів із відмінною стійкістю до вилягання. Гібрид показав дуже високу зимостійкість
в умовах суворої зими 2015/2016 у Східній Європі та
високу здатність до регенерації навесні.
Восени гібрид КУГА дуже добре реагує на внесення рекомендованих норм регуляторів росту.
Компактний середньорослий тип дає змогу збирати
врожай швидко і без втрат.
У 2016 році КУГА показав високу урожайність –
48,2 ц/га на демо-досліді після місячної посухи в
ПрАТ «Рівнянське» Кіровоградської області чим
підтвердив свою високу посухостійкість поряд з
РОХАНом і ВІСБІ.

КУГА –догляд посівів

Розвиток восени

++++

Рання сівба

ні

Пізня сівба

++++

Густота посіву

40–50 росл./м2

Стійкість до вилягання

++++

Резистентність до фомозу

++++

Придатність до комбайнування

++++

Застосування регулятора росту:
Осінь, стадія 3–5 листків

0,5–0,7 л/га

Весна, висота рослин 10–20 см

0,5–0,6 л/га

Внесення N навесні, дуже рано

2 х 70 кг/га

+++ швидке/високе/добре

Підприємство: ТОВ «Агро-Рось Інвест»
Область: Черкаська
Орна площа: 7500 га
Посіяно під ріпаком: 680 га
Сергій Чупилко, головний агроном: «Посухостійкість
– це одна з найголовніших ознак під час вибору гібриду
для вирощування у посушливих умовах Смілянщини.
Якість та швидкість обмолоту дуже важливі фактори, особливо якщо потрібно зібрати 500 - 800 га за
короткий проміжок часу. Середньоранній КУГА
ідеально доповнює нашу посухостійку лінійку
тому на 2017 рік ми вже зарезервували під цей
гібрид 153 га».

ДОГЛЯД ПОСІВІВ

Озимий ріпак 2017 –
орієнтир на ранню сівбу!

Г

оловна мета обробітку ґрунту – збереження в ньому
вологи, та відновлення капілярності після основного
обробітку ґрунту, аби дрібному насінню ріпаку було
вдосталь вологи для проростання. Короткий часовий інтервал між збиранням попередника і сівбою ріпаку зазвичай
не дає змоги сформуватися природній капілярності. Отже,
після оранки, а також культивації в Україні потрібно застосовувати важкі кільчасті котки, як це роблять у Західній
Європі, для швидкого ущільнення ґрунту і відновлення
капілярності.
ОБРОБІТОК ҐРУНТУ
Правильний обробіток ґрунту під ріпак розпочинають із
якісного розподілу соломи та решток, а також своєчасного
поверхневого обробітку стерні (6–10 см) одразу після збирання попередника. Усі придатні для цього агрегати, такі, як
культиватор і дискова борона, потрібно оснащувати сучасними важкими котками для зворотного ущільнення, щоб утримати ґрунтову вологу, і спровокувати негайні сходи падалиці
зернових. Хто нехтує цими правилами, ризикує мати грубогрудкувату структуру ґрунту для сівби і кілька хвиль проростання падалиці зернових.
Коли очікують посушливих умов, а ґрунт містить ще
достатньо вологи, необхідно одразу після збирання попередника провести основний обробіток ґрунту і власне сівбу.
При цьому продуктивність плуга або культиватора потрібно
адаптувати під сівалку, щоб зберегти наявну вологу для проростання насіння ріпаку.
Якщо у ґрунті немає достатньої кількості вологи для
невідкладної сівби, все одно після збирання попередника

і застосування дискової борони з маленькими дисками, необхідно провести оранку і підготуватися до сівби.
Нерівномірні сходи – це наслідок помилок, яких припустилися під час підготовки ґрунту. Цих помилок можна
було б уникнути, дотримуючись наведених вище основних
принципів.
ДОБРИВА
Розпушений на глибину 20–25 см ґрунт, а також внесення
1–2 ц/га NPK на глибину 20–25 см сприяють розвитку
сильного кореня, що глибоко проникає. Успішні виробники
ріпаку вже самотужки переобладнали наявні в них культиватори. Із цією технологією доступ до поживних речовин
можливий також і в посушливі періоди, коли верхній шар
ґрунту пересихає.
СТРОКИ СІВБИ – ВІД РАННІХ ДО ПІЗНІХ
Минулого року лише ріпак, що його посіяли в ранні строки
– до 15 серпня, зміг сягнути належного розвитку у 8–10 листків, необхідних для гарантованої перезимівлі. Якість насіннєвого ложа і вологість ґрунту дають більш значущу перевагу
порівняно зі строками сівби. Підприємства, що мають велику
кількість площ під ріпаком, а також регіони з нерегулярним
забезпеченням опадами, мають розпочинати сівбу ріпаку вже
на початку серпня.
КОЛИ ЯКИЙ ГІБРИД?
Для ранніх строків сівби NPZ пропонує одразу п’ять
гібридів: АБАКУС, КСЕНОН, ТРУМПФ, ТРАСТ КЛ, ТУРЕ.
Особливість цих гібридів – вони не схильні до переростання, завдяки чому можна заощадити на внесенні регуляторів
росту. Швидкорослі гібриди АТОРА, ШЕРПА, МЕРСЕДЕС,

ЗАСТОСУВАННЯ КІЛЬЧАСТО-РІЗАЛЬНИХ ПАКЕРІВ НА РІЗНИХ ҐРУНТАХ

Специфікація
Тип
ґрунту
Кут профілю

Ø 700 мм
30°

45°
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45°

Ø 900 мм
30°

45°

Ø 900 мм
30°
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Важкі

+

+
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ШРЕК, ГАРУ, ВІСБІ та РОХАН навіть за пізніх строків сівби
забезпечують необхідний розвиток перед входженням у зиму
і стабільний урожай.
ПОСІВНІ АГРЕРАТИ / ПОСІВНА ТЕХНІКА
Що складніші умови перед сівбою, то вищими є вимоги до
посівної техніки. Рівномірні сходи можна дістати, лише коли
сівбу провели сівалкою із дисковими сошниками, обладнаною ущільнювальним котком. Є позитивний досвід сівби із
сівалками точного висіву, навіть коли ґрунт підготовлено із
середньою структурою. Сівалки точного висіву за ширини
міжрядь 45 см дають змогу провадити навесні міжрядне
боронування посівів. Озимий ріпак дуже добре реагує на

такий обробіток значним ростом, особливо за умов весняної
посухи. Крім цього, незалежно від температури, паралельно
проводять своєчасне й ефективне прополювання проблемних бур’янів.
ЗБИРАННЯ –
ВІД РАННЬОГО ДО ПІЗНЬОГО!
Гібриди NPZ ВІСБІ, РОХАН, АБАКУС і ТРУМПФ відрізняються гомогенним дозріванням стручків і стебла. Ця особливість
у поєднанні з надзвичайною стійкістю до вилягання зумовлює
менше використання дизельного палива на тонну врожаю
порівняно з високорослими гібридами і дає змогу провести
збирання швидше і без втрат.

ЗАХИСТ РОСЛИН

Правильний догляд посівів восени
– для Ваших гібридів

Р

анні посіви потребують надійного та ефективного контролю бур’янів. Захист від найважливіших бур’янів на ріпаку
гарантує перевірена комбінація 1,8–2,0 л/га БУТІЗАНу +
0,18–0,2 л/га КОМАНДу не пізніше ніж за три дні після сівби.

у листопаді 2009 р. у Кіровоградській обл. Якщо допустити
успішне відкладання яєць восени, надалі боротьба з його
личинками навесні неефективна.

Якщо обробляти посіви після появи сходів ріпаку, для посилення ефективності проти хрестоцвітих (у стадії сім’ядолі) БУТІЗАН можна комбінувати з 0,03 кг/га САЛЬСИ. На Півдні України
комбінація з 0,25–0,3 л/га ГАЛЕРИ СУПЕР та 0,03 кг/га САЛЬСИ
дає змогу краще контролювати такі бур’яни, як підмаренник,
ромашка, мак і кучерявець Софіїн. Вносити гербіциди необхідно
з осені, щоб забезпечити ріпаку безперешкодний старт навесні.
Більш ранні посіви потребують дещо ранньої обробки регуляторами росту, щоб уникнути швидкого витягування точки росту.
В умовах інтенсивного росту в останні два роки добре зарекомендувала себе обробка КАРАМБОЮ ТУРБО в нормі 0,5–0,8 л/
га у стадії 3–5 справжніх листків.
Ріпак без бору

Комбінуємо цю обробку із внесенням борних добрив 75–80
г д.р./га. Раннє внесення бору є важливим особливо в умовах
посухи, коли бор з ґрунту не засвоюється. Водночас за нестачі
бору всередині кореня починає утворюватися «дупло». Для
оптимального розвитку ріпаку восени необхідно 150-200 г д.р./
га бору. Подальші листові підживлення проводимо частинами
комбінуючи зі внесенням пестицидів. Внесення бору частинами
сприяє його рівномірному розподіленню у рослині, оскільки він
малорухливий.
Для контролю небезпечного капустяного стеблового
прихованохоботника рекомендується безпосередньо після
сівби встановлювати на полях жовті чашки-пастки. Поріг
шкодочинності становить 10 жуків за три дні. Пошкодження
капустяним стебловим прихованохоботником спостерігали

Ріпак із внесенням бору

РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ ВНЕСЕННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ
Мікроелемент
Бор
Марганець
Цинк

Листове підживлення, г/га
200-250
400-500
200-300
200-650
150–300

Рекомендації щодо листового підживлення
Осінь: стадія 4–6 листків
Весна: фаза росту стебла, бутонізації та початок цвітіння
Осінь: стадія 4–6 листків
Весна: у фазу бутонізації
Осінь: стадія 6 листків або
Весна: на початок стеблування або фази бутонізації

Джерело: за док. Габерланд, Neue Landwirtschaft 3/2012

(Gálium aparine)

Підмаренник чіпкий

(Papáver rhoéas)

Мак

(Sónchus arvénsis)

Осот жовтий

(Thlaspi arvense)

Талабан польовий

(Desurainia sophia)

Кучерявець Софіїн

(Barbarea vulgaris)

Гірчиця польова

(Capséla bursa pastoris)

(Matricária)

Ромашка

(Chenopodium album)

Лобода

(Polýgonum)

Гірчак види

БУР’ЯНИ

Норма л, кг/га

ГЕРБІЦИДИ

Грицики звичайні

ГЕРБІЦИДИ НА ОЗИМОМУ РІПАКУ
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Галера Супер

- нема дії, + менше 50 %, ++ 50–84 %, +++ 85–94 %, ++++ 95–100 %

ВІДМІННОСТІ ГІБРИДІВ NPZ ПІД ЧАС СІВБИ ТА ЗБИРАННЯ
Строк сівби / рекомендована норма висіву
(схожих насінин / м2)
45–55

40

раннє

середньораннє
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РОХАН

ГАРУ

ВІСБІ

ШРЕК

ШЕРПА

АТОРА

ГАРУ
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ШРЕК
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Дозрівання
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Норддойче Пфланценцухт
Ганс-Георг Лембке КГ
Представництво в Україні:
Тел./факс: (044) 239 10 53,
(044) 451 42 79
E-Mail: npz@LN.ua

www.npz.kiev.ua
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