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Шановні Партнери!
Сьогодні Ви тримаєте в руках нове покоління нашого
каталогу продуктів «Монсанто» в Україні.
Як Ви знаєте, Україна стала першою
країною в світі, де було запущено
в комерційний продаж насіння, оброблене
інноваційним інокулянтом для кукурудзи
Торк СТ. Ми зібрали результати з усієї
України і можемо із впевненістю сказати:
Торк діє! Цього року препарат буде
комерціалізовано також в США та Італії.
В Україні ми йдемо далі і пропонуємо
Вам підвищити продуктивність Ваших
полів за рахунок використання нової
суміші комбінованого обробітку насіння
кукурудзи, яка включає в себе дієвий
фунгіцид, інсектицид та Торк! Ця
комбінація довела свою ефективність
за результатами дослідів в 20 областях
України.
Ви маєте змогу ознайомитися із
результатами масштабного випробування
гібридів кукурудзи і обрати для себе
гібриди, які розкриють потенціал Вашого

Вступне
слово

поля! В цьому Вам допоможе концепція
мікропозиціонування гібридів кукурудзи на
кожному полі.
Це інноваційна розробка нашого відділу
розвитку технологій, і для кожного району
кожної області ними були розроблені
рекомендації по найбільш оптимальному
підбору гібридів ДЕКАЛБ, в залежності
від Ваших технологій і цілей. Це може
дозволити одержати прибавку по
врожайності в 2-15 ц/га. Звертайтеся
до Ваших регіональних представників
за додатковою інформацією.
Рекомендуємо Вам звернути увагу на
нові гібриди кукурудзи, які ми вводимо
в асортимент, особливо ДКС 3939 та
ДКС 5031 – вони отримали відзнаку HD,
що означає – їх посухостійкість доведено
у випробуваннях, а у звичайний рік їх
врожайність буде на рівні найкращих
гібридів ДЕКАЛБ або вище!

Торк СТ + Пончо® .............................. 56
Гвардіан ТЕТРА................................... 60
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SEED YOUR SUCCESS
З повагою, Колектив «Монсанто»

ДЕКАЛБ, Monsanto BioAg, Design™ та Торк СТ є зареєстрованими торговими марками Monsanto Technology, LLC.
Всі інші торгові марки є власністю відповідних власників. ©2015 Monsanto Company
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Спершу, генетичні «маркери»
ідентифікують в рослинах ДНК
структури, які відповідають за важливі
господарські ознаки, такі як стійкість
до хвороб, посухостійкість, врожайність,
харчові властивості, і т.д.

З використанням досягнень сучасної
науки, сьогодні селекціонери можуть
«зазирнути» в середину насінини,
яку вони хочуть розмножувати.
Користуючись технологією, яка
називається «маркерна селекція», наші
рослинні науковці здатні досліджувати
структуру ДНК насінин, щоб знайти
ті рослини, які будуть найкращими.

Потім ці маркери використовуються,
як тестери для перевірки всього
селекційного матеріалу, з якого
відбираються для розмножування тільки
ті насінини, які мають бажані ознаки.
Це можна порівняти з переходом від
використання компасу до GPS
навігації – надзвичайна економія часу
та ресурсів.
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Застосування науки
для покращення селекції
У минулому селекціонери не знали
механізму обміну генів в рослині. Щоб
зрозуміти, які саме риси передаються
від рослини до рослини, необхідно було
фактично висівати насіння, вирощувати
та чекати, щоб побачити результати.
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І ця база буде продовжувати
підтримувати наші селекційні програми
для руху вперед в наступному столітті.

як

База біологічних даних дозволяє нашим
селекціонерам виявляти та поліпшувати
характеристики гібридів.

нн

Селекція рослинництва в 21 столітті все
більше і більше залежить від сучасних
комп’ютерних і вимірювальних систем
для обробки цього «вибуху» даних.

«материнської» та «батьківської»
рослин, так само, як новонароджена
дитина наділена характерними рисами
кожного зі своїх батьків.
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Ті часи, коли ми могли тільки
здогадуватися, що ми побачимо
в майбутній рослині кукурудзи вже
позаду, і сьогодні ми розраховуємо
на високу точність комп’ютера.

Простими словами, селекція рослин –
це процес використання двох
батьківських рослин для створення
«потомства». Рослина, отримана
від схрещення, матиме риси

ку

Обсяг інформації, яку ми можемо
отримати з ДНК і точність, з якою
ми можемо прогнозувати фенотип
майбутнього гібриду кукурудзи –
повністю змінює галузь селекції.

Що таке селекція?
р
Ма

Інновації в галузі
досліджень в черговий
раз змінюють обличчя
селекції кукурудзи.

Що ми «бачимо» у ДНК рослини?

Ма
р

“Сучасні технології селекції
рослин та використання
наукових даних є ключовими
елементами, які працюють
разом, щоб зробити свій внесок
у майбутнє продовольчої
безпеки. Ми розширюємо
нашу селекцію для створення
продуктів, які допомагають
фермерам по всьому світу
вирішувати це завдання”

А, Т, Г, Ц – ДНК компоненти
Маркування кольором –
прикріплення до ДНК
та визначення різниці
між Насіниною 1 та Насіниною 2.

Насінина 1

Ген стійкості
до хвороб

Стійкість

Вразливість
Насінина 2

Насінина

2

Начебто невелика різниця між ДНК Насінини 1 та Насінини 2, але вони відповідають
за таку важливу ознаку, як стійкість до хвороб. Визначення різниць в структурі ДНК –
це ефективніший шлях, ніж інші старі методи для селекціонування найкращих рослин.
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Вивчення кожної насінини
Наші інженери розробили власні машинироботи, які дозволяють визначити генетику
кожної насінини, не руйнуючи її саму.
Автомат самостійно маніпулює насіниною
та відбирає крихітний зразок тканини для
аналізу. Таким чином, сама насінина
залишається життєздатною. І, якщо
вона містить бажані генетичні ознаки,
селекціонер може висіяти її у польові
випробування і використати в процесі
розмноження, щоб створити більше насіння
цього батьківського компоненту.
Використання технологій і наукових знань
сьогодення та застосування їх разом
з віковим досвідом селекції дозволяє
ідентифікувати найкращий генетичний
матеріал і отримати високопродуктивні
гібриди для фермерських полів набагато
швидше.
У порівнянні з традиційною селекцією,
наша програма селекції сьогодні подвоїла
швидкість поліпшення генетичних
ознак, таких як врожайність і ключових

агрономічних характеристик, які можуть
допомогти сільському господарству бути
більш продуктивнішим. Наша глобальна
мережа випробувань, побудована
з використанням технологій нового
покоління, дозволяє нам багаторазово
випробовувати кожну комбінацію наших
селекційних схрещувань для оцінки
важливих для фермера ознак.
Селекціонери та інженери використовують
найкращу у галузі логістику, включаючи
використання більшості тих самих
агрегатів, що використовуються
господарствами для вирощування
кукурудзи.
Тільки найпродуктивніші гібриди
проходять всі стадії жорстких випробувань.
В середньому, для створення та
комерціалізації кожного гібриду потрібно
від 8 до 10 років. Щоб бути впевненим,
що гібрид, постачаємий у господарство,
є найліпшим, він пройшов випробування
на сотнях полів по всьому світу.

Випробовувати Глобально,
щоб сіяти найліпше Локально!
Фермери працюють в різних ґрунтовокліматичних зонах, кожна з яких має свої
унікальні умови вирощування кукурудзи.
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DEKALB® пропонує широкий вибір гібридів,
спеціально створених для реалізації
інтегрованих рішень.

Петер Концол [Péter Könczöl]

Аніщенко
Олексій
Юрійович

Селекціонер середньопізньої групи стиглості кукурудзи,
Monsanto Company

Керівник відділу
селекції кукурудзи
компанії «Монсанто
Україна»

У процесі селекції ми йдемо на ризики.
Такі ризики допомагають нам знаходити
інші шляхи, альтернативні способи
для відповіді на питання, з якими ми
стикаємося щодня.
Такі питання, як стрес, викликаний спекою
та посухою, на різних фенологічних стадіях,
різниця між рівнем очікуваної та реальної
врожайності змушують нас розробляти
комплексну програму селекції, яка здатна
забезпечувати продукцію відмінної якості.
Наша програма з селекції кукурудзи,
заснована у Сатімазі (Південно-Східна
Угорщина), несе відповідальність за
підтримку розвитку бізнесу «Монсанто»
в Центральній Європі, а також в Україні
та Росії.
Наша продукція стає успішною на ринку,
і цьому успіху сприяють міцні Команди
та ефективна співпраця між ними.
Наша програма тестувань дуже широка:
ми тестуємо гібриди кукурудзи в Україні,
Словаччині, Угорщині, Сербії та Румунії.

Ми щорічно генеруємо 7 000 0000
даних, розробляємо та тестуємо
понад 2 000 гібридів щороку, щоб
забезпечити Фермерів найкращим
асортиментом кукурудзи. Це наша
єдина мета!

Ми сформували прогнозні аналітичні
можливості, що включають широкі знання
у сфері геноміки та ІТ, які підштовхнуть нас
до застосування моделей прогнозування
під час оцінки гібридів, інбредних ліній та
популяцій, і все це постійно збільшуватиме
масштаби нашої програми селекції.
У 2014 році ми протестували більше
інбредних ліній у лабораторних умовах,
ніж на полях.
Це означає, що ми зможемо протестувати
набагато більше інбредних ліній за
допомогою гібридів у майбутньому та
матимемо змогу збільшити генетичний
ефект на 30%!
Але найліпше ще попереду: ці зміни
призведуть до розробки кращих гібридів
для наших Клієнтів та Фермерів
у кожній країні!
Я вже зараз можу запропонувати нові
генетичні матеріали після ДКС 4014,
такі, як ДКС 3623, ДКС 3939 – у групі
ФАО 280-320, ДКС 4795 та ДКС 4717 –
у групі ФАО 340-390.
Я надзвичайно впевнений у їхній цінності:
усі вони мають високий потенціал
врожайності у поєднанні з дуже гарною
посухостійкістю, а також гарними
захисними властивостями, що дозволяє
забезпечити та гарантувати високі
результати для споживачів.

За останні 5 років мережа селекційних
випробувань України успішно інтегрувалася
у глобальну систему створення,
випробування та комерціалізації нових
гібридів кукурудзи.
На сьогодні, всі нові гібриди ми
реєструємо одночасно і на українському,
і на європейському ринках. Щорічно в
Україні ми випробовуємо тисячі гібридів,
отриманих з селекційних програм країн
Східної, Західної Європи та США.
Для правильного побудування мережі
випробувань в Україні була застосована
новітня технологія моделювання
середовища, імплементація якої дозволила
отримувати максимально репрезентативні
дані.
Звісно, сучасні селекційні випробування
виконуються найсучаснішим обладнанням,
яке використовується в цій індустрії. Але
світове лідерство компанії підштовхує
знаходити нові шляхи збільшення,
прискорення та покращення випробувань.
Зокрема, створення інженерами власної
касетної дрібноділянкової сівалки, яка
дозволяє протягом 1 дня висівати до
10-12 тисяч ділянок з різними гібридами
та різними типами дослідів.
Як результат – більше якісних випробувань
та можливість збільшувати кількість
досліджуваних гібридів.
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“Монсанто” виробляє в Україні та імпортує до України якісне
та високопродуктивне насіння кукурудзи традиційної селекції,
допомагаючи українським сільгоспвиробникам отримувати
високі врожаї.

Висока якість насіння досягається постійним
контролем всіх процесів на відповідність
стандартам протягом всього циклу
виробництва.

При вирощуванні насіння кукурудзи “Монсанто” співпрацює з українськими
господарствами та щороку розширює кількість партнерів виробничої програми.

Насіння батьківських ліній доробляється на одному спеціалізованому заводі у Франції, з якого
воно поступає для виробництва гібридів F1 до інших країн Європи, в тому числі й України.

Насіння в Україні доробляється на сучасних заводах наших партнерів.
Вибір поля для виробництва, сортові прополювання, польові операції проводяться
під ретельним контролем агрономічної служби “Монсанто”.

Висока якість насіння досягається за допомогою новітнього обладнання передових світових компаній, таких як
PETKUS, AEG, Cimbria.
Контроль якості насіння відбувається протягом періоду вирощування, а лабораторний аналіз проводиться 2 рази
на відповідність стандартам якості України та “Монсанто”: 1 – після обмолоту, 2 – після пакування.

Посів, міжрядний обробіток, механізоване обривання волоті, видалення
батьківської форми, збирання врожаю здійснюються власною сучасною
сільськогосподарською технікою “Монсанто”.

Більшість виробничих площ “Монсанто” знаходяться під зрошенням, що дає
можливість забезпечити отримання врожаю високої якості за несприятливих
погодних умов, зокрема, посухи протягом періоду вегетації.

Вироблене в Україні насіння кукурудзи вже кілька років
поспіль отримує одні з найвищих показників якості в Європі.
КАЛІБРУВАННЯ ТА ФАСУВАННЯ НАСІННЯ
Велике
Велика кругла (1.1)
Велика плоска (1.2)

Збір врожаю проводиться механізовано в качанах.
Після чого врожай доставляється на завод для подальшої доробки:
• Приймання
• Сушіння
• Калібрування
• Зняття обгортки
• Обмолот
• Протруєння
• Сортування
• Очищення насіння
• Пакування

Середнє
Середня кругла (2.1)

Мале

Середня плоска (2.2)

Мала кругла (3.1)
Мала плоска (3.2)
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Виробництво гібридів
кукурудзи ДЕКАЛБ

AquaCheck –
система
контролю
вологи

Виробництво гібридів
кукурудзи ДЕКАЛБ
Ranch System (реєстратор GPRS передачі даних)
Характеристики: автономний, міцний металевий ящик
IP66, 5W панелі сонячних батарей, батареї 12 V,
а також SIM-карта M2M для передачі даних через
GPRS. Можливість підключення датчиків погоди
(температура повітря, відносна вологість), камери,
інструменти управління (тиск у водяних трубах, рівень
води, вмикання/вимикання насосів, і т.д.).

Забезпечення
якості у полі

Веб-платформа (захищене
зберігання даних та захищений
доступ) з онлайн-програмним
забезпеченням Irr MNGT
(обробка даних і графіків дисплея)
24/7 Консультації з інтернет-зв’язку
(ПК, смартфон, планшет)

AquaCheck проба вологості грунту:
довжина проби складає 60 см, вона має
6 датчиків (по 1 кожні 10 см).
Використовується для вимірювання
вологості ґрунту. Датчики є повністю
герметичними з ядром у смолі.
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Асоpтимент гібридів ДЕКАЛБ у 2016 році
Характеристика
гібрида

ФАО

Група стиглості

Тип зерна

Початкова
енергія росту

Холодостійкість

Посухостійкість

Стійкість
до сажкових
хвороб

Стійкість
до фузаріозу
(стебла/качанів)

Стійкість
до кореневого
та стеблового
вилягання

Стабільність
та пластичність

Вологовіддача

Густота
до збирання
в посушливих
умовах

Густота
до збирання в
умовах нестійкого
зволоження

Густота
до збирання в
умовах достатнього зволоження

Висота
кріплення
качана, см

Кількість
рядів у качані

Кількість
зерен у
ряді

Кількість
зерен у
качані

Маса
1000 насінин
за оптимальних умов, г

Використання
на силос

Придатність
до
вирощування в
монокультурі

Висота
рослин

ДКС 2790

170

ранньостигла

кременистий

8,5

8

7

8

8

8

8,5

швидка

65000-70000

75000-85000

110-115

12-16

28-32

340-450

310-330

ні

ні

250-260

ДКС 2787

190

ранньостигла

кременистий

8

8

7

7

8

7,5

8

швидка

65000-70000

75000-85000

110-125

12-16

34-38

430-550

240-380

так

ні

235-255

ДКС 2971

200

ранньостигла

кременисто-зубовидний

7,5

8

7

7

9

8,5

7

швидка

65000-70000

75000-85000

95-110

12-14

37-45

450-660

260-380

ні

ні

235-250

65000-70000

75000-85000

100-110

12-14

36-43

470-580

290-390

ні

ні

255-265

60000-65000

70000-80000

85-95

14-16

35-39

470-620

270-380

ні

ні

230-250
220-240

ДКС 2870

210

ранньостигла

кременисто-зубовидний

7

8

8

7

8

8

8

швидка

ДКС 3203

240

середньорання

зубовидний

8

8

7

8,5

9

8,5

8,5

швидка

ДКС 2960

250

середньорання

кременисто-зубовидний

7

7

8

7

9

8,5

9

швидка

55000-60000

65000-70000

75000-85000

90-100

14-16

35-40

520-630

230-350

ні

так

ДКС 3795

250

середньорання

зубовидний

8

7,5

8

9

9

9

8,5

швидка

55000-60000

60000-70000

70000-85000

90-100

12-16

35-42

460-570

320-440

ні

так

210-250

ДКС 3476

260

середньорання

кременисто-зубовидний

7,5

7

7,5

8,5

9

9

8

швидка

60000-70000

75000-85000

100-120

16-18

35-41

560-680

260-360

так

так

260-275

ДКС 3472

270

середньорання

кременисто-зубовидний

7,5

8

8,5

8,5

9

9

8,5

швидка

55000-60000

60000-70000

70000-85000

110-125

14-16

35-40

530-640

270-360

так

так

270-280

ДКС 3507

270

середньорання

кременисто-зубовидний

8

7

8

8,5

8

8,5

9

швидка

55000-60000

65000-75000

75000-85000

110-125

14-18

35-41

550-640

290-390

так

так

230-245

ДКС 3711

280

середньорання

зубовидний

8

7,5

7,5

8,5

8,5

8,5

8,5

дуже швидка

65000-70000

75000-85000

100-115

14-18

35-42

560-670

290-320

ні

так

215-230

ДКС 3623

290

середньорання

зубовидний

8

7,5

8,5

8,5

8

7,5

8,5

дуже швидка

65000-75000

70000-80000

110-115

14-18

34-38

540-610

290-380

так

ні

230-260

ДКС 3759

290

середньорання

зубовидний

7

7

7,5

9

8

9

7,5

дуже швидка

60000-70000

70000-80000

110-120

14-16

39-43

510-640

250-370

так

так

235-280

ДКС 3912

290

середньорання

зубовидний

8

8,5

7,5

8,5

8

8

8

дуже швидка

60000-70000

75000-85000

115-125

14-16

35-40

520-590

310-390

так

ні

240-250

ДКС 3705

300

середньостигла

зубовидний

8

8

8,5

8,5

9

9

8

дуже швидка

50000-55000

60000-65000

70000-75000

100-120

14-18

40-46

590-770

300-360

так

так

210-250

60000-65000

70000-75000

100-110

14-18

36-43

530-690

300-380

так

так

210-250

50000-55000

55000-60000

65000-75000

95-115

14-16

35-42

600-710

280-350

так

ні

220-235

55000-60000

55000-60000

ДК 315

310

середньостигла

зубовидний

7

8

7,5

9

8

8,5

9

швидка

ДКС 4014

310

середньостигла

зубовидний

7,5

7,5

9

9

8

7,5

9

дуже швидка

ДКС 3811

320

середньостигла

зубовидний

7,5

7,5

7,5

8,5

8

8

8

швидка

60000-65000

70000-75000

100-115

14-16

34-42

510-630

280-370

ні

так

230-260

ДКС 4082

320

середньостигла

зубовидний

8

7

8

8,5

8,5

8

8

добра

55000-60000

70000-75000

90-100

14-18

38-44

560-770

250-340

так

так

230-255

ДКС 3939

320

середньостигла

зубовидний

9

8,5

9

8,5

8,5

8,5

9

добра

60000-65000

65000-75000

70000-80000

100-110

14-18

38-44

610-710

300-350

ні

так

220-250
210-250

ДКС 3511

330

середньостигла

зубовидний

7

7

9

9

8

7

9

швидка

55000-60000

60000-70000

70000-80000

100-110

16-18

37-43

560-660

270-380

так

ні

ДКС 3511 ВХ

330

середньостигла

зубовидний

7

7

9

9

8

7

9

швидка

60000-65000

65000-75000

70000-80000

100-110

16-18

37-43

560-760

300-350

так

ні

210-250

ДКС 4408

340

середньостигла

зубовидний

8

8

9

9

9

9

9

швидка

50000-60000

65000-75000

70000-80000

105-115

16-18

37-43

600-720

290-330

так

так

230-250

ДКС 4685

340

середньостигла

зубовидний

8

8

8,5

9

9

8,5

9

швидка

50000-60000

60000-70000

70000-80000

95-105

14-18

39-42

570-710

260-310

так

так

235-250

ДК 440

350

середньостигла

зубовидний

7,5

8

8,5

9

9

8

9

швидка

55000-60000

60000-65000

70000-75000

100-110

14-18

39-45

620-760

280-340

так

так

225-245

ДКС 4590

360

середньостигла

зубовидний

8

8

8,5

9

8

8

9

швидка

50000-60000

60000-65000

70000-75000

100-110

16-20

37-42

620-740

280-350

так

ні

240-270

ДКС 4490

370

середньостигла

зубовидний

7

7,5

9

9

8

9

8

добра

50000-60000

60000-65000

70000-75000

90-100

16-20

38-41

620-720

280-350

так

так

220-240

ДКС 4608

380

середньостигла

кременисто-зубовидний

7,5

7,5

9

9

9

8,5

9

добра

50000- 60000

60000-65000

65000-75000

95-105

16-18

37-41

630-710

300-360

так

так

210-230

ДКС 4964

380

середньостигла

зубовидний

7

8

9

9

8

7,5

9

добра

50000-55000

55000-60000

65000-70000

90-105

16-20

38-43

590-790

300-400

так

так

240-265

ДКС 4795

390

середньостигла

зубовидний

7

7,5

8

9

9

9

9

добра

50000-55000

60000-65000

70000-75000

100-110

16-20

36-41

590-760

270-380

так

так

230-260

ДКС 4717

400

середньопізня

зубовидний

7,5

7,5

8

9

9

9

9

добра

50000-55000

60000-65000

70000-75000

100-110

16-18

36-42

610-700

320-400

так

так

220-250

ДКС 5143

430

середньопізня

зубовидний

7

7,5

8,5

9

9

8,5

8,5

добра

45000-50000

55000-60000

60000-70000

100-115

16-20

39-43

640-800

260-380

так

ні

230-260

ДКС 5031

430

середньопізня

зубовидний

8

8

9

9

9

9

9

добра

50000-55000

60000-65000

65000-70000

95-110

18-20

40-46

650-780

360-420

ні

ні

215-240

ДКС 5007

440

середньопізня

зубовидний

7

7,5

8

9

9

9

8

швидка

50000-55000

60000-65000

65000-70000

95-105

18-20

36-42

680-800

280-380

ні

так

220-235

ДКС 5276

460

середньопізня

зубовидний

8

8

8

9

9

9

9

добра

45000-50000

50000-55000

95-115

18-22

40-46

720-1020

340-370

так

так

230-260

– посухостійкість доведено у випробуваннях
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Ранньостиглі гібриди

ДКС 2790

Ранньостиглі
гібриди

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

адаптивні та інтенсивні

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

від 7-8 °C

ФАО 170

Придатний
для вирощування
на підкислених
та легких ґрунтах

• Можна вирощувати при
традиційному і мінімальному
обробітку ґрунту.
• Швидко звільняє поле.

Ресурсоощадний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:
зона нестійкого зволоження
зона достатнього зволоження

65 000-70 000 шт/га
75 000-85 000 шт/га

• Збирання в оптимальні
терміни.
• Можливе використання
на силос.

Придатний для ранніх
термінів сівби

Стебло, листя, корінь

• висота – 250-260 см
• класична будова рослини
• класичний розмір листків

Качан

• висота кріплення –110-115 см
• кількість рядів у качані – 12-16
• кількість зерен у ряду – 28-32
• кількість зерен у качані – 340-450

Зерно

• кременистого типу
• маса 1000 зерен – 310-330 г

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДКС 2790
Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

Вологість при збиранні, %

2014-2015 рр.

150 –
125 –
100 –
75 –

ДКС 2790
ДКС 2787
ДКС 2971
ДКС 2870

50 –
25 –
0

–

75,13
16,50
Харківська обл.,
Валківський р-н,
с. Перекіп
СТОВ «Лан»

91,88
25,00

Хмельницька обл.,
Славутський р-н,
с. Улашівка
СГК «Улашанівський»

88,97
19,40

107,70
20,30

77,43
19,60

Львівська обл.,
Тернопільська обл., Волинська обл.,
Сокальський р-н
Підволочиський р-н, Луцький р-н,
ТОВ «Західний Буг» с. Скалат
с. Лище
ТОВ «Сидорівський ТОВ «Лище»
Бровар»

102,09

Ранній прибуток – позитивний результат

– 30

Стахів
Мирослава
Петрівна
Менеджер з досліджень
компанії «Монсанто
Україна»

Гібрид ДКС 2790 рекомендований для
товаровиробників, які починають посів у ранні
строки, оскільки характеризується високою енергією
початкового росту та холодостійкістю. Незважаючи на
те, що це гібрид із кременистим типом зерна, він має
хороші показники вологовіддачі.
Цей гібрид може бути цікавим для фермерів,
як сировина для виробництва круп. Ранні строки
дозрівання цього гібриду дають можливість проводити
посів озимини після його збирання.

– 20

19,20
Житомирська обл.,
Брусилівський р-н,
с. Осівці
ТОВ «Вега Агро»

– 10
–0
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Ранньостиглі гібриди

Ранньостиглі гібриди

ДКС 2787

Стабільний та ранній
Універсальне
використання на зерно,
крупу, силос

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

Висока
холодостійкість

• Можна вирощувати при
традиційному і мінімальному
обробітку ґрунту.

від 8 °C

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

адаптивні та інтенсивні

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

від 7-8 °C

• Добре адаптований під легкі
ґрунти.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

зона нестійкого зволоження

65 000-70 000 шт/га

• Можливе використання
на силос.

зона нестійкого зволоження

65 000-70 000 шт/га

зона достатнього зволоження

75 000-85 000 шт/га

зона достатнього зволоження

75 000-85 000 шт/га

Стебло, листя, корінь

Менеджер з досліджень
компанії «Монсанто
Україна»

Зерно

Стебло, листя, корінь

• висота – 235-255 см
• ремонтантного типу

• висота кріплення – 110-125 см
• кількість рядів у качані – 12-16
• кількість зерен у ряду – 34-38
• кількість зерен у качані – 430-550

• кременистого типу
• маса 1000 зерен – 240-380 г

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДКС 2787
Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

• кременисто-зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 260-380 г

2014-2015 рр.

Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

150 –

125 –

125 –

100 –

100 –

50 –
25 –
0

–

78,20
22,70

Тернопільська обл.,
Тернопільський р-н,
с. Смиківці
СТОВ «Вікторія»

95,80

102,80

15,60

16,90

Вінницька обл.,
Вінницький р-н,
с. Стадниця
ТОВ «Ольга»

Чернігівська обл.,
Варвинський р-н,
с. Світличне
СТОВ «Дружба-Нова»

• Збирання в оптимальні
терміни.

Стійкий до вилягання

• висота кріплення – 95-110 см
• кількість рядів у качані – 12-14
• кількість зерен у ряду – 37-45
• довжина качана – 22-24 см
• діаметр качана – 4,0-4,5 см
• кількість зерен у качані – 450-660

Зерно

150 –

75 –

Витримує загущення

• Швидко звільняє поле.

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДКС 2971

Вологість при збиранні, %

110,10
14,10
Харківська обл.,
Коломацький р-н,
с. Шелестове
СТОВ «Відродження»

102,90
13,8
Полтавська обл.,
Оржицький р-н,
с. Плехів
ФГ «Плехів-Агро»

– 30

75 –

– 20

50 –

– 10

25 –

–0

0

92,80
24,4

–
Тернопільська обл.,
Тернопільський р-н,
с. Смиківці
СТОВ «Вікторія»

98,00
17,80
Вінницька обл.,
Вінницький р-н,
с. Стадниця
ТОВ «Ольга»

Витримає все

Cтійкий до хвороб

Качан

• висота – 220-235 см
• ремонтантного типу

Качан

ФАО 200

• Можна вирощувати при
традиційному і мінімальному
обробітку ґрунту.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

Любар
Віктор
Анатолійович

Незважаючи на досить низьке ФАО, гібрид здатен
формувати високий рівень врожайності на рівні
11-12 т/га. Добрий стартовий ріст, холодостійкість
та потужна коренева система дозволяють вирощувати
гібрид на різних типах грунтів у зоні достатнього
вологозабезпечення. Добра облистняність та
ремонтантність дозволяють також використовувати
його для виробництва раннього силосу.
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адаптивні

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

Добре адаптований
до легких ґрунтів

ДКС 2971

ФАО 190

Вологість при збиранні, %

114,10

16,30
Чернігівська обл.,
Варвинський р-н,
с. Світличне
СТОВ «Дружба-Нова»

2014-2015 рр.

103,80

104,20

12,50

13,50

Харківська обл.,
Коломацький р-н,
с. Шелестове
СТОВ «Відродження»

Полтавська обл.,
Оржицький р-н,
с. Плехів
ФГ «Плехів-Агро»

Дячук
Володимир
Володимирович
Фахівець з досліджень
компанії «Монсанто
Україна»

ДКС 2971 – ранній гібрид з хорошими темпами
вологовіддачі під час дозрівання зерна. Буде цікавий
господарствам, що практикують ранній посів, завдяки
своїй холодостійкості.

– 30
– 20
– 10
–0
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Ранньостиглі гібриди

ДКС 2870

Ефективний прибуток

Холодостійкий

Високоінтенсивний

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

адаптивні та інтенсивні

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

від 8 °C

• Придатний до висіву
в оптимально ранні терміни.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

Стабільний

посушливі умови

55 000-60 000 шт/га

зона нестійкого зволоження

65 000-70 000 шт/га

зона достатнього зволоження

75 000-85 000 шт/га

• Не рекомендується
вирощування в монокультурі.

Стебло, листя, корінь

Дячук
Володимир
Володимирович

• висота – 225-240 см
• неремонтантного типу
• потужна коренева система

Качан

• висота кріплення –100-110 см
• кількість рядів у качані – 12-14
• кількість зерен у ряду – 36-43
• довжина качана – 22-24 см
• діаметр качана – 4,0-4,5 см
• кількість зерен у качані – 470-580

Зерно

Фахівець з досліджень
компанії «Монсанто
Україна»

Гібрид, у якого вологовіддача одна з найкращих
в ранній групі стиглості. Найкращі свої показники
врожайності забезпечує в зоні з достатнім
вологозабезпеченням.

ФАО 210

• кременисто-зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 290-390 г
• колір – жовто-оранжевий

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДКС 2870
Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

Вологість при збиранні, %

2014-2015 рр.

150 –
125 –
100 –
75 –

109,62

50 –
25 –
0
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–

19,40
Чернігівська обл.,
Бобровицький р-н,
с. Нова Басань
ТОВ «Наташа Агро»

95,19
18,30
Харківська обл.,
Валківський р-н,
с. Перекіп
СТОВ «Лан»

111,99

93,56

75,06

22,00

20,60

16,80

Тернопільська обл.,
Підволочиський р-н,
с. Скалат
ТОВ «Сидорівський
Бровар»

Тернопільська обл.,
Чортківський р-н,
с. Звиняч
ПАП «Дзвін»

Житомирська обл.,
НовоградВолинський р-н,
с. Дідовичі
ТОВ «Птахівник»

– 30
– 20
– 10
–0

Середньоранні гібриди

ДКС 3203

Середньоранні
гібриди

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

адаптивні

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

від 8 °C

ФАО 240

Адаптивний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:
зона нестійкого зволоження

60 000-65 000 шт/га

зона достатнього зволоження

70 000-80 000 шт/га

• Можна вирощувати при
традиційному і мінімальному
обробітку ґрунту.

Швидка
вологовіддача

• Швидка вологовіддача.

Стійкий
до хвороб стебла

Стебло, листя, корінь

• висота – 230-250 см
• напіверектоїдне розміщення
листків

Качан

• висота кріплення – 85-95 см
• кількість рядів у качані – 14-16
• кількість зерен у ряду – 35-39
• кількість зерен у качані – 470-620

Зерно

• зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 270-380 г

ДКС 3203
ДКС 2960
ДКС 3795
ДКС 3476
ДКС 3472
ДКС 3507
ДКС 3711
ДКС 3623
ДКС 3759
ДКС 3912

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДКС 3203
Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

Вологість при збиранні, %

2014-2015 рр.

150 –
125 –
100 –
75 –

90,20

111,60

50 –
25 –
0

22,30

–
Тернопільська обл.,
Тернопільський р-н,
с. Смиківці
СТОВ «Вікторія

17,80
Вінницька обл.,
Вінницький р-н,
с. Стадниця
ТОВ «Ольга»

Швидка вологовіддача

105,10

101,00

110,30

15,40

13,10

13,00

Чернігівська обл.,
Варвинський р-н,
с. Світличне
СТОВ «Дружба-Нова»,

Харківська обл.,
Коломацький р-н,
с. Шелестове
СТОВ «Відродження»

Полтавська обл.,
Оржицький р-н,
с. Плехів
ФГ «Плехів-Агро»

– 30
– 20
– 10
–0

Паламарчук
Михайло
Миколайович
Головний агроном
ПСП «Сокільча»
Житомирська обл.,
Попільнянський р-н

Висіваємо гібриди кукурудзи компанії «Монсанто»
вже не перший рік, і не було такого року, щоб
вони нас підвели. Тому, цей рік також не став
виключенням. Більшу частину площ кукурудзи
господарство засіяло насінням Декалб.
Другий рік на наших полях серед інших гібридів
і ДКС 3203.
Що можу про нього сказати – цього року в нас
склалися надзвичайно складні погодні умови,
спочатку весняні заморозки, а потім посуха –
за період вегетації опадів випало менше
250 мм, але ДКС 3203 вистояв, і на скільки це
було можливо, сформував гарний врожай. Це,
звичайно, не більше 10 тон, як минулий рік, але
й не набагато менше.
Мій висновок – чудовий гібрид з високим
потенціалом та стійкістю до стресових умов.
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Середньоранні гібриди

Середньоранні гібриди

ДКС 2960

Легенда Заходу
Швидка
вологовіддача

Стабільний

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

адаптивні та інтенсивні

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

від 10 °C

посушливі умови

55 000-60 000 шт/га

зона нестійкого зволоження

65 000-70 000 шт/га

зона достатнього зволоження

75 000-85 000 шт/га

• висота – 220-240 см
• ремонтантного типу
• потужна коренева система

Агроном
ТОВ «Подільський
Бройлер»,
Хмельницька обл.,
Дунаєвецький р-н,
с. Воробіївка

У 2014 році дав 135 ц/га, а в 2015 році навіть за
посушливих умов на одному з полів дав 92 ц/га.

адаптивні та інтенсивні

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

від 8 °C

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

• Добре реагує на загущення.
• Вимагає оптимальних строків
збирання.

посушливі умови

55 000-60 000 шт/га

зона нестійкого зволоження

60 000-70 000 шт/га

зона достатнього зволоження

70 000-85 000 шт/га

Стебло, листя, корінь

Качан

• кременисто-зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 230-350 г

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДКС 2960
Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

• зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 320-440 г
• морквяний колір

Вологість при збиранні, %

2014-2015 рр.

Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

125 –

125 –

102,92

50 –
25 –
0

–

16,50
Черкаська обл.,
Уманський р-н,
с. Пугачівка
ТОВ «Росинка»

20,50
Чернігівська обл.,
Бобровицький р-н,
с. Нова Басань
ТОВ «Наташа Агро»

120,61
90,92
13,80
Полтавская обл.,
Кобилянський р-н
СФГ «Відродження»

• Можна вирощувати при
традиційному і мінiмальному
обробітку ґрунту та за No-Tillage
технологіями.
• Потребує суворого дотримання
оптимальної густоти посіву.
• Можливе використання
на силос.

23,50

Тернопільська обл.,
Підволочиський р-н,
с. Скалат
ТОВ «Сидорівський
Бровар»

100 –

110,79
22,5

Житомирська обл.,
Брусилівський р-н,
с. Осівці
ТОВ «Вега Агро»

– 30

75 –

– 20

50 –

– 10

25 –

–0

0

–

132,35
110,97

97,15

14,30

14,60

Харківська обл.,
Чугуївський р-н,
смт. Чкаловське
ПАТ Агрокомбінат
“Слобожанський”

Полтавська обл.,
Кобилянський р-н,
СФГ “Відродження”

118,77

2014-2015 рр.

89,30

Стабільно високий
урожай

Висока маса тисячі

• Можливе пізнє збирання.

Вологість при збиранні, %

Висока продуктивність

Пластичний

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДКС 3795

150 –

75 –

• Придатний для вирощування
в монокультурі.

• висота кріплення – 90-100 см
• кількість рядів у качані – 12-16
• кількість зерен у ряду – 35-42
• довжина качана – 22-24 см
• діаметр качана – 4,0-4,5 см
• кількість зерен у качані – 460-570

Зерно

150 –

115,55

ФАО 250

Качан

• висота – 210-250 см
• ремонтантного типу

• висота кріплення – 90-100 см
• кількість рядів у качані – 14-16
• кількість зерен у ряду – 35-40
• довжина качана – 18-20 см
• діаметр качана – 3,5-4,0 см
• кількість зерен у качані – 520-630

Зерно

100 –
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ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

Стебло, листя, корінь

Тімош
Микола

Більше 5 років вирощуємо насіння ДЕКАЛБ, але
кожного року надаємо перевагу гібриду ДКС 2960,
цінуємо його за високий та стабільний врожай.

• Можна вирощувати при
традиційному і мінімальному
обробітку ґрунту.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

Висока урожайність
у своїй групі стиглості

ДКС 3795

ФАО 250

– 30

Мазурик
Юрій
Федорович
Головний агроном
ТОВ «Ратнівській
Аграрій»
Волинська обл.,
Ратнівський р-н.,
смт Ратне

Кукурудзу “Монсанто” вирощую вже другій рік,
повністю нею задоволений. У 2015 р було посіяно
кукурудзи на зерно 1256 га, з них “Монсанто”
1200 га. Особливо хотілося б відмітити гібрид
ДКС 3795, який в зоні глибокого Полісся показав себе
як один з найкращих гібридів, що невибагливий до
ґрунту, стійкий до посухи, дає гарний врожай. В цьому
році було висіяно на площі 488 га, на кращих ґрунтах
124 ц/га, на гірших 73 ц/га.
Гібрид, який оптимально підходить для нашої зони
та технології вирощування.

– 20

18,80
Сумська обл.,
Великописарівський р-н,
с. Розсоші
ТОВ” Розсоші”

24,20

Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н,
с. Васильківці
СФНВГ “Коваль”

20,1
Волинська обл.,
Луцький р-н,
с. Лище
ТОВ “Лище”

– 10
–0
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Середньоранні гібриди

Середньоранні гібриди

ДКС 3476

Якісна стабільність

Пластичний

Стійкий
до вилягання

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

адаптивні та інтенсивні

• Придатний для вирощування
в монокультурі.

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

від 9 °C

• Можна вирощувати при
традиційному і мінімальному
обробітку ґрунту.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:
зона нестійкого зволоження

Придатний для
вирощування на різних
типах ґрунтів

зона достатнього зволоження

Даний гібрид був висіяний в другій декаді квітня,
гібрид пластичний та посухостійкий. На площі 40 га
врожайність становила 115 ц/га при вологості 22%.
Враховуючи посушливі умови, ми дуже задоволені
врожаєм.

адаптивні та інтенсивні

• Придатний для вирощування
в монокультурі.

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

від 7 °C

• Можна вирощувати при
традиційному і мінiмальному
обробітку ґрунту та за No-Tillage
технологіями.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:
посушливі умови

55 000 – 60 000 шт/га

• Придатний до перестою.

зона нестійкого зволоження

60 000 – 70 000 шт/га

зона достатнього зволоження

70 000 – 85 000 шт/га

• Можливе використання
на силос та крупу.

Стебло, листя, корінь

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДКС 3476
Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

• кременисто-зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 270-360 г

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДКС 3472

Вологість при збиранні, %

2014-2015 рр.

Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

150 –

150 –

125 –

125 –

100 –
50 –
25 –
0

–

95,15
15,40
Черкаська обл.,
Звенигородський р-н,
с. Озірна
ПП «Павлик»

95,55

122,23

100 –

85,78

59,68
12,90
Донецька обл.,
Красноармійський р-н,
с. Перше Травня
ФГ «Хірлюк»

19,00
Сумська обл.,
Сумський р-н,
с. Бездрик
ТОВ «Родючість»

• висота кріплення –110-125 см
• кількість рядів у качані – 14-16
• кількість зерен у ряду – 35-40
• довжина качана – 22-26 см
• діаметр качана – 4,0-4,5 см
• кількість зерен у качані – 530-640

Зерно

19,8
Сумська обл.,
Великописарівський р-н,
с. Розсоші
ТОВ «Розсоші»

20,90

Вінницька обл.,
Шаргородський р-н,
с. Клекотина
ФГ «Слобідське»

– 30

75 –

– 20

50 –

– 10

25 –

–0

0

114,32

102,69

106,85

Вологість при збиранні, %

122,74

107,44

2014-2015 рр.

125,57

– 30
– 20

21,90

–
Чернігівська обл.,
Бобровицький р-н,
с. Нова Басань
ТОВ «Наташа Агро»

16,80
Харківська обл.,
Валківський р-н,
с. Перекіп
СТОВ «Лан»

18,00
Київська обл.,
Рокитнянський р-н,
с. Насташка
ТОВ «Агрофірма
Рокитне Цукор»

18,80
Сумська обл.,
Великописарівський р-н,
с. Розсоші
ТОВ» Розсоші»

24,00

Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н,
с. Васильківці
СФНВГ «Коваль»

21,20

Житомирська обл.,
Бердичівський р-н,
с. Іванківці
ПП «Климчук»

Стабільність — ознака майстерності

Холодостійкий

Висока посухостійкість

Стабільний

Качан

• висота – 240-270 см
• ремонтантного типу

• висота кріплення –100-120 см
• кількість рядів у качані – 16-18
• кількість зерен у ряду – 35-41
• довжина качана – 22-26 см
• діаметр качана – 4,0-4,5 см
• кількість зерен у качані – 560-680

• кременисто-зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 260-360 г

ФАО 270

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

Качан

Зерно

75 –

24

75 000-85 000 шт/га

• Потребує оптимальних
термінів збирання.

• висота – 235-255 см
• ремонтантного типу

Агроном
Корпорація
«Агропродсервіс»,
Тернопільська обл.,
Тернопільський р-н,
с. Настасів

В Корпорації «Агропродсервіс» гібрид ДКС 3476
вирощується другий рік. Показує хороші результати
та є стабільним за різних погодних умов.

60 000-70 000 шт/га

• Можливе використання
на силос.

Стебло, листя, корінь

Ліщинський
Ігор Ігорович

ДКС 3472

ФАО 260

– 10
–0

Семироз
Юрій
Вікторович
Головний агроном
ДП «Зернятко»,
Чернігівська обл.,
Менський р-н,
с. Жовтневе

У цьому році наше господарство знову звернуло
свою увагу на вирощування гібридів кукурудзи
компанії «Монсанто», площа яких склала близько
300 га.
Незважаючи на високі температури та повітряну
посуху в період наливу зерна, гібрид ДКС 3472
зарекомендував себе з гарної сторони. Залікова
врожайність по цьому гібриду склала 90,8 ц/га
на площі 115 га, не дивлячись на те, що ми
його посіяли 10 травня. Гібрид показав свою
посухостійкість та стабільність при вирощуванні.
Плануємо в наступному році збільшити площу
вирощування гібридів кукурудзи компанії
«Монсанто».

25

Середньоранні гібриди

Середньоранні гібриди

ДКС 3507

Інновація триває

Пластичний

Висока маса тисячі

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

адаптивні та інтенсивні

• Придатний для вирощування
в монокультурі.

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

від 9 °C

• Можна вирощувати при
традиційному і мінімальному
обробітку ґрунту.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

Висока урожайність
у своїй групі стиглості

посушливі умови

55 000-60 000 шт/га

зона нестійкого зволоження

65 000-75 000 шт/га

зона достатнього зволоження

Стахів
Мирослава
Петрівна

інтенсивні

• Придатний для вирощування
в монокультурі.

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

від 8 °C

• Можна вирощувати при
традиційному і мінiмальному
обробітку ґрунту.

зона нестійкого зволоження

• Можливе використання
на силос.

зона достатнього зволоження

• висота кріплення –110-125 см
• кількість рядів у качані – 14-18
• кількість зерен у ряду – 35-41
• довжина качана – 22-26 см
• діаметр качана – 4,0-4,5 см
• кількість зерен у качані – 560-640

Зерно

• кременисто-зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 290-370 г

150 –

150 –

Кременистий тип зерна та ремонтантність роблять
гібрид універсальним у використанні, як для
виробництва круп, так і для вирощування на силос.

125 –

125 –

116,57

75 –
50 –
25 –
0

–

72,41
18,90
Черкаська обл.,
Звенигородський р-н,
с. Озірна
ПП «Павлик»

22,40

Чернігівська обл.,
Бобровицький р-н,
с. Нова Басань
ТОВ «Наташа Агро»

120,38
80,28

13,70

15,90

Харківська обл.,
Чугуївський р-н,
смт. Чкаловське
ПАТ Агрокомбінат
«Слобожанський»

Кіровоградська обл.,
Добровеличківський р-н,
с. Тишківка
ТОВ «Агротех»

• висота кріплення – 100-115 см
• кількість рядів у качані – 14-18
• кількість зерен у ряду – 35-42
• довжина качана – 22-26 см
• діаметр качана – 4,0-4,5 см
• кількість зерен у качані – 560-670

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДКС 3711

Вологість при збиранні, %

104,25

Качан

• зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 290-320 г

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДКС 3507

100 –

75 000-85 000 шт/га

• Вимагає суворого дотримання
оптимальної густоти посіву.

Зерно

Завдяки високій адаптивності та стресостійкості
ДКС 3507 можна вирощувати в різних ґрунтовокліматичних зонах. Гібриду властива хороша стійкість
до посухи та високих температур у період цвітіння
і наливу зерна, що зазвичай забезпечує високу ступінь
озерненості качанів.

Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

65 000-70 000 шт/га

• висота – 225-255 см
• напіверектоїдне листя

19,70
Сумська обл.,
Великописарівський р-н,
с. Розсоші
ТОВ «Розсоші»

2014-2015 рр.

Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

Вологість при збиранні, %

Інтенсивні технології

Стабільний

Дуже швидка
вологовіддача

• Потребує оптимальних
термінів збирання.

Стебло, листя, корінь

Качан

• висота – 230-250 см
• ремонтантного типу

ФАО 280

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

• Потребує оптимальних
термінів збирання.

Стебло, листя, корінь

Менеджер з досліджень
компанії «Монсанто
Україна»
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75 000-85 000 шт/га

ДКС 3711

ФАО 270

2014-2015 рр.

Висока енергія
початкового росту

Марченко
Ольга Іванівна
Менеджер з досліджень
та розвитку генетичних
ресурсів кукурудзи
компанії «Монсанто
Україна»

ДКС 3711 ми рекомендуємо для господарств
з інтенсивними технологіями вирощування кукурудзи.
Цей гібрид має також дуже швидку вологовіддачу.

100 –

112,89
24,90

Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н,
с. Васильківці
СФНВГ «Коваль»

– 30

75 –

– 20

50 –

– 10

25 –

–0

0

–

97,39
12,60
Полтавська обл.,
Кобилянський р-н,
с. Дрижина Гребля
СФГ «Відродження»

117,52

18,40
Сумська обл.,
с. Піщане
СТОВ «Піщане»

82,52
21,40

Волинська обл.,
Луцький р-н,
с. Лище
ТОВ «Лище»

– 30

69,01
16,40
Житомирська обл.,
Брусилівський р-н,
с. Осівці
ТОВ «Вега Агро»

– 20
– 10
–0
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Середньоранні гібриди

Середньоранні гібриди

ДКС 3623

поєднання вологовіддачі та врожайності

Дуже швидка
вологовіддача

Висока стресостійкість

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

адаптивні та інтенсивні

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

від 8 °C

посушливі умови

55 000-60 000 шт/га

зона нестійкого зволоження

65 000-75 000 шт/га

зона достатнього зволоження

70 000-80 000 шт/га

адаптивні

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

від 10 °C

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

• Можливе вирощування
в монокультурі.

• Можливе використання
на силос.

зона нестійкого зволоження

60 000-70 000 шт/га

• Можливе використання
на силос.

зона достатнього зволоження

70 000-80 000 шт/га

• висота кріплення –110-115 см
• кількість рядів у качані – 14-18
• кількість зерен у ряду – 34-38
• діаметр качана – 4,0-4,5 см
• кількість зерен у качані – 540-610

Зерно

• зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 290-380 г

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДКС 3623

• кременисто-зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 250-370 г

2014-2015 рр.

Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

150 –

125 –

125 –

100 –

100 –

50 –
25 –
0

–

– 30

16,50
Черкаська обл.,
Уманський р-н,
с. Пугачівка
ТОВ «Росинка»

69,11

75,49

82,36

12,40

11,10

13,60

Дніпропетровська
обл., Магдалинівський
р-н, с. Чернеччина
ПП «Агрофірма
Промінь 2005»

Харківська обл.,
Балаклійський р-н,
с. Шебелинка
ТОВ «Агросет»

Кіровоградська обл.,
Новомиргородський
р-н, с. Крупське
ТОВ «Вентура»

• висота кріплення –110-120 см
• форма циліндрично-конічна
• довжина качана- 22-24 см
• кількість рядів у качані – 14-16
• кількість зерен у ряду – 39-43
• діаметр качана – 4,0-4,5 см
• кількість зерен у качані – 510-640

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДКС 3759

Вологість при збиранні, %

115,07

Качан

Зерно

150 –

75 –

Пластичний

Висока маса тисячі

• висота – 225-245 см
• розвинена коренева система
• ремонтантного типу

Качан

79,54
13,50
Миколаївська обл.,
Первомайський р-н,
с. Вербова балка
ФГ «Золота Пташка»

61,53
13,50
Одеська обл.,
Любашівський р-н,
с. Сергіївка
ФГ «Еліт»

75 –

– 20

50 –

– 10

25 –

–0

0

–

72,30
14,80
Черкаська обл.,
Шполянський р-н,
с. Лебедин
СТОВ «ЛНЗ»,

Вологість при збиранні, %

109,13
71,17
19,00
Хмельницька обл.,
Новоушицький р-н
ТОВ «Промінь
Поділля»

Інтенсивна продуктивність

Швидка
вологовіддача

• Можна вирощувати при
традиційному і мінімальному
обробітку ґрунту.

Стебло, листя, корінь

Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

ФАО 290

• Потребує оптимальних
термінів збирання.

• висота – 230-260 см
• ремонтантного типу

Менеджер з досліджень
та розвитку генетичних
ресурсів кукурудзи
компанії «Монсанто
Україна»
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ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

Стебло, листя, корінь

Марченко
Ольга Іванівна

Гібрид цікавий поєднанням надзвичайно високого
потенціалу врожайності, як для своєї групи стиглості,
з дуже швидкою вологовіддачею. Можна сказати,
що ДКС 3623 має урожайність на рівні гібридів
з ФАО 310-320 + додаткова перевага у вигляді
вологовіддачі.

• Можна вирощувати при
традиційному і мінімальному
обробітку ґрунту.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

Висока урожайність
у своїй групі стиглості

ДКС 3759

ФАО 290

14,30
Кіровоградська обл.,
Добровеличківський р-н,
с. Карбівка
ТОВ «Карбівка»

2014-2015 рр.

87,70
18,10
Сумська обл.,
Краснопільський р-н,
с. Глибне
СТОВ «Думівське»

Любар
Віктор
Анатолійович
Менеджер з досліджень
компанії «Монсанто
Україна»

Гібрид адаптований до технологій з різним рівнем
ресурсного забезпечення і в умовах достатнього
вологозабезпечення веде себе як інтенсивний.
Унікальність гібриду – надзвичайно швидкі темпи
вологовіддачі на момент збирання, що робить його
економічно привабливим і ресурсоощадним.

– 30
– 20
– 10
–0
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Середньоранні гібриди

ДКС 3912

Він вас здивує

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

Пластичний

інтенсивні

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

Швидка вологовіддача

60 000-70 000 шт/га

зона достатнього зволоження

75 000-85 000 шт/га

В майбутньому також плануємо плідно співпрацювати
з компанією «Монсанто», або навіть і збільшувати
посівні площі під гібриди кукурудзи ДЕКАЛБ.

30

• Потребує оптимальних
термінів збирання.
• Придатний для вирощування
на силос.

Стебло, листя, корінь
• висота – 235-250 см
• потужне стебло
• ремонтантного типу

Головний агроном
ТОВ «Агрофірма імені
Шевченка»
Чернігівська обл.,
Бахмацький р-н,
с. Григорівка

Цього року у господарстві посівні площі під
кукурудзою займали 900 га, з них 600 га було
засіяно гібридами бренду Декалб. Вирішили
спробувати посіяти гібрид ДКС 3912. Вибір виявився
правильним, тому що гібрид, не зважаючи на критичні
погодні умови з вологою, сформував урожай
100,9 ц/га при збиральній вологості 18% на площі
110 га. Ми вважаємо, що це гідний і дуже хороший
результат.

від 8 °C

зона нестійкого зволоження

Фесик
Леонід
Михайлович

З компанією «Монсанто» співпрацюємо не перший рік,
гібриди якої мають високу пластичність, стабільність
та посухостійкість.

• Можна вирощувати при
традиційному і мінiмальному
обробітку ґрунту та за No-Tillage
технологіями.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

Холодостійкий

ФАО 290

Качан

• висота кріплення – 115-125 см
• кількість рядів у качані – 14-16
• кількість зерен у ряду – 35-40
• кількість зерен у качані – 520-590

Зерно

• зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 310-390 г

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДКС 3912
Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

Вологість при збиранні, %

2014-2015 рр.

150 –
125 –
100 –
75 –
50 –
25 –
0

–

91,66

113,93

124,22

129,04

123,29

– 30
– 20

17,10

18,10

20,30

17,90

20,30

Черкаська обл.,
Звенигородський р-н,
с. Озірна
ПП «Павлик»

Чернігівська обл.,
Бобровицький р-н,
с. Нова Басань
ТОВ «Наташа Агро»

Хмельницька обл.,
Старокостянтинівський р-н, с. Ілляшівка
ТОВ «Новий Шлях»

Сумська обл.,
Великописарівський
р-н., с. Розсоші
ТОВ «Розсоші»

Житомирська обл.,
Бердичівський р-н,
с. Іванківці
ПП «Климчук»

– 10
–0

Середньостиглі гібриди

ДКС 3705

Середньостиглі
гібриди

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

інтенсивні

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

від 9 °C

• Можна вирощувати при
традиційному і мінiмальному
обробітку ґрунту та за No-Tillage
технологіями.
• Необхідно дотримуватись
нижнього порогу
рекомендованих густот.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

ДКС 3705
ДКС 315
ДКС 4014
ДКС 3811
ДКС 4082
ДКС 3939
ДКС 3511
ДКС 3511ВХ
ДКС 4408
ДКС 4685
ДКС 440
ДКС 4590
ДКС 4490
ДКС 4608
ДКС 4964
ДКС 4795

ФАО 300

посушливі умови

50 000-55 000 шт/га

зона нестійкого зволоження

60 000-65 000 шт/га

зона достатнього зволоження

70 000-75 000 шт/га

• Потребує оптимальних
термінів збирання.

Висока маса тисячі

• Можливе використання
на силос.

Качан

• висота кріплення – 100-120 см
• кількість рядів у качані – 14-18
• кількість зерен у ряду – 40-46
• кількість зерен у качані – 590-770

Зерно

• зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 300-360 г

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДКС 3705
Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

Швидка вологовіддача

Стабільний

Стебло, листя, корінь

• висота – 235-250 см
• потужна коренева система

Для віртуозів агрономії

Вологість при збиранні, %

2014-2015 рр.

Ляшенко
Анатолій
Вікторович
СФГ «Лад»
Київська обл.,
Білоцерківський р-н,
с. Піщана

Цього року вирощували декілька гібридів ДЕКАЛБ.
ДКС 3705 гарний, стабільний гібрид.
Зібрали 107 ц/га при вологості 19%. На 70% площ
господарства вирощуємо ДЕКАЛБ, цінуємо продукт
за стабільність і посухостійкість.

150 –
125 –
100 –

131,17

75 –
50 –
25 –
0

–

66,72

129,19

100,88

13,20

14,10

Дніпропетровська обл.,
П’ятихатський р-н,
с. Нерудсталь
СФч «Резон»

Херсонська обл.,
Каховський р-н,
с.Тавричанка
ДПДС «Асканійське»

21,40

Хмельницька обл.,
Старокостянтинівський р-н,
с. Ілляшівка
ТОВ «Новий Шлях»

110,90

– 20

57,06
10,60
Одеська обл.,
Любашівський р-н,
с. Сергіївка
ФГ «Еліт»

– 30

17,70
Сумська обл.,
Великописарівський р-н,
с. Розсоші
ТОВ «Розсоші»

21,30

Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н,
с. Васильківці
СФНВГ «Коваль»

– 10
–0
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Середньостиглі гібриди

ДК 315

Якість, перевірена часом

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

Адаптивний

адаптивні та інтенсивні

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

Пластичний

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

зона достатнього зволоження

60 000-65 000 шт/га

• Можливе використання
на силос.

70 000-75 000 шт/га

Стебло, листя, корінь

Дишель
Володимир
Миколайович

інтенсивні

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

від 10 °C

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:
посушливі умови

50 000-55 000 шт/га

• Можна вирощувати на силос.

зона нестійкого зволоження

55 000-60 000 шт/га

зона достатнього зволоження

65 000-75 000 шт/га

Стабільний

Зерно

• зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 300-380 г

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДК 315
Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

• висота – 230-245 см
• міцне стебло
• розвинена коренева система

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДКС 4014

Вологість при збиранні, %

2014-2015 рр.

Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

125 –

125 –

100 –

100 –

Плануємо на перспективу продовжувати співпрацю
з компанією «Монсанто».

25 –

119,95

50 –
0

–

101,13
57,94

19,20
Чернігівська обл.,
Бобровицький р-н,
с. Нова Басань
ТОВ «Наташа Агро»

12,80
Донецька обл.,
Красноармійський р-н,
с-ще Перше Травня
ФГ «Хірлюк»

15,70
Харківська обл.,
Валківський р-н,
с. Перекіп
СТОВ «Лан»

78,74
14,70
Кіровоградська обл.,
Добровеличківський р-н,
с. Тишківка
ТОВ «Агротех»

• висота кріплення – 95-115 см
• кількість рядів у качані – 14-16
• кількість зерен у ряду – 35-42
• кількість зерен у качані – 600-710

• зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 280-350 г

150 –

75 –

Кулян
Андрій

Качан

Зерно

150 –

У цьому році найбільша урожайність ДК 315 склала
131 ц/га при вологості 20,1%.

Висока посухостійкість

Стебло, листя, корінь

• висота кріплення –100-110 см
• форма – слабоконічна
• кількість рядів у качані – 14-18
• кількість зерен у ряду – 36-43
• довжина качана – 20-22 см
• діаметр качана – 4,0-4,5 см
• кількість зерен у качані – 530-690

99,61
23,80

123,82

26,20

– 30

75 –

– 20

50 –

– 10

25 –

–0
Київська обл.,
Рокитнянський р-н,
с. Насташка
ТОВ «Агрофірма
Рокитне Цукор»

Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н,
с. Васильківці
СФНВГ «Коваль»

0

–

Блокбастер

Швидка вологовіддача
• Можна вирощувати при
традиційному і мінiмальному
обробітку ґрунту.

Качан

• висота – 210-235 см
• ремонтантного типу
• потужне стебло

Заступник директора
ТОВ «Кролевецький
комбікормовий
завод», Сумська обл.,
м. Кролевець

34

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

ФАО 310

• Можливе пізнє збирання.

Висока стійкість
до хвороб

Гібриди Декалб сіємо давно. У 2015 році загальна
площа під кукурудзою «Монсанто» склала близько
10 000 га. ДК 315 займав 4 000 га. Гібрид ДК 315
зарекомендував себе як стабільний, посухостійкий
та пластичний до вирощування на різних типах ґрунтів:
від чорноземів до дерново-підзолистих та сірих лісових
ґрунтів.

• Можна вирощувати при
традиційному і мінiмальному
обробітку ґрунту та за No-Tillage
технологіями.

від 8 °C

зона нестійкого зволоження

Наше господарство розташоване у двох кліматичних
зонах: Лісостеп та Полісся.

ДКС 4014

ФАО 310

Вологість при збиранні, %

2014-2015 рр.

Агроном
Корпорація «Агропродсервіс», Тернопільська
обл., Тернопільський
р-н, с. Настасів

В обробітку підприємства 40 000 га. У 2015 році було
посіяно 6 800 га кукурудзи в т. ч. 1129 га – ДЕКАЛБ.
В планах на 2016 рік площі кукурудзи ДЕКАЛБ
плануємо збільшити.
Обмолот проводили 11 жовтня, урожайність становила
110 ц/га при вологості 22,3%.
Даний гібрид підтвердив свою посухостійкість
в посушливих умовах цього року.

104,86

83,21

11,60

13,90

Херсонська обл.,
Каховський р-н,
с. Тавричанка
ДПДС «Асканійське»

Кіровоградська обл.,
Онуфріївський р-н,
с. Камбурліївка
ТОВ «Родіна»

121,99
16,10
Черкаська обл.,
Уманський р-н,
с. Пугачівка
ТОВ «Росинка»

86,29
12,90
Полтавська обл.,
Решетилівський р-н,
с. Мякеньківка ,
ФГ «СВ»

– 30
– 20
– 10
–0
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ДКС 3811

висока компенсаторна здатність

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

Швидка вологовіддача

інтенсивні

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

Висока компенсаторна
здатність

Стійкий до вилягання

• Можна вирощувати при
традиційному і мінімальному
обробітку ґрунту.

від 8 °C

• Придатний для вирощування
в монокультурі.

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

від 9 °C

• Можна вирощувати при
традиційному і мінімальному
обробітку ґрунту.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

зона нестійкого зволоження

60 000-65 000 шт/га

• Потребує оптимальних
термінів збирання.

зона нестійкого зволоження

55 000-60 000 шт/га

зона достатнього зволоження

70 000-75 000 шт/га

зона достатнього зволоження

70 000-75 000 шт/га

• висота – 230-255 см

• висота – 220-250 см
• потужне стебло

Качан

• висота кріплення – 100-115 см
• кількість рядів у качані – 14-16
• кількість зерен у ряду – 34-42
• кількість зерен у качані – 510-630

Зерно

• зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 280-370 г

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДК 3811
Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДКС 4082

Вологість при збиранні, %

2014-2015 рр.

Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

150 –

125 –

125 –

100 –

100 –

25 –
0

–

98,06

70,37

60,50

74,80

13,10

14,30

10,60

13,50

Харківська обл.,
Балаклійський р-н,
с. Шебелинка
ТОВ «Агросет»

Кіровоградська обл.,
Онуфріївський р-н,
с. Камбурліївка
ТОВ «Родіна»

Дніпропетровська обл.,
Синельнівський р-н,
с. Майське
ПрАт «Агросоюз»

Донецька обл.,
Волновахський р-н,
м. Волноваха
ПрАТ «Екопрод»

• висота кріплення – 90-100 см
• кількість рядів у качані – 14-18
• кількість зерен у ряду – 38-44
• кількість зерен у качані – 560-770

• зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 250-340 г

150 –

50 –

• Можна вирощувати на силос.

Качан

Зерно

72,74
10,50
Миколаївська обл.,
Первомайський р-н,
с. Вербова балка,
ФГ «Золота Пташка»

– 30

75 –

– 20

50 –

– 10

25 –

–0

0

–

Вологість при збиранні, %

Надійний партнер

Високоінтенсивний

Міцне стебло

• Проте, при мінімальному
обробітку ґрунту на важких
ґрунтах існує небезпека
поганого розвитку кореневої
системи.

Стебло, листя, корінь

Стебло, листя, корінь

75 –

36

адаптивні та інтенсивні

• Дотримуватися
рекомендованої густоти.

ФГ «Подільська
марка», Хмельницька
обл, Дунаєвецький р-н,
с. Дем’янківці

ФАО 320

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

Лігоцький
Віталій
Йосипович

Цього року звернули увагу на гібрид ДКС 3811, який
висівали в демонстраційному посіві. Даний гібрид
збирався з найнижчою вологістю 16,1% серед всієї
лінійки.

ДКС 4082

ФАО 320

2014-2015 рр.

Висока стійкість
до хвороб

Любар
Віктор
Анатолійович
Менеджер з досліджень
компанії «Монсанто
Україна»

Даний гібрид володіє високим потенціалом
продуктивності (на рівні 14 т/га), який сповна
реалізується в зоні достатнього зволоження.
Такі технологічні характеристики як міцне стебло,
добра стійкість до хвороб, швидка вологовіддача –
роблять технологічно привабливим даний гібрид
для вирощування як в монокультурі, так і за
ресурсоощадними технологіями.

108,50
12,90
Харківська обл.,
Коломацький р-н,
с. Шелестове
СТОВ «Відродження»

128,50

16,50
Черкаська обл.,
Уманський р-н,
с. Кочубіївка
ФГ «Агрофірма»
Базис»

113,10

12,80
Полтавська обл.,
Полтавський р-н,
с. Василівка
ФГ «Грига»

104,30

103,20

13,30

15,40

Полтавська обл.,
Оржицький р-н,
с. Плехів
ФГ «Плехів-Агро»

Черкаська обл.,
Шполянський р-н,
с. Лебедин
СТОВ «ЛНЗ-Агро»

– 30
– 20
– 10
–0
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ДКС 3939

енергія врожаю

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

Посухостійкий

інтенсивні

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

Холодостійкий

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

від 8 °C

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

Високий потенціал
урожайності

ДКС 3511

ФАО 320

посушливі умови

60 000-65 000 шт/га

зона нестійкого зволоження
зона достатнього зволоження

• Можливе вирощування
в монокультурі.

Менеджер з досліджень
та розвитку генетичних
ресурсів кукурудзи
компанії «Монсанто
Україна»

Урожайність, стресостійкість, швидка початкова енергія
росту – три основні ознаки, які характеризують цей
гібрид.
ДКС 3939 підходить практично для всіх регіонів
вирощування кукурудзи, особливо цікавим він буде для
господарств Центральної України.

55 000-60 000 шт/га

65 000-75 000 шт/га

зона нестійкого зволоження

60 000-70 000 шт/га

70 000-80 000 шт/га

зона достатнього зволоження

70 000-80 000 шт/га

• висота кріплення –100-110 см
• кількість рядів у качані – 14-18
• кількість зерен у ряду – 38-44
• довжина качана – 22-24 см
• діаметр качана – 4,0-4,5 см
• кількість зерен у качані – 610-710

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДК 3939
Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

Вологість при збиранні, %

2014-2015 рр.

Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

125 –

125 –

100 –

100 –

0

–

15,30
Харківська обл.,
Коломацький р-н,
с. Шелестове
СТОВ «Відродження»

18,00
Черкаська обл.,
Уманський р-н,
с. Кочубіївка
ФГ «Агрофірма»
Базис»

Пластичний у різних
зонах вирощування

122,00

13,00
Полтавська обл.,
Полтавський р-н,
с. Василівка
ФГ «Грига»

• висота кріплення –100-110 см
• форма – слабоконічна
• кількість рядів у качані – 16-18
• кількість зерен у ряду – 37-43
• довжина качана – 22-24 см
• діаметр качана – 4,0-4,5 см
• кількість зерен у качані –560-660

• зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 270-380 г

150 –

25 –

• Можливе використання
на силос.

Качан

Зерно

150 –

117,40

Високий потенціал
урожайності

• Потребує збирання
в оптимальні терміни.

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДКС 3511

113,40

50 –

38

• висота – 210-250 см
• потужне стебло
• ремонтантного типу
• потужна коренева система

Качан

• зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 300-350 г

127,70

Стабільний

Стебло, листя, корінь

Зерно

75 –

від 10 °C

посушливі умови

• висота – 220-250 см
• ремонтантного типу
• потужне стебло
• потужна коренева система

99,90

17,30

14,60

Полтавська обл.,
Оржицький р-н,
с. Плехів
ФГ «Плехів-Агро»

Черкаська обл.,
Шполянський р-н,
с. Лебедин
СТОВ «ЛНЗ-Агро»

– 30

75 –

– 20

50 –

– 10

25 –

–0

0

Король полів

• Можна вирощувати при
традиційному і мінімальному
обробітку ґрунту.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

Стебло, листя, корінь

Марченко
Ольга Іванівна

адаптивні та інтенсивні

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

• Можна вирощувати при
традиційному і мінімальному
обробітку ґрунту.

ФАО 330

Вологість при збиранні, %

2014-2015 рр.

Сергій
Миколайович
Булавін
Голова ФХ «Оріль»
Дніпропетровська обл.,
Дніпропетровський р-н,
с. Балівка

Гібрид ДКС 3511 сію перший рік. Незважаючи
на пізній посів (4 травня), я отримав 102 ц/га
при збиральній волозі 13,5% на малогумусних
чорноземах.
Гібрид пластичний. Поєднує в собі ознаки, яких
немає в інших гібридах – висока жаростійкість,
стійкість до повітряної та ґрунтової посух.

135,51

139,34
80,19

27,10

–
Черкаська обл.,
Городищанський р-н,
с. Журавка
ТОВ «Журавське»

13,10
Дніпропетровська обл.,
Синельнівський р-н,
с. Майське
ПрАт «Агросоюз»

116,94

– 20

61,57
13,20
Донецька обл.,
Старобешівський р-н,
с. Новозар’ївка
ТОВ «Сетар»

– 30

На 2016 рік я значно збільшую площу посіву під
ДКС 3511. Я вірю, що він не підведе і я гарантовано
отримаю гарний прибуток.

20,30

Київська обл.,
Сквирський р-н,
с. Ленінське
ТДВ «Шамраївський
цукровий завод»

17,70
Полтавська обл.,
Котелевський р-н,
смт. Котельва
СК «Дружба»

– 10
–0
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Середньостиглі гібриди

Середньостиглі гібриди

ДКС 3511ВХ

Високоамілопектиновий тип крохмалю

Високоамілопектиновий
тип крохмалю
Пластичний у різних
зонах вирощування

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

інтенсивні

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

від 10 °C

60 000-65 000 шт/га

зона нестійкого зволоження

65 000-75 000 шт/га

зона достатнього зволоження

70 000-80 000 шт/га

• Зерно рекомендоване для
використання у харчовій
промисловості (100% вміст
амілопектинового крохмалю).

Швидка вологовіддача

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

від 8 °C

• Можна вирощувати при
традиційному і мінiмальному
обробітку ґрунту та за No-Tillage
технологіями.

Стабільний

посушливі умови

50 000-60 000 шт/га

зона нестійкого зволоження

65 000-75 000 шт/га

зона достатнього зволоження

70 000-80 000 шт/га

• зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 300-350 г

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДКС 3511ВХ
Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

Вологість при збиранні, %

2014-2015 рр.

Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

125 –
100 –

50 –
25 –
0

–

14,60
Харківська обл.,
Коломацький р-н,
с. Шелестове
СТОВ «Відродження»

18,40
Черкаська обл.,
Уманський р-н,
с. Кочубіївка
ФГ «Агрофірма»
Базис»

• висота кріплення – 105-115 см
• форма – циліндрично-конічна
• кількість рядів у качані – 16-18
• кількість зерен у ряду – 37-43
• довжина качана – 20-21 см
• діаметр качана – 4,5-5,0 см
• кількість зерен у качані – 600-720

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДКС 4408

125 –

116,30

Висока посухостійкість

Качан

• зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 290-330 г
• жовто-оранжевий колір
• вміст протеїну 9,2%
• вміст крохмалю 75,9%

150 –

75 –

• Можливе використання
на силос.

Зерно

150 –

123,20

• Добре розкриває потенціал
на зрошенні.

• висота – 230-250 см
• потужне стебло
• потужна коренева система

• висота кріплення –100-110 см
• кількість рядів у качані – 16-18
• кількість зерен у ряду – 37-41
• довжина качана – 22-24 см
• діаметр качана – 4,0-4,5 см
• кількість зерен у качані – 560-760

100 –
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• Придатний для вирощування
в монокультурі.

Стебло, листя, корінь

Зерно

104,90

105,70

112,00

12,80

13,30

14,60

Полтавська обл.,
Полтавський р-н,
с. Василівка
ФГ «Грига»

Полтавська обл.,
Оржицький р-н,
с. Плехів
ФГ «Плехів-Агро»

Черкаська обл.,
Шполянський р-н,
с. Лебедин
СТОВ «ЛНЗ-Агро»

– 30

75 –

– 20

50 –

– 10

25 –

–0

0

Посуха – не перешкода

адаптивні та інтенсивні

Качан

• висота – 210-250 см

ФАО 340

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

• Можливе використання
на силос.

Стебло, листя, корінь

Менеджер з досліджень
та розвитку генетичних
ресурсів кукурудзи
компанії «Монсанто
Україна»

Такий вміст крохмалю дозволяє використовувати
ВАКСІ гібриди як у харчовій, так і у інших галузях
промисловості.

• Потребує збирання
в оптимальні строки.

посушливі умови

Марченко
Ольга Іванівна

ДКС 3511ВХ – це «крохмальний» варіант звичайного
гібриду ДКС 3511. Склад крохмалю кукурудзи
ВАКСІ – 100% амілопектину, тоді як у звичайних
гібридів – 75% амілопектину і 25% амілази.

• Можна вирощувати при
традиційному і мінімальному
обробітку ґрунту.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

Високий потенціал
урожайності

ДКС 4408

ФАО 330

–

132,35

13,00
Сумська обл.,
Великописарівський р-н,
ТОВ «Розсоші»

138,46

18,00
Київська обл.,
Сквирський р-н,
ТДВ «Шамраївський
цукровий завод»

Вологість при збиранні, %

2014-2015 рр.

Сілін
Володимир
Леонідович
Голова СФГ «Успіх»
Запорізька обл.,
Василівський р-н,
с. Широке

В господарстві гібриди Декалб ми висіваємо
щороку. Цього року спробували ДКС 4408 і були
приємно вражені.
Гібрид вразив такими ознаками як: пластичність,
адаптивність, посухостійкість та потенціал врожаю.
Гібрид гарно витримав стреси за період вегетаціі,
а саме високі температури та посуху, які припали
на фазу напливу зерна. Врожайність в товарних посівах
на багару склала 98 ц/га при вологості 11,8%.

126,85

15,00
Полтавська обл.,
Котелевський р-н,
смт. Котельва
CK «Дружба»

100,0

– 30
– 20

Будемо й надалі висівати гібриди Декалб, які завжди
стабільні та адаптивні для нашої екстремальної зони
вирощування з недостатнім вологозабезпеченням.

– 10

10,00
Харківська обл.,
Чугуївський р-н,
ПАТ Агрокомбінат
«Слобожанський»

–0
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Середньостиглі гібриди

Середньостиглі гібриди

ДКС 4685

Надiйна пластичнiсть

Холодостійкий

Швидка вологовіддача

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

адаптивні та інтенсивні

• Придатний для вирощування
в монокультурі.

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

від 8 °C

• Можна вирощувати при
традиційному і мінiмальному
обробітку ґрунту та за No-Tillage
технологіями.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

Високий потенціал
урожайності

ДК 440

ФАО 340

ФАО 350

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

адаптивні

• Придатний для вирощування
в монокультурі.

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

від 8 °C

• Можна вирощувати при
традиційному і мінiмальному
обробітку ґрунту та за No-Tillage
технологіями.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

посушливі умови

50 000-60 000 шт/га

• Придатний до перестою.

посушливі умови

55 000-60 000 шт/га

• Витримує перестій.

зона нестійкого зволоження

60 000-70 000 шт/га

зона нестійкого зволоження

60 000-65 000 шт/га

зона достатнього зволоження

70 000-80 000 шт/га

• Придатний для вирощування
на силос.

зона достатнього зволоження

70 000-75 000 шт/га

• Можливе використання
на силос.

Стебло, листя, корінь

З компанією «Монсанто» ми співпрацюємо з 2006
року. Гібрид ДКС 4685 ми сіяли в цьому році перший
раз, але спостерігали за ним в демопосівах досить
давно.
Цей гібрид сподобався нам тому, що він невибагливий
до погодніх умов та попередників. Максимальний
урожай ми отримали 116 ц\га в сухому зерні при
вологості 11,8%. В товарних посівах він вродив краще,
ніж на нашому демополігоні. Таку урожайність ми
отримали по попереднику соняшник та кукурудза, при
цьому погода нас не радувала дощами.
Гібрид дуже добрий, в наступному році він буде
займати близько 25% площ кукурудзи мого
відділення.
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Качан

• висота – 235-260 см

Головний агроном
ТОВ «Чиста Криниця»
Полтавська обл.,
Машівський р-н,
с. Кошманівка

• висота – 225-245 см
• потужне стебло
• потужна коренева система
• листки напіверектоїдні,
темно-зеленого кольору
• ремонтантного типу

• висота кріплення – 95-105 см
• кількість рядів у качані – 14-18
• кількість зерен у ряду – 39-42
• діаметр качана – 4,0-4,5 см
• кількість зерен у качані – 570-710

Зерно

• зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 260-310 г

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДКС 4685
Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДК 440

Вологість при збиранні, %

2014-2015 рр.

Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

150 –

125 –

125 –

100 –

100 –

138,24
103,40

147,09

125,17

91,96

115,49

50 –
25 –
0

–

15,20
Харківська обл.,
Чугуївський р-н,
смт. Чкаловське
ПАТ Агрокомбінат
«Слобожанський»

20,60

20,40

Хмельницька обл.,
Кам’янець-Подільський
р-н, с. Ходорівці
ПП «Леон Агро 2011»

Київська обл.,
Сквирський р-н,
с. Ленінське
ТДВ «Шамраївський
цукровий завод»

18,10
Сумська обл.,
Роменський р-н,
с. Пустовійтівка
ТОВ «Урожайна
країна»

• висота кріплення –100-110 см
• форма – циліндрично-конічна
• кількість рядів у качані – 14-18
• кількість зерен у ряду – 39-45
• довжина качана – 20-21см
• діаметр качана – 4,5-5,0 см
• кількість зерен у качані – 620-760

• зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 280-340 г
• жовто-оранжевий колір

150 –

75 –

Качан

Зерно

26,40

Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н,
с. Васильківці
СФНВГ «Коваль»

23,20

Вінницька обл.,
Погребищенський р-н,
ФГ «Ольвія»

– 30

75 –

– 20

50 –

– 10

25 –

–0

0

Вологість при збиранні, %

Стабільний

Міцне кріплення качана

Висока стійкість
до хвороб

Стебло, листя, корінь
Диченко
Сергій
Віталійович

Досвід часу

2014-2015 рр.

Шестопал
Дмитрий
Викторович
Агроном
«Цибулівське ХПП»
Кіровоградська область,
Олександрівський р-н,
с. Михайлівка

Декілька років вирощуємо гібрид ДК 440
в господарстві. В 2015 році отримали врожайність
на рівні 110 ц/га. Гібрид має добру вологовіддачу
та дуже пластичний до технологій вирощування.
ДК 440 був посіяний на полях з традиційною
технологією та на полі без обробітку ґрунту.

115,78
25,70

–
Івано-Франківська обл.,
Городенківський р-н,
с. Вербівці
МХП «Зернопродукт»

Результатами повністю задоволені і вже замовили
ДК 440 на посів 2016 р.

91,33
18,50
Хмельницька обл.,
Кам’янець-Подільський р-н,
с. Ходорівці
ПП «Леон Агро 2011»

– 30

84,48

– 20
– 10

9,40
Кіровоградська обл.,
Кіровоградськи р-н,
с. Шостаківка
ТОВ «Агромир 2005»

–0
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Середньостиглі гібриди

Середньостиглі гібриди

ДКС 4590

Потенціал, який вражає
Високий потенціал
урожайності

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

адаптивні та інтенсивні

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

Стійкість до посухи
під час цвітіння

44

• Можливе вирощування
на зрошенні.

50 000-60 000 шт/га

зона нестійкого зволоження

60 000-65 000 шт/га

зона достатнього зволоження

70 000-75 000 шт/га

адаптивні та інтенсивні

• Придатний для вирощування
в монокультурі.

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

від 10 °C

• Можна вирощувати при
традиційному і мінiмальному
обробітку ґрунту та за No-Tillage
технологіями.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

• Збирання в оптимальні
терміни.

посушливі умови

50 000-60 000 шт/га

• Придатний до перестою.

зона нестійкого зволоження

60 000-65 000 шт/га

зона достатнього зволоження

70 000-75 000 шт/га

• Можливе використання
на силос.

Качан

• висота кріплення – 100-110 см
• кількість рядів у качані – 16-20
• кількість зерен у ряду – 37-42
• кількість зерен у качані – 620-740

Зерно

• зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 280-350 г

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДКС 4590
Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

• висота – 220-240 см
• листки еректоїдні
• потужна коренева система
• ремонтантного типу

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДКС 4490

Вологість при збиранні, %

2014-2015 рр.

Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

150 –

125 –

125 –

100 –

100 –

50 –

88,96

25 –
0

–

9,90
Донецька обл.,
Володарський р-н, с.
Македонівка
ТОВ «Агро-Інновація»

125,29
95,09

17,80

14,90

Івано-Франківська обл.,
Городенківський р-н,
с. Вербівці
МХП «Зернопродукт»

Харківська обл.,
Чугуївський р-н.,
смт. Чкаловське
ПАТ «Агрокомбінат
Слобожанський»

91,67
13,10

• висота кріплення – 90-100 см
• кількість рядів у качані – 16-20
• кількість зерен у ряду – 38-41
• діаметр качана – 5,0-5,5 см
• кількість зерен у качані – 620-720

• зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 280-350 г

150 –

117,14

Качан

Зерно

58,44
13,40

Кіровоградська обл., Луганська обл.,
Олександрійський р-н, Новоайдарский р-н,
с. Олександрівка
ТОВ «Агротон»
ФГ «Олександрівське»

18,50
Полтавская обл.,
Котелевский р-н,
смт. Котельва
СК «Дружба»

– 30

75 –

– 20

50 –

– 10

25 –

–0

0

117,85

Вологість при збиранні, %

111,32

119,00

84,05

73,94
31,50

–
Черкаська обл.,
Городищанський р-н,
с. Журавка
ТОВ «Журавське»

18,60
Чернігівська обл.
Прилуцький р-н,
с. Мазки
ТОВ «Крок-УкрЗалізБуд»

28,80

Івано-Франківська
обл., Городенківський р-н, с. Вербівці
МХП «Зернопродукт»

2014-2015 рр.

138,55

18,10

19,80

Полтавська обл.,
Котелевський р-н,
смт. Котельва
СК «Дружба»

Вінницька обл.,
Ямпільськи р-н,
м. Ямпіль
ТОВ «Феодосія
Агро»

12,00
Запорізька обл.,
Бердянський р-н,
с. Дмитрівка
СФГ «Клещунов»

Вихідний для агронома

Міцна коренева система

Стійкий до вилягання

Посухостійкий

Стебло, листя, корінь

• висота – 230-255 см
• добре облистяне стебло
• потужна коренева система
• ремонтантного типу

75 –

ФАО 370

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

Стебло, листя, корінь

Головний агроном
ПП «КРЯЧКІВКААГРО-ПЛЮС»
Полтавська обл.,
Пирятинський р-н,
с. Крячківка

Можна ще багато говорити про цей або інші гібриди
«Монсанто», та краще раз взяти і спробувати їх
у власних господарствах! З великим асортиментом
гібридів і кваліфікованій консультації працівників даної
компанії кожне господарство зможе підібрати гібриди
відповідно до своїх кліматичних умов, технологій, щоб
завжди бути в лідерах!

від 9 °C

посушливі умови

Ралець
Дмитро
Васильович

Хотілося б звернути увагу на гібрид ДКС 4590, який
займає більше 45% площ в нашому господарстві,
порівняно з іншими гібридами кукурудзи. Основними
особливостями даного гібриду, на нашу думку, хотілося
б відзначити:
1. Стабільність – в порівнянні з іншими гібридами, майже
завжди перебуває в лідерах по врожайності (вирощуємо
даний гібрид більше 4 років).
2. Добра посухостійкість – в засушливих умовах дуже
добре себе показав при різних технологіях вирощування,
в порівнянні з іншими гібридами.
3. Добра віддача вологи – незважаючи на ФАО 360,
дуже добре віддає вологу.
4. Дуже добре відгукується на збалансоване
внесення добрив.

• Можна вирощувати при
традиційному і мінімальному
обробітку ґрунту.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

Стабільний

ДКС 4490

ФАО 360

– 30

Балшин
Борис
Володимирович
Директор
ТОВ «Красноокнянський
Лан», Одеська обл.,
Красноокнянський р-н

Гібрид ДКС 4490 вирощую декілька років. Даний
гібрид дуже добре переносить повітряну та ґрунтову
засуху, що є одним із основних факторів в нашому
районі. Також він дуже пластичний і не примхливий
до різних типів ґрунтів, фонів мінерального живлення,
обробки ґрунту та придатний до вирощування
в монокультурі.
Ще потрібно відмітити, що даний гібрид наділений
дуже хорошою вологовіддачею. В подальшому
планую вирощувати цей та інші гібриди компанії
«Монсанто».

– 20
– 10
–0
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Середньостиглі гібриди

Середньостиглі гібриди

ДКС 4608

Golden
Eye*
*Золоте око

Міцна коренева система

Посухостійкий

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

адаптивні та інтенсивні

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

від 8 °C

посушливі умови

50 000-60 000 шт/га

зона нестійкого зволоження

60 000-65 000 шт/га

зона достатнього зволоження

65 000-75 000 шт/га

Антонішен
Олександр
Володимирович

В 2015 році в господарстві вирощували декілька гібридів
Декалб. Найкращі показники врожайності отримали
на гібриді ДКС 4608, більше 100 ц/га. На одному полі
врожайність сягнула 122 ц /га.
Насіння використовували українського виробництва,
сподобалась якість посівного матеріала. При вирощуванні
відмітили гарний розвиток рослин та стійкість до посухи
під час наливу зерна. Саме зерно має високу масу.
На 2016 рік плануємо також висівати цей гібрид.

• Придатний для вирощування
в монокультурі.

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

від 8 °C

• Можна вирощувати при
традиційному і мінiмальному
обробітку ґрунту та за No-Tillage
технологіями.

посушливі умови

50 000-55 000 шт/га

зона нестійкого зволоження

55 000-60 000 шт/га

зона достатнього зволоження

65 000-70 000 шт/га

• висота – 240-265 см
• ремонтантного типу

• висота кріплення – 95-105 см
• кількість рядів у качані – 16-20
• кількість зерен у ряду – 38-43
• діаметр качана – 5,0-5,5 см
• кількість зерен у качані – 590-790

• зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 300-400 г

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДКС 4608

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДКС 4964

Вологість при збиранні, %

2014-2015 рр.

Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

150 –

125 –

125 –

75 –
25 –
0

–

92,85

108,67

12,80

14,20

Черкаська обл.,
Звенигородський р-н,
с. Озірна
ПП «Павлик»

123,92 119,53
56,04

Дніпропетровська обл.,
Петриківський р-н,
с. Хутірське
ФПВО «Хутірське»

13,60
Донецька обл.,
Артемівський р-н,
с. Федорівка
СФГ «Рой»

20,20
Полтавська обл.,
Котелевський р-н,
смт. Котельва
СК «Дружба»

25,00

Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н,
с. Васильківці
СФНВГ «Коваль»

143,36 140,64

21,30

Вінницька обл.,
Барський р-н,
с. Кузьминці
ФГ «Дар’я і Я»

20,00
Вінницька обл.,
Ямпільськи р-н,
м. Ямпіль
ТОВ «Феодосія
Агро»

75 –

– 20

50 –

– 10

25 –

–0

0

–

Високий потенціал
урожайності

Вологість при збиранні, %

2014-2015 рр.

Олександр
Вахній
СК «Агробізнес»
Київська обл.,
Кагарлицький р-н

Історія нашого господарства тісно пов’язана
з гібридом ДКС 4964. Ми вирощуємо його вже
4 роки і постійно отримуємо гарні результати,
які повністю виправдовують наші сподівання.
Цього року отримали 94 ц/га на площі 350 га.

100 –
– 30

Посухостійкий

Стабільний

• висота кріплення – 90-105 см
• кількість рядів у качані – 16-20
• кількість зерен у ряду – 38-43
• діаметр качана – 5,0-5,5 см
• кількість зерен у качані – 590-790

• зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 300-400 г

150 –
100 –

• Можливе використання
на силос.

Качан

Зерно

Холод урожаю не завада

• Можливе вирощування
на зрошенні.

Стебло, листя, корінь

Зерно

Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

адаптивні та інтенсивні

Качан

• висота – 230-250 см

50 –
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• Можливе використання
на силос.

ФАО 380

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

• Можливе вирощування
на зрошенні.

Стебло, листя, корінь

Головний агроном
ТОВ «Агродар ЛТД»,
Кіровоградська обл.,
Олександрійський р-н

• Можна вирощувати при
традиційному і мінiмальному
обробітку ґрунту та за No-Tillage
технологіями.
• Придатний для вирощування
в монокультурі.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

Стійкий до вилягання

ДКС 4964

ФАО 380

152,47

138,19
99,17
12,20
Дніпропетровська обл.,
Петриківський р-н,
с. Хутірське
ФПВО «Хутірське»

141,56

93,84
56,38
12,40
Донецька обл.,
Старобешівський р-н,
с. Новозар’ївка
ТОВ «Сетар»

24,30

Київська обл.,
Сквирський р-н,
с. Ленінське
ТДВ «Шамраївський
цукровий завод»

– 30
– 20

14,80

17,90

20,60

Полтавська обл.,
Котелевський р-н,
с. Більськ
СТОВ «Скіф»

Сумська обл.,
Роменський р-н,
с. Пустовійтівка
ТОВ «Урожайна
країна»

Вінницька обл.,
Барський р-н,
с. Кузьминці
ФГ «Дар’я і Я»

– 10
–0
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Середньостиглі гібриди

ДКС 4795

ALL
INCLUSIVE*
*все включено

Посухостійкий

Високий потенціал
урожайності
Стійкий до хвороб
стебла

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

адаптивні та інтенсивні

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

від 8 °C

• Придатний для вирощування
в монокультурі.

посушливі умови

50 000-55 000 шт/га

• Придатний до перестою.

зона нестійкого зволоження

60 000-65 000 шт/га

зона достатнього зволоження

70 000-75 000 шт/га

• Можливе використання
на силос.

Стебло, листя, корінь

• висота – 230-260 см
• сильне стебло
• листки еректоїдні
• потужна коренева система

Директор
СФГ «Україна»
Полтавська обл.,
Гребінківський р-н

У посушливому 2014 році гібрид показав себе на рівні
82 ц/га, коли інші показували врожайність від 40 до
60 ц/га.

Качан

• висота кріплення – 100-110 см
• кількість рядів у качані – 16-20
• кількість зерен у ряду – 36-41
• кількість зерен у качані – 590-760

Зерно

• зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 270-380 г

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДКС 4795
Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

Вологість при збиранні, %

2014-2015 рр.

150 –
125 –

У 2015 році, коли було достатньо вологи, ДКС 4795
показав себе гідно. Незважаючи на веснооранку,
пізній посів і попередників (2 роки підряд кукурудзи),
ми отримали 108 ц/га при вологості 14-15 %.

100 –

Кукурудза Декалб, як і відомий напій, надає крила
(і можливості) для досягнення максимальних врожаїв
високоякісного зерна.

25 –

48

• Можна вирощувати при
традиційному і мінiмальному
обробітку ґрунту та за No-Tillage
технологіями.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

Іванюта
Сергій
Іванович

ALL INCLUSIVE – це не просто слоган цього гібриду.
Бо саме в ДКС 4795 є дійсно все, що потрібно
хорошому господарю – високий і стабільний врожай,
стійкість до хвороб, швидка вологовіддача зерна.

ФАО 390

75 –
50 –
0

–

103,79
12,30
Дніпропетровська обл.,
Петриківський р-н,
с. Хутірське
ФПВО «Хутірське»

102,46

119,57

148,53

131,72

141,64

– 30
– 20

29,00

Івано-Франківська
обл., Городенківський р-н, с. Вербівці
МХП «Зернопродукт»

13,40
Полтавская обл.,
Миргородський р-н,
с. Великі Сорочинці
АОПП «Великосорочинське»

17,20
Сумська обл.,
Роменський р-н,
с. Пустовійтівка
ТОВ «Урожайна
країна»

28,20

Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н,
с. Васильківці
СФНВГ «Коваль»

19,30
Вінницька обл.,
Ямпільськи р-н,
м. Ямпіль
ТОВ «Феодосія
Агро»

– 10
–0

Середньопізні гібриди

ДКС 4717

Середньопізні
гібриди

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

інтенсивні

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

від 9 °C

ФАО 400

• Придатний для вирощування
в монокультурі.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

• Можна вирощувати при
традиційному і мінімальному
обробітку ґрунту.

посушливі умови

50 000-55 000 шт/га

• Придатний до перестою.

зона нестійкого зволоження

60 000-65 000 шт/га

• Можливе використання
на силос.

зона достатнього зволоження

70 000-75 000 шт/га

Cтійкий до хвороб

Качан

• висота кріплення – 100-110 см
• кількість рядів у качані – 16-18
• кількість зерен у ряду – 36-42
• кількість зерен у качані – 610-700

Зерно

• зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 320-400 г

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДКС 4717
Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

Вологість при збиранні, %

Високоінтенсивний

Посухостійкий

Стебло, листя, корінь

• висота – 220-250 см
• листки напіверектоїдні
• сильне стебло
• потужна коренева система

високий потенціал урожаю

2014-2015 рр.

Аніщенко
Олексій
Юрійович
Керівник відділу
селекції кукурудзи
компанії «Монсанто
Україна»

ДКС 4717 – надзвичайно продуктивний гібрид,
має дуже швидку вологовіддачу. Підходить для
господарств, які хочуть мати високий врожай, але
не бажають ризикувати з високою густотою посіву.

150 –
125 –
100 –

ДКС 4717
ДКС 5143
ДКС 5031
ДКС 5007
ДКС 5276

75 –

136,80

134,90

132,70

50 –
25 –
0

–

16,20
Харківська обл.,
Коломацький р-н,
с. Шелестове
СТОВ «Відродження»

19,20
Черкаська обл.,
Уманський р-н,
с. Кочубіївка
ФГ «Агрофірма»
Базис»

12,90
Полтавська обл.,
Полтавський р-н,
с. Василівка
ФГ «Грига»

104,80

108,70

14,00

16,70

Полтавська обл.,
Оржицький р-н,
с. Плехів
ФГ «Плехів-Агро»

Черкаська обл.,
Шполянський р-н,
с. Лебедин
СТОВ «ЛНЗ-Агро»

– 30
– 20
– 10
–0
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Середньопізні гібриди

Середньопізні гібриди

ДКС 5143

Рекордсмен урожайності

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

Посухостійкий

інтенсивні

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

Високий потенціал
урожайності

від 9 °C

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

від 9 °C

45 000-50 000 шт/га

• Можливе пізнє збирання.

зона нестійкого зволоження

55 000-60 000 шт/га

зона достатнього зволоження

60 000-70 000 шт/га

• Можливе використання
на силос.

посушливі умови

50 000-55 000 шт/га

• Можливе викоритсання
на силос.

зона нестійкого зволоження

60 000-65 000 шт/га

• Придатний до перестою.

зона достатнього зволоження

65 000-70 000 шт/га

Стебло, листя, корінь

• висота – 215-240 см
• ремонтантного типу
• сильне стебло
• потужна коренева система

Качан

• висота кріплення –100-115 см
• форма – циліндрично-конічна
• кількість рядів у качані – 16-20
• кількість зерен у ряду – 39-43
• довжина качана – 22-25 см
• діаметр качана – 5,0-5,5 см
• кількість зерен у качані – 640-800

Зерно

• зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 260-380 г
• жовто-оранжевий колір

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДКС 5143
Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДКС 5031

Вологість при збиранні, %

2014-2015 рр.

Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

125 –

125 –

92,34

50 –
25 –
0

–

100 –

145,68
112,38
15,60
Донецька обл.,
Володарський р-н,
с. Македонівка
ТОВ «Агро-Інновація»

19,40
Черкаська обл.,
Канівський р-н,
с. Беркозівка
ПрАТ «НВФ Урожай»

12,00
Кіровоградська обл.,
Олександрійський р-н,
с. Олександрівка
ФГ «Олександрівське»

• висота кріплення – 95-110 см
• довжина качана – 23-26 см
• діаметр качана – 5,0-5,5 см
• кількість рядів у качані – 18-20
• кількість зерен у ряду – 40-46
• кількість зерен у качані – 650-780

• зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 360-420 г

150 –

75 –

Cтійкий до хвороб

Качан

Зерно

150 –
100 –

Посухостійкий

Стебло, листя, корінь

• висота – 230-260 см
• ремонтантного типу
• розвинена коренева система
• напіверектоїдні листки

96,98
13,50
Запорізька обл.,
Бердянський р-н,
с. Дмитрівка
СФГ «Клещунов»

– 30

75 –

– 20

50 –

– 10

25 –

–0

0

Вологість при збиранні, %

стійкість до посухи

Стабільний

• Можна вирощувати при
традиційному і мінімальному
обробітку ґрунту.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

посушливі умови

Агроном
ТОВ «НВФ Урожай
МХП»
Черкаська обл.,
м. Черкаси
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• Можна вирощувати при
традиційному і мінiмальному
обробітку ґрунту та за No-Tillage
технологіями.

ФАО 430

адаптивні та інтенсивні

• Контроль термінів збирання.

Вовк
Сергій
Олексійович

Показує себе досить пластичним і посухостійким
гібридом, не вибагливим до попередників. Навіть
після соняшника часто урожайність складає понад
100 ц/га. Крім цього, не зважаючи на високе
ФАО - 430, витримує ранні строки посіву. Має
добру вологовіддачу.

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

Пластичний

Гібрид кукурудзи ДКС 5143 за останні роки є одним
із лідерів по урожайності. За 2012-2014 рр. середня
урожайність склала 101,5 ц/га.

ДКС 5031

ФАО 430

2014-2015 рр.

Аніщенко
Олексій
Юрійович
Керівник відділу
селекції кукурудзи
компанії «Монсанто
Україна»

ДКС 5031 – гібрид дуже пластичний, добре
адаптується до різних ґрунтів, завдяки своїй
стабільності та агрономічним якостям.
Гібрид має дуже міцне стебло, що дозволяє
його збирати у більш пізні строки.

138,20

120,80

115,60

110,30

– 30
– 20

23,40

–
Черкаська обл.,
Уманський р-н,
с. Кочубіївка
ФГ «Агрофірма Базис»

16,20
Полтавська обл.,
Полтавський р-н,
с. Василівка
ФГ «Грига»

15,80
Полтавська обл.,
Оржицький р-н,
с. Плехів
ФГ «Плехів-Агро»

19,40
Черкаська обл.,
Шполянський р-н,
с. Лебедин
СТОВ «ЛНЗ-Агро»

– 10
–0
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Середньопізні гібриди

Середньопізні гібриди

ДКС 5007

Швидка вологовіддача
в межах групи стиглості

Дуже швидка
вологовіддача
в цій групі стиглості
Високий потенціал
урожайності

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

інтенсивні

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

від 10 °C

• Можна вирощувати при
традиційному та мінімальному
обробітку ґрунту.
• Придатний для вирощування
в монокультурі.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

Пластичний

ДКС 5276

ФАО 440

посушливі умови

50 000-55 000 шт/га

зона нестійкого зволоження

60 000-65 000 шт/га

зона достатнього зволоження

65 000-70 000 шт/га

ТИПИ ТЕХНОЛОГІЙ

інтенсивні

• Придатний для вирощування
в монокультурі.

ТЕМПЕРАТУРА ҐРУНТУ
ДЛЯ ВИСІВАННЯ

від 9 °C

• Можна вирощувати при
традиційному і мінiмальному
обробітку ґрунту та за No-Tillage
технологіями.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ:

• Рекомендовані оптимальні
строки збирання.

посушливі умови

• Можливе вирощування
на зрошенні.

ФАО 460

зона нестійкого зволоження

45 000-50 000 шт/га

• Придатний до перестою.

50 000-55 000 шт/га

• Можливе використання
на силос.

Найкращий для зрошення

Високий потенціал
урожайності

Холодостійкий

Стійкість до стресів

Стебло, листя, корінь

• висота – 220-235 см
• сильне стебло
• листки напіверектоїдні
• темно-зеленого кольру
• ремонтантного типу
• потужна коренева система

Аніщенко
Олексій
Юрійович
Керівник відділу
селекції кукурудзи
компанії «Монсанто
Україна»

ДКС 5007 – гібрид підходить для господарств
з інтенсивною технологією вирощування кукурудзи.

Стебло, листя, корінь
• висота кріплення – 95-105 см
• довжина качана – 22-25 см
• діаметр качана – 5,0-5,5 см
• кількість рядів у качані – 18-20
• кількість зерен у ряду – 36-42
• кількість зерен у качані – 680-800

Зерно

• зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 280-380 г

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДКС 5007
Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

• висота – 230–260 см
• ремонтантного типу
• міцне стебло

Качан

Качан

• висота кріплення – 95-115 см
• кількість рядів у качані – 18-22
• кількість зерен у ряду – 40-46
• діаметр качана – 5,0-5,5 см
• кількість зерен у качані – 720-1020

Зерно

• зубовидного типу
• маса 1000 зерен – 340–370 г

Урожайність та вологість зерна у гібрида ДКС 5276

Вологість при збиранні, %

2014-2015 рр.

Урожайність у перерахунку на 14% вологості, ц/га

Вологість при збиранні, %

2014-2015 рр.

Добре реагує на загущення. Качан формує велику
кількість рядів, а саме зерно має високу якість.
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100 –
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–

102,72

83,70

12,30

9,30

Черкаська обл.,
Звенигородський р-н,
с. Озірна
ПП «Павлик»

Донецька обл.,
Володарський р-н,
с. Македонівка
ТОВ «Агро-Інновація»

104,65
16,00
Херсонська обл.,
Каховський р-н,
с. Тавричанка
ДПДС «Асканійське»

123,15

13,90
Полтавська обл.,
Миргородський р-н,
с. Великі Сорочинці
АОПП «Великосорочинське»

81,59
20,30
Сумська обл.,
Тростянецький р-н,
с. Боромля
ТОВ «НафтогазПрима»

88,98
14,70
Вінницька обл.,
Бершадський р-н,
с. Устя
ТОВ «Устянське»
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119,04
111,42

102,40

77,08

14,70

15,10

36,30
15,90

–
Черкаська обл.,
Городищанський р-н,
с. Журавка,
ТОВ «Журавське»

Донецька обл.,
Володарський р-н,
с. Македонівка
ТОВ «Агро-Інновація»

Харківська обл.,
Чугуївський р-н,
смт. Чкаловське
ПАТ Агрокомбінат
«Слобожанський»

Кіровоградська обл.,
Добровеличківський р-н,
с. Тишківка
ТОВ «Агротех»

106,79

– 30
– 20

17,70
Полтавська обл.,
Миргородський р-н,
с. Великі Сорочинці
АОПП «Великосорочинське»

– 10
–0

Коваленко
Олександр
Володимирович
Начальник відділу
наукових інновацій
ТОВ «НВФ Урожай
МХП»
Черкаська обл.,
м. Черкаси

В зв’язку із зміною клімату, даний гібрид –
є потребою сьогодення, який дає можливість
диференціювати ризики виробництва
(у несприятливий рік по вологозабезпеченню його
врожайність становить не менше, ніж ранніх та
середніх гібридів по ФАО), а в сприятливий рік буде
«ХВАТАТИ ЗІРКИ З НЕБА», при цьому вологість
на час збирання буде близькою до базової, маючи
найвище ФАО у лінійці компанії.
Минулого року даний гібрид був уперше висіяний
у товарних посівах кукурудзи на зерно, і з першого
разу гучно про себе заявив високою врожайністю.
Гарно витримує зрідження (40-50 тис. рослин
на 1 га), при цьому формує 18-22 ряди зерен,
до 40 зерен у ряду, даючи можливість отримувати
врожайність близько 120 ц/га. Цьогорічна
врожайність ДКС 5276 була стабільно високою,
займаючи лідируючі позиції у гонці врожайності.
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+

Рекомендуємо надавати перевагу насінню кукурудзи ДЕКАЛБ,
обробленого комбінацією інокулянта Торк СТ та інсектициду Пончо®

ТОРК СТ Пончо® :
Ефективність
в єднанні

Покращений обмін речовин та надійний захист від шкідників
Прискорений розвиток потужної кореневої системи з перших етапів росту
Підвищена стабільність гібридів кукурудзи в різних зонах вирощування
Початкова енергія росту та максимальний захист – запорука високих врожаїв

«Кукурудза з моїх полів нагодує багато
сімей. Це чудове відчуття — усвідомлювати,
що я є частиною цього процесу»

Інноваційний продукт
від компанії «Монсанто»

Клотіанідин, 600 г/л
Препаративна форма: текучий
концентрат суспензії
Реєстраційне посвідчення: А № 01811
Упаковка: 5 л

Історія:

Інокулянт для насіння кукурудзи Торк СТ

Інсектицидний протруйник
для захисту кукурудзи та соняшнику

У природі ЛХО молекула відіграє важливу
роль в комунікації між рослиною та
ґрунтовими мікроорганізмами: ЛХО
продукується ґрунтовими бактеріями
роду Ризобії у відповідь на «запрошення»
бобовою рослиною розпочати симбіотичні
взаємовідносини для утворення бульбочок на кореневій системі для фіксації
атмосферного азоту. Раніше вченими
компанії «Новозаймс» були розроблені
й запущені у виробництво та продаж
біопрепарати для сої, арахісу, люцерни
і гороху, що мають видоспецифічні ЛХО
для кожного виду бобових.

Діючою речовиною інноваційного продукту є сигнальна молекула ліпо-хітоолігосахариду
(ЛХО), яка в дуже низькій концентрації 1,3 x 10-7% активує генетичний потенціал рослини
в цілому та впливає на всі ростові процеси.

Сучасний інсектицидний протруйник контактно-системної дії, який поєднує надійний контроль із захистом сходів кукурудзи, соняшнику від ґрунтових та наземних шкідників. Діюча речовина препарату –
клотіанідин – має широкий спектр дії. Інсектицид забезпечує тривалий період захисної дії та належить
до хімічного класу неонікотиноїдів – надзвичайно ефективних діючих речовин. Препарат Пончо® вдало
контролює основних шкідників насіння та сходів навіть за складних умов.
Формуляція препарату складена оптимальним чином, що дозволяє діючій речовині максимально довго знаходитися на поверхні насінини та ефективно діяти. Препарат протягом тривалого часу впевнено
контролює дротяників, мух, совок, личинок хрущів тощо. Шкідники просто не в змозі завдати рослинам
значних ушкоджень. Завдяки системним властивостям діючої речовини, інсектицид розподіляється рослиною з коренів до наземної частини. Діюча речовина поглинається кореневою системою рослини, під
час її проростання клотіанідин спрямовується до листя. При цьому інсектицид розподіляється рослиною
дуже рівномірно і забезпечує тривалу дію проти шкідників.

Серед потенційних переваг інокулянта
Торк СТ для кукурудзи потрібно відмітити:
1. Прискорений розвиток кореневої системи для покращення споживання поживних
речовин і води.
2. Підвищення стійкості рослин до несприятливих умов навколишнього середовища.
3. Підвищення врожайності від 3% до 7% з інокуляцією Торком СТ у порівнянні
з необробленим контролем.
4. Сумісність. Формуляція препарату Торк СТ була спеціально розроблена для
комплексного застосування зі стартовими добривами, а також з мікродобривами,
пестицидами для використання в промислових умовах, на насінневих заводах. Додаткове
протруювання насіння препаратом Торк СТ не впливає на ефективність раніше нанесених
препаратів.

Насіння, оброблене препаратом Пончо®, дає можливість максимально захистити молоді сходи культури
від більшості ґрунтових та листкових шкідників.

Техніка застосування
Перед застосуванням Пончо® слід розбавляти водою. Наприклад: 6,5 л води + 3,5 л Пончо® (залежно від
розрахованої норми) = 10 л суспензійного розчину для обробки 1 т насіння.

Переваги
1. Надійний захист від комплексу ґрунтових та листкових шкідників сходів.
2. Тривала системна інсектицидна дія.
3. Насіння, оброблене Пончо®, характеризується підвищеною схожістю.
4. Добре комбінується з фунгіцидними протруйниками.
5. Відсутність фітотоксичності.
6. Препарат розроблено для застосування на насіннєвих заводах.

• Захист, що формує врожай, на який ви заслуговуєте.
• Незрівнянна надійність та широкий спектр контролю
ґрунтових та наземних шкідників.
• Сильніші та здоровіші рослини.
• Ваш особистий внесок у глобальне
харчування.

Застосування та спектр дії
Культура
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Об’єкт

Пончо – вибір тих,
кому важливий урожай!

* В процесі реєстрації

Норма застосування (л/1 т насіння)

Соняшник

Комплекс наземних та ґрунтових шкідників сходів

4,5–7,0*

Кукурудза

Комплекс наземних та ґрунтових шкідників сходів

1,4–3,5

Контроль широкого
спектру однорічних
бур’янів

Безпечний до
використання на всіх
типах ґрунтів, а також
за складних погодних
умов

Гнучкість
у використанні,
можливість
застосування на етапі
до та після появи
сходів

Чиста кукурудза
від сходів

Раундап Пауер –

Безпечний
до використання
на будь-якому гібриді
кукурудзи

новітня фомуляція гліфосатів

Новий гербіцид

Переваги ефективної системи пакування:

Як діє препарат?
• Ацетохлор забезпечує ґрунтову
активність проти однорічних
однодольних та дводольних бур’янів
• Тербутилазін забезпечує ґрунтову
та листову активність, доповнюючи
спектр контролю дводольних
бур’янів

Характеристика препарату:
Діюча речовина: Ацетохлор, 450 г/л + Тербутилазін,
214 г/л + Фурілазол, 15 г/л
Норма витрат: 3,5 л/га
Рекомендований обсяг води: 200-300 л/га:
200 л/га (застосування на етапі після появи сходів),
300 л/га (застосування на етапі до появи сходів)

РАУНДАП ПАУЕР, рекомендації по застосуванню
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
До збирання польових
культур
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можна відкласти до ранньої стадії після
появи сходів, якщо погода суха й не
очікується опадів після посіву. У цьому
разі препарат застосовується на стадії
1-2 листків для однорічних трав та 2-4
листків для однорічних дводольних
бур’янів. За умов протиерозійної обробки ґрунту додатково можна використовувати Раундап Макс.

• Фурілазол діє в якості антидоту,
що захищає кукурудзу за складних
умов, та забезпечує безпеку як
кукурудзи на зерно, так і солодкої
кукурудзи

НОРМА ВИТРАТИ,
кг/га

ОБ`ЄМ РОБОЧОЇ
РІДИНИ, л/га

ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

1-25 пагонів/м²,
до 75 пагонів/м²,
більше 75 пагонів/м²

1,0
1,5
2,0

80-250

до 75 пагонів/м²,
більше 75 пагонів/м²

1,5
2,0

100-250

Вологість зерна культур повинна бути
менш ніж 30%. Час до збирання –
зернові: 7 та більше днів; ріпак: 14-21 день;
бобові: 14-21 день; соняшник: 14-21 день;
кукурудза: 21 та більше днів.

Соняшник

до 75 пагонів/м²,
більше 75 пагонів/м²

1,5
2,0

100-250

Кукурудза

до 75 пагонів/м²,
більше 75 пагонів/м²

1,5
2,0

100-250

ЦІЛЬОВІ БУР`ЯНИ, МЕТА

Зернові

Пирій

Зернові
Ріпак озимий та ярий
Соняшник

Багаторічні широколистяні
бур`яни та інші багаторічні
злакові

Всі рівні забур`яненості/види

Кукурудза

•	Емульгатор діє в якості сурфактанту
при застосуванні після появи сходів
культури

Якщо бур’яни вже проросли й вкорінилися, ми рекомендуємо застосовувати
Раундап Макс на етапі до посіву. Та
якщо бур'яни лише почали проростати
на час посіву, Раундап Макс можна
використовувати у баковій суміші із
Гвардіан Тетра перед появою сходів
кукурудзи.

ЗАБУР`ЯНЕНІСТЬ

КУЛЬТУРА

Ріпак озимий та ярий

Застосування до сходів
культури

Гвардіан Тетра – чудовий спосіб контролю бур’янів за різних умов, як традиційної, так і протиерозійної обробки
ґрунту. Зареєстрована норма витрати
препарату – 3,5 л/га для застосування
як на етапі до, так і після появи сходів.
Базовим є застосування на етапі до
появи сходів, якщо очікується дощ
після посіву кукурудзи. Обприскування

Діюча речовина – гліфосат, 720 г/кг
Формуляція – водорозчинні гранули
Сурфактант – унікальна суміш, 120 г/кг
Пакування – 10 кг мішок

• Зменшення витрат на зберігання продукцї
• Мінімізація витрат на утилізацію тари
• Відсутня необхідність у потрійному промиванні тари

2,0

80-250

2,0

100-250

2,0

100-250

2,0

100-250

0,5

80-250

Зернові

Десикація культури та контроль
однорічних бур`янів

Однорічні злакові,
підсушування стебел та листя
культури
Однорічні дводольні

Ріпак озимий та ярий

Десикація культури та контроль
однорічних бур`янів

Всі рівні забур`яненості/види

1,5

Поля, призначені під посів
ярих зернових, технічних,
олійних, баштанних,
овочевих; посадку картоплі

Падалиця зернових, однорічні
бур`яни

Всі рівні забур`яненості/види

0,75

Сади
Яблуні, груші, вишні,
черешні, сливи, персики,
абрикоси

Пари

Впевнитися, у відсутності сходів культури.
Обприскування вегетуючих бур`янів восени,
після збирання попередника або навесні,
за 2 тижні до висівання чи посадки.

200-400

Направлене обприскування вегетуючих
бур`янів за умови захисту культури
(розташовувати штангу обприскувача на
висоті 30 см від ґрунту). Не обприскувати
виноградники молодші 2 років.

200-400

Направлене обприскування вегетуючих
бур`янів за умови захисту культури.

2,5

Багаторічні злакові та дводольні

Остання обробка за 28 днів до збирання
врожаю.

Всі рівні забур`яненості
Однорічні злакові та дводольні

Багаторічні злакові та дводольні
Однорічні злакові та дводольні

Землі
несільськогосподарського
використання

80-250

1,0

Виноградники
Столові та технічні сорти
винограду

100-250

Всі рівні забур`яненості
Однорічні злакові та дводольні

1,0

Всі рівні забур`яненості

Багаторічні злакові та дводольні
Однорічні злакові та дводольні

Всі рівні забур`яненості

Використовувати обприскувачі з високим
кліренсом.
Застосовуйте більший об`єм робочої рідини
при густому стеблестої.

0,75

2,5

Багаторічні злакові та дводольні

Не застосовувати на насінневих посівах.

Не обприскувати виноградники молодші
4 років.

2,0

80-250

1,0

80-250

2,0

100-250

1,0

100-250

Обприскування вегетуючих бур`янів.
Обприскування вегетуючих бур`янів,
зокрема, каналів до їх затоплення водою.
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Нотатки
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За консультаціями звертайтесь
до регіональних представників
компанії «Монсанто»:

Західний регіон
Степанчук Олексій Петрович..................... Вінницька................................ +38 (050) 332 55 95
Фісюк Валерій Михайлович...................... Вінницька................................ +38 (050) 381 55 21
Антипін Руслан Анатолійович.................... Вінницька, Житомирська........ +38 (050) 472 97 51
Волошинський Сергій Віталійович............ Житомирська..........................+38 (050) 352 95 90
Даниленко Василь Андрійович................. Київська.................................. +38 (050) 385 81 70
Худяков Олександр Ілліч......................... Київська.................................. +38 (050) 410 58 87
Тарасюк Іван Володимирович.................. Рівненська, Волинська............+38 (050) 356 27 89
Вознюк Віталій Миколайович.................... Тернопільська, Львівська....... +38 (095) 275 37 07
Колеснік Роман Борисович....................... Хмельницька.......................... +38 (050) 352 95 78
Топоровський Юрій Анатолійович............. Хмельницька.......................... +38 (050) 441 76 23

Центрально-східний регіон
Божко Олексій Григорович....................... Полтавська............................. +38 (050) 356 42 53
Кордубан Роман Сергійович..................... Полтавська............................. +38 (050) 463 75 45

Відділ роботи з ключовими клієнтами:

Рекленко Сергій Миколайович................. Сумська................................. +38 (050) 384 91 28

Мельник Юрій Петрович.................Керівник
технологічного
супроводу ключових
партнерів...................... +38 (050) 469 86 93

Черних Олексій Володимирович............... Харківська.............................. +38 (095) 280 73 40

Пащенко Вадим Михайлович........ Київська....................... +38 (050) 352 96 03
Бившев Генадій Валерійович......... Одеська, Миколаївська,
Херсонська, Запорізька,
Дніпропетровська..........+38 (050) 447 66 13
Вітюк Володимир Анатолійович... Вінницька......................+38 (050) 351 86 21

Сторожев Сергій Васильович.................... Сумська................................. +38 (050) 444 19 52
Вовковінський Юрій Валерійович.............. Черкаська............................... +38 (050) 381 70 66
Шкляр Микола Ілліч................................ Черкаська............................... +38 (050) 823 25 61
Гаєвий Євген Сергійович.......................... Чернігівська............................ +38 (095) 280 57 79
Петренко Володимир Павлович................ Чернігівська............................ +38 (050) 468 55 82

Південний регіон

Іванчук Анатолій Анатолійович..... Волинська, Рівненська,
Житомирська................+38 (095) 283 80 64

Храмов Олег Миколайович...................... Дніпропетровська................... +38 (050) 384 73 30

Комнатний Ігор Григорович............Черкаська,
Кіровоградська.............+38 (050) 411 83 20

Немятий Костянтин Петрович ................... Дніпропетровська................... +38 (095) 280 81 12

Кузьменко Андрій Сергійович....... Сумська, Харківська....+38 (050) 471 64 14
Федорів Ярослав Михайлович....... Закарпатська, Львівська,
Івано-Франківська,
Тернопільська,
Чернівецька.................. +38 (050) 351 74 09

Харченко Роман Сергійович..................... Запорізька, Дніпропетровська.. +38 (050) 352 96 13
Александрова Інна Володимирівна.......... Кіровоградська....................... +38 (050) 351 86 20
Посторонко Віктор Михайлович................ Кіровоградська....................... +38 (050) 445 11 27
Митник Олександр Володимирович......... Миколаївська......................... +38 (050) 411 18 65

Гойсюк Юрій Володимирович....... Хмельницька................+38 (050) 413 87 15

Лебеденко Михайло Сергійович............... Одеська.................................. +38 (050) 335 37 81

Правило Олег Володимирович...... Чернігівська..................+38 (050) 314 19 73

Красіков Юрій Євгенійович........................ Одеська.................................. +38 (050) 384 89 57

Блоха Андрій Васильович.............. Полтавська................... +38 (050) 383 53 57

Хоменко Микола Володимирович............ Херсонська............................. +38 (095) 270 75 42

Головний офіс: 01033, Київ, вул. Володимирська, 101а,
ОЦ «Сенатор», 5 пов., тел.: 490–75–75

Більше інформації про компанію: www.monsanto.ua
Більше інформації про продукт: www.dekalb.ua

