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Компанія DuPont Pioneer 14 грудня оголосила результати та нагородила переможцівм 
загальноукраїнського конкурсу врожайності' 2016. 
 
У першому конкурсі врожайності «Піонер Максимум» взяли участь 235 господарств у дев'яти 
агрокліматичних зонах України та в зоні зрошуваного землеробства. Було визначено 57 переможців із 
найкращими результатами врожайності гібридів ТМ Pioneer. В кожній зоні були визначені І, II і III місця в 
двох номінаціях: «Кращий урожай гібрида кукурудзи DuPont Pioneer» та «Кращий урожай гібрида 
соняшнику DuPont Pioneer». 
 
Максимальний рекорд у категорії «Кращий урожай гібрида кукурудзи DuPont Pioneer» показав гібрид 
Р9175 із результатом 150,2 ц/га (залікова врожайність зерна за стандартної вологості 14%), вологість під 
час збирання була 19%. Цей результат отримало ФГ «Гайок» (директор - Володимир Бевза, агроном - 
Андрій Теодорович) на полі (167 га) в с Пархомівка Володарського району Київської області. Врожай 
збирали 15 вересня 2016 року. 
 
Максимальний рекорд у категорії «Кращий урожай гібрида соняшнику DuPont Pioneer» показав гібрид 
Р64А89 із результатом 46,9 ц/га (залікова врожайність зерна за стандартної вологості 7%). Цього 
результату досягли у СФГ «Флоря А. В.» (директор - Андрій Флоря, агроном, який відповідав за поле-
рекордсмен - Дмитро Вареник). Врожай було зібрано 25 жовтня 2016 року на полі площею 70 га у с 
Велика Виска Маловисківського району Кіровоградської області. 
 
«Учасники першого конкурсу врожайності "Піонер Максимум" продемонстрували свою здатність 
отримувати більше врожаю з високоякісного насіння. Ми пишаємося нашими клієнтами і нашими 
продуктами, які є здобутком 90-річної історії Pioneer», - прокоментував Сергій Резніченко, керівник 
відділу маркетингу DuPont Pioneer Україна. 
 
14 грудня під час урочистої церемонії нагородження агрономи, які подавали заявки на участь у конкурсі, 
та господарства-переможці отримали дипломи та подарунки - насіння гібридів ТМ Pioneer. 
Результати подібних конкурсів зміцнюють репутацію Pioneer як надійного виробника високоякісного 
насіння не лише в Україні, а й у цілому світі. Так, торік фермер Девід Хула зі штату Вірджинія, США, побив 
світовий рекорд за врожайністю кукурудзи з гібридом Pioneer® P1197AM™, отримавши 33,4 т/га. 
 
«Українські аграрії продемонстрували відмінні результати, але ми знаємо, що це ще не межа. Ми 
продовжимо конкурс 2017 року і запрошуємо всіх узяти в ньому участь та показати свій максимум», - 
закликав Сергій Резніченко. 
 


