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DuPont Pioneer у Європі

Ризики для вирощування ріпаку – виклики 
для практики

Є культури, в яких реалізація інновацій 
відбувається швидко. Зазвичай це стосується 
всіх сільськогосподарських культур, однак 
особливо притаманним є для озимого ріпаку. З 
плином часу завжди існували фермери-
новатори, які обирали для себе нові технології, 
тестували їх на практиці в полях і, зрештою, 
схвалювали. Використання цих технологій 
зміцнило нафтові ринки, стабілізувало 
вирощування ріпаку, який став складовою 
частиною польових сівозмін. Однак, сьогодні 
виробники ріпаку стикаються з серйозними 
проблемами.

Ризики для вирощування ріпаку – практика

Для озимих культур дуже важливим є прогноз 
врожаю. Успішне вирощування таких інтен-
сивних культур, як озимий ріпак, не-можливе 
без стратегії захисту від хвороб. Незалежно від 
захворювання, поєднання різних видів таких 

стратегій дає найбільшу надію на успіх. У цьому 
випадку стійкість до фомозу є дуже хорошим 
прикладом. Хоча сучасні сорти в цілому 
відзначаються підвищеним рівнем протидії 
цьому захворюванню, в тому числі і за рахунок 
небажаного пізнього терміну дозрівання, все ж 
гарантія врожаю забезпе-чується в основному 
за допомогою хімічних засобів.

Боротьба з бур’янами – поєднання роботи 
селекціонерів та засобів захисту рослин

Боротьба з бур’янами в посівах ріпаку є 
складним завданням. З одного боку, багато 
бур’янів є  «близькими родичами» ріпаку, що 
при використанні гербіцидів може призвести до 
ушкодження посівів, особливо в разі раннього 
застосування. З іншого боку, проблемні бур’яни 
або бур’яни, що з’явились недавно ставлять під 
сумнів успіх звичайної стратегії захисту рослин. 
Це призводить до зниження прибутку та 
усунення проблемних ділянок із сівозміни, що в 
свою чергу має негативний вплив на 

врожайність через відсутність попереднього 
ефекту культур. Нові технології, такі як сорти 
ріпаку за технологією Clearfield®, можуть 
виправити ситуацію.

Потрібні зміни? Практичні рішення уже 
доступні

“Х’юстон, у нас проблеми”. Ця небезпечна 
для життя радіограма, отримана з 
космічного корабля «Аполлон», відома 
багатьом з Вас. Хоча теперішня ситуація і не 
загрожує життю, сучасні умови для 
вирощування ріпаку далекі від комфортних. 
Для нас це стало професійним викликом, ми 
переконані, що аграрії потребують 
вирішення своїх проблем у вирощуванні 
ріпаку, і пропонуємо їм конкретні рішення. 
В новій редакції «Каталогу озимого ріпаку» 
ми пропонуємо Вам різноманітні підходи і, у 
той же час, вже можемо повідомити про 
успіх, результати і широке визнання 
впровадження декількох різних технологій.

1989
Pioneer розпочав 
селекцію ріпаку

1995
створено перший гібрид 

із низьким вмістом 
глюкозинолатів на основі 
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фертильності  
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Загальна характеристика гібридів озимого ріпаку ПІОНЕР®

Гібрид Тип Стиглість
Стійкість 

до 
вилягання

Висота  
рослин*, 

см

Вміст 
глюкозинолатів, 

мкмоль / 
грам**

Рекомендо- 
вана норма 

сівби, 
насінин / м2

Оптимальна 
густота 
стояння 
навесні, 

рослин / м2

Рання 
сівба

Пізня 
сівба

Осінній 
розвиток

Осіннє / весняне 
внесення 

регуляторів 
росту

Весняне 
відростання

Час 
цвітіння

Урожай- 
ність Вміст олії Зимостій- 

кість

PR44W22/
ПР44В22 звичайний ранньо- 

стиглий дуже добра 155-166 11,0-14,5 50 35-45 так ні повільний
залежно від 

строків сівби та 
розвитку рослин

дуже пізнє пізній 8 9 6

PR46W14/
ПР46В14 звичайний середньо- 

пізній дуже добра 160-170 10,5-15,0 50 35-45 ні так дуже 
швидкий

залежно від 
строків сівби та 
розвитку рослин

середнє середній 9 8 5

PR46W20/
ПР46В20 звичайний середньо- 

стиглий дуже добра 155-165 11,0-14,5 50 35-45 так так повільний
залежно від 

строків сівби та 
розвитку рослин

середньо- 
раннє середній 9 9 7

PR46W21/
ПР46В21 звичайний середньо- 

пізній дуже добра 155-165 11,0-14,5 50 35-45 ні так швидкий
залежно від 

строків сівби та 
розвитку рослин

середньо- 
раннє

середньо- 
ранній 9 9 7

PT200CL / 
ПТ200ЦЛ

звичайний 
Clearfield®

середньо- 
пізній дуже добра 160-170 11,0-14,5 50 35-45 так так дуже 

швидкий

залежно від 
строків сівби та 
розвитку рослин

середньо- 
раннє

середньо- 
ранній 8 7 6

PX100CL / 
ПХ100ЦЛ

MAXIMUS® 
Clearfield®

ранньо- 
стиглий дуже добра 130-140 12,0-14,0 50 35-45 так так відносно 

повільний при потребі / ні середньо- 
пізнє ранній 8 7 6

PR44D06/
ПР44Д06 MAXIMUS® ранньо- 

стиглий дуже добра 130-140 12,0-14,0 50 35-45 так ні відносно 
повільний при потребі / ні середнє середній 9 9 8

PR45D03/
ПР45Д03 MAXIMUS® середньо- 

стиглий дуже добра 120-130 12,0-14,0 50 35-45 так так відносно 
повільний при потребі / ні пізнє середній 8 6 6

PR45D05/
ПР45Д05 MAXIMUS® середньо- 

ранній дуже добра 120-130 12,0-14,0 50 35-45 ні так відносно 
повільний при потребі / ні дуже пізнє середній 9 7 6

*В середньостатистичних умовах.
**В оптимальних умовах вирощування. 
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Гібриди MAXIMUS® —  
переваги, які приводять до успіху

У 2006 році ми представили перший гібрид озимого ріпаку MAXIMUS® спочатку тільки для фермерів 
Угорщини, Словаччини та Словенії. А вже зараз, у 2015 році, кожен фермер-ріпаковод від Західної 
Європи до України знає про переваги цієї лінійки. Цього року гібриди DuPont Pioneer MAXIMUS® 
вирощуються в більшості країн Європи і їхня кількість та площі зростають щороку!

Що ж є причиною такої успішності і популярності?

Простота і ефективність збирання урожаю
Більш ефективне збирання гібридів ріпаку MAXIMUS® у порівнянні з високорослими гібридами:
•	 збирання потребує менших затрат палива,
•	 прискорена робота жатки через меншу біомасу рослин,
•	 якісніше обмолочування,
•	 низькі втрати при збиранні урожаю,
•	 легша підготовка ґрунту після збирання під наступну культуру у сівозміні.

Дуже висока урожайність

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

Дуже широке вікно посіву

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

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

Висока зимостійкість
Результати випробувань гібридів MAXIMUS® від компанії DuPont Pioneer показали:
•	 підвищену кореневу біомасу,
•	 незначне переростання восени,
•	 приземисту форму рослини,
•	 високий показник зимостійкості,
•	 вищу концентрацію цукрів у листі, що підвищує стійкість до морозів.
Посіви ріпаку MAXIMUS® мало пошкоджувались навіть у ті роки, коли мороз істотно 
«проріджував» інші посіви озимого ріпаку.

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

PR44D06
Ранньостиглий гібрид PR44D06 незмінно демонструє найкращі результати по зимостійкості.  
Для нього є характерним відносно повільний розвиток восени та відсутність стрілкування, 
що дає можливість сіяти його в строки, оптимальні для зони. Рослини гібриду входять в 
зиму не перерослими, з потужною кореневою системою і, прокинувшись навесні, пізно 
зацвітають, уникаючи весняних приморозків, та рано відцвітають, що забезпечує добре 
виповнення зерна в умовах посушливого червня.

•	висока урожайність 
•	високий вміст олії
•	висока зимостійкість

Посів провели 15 серпня за умови недостатнього 
зволоження. В осінній розвиток провели дворазове 
внесення ретардантів: «Фолікур» 0,7 л/га та 
«Хлормекват» 1 л/га + «Фолікур» 1 л/га. В зиму рослини 
увійшли гарно розвинені, маючи 8-10 листків та 
кореневу шийку діаметром 10-12 мм. Перезимівля була 
відмінна, відмерлих рослин практично не було. Цього 
року очікуємо на врожай 35-40 ц/га.

Гібриди ріпаку ПІОНЕР® вирощуємо 5 років. Найбільш 
актуальними особливостями ріпаку для нас є 
врожайність, стійкість до хвороб та до вилягання. На 
власному досвіді можемо сказати, що карликовий гібрид 
ПР44Д06 – найкраще рішення при вирощуванні ріпаку: 
прекрасно зимує, потужно гілкується, дуже інтенсивно 
цвіте, формує величезну кількість стручків.

Гібриди ПІОНЕР® обираємо за стабільну врожайність, 
особливо в сприятливих погодних умовах. Відносно 
ПР44Д06 зазначимо, що головними особливостями 
цього гібриду для нас є його стабільна урожайність з 
формуванням надзвичайно сильних бічних пагонів із 
повноцінними стручками, що має особливе значення при 
зріджених посівах.

Посів провели в оптимальний строк у достатньо 
зволожений ґрунт. Осінній розвиток характеризувався 
повільним наростання маси. Для обробітку використали  
«Децис Профі» (0,04 кг/га). До зими рослини підійшли 
добре розвиненими (10-12 листків, діаметр кореневої 
шийки – 10-12мм). Після зими пошкоджених рослин не 
виявлено. Прогнозована урожайність  – близько 35 ц/га.

ПР44Д06

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

Дмитро Вікторович Вареник, агроном СФГ «Флоря 
Андрій Володимирович», Кіровоградська обл., 

ПР44Д06, площа – 52 га

Микола Васильович Сорочан,  
директор ТОВ «АФ Кодима», Одеська обл.,  

ПР44Д06, площа – 600 га

високий 
урожай

висока 
олійність

стійкість  
до вилягання

висока 
стійкість  
до хвороб
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PR45D03 PX100CL

PR45D05 PT200CL

ПР45Д03 ПХ100СЛ НОВИНКА!

НОВИНКА!ПР45Д05 ПТ200ЦЛ

високий 
урожай

високий 
урожай

високий 
урожай

високий 
урожай

висока 
олійність

висока 
олійність

висока 
олійність

висока 
олійність

стійкість  
до вилягання

стійкість  
до вилягання

стійкість  
до вилягання

Надійний стандарт, який за різних умов і технологій має стабільну продуктивність і прогнозованість. Найпопулярніший 
MAXIMUS® гібрид у виробників озимого ріпаку, що був впроваджений за останній час. У Європі вирощується на 
площі понад 660 тис. га.
•	рекомендований для всіх строків сівби
•	для вирощування ріпаку по пару в Степу, де існує ризик переростання рослин восени та посухи у весняно-літній 
період.
•	для вирощування в Лісостепу і Поліссі, де існує ризик вилягання рослин ріпаку 

Ранньостиглий напівкарликовий гібрид, який поєднує в собі переваги двох інноваційний технологій: MAXIMUS® та 
Clearfield®. Дозволяє отримувати найкращі результати по урожайності та виходу олії. Гібрид з відносно повільним 
осіннім розвитком з дуже доброю стійкістю до вилягання.
•	висока урожайність
•	високий вміст олії
•	менші затрати палива при збиранні
•	широке вікно посіву

Гібрид, який має відмінний баланс строків дозрівання та урожайності з високим вмістом олії. Має найкращу 
толерантність до склеротинії серед лінійки MAXIMUS®. Добре гілкується та рівномірно розподіляє навантаження по 
рослині, чим добре закриває площу та компенсує можливе зрідження.
•	Легке, швидке та дешеве збирання
•	Мінімальні втрати врожаю при збиранні 
•	Гнучкість у строках посіву
•	Можливість захищати до пізніх стадій вегетації

Дозволяє максимально реалізувати потенціал високої урожайності та підвищеного вмісту олії, навіть на самих 
забур’янених полях завдяки можливості вирощування за технологією Clearfield®. Дозріває на 1-2 дні раніше за 
ПР46В14. Інтенсивно гілкується та має добру стійкість до вилягання.
•	висока та стабільна урожайність 
•	високий вміст олії
•	відмінна зимостійкість 

Андрій Володимирович Патрило, директор ТОВ «Агрокультура Рогатин», 
Івано-Франківська обл., ПР45Д03, площа – 245 га

Оксана Василівна Рогаченко, агроном ПОСП «Нива»,  
Київська обл., ПР45Д05, площа – 50 га

Олександр Антонішин, головний агроном, ТОВ «Агродар ЛТД», 
Кіровоградська обл., ПТ200ЦЛ, площа – 312 га

Кілька років знайомі з ріпаком від компанії DuPont Pioneer. У 2012 році 
сіяли ПР46В15, у 2013 році – ПР46В22, який забезпечив урожайність  
39 ц/га. У 2014 році за результатами демополів обрали напівкарлик 
ПР45Д03 з лінійки MAXIMUS® від компанії DuPont Pioneer . Звернули 
увагу на такі особливості, як рівномірне достигання, стійкість до хвороб, 
стручки не розтріскуються. Гібрид гарно набирає масу восени та має 
добре гілкування навесні. 
Посів провели 28 серпня за умов достатнього зволоження ґрунту. 
Отримали дружні сходи, обробили їх «Карамба Турбо» (0,8 л/га). В зиму 
рослини увійшли гарно розвиненими з 6-9 листочками та кореневою 
шийкою діаметром 2,5-3 см. Перезимували відмінно. 

Гібриди ПІОНЕР® в господарстві висіваються 4 роки, в тому числі 2 роки – 
ріпак. На сезон 2015 р. господарство вирішило придбати ПР45Д05, 
оскільки у 2014 р. на демопосіві він показав урожайність 41 ц/га. Також 
звернули увагу на його добре гілкування та високу стійкість до вилягання. 
Посів провели у оптимальний строк 23.08.2014 р. в умовах нестачі 
вологи у ґрунті. Восени спостерігалось повільне наростання маси, було 
застосовано осіннє внесення фунгіциду з ріст-регулюючою дією у фазу 
5-6 листків. У зиму вони увійшли посередньо розвиненими, маючи 7 
листків. Із зими рослини вийшли в нормально розвиненому стані, без 
зниження густоти. У весняний період гібрид повільно відновлює вегетацію 
і в умовах останніх років менш схильний до шкідливого впливу коливання 
температур. 

Озимий ріпак ПІОНЕР® вирощуємо вже 4 роки. Вирощували ПР46В20, 
ПР45Д03, ПР46В15, які жодного разу нас не підвели, завжди показуючи 
стабільно високі врожаї. 
В цьому році завдяки впровадженню системи Clearfield® обрали гібрид 
ПТ200ЦЛ, що дало нам змогу контролювати великий спектр бур’янів, 
в тому числі тієї ж родини, що й ріпак. Незважаючи на те, що посів 
проводили в пізні строки (через погодні умови), осінній розвиток рослин 
був дуже швидкий, що дало можливість рослинам добре розвинутись 
та ввійти в зиму в фазі 6-8 листків. Перезимівля пройшла дуже добре, 
незважаючи на сильні морози. Розгілкувався дуже добре, тож маємо 
високі сподівання на гарний урожай.
«Альфатебузол» – 0,8 л/га в фазу 4-5 листочків + бор 1,1 л/га, 
«Нопасаран» 1,19 л/га, «Фаскорд» 0,148 л/га, ранньовесняне 
підживлення: 250 кг/га аміачної селітри; у фазу бутонізації: «Фолікур» 0,7 
л/га + «Залп» 1 л/га + бор 1,1 л/га; початок цвітіння – фунгіцид «Аканто 
плюс» 0,5 л/га + інсектицид «Біская» 0,3 л/га.

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

Потужний та стабільний 
гібрид MAXIMUS® для 
технології Clearfield®

Гібрид, що дозволяє 
реалізувати всі переваги 
середньопізніх гібридів 
при вирощуванні за 
технологією Clearfield®

Відмінний баланс 
строків дозрівання та 
урожайності з високим 
вмістом олії. 
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PR44W22 PR46W20

PR46W14 PR46W21

ПР44В22 ПР46В20

ПР46В14 ПР46В21

високий 
урожай

високий 
урожай

високий 
урожай

висока 
олійність

висока 
олійність

висока 
олійність

стійкість  
до вилягання

стійкість  
до вилягання

стійкість  
до вилягання

стійкість  
до вилягання

Раннє відцвітання цього гібриду дає можливість максимально використати накопичену в ґрунті вологу для утворення 
стручків та наливу насіння, а раннє дозрівання дає можливість максимально рано запустити конвеєр збирання.
•	перевірено добра зимостійкість
•	посухостійкість та стійкість до вилягання
•	високий вміст олії
•	раннє цвітіння та дозрівання

Потужний гібрид з доброю посухостійкістю та винятковою стійкістю до вилягання. Адаптований до різних ґрунтово-
кліматичних умов—від Півдня до Заходу України. Восени росте помірно швидко, додаткового азотного живлення не 
потребує.
•	висока урожайність
•	високий вміст олії
•	виняткова стійкість до вилягання
•	широке вікно посіву

Серед високорослих гібридів є таким самим стандартом, як і ПР45Д03 серед лінійки гібридів MAXIMUS®. Практично 
доведена надзвичайна стабільність за різних, навіть найнесприятливіших, умов. Восени росте дуже швидко і не 
потребує додаткового азотного живлення в цей період. За період його вирощування в Україні не відомі випадки 
вилягання навіть за висоти рослин понад 2 м.
•	для	оптимальних	і	пізніх	строків	сівби	
•	для	вирощування	в	усіх	ґрунтово-кліматичних	зонах	України.

Особливістю гібриду PR46W21 є його помітна польова стійкість до хвороб, підтверджена в різних кліматичних зонах 
протягом кількох років, що робить його найкращим вибором для різних зон України. Це дає йому змогу добре 
переносити зиму і формувати урожайність до 67,9 ц/га у інтенсивних комерційних посівах.
•	стійкість до хвороб
•	зимостійкість
•	пластичність та інтенсивність
•	високий потенціал урожайності
•	високий вміст олії

Микола Григорович Гуржій, головний агроном ТОВ «Преображенське», 
Запорізька обл., ПР44В22, площа – 400 га, ПР46В20, площа – 300 га, 

ПР46В10, площа – 1300 га
Іван Григорович Діхтяр, головний агроном СТОВ «Агрофірма Ольгопіль», 

Вінницька обл., ПР46В20, площа – 144 га

Ігор Миколайович Свіровський, агроном-технолог ФГ «Агро-Інвест», 
Хмельницька обл., ПР46В14, площа – 340 га

Микола Антонович Вербицький, керуючий відділком ПСП 
«Здолбунівське», Рівненської обл., ПР46В21, площа – 60 га

Ріпаками господарство займається майже 10 років. Ріпаки ПІОНЕР® 
вирощуємо уже 5 рік. В 2014 році ріпак вирощували на площі 2500 га й 
отримали середню врожайність 23 ц/га.
Посів проводили з 28 серпня по 5 вересня у вологий ґрунт після дощу. 
Попередником були чорний пар та озима пшениця. При посіві одночасно  
вносилося 100 кг/га нітроамофоски. На парових попередниках осінній 
розвиток рослин був швидкий, на стерньових – дещо повільніший. 
З осені проводився обробіток сумішшю «Фолікул» + 0,3 л/га «Кінфос». 
Рослини в зиму входили в доброму стані, маючи по парах 8-11 листків, по 
стерні – 6-7 листків. За період перезимівлі було втрачено не більше 10% 
в основному слаборозвинутих рослин. В лютому по мерзлоталому ґрунті 
проводилася підкормка: 300 кг/га аміачної селітри.

Гібриди торгової марки ПІОНЕР® вирощуємо чотири роки. Маємо 
досвід вирощування ПР46В15, ПР45Д03. Гібрид ПР46В20 вирощуємо 
2 рік. Обрали його тому, що бачили потенціал цього гібриду на 
демонстраційних ділянках в нашому господарстві, де він показав 
найвищу урожайність – 5,15 т/га.
Посів проводили за посушливих умов. Через нестачу вологи отримали 
нерівномірні сходи. Рослини ввійшли в зиму в фазі 5-6 листків. 
Перезимували відмінно, випадання рослин не спостерігалось. На 
сьогодні нараховуємо густоту 450-500 тис. рослин/га. 
Про урожай говорити ще зарано, але зважаючи на стан посіву, 
перспективи непогані. В 2014 році на площі 55 га отримали урожай  
3,6 т/га. В цьому виробничому періоді збільшили площу посіву гібриду 
до 144 га. 

Із 450 га ріпаку ПІОНЕР®, відведених у господарстві на 2015 р., 
найважливіше місце належить ПР46В14, який займає 75% площі. 
Минулого року урожайність цього гібриду в господарстві становила 42 ц/га, 
що підтверджує його стабільність та пластичність попри будь-які погодні та 
ґрунтові умови в різні сезони.
Посів здійснили в оптимальні строки. На момент входження в зиму густота 
становила 410 тис. рослин/га, розетка – 6-8 листків і товщина кореневої 
шийки – 10-16 мм. Були використані ґрунтові гербіциди в комбінації 
«Трофі» + «Команд» (2 + 0,15 л/га), фунгіцид-ретардант «Карамба Турбо» 
+ бор (1,3 л/га + 150 г/га). Зима була без морозів. Загибель рослин під час 
перезимівлі – відсутня. 
При виборі гібриду для нас важливим є такі показники, як стійкість до 
вилягання та висока компенсаційна можливість при зріджених сходах 
завдяки високому ступеню гілкування (гілки 4-го порядку). При пізньому 
посіві хороший стартовий ріст дозволяє відмовитися від осіннього 
внесення азотних добрив, що ми і зробили, скориставшись порадою 
представника DuPont Pioneer в нашому регіоні.

Працюємо з компанією DuPont Pioneer не один рік. Восени отримали 
дружні сходи, хоча посів провели в умовах недостатньої вологи в ґрунті. 
Сіяли з нормою 50 нас/м2. Гібрид показав хороший осінній розвиток. На 
даний час спостерігаємо добре розвинені рослини, хороше гілкування. 
Перезимував гібрид дуже добре. Очікуємо отримати хороший урожай, 
оскільки маємо досвід у вирощуванні інших гібридів компанії DuPont 
Pioneer.

висока 
стійкість  
до хвороб

висока 
стійкість  
до хвороб

Найбільш ранній 
гібрид серед звичайних 
високорослих гібридів 

Гібрид з надзвичайно 
високим вмістом олії та 
стійкий до вилягання.

Високоурожайний та 
високоолійний гібрид  
з високою стійкістю до 
вилягання.

Високоурожайний гібрид 
з відмінною стійкістю до 
вилягання.
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Система Clearfield® для ріпаку
Система Clearfield® передбачає наявність стійкості до гербіциду, отриману традиційним шляхом селекції (не генної 
модифікації) у озимого ріпаку.

• Композиція: «Метазахлор» (375 г/л) + «Імазамокс» (25 г/л).
• Дозування: основна норма «Нопасаран®», що рекомендується 1,2 л/га + «Метолат» 1,2 л/га; на легких ґрунтах і 
полях з малою кількістю бур’янів можливе зниження норми витрати до 1,0 л/га + «Метолат» 1,0 л/га.
•  Застосування: використовується на гібридах ріпаку, стійких до гербіцидів групи імідазолінів, які мають префікс 

CL від раннього післясходового періоду (залежно від розвитку бур’янів) до фази 8 листків культури.

У фазі 6-ти листків ріпак може покривати бур’яни своїм розлогим листям, тому рекомендується закінчити до того 
часу обробіток «Нопасараном®». Рекомендується змішувати із «Метолатом» для кращої ефективності.
Гнучке застосування після стеблування ріпаку захищає проти вже розвинутих бур’янів як через листя, так і через 
ґрунт. Можливо змішувати з інсектицидами та регуляторами росту.
Для більш детальної інформації зверніться, будь ласка, на сайт: www.agro.basf.ua.

Логотип Clearfield® та бренд Clearfield® є зареєстрованими торговими марками BASF.

Фази розвитку ріпаку за системою BBCH
Рекомендації щодо застосування системи  Clearfield® для контролю бур’янів на озимому ріпаку

«НОПАСАРАН®» 1,0 - 1,2 л/га
+

«МЕТОЛАТ®» 1,0 - 1,2 л/га

РЕКОМЕНДАЦІї ДО ЗАСТОСУВАННЯ

Період застосування «Нопасаран®» залежить від розвитку домінуючих бур’янів:
• для визначення часу проведення обробки краще керуватися стадіями розвитку бур’янів, а не ріпаку: 
«Нопасаран®» слід застосовувати в початковий період активного зростання бур’янів,
• бур’яни не повинні переростати фазу 1-4 справжніх листків,
• застосовувати до цвітіння хрестоцвітих бур’янів,
• препарат найбільш ефективний до стадії 4-6 листків зимуючих бур’янів,
• застосовується для боротьби зі злаковими бур’янами та падалицею зернових,
• при вказаних фазах розвитку бур’янів ріпак, як правило, знаходиться в стадіях від 2 до 6 справжніх листків,
• гербіцид «Нопасаран®» застосовувати лише на гібридах ріпаку, придатних для технології Clearfield®.

  Найголовніші переваги системи Clearfield® у вирощуванні ріпаку:
1.  Вирішення проблеми бур’янів за одне внесення. Легко застосовувати, може змішуватись із інсектицидами та 

регуляторами росту.
2. Контролює найбільш важливі та важкоконтрольовані бур’яни, включно із бур’янами родини хрестоцвітих, та 
більшість злакових бур’янів, таких як падалиця зернових та метлюг звичайний.
3. Висока ефективність незалежно від стану підготовки ґрунту.

Щоразу при вирощуванні будь-якої культури одним із головних завдань є зниження конкуренції 
бур’янів, починаючи від проростання насіння, для збереження вологи та поживних речовин. Чи 
не найважче контролювати бур’яни у полях ріпаку. Деякі з них важко контролювати, оскільки 
вони відносяться до тієї ж родини, що й сам ріпак (Cruciferous).
Із системою Clearfield® фермери можуть застосовувати бездоганний контроль проти найбільш 
поширених бур’янів. Нижче зазначено види бур’янів, які найбільше потребують контролю.

Період проростання:
вересень-жовтень. Небажаний в 
культурі.

Дуже поширений бур’ян родини 
хрестоцвітих. Звичайні системи 
захисту недостатньо ефективні 
проти нього.

Розвивається на початку літа, 
проростає восени. Відноситься до 
родини хрестоцвітих, контроль у 
посівах ріпаку обмежений.

Хрестоцвітий бур’ян. Засмічення 
зерна ріпаку редькою знижує його 
якісні показники.

Незадовільний контроль може 
забарвити все поле ріпаку в 
червоне. Вся рослина отруйна.

Зернові знаходяться в сівозміні з 
ріпаком, вони часто розглядаються 
як конкуруючі бур’яни для ріпаку.

Типовий хрестоцвітий бур’ян у 
посівах ріпаку. Засмічення зерна 
його насінням знижує якісні 
показники.

Проростає, як правило, восени.
Відноситься до п’ятірки 
найпоширеніших бур’янів у світі.

Дуже поширений бур’ян із високим 
коефіцієнтом розмноження. Після 
проростання у серпні бур’ян може 
перезимовувати.

ПІДМАРЕННИК ЧІПКИй
Galium aparine L.

ДЕСКУРАНІЯ СОФІї
Descurainia sophia L.

ГРИЦИКИ ЗВИЧАйНІ
Capsella bursa-pastoris (L.) MeDIC.

РЕДьКА ДИКА
Raphanus raphanistrum L.

МАК ДИКИй
Papaver rhoeas L.

ПАДАЛИЦЯ ПШЕНИЦІ
Triticum aestivum L.

ГІРЧИЦЯ ПОЛьОВА
Sinapis arvensis L.

МЕТЛюГ ЗВИЧАйНИй
Apera spica-venti (L.) Beauv.

РОМАШКА НЕПАХУЧА
Matricaria inodora L.
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Життєвий цикл хвороби

Фомоз ріпаку Рекомендації щодо основних технологічних прийомів 
вирощування ріпаку

ПРОЯВИ ХВОРОБИ
•	Виникає	на	сім’ядолях,	листках,	стеблах	і	стручках.
Збудник — Leptosphaeria maculans (статева стадія), продукує аскоспори та Phoma lingam (безстатева стадія), продукує пікніди. 
•	Ураження	листя		має	форму	плям	неправильної	форми	сірувато-білого	або	попелястого	кольору,	часто	вкрите	чорними	цятками.
•	Стебло	уражується	в	прикореневій	частині	або	в	місцях	кріплення	листя.
•	Фомоз	на	стеблі	проявляється	у	вигляді	сухих	виразок	з	чорними	краями,		які	оперізують	основу	стебла	і	призводять	до	полягання	рослини.
•	Насіння,	вирощене	на	зараженому	полі,	може	бути	інфікованим	і	викликати	подальше	розповсюдження	хвороби.

ЗАХОДИ БОРОТьБИ З ФОМОЗОМ

Агротехнічні заходи
•  Дотримання сівозміни
• Оранка та знищення рослинних решток
• Контроль падалиці та бур’янів

Хімічні заходи
•  Протруєння насіння – контроль інфікування 

насіння збудником фомозу
• Позакореневі обробки (допомагає внесення 
   регуляторів росту)

Використання толерантних гібридів
•  46В14, 44Д06

СПРИЯТЛИВІ УМОВИ ДЛЯ 
РОЗВИТКУ ХВОРОБИ
•  Теплі вологі умови підвищують ризик 

та важкість ураження фомозом. 
•  Краплі дощу допомагають 

аскоспорам поширюватись з стерні, 
а сплески краплин розповсюджують 
пікнідіоспори.

•  Вітер переносить аскоспори на 
великі відстані (кілька кілометрів).

•  Підвищена вологість сприяє 
проростанню спор та ініціює ріст 
гриба.

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

•  Вплив хвороби є більш серйозним з 
підвищенням температури наприкінці 
вегетаційного періоду.

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

ОЦІНКА УРАЖЕННЯ ФОМОЗОМ

НЕМАє СИМПТОМІВ 100% ІНФІКОВАНО

ОсІНь

зимА

ВесНА

ЛІТО

спори з ураженого листя 
поширюються краплинами 

дощу та повітряними 
потоками

Аскоспори 
розповсюджуються 

повітряними потоками

Пікніди 
розповсюджуються 

повітряними потоками

Ураження 
сім’ядоль

Інфіковане
насіння може викликати 

захворювання сходів

Грибниця проростає через 
листок вниз до стебла

Фомоз ослаблює рослину  
та викликає полягання

Уражені 
стручки

ВІДРОСТАНН
РАННІ СЕРЕДНІ

Високорослі гібриди починають відростати дуже шви
Гібриди MAXIMUS® надають широке в

PR46W21

PR44W22

PR46W14

PR46W20

PX100

PR44D06

PT200CL

ДОСТИГАННЯ ТА ПОРАД
РАННІ СЕРЕД

Масштаб достига

PR44D06

PR44W22

PX100CL

PR46W

PR45D05

PR45D

РЕКОМЕНДОВАНІ СТРОКИ ТА НОРМИ СІВБИ (НАСІНИН/М2)
РАННІ СЕРЕДНІ ПІЗНІ

Дата сівби:
05  серпня                                                           20 серпня                

40      PR44D06      50

50      PR45D0

45      PR44W22      50

50      PX100

45      PR46W20      50

45      PR46W21      50

45      PT200C
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Я НАВЕСНІ
ПІЗНІ ДУЖЕ ПІЗНІ

дко навесні в порівнянні з гібридами MAXIMUS®.
ікно для внесення азотних добрив!

CL

PR45D03

PR45D05

А ЩОДО ЗБИРАННЯ
НІ ПІЗНІ

ння: 4-5 днів

20

PR46W14

03

PT200CL

PR46W21

                                      01 вересня                                    20 вересня

3      55

50      PR46W14      55

50      PR45D05      55

CL      55

L        50
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технологій
Володимир Станіславович Калашник,  
голова ФГ «Калашника Володимира Станіславовича», Дніпропетровська обл.

Посів у 2014 р. відбувся 15-16 серпня після опадів, які співпали з достатньою вологою у ґрунті. Застосовували ретардант «Тілмор» 
0,6 л/га. Контроль бур’янів виконувався шляхом внесення гербіциду «Сальса» 0,025 кг/га. Розвиток перед перезимівлею – 8-10 
листків. Діаметр кореневої шийки – 12-15 мм. Перезимівля пройшла відмінно. Супроводжувалася сніговим покривом під час 
низьких температур. Практично всі рослини перезимували. Навесні проведений комплекс заходів по підживленню рослин азотом 
(120 кг/га аміачної селітри), внесення мікродобрив (бор + молібден), фунгіцидів («Тілмор» – 1 л/га), інсектицидів (піретроїди).  

ПР46В20, площа – 186 га Олександр Павлович Вальчук, 
 головний агроном ФГ «Тріскало», Дніпропетровської обл. 

Гібриди ріпаку ПІОНЕР® вирощуємо кілька років. На своєму досвіді відзначаємо їхню гарну перезимівлю, інтенсивне гілкування та 
здатність заповнювати зрідженість посівів. У 2014 р. отримали прогнозовану урожайність 35 ц/га.
Посів провели 5 серпня у сухий ґрунт. Незначні опади (5-6 мм) спостерігались 10 серпня, температура повітря становила 28-30°С. 
Сходи дружні, схожість 100%. Через нестачу вологи почалось в’янення рослин. Ретарданти не застосовували. У зиму рослини увійшли 
в гарно розвиненому стані, маючи діаметр кореневої шийки 10-12 мм та 8-10 листків. Перезимівля була дуже добра, випадання 
рослин практично не спостерігалось. Після відновлення вегетації ріпак досить стійко відреагував на весняні заморозки до – 15°С. 
Після настання сприятливих температур почалось інтенсивне наростання маси.

ПР44Д06, площа – 346 га

юрій Вікторович Сарапин, 
 ФГ «Світанок», Полтавська обл.

Вирощуємо ріпаки ПІОНЕР® 2 роки. На 2014-2015 рр. обрали для себе гібрид ПР44Д06, який подобається своєю зимостійкістю та 
урожайністю. В 2014 р. провели ранній посів в умовах нестачі вологи. Осінній розвиток характеризувався пізнім стартом та повільним 
наростанням маси. В перезимівлю рослини увійшли добре розвиненими, маючи 8-10 листків. З перезимівлі живими вийшли 345 тис. 
рослин /га, які швидко відновилися. В 2015 р. плануємо зібрати 35 ц/га.

ПР44Д06, площа – 52 га

Богдан Миколайович Ковальчук, 
головний агроном ТзОВ «СБЕ Україна», Рівненська   

Не один рік працюємо з компанією DuPont Pioneer. В цьому році наше господарство вперше посіяло новий для нас гібрид ріпаку 
ПР46В21 цієї компанії. Восени гібрид швидко розвивався, добре перезимував, має дуже хороше гілкування та вражає своєю 
потужністю. На даний час бачимо, що не помилилися у виборі. Маємо всі надії на хороший врожай на рівні 4,5-5 т/га, а також 
сподіваємось на високу олійність даного гібриду.

ПР46В21, площа – 200 га

юрій Іванович Синьогуб, 
 головний агроном ФГ «Олександрівське», Кіровоградська обл. 

Посів провели в ранній строк у сухий ґрунт (норма 500 тис/га), при посіві внесли 100 кг/га нітроамофоски. При 5-6 листках провели 
обробіток,	використавши	при	цьому	«Фолікур»,	0,8	л/га	+	інсектицид	«Залп»,	1	л/га.	В	зиму	рослини	ввійшли	у	фазі	6-8	листочків,	
діаметр кореневої шийки становив 6 -7 мм. Ріпак перезимував добре, густота після перезимівлі становить 450 тис. рослин /га, відхід 
листової поверхні – 10%. Весняне підживлення провели в два етапи: спочатку внесли 150 кг/га аміачної селітри, а через два тижні 
додатково ще 150 кг/га. У фазу 8-10 листків внесли фунгіцид + бор, 1 л/га + інсектицид «Залп», 1 л/га, у фазу початку цвітіння – 
інсектицид «Біскайя», 350 г/га. 

ПР46В21, площа – 120 га

Ярослав Альбінович Мазуренко, 
 заст. директора з виробництва ТОВ «Волинь-Зерно-Продукт», Волинська обл. 

Подобається, що гібрид ПР46В21 відрізняється потужним ростом, гарно гілкується та закладає велику кількість стручків. Перед 
посівом внесли нітроамофоску N8P19K29, 3 ц/га, у «лютневі вікна» підживили сульфатом амонію, 2 ц/га, карбамідом, 2 ц/га, а 
пізніше – аміачною селітрою, 1,5 ц/га по мерзлоталому ґрунті. Як восени, так і весною провели повний захист від хвороб та шкідників. 
Сподіваємося, що гібрид ПР46В21 підтвердить своє лідерство в урожайності і в цьому році.

ПР46В21, площа – 400 га

Сергій Павлович Дідик, 
 директор ФГ «Агро-Дар», Вінницька обл.

Посів ріпаку проводився в ранні строки, але забезпечення ґрунту вологою було не достатнім. При появі 4-5 листочків ми вносимо 
фунгіцид з росту, для кращої перезимівлі рослин. У зимовий період рослини увійшли добре розвиненими з 6-8 листочками. Всі 
рослини вийшли зі спокою у гарному стані та поступово почали нарощувати нову вегетативну масу, не втративши осінньої. У 2014 році 
гібрид показав урожайність 45ц/г. Оцінюючи період цвітіння ,прогнози на на урожай у 2015 році схожі на попередній рік. 
Гібриди ріпаку компанії DuPont Pioneer  вирощуємо з 2008 року. 

ПР45Д05, площа – 55 га

Леонід Олександрович Маринач, 
 головний агроном ПСП «Граніт», Житомирська обл.

Маючи за плечима більше півтора десятиліття досвіду з вирощування озимого ріпаку, я ніколи не міг подумати і повірити, що 
низькорослі гібриди можуть давати урожай на рівні з високорослими і навіть переважати, доки сам не переконався в тому. Також ми 
відзначили ряд переваг у гібридів MAXIMUS® над високорослими: по-перше, їх набагато легше обмолочувати під час збирання (на 
що вказали абсолютно всі комбайнери), а це і менше навантаження на комбайн, відповідно більша його продуктивність за одиницю 
часу, ну і, звичайно, економія пального. Особливо хочеться відзначити гібрид ПР45Д05, який вразив нас своєю потужною кореневою 
системою під час осіннього розвитку, гарною перезимівлею та пізнім весняним відростанням, що дало нам змогу весною вчасно 
виконати всі агротехнічні заходи.

ПР45Д05, площа – 210 га

Олександр Анатолійович Мізин, 
 головний агроном ПСП «Колос», Полтавська обл. 

Посів у цьому сезоні був за дуже сухих умов. Сіяли по технології No-till, двократно був застосований системний фунгіцид «Карамба».  
В зиму рослини ввійшли добре розвинутими (6-8 листків), коренева шийка не виносилася на поверхню ґрунту та щільно прилягала до 
землі. Незважаючи на сильні та сухі морози, перезимівля була добра. Прогнозований урожай на цей рік – не менше 27-35 ц/га. 

ПР45Д03, площа – 80 га

Віктор Григорович Машир,  
голова фермерського господарства «Агрофірма Віктор», Дніпропетровська обл. 

Посів проводили в кінці серпня за умов нестачі вологи. Попередником була озима пшениця. Посів проводився одночасно з 
внесенням 100 кг/га нітроаммофоски. Протягом осені спостерігалося повільне наростання надземної маси ріпаку. Було внесено 
ретардант на основі тебуконазолу – 0,8 л/га. Рослини в зиму входили в задовільному стані – 5-6 листків, діаметр шийки кореня – 
8-10 мм. Не дивлячись на розвиток восени, перезимівля була чудовою – під час сильних морозів спостерігався сніговий покрив. 
Навесні ріпак був підживлений КАС 130 кг/га та мікродобривами.

ПР46В20, площа – 380 га

Андрій Володимирович Патрило,  
директор ТОВ «Агрокультура Рогатин», Івано-Франківська обл. 

Маємо 4-річний досвід вирощування ріпаків ПІОНЕР®. Гібриди обрали через їх стійкість до хвороб та гарні результати на демополях. 
Відзначимо гарне набирання маси восени та хороше гілкування весною. В 2014 р. отримали врожайність 38 ц/га.
У 2014 р. провели посів 24 серпня у достатньо зволожений ґрунт. Сходи отримали дружні, застосовували системний фунгіцид 
«Карамба Турбо» (0,8 л/га) та «Хлормекват хлорид» (1 л/га). В зиму рослини ввійшли добре розвиненими, маючи 8-10 листків та 
діаметр кореневої шийки 4 см. Перезимівля пройшла відмінно, тож результат в цьому році очікуємо не гірший, ніж у попередньому.

ПР46В20, площа – 360 га

юрій Володимирович Кулик, 
головний агроном ТзОВ «Княжі Лани», Львівська обл. 

Маємо 5-річний досвід вирощування ріпаків ПІОНЕР®. Подобається їхня зимостійкість, урожайність та стійкість до розтріскування 
стручків. У 2014 р. отримали урожайність 38 ц/га.
У 2014 р. обрали та посіяли гібрид ПР46В20. Посів відбувся у оптимальні строки. Для запобігання переростання та покращення 
перезимівлі посіви ріпаку було оброблено ретардантом «Карамба Турбо». В зиму рослини увійшли добре розвиненими та дуже 
гарно перезимували, тож маємо гарні сподівання на добрий врожай.

ПР46В20, площа – 680 га,  
загальна площа під ріпаком ПІОНЕР® – 1200 га

Степан Дмитрович Голяк,  
головний агроном ТОВ «Колос-2», Тернопільська обл. 

В сезоні 2013-14 рр. гібрид ПР46В20 забезпечив урожайність 44-45 ц/га. Враховуючи його добру перезимівлю, стійкість до 
вилягання та високу врожайність, вирішили продовжити висівати його і в сезоні 2014-15 рр. Посів провели у період з 22 по 24 
серпня. Сіяли у добре зволожений ґрунт з густотою 650 тис. рослин/га. Попередник – озима та яра пшениця, основний обробіток 
ґрунту – оранка. 
Посіви було оброблено ретардантом «Карамба Турбо» (1л/га). Рослини увійшли в зиму в фазі 5-6 листків, діаметр кореневої шийки – 
12-15 мм. Ріпак добре перезимував, втрата листкової поверхні – мінімальна. Втрат рослин не помічено. Густота рослин на час 
відновлення вегетації – 55-60 шт/м2.

ПР46В20, площа – 200 га

Микола Олександрович Маліванчук,  
агроном ТОВ “ВП Імпульс Плюс», Черкаська обл. 

Гібриди ріпаку вирощуємо вперше. Гібрид ріпаку ПР46В20 вибирали, виходячи з погодно-кліматичних умов, що складались в 
регіоні (відсутність достатньої кількості вологи на момент сівби). Сіяли посівним комплексом John Deere 1890 + 1910 з нормою 
висіву 545 тис нас. /га в суху землю у першій декаді вересня (пізній посів, нестача вологи), з надією, що випадуть опади. При посіві 
в рядки внесено NPK 1/26/26 (1 ц/га діамофоски).
Восени отримали дружні рівномірні сходи. У зв’язку з різким похолоданням в другій декаді жовтня ретарданти та фунгіциди не 
застосовувались. Рослини ввійшли в зиму посередньо розвинені в фазі розвитку  5-6 листків. Перезимівля була дуже добра, 
випадання рослин практично не спостерігалось.

ПР46В20, площа – 93 га

Михайло Михайлович Іроденко,  
директор ТОВ «Дан-Фарм Україна», Київська обл. 

Гібриди ПІОНЕР® у демопосівах вирощуємо 6 років, але, як правило, на малих площах. ПР46В20 раніше в господарстві не 
вирощували, але на демопосівах компанії DuPont Pioneer ми звернули на нього увагу. Як для високорослого ріпаку гібрид досить 
добре гілкується та має добру стійкість до вилягання. Посів проводився в умовах недостатнього зволоження ґрунту 15.08.2014 р. 
Оскільки посів проводився у ранній термін, його було оброблено ретардантом «Карамба Турбо» (0,5 л/га). У перезимівлю рослини 
увійшли добре розвиненими, маючи до 10 листків та діаметр кореневої шийки понад 1,5 см. Після зими зменшення густоти не 
спостерігалось, ураження основними хворобами було мінімальним.

ПР46В20, площа – 30 га

Іван Васильович Нерубайський,  
головний агроном ТОВ «СП Нібулон», Черкаська обл. 

Ріпак Піонер® вирощуємо понад 5 років. На площах під посів озимого ріпаку проводимо оранку, вирівнювання ґрунту, культивацію, 
вносимо по 100 кг/га нітроамофоски (16:16:16). Весною проводимо підживлення азотними добривами (аміачна селітра, 100 кг/га) 
та проводимо захист від шкідників та хвороб. Посів озимого ріпаку проводили з 3-ї декади серпня по 2-гу декаду вересня, висівали 
по 650 тис. насінин на га. Сходи отримали дружні. В зиму рослини зайшли у фазі 6 листків.

ПР44Д06, площа – 65 га,  
загальна площа під ріпаком – 429 га

Елементи успішних 
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Основні шкідники і хвороби озимого ріпаку Примітки: Шкала BBCH використовується для ідентифікації фенологічної стадії розвитку рослини і складається з системи десяткових кодів, що характеризують 
основні і проміжні стадії. BBCH неофіційно розшифровується першими літерами назв чотирьох компаній, що спонсорували його розвиток: Bayer, BASF, Ciba-Geigy 
і Hoechst.

Личинки мінують листя, а жуки 
виїдають на листках виразки 
діаметром 1,5-2 мм, що зменшує 
їх асиміляційну поверхню, а при 
ураженні точки росту рослина 
гине. Активність блішок 
збільшується в суху і жарку погоду 
і знижується у прохолодну й 
дощову. Найбільша шкодочинність 
на стадії сходів. ЕПШ: 3-5 жуків на 
1 м².

Личинки проточують ходи 
всередині стебла, що призводить 
до розтріскування його вздовж та 
вигинання у формі вісімки. 
В місці розтріскування рослина 
утворює багато бічних пагонів, ріст 
яких затримується. ЕПШ: 1 жук на 
40 рослин.

Личинки об’їдають листя ріпаку, 
не чіпаючи товстих жилок. Можуть 
завдати значної шкоди за 2-3 дні. 
ЕПШ: 1 несправжньогусениця на 
рослину.

В середині стебла личинки 
живляться м’якоттю, проробляючи 
ходи. Знижується стійкість рослин 
до вилягання, утворюється некроз 
кореневої шийки. Втрати 
урожайності до 20%. ЕПШ: 4-5 
жуків/1м².

Гусениці підгризають сходи на 
рівні ґрунту. За ніч одна гусениця 
знищує 8-10 рослин на ранніх 
стадіях розвитку. Часто сходи 
знищуються повністю. ЕПШ:  
0,5 - 2,0 гусениці/м². 

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

Капустяні блішки 
(Phyllotreta spp.)

Великий ріпаковий стебловий 
прихованохоботник (Ceutorhynchus napi)

Ріпаковий пильщик (трач)  
(Athalia rosae)

Капустяний стебловий прихованохоботник 
(Ceutorhynchus quadridens)

Озима совка 
(Agrotis segetum)

Фомоз 
(Phoma lingam)

Личинки харчуються пилком, а 
жуки пилком, тичинками, 
маточками в бутонах квіток. 
Пошкоджені бутони обпадають. 
Масова поява квіткоїда може на 
30-40% знизити врожайність 
ріпаку. Найбільша шкодочинність 
на стадії бутонізації. ЕПШ: - 1 жук 
на суцвіття.

Личинки викликають раннє 
розтріскування стручків і втрату 
насіння. ЕПШ: - 2 самки/10 
помахів ентомологічним сачком 
під час цвітіння.

Личинки наносять пряму шкоду, 
з’їдаючи 3-4 насінини, а також 
непряму, прокладаючи шляхи для 
проникнення в стручки 
капустяного комарика. ЕПШ: - 1 
жук на рослину в період цвітіння.

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

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

Пошкодження попелицею 
призводять до скручування та 
передчасного в’янення і усихання 
листя, бутонів, квіток і стручків. 
Стручки стають дрібними, з 
недорозвиненим і щуплим 
насінням. ЕПШ: перед цвітінням — 
60 особин на рослину, кінець 
цвітіння — 100 особин на рослину.

Квіткоїд ріпаковий 
(Meligethes aeneus)

Стручковий капустяний комарик
(Dasineura brassicae)

Прихованохоботник насіннєвий 
(Ceutorhynchus assimilis)

Біла гниль, склеротинія 
(Sclerotinia sclerotiorum)

Альтернаріоз
(Alternaria brassicae)

Капустяна попелиця  
(Brevicoryne brassicae)

ОСІНь ВЕСНА

Запитайте додаткову  
інформацію у Вашого 
консультанта DuPont 
Pioneer

Капустяні блішки (Phyllotreta spp.) 

Ріпаковий пильщик (трач) (Athalia rosae)

Озима совка (Agrotis segetum)

Великий ріпаковий стебловий 
прихованохоботник (Ceutorhynchus napi)

Стручковий капустяний комарик (Dasineura brassicae)

Квіткоїд ріпаковий (Meligethes aeneus)

Капустяна попелиця 
(Brevicoryne brassicae)
Біла гниль, склеротинія 
(Sclerotinia sclerotiorum)

Прихованохоботник насіннєвий (Ceutorhynchus assimilis)

Великий ріпаковий стебловий прихованохоботник (Ceutorhynchus napi)

Капустяний стебловий прихованохоботник (Ceutorhynchus quadridens)

Фомоз (Phoma lingam)
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Як отримати максимум з ріпакового поля: добрива, регулятори росту, боротьба з бур’янами

ОСІНь ВЕСНА
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консультанта DuPont 
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до
посіву

  РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ РОСЛИН (РРР)*
До кінця осіннього вегетаційного періоду для 
перезимівлі оптимальними є рослини у фазі 8-10 
листків з довжиною кореня 20-30 см та діаметром 
кореневої шийки 8-10 мм. Інший суттєвий момент — 
це контроль видовження стебла до входу культури 
в зиму. Будь-яке відхилення від означених еталонів 
послаблює зимостійкість. 
Восени контроль за розвитком культури за рахунок 
регуляторів росту  має істотне значення.
Навесні внесення РРР при висоті стебла до 20 см 
сприяє  гілкуванню та зменшує висоту рослин. При 
висоті 35-40 см РРР контролюють поширення хвороб 
та зменшують ризик полягання. 

  ДОБРИВА*
Як і кукурудза, потребує великої кількості поживних 
елементів. Культура споживає найбільше азоту та 
калію між фазою ранньої бутонізації та закінченням 
цвітіння, в той час як споживання фосфору більш-
менш постійне протягом життєвого циклу рослини.  
З мікроелементів найбільше рекомендується 
застосовувати сірку та бор.
Для отримання 1 т/га зерна ріпаку виробники 
повинні враховувати наступні норми споживання 
поживних елементів: азот – 40-50 кг, фосфор –  
25-35 кг, калій – 30-45 кг, сірка – 50-80 кг, бор – 1-2 кг.

Для успішного вирощування ріпаку, окрім  боротьби з 
шкідниками, є три дуже важливих аспекти, яким виробник 
повинен приділяти особливу увагу.
1. Без ефективного контролю забур’яненості поля ми 
не зможемо досягти  потенціалу врожайності, який 
закладений генетикою гібриду. Для зменшення втрат 
врожаю, які потенційно можуть бути дуже високими, 
виробник повинен застосовувати найефективніший 
контроль за бур’янами, пристосований до його умов.
2. В даний час ми не можемо уявити собі вирощування 
ріпаку без регуляції росту. Восени регуляція росту 
допомагає вплинути на зимостійкість, а навесні збільшує 
розгалуження рослини.
3. Озимий ріпак потребує високого насичення ґрунту 
поживними елементами. Без застосування високих доз 
мінеральних добрив ми не можемо досягти максимального 
врожаю. Крім макроелементів (NPK), сірка та бор стали 
елементами, на які виробники звертають увагу.

                                                                            Clopyralid

КОНТРОЛь БУР’ЯНІВ** 
(діючі речовини зареєстрованих гербіцидів 

проти широколистих бур’янів)

РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ** 
(діючі речовини зареєстрованих 

регуляторів росту)

СИСТЕМА УДОБРЕННЯ

Clomazone

Фосфор 100%

Калій 100%

Сірка 30%

                                                                              PicloramMetazachlor

                                                                      AminopyralidQuinmerac

Imazamox (тільки для толерантних гібридів!)

Metkonazole
(+ mepiquat chloride)

Азот 20%  Азот 35-45% Азот 35-45%

Бор 1-2 кг/гаБор 1-2 кг/гаБор 0-1 кг/га

Сірка 30-35%Сірка 30-35%

Metkonazole (+ mepiquat chloride)

Cyproconazole

Tebuconazole

Difenoconazole + PaclobutrazolTebuconazole

Difenoconazole + 
Paclobutrazol

Dimetachlor

Metazachlor, Quinmerac

   КОНТРОЛь БУР’ЯНІВ*
Останні 10-15 років технологія вирощування ріпаку 
істотно змінилася. Густота посіву нижча, міжряддя 
ширші ніж раніше, тому конкурентна здатність  
ріпаку проти бур’янів зменшилася.
В боротьбі з бур’янами виробники повинні 
контролювати на посівах ріпаку такі групи бур’янів:
•	Ранні весняні бур’яни, що проростають в період 
ранньої осені (глуха кропива, грицики звичайні, 
мокрець, вероніка).
•	Ранні літні бур’яни, що проростають восени 
(підмаренник, ромашка, мак польовий).
•	Хрестоцвіті бур’яни, такі як гірчиця. 
•	Злакові бур’яни та падалиця зернових.

**Діючі речовини зазначені відповідно до технологій захисту, розроблених у Німеччині, і їх список може не 
співпадати із зареєстрованими в Україні.

*Перед будь-яким внесенням, будь ласка, перегляньте етикетку препарату для уточнення рекомендацій 
компанії-виробника для Вашого регіону.
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Ваш шлях до ідеального врожаю ріпаку

DuPont™
Сальса®
гербіцид

DuPont™
Аканто Плюс®
фунгіцид

Дізнайтеся більше на www.zzr.dupont.ua
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Страхування озимого ріпаку від вимерзання
Особлива пропозиція від DuPont Pioneer 

для українських агровиробників

Враховуючи ризики вирощування озимого ріпаку в 
Україні, компанія DuPont Pioneer вирішила розділити з 
агровиробниками один із найнебезпечніших з них – ризик 
вимерзання під час невдалої перезимівлі. Більше не 
потрібно збирати купу документів та чекати на менеджера 
страхової компанії, щоб довести йому факт вимерзання, а 
потім чекати грошової компенсації, яка в будь-який момент 
може знецінитися. Представник DuPont Pioneer у Вашому 
регіоні разом з Вами зафіксує факт загибелі і подбає, 
щоб Ви отримали відповідну кількість насіння популярних 
гібридів кукурудзи, соняшнику чи ярого ріпаку на пересів.

Агровиробники, що придбали насіння:

до 10-го серпня включно (для агровиробників Одеської, 
Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей – до 
24 серпня) отримають для пересіву кожної 1 п.о. насіння 
озимого ріпаку, що не перезимував, – 2 п.о. соняшнику, або 
3 п.о. кукурудзи, або 1 п.о. ярого ріпаку.

після 10-го серпня (для агровиробників Одеської, 
Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей – після 
24 серпня) – кожної  1 п.о. насіння озимого ріпаку, що не 
перезимував, – 1 п.о. соняшнику, або 2 п.о. кукурудзи, або 
1 п.о. ярого ріпаку.

Для того, щоб отримати всі переваги за 
програмою від вимерзання, потрібно:

*До моменту видачі виробнику насіння для пересіву вимерзле поле повинно бути знищено.

Додаткові деталі програми та гібридний склад культур, які пропонуватимуться для пересіву, 
дивіться на нашому сайті http://www.pioneer.com/web/site/ukraine/programs-services/insurance/.

Крок 1 
Придбати 10 або більше мішків будь-якого гібриду  
озимого ріпаку ПІОНЕР®

Крок 2
Зв’язатися з представником компанії «Піонер 
Насіння Україна» та оформити заявку на участь у 
програмі пересіву. Це можна зробити під час висіву 
або за декілька днів після нього. Підтвердженням 
придбання насіння є копія видаткової накладної. В 
заявці узгоджується список гібридів для пересіву.

Крок 3 
До входження посівів ріпаку в зиму разом з 
представником компанії «Піонер Насіння Україна» 
підписати протокол обстеження поля.

Крок 4
Якщо на застрахованому полі загибель посівів на 
момент відростання ріпаку становитиме понад 70%, 
агровиробник має викликати представника DuPont 
Pioneer для складання протоколу загибелі. 

Крок 5 
Отримати* насіння для пересіву за умовами 
програми згідно з оформленою заявкою через 
представника DuPont Pioneer.
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