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У 2016 році компанія DuPont Pioneer Україна провела Загальноукраїнський конкурс 
врожайності з метою моніторингу виробничих досягнень своїх клієнтів. 14 грудня 
міжнародний виробник насіння оголосив результати та нагородив переможців. 
 
У першому конкурсі врожайності «Піонер Максимум» взяли участь 235 господарств у 9 
агро-кліматичних зонах України та у зоні на зрошенні. Було визначено 57 переможців з 
найкращими результатами врожайності гібридів ТМ Pioneer. В кожній зоні були 
визначені 1, 2 і 3 місця у двох номінаціях: «Найкращий врожай гібрида кукурудзи DuPont 
Pioneer» та «Найкращий врожай гібрида соняшнику DuPont Pioneer». Максимальний 
рекорд в національному масштабі в категорії «Найкращий врожай гібрида кукурудзи 
DuPont Pioneer» показав гібрид Р9175 із результатом 150,2 ц/га (залікова урожайність 
зерна при стандартній вологості 14%), вологість при збиранні становила 19%. Цей 
результат отримала ФГ «Гайок». Поле, де був зібраний врожай, розташоване в с 
Пархомівка Володарського району Київської області й має розмір 167 га. Врожай 
збирали 15 вересня 2016 року. Максимальний рекорд в національному масштабі в 
категорії «Найкращий врожай гібрида соняшнику DuPont Pioneer»  показав  гібрид 
Р64А89 із результатом 46,9 ц/га (залікова урожайність зерна при стандартній вологості 
7%). Цього результату до-сягли у СФГ «Флоря А.В.». Врожай було зібрано 25 жовтня 
2016 року на полі площею 70 га, розташованому в 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.  
 
Також у сезоні 2017 року компанія реалізовуватиме мішки насіння з оновленою 
голограмою третього покоління, відмітною ознакою якої буде покращений матеріал 
етикетки та метод її нанесення. Так, у 2010 році компанія вперше на ринку насінництва 
України впровадила унікальну технологію захисту від підробок - голограму Izon® з 
фірмовим логотипом Pioneer, штрих-кодом і серійним номером, який можливо 
перевірити на сайті чи за допомогою спеціального сканера. 
 
З часом виникла необхідність у вдосконаленні системи з метою більш ефективного 
контролю та боротьби з реалізацією контрафактного насіння. У сезоні 2016 компанія 
оновила елементи голограми, додавши QR-код, за допомогою якого можна самостійно 
швидко перевірити оригінальність придбаного насіння, маючи безкоштовний додаток 
для смартфона. Щоб уникнути можливості повторного використання впакувань, 
компанія DuPont Pioneer наприкінці 2016 року оголосила про впровадження третього 
покоління захисту, зміцнивши матеріал голограми та розташувавши її у місці 
прошивання мішка, таким чином, після його відкриття голограма не може бути 
використана повторно. У 2017 році компанія буде реалізовувати мішки насіння із 
голограмами другого та третього поколінь. 
 



«Підроблене насіння стає великою проблемою для сільськогосподарської 
промисловості за останні роки. Придбане неоригінальне насіння не виправдовує 
очікуваний результат, загрожує втратою врожайності, якісних характеристик 
отриманого врожаю, завдає значних фінансових збитків аг-ровиробникові, а також 
може завдати шкоди навколишньому середовищу, а інколи - і здоров'ю кінцевого 
споживача. DuPont Pioneer прагне впевненості, що всі сільгоспвиробники, які 
вкладають гроші в насіння торгівельної марки Pioneer®, дійсно отримають 
оригінальне насіння. Тому ми постійно працюємо над вдосконаленням нашої системи 
захисту, - коментує Наталя Літостанська, керівник проектів DuPontPioneer Україна. 
- Ми хочемо наголосити, що нашим клієнтам слід купувати товар лише в офіційних 
постачальників насіннєвого матеріалу торгівельної марки Pioneer і приділяли 
особливу увагу етикетці Izon®». 
 


