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Багато років поспіль DuPont Pioneer Україна ретельно збирає статистику урожайності своїх гібридів на 
території всієї крани, ретельно аналізує досягнення сільгоспвиробників, прорахунки у застосуванні 
технологій, погодні впливи та фітосанітарні наслідки. Торік компанія вперше провела Загальноукраїнський 
конкурс урожайності «Піонер Максимум», і на завершальному зібранні Медіа Клубу були оголошені 
результати конкурсу, а переможці отримали свої нагороди. 
 
Серед 235 господарств-учасників із 10 агрокліматичних зон України було визначено 57 переможців із 
найвищими результатами врожайності гібридів ТМ Pioneer у двох номінаціях: «Кращий урожай гібриду 
кукурудзи DuPont Pioneer» та «Кращий урожай гібриду соняшнику DuPont Pioneer». 
 
Рекордсменом у національному масштабі в категорії «Кращий урожай гібриду кукурудзи DuPont Pioneer» 
став гібрид Р9175 із результатом 150,2 ц/га (залікова врожайність зерна за стандартної вологості 14%, 
вологість під час збирання - 19%). Такий результат отримало господарство ФГ «Гайок» (директор 
Володимир Бевза, агроном Андрій Теодорович) на площі 167 га у с Пархомівка Володарського району 
Київської області. Врожай збирали 15 вересня 2016 року. 
 
Кращим серед гібридів соняшнику DuPont Pioneer став Р64А89 із результатом 46,9 ц/га (залікова 
урожайність зерна за стандартної вологості 7%). Цього результату досягли у господарстві СФГ «Флоря А. 
В.» (директор Андрій Флоря, агроном Дмитро Вареник). Урожай 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 результати конкурсу Сергій 
Резніченко, керівник відділу маркетингу DuPont Pioneer Україна. 
 
Поки українські сільгоспвиробники дбали про свої посіви, компанія DuPont Pioneer потурбувалася про 
убезпечення їх від можливих підробок насіння для майбутніх урожаїв, адже ні для кого не секрет, що 
проблема контрафактного та фальсифікованого посівного матеріалу в Україні залишається актуальною. 
Отже, як повідомила Наталя Літостанська, керівник проектів DuPont Pioneer Україна, у сезоні 2017 
року компанія реалізуватиме мішки насіння з оновленою голограмою третього покоління Izon®, яка 
відзначається покращеним матеріалом етикетки. Застосовано також новий спосіб її нанесення. 
«Компанія закликає у разі найменших підозр про підробку терміново телефонувати за номером 
безкоштовної інформаційної служби 0800309309 чи/та зв'язатися із представником компанії DuPont 
Pioneer у регіоні для швидкої перевірки оригінальності продукту. Важливо зберігати зразки купленої 
продукції, а також необхідну документацію (рахунок, контракт, накладні, візитки тощо). Компанія 
DuPont Pioneer, зі свого боку, гарантує дотримання конфіденційності отриманої інформації та 
юридичну допомогу у зверненні до правоохоронних органів і суду», - запевнила пані Наталя. 
 


