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Фокус на селекції гібридів
DuPont Pioneer став першою селекційною компанією в 
Європі, яка на 100% зосередилась на селекції гібридів. 
Це демонструє нашу спрямованість на інновації та віру 
в те, що гібридизація ріпаку дає доступ до численних 
переваг. Переваги гібридів для наших партнерів 
базуються на різноманітності та якості напрацьованої 
Pioneer геноплазми. Нижче я перелічу найважливіші з 
цих переваг.

Гібридизація дає додаткові 10% до потенційної 
урожайності та загальної потужності рослин. 
Покращена різноманітність генетичних матеріалів  
означає можливість мати міцніші та більш адаптовані 
гібриди, які можуть краще протистояти стресовим 
умовам.  Pioneer створює і випробовує гібриди по всій 
Європі, тому різноманітність нашої геноплазми робить 
нашу пропозицію оптимальною для кожного з Ваших, 
таких різних за умовами, полів. 
Багато фермерів віддають перевагу гібридам також 
через їхню підвищену стійкість до хвороб та 
покращений розвиток кореневої системи, що в свою 
чергу призводить до більш потужного розвитку рослин, 
і саме це є одним із факторів, чому фермери Європи  з 
року в рік вирощують гібриди ріпаку Піонер®.

агрономічні особливості і урожайність
Для нашої селекційної програми вихід олії з гектара є 
таким самим важливим показником, як і загальна 
урожайність. Саме тому однією з наших найперших 
інновацій було зниження вмісту глюкозинолатів і 
переведення селекційної програми на 
низькоглюкозинолатну основу.

Постійна інновативність для стабільного 
виробництва
Гібриди Pioneer під торговою маркою MAXIMUS® стали 
першими на ринку напівкарликовими гібридами. 
Гібриди цієї лінійки на сьогодні входять до десятки 
найпопулярніших в країнах Центральної та Східної 
Європи. Для ріпаководів гібриди MAXIMUS® дають 
вагомі переваги щодо полегшення догляду за посівами 
та  зменшення кількості проходів оприскувача. І навіть 
більш важливим є чудова посухо- та зимостійкість 
наших гібридів MAXIMUS®, яка зумовлюється більш 
компактним габітусом рослини. Легкість використання 
гібридів цієї лінійки є переконливим аргументом для 
того, щоб спробувати MAXIMUS®, а визначна 
результативність протягом багатьох років забезпечує їм 
надійне місце на полях. Ми продовжуємо збільшувати 
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Цього року виповнюється 20 років з моменту впровадження на 
ринок першого гібриду озимого ріпаку ПІОНЕР®. Ми із задоволенням 
святкуємо цю визначну подію разом з Вами, пропонуючи нашим 
клієнтам широкий асортимент  високопродуктивних гібридів, що 
забезпечують високі і стабільні урожаї як у країнах Європи, так і в 
Україні зокрема. Наша ріпакова селекційна програма молодша за 
кукурудзяну, але значні інвестиції в інновації і селекцію привели 
до надійних результатів з отримання високих урожаїв і прибутків 
нашими клієнтами. Нам це дозволило увійти в трійку головних 
постачальників насіння ріпаку в Європі. Я хочу нагадати найбільш 
важливі інновації, що сприяли цьому.

орла дермоді, PhD, 
продукт-менеджер по ріпаку 
DuPont Pioneer у Європі
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нашу пропозицію напівкарликових гібридів, і в 
найближчому майбутньому лінійка MAXIMUS® 
поповниться новими високопродуктивними гібридами, 
придатними для гербіцидного захисту Clearfield® та 
кращою стійкістю до хвороб.

теХнологія, сФокусована на ПотребаХ клієнтів 
Розуміючи, що захист від бур’янів є ключовою 
потребою для більшості наших клієнтів, ми були 
першими в Європі, хто запропонував у 2011 році 
гібриди, придатні для вирощування за технологією 
Clearfield®. Ця система пропонує покращену гнучкість в 
обробках і оптимізацію захисту від бур’янів, підвищує 
продуктивність і якість урожаю. Ми продовжуємо 
нарощувати асортимент для того, щоб наші гібриди на 
полі залишалися найурожайнішими. Найближчим 
часом ми запропонуємо нові напівкарликові та 
високорослі гібриди Clearfield® з чудовим осіннім 
розвитком, вражаючим потенціалом урожаю та 
широкою адаптацією до стресових умов вирощування. 
На завершення хочеться сказати дещо про перспективи 
озимого ріпаку в Європі взагалі і в Україні зокрема. Ми 
розуміємо, що цей ринок дуже залежить від погодних 
умов і ціни на продукцію. Незважаючи ні на що, Pioneer 
відданий створенню інноваційних продуктів з 
високими показниками урожайності та адаптованості 
до місцевих умов. Ми знаємо, що кращі фермери 
можуть отримувати визначні урожаї озимого ріпаку, і 
впевнені, що завдання всіх співробітників в нашій 
компанії – від дослідників до агрономів-консультантів 
– забезпечити цю можливість всім ріпаководам. Як 
менеджер з продукції по Європі я впевнена, що наші 
гібриди – це саме те, що потрібно для успіху.

З найкращими побажаннями успішного сезону!

орла дермоді, PhD,
продукт-менеджер по ріпаку DuPont Pioneer у Європі.
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Звичайні високорослі
гібриди

За останні кілька років все більше 
сільгоспвиробників, які вирощують ріпак, 
переконалися в тому, що використання гібридного 
насіння приносить їм значний прибуток в порівнянні 
з вирощуванням сортів.
Звичайні високорослі гібриди ріпаку ПІОНЕР® 
(ПР46В14, ПР46В20, ПР46В21, ПР46В10, ПР46В31) 
мають цілу низку переваг:

ПР46В14 

дуже високий вміст олії
Показник олійності звичайних гібридів Піонер® є 
одним із найвищих на ринку.

радикально ниЗький вміст 
глюкоЗинолатів
Багато років тому ми раз і назавжди вирішили 
проблему з глюкозинолатами. Використовуючи 
передову генетику OGU-INRA (розроблену в 
Національному інституті агрономічних досліджень INRA 
у Франції), ми досягли дуже низького вмісту 
глюкозинолатів у насінні: 10-15 мкмоль/г за 
нормальних умов вирощування.

гнучкі строки Посіву
Рекомендовані строки посіву наших звичайних гібридів 
дуже гнучкі, а завдяки швидкому розвитку гібридів 
восени, виробники мають можливість висівати озимий 
ріпак навіть у самі пізні строки.

дуже висока стійкість до вилягання
Навіть у самих складних умовах звичайні гібриди 
Pioneer мають виключну стійкість до вилягання.

середньопізній

дуже добра

160-170

50

35-45

ні

так

дуже швидкий

середнє

середній

по розвитку рослин

високоурожайний та високоолійний гібрид з високою стійкістю до 
вилягання. еталон по урожайності для середньопізніх ріпаків.

ВИсОКИй
УРОжАй

ВИсОКА
ОЛІйНІсТь

сТІйКІсТь ДО 
ВИЛЯГАННЯ

«ПР46В14 в цьому році вирощуємо на площі 34,5 га. Насіння було відмінної якості, добре відкаліброване. Посіяли  
сівалкою «Клен-6» в оптимальні строки з оптимальним зволоженням 26.08.13. Було внесено під посів по 200 кг 
нітроамофоски. Сходи отримали рівномірні та дружні. Рослини розвивались потужно, швидко наростала вегетативна 
маса. Було застосовано ретардант (Колосаль – 600 г/га). Густота в момент входження в зиму становила 425 тис. штук, 
рослини ввійшли в зиму добре розвиненими. Оскільки зимові умови були складними, загинуло біля 20-25% рослин, 
але розвиток рослин і види на урожай чудові.»

василь іванович василько, головний агроном аоПП «великосорочинське», Полтавська область
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високоурожайний гібрид з відмінною стійкістю до вилягання. гібрид, 
готовий до найважчих випробувань і рекордних результатів.

гібрид з надзвичайно високим вмістом олії та стійкий до вилягання.

ВИсОКИй
УРОжАй

ВИсОКИй
УРОжАй

ВИсОКА
ОЛІйНІсТь

ВИсОКА
ОЛІйНІсТь

сТІйКІсТь ДО 
ВИЛЯГАННЯ

сТІйКІсТь ДО 
ВИЛЯГАННЯ
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стиглість
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Пізній посів

осінній розвиток

весняне відростання

час цвітіння

внесення регуляторів росту

урожайністьурожайність вміст
олії

вміст
олії

ЗимостійкістьЗимостійкість

середньопізній

дуже добра

155-165

50

35-45

ні

так

швидкий

середньораннє

середньоранній

по розвитку рослин

середньостиглий

дуже добра

155-165

50

35-45

так

так

повільний

середньораннє

середній

по розвитку рослин

«В сезоні 2013-2014 маємо 760 га озимого ріпаку. З Pioneer –  з 2011 року і на сьогодні наш ріпак – біля 77% гібриди 
Піонер®. Вирощуємо як MAXIMUS®, так і високорослі. Хочеться звернути увагу на урожайність, гібриди повністю 
виправдовують вкладені у них затрати. Давно спостерігаємо за ПР46В21 у Німеччині, де він дає залежно від року 4,5-
6,0 т/га, що разом з високою олійністю робить цей гібрид досить популярним на німецькому ринку. Те, що компанія 
починає його пропонувати і на українському ринку, вважаємо за гарну звістку, адже, нарешті, зможемо вирощувати 
цей потужний гібрид і тут.»

маркус Шутте, власник тов «Хавест агро», волинська та рівненська області

«Сподобалося, що насіння було добре протруєне та відкаліброване. Посів здійснили в оптимальні строки, але за умов 
нестачі вологи. Восени вегетативна маса наростала повільно, тому ретарданти не використовували. Рослини ріпаку 
ввійшли в зиму з розеткою 6-8 листків та товщиною кореневої шийки від 8 до 15 мм. Гібрид дуже добре перезимував. 
Спостерігалося часткове випадання рослин на безсніжних ділянках. Видно, що гібрид стійкий до вилягання, добре 
гілкується, має гарну посухостійкість. У цьому сезоні вирощуємо 383 га і очікуємо зібрати добрий урожай.»

леонід михайлович Заволока, головний агроном сФг «олександро-володимирівське», дніпропетровська область

ПР46В21ПР46В20



гібрид із стабільно високою урожайністю, добре адаптований до різних 
умов вирощування. один з кращих для оптимальних строків висіву.

гібрид, який поєднує високу урожайність з чудовою посухостійкістю та 
пластичністю.

ВИсОКИй
УРОжАй

ВИсОКИй
УРОжАй

Середньопізній гібрид із добре розвиненою вегетативною частиною, яка забезпечує ефективний фотосинтез. Міцна 
та глибока коренева система дозволяє висівати гібрид на різних типах ґрунтів. Висока адаптивність до коливань 
погодних умов робить його придатним для всіх ріпакосіючих регіонів, та особливо успішно він зарекомендував себе 
у Поліссі та Лісостепу України. Має досить швидкий осінній розвиток і  рекомендований для посіву в оптимальні 
строки. Для більш збалансованого формування вегетативної маси восени та весною застосовують регулятори росту 
в залежності від розвитку рослин. Середньораннє весняне відростання убезпечує гібрид від весняного вимерзання 
та забезпечує ефективне використання весняних запасів вологи.Розширене вікно цвітіння (біля 30 днів) «згладжує» 
негативні впливи низьких температур у цей період, що позитивно впливає на насіннєву продуктивність.

«Посів ПР46В10 на площі  50 га здійснили в оптимальні строки при достатньому зволоженні. Восени відбувалося 
швидке наростання маси, застосовували ретарданти з інсектицидом (Тілмор 1 л/га + Децис Профі 0,4 г/га). 
В перезимівлю рослини ввійшли з 10-12 листками, діаметром кореневої шийки 10-12 мм. Всі рослини добре 
перезимували і навесні мають дуже інтенсивний ріст і сильні бічні пагони, які не відрізняються по продуктивності від 
центрального, що для нас дуже актуально. Гібриди Піонер® вирощую вже 4 роки. В минулому році вирощував цей же 
гібрид і переконався, що він максимально підходить під пізній посів.»

ігор миколайович буяновський, керівник Фг «буян», одеська область
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Характеристика гібридуХарактеристика гібриду
стиглість

стійкість до вилягання

висота рослин, см

рекомендована норма висіву, насінин/м2

оптимальна густота стояння навесні, рослин/м2

ранній посів

Пізній посів

осінній розвиток

весняне відростання

час цвітіння

внесення регуляторів росту

стиглість

стійкість до вилягання

висота рослин, см

рекомендована норма висіву, насінин/м2

оптимальна густота стояння навесні, рослин/м2

ранній посів

Пізній посів

осінній розвиток

весняне відростання

час цвітіння

внесення регуляторів росту

урожайністьурожайність вміст
олії

вміст
олії

ЗимостійкістьЗимостійкість

середньопізній

добра

160-170

50

35-45

ні

ні

дуже швидкий

середньораннє

середньоранній

по розвитку рослин

середньопізній

добра

160-170

50

35-45

ні

так

швидкий

середньораннє

середньоранній

по розвитку рослин

ПР46В31ПР46В10 



 

 

9

8

5

160-170

10,5-15,0

9

9

7

155-165

11,0-14,5

50

35-45

9

8

5

155-165

11,0-14,5

50

35-45

8

6

7

160-170

10,8-15,0

50

35-45

7

6

7

160-170

13-18

50

35-45

8

7

6

160-170

11,0-14,5

50

35-45

PT200CL

новинка! 
гібрид, що дозволяє реалізувати всі переваги 
Пр46в14 при вирощуванні по технології 
Clearfield®. дозріває на 1-2 дні раніше за 
Пр46в14 та дозволяє легко отримувати урожай 
понад 4 т/га.

Характеристика гібриду
стиглість

стійкість до вилягання

висота рослин, см

рекомендована норма висіву, насінин/м2

оптимальна густота стояння навесні, рослин/м2

ранній посів

Пізній посів

осінній розвиток

весняне відростання

час цвітіння

внесення регуляторів росту

урожайність вміст
олії

Зимостійкість

середньопізній

добра

160-170

50

35-45

так

так

дуже швидкий

середньораннє

середньоранній

по розвитку рослин

ВИсОКИй
УРОжАй

ВИсОКА
ОЛІйНІсТь

1110

• Звичайний високорослий (160-170 см) гібрид, придатний 
для технології Clearfield®

• Має високий і стабільний урожай в різних умовах
• Середньопізнє достигання
• Має добру стійкість до вилягання
• Придатний як для раннього, так і для пізнього посіву
• Має дуже швидкий осінній розвиток
• Середньораннє весняне відростання та цвітіння
• Рекомендується осіннє та весняне застосування 
регуляторів росту в залежності від строків сівби та розвитку 
рослин

ПТ200ЦЛ 
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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 2014 році кожен 
фермер-ріпаковод від Західної Європи до України, знає про переваги цієї лінійки. Цього року шість гібридів DuPont Pioneer MAXIMUS® вирощуються в більшості країн Європи 
і їх число та площі зростають щороку!

укорочені стебла і 
стійкість до вилягання
• в оптимальних умовах висота 
ріпаку MAXIMUS® складає 
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

MAXIMUS® це:

Легкий, швидкий і 
дешевший збір урожаю

Широке вікно посівуВиключно витривале 
стебло

Полегшений захист Висока прибутковість

130 cm

170 cm

Що ж є причиною їх успішності 
і популярності?
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® є характерною більш 
потужна і розвинена коренева система, що приводить 
до:
• незначного переростання
• приземистої форми рослини
• високих показників зимостійкості
• вищої концентрації 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.

Простота і еФективність Збирання урожаю
Більш ефективне збирання гібридів ріпаку MAXIMUS® 
у порівнянні з високорослими:
• збирання потребує менших затрат палива
• прискорена робота жатки з-за меншої біомаси 
рослин
• більш якісне обмолочування
• низькі втрати при збиранні урожаю
• легша підготовка грунту після збирання під наступну 
культуру у сівозміні

так виглядає коренева система весною



низькорослий гібрид з високою стійкістю до 
вилягання.

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

ВИсОКИй
УРОжАй

ВИсОКИй
УРОжАй

ВИсОКА
ОЛІйНІсТь

сТІйКІсТь ДО 
ВИЛЯГАННЯ

сТІйКІсТь ДО 
ВИЛЯГАННЯ

Гібрид має середньораннє достигання, інтенсивно гілкується. Рослини невисокі, що робить більш зручним догляд 
за посівами і забезпечує економію при обробках і збиранні, а також регуляторах росту. Гібрид оптимально 
пристосований для пізнього посіву. Весняне відростання – середньопізнє, що в поєднанні з раннім часом цвітіння з 
одного боку зменшує ризик пошкоджень пізніми заморозками, а з іншого створює всі передумови для формування 
високого урожаю, завдяки оптимальному засвоєнню весняної вологи. Рекомендується для вирощування у всіх 
зонах, де існує ризик вилягання рослин ріпаку, а також для вирощування ріпаку по пару в Степу, де існує ризик 
переростання рослин восени та посухи у весняно-літній період.

«Маємо 4-х річний досвід вирощування озимого ріпаку Піонер®. Результати просто чудові. Цього року вирощуємо 
два гібриди: на 18 га класичний ПР46В31 та на площі 50 га новинку від Pioneer – ПР44Д06. Ми розуміємо, що врожай 
на рослині ріпаку формується із стручків, а ті, в свою чергу, з квіток, тому хочемо виділити інтенсивність та масовість 
цвітіння саме цього гібриду на фоні помітного потужного бічного галуження. Ми впевненні, що технологія MAXIMUS® 
має перспективу для будь-якого фермера з великою чи незначною площею посіву ріпаку, а тому вирощуємо самі та 
рекомендуємо Вам.»

андрій бориславович довгаль, заступник директора тов «славутич», тернопільска область

PR45D01PR44D06

Характеристика гібридуХарактеристика гібриду
стиглість

стійкість до вилягання

висота рослин, см

рекомендована норма висіву, насінин/м2

оптимальна густота стояння навесні, рослин/м2

ранній посів

Пізній посів

осінній розвиток

весняне відростання

час цвітіння

внесення регуляторів росту

стиглість

стійкість до вилягання

висота рослин, см

рекомендована норма висіву, насінин/м2

оптимальна густота стояння навесні, рослин/м2

ранній посів

Пізній посів

осінній розвиток

весняне відростання

час цвітіння

внесення регуляторів росту

урожайністьурожайність вміст
олії

вміст
олії

ЗимостійкістьЗимостійкість

середньоранній

дуже добра

120-125

50

35-45

ні

так

відносно повільний

середньопізнє

ранній

ні

ранньостиглий

дуже добра

130-140

50

35-45

так

ні

відносно повільний

дуже пізне

пізній

ні

1514

ПР45Д01ПР44Д06



відмінний баланс строків дозрівання та 
урожайності з високим вмістом олії. має найкращу 
стійкість до склеротинії серед усієї лінійки.

високий врожай з відмінною стійкістю до вилягання. 
незамінний для вирощування в умовах, де існує ризик 
переростання рослин восени та посухи у весняно-літній період.

ВИсОКИй
УРОжАй

ВИсОКИй
УРОжАй

ВИсОКА
ОЛІйНІсТь

ВИсОКА
ОЛІйНІсТь

сТІйКІсТь ДО 
ВИЛЯГАННЯ

сТІйКІсТь ДО 
ВИЛЯГАННЯ

«Озимий ріпак Піонер® вирощуємо з 2008 року, за цей час спробували всі гібриди компанії. В сезоні  2013-2014рр. 
маємо в посівах напівкарлик ПР45Д05. Грунт під ріпак починаємо готувати відразу після збору попередника: оранка 
з послідуючим вирівнюванням площі. Якщо до посіву випадають опади, обов’язково закриваємо вологу.  Ширина 
міжряддя при посіві – 19 см, удобрення за весь період N:P:K:S - 129:19:29:3, а також позакореневе внесення бору та 
сульфату магнію.  ПР45Д05 обрав за те що навіть при отримані зріджених сходів, він добре гілкується та рівномірно 
розподіляє навантаження по рослині чим добре закриває площу та компенсує можливе зрідження. Це і є пріоритетом 
у виборі гібридів MAXIMUS® від  Піонер®.»

сергій Павлович дідик, директор Фг «агро-дар», вінницька область

«ПР45Д03 був обраний із лінійки гібридів різних компаній демо посівів завдяки найвищій урожайності, тому і посіяли 
його на площі 1200 га. Найбільш корисним як для господарника є те, що гібрид можна сіяти з нижчою густотою, 
завдяки високому ступеню гілкування (спостерігались навіть гілки 4-го порядку)  та гілкуванню від самого низу. 
Посів був раннім, достатнє зволоження (08.08.-15.08.2013). Сходи отримано дружні. Гібрид відрізнявся високим 
стартовим ростом. У фазу 5 листків застосували системний фунгіцид Карамба. Восени бур’яни та падалицю знищили 
гербіцидом Штефодим. В зиму рослини ввійшли добре розвиненими (7 – 8 листків), із сильною кореневою системою.  
Перезимували без випадів.»

володимир миколайович дишель, заступник директора тов «кролевецький комбікормовий завод», сумська область

PR45D05PR45D03

Характеристика гібридуХарактеристика гібриду
стиглість

стійкість до вилягання

висота рослин, см

рекомендована норма висіву, насінин/м2

оптимальна густота стояння навесні, рослин/м2

ранній посів

Пізній посів

осінній розвиток

весняне відростання

час цвітіння

внесення регуляторів росту

стиглість

стійкість до вилягання

висота рослин, см

рекомендована норма висіву, насінин/м2

оптимальна густота стояння навесні, рослин/м2

ранній посів

Пізній посів

осінній розвиток

весняне відростання

час цвітіння

внесення регуляторів росту

урожайністьурожайність вміст
олії

вміст
олії

ЗимостійкістьЗимостійкість

середньоранній

дуже добра

120-130

50

35-45

ні

так

відносно повільний

дуже пізне

середній

ні

середньостиглий

дуже добра

120-130

50

35-45

так

так

відносно повільний

пізнє

середній

ні
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ПР45Д05 ПР45Д03  



MAXIMUS®  
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130-140

12,0-14,0

50

35-45

MAXIMUS®
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6

6

120-125

11,5-13,0

50

35-45

MAXIMUS®
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120-130

12,0-14,0

50

35-45

MAXIMUS®
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120-130

12,0-14,0

50

35-45

8

7

6

130-140

12,0-14,0

50

35-45

PX100CL

новинка! 
Поєднує в собі переваги двох інноваційних 
технологій MAXIMUS® та Clearfield®. дозволяє 
отримувати найкращі результати по урожайності 
та виходу олії.

Характеристика гібриду
стиглість

стійкість до вилягання

висота рослин, см

рекомендована норма висіву, насінин/м2

оптимальна густота стояння навесні, рослин/м2

ранній посів

Пізній посів

осінній розвиток

весняне відростання

час цвітіння

внесення регуляторів росту

урожайність вміст
олії

Зимостійкість

ранньостиглий

дуже добра

130-140

50

35-45

так

так

відносно повільний

середньопізнє

ранній

ні

71615 1918

ВИсОКИй
УРОжАй

ВИсОКА
ОЛІйНІсТь

сТІйКІсТь ДО 
ВИЛЯГАННЯ

• Напівкарликовий (130-140 см) MAXIMUS® для технології 
Clearfield®

• Поєднує високу урожайність з високою олійністю
• Ранньостиглий з дуже доброю стійкістю до вилягання
• Придатний як для раннього, так і для пізнього посіву
• Відносно повільний осінній розвиток, що дає змогу не 
застосовувати регулятори росту без потреби
• Середньопізнє весняне відростання поєднується з раннім 
цвітінням

ПХ100СЛ
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система Clearfield® на 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, та 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 
обробіток до того часу Нопасаран®. Рекомендується змішувати із Метолатом за 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

  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 важко контрольовані 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.
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Фази розвитку ріпаку за системою BBCH

Рекомендації що до застосування системи  Clearfield® для контролю бур’янів на озимому ріпаку

14 16 18

ноПасаран® 1,0 - 1,2 л/га
+

метолат® 1,0 - 1,2 л/га

рекомендації до Застосування

20

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, бо вони 
відносяться до тієї ж родини, що й ріпак (Cruciferous).
Із системою Clearfield® фермери можуть застосовувати бездоганний контроль проти найбільш 
поширених бур’янів. Нижче розглянуто найбільш важливі з позиції їх контролю види.

Період проростання:
вересень-жовтень. Небажаний в 
культурі.

Дуже поширений бур’ян родини 
хрестоцвітих. Звичайні системи 
захисту не достатньо 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.

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®



життєвий цикл хвороби

Фомоз 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 нести 
інфекцію 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 також 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 серйозними з 
підвищенням температур на 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 буди нижче 10%, але на 
незахищених посівах чутливих до хвороби 
сортів з важким ураженням втрати можуть бути 
на рівні 30-50%.

ОсІНь

ЗИМА

ВЕсНА

ЛІТО

оцінка ураження ФомоЗом

немає симПтомів 100% інФіковано

спори з ураженого листя 
поширюються краплинами 

дощу та повітряними 
потоками

Ураження  
сім’ядоль

Інфіковане насіння  
може викликати 

захворювання сходів

Грибниця проростає 
через лист униз до 

стебла.

Фомоз ослаблює 
рослину  та викликає 

полягання.

Уражені 
стручки

Аскоспори  

Пікніди 

72322
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основні шкідники і хвороби озимого ріпаку

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 приводить до 
розтріскування стебла вздовж та 
вигинання у формі вісімки. 
В місті розтріскування рослина 
утворює багато бічних пагонів, ріст 
яких затримується. ЕПШ 1 жук на 
40 рослин.

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 об’їдають листя ріпаку, не 
чіпаючи товстих жилок. Можуть 
завдати значної шкоди за 2-3 дні. 
ЕПШ 1 несправжньогусениця
або 1 несправжньо-
гусениця 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.

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%.

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, викликаючи 
суху кореневу гниль,  передчасне 
достигання і вилягання. Зниження 
урожайності може складати 
10-46%.

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 і 
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.

капустяні блішки 
(Phyllotreta spp.)

капустяні блішки (Phyllotreta spp.) 

ріпаковий пильщик (трач) (Athalia rosae)

озима совка (Agrotis segetum)

стручковий капустяний комарик (Dasineura brassicae)

квіткоїд ріпаковий (Meligethes aeneus)

великий ріпаковий стебловий 
прихованохоботник (Ceutorhynchus napi)

капустяна попелиця 
(Brevicoryne brassicae)
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біла гниль, склеротинія 
(Sclerotinia sclerotiorum)

Прихованохоботник насіннєвий (Ceutorhynchus assimilis)

великий ріпаковий стебловий прихованохоботник (Ceutorhynchus napi)

капустяний стебловий прихованохоботник (Ceutorhynchus quadridens)

великий ріпаковий стебловий 
прихованохоботник
(Ceutorhynchus napi)

квіткоїд ріпаковий 
(Meligethes aeneus)

стручковий капустяний
комарик
(Dasineura brassicae)

ріпаковий пильщик (трач) 
(Athalia rosae)

капустяний стебловий 
прихованохоботник
(Ceutorhynchus quadridens)

Прихованохоботник
насіннєвий
(Ceutorhynchus assimilis)

біла гниль, склеротинія 
(Sclerotinia sclerotiorum)

озима совка
(Agrotis segetum)

осінь весна

Фомоз
(Phoma lingam)

Фомоз (Phoma lingam)

альтернаріоз (Alternaria brassicae)

альтернаріоз
(Alternaria brassicae)

капустяна попелиця 
(Brevicoryne brassicae)

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

Запитайте додаткову  
інформацію у Вашого 
консультанта DuPont 
Pioneer
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як отримати максимум з ріпакового поля: добрива, регулятори росту, боротьба з бур’янами

осінь весна
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Запитайте додаткову  
інформацію у Вашого 
консультанта DuPont 
Pioneer

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 *
Аналогічно до кукурудзи, ріпак має високий попит 
на поживні елементи. Культура споживає  найбільшу 
частину азоту  та калію  між  фазою ранньої 
бутонізації та закінченням цвітіння, в той час як 
споживання фосфору  більш-менш постійне  на 
протязі  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 грунту 
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 *
В останні 10-15 років технологія вирощування 
ріпаку істотно змінилася.  Густота посіву нижча, 
міжряддя ширші ніж раніше, тому конкурентна 
здатність  ріпаку проти бур’янів зменшилася.
При контролі за бур’янами виробники повинні 
контролювати на посівах ріпаку наступні групи 
бур’янів:
Ранні весняні бур’яни, що проростають в ході 
ранньої осені (Глуха кропива, Грицики звичайні, 
Мокрець, Вероніка).
Ранні літні бур’яни, що проростають восени 
(Підмаренник, Ромашка, Мак польовий).
Хрестоцвітні бур’яни, такі як Гірчиця. Складні у 
контролі при традиційній технології вирощування.
Злакові бур’яни та падалиця зернових.

* До будь якого внесення будь ласка перегляньте етикетку препарату для уточнення рекомендацій компанії-виробника для Вашого регіону.
** Діючі речовини, зазначені відповідно до технологій захисту, розроблених у Німеччині і їх список може не співпадати із зареєстрованими в Україні.
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Елементи успішних технологій
олександр володимирович антонішен, 
головний агроном тов «агродар лтд.», 
кіровоградська область.
Пр45д03, 260га

Павло калістратович ковтяга, головний 
агроном Пат «рудьківське», чернігівська 
область. 
Пр45д05, 67,9 га

володимир Петрович авраменко, директор 
департаменту рослинництва 
тов сП «Преображенське», чернігівська 
область. Пр45д05, 122 га

михайло миколайович ткаченко, головний 
агроном тов аФ «козацька», сумська 
область.
Пр45д03, 1030 га

ігор Петрович максимів, в.о. 
головного агронома тов «вінал агро» 
(AgroGeneration), львівська область.
Пр45д05, 175 га

олександр Павлович вальчук, головний 
агроном Фг «тріскало», дніпропетровська 
область. 
Пр45д03, 317 га

богдан миколайович садовий, керівник 
агрономічного відділу тзов «барком», 
львівська область.
р46в20, 315 га

микола григорович гуржій, головний 
агроном, юрій володимирович Пєшков, 
керуючий відділенням 
тов «Преображенське», Запорізька область.
Пр46в20, 832 га з 2800 га

микола андрійович Шандрук, головний 
агроном ПсП аФ «горинь», тернопільська  
область.
Пр46в20, 253 га

іван іванович жидель, агроном 
тов «відродження», миколаївська область.
Пр44д06, 200 га

іван григорович діхтяр, головний агроном 
стов «агрофірма ольгопіль», вінницька 
область.
Пр46в20, 55 га

сергій юрійович вакар, головний агроном 
ПП «анатолівське», миколаївська область.
лінійка MAXIMUS®, 230га

Через погоду строки посіву були розтягнутими – від оптимальних до пізніх, з 
різною вологою. Ретарданти не застосовували. В зиму ввійшли посередньо 
розвинені рослини, прохолодний вересень затримав розвиток ріпаку. 
Перезимівля пройшла дуже добре, незважаючи на сильні морози.  Елементи 
нашої технології: оранка, коткування, культивація, посів 550 тис.нас./га; при 
посіві 200 кг/га діамофоски, 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 Тітул Дуо 0,35 л/га + інсектицид Моспілан 0,15 л/
га. Для нас важливо те, що гібрид можна сіяти в широкі календарні строки, 
починаючи з серпня і бути впевненими, що він не переросте у випадку теплої 
осені. Також добре, що гібрид впевнено зимує, прекрасно гілкується та 
закриває площу, добре реагує на інтенсивну технологію вирощування. 
Гібриди Піонер® вирощуємо вже 3 роки. В минулому році отримали товарну 
урожайність 42 ц/га і в цьому році очікуємо не гірший результат.

В цьому році гібрид вирощуємо вперше, але вже видно добре весняне 
відростання, гарне бічне гілкування, а також подобається невелика порівняно 
з іншими гібридами висота, що полегшує нам проведення робіт по догляду за 
посівами. Гібрид ми вибрали за хороші показники в сусідньому господарстві 
та на демопосівах в головному господарстві нашої компанії. Насіння було 
рівномірно відкаліброваним, якісно протруєним, посіяли в оптимальні строки 
при достатньому зволоженні. Восени підстрахувалися і обробили 
ретардантами (Карамба Турбо 0,8 л/га). В зиму ввійшов добре розвиненим в 
фазі 4-6 листочків. Перезимівля була відмінною, без випадінь. Маємо всі види 
на гарний урожай.

Посів проводився в ранні строки, за умов достатнього зволоження в кількості 
500-550 тис. насінин на один гектар. Сходи були дружні і в кількості 470-520 
тис/га. Розвиток рослин відбувався швидко, щоб рослини не переростали, 
були застосовано двічі фунгіцид-ретардант Карамба в нормі 0,8 л/га. Рослини 
входили у зимовий період здоровими, добре розвиненими. Перезимівля 
ріпаку була відмінна, після перезимівлі мали по 350-400 тис. рослин на 
гектарі, які швидко відновили вегетацію. Насамперед гібрид ПР45Д05 було 
обрано за високий потенціал урожайності та добру зимостійкість. Дуже 
подобається його стійкість до вилягання, швидке та інтенсивне гілкування, 
посухостійкість.

Сіяли в ранні строки, але лише 50% – в умовах достатнього зволоження, але 
завдяки сильному стартовому росту гібрида та пізнішим дощам посіви 
вирівнялися навіть там, де сходи були менш рівномірними.  Для запобігання 
переростання та покращення перезимiвлi, а також проти хвороб двократно 
був застосований системний фунгіцид Карамба. Рослини ввійшли в зиму 
добре розвинутими (8-10 листків), коренева шийка не виносилася на 
поверхню ґрунту та щільно прилягала до землі. Перезимівля відмінна. З 
насінням Піонер® працюємо вже 3 роки. В гібриді подобається його 
поведінка при ранньому посіві, зимо- та морозостійкість, а також здатність не 
вилягати. 

Посіяли за умов недостатнього зволоження, але сходи отримали дружні. 
Гібрид входив в зиму у фазі 6-8 листків. Навесні ми помітили, що його рослини 
повільно відновлюють весняну вегетацію. Ми вважаємо, що посів гібридів 
озимого ріпаку Піонер® різних груп стиглості створює для нас ширше вікно 
для ефективного планомірного використання ЗЗР та добрив. А це важливо 
враховуючи нашу загальну площу під озимим ріпаком – понад 2000 га. 
Позитивом цього гібриду є здатність рослин до інтенсивного гілкування. 
Гарний розвиток кореневої системи за мінімальної технології обробітку ґрунту 
створює чудові передумови до отримання високого урожаю.

Піонер вирощую вже 12 років. З ріпаків вирощував ПР45Д01, ПР46В10, 
ПР46В14, ПР46Б15. Насіння ПР45Д03 було добре відкаліброване, мало 
відмінну схожість та енергію росту. Посіяли в ранні строки в повністю суху 
землю на глибину 3 см. Дружні сходи з’явилися 3-5 вересня. Відмічено 
повільне наростання вегетативної маси. Застосування ретардантів не 
проводилося. В зиму рослини ріпаку ввійшли добре розвиненими. Розетка 
середня та дуже розгалужена – від 10-12 листків при висоті рослини <30 см. 
Перезимівля відмінна, загибелі практично не було. Важливо, що гібрид 
практично не переростає при ранніх строках посіву, має інтенсивне 
наростання при відновленні вегетації, сильне гілкування,  рівномірно цвіте та 
дозріває, стійкий до вилягання. Дуже гарні результати, особливо враховуючи 
недостатнє зволоження. Прогнозована урожайність біля 35 ц/га.

Озимий ріпак Піонер®  вирощуємо протягом двох років і задоволені 
результатом. Цього року висіяли ПР46В20 та ПР44В22. Це високорослі 
врожайні гібриди з різницею в достиганні в 4-5 днів, що дає змогу 
ефективніше  використовувати техніку. Поля готуємо ретельно: двохразове 
дискування, передпосівна культивація з вирівнюванням і внесенням 
нітроамофоски (200 кг/га). Обов’язкові елементи – внесення ґрунтового 
гербіциду, грамініциду, інсектициду та регулятора росту, а навесні – аміачної 
селітри та сульфату амонію. Вважаємо, що нехтувати захистом від весняних 
шкідників та хвороб недоречно. При дотриманні технології можна сподіватись 
на досить пристойні врожаї.  Наприклад, в умовах 2013 р. гібрид ПР46В14 
дав 46 ц/га при вологості 8,5%.

Засіваємо всі площі ріпаком Піонер® вже 4 роки. В цьому сезоні посів 
розпочали 25 серпня в достатньо зволожений грунт. Отримали дружні та 
сильні сходи. Розвиток рослин з самого початку був дуже впевненим, на нього 
не вплинула навіть нестабільна температура в першій декаді жовтня. При 8-9 
листках провели обробіток фолікуром 0,6 л/га + кінфосом 0,8 л/га. В 
перезимівлю рослини ввійшли з 10-13 добре розвинутих листків, яскраво-
зеленими, без ушкоджень. За відсутності снігового покриву і при -24  º С майже 
70-80% листової маси загинуло. З перезимівлі живими вийшли 350-450 тис. 
рослин/га, які швидко відновилися. Гібрид нам подобається своєю 
виповненістю стручків, стійкістю до вилягання та осипання, зимостійкістю. 
Найкращі результати, які ми отримували в попередні роки були на ПР46В10 
на площі 450 га було до 31,5 ц/га. Судячи з гарного стану рослин і в цьому 
році розраховуємо на не слабші показники. 

Озимий ріпак Піонер® вирощуємо вже не перший рік. Задоволені виглядом 
та станом рослин. Особливо хочеться відмітити якість насіння компанії і його 
придатність для висіву малими нормами (400-500 тис/га). При посіві в 
оптимальні строки ПР46В20 швидко наростив розетку і ввійшов у зиму з 9-10 
листків при товщині кореневої шийки 11-12 мм. Відновлення весняної 
вегетації було помірне, що, на нашу думку, дало можливість рослинам 
уникнути весняних приморозків. В порівнянні до конкурентів виділяється 
більшою кількістю стручків на одну рослину. В минулому році у нас на круг 
ріпак Піонер® забезпечив  4 т/га. 

ПР44Д06 займає значну частку наших посівів ріпаку. Посіяли 1-4 вересня з 
міжряддями 19,5 см з нормою висіву 1,14 кг/га, що дало змогу отримати 
густоту 467 тис. шт./ га. При посіві було внесено 80 кг/га амофосу, 
попередником була парова пшениця. Восени в фазі 7-8 листків провели 
обробку інсектицидами та фунгіцидами, підживили бором, магнієм та азотом. 
Весною зробили підживлення карбамідом N 50 кг/га, аміачною селітрою 
N 36 кг/га, сульфатом магнію N 26 кг/га та бором. На сьогодні можу виділити 
високу зимостійкість гібриду, дуже подобається низька висота рослин, що дає 
змогу зручно обробляти причіпними оприскувачами та спрощує збирання 
комбайном.

Вирощуємо озимий ріпак торгової марки Піонер® протягом трьох років і 
завжди маємо гарний результат. Вирощували гібриди ПР46В15, ПР45Д03. В 
цьому виробничому періоді вирощуємо ПР46В20, який обраний за 
результатами демонстраційних посівів минулого року, де він показав найвищу 
урожайність-4,41 т/га. На сьогоднішній день бачимо, що не помилились в 
своєму виборі. Даний гібрид чудово перезимував і ми маємо хороші види на 
урожай. Також відзначу, що даний гібрид повільно нарощує вегетативну масу з 
осені, що дозволяє обмежитись одноразовим застосуванням регуляторів 
росту. Рекомендую даний гібрид  для ранніх строків посіву в господарствах з 
інтенсивною технологією вирощування.

Кліматичні умови господарства вирізняються надзвичайно малою кількістю 
опадів, грунти – малим вмістом гумусу. Враховуючи результати випробовувань 
та досвід колег, вирішили перейти на насіння озимого ріпаку Піонер®. Після 
збирання озимої пшениці, внесли 100 кілограмів на га аміачної селітри,  
задискували на 10 см. Посіяли 28.08.2013 з густотою 500 тис. рослин на га. 
Використали ґрунтові гербіциди Бутизан та Бамбу. В фазу 4-х листочків обробили 
Карамбою та Фюрі та зробили позакореневе живлення рослин сіркою. В зиму 
рослини ввійшли в фазі 6-8 листочків, діаметр кореневої шийки - 60 мм. Навесні 
випало 10% рослин. Підживили -150 кг/га нітроамофоскою, обробили 
гербіцидом Сальса компанії «Дюпон» та інсектицидом Нурел Д. Перед цвітінням 
обробили фунгіцидом Тілмор та внесли мікроелементи із вмістом бору. 230 га 
гібридів MAXIMUS® від компанії Піонер® знаходяться в гарному стані. 
Сподіваємось ,що наші зусилля,віддячать нас рясним врожаєм. Нажаль,всі 
ріпаки в Березанському районі, взимку, загинули. Піонер® вистояв.



Шановні партнери!
З детальною інформацією про наші гібриди звертайтеся до наших представників у своєму 
регіоні. Вони допоможуть Вам підібрати найкращий гібрид саме для Вашої місцевості та 
підкажуть, де його придбати.

Україна, 04070, Київ, вул. Спаська, 30а
Тел.: +38 (044) 496-30-07; факс: +38 (044) 496-30-06
www.pioneer.ua


