
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 
у Загальноукраїнському Конкурсі врожайності 

«ПІОНЕР МАКСИМУМ 2017» 

 

КУЛЬТУРА                  КУКУРУДЗA             СОНЯШНИК 

 ПІБ АГРОНОМА-КОНСУЛЬТАНТА  «DuPont Pioneer»         _____________________________________________________________ 

1. Назва господарства / філії  
 

2. Фактична  адреса господарства  
 

 

3. Агро-кліматична зона по якій приймає участь: № На зрошенні 

4. ПІБ Голови /Директора господарства  

5. ПІБ Головного агронома господарства  
 

6. Моб. телефон представника господарства  
Електронна пошта  
Телефон господарства  

7. Гібрид «DuPont Pioneer», що приймає участь в 
конкурсі (латиницею): 

 

8. Адреса поля, що приймає участь:  
Координати: Широта/ Довгота 

 

9.  Площа поля (га):  

10. Дата посіву (дд/мм/рр):  
11. Попередник:  
Я ознайомлений з правилами Загальноукраїнського Конкурсу врожайності «ПІОНЕР МАКСИМУМ» та підтверджую свою згоду щодо участі 
в цьому Конкурсі, крім того надаю свою згоду щодо публікації моїх фото у ЗМІ, друкованих матеріалах компанії «DuPont Pioneer», на сайті 
www.pioneer.ua, та погоджуюсь з тим, що компанія «DuPont Pioneer» може надсилати мені маркетингові повідомлення за допомогою 
засобів електронного зв’язку. 
Даним надаю свою згоду на отримання, обробку, використання та зберігання моїх персональних даних у відповідності до ЗУ «Про захист 
персональних даних» від 01.06.2010р.       
 
ПІБ ________________________________________________________________________________________________________ Підпис _____________________________________  Дата _________________ 
                                                                         (Голова/ Директор господарства) 

 
ПІБ ________________________________________________________________________________________________________ Підпис _____________________________________  Дата _________________ 
                                                                          (Агроном господарства) 

 
ПІБ ________________________________________________________________________________________________________ Підпис _____________________________________  Дата _________________ 
                                                                          (Агроном-консультант «DuPont Pioneer») 

 

АКТ ЗБОРУ ВРОЖАЮ 

12. Технологія обробітку: 

12.1 Основний обробіток грунту: Глибина (см):                                        дата: 

12.2 Основне удобрення: N_________P__________K________ Дата: 

12.3 Передпосівне удобрення: N_______ P________K_______ 12.4 Удобрення при посіві: N______P_______K______ 

12.5 Норма висіву (тис. насінин/га): 12.6 Підживлення: N_________P_________K________ 

12.7 Гербіциди: 

12.8 Інсектициди: 

12.9 Фунгіциди: 

12.10 Мікродобрива/Стимулятори: 

13. Облік врожайності  

13.1 Дата уборки: 13.2 Площа облікової ділянки (га): 

13.3 Валовий збір зерна (ц)  13.4 Урожайність (ц/га): 

13.5 Вологість під час збору врожаю (%): 

13.6 Залікова  урожайність зерна при кондиційній вологості (ц/га): 
14. Комісія: Представники «DuPont Pioneer» 

Регіональний / 
територіальний керівник:     ПІБ ________________________________________________________   Підпис ___________________________   
 
Агроном-консультант:            ПІБ ________________________________________________________  Підпис ___________________________        
 
Представник господарства: ПІБ ________________________________________________________  Підпис ___________________________        
 

Я підтверджую, що вся інформація в Акті Збору Врожаю є достовірна, точна і відповідає Правилам Загальноукраїнського Конкурсу 
врожайності «Піонер Максимум 2017». 

 

http://www.pioneer.ua/


ПРАВИЛА ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ ВРОЖАЙНОСТІ «ПІОНЕР МАКСИМУМ 2017» 

1. Загальноукраїнський конкурс врожайності «Піонер Максимум», (далі-«Конкурс») проводиться 

компанією ТОВ «Піонер Насіння Україна»  (далі DuPont Pioneer) серед сільгоспвиробників України в двох 

номінаціях: «Кращий врожай гібриду кукурудзи DuPont Pioneer» і «Кращий врожай гібриду соняшнику 

DuPont Pioneer». 

Конкурс проводиться у 6-ти агро-кліматичних зонах та у зоні зрошенні: 1) Полісся; 2) Західний Лісостеп 

та Карпати; 3) Центральний Лісостеп; 4) Східний Лісостеп;  5) Правобережний Степ; 6) Лівобережний  Степ; 

і 7) На зрошенні.  

В кожній з 6-ти агро-кліматичних зон будуть визначені 1, 2 і 3 місця в кожній номінації, а в зоні на зрошені 

буде визнечено лише 1 місце переможця в кожній номінації. 

2. Учасником Конкурсу є спеціаліст господарства, який відповідає за вирощування гібриду DuPont Pioneer. 

В Конкурсі заборонена участь співробітникам компанії DuPont Pioneer, та членам їх родин. 

3. Вимоги до Учасників: 

 Учасником конкурсу може бути будь-яка юридична особа України /підприємець, який вирощує в 

своєму господарстві в сезоні 2017 року мінімум 300 га кукурудзи та/ або 100 га соняшнику. 

 Розмір поля, яке приймає участь в Конкурсі повинен бути не менше ніж 50 га. 

 Заявка на  участь в Конкурсі оформляється окремо на кожну ділянку під один гібрид.  

Максимальна кількість анкет від спеціаліста/агронома відповідального за вирощування – 1 (в 

кожній номінації). Максимальна кількість анкет від одного господарства – необмежена, але в 

заліку приймається від господарства лише одне поле з максимальним показником врожайності. 
 

4. Термін подачі заявки на участь у Конкурсі – з 10 травня до 31 серпня 2017 року. З питань подачі Заявки, 
господарства звертаються до представника / агронома-консультанта компанії DuPont Pioneer в своєму 
регіоні (також заявку можна знайти на сайті Компанії www.pioneer.ua). 

 

5. За тиждень перед збором врожаю, господарство повинно проінформувати та запросити агронома-

консультанта компанії DuPont Pioneer щодо здійснення фіксації показників врожайності. 

6. Оцінка врожайності відбувається під час збору врожаю кукурудзи або соняшнику силами та коштами 

господарства, що приймає участь в Конкурсі, методом збору залікових контрольних ділянок в присутності 

агронома-консультанта та регіонального/ територіального керівника компанії DuPont Pioneer, які 

засвідчують цей результат в Акті збору врожаю. 

7. Результати у вигляді Актів збору отриманої врожайності приймаються для участі в Конкурсі у перерахунку 

до залікової врожайності при кондиційній вологості до 01 грудня 2017 року. 

8. Призи  Учасникам, що перемогли в Конкурсі: 1 місце – смартфон, 2- місце – відеореєстратор, 3 місце –
набір для пікніка. Призи господарствам, що перемогли в Конкурсі: 1 місце – 15 посівних одиниць (далі 
п.о.) насіння інноваційних гібридів DuPont Pioneer, 2- місце – 10 п.о. насіння інноваційних гібридів DuPont 
Pioneer, 3 місце – 5 п.о. насіння інноваційних гібридів DuPont Pioneer. 

9. Максимальна вартість подарунків та фасування п.о. визначається компанією DuPont Pioneer (фасування – 
виходячи із розрахунку 1.п.о. кукурудзи = 80 тис. насінин, 1.п.о. соняшнику = 150 тис. насінин).  

10. Факт передачі призів у виглядів п.о. в кількості згідно правил Конкурсу, передбачає продаж кожної 
посівної одиниці за 1,20 грн. включаючи ПДВ, із належним оформленням видаткової накладної завіреної 
підписами та печатками з двох сторін із зазначенням посади та ПІБ підписантів 

 

11. Всі учасники надають свою згоду на отримання, обробку, використання та зберігання своїх персональних 

даних у відповідності до ЗУ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010р.  Всі Учасники дають свою 

згоду щодо публікації результатів Конкурсі (урожайність, технологія обробітку та ін. інформація) за їх 

участю в мережі Інтернет, ЗМІ, на сайті компанії www.pioneer.ua, а також на сайтах партнерів DuPont 

Pioneer, в друкованих матеріалах компанії DuPont Pioneer.   

12. Всі Учасники, що порушили хоча б одне з правил участі, виключаються  з участі в Конкурсі на будь-якому 
етапі. 

DuPont Pioneer буде зберігати Вашу особисту інформацію протягом терміну, необхідного для виконання цілей, що викладені в цьому 
повідомлені, якщо більш тривалий термін не вимагається або дозволяється законом. Овальний логотип DuPont є зареєстрованим 
торговельним знаком DuPont. ®, ™, ℠ - зареєстровані торговельні і сервісні знаки DuPont та Pioneer Hi-Bred International Inc. 

 

http://www.pioneer.ua/
http://www.pioneer.ua/

