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 Історія Seed Grain в Україні бере початок з тих часів, коли 
засновник компанії — американець Бернард Мейзі приїхав в нашу 
країну. Він спочатку був вражений красою і родючістю наших 
земель. А проживши тут більше 10 років, остаточно закохався в її 
безкраї поля і луки. Він почав цікавитися місцевими традиціями 
агросектору. І чим глибше він занурювався у вивчення даної сфери, 
тим більше дивувався величезному потенціалу, що прихований в 
українських землях.
 Повернувшись до Америки, він прийняв рішення і далі 
розвивати агрогосподарство в Україні. Це і послужило стартом його 
експериментів у селекції. Виведені ним нові сорти та гібриди ріпаку, 
кукурудзи та соняшника були повністю адаптовані до наших грунтів 
і кліматичних умов. І ці традиції залишаються незмінними до 
теперішнього часу.
 Компанія Seed Grain Company одна з інноваційних, яка 
динамічно розвивається, в галузі селекцій й вирощування 
сільськогосподарських культур у США та Канаді. Наші лабораторії 
працюють разом з Гуельфським Університетом в Онтаріо.   
 Селекціонери Seed Grain мають ексклюзивні  патенти на 
розробку нових гібридів соняшника стійкого до Orobanche Cumana 
(заразиха, вовчок) агрессивних рас. Зараз, досягнувши високого 
рівня селекційно-генетичних досліджень у США та Канаді, Seed 
Grain Company виходить за межі Північної Америки і починає 
розвивати дистрибуцію в Україні, так як саме наша країна має 
необмежений  потенц іал  для  вирощ ування  й  розвитк у 
сільськогосподарських культур.    

Про компанiю
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Компанія Seed Grain сформувала впливову дистриб’юторську мережу в 
різних країнах, у тому числі в Україні. Відмінною особливістю мережі 
вважаються жорсткі вимоги до всіх підрозділів, зайнятих дистрибуцією 
продукції Seed Grain. У кожного дистриб’ютора є технологічні умови для 
правильного зберігання насіння, організації доставки з дотриманням 
необхідного температурного режиму та режиму вологості. Співробітники 
компаній-дистриб’юторів проходять навчання і ретельно вивчають 
характеристики продукції Seed Grain перш, ніж консультувати покупців з 
питань вибору гібрида, посіву, догляду та збирання врожаю.

Такі жорсткі вимоги до дистриб’юторів є дзеркальним відображенням 
вимог, які Seed Grain Company висуває до себе. Компанія стежить за 
інноваціями в сільгоспвиробництві, орієнтується на найвищі показники 
якості і врожайності. Тому важливо, щоб дистриб’ютори зробили все для 
реалізації закладеного потенціалу продукції Seed Grain. Компанія 
намагається виключити навіть найменшу ймовірність впливу випадкових 
факторів, як то неуважність персоналу, недотримання технологічних 
умов, втручання непередбачених зовнішніх факторів.

Допрацювання посівного матеріалу відбувається на двох сучасних 
заводах у штаті Небраска місто Омаха та в штаті Індіана місто Мансі.
Переваги нашої компанії:
- власні станції селекції в США та Канаді;
- співробітництво з передовими закладами та спеціалістами  у галузі 
генетики, селекції та біотехнологій;
- діагностичні лабораторії, які контролюють якість продукції на кожному 
етапі виробництва;
- посівний матеріал, який дозволяє досягати стабільно високих урожаїв;
- мережа дилерів, яка динамічно розвивається.

Ви оціните переваги роботи з нами!
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Основні напрямки діяльності - виведення сортів
і гібридів кукурудзи, соняшника, ріпаку, пшениці та
ячменю.
Приоритетом є висока адаптивність рослин,
стійкість до розповсюджених захворювань
і максимальна урожайність. 

100%
імпорт

100%
адаптивність

50 000
рослин на гектар

10
доступних
селекцій

Висока
урожайність

Турбота
про посіви

Міцні
паростки

Відмінна
якість

Наша компанIя

Досягнення

Переваги

6



Наша продукцIя

ГібридиГібриди
соняшникасоняшника

Гібриди
соняшника

ГібридиГібриди
кукурудзикукурудзи
Гібриди

кукурудзи

СортиСорти
пшениціпшениці
Сорти

пшениці
СортиСорти

ячменюячменю
Сорти

ячменю

ГібридиГібриди
ріпакуріпаку

Гібриди
ріпаку
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Чому обирають Seed Grain Company?

Індивідуальний агрономічний підхід до кожного клієнта

Все насіння соняшника, ріпаку та кукурудзи швидко

пристосовується до змін кліматичних умов і

навколишнього середовища.

Гнучкі цінові умови

При дотриманні рекомендацій по термінах і

догляді за гібридами, демонструють стабільно

високу врожайність.

Розвинені фінансові механізми

Середній показник вмісту олії в гібридах 

Seed Grain — 52%,

що робить їх одними з кращих для

використання в харчовій промисловості.

Неперевершена якість американської селекції

Ви зможете підібрати насіння соняшнику,

кукурудзи та ріпаку, що найкраще підходять

для вашого регіону.
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ГIБРИДИ СОНЯШНИКА



Соняшник

Фаза 00-09:
Проростання

Фаза 10-39:
Період вегетації

Фаза 51-69:
Період бутонізації
та цвітіння

Фаза 71-89:
Період дозрівання
і стиглості

- температура грунту приблизно 10°С;
- оброблена і достатньо волога земля;
- глибина посіву 3-6 см (в залежності від вологості грунту);
- контроль за кількістю насіння, яке висівається. 

- на стадії 2-5 пар листків відбувається закладка
  корзинки, а значить формується майбутня урожайність;
- рослини потребують підвищеної кількості поживних
  речовин, тому в цей час краще всього додавати
  макро- і мікроелементи.

- фаза швидкого росту;
- в цей період рослина посиленно споживає
  фосфор та калій;
- доцільно використовувати пасіку для кращого опилення.

- фізіологічна стиглість досягається коли вологість насінин
  досягає 28%;
- максимальна кількість масла в насінні досягається на
  20-25 день цвітіння;
- при необхідності проводять десикацію соняшника
  препаратами гліфосату або диквату, при вологості насіння
  не більше 30%.

      Соняшник (Helianthus annuus) - одна з найважливіших олійних культур 
у світ і .  Порівняно з іншими олійними культурами, в ін дає найвищий вихід
масла з гектару. Батьківщиною соняшника вважають Північну і Центральну
Америку, а через деякий час культура поширилась по Європі. З метою отримання 
масла, його почали культивувати в XVIII ст. в Україні та Росії, а вже потім у інших країнах.
Рослина унікальна своєю універсальністю, для переробки підходять всі частини 
рослини. З насіння виготовляють масло і додаткові продукти (макуха і шрот). Окрім 
цього, соняшник чудовий медонос. У портфелі компанії Seed Grain є двадцять чудових 
гібридів, які оцінять навіть найвибагливіші професіонали.

      На різних фазах розвитку соняшника на нього впливають різні фактори:
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      Для посіву важливо використовувати якісне, протруєне насіння і приділити 

особливу увагу обробці ґрунту для того, щоб прискорити розвиток кореневої системи. 

Бажаний ранній посів, для того, щоб уникнути високих температур на момент цвітіння. 

Сівалка повинна рухатися в режимі повільного посіву (6 км / год максимум). Норму 

висіву треба збільшити на 5-10% по відношенню до передбачуваної схожості.

        

      Внесення ґрунтових гербіцидів виробляють до посіву, після однієї або двох 

культивацій з обов'язковою заробкою в ґрунт при недостатній вологості. Технологію 

«Чисте поле» використовують на стадії 4 листків (2-4 листки - дводольні, 1 лист - 

злакові). Під час посиленої вегетації аж до стадії «зірочки» доцільно вносити бор і 

додаткові мікро- та макродобрива. Підвищена кількість внесених азотних добрив 

може істотно збільшити термін вегетації рослини.

       

      Збір врожаю виробляють при вологості насінин 8-10%. Частина бурих висохлих 

рослин повинна бути 88-90%, а світло-жовтих не більше 10-12%.

      Для тривалого зберігання підходять насінини з вологістю не більше 7-8%.

11



ТехнологIя на основI трибенурон-метилу

   Гербіциди цієї групи (Експрес, Гранстар) мають ефективність проти широкого спектру 
дводольних бур'янів, особливо, таких як амброзія, осоти, лобода біла, лопух і дурман 
звичайний. Дуже пластичний по строкам внесення: від 2 - 8 листків культури. Дія 
препарату не залежить від рівня гумусу в ґрунті, її структури і вологості.
      Трибенурон-метил швидко (протягом 3-х годин) зупиняє поділ клітин чутливих видів 
бур'янів, у результаті чого їх ріст блокується і вони не конкурують з культурою за 
елементи живлення і воду. Видимі симптоми з'являються через 5-8 днів, а повна 
загибель бур'янів настає через 10-25 днів. Тепла і волога погода підвищує швидкість дії 
гербіциду, а прохолодна та суха - зменшує.

2 пари 8 пар

Грунтові 
гербициди

Гербіцид, що містить
трибенурон-метил

однократне внесення 20-25 г/га

или 2х кратное внесение

10-15 г/га 10-15 г/га

Гербіциди для знищення злакових бур’янів 

Технологія передбачає посів спеціалізованих гібридів соняшнику. Компанія Seed 
Grain має в своєму портфелі п’ять гібридів для цієї технології:
- Акрон (100-108 днів);
- Сівас (108-112 днів);
- Марлон (112-116 днів)
- Сільвер (108-112 днів).
Норма використання гербіциду для цих гібридів становить 25г на гектар.
- Тайгер (108-112 днів). Норма використання гербіциду для цього гібриду становить 
50г на гектар.
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      Невелике пожовтіння (фітотоксичність) рослин соняшнику та невелика затримка в 
зростанні на момент обробки передбачена технологією. Якщо норма препарату не 
завищена, нормальний ріст і зовнішній вигляд відновлюється протягом 1-2 тижнів.

Застереження в використанні технології:

      - не рекомендується вирощувати соняшник за цією технологією на полях, де на 
попередниках використовувалися гербіциди (сульфанілсечовини, імідазоліни, 
тріазолпірімідіни). Це може призвести до негативного  впливу  на стійкість культури;

      - не вносити препарат протягом трьох діб після злив або штучного зрошення;

     - в разі необхідності внесення протизлакових гербіцидів, інтервал між внесеннями 
таких препаратів і гербіциду на основі трибенурон-метилу повинен становити не менше 
7 днів;

      - забороняється використання трибенурон-метилу в бакових сумішах з мікро- та 
макродобривами, а також інсектицидами з групи фосфорорганічних сполук, так як це 
може призвести до фітотоксичності рослин і навіть їх загибелі.

      Падалиця подібного соняшнику є стійкою до сульфанілсечовини, імідазолінів, 
тріазолпірімідінам. Для знищення падалиці такого соняшнику при вирощуванні 
наступної культури в сівозміні слід використовувати продукти, що мають в своєму складі 
2,4-Д, дікамба, флуроксіпір, клопірамід, МЦПА.

Гібриди Схема використання препарату

Акрон

Сивас

Марлон

Сільвер

Тайгер

Внесення в два етапи з нормою 

10-15 грам + 200 мл ПАВ

Внесення однократно з нормою 
15-25 + 200 мл ПАВ

Внесення однократно з нормою 
50 грам + 200 мл ПАВ
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   Гербіциди даної групи (Євро-Лайтнінг (БАСФ), Каптора (Сингента)), містять в собі  
діючі речовини системної дії:
      - імазапір 15 г / літр + імазамокс 33 г / літр.
  Перші ознаки гербіцидної дії спостерігаються на 5-8 день після внесення препарату. 
Повна загибель бур'янів відбувається протягом двох тижнів, ґрунтову дія препарату 
триває протягом 8-ми тижнів. Період між появою сім'ядоль і утворенням першої пари 
листків у рослини соняшнику є критичним. У цей період не рекомендується 
застосовувати гербіциди з групи імідазолінонів.

Переваги даної системи
     - одночасне знищення як однорічних дводольних так і однорічних злакових бур'янів;
  - можливість контролювати найбільш проблемні бур'яни (амброзія, берізка польова, 
лопух, дурман звичайний і т.д)
     - тривалий термін захисту сходів культури після внесення препарату.
     - можливість контролю всіх відомих рас вовчка (А-Н) в посівах соняшнику.

  Технологія передбачає використання спеціалізованого гібрида соняшнику, який 
характеризується генетичної стійкістю до імідазолінонів.

  Seed Grain представляє свої гібриди, які не тільки стійкі до імідазолінонів, але і мають 
генетичну стійкість до деяких рас вовчка.

- Батавия (98-103 днів);
- Денвер (108-112 днів);
- Кайсері (112-116 днів);
- Ларедо (115-120 днів).

Гибриды

Батавия
Денвер
Кайсері
Ларедо

1,0-1,2 

ТехнологIя на основI IмIдазолiнонiв 

(Система «Чисте Поле»)(Система «Чисте Поле»)(Система «Чисте Поле»)

Схема использования препарата, л/га
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Грунтові 
гербициди

Гербіцид, групи
імідазолінонів

1,0-1,2 л/га

Гербіциди для знищення злакових бур’янів 

2 пари 6 пар

     Зміна кольору (пожовтіння) рослин соняшнику або тимчасова затримка їх 
зростання після обробки препаратом передбачається технологією. Як правило 
нормальний ріст і зовнішній вигляд рослин відновлюється протягом 1-2 тижнів.

     УВАГА:

     - застосовувати препарати групи імідазолінонів на одному і тому ж полі 
допускається не частіше одного разу на три роки, щоб уникнути накопичення післядії 
на наступні культури;

     - не рекомендується вирощувати соняшник по системі «Чисте поле» на полях, де 
на попередниках використовувалися гербіциди з сульфанілсечовини, імідазолінони, 
тріазолпірімідінами;

     - не вносити препарат протягом трьох діб після сильних злив і після штучного 
зрошення;

     - не використовувати дані препарати в бакових сумішах з ПАР та іншими 
гербіцидами, в тому числі протизлаковими;

     - ніколи не використовувати дані гербіциди в бакових сумішах з інсектицидами 
групи фосфорганічних з'єднань і з будь-якими сумішами добрив.

     Для знищення падалиці такого соняшнику при вирощуванні подальшої культури 
слід обов'язково використовувати препарати містять 2,4-Д, дікамба, флуроксіпір, 
клопірамід, МЦПА.
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Гібрид соняшника СівасГібрид соняшника СівасГібрид соняшника Сівас

%
Високоолійний 

(до 49%)СередньопізнійСередньорослий

Класика для тих, хто віддає перевагу системі, яка допускає
використання гербіциду Гранстар. Норма витрати
15 грам (2 обробки) або 20 грам (1 обробка) 

Толерантний до гербіцидів групи сульфонілсечовини
(технологія Sumo гербіцидів Гранстар, Експрес;
діюча речовина – трибенурон-метил 750 г/кг)

Заглиблено-гілляста коренева система

Великорозмірні опуклі кошики

Щільне наповнення насінням

Витримує спеку в період цвітіння

Виживання в екстремальних умовах

Толерантність до вовчка раси А-Е, фомопсису, сірої гнилі, фомозу

Адаптований для технології No-till

Потенційна врожайність – 55 ц/га

Гібрид Сівас врожайний у всіх регіонах України.
Рекомендована густота
посіву в помірно-вологих зонах 65 – 75 тис. рослин/га,
в посушливих — 55 – 65 тис. рослин/га.

108 — 112 днів108 — 112 днів108 — 112 днів

Гібрид соняшника АкронГібрид соняшника АкронГібрид соняшника Акрон

%
Високоолійний

(до 51%)РанньостиглийСередньорослий

Ранньостиглий гібрид соняшника, оптимізований для гербіцидів,
що містять трибенурон-метил 

(Гранстар, Експрес – норма витрати 15 грам (2 обробки) або 20 грам (1 обробка). 

Толерантний до гербіцидів групи сульфонілсечовини 
(технологія Sumo гербіцидів Гранстар, Експрес; 
діюча речовина — трибенурон-метил 750 г/кг);

Стійкий до вовчка раси А-F;

Інтенсивно зростає на стартовому етапі вегетації;

Висока стійкість до посухи;

Генетично стійкий до гербіцидів групи на основі 
трибенурон-метилу (гомозиготний гібрид);

Комплексно стійкий до хвороб;

Толерантний до фомопсису, різновидам білої гнилі;

Стійкий до несправжньої борошнистої роси;

Адаптований для технології No-till.

Потенційна врожайність – 50-55 ц/га

Гібрид Акрон врожайний в степових, лісостепових регіонах, Поліссі. 
Рекомендована густота посіву в помірно-вологих зонах 

55 – 65 тис. рослин/га, в посушливих — 45 – 55 тис. рослин/га.

100 — 108 днів100 — 108 днів100 — 108 днів

Tribenuron-methyl

Tribenuron-methyl
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Гібрид соняшника БатавіяГібрид соняшника БатавіяГібрид соняшника Батавія

Гібрид соняшника БеккерГібрид соняшника БеккерГібрид соняшника Беккер

%

%

Високоолійний 
(до 51%)

Високоолійний 
(до 48%)

Ранньостиглий

Середньоранній

Середньорослий

Середньорослий

Ексклюзивний гібрид від Seed Grain Company. Об’єднує в собі
рідкісні якості ранньостиглості та стійкості до імідазолінів

(препарати Євро-лайтнінг (BASF), Каптора (Syngenta), Віталайт (Укравіт)

Висока енергія росту на початкових етапах
органогенезу. Високоолеїновий гібрид для системи
«Чисте поле»

Стійкий до системи Clearfield®
(діюча речовина гербіциду — імазапір 15 г/л + імазамокс 33 г/л)

Гібрид помірно інтенсивного типу вирощування

Добре реагує на підвищення врожайності грунту і добрива

Вихід масла 51%

Технологічний у виробництві

Для своєї групи стиглості дуже високоврожайний і стабільний

Толерантний до вовчка (А-Е)

Рекомендований для Степу і Лісостепу України,
але також дуже стабільно веде себе і в інших регіонах

Володіє високою енергією початкового зростання

Потенційна врожайність — 50-55 ц/га

Стійкий до системи Clearfield®
(діюча речовина гербіциду — імазапір 15 г/л + імазамокс 33 г/л)

Олійність — до 48 %

Стійкий до вовчка раси А–F

Швидкий стартовий темп зростання

Високий потенціал врожайності

Придатний до мінімальної і нульової обробки грунту

Обов’язково дотримання сівозміни

Генетична близькість до гібриду Кайсері

Потенційна врожайність – 50-55ц/га

Вміст олеїнової кислоти - до 90%
(при дотриманні технології вирощування)

Рекомендована густота посіву для гібрида Батавія
становить 55 — 65 тис. рослин/га для посушливих регіонів,

65 — 75 тис. рослин/га для регіонів з нормальною вологістю.

Гібрид Беккер адаптований для всіх регіонів України.
Рекомендована густота посіву становить 55 – 65 тис.
рослин/га для посушливих регіонів, 65 – 75 тис. рослин/га
для регіонів з нормальною вологістю.

98 — 103 дні98 — 103 дні98 — 103 дні

108 — 112 днів108 — 112 днів108 — 112 днів
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Гібрид соняшника ГолденГібрид соняшника ГолденГібрид соняшника Голден

%
Високоолійний

(до 50%)РанньостиглийСередньорослий

Улюбленець у розуміючих фермерів.
Має чудову стійкість до борошнистої роси
та вовчка агресивних рас.

Толерантний до вовчка раси А–F

Високопластичний

Стійкий до нових рас несправжньої борошнистої роси

Інтенсивно зростає на старті вегетації

Стресостійкий до несприятливих впливів

Високостійкий до фомозу, пероноспорозу

Високоврожайний при мінімальній обробці землі

Придатний для пізньої сівби

Адаптований до посушливого клімату

Потенційна врожайність – 55 ц/га

Гібрид Голден врожайний у всіх регіонах України. Рекомендована
густота посіву в помірно-вологих зонах 55 – 65 тис. рослин/га,
в посушливих — 45 – 50 тис. рослин/га, в регіонах з підвищеною
вологістю – 65 – 75 тис. рослин/га.

100 — 108 днів100 — 108 днів100 — 108 днів

Гібрид соняшника ГібертГібрид соняшника ГібертГібрид соняшника Гіберт

%
Високоолійний

(до 53%)РанньостиглийСередньорослий

Новий гібрид соняшнику, який здивує вас своїми
показниками врожаю та олійності!

Високоолеїновий гібрид

Толерантний до посухи

Пластичний до умов вирощування

Адаптований до різних кліматичних умов

Стійкий до нових рас несправжньої борошнистої роси

Високий вміст олеїнової кислоти - до 80% 
(при дотриманні технології для високоолеїнового соняшнику)

Слід дотримуватися просторової ізоляції з звичайними
ліноленовими гібридами, так як перезапилення

високоолеінового гібрида з класичним ліноленовим може
призвести до значного зниження рівня олеїнової кислоти

у врожаї. Відстань між полями повинна бути не менше 200 м;

Стійкий до вилягання.

Потенційна врожайність — 50-55 ц/га

Гібрид Гіберт врожайний у степових, лісостепових зонах, Поліссі.
Рекомендована густота посіву в помірно-вологих зонах

65 – 75 тис. рослин/га, в посушливих — 55 – 65 тис. рослин/га

108 — 112 днів108 — 112 днів108 — 112 днів
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Гібрид соняшника ДенверГібрид соняшника ДенверГібрид соняшника Денвер

Гібрид соняшника ДентонГібрид соняшника ДентонГібрид соняшника Дентон

%

%

Високоолійний 
(до 50%)

Високоолійний 
(до 50%)

Середньоранній

Середньопізній

Середньорослий

Середньорослий

Новий гібрид, який обов’язково завоює свого покупця

Унікальний гібрид з підвищеною посухостійкістю і стійкістю
до великого спектру хвороб, у тому числі вертицильозу. 

Стійкий до системи Clearfield®
(діюча речовина гербіциду — імазапір 15 г/л + імазамокс 33 г/л)

Високий вміст олії — до 50%

Інтенсивно зростає на старті вегетації

Стресостійкий до екстремальних впливів

Стійкий до вилягання

Високостійкий до фомозу, фомопсису, вовчка раси А–F

Високостійкий до білої гнилі, вугільної гнилі, сухої гнилі

Адаптований до посушливих умов вирощування

Адаптований для технології No-till

Потенційна врожайність – 48-53 ц/га

Олійність 50%

Високоврожайний гібрид

Підходить для виробництва силосу

Середньорослий для своєї групи стиглості

Толерантний до фомозу, фомопсису,
склеротинії та вертицильозу

Помірний інтенсивний тип

Стійкий до стресових умов

Витримує великі коливання денної та нічної температури

Потенційна врожайність — 50-55 ц/га

Гібрид технології Clearfield® Денвер врожайний в Cтепу і Лісостепу.
Рекомендована густота посіву в помірно-вологих зонах

55 – 65 тис. рослин/га, в посушливих — 45 – 55 тис. рослин/га

Гібрид Дентон врожайний у всіх регіонах України.
Рекомендована густота посіву в помірно-вологих
зонах 55 – 65 тис. рослин/га, в посушливих —
45 – 50 тис. рослин/га, в регіонах з підвищеною
вологістю – 65 – 75 тис. рослин/га.

108 — 112 днів108 — 112 днів108 — 112 днів

112 — 116 днів112 — 116 днів112 — 116 днів
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Гібрид соняшника ЛаредоГібрид соняшника ЛаредоГібрид соняшника Ларедо

%

%

Високоолійний 
(до 50%)

Високоолійний 
(до 50%)Середньопізній

СередньопізнійСередньорослий

Середньорослий

У сегменті середньопізнього соняшнику Ларедо є абсолютною
новинкою, яка цікава перш за все поєднанням дуже високої
врожайності і стійкості до гербіцидів системи CLEARFIELD

Стійкий до системи Clearfield®
(діюча речовина гербіциду — імазапір 15 г/л + імазамокс 33 г/л)

Середньопізній (115 – 118 днів)

Стійкий до нових рас несправжньої борошнистої роси

Стійкий до вовчка (А-Е)

Висока потенційна врожайність і стабільність

Високостійкий до фомопсису, білої гнилі, вовчка раси А–Е

Максимально розкривається при дотриманні інтенсивної
технології вирощування і сівозміни.
Рекомендований при ранніх строках посіву;

Чутливий до загущення

Потенційна врожайність – 50-55 ц/га

Рекомендована густота посіву гібриду 
Ларедо становить 55 — 65 тис. рослин/га
для посушливих регіонів, 65 — 70 тис. рослин/га
для регіонів з нормальною вологістю.

115 — 118 днів115 — 118 днів115 — 118 днів

112 — 116 днів112 — 116 днів112 — 116 днів Гібрид соняшника КайсеріГібрид соняшника КайсеріГібрид соняшника Кайсері
Має кращу олійність в сегменті Clearfield®.

Надійний партнер для стабільно високих врожаїв.

Стійкий до системи Clearfield®
(діюча речовина гербіциду — імазапір 15 г/л + імазамокс 33 г/л)

Період вегетації: 112 – 116 днів

Інтенсивно зростає на початку вегетації

Посухо- та жаростійкий

Високий вміст олії — до 50%

Стійкий до стресогенних впливів

Придатний до класичних технологій землеообробки

Високостійкий до фомопсису, білої гнилі, вовчка раси А–Е

Адаптований для технології No-till

Потенційна врожайність – 50-55 ц/га

Гібрид Кайсері адаптований для всіх регіонів України.
Рекомендована густота посіву становить 55 – 65 тис. рослин/га

для посушливих регіонів, 65 – 75 тис. рослин/га для регіонів
з нормальною вологістю.
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Гібрид соняшника ПланоГібрид соняшника ПланоГібрид соняшника Плано

%

%

Високоолійний
(до 53%)

Високоолійний 
(до 50%)Ранній

Середньорослий

Середньорослий

Представляємо Плано, новинку,
яка підкорить найвимогливішого аграрія.

Ультраранній соняшник

Канадська селекція.

Вирощений в США.

Плано поєднує в собі, хорошу стійкість до хвороб, відмінну

врожайність і короткий термін вегетації 80-85 днів.

Відмінно показує себе на поливі. Чуйний до агрофону.

Стійкий до склеротинії, фомозу та фомопсису.

Дозріває на зеленому стеблі.

Як і всі ультраранні гібриди чутливий до кількості

азотних добрив,при їх збільшеному вмісті може подовжиться

термін вегетації.

80 — 85 днів80 — 85 днів80 — 85 днів

108 — 112 днів108 — 112 днів108 — 112 днів Гібрид соняшника МоррісГібрид соняшника МоррісГібрид соняшника Морріс
Цей новітній гібрид поєднує в собі відмінну

стійкість до вовчка та посухостійкість. 

Стійкий до вовчка раси А–G (толерантний до Н)

Високоврожайний гібрид

Екстенсивний тип

Швидкий старт на початку вегетації

Стійкий до посухи

Високий вміст олії — до 53%

Стійкість до негативних впливів і екстремальних погодних умов

Комплексно стійкий до хвороб

Толерантний до фомопсису, склеротинії, білої гнилі

Потенційна врожайність – 50-55 ц/га

Гібрид Морріс врожайний в степових, лісостепових зонах, Поліссі.
Рекомендована густота посіву в помірно-вологих зонах

65 – 75 тис. рослин/га, в посушливих — 55 – 65 тис. рослин/га

Середньоранній
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Проблема лімітованої сівозміни продовжує виливатися у велику кількість вовчка в посівах соняшнику. Як і 
раніше, аграрії відзначають, що рослина-паразит стала активніше просуватися на північ країни. Тим часом на 
півдні України ситуація дедалі погіршується. Роком раніше аграрії вже намагалися шукати гібриди соняшнику, 
стійкі до 7-ої раси вовчка, але у цієї рослини-паразита рас вже значно більше. Так, вовчок - це паразит, який не 
має власного коріння і харчується тільки за рахунок поживних речовин соняшнику. Все, що вона може 
отримати, надходить тільки від рослини-носія.

Компанія Seed Grain розуміючі потреби українських аграріїв презентує гібрид соняшнику Пронто(А-Н), що 
стійкий до усіх відомих рас вовчка та успішно протестований на демополях та у виробничих посівах.

Свої феноменальні властивості цей гібрид має завдяки унікальній генетиці. Два світових центри селекції у 
Канаді та США плідно працювали над цим гібридом на всіх стадіях селекції. Для того, щоб впоратися з новими 
расами вовчка, компанія Seed Grain виділила з деяких видів дикого соняшнику новий ген з вертикальною 
стійкістю до рас вовчка G і Н. Цей ген, за допомогою традиційних методів селекції, був впроваджений в 
гермоплазму гібриду Пронто, який має найвищі показники врожайності.

Показники врожайності, 2018 р.

Дніпропетровська обл. Криничанськи рн.

Полтавська обл. Хорольський рн.

Кіровоградська обл. Устинівський рн.

Запорізька обл. Запорізький рн.

Миколаївська обл. Вознесенський рн.

Херсонська обл. Бериславський рн.

Донецька обл. Добропільський рн.

Луганська обл. Кременський рн.

33 ц/га

36,5 ц/га

30,5 ц/га

29,5 ц/га

31,5 ц/га

28,1 ц/га

29,2 ц/га

29,8 ц/га
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Гібрид соняшника АстунГібрид соняшника АстунГібрид соняшника Астун

%
Високоолійний 

(до 52%)
СередньораннійСередньорослий

Чудовий вибір для справжніх цінителів! Гібрид, який об’єднує в собі 
унікальну стійкість до вовчка та несправжньої борошнистої роси. 
Вдало поєднує високий потенціал врожайності і високий вміст олії 
з гарною стійкістю до хвороб стебла та кошика. 

Стійкий до вовчка раси А-Н;

Стійкий до нових рас несправжньої борошнистої роси;

Середньоранній класичний;

Високий вміст олії до 52%;

Суперстійкий до пероноспорозу і фомозу;

Високостійкий до фомопсису, склеротинозу, білої гнилі;

Висока врожайність у всіх регіонах;

Висока стійкість до посухи та спеки;

Найвищий потенціал врожайності.

Потенційна врожайність – 55 ц/га

Гібрид Астун дає високі врожаї у всіх регіонах України. 

Рекомендована густота посіву становить

55 – 65 тис. рослин/га. Вимогливий до умов зберігання:

вологість до 85%, t до 25 градусів.

108 — 112 днів108 — 112 днів108 — 112 днів

%
Високоолійний 

(до 52%)
СередньораннійСередньорослий

100 — 108 днів100 — 108 днів100 — 108 днів Гібрид соняшника ПронтоГібрид соняшника ПронтоГібрид соняшника Пронто
Цей гібрид є нашою гордістю, оскільки поєднує в собі

феноменальну стійкість до вовчка та стійкість до стресів.

Толерантний до вовчка раси А-Н

Стійкий до нових рас несправжньої борошнистої роси

Ранньостиглий (період вегетації: 100 – 108 днів)

Високий вміст олії до 52%

Пластичний до методів обробки грунту

Інтенсивно зростаючий на початковій стадії

Середньорослий

Стійкий до фомозу, фомопсису

Дуже посухостійкий та жаростійкий

Потенційна врожайність — 55 ц/га

Гібрид Пронто досягає найкращої врожайності в степу, лісостепу,
поліссі. Рекомендована густота посіву в помірно-вологих

зонах 65 – 75 тис. рослин/га, в посушливих — 55 – 65 тис. рослин/га
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Гібрид соняшника ТалсаГібрид соняшника ТалсаГібрид соняшника Талса

%

%

Високоолійний 
(до 50%)

Високоолійний 
(до 49%)Середньранній

СередньораннійСередньорослий

Середньорослий

Розкішна класика! Гібрид, який чудово себе зарекомендував на
важких ґрунтах (суглинки і важкі чорноземи). 

Толерантний до умов посухи

Високоврожайний гібрид

Екстенсивний тип

Середньорослий для своєї групи стиглості

Олійність 49%

Рекомендований для всіх зон вирощування

Стійкість до негативних впливів і екстремальних погодних умов

Толерантний до фомозу, фомопсису, склеротинії та
вертицильозу

Потенційна врожайність — 50-55ц/га

Рекомендована густота посіву гібриду Талса становить
55 — 65 тис. рослин/га для посушливих регіонів,
65 — 70 тис. рослин/га
для регіонів з нормальною вологістю.

95 — 102 днів95 — 102 днів95 — 102 днів

100 — 108 днів100 — 108 днів100 — 108 днів Гібрид соняшника СільверГібрид соняшника СільверГібрид соняшника Сільвер
Генетично близький до гібрида Тайгер,

має чудову стійкість до вовчка А-G*.

Призначений під систему гербіцидного захисту,
яка використовує трибенурон-метил

Середньоранній термін вегетації

Максимальна одноразова доза трибенурон-метилу-25 г

Стійкість до вовчка рас А-G*

Відмінна посухостійкість при екстремальних температурах

Стійкий до нових рас борошнистої роси

Підходить для вирощування у всіх
кліматичних зонах України, особливо Центральний Степ

Стійкий до вилягання

Добре витримує загущення

Рекомендована густота перед збором врожаю:
достатнє зволоження 55 000-60 000 тис. рослин, 

недостатнє зволоження 50 000-55 000 тис. рослин.
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Гібрид соняшника ТорсунГібрид соняшника ТорсунГібрид соняшника Торсун

%

%

Високоолійний 
(до 52%)

Високоолійний 
(до 50%)Середньранній

СередньостиглийСередньорослий

Середньорослий

Один з лідерів по стабільності в середньоранньому сегменті
з підвищеною стійкістю до хвороб.
Кращий вибір в категорії ціна-якість.

Толерантний до вовчка раси А–F

Середньоранній простий гібрид (108 – 112 днів)

Стійкий до вилягання

Толерантний до стресогенних чинників

Стійкий до захворювань кошика, листя

Високостійкий до фомопсису, білої гнилі

Помірно-інтенсивний

Висока енергія росту на початкових стадіях органогенезу

Добре реагує на підвищення рівня агрофону

Потенційна врожайність – 55ц/га

Гібрид Торсун врожайний в Лісостепу і Степу.
Рекомендована густота
посіву в помірно-вологих зонах 55 – 60 тис. рослин/га,
в посушливих — 50 – 55 тис. рослин/га

108 — 112 днів108 — 112 днів108 — 112 днів

100 — 108 днів100 — 108 днів100 — 108 днів Гібрид соняшника ТайгерГібрид соняшника ТайгерГібрид соняшника Тайгер
Абсолютно новий гібрид лінолевого соняшнику для системи

гербіцидних технологій пов’язаних з використанням
трибенурон-метилу.

Середньостиглий термін вегетації

Максимальна одноразова доза
трибенурон-метилу-50 г або дві по 25 г.

Стійкість до вовчка рас А-G*

Олійність до 52%

Відмінна посухостійкість при екстремальних температурах

Стійкий до нових рас борошнистої роси

Підходить для вирощування у всіх кліматичних зонах України

Стійкий до вилягання

Добре витримує загущення

Рекомендована густота перед збором врожаю:
достатнє зволоження 55 000-60 000 тис. рослин; недостатнє

зволоження 50 000-55 000 тис. рослин.
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%
Високоолійний 

(до 50%)
УльтрараннійСередньорослий

72 — 76 днів72 — 76 днів72 — 76 днів Гібрид соняшника ЕдісонГібрид соняшника ЕдісонГібрид соняшника Едісон
Едісон об'єднує в собі всі кращі якості елітних гібридів соняшнику,

маючи при цьому безсумнівний плюс у вигляді
терміну вегетації 76 днів. 

Ультраранній соняшник

Канадська селекція. Вирощений в США

Стійкий до вовчка A-E.

Відмінна стійкість до несправжньої борошнистої роси,

фомопсису, іржі і склеротинії.

Дозріває на зеленому стеблі.

Потенціал врожайності перевершує

всі показники по ультрараннім гібридам соняшнику.

Чуйний до зміни агрофону.

Як і весь ультраранній соняшник, чутливий до підвищеного
змісту азотних добрив, при значному перевищенні норми азоту

термін вегетації може збільшитися.
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Хімічні способи боротьби з падалицею CLEARFIELD-культур в сівозміні

CL-культура
(падалиця)

Назва діючої
речовини

Норма затрати по
діючій речовині Примітки

Пшениця

Соняшник

Соняшник

МЦПА(2М-4Х)

МЦПА(2М-4Х)

Бентазон+МЦПА

Бентазон+МЦПА

Бентазон

2,4-Д

2,4-Д

Клопіралід

Клопіралід

Тільки механічним 
способом

Тільки механічним 
способом

Дікамба

2,4-Д+Дікамба

2,4-Д+Дікамба

Флуроксипір

Ріпак

Ріпак

500-750

750+375

750+375

750+375

480-840

480-840

150-198

144

150

172-240+60-84

172-240+60-84

125-175

500-750

Соняшник

Соняшник

Ріпак

Соняшник

Ріпак

Ріпак

Ріпак

Соя

Метрибузин 350

960-1440

Бентазон 960-1440

Горох

ES 10-12

ES 10-12

Тільки до
сходів

250

250

250

250

960-1440

960-1440

750/375

МЦПА(2М-4Х)

Бентазон+МЦПА
Бентазон

2,4-Д

Клопіралід

Дікамба

2,4-Д+Дікамба

МЦПА(2М-4Х)

2,4-Д

Бентазон
Бентазон+МЦПА

2,4-Д

Топрамезон+Дікамба
Мезотриоп

Ізоксофлютол

Топрамезон+Дікамба

2,4-Д

Бентазон

Ізоксофлютол

2,4-Д+Дікамба

Мезотриоп

Тільки механічним 
способом

Тільки механічним 
способом

Тільки механічним 
способом

Тільки механічним 
способом

Кукурудза

480-840

480-840

50-62,5+160-200

100-150

150-300

384

516/192

75-112,5

Тільки до 
сходів

960-1440

50-62,5+160-200

516+192

75-112,5

100-150

Соняшник

Ріпак

Соняшник
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ГIБРИДИ кукурудзи



технологIя вирощування гIбридIв кукурудзи

БIОЛОГIЧНI
ОСОБЛИВОСТI

ПОПЕРЕДНИКИ

ОБРОБКА
ГРУНТУ

Кукурудза - теплолюбна культура. Мінімальна темпе-
ратура проростання насіння 8-10 ° С. У фазі 2-3 листків 
витримує заморозки до - 2 ° С, сходи кукурудзи гинуть 
при -3 ° С.
Посухостійка культура, але для формування врожаю 
зерна 80-90 ц / га, потрібно 450-600 мм опадів. Кукурудза 
- світлолюбна рослина короткого дня, погано переносить 
затінення. У загущених посівах зернова продуктивність 
зменшується.

Кращими попередниками є озима пшениця, зерно-
бобові, картопля та пар, задовільні - ярі зернові, 
к укурудза  на  силос ,  цукров і  буряки .  За  умови 
правильного вибору системи добрив та обробітку 
ґрунту, кукурудзу можна висівати як монокультуру. 
Оптимальна кислотність ґрунтового розчину для куку-
рудзи нейтральна або близька до нейтральної (рН 5,5-
7,0).

Осіння оранка на глибину 25-30 см. Є одним з найпо-
ширеніших варіантів основного обробітку ґрунту. В 
даний час існують дискові чизель, або комбіновані 
дискові глибокорозпушувачі  для основного обробітку 
ґрунту за мінімальною технологією і спеціальні посівні 
агрегати для посіву за технологією No-till. При сильному 
засміченні полів багаторічними бур'янами (види осотів, 
м ол оч а ю ,  г і рч а к а  і  п и р і ю )  п от р і б н о  п р о ве с т и 
обприскування бур'янів, пре-паратами гліфосату 2-3 л / 
га + 2,4 Д. амінна сіль 1 л / га, за 2 тижні до початку 
основного обробітку ґрунту. Навесні для закриття 
вологи, на поораних ділянках, проводять боронування 
важкими зубовими боронами.
Передпосівну підготовку ґрунту проводять на глибину 
посіву, з внесенням під культивацію комплексних 
добрив, а при необхідності і ґрунтових гербіцидів.
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Боротьбу з бур'янами починають проводити з осені. 
Навесні при необхідності за 3-5 днів до появи сходів 
культури, проводять обробку  проти всіх видів бур'янів, а 
особливо багаторічних корнеотприскових, якщо обро-
бка не проводилася з осені, (гліфосат 2-3 л / га + 2,4 Д. 
амінна сіль 1 л / га ). Після сходів, в залежності від 
видового складу бур'янів та фази розвитку культури, 
застосовують один з нижче перерахованих гербіцидів. У 
фазу до 5 листків у культури, (римсульфурон 0,02-0,025 
кг / га + 200 мл / га ПАР), проти дводольних та злакових 
бур'янів, або (2,4-Д амінна сіль 68,5% дозою 0,7 1 л / га), 
проти дводольних бур'янів. Слід пам'ятати, що ці 
гербіциди пригнічують культуру, починаючи з фази 5 
листків. Римсульфурон не діє на бур'яни родини 
пасльонових, прекрасно справляючись з іншими 
дводольними і злаковими бур'янами.
Робочий розчин готують з розрахунку 200-300л/га води, в 
як ій розчиняють необхідну к ількість препарату. 
Обприскування проводять в суху безвітряну погоду 
уникаючи високих температур, у вечірній або ранковий 
час, проведення робіт при температурі вище +25 ° С 
може не тільки знизити ефективність препарату, а й 
негативно вплинути на кукурудзу.
Злісні шкідники сходів кукурудзи - різні види дротяників, 
личинки цих комах живуть в грунті і можуть значно 
ушкоджувати проростки і коріння кукурудзи, з ними 
боротьбу проводять за допомогою обробки насіння 
інсектицидними препаратами, які мають тривалу 
системну дію.
Не менш шкідливим вважається кукурудзяний стебло-
вий метелик, його гусениці пошкоджують качани, листя і 
стебло рослини. Досить ефективний і екологічно без-
печний метод боротьби з цим шкідником - розкидання 
трихограми, за допомогою малої авіації і мотодельта-
планів. З розрахунку перший раз 100 тис / га, терміни 
збігаються з початком цвітіння кукурудзи, і другий раз 
200 тис / га, початок утворення зерна в качанах.

хвороби i
шкiдники

система
добрива

Для отримання високих врожаїв необхідно внести до-

брива в нормі за діючою речовиною з розрахунку N120-

180P60-90K70-120. Добриво вносити найкраще в три 

прийоми, під основний обробіток 60-70%, під пере-

дпосівну культивацію 20-30% і 10% у вигляді підгодівлі 

одночасно з міжрядної обробкою. Або в два прийоми 300 

кг / га нітроамофоски, під культивацію і 150 кг / га аміачної 

селітри разом з посівом, за діючою речовиною це 

становить N100: P50: K50.
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SEEDS

Сорти i гiбриди

Прибирання

Посiв

Догляд за 
посiвами. 

Вибір гібрида кукурудзи проводиться в залежності від 

агрокліматичних умов конкретного регіону. Гібриди ку-

курудзи відрізняються по групах дозрівання. Для порів-

няння їх за цим показником існують дані ФAO. Весь 

світовий асортимент оцінений в балах ФAO від 100 до 

900. Різниця в 10 балів по ФАО відповідає в середньо-

європейських умовах приблизно 1-2 дня різниці по 

дозріванню, або 1-2% за змістом сухої маси в качанах 

при однакових термінах прибирання.

Насіння одного і того ж гібрида кукурудзи в залежності 

від форми і величини зерна, можуть бути різних фра-

кцій, що необхідно враховувати при налаштуванні по-

сівного агрегату на норму висіву.

Оптимальні терміни для посіву кукурудзи наступають 

при стійкій температурі грунту 8-12 ° С на глибині 10 см. 

В першу чергу необхідно висівати ранньостиглі гібриди 

ФАО 200-250, які мають більшу холодостiйкiсть. Насіння 

висівають у вологий грунт на глибину не більше 8 см, 

широкорядним способом з міжряддям 70 см. Густота 

стояння перед збиранням, залежно від зони зволоження 

і особливостей гібрида, коливається від 55 до 95 тис / га. 

У кількісному вираженні це 15-22 шт. насіння на три 

погонних метра, у ваговому виразі в залежності від маси 

1000 насінин 20-30 кг. З урахуванням польової схожості 

норму висіву збільшують на 10% -15%.

Догляд за посівами кукурудзи зводиться до проведення 

агрохімічних заходів по боротьбі з бур'янами, шкі-

дниками і хворобами культури. А також проведення 

підживлення комплексним добривом (нітроамофоска, 

ЖКП) за наявності спеціальної техніки.

Збирання проводять спеціально пристосованими жат-

ками. Кукурудзу можна починати прибирати при воло-

гості зерна 32-35%, з наступним очищенням і сушінням 

до базисної вологості 14%.
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до 210 см

ФАО 190ФАО 190ФАО 190 Гібрид кукурудзи ГлостерГібрид кукурудзи ГлостерГібрид кукурудзи Глостер
Відмінності гібрида Глостер: висока морозостійкість, адаптація під

легкі грунти, що дозволяє висівати його на сипучому і нестійкому
грунті, в зоні екстремального землеробства і сухому кліматі.

Придатний для всіх видів агротехнологій,
у т. ч. традиційних

Зберігається врожай при мінімальній обробці грунту

Початок сівби при температурі ґрунту від +7 градусів

Не обов’язкове дотримання звичайної сівозміни

Швидко звільняє поле

Адаптованість до легких грунтів

Універсальність для використання
під силос, крупу, зерно

Потенційна врожайність – 145ц/га

Рекомендована густота посівів Глостера до моменту
збиральної для посушливих регіонів 65000 – 70000 рослин/га,

для помірно-вологих — 75000 – 85000 рослин/га

14-16 рядів 180 ц/га

Гібрид кукурудзи РобсонГібрид кукурудзи РобсонГібрид кукурудзи Робсон

до 240 см

Відмінності гібрида Робсон: швидка вологовіддача, що сприяє
підвищенню якості врожаю і показників універсальності,
максимальний потенціал врожаю в категорії середньоранніх
гібридів, адаптивність до різних методів обробки.

Застосування всіх доступних агротехнологій

Стабільно висока врожайність при мінімальній землеобробці

Старт сівби при температурі ґрунту від +10 градусів

Позитивна реакція на загущення

Толерантність до пузирчастої сажки – вище середнього

Широкий діапазон строків посіву (від раннього до пізнього)

Потенційна врожайність – 150ц/га

Рекомендована густота посівів Робсона до початку

збирання врожаю для посушливих регіонів 65000 – 70000

рослин/га, для вологого клімату — 75000 – 85000

рослин/га

ФАО 240ФАО 240ФАО 240

14-16 рядів 150 ц/га
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Гібрид кукурудзи SG29N68Гібрид кукурудзи SG29N68Гібрид кукурудзи SG29N68

до 210 см

до 210 см

Відмінності гібрида SG29N68: високоміцне кріплення качана, мінімум
догляду, комплексна толерантність до захворювань, що дозволяє
відмовитися від чергування культур на одному полі і економити
на сівозміні.

Використовується під адаптивні технології No-Till-технології,

монокультуру

Мінімальна обробки грунту

Гібрид зернового напрямку з високим потенціалом врожайності

Початок посівної при температурі верхнього

шару землі від +7 градусів

Можна використовувати під силос

Посухостійкість дуже добра

Потенційна врожайність – 165ц/га

Рекомендована густота посівів до моменту збиральної

для сухого клімату 55000 – 60000 рослин/га,

для вологого — 70000 – 75000 рослин/га

ФАО 260ФАО 260ФАО 260

ФАО 280ФАО 280ФАО 280

Гібрид кукурудзи ЛоренсГібрид кукурудзи ЛоренсГібрид кукурудзи Лоренс
Відмінності гібрида Лоренс:придатність до поширених типів
агротехнологій, мінімальний догляд за посівами, висока вага

тисячі зерен. Комплексна стійкість до хвороб кукурудзи,
що дозволяє відмовитися від стандартної сівозміни.

Адаптований до всіх сучасних агротехнологій

Придатний до No-Till-технології

Використовується як монокультура

Відмінна вологовіддача

Стабільно-високий врожай при мінімальній землеобробці
;

Старт сівби при температурі ґрунту від +9 градусів

Можливість застосування під силос

Дотримання строків збирання обов’язкове

Потенційна врожайність – 160ц/га

Рекомендована густота посівів до початку збиральної
для сухих регіонів 65000 – 70000 рослин/га,

для помірно-вологих — 75000 – 85000 рослин/га

14-16 рядів

14-16 рядів

160 ц/га

165 ц/га
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Гібрид кукурудзи SG34N95Гібрид кукурудзи SG34N95Гібрид кукурудзи SG34N95

до 250 см

до 250 см

Відмінності гібрида SG34N95: міцне прикріплення качана,
невимогливість у догляді, комплексна толерантність до
захворювань, через що можна відмовитися від чергування культур
на полі.

Використовується під адаптивні технології No-Till-технології,
під монокультуру

Придатність для традиційних технологій

Високий вміст крохмалю

Вище середньої толерантність до летючої та пухирчастої сажки

Суперврожайність при мінімальній грунтообробці

Можливість ведення сівби при температурі ґрунту від +7 градусів

Необов’язковість традиційної сівозміни

Можливість використання під силос

Потенційна врожайність – 180ц/га

Рекомендована густота посівів SG34N95 до старту
збиральної для схильних до посухи районів —
55000 – 60000 рослин/га, для зволожених —
70000 – 75000 рослин/га

ФАО 320ФАО 320ФАО 320

ФАО 350ФАО 350ФАО 350

Гібрид кукурудзи ТорГібрид кукурудзи ТорГібрид кукурудзи Тор
Відмінності гібрида Тор: суперадаптивність до всіх

поширених агротехнологій, найбільший потенціал врожаю в категорії
середньоранніх гібридів. Адаптивність до будь-яких умов і клімату.

Використання будь-яких доступних агротехнологій

Можливість використання традиційних технологій

Супер врожайність при мінімальній землеобробці

Можливість старту сівби при температурі

ґрунту від +10 градусів

Можливість використання під силос

Висока толерантність до пухирчастої сажки

Потенційна врожайність – 170ц/га

Рекомендована густота посівів Тор на момент
збирання — для посушливих регіонів 55000 – 60000 рослин/га;

для вологих — 70000 – 75000 рослин/га

14-18 рядів

16-20 рядів

170 ц/га

180 ц/га
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Гібрид кукурудзи РоксГібрид кукурудзи РоксГібрид кукурудзи Рокс

до 210 см

до 210 см

Важка артилерія ваших полів.
Пізньостиглий гібрид зернового напрямку з дуже хорошою
вологовіддачею.

Для оптимальних термінів сівби

Чуйний до агрофону високоінтенсивний гібрид

Уникати пізнього збору врожаю

Високорослий гібрид з високим кріпленням качана

Пристосований до дуже жарких і посушливих умов

Дуже високий потенціал врожайності

Добра стійкість до сажки

Рекомендована густота перед збором: достатнє
зволоження 55 000-60 000 тис. рослин, недостатнє
зволоження 50 000-55 000 тис. рослин.

ФАО 400ФАО 400ФАО 400

ФАО 430ФАО 430ФАО 430

14-16 рядів

16-18 рядів

180 ц/га

175 ц/га

Гібрид кукурудзи КвінсетГібрид кукурудзи КвінсетГібрид кукурудзи Квінсет
Посухостійкий урожайний гібрид з відмінною адаптацією до умов

вирощування. Підходить для ранніх термінів посіву і
мінімальної обробки. 

Відмінно показує себе на зрошенні, в тому числі

і на краплинному

Уникати запізнень в термінах збору врожаю

Гібрид зернового напрямку

Відмінна толерантність до пошкоджень

від вогнівки кукурудзяної

Підходить для вирощування в монокультурі

Відмінні компенсаторні якості при рідких посівах

Відмінна вологовіддача. Простий гібрид з
зубовидно-кременістим типом зерна.
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до 250 см

ФАО 450ФАО 450ФАО 450

18-20 рядів 193 ц/га

Гібрид кукурудзи SG20N07Гібрид кукурудзи SG20N07Гібрид кукурудзи SG20N07
Екстремально врожайний високоінтенсивний

гібрид зернового напрямку.
Зубовидно-кременістий тип зерна.

Оптимальний посів

Підходить для монокультури

Пристосований до дуже жарких і посушливих умов

Відмінна толерантність до хвороб

Швидка вологовіддача

Для вирощування в Лісостепу і Степу

Чудово проявляє себе на системах поливу

і краплинному зрошенні

Рекомендована густота перед збором:
достатнє зволоження 55 000-60 000 тис. рослин;

недостатнє зволоження 50 000-55 000 тис. рослин.
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ГIБРИДИ та сорти рiпаку



Однорічна трав'яниста рослина, холодостійка, волого- і 
світлолюбна, має озиму і яру форми, що не відрізня-
ються за морфологічними ознаками. Корінь ріпаку ози-
мого стрижневий. Стебло циліндрично гіллясте, ви-
сотою до 200 см з діаметром біля основи стебла 14-18 
мм. Суцвіття - ненабивна подовжена кисть, середня 
кількість квіток в кисті до 40, на головному стеблі до 80 
шт. Квітки світло-жовтого забарвлення, квітконіжки до-
вжиною 1,4-2,5 см, чашолистки вузькі. Плід у ріпаку 
озимого - стручок довжиною до 6-12см, з двома стул-
ками. Вологолюбна культура. Оптимальна вологоза-
безпеченість озимого ріпаку відзначається при річній 
сумі опадів 600-700 мм, задовільна - при 500-600 мм, при 
400-500 мм урожай знижується.

Озимому ріпаку потрібні  попередники,  як і  рано 
звільняють поле. Кращими попередниками для озимого 
ріпаку є кормові культури - однорічні трави на зелений 
корм, багаторічні трави після першого скосу, а також 
рання картопля і ранні сорти гороху на зерно.

Обробка грунту проводиться відразу після збирання 
попередника. При інтенсивній технології обробітку ози-
мого ріпаку прийнятна загальноприйнята в даній зоні 
основна обробка грунту. Після однорічних трав і ранньої 
картоплі поле орють плугами загального призначення, а 
п ісля багаторічних трав пласт слід попередньо 
подрібнити в два сліди важкими дисковими боронами. 
Оранка повинна бути закінчена не пізніше, ніж за 10-15 
днів до початку сівби.
Головним завданням передпосівного обробітку ґрунту є 
створення малокомкової структури і ретельного ви-
рівнювання поверхні для забезпечення рівномірного за-
гортання насіння на задану глибину. Передпосівна 
обробка проводиться комбінованими агрегатами або 
машинами в зчепленні культиватор-борона-каток перед 
посівом і не раніше, ніж за день до посіву. Основна умова 
обробки - верхній шар грунту повинен бути пухким, а з 
глибини              2-3 см - ущільненим.

технологIя вирощування гIбридIв РIпаку

БIОЛОГIЧНI
ОСОБЛИВОСТI

ПОПЕРЕДНИКИ

ОБРОБКА
ГРУНТУ
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Добре реагує на мінеральне добриво, особливо вимо-
гливий до азоту. На формування 1 ц основної продукції 
озимий ріпак витрачає азоту - 5,0-6,2 кг, фосфору - 2,4-
3,4, калію - 4,0-6,0 кг, кальцію, магнію, бору, сірки - в 3-5 
разів більше, ніж зернові культури. Внесення органічних 
добрив сприяє поліпшенню властивостей ґрунту. З 
урахуванням вмісту поживних речовин у грунті, виносу їх 
з урожаєм і коефіцієнта використання поживних речовин 
із ґрунту і добрив під основний обробіток вноситься 
фосфору 80-90, калію - 120-150 кг / га. Доза азоту в 
основну заправку визначається за матеріалами 
ґрунтового обстеження. Зазвичай це становить близько 
однієї третини загальної дози азоту. На високородючих 
грунтах можна виключити осіннє внесення азоту або 
скоротити норму внесення до 20 кг / га., На середньо 
забезпечених - 120-150 кг / га.

система
добрива

Вибір між сортом і гібридом стояв завжди. Якщо ви 
володієте можливістю застосування добрив, якісних 
пестицидів і у вас є хороша техніка для посіву, то гібрид - 
це найраціональніший вибір.
Переваги гібридів ріпаку в порівнянні з сортами:
• гібриди швидко і дружно проростають і мають більш 
коротку ювенильну фазу;
• гібриди відрізняються толерантністю до низьких осінніх 
температур;
• при невисокій щільності посівів гібриди сильніше 
розгалуджуються, внаслідок чого, навіть в разі пошко-
джень, посіви краще відновлюються;
• гібриди утворюють велику кореневу масу, яка збільшує 
здатність рослин засвоювати воду і поживні речовини;
• гібриди більш рівномірно дозрівають, більш стійкі до 
осипання при перестої.

Сорти i гiбриди

хвороби i
шкiдники

Найбільш поширеними шкідниками ріпаку є хрестоцвітні 
блішки, ріпаковий квіткоїд, ріпаковий пильщик, насін-
нєвий і стебловий прихованохоботник, капустяна міль, 
капустяна білявка і тля. Обприскування посівів ріпаку 
проти хрестоцвітних блішок проводять у фазі сходів при 
наявності 4-6 жуків на 1 м2. Проти ріпакового пильщика 
обробку посівів проводять при заселенні 10% рослин і 
наявності 1-2 ложногусениць на рослині. Обробку посі-
вів проводять на початку бутонізації та при необхідності 
повторюють до настання цвітіння. Найбільш поширені 
хвороби ріпаку - альтернаріоз, пероноспороз, бактеріоз. 
У боротьбі з хворобами першорядне значення має 
суворе дотримання агротехнічних вимог до розміщення 
ріпаку, повернення його на попереднє місце не раніше, 
ніж через 4-5 років.
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Озимий ріпак в значній мірі реагує на термін посіву і 
норму висіву, так як від осіннього розвитку рослин за-
лежить їх перезимовка і урожай. Оптимальний термін 
посіву - за 20-30 днів до посіву озимих колоскових, 
вирощуваних в даній зоні (перша декада серпня). При 
посіві в першій декаді серпня у рослин озимого ріпаку до 
кінця осінньої вегетації формується 6-7 розвинених 
листків, товщина кореневої шийки досягає 7-8 мм, а 
висота рослин - 25-30 см, що сприяє гарній перезимівлі 
рослин. Норма висіву насіння встановлюється така, щоб 
вона забезпечувала перед відходом в зиму 80-120 
рослин на 1 м2, навесні - 60-80 шт. на м2. При суці-
льному рядовому посіві (15 см) висівають 1,5-2,0 млн. 
схожих насінин на гектар (7-8 кг). Для появи дружних і 
своєчасних сходів глибина загортання насіння повинна 
бути на легких ґрунтах 2-2,5 см, на більш пов'язаних - 1-
1,5 см.

SEEDS

Прибирання

Посiв

Догляд за 
посiвами 

Догляд за посівами озимого ріпаку включає комплекс 
заходів, спрямованих на знищення бур'янів, захист 
рослин від шкідників і хвороб, створення нормальних 
умов для зростання і розвитку ріпаку. Для боротьби з 
бур'янами проводяться такі заходи: до посіву з одно-
часним закладенням гербіциду в грунт проти одно-
річних злакових і дводольних бур'янів вносять грунтові 
гірбіціди. У фазі 3-5 справжніх листків проти ромашок, 
осотів, горців посіви ріпаку обробляють страховими 
гербіцидами.

Проводиться як прямим комбайнуванням, так і роз-
дільним способом. При порівнянні двох способів 
збирання не встановлено істотних відмінностей в 
кількості зібраного насіння або кількості в них масла. 
Однак при роздільному збиранні витрати праці на сушку і 
обмолот скорочувалися на 25% і більш вдало роз-
поділявся робочий час. Нерівномірно дозрівають, 
засмічені ділянки та пізньостиглі сорти краще прибирати 
роздільним способом. Збирання можна починати значно 
раніше - в фазі початок воскової стиглості, коли нижні 
листки опадають, стебло біліє, насіння в нижніх стручках 
центральної кисті набувають властиве сорту забар-
влення (чорний, коричневий або жовтий), а вологість 
насіння знижується до 30%. Так як насіння ріпаку 
характеризуються розтягнутим дозріванням, а стручки 
після дозрівання легко розтріскуються, для прискорення 
дозрівання посівів застосовується десикація - підсу-
шування рослин на корені.
Збирання починають при настанні повної стиглості, коли 
рослини набувають сірого кольору. Насіння ріпаку в цей 
час тверді і темні, вони шарудять в стручках, вологість їх 
18-20%.
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до 170 см

300-305 днів300-305 днів300-305 днів

72 ц/га

Гібрид ріпаку АляскаГібрид ріпаку АляскаГібрид ріпаку Аляска
Морозостійкий озимий гідрид. Посіви витримують

навіть безсніжні зими без помітного зниження врожайності.

Морозостійкість до -32

Резистентність до ізопропіламінної солі гліфосату

Витримує обробку гербіцидами

Толерантність до бактеріозу та іншим хворобам

Стійкість до розтріскування і осипання

Потенціал врожайності на 28 % вище стандартного

Мінімальний вміст ерукової кислоти

Оптимальний врожай Аляска дає в Поліссі і Лісостепу.
Головна умова — дотримуватися норм висіву

600 тисяч – 800 тис. насінин/га. Можливо використовувати
більшість видів добрив, крім розчину солі гліфосату калію.

% до 48,2%

Glyphosate

Заборонено використовувати в технології вирощування
калійні солі гліфосату!

до 160 см 70 ц/га % до 50%

275-285 днів275-285 днів275-285 днівГібрид ріпаку ЕстерГібрид ріпаку ЕстерГібрид ріпаку Естер
Гібрид Естер запропоновано канадськими компаніями,
орієнтованими на виживання ріпаку в умовах суворих зим Канади.
Так як в Україні клімат м’якше, то Естер демонструє максимальні
показники врожайності, закладені в ході селекцій.

Максимальна холодостійкість

Стійкий до вилягання

Висока врожайність

Нормально переносить посушливі періоди

Резистентність до характерних захворювань ріпаку

Переносить затяжний холод без втрати врожайності

Враховуючи стійкість Естера до морозів, на цей
сорт падає вибір більшості сільгоспвиробників, які
освоюють посівні площі в північних регіонах країни. У той
же час в центральних і південних областях Естер теж
дає відмінний врожай, тому регіональні обмежування
по висіваню відсутні.

Заборонено використовувати в технології
вирощування калійні солі гліфосату!
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Гібрид ріпаку МігельГібрид ріпаку МігельГібрид ріпаку Мігель

до 160 см

293-300 днів293-300 днів293-300 днів

65 ц/га

Гібрид ріпаку ЛавальГібрид ріпаку ЛавальГібрид ріпаку Лаваль

Морозостійкий озимий гідрид. Посіви витримують

навіть безсніжні зими без помітного зниження врожайності.

Гібрид озимого ріпаку, що формує потужні

рослини навіть в умовах слабкої вологозабезпеченості.

Активне бічне розгалуження забезпечує високий

потенціал врожайності.

Рослини середньої висоти

Для обробки в складних кліматичних умовах.

Висока пристосованість до легких грунтів і в регіонах

з частими посухами.

Мають гарну резистентністю до захворювань.

Мігель відмінно адаптується до всіх кліматичних
поясів України. Найкраща урожайність - у районах з 
достатнім зволоженням.

% 45%

до 160 см 65 ц/га % до 45%

302-308 днів302-308 днів302-308 днів

Володіє швидким осіннім зростанням здорових

рослин і відмінною зимостійкістю.

Здатний формувати глибоку і розвинену кореневу

систему навіть у посушливих умовах

Придатний до ранніх термінів посіву

Пристосований до важких грунтів

Підходить для технологій Mini-till, No-till

Витривалий гібрид в умовах континентального клімату.

Гібрид озимого ріпаку з дуже високим потенціалом врожайності.

Оптимальний врожай Лаваль дає в Поліссі і Лісостепу.
Головна умова — дотримуватися норм висіву

600 тисяч – 800 тис. насінин/га.
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Гібрид ріпаку СелавікГібрид ріпаку СелавікГібрид ріпаку Селавік

до 170 см

285-295 днів285-295 днів285-295 днів

72 ц/га

Гібрид ріпаку ОнтаріоГібрид ріпаку ОнтаріоГібрид ріпаку Онтаріо

Гібрид Селавік — безумовне досягнення канадських

селекціонерів, затребуване українськими сільгоспвиробниками.

Морозостійкість

Виживання при безсніжній зимі

Стійкість до вилягання

Резистентність до хвороб

Посухостійкість

Мала ймовірність розтріскування

Слабке осипання

При висіванні в регіонах України дає врожай,
близький до максимального, особливо за умови
правильного догляду.

% до 50%

до 160 см 70 ц/га % 50%

Гібрид Онтаріо застосовується у всіх регіонах
України. Навіть самі північні райони країни відрізняються

більш м’якими зимами, ніж у Канаді. Тому Онтаріо
дасть врожай, близький до максимально можливого. 

Максимальна морозостійкість

Стійкість до тривалих зим

Опірність виляганню та розтріскуванню

Стійкий до посухи

Резистентність до хвороб

Стійкий до застосовуваних гербіцидів

на базі ізопропіламінної солі гліфосату

295-300 днів295-300 днів295-300 днів

Glyphosate

Гібрид Онтаріо виведений в Канаді і
адаптований до всіх кліматичних зон, що мають подібні

характеристики. Тому гібрид прижився в Україні і
користується попитом.

Заборонено використовувати в технології
вирощування калійні солі гліфосату!
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Сорт ріпаку АльбертаСорт ріпаку АльбертаСорт ріпаку Альберта

до 170 см

298-304 дні298-304 дні298-304 дні

69 ц/га

Високоврожайний сорт і з високим вмістом олії. Прямі гіллясті
стебла, великі жовті квіти, формою схожі на пензель суцвіття.
Все це вкупі з рівномірністю розподілу за посівної площі полегшує
механізоване прибирання і знижує втрати. 

Морозостійкість

Рівномірне визрівання

Можливість механізованого збирання врожаю

Стабільний набір вегетативної маси

Толерантність до бактеріозу, пероноспорозу, іншим хворобам

Резистентність до вилягання

0% ерукової кислоти.

При дотриманні правил обігу Альберта відмінно виконує
свою головну функцію: дає врожай з високими
показниками олійності, що в поєднанні з відсутністю
ерукової кислоти робить його придатним для
використання в харчовій промисловості.

% до 50%

до 160 см 45 ц/га % 45%

295-300 днів295-300 днів295-300 днів Гібрид ріпаку ШербрукГібрид ріпаку ШербрукГібрид ріпаку Шербрук
Шербрук — це високоврожайний гібрид канадської селекції.

З цієї причини затребуваний українськими аграріями, які прагнуть
поєднати інноваційні технології у селекції з адаптованістю

культури до нашого клімату.

Шербрук стійко росте скрізь, до того ж
придатний для вирощування в посушливих степових

районах країни. Завдяки виведеної селекціонерами
здатності оптимально використовувати вологу

в грунті. Шербрук виживає навіть
в екстремальних умовах.

Холодостійкість

Пристосованість до пізнього висівання

Ідеальні для українського клімату морфологічні показники

Інтенсивне бічне розгалуження

Швидкий весняний старт зростання

Стійкий до впливу добрив

Толерантність до недостатнього зволоження

Резистентність збудників інфекцій

Стійкість до вилягання
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Сорт ріпаку ЮконСорт ріпаку ЮконСорт ріпаку Юкон

до 160 см

280-285 днів280-285 днів280-285 днів

45 ц/га

Особливість Юкону — підвищені компенсаційні властивості,
що дозволяють гібриду вижити в непередбачених погодних та
інших екстремальних умовах.

Холодостійкість

Високі адаптивні можливості

Пристосованість до механізованого вирощування

Стабільний набір вегетативної маси

Резистентність до хвороб, шкідників

Стійкість до загнивання, осипання

В Україні Юкон можна вирощувати скрізь, включаючи
холодні північні регіони країни. Селекціонерами виведена
здатність Юкону самокомпенсуватися в
несприятливому середовищі економить кошти
сільгоспвиробників. Там, де інші гібриди загинуть, Юкон
через короткий час відновить нормальний 
режим вегетації. 

% 45%

до 160 см 52 ц/га % 45%

281-296 днів281-296 днів281-296 днів Сорт ріпаку КвебекСорт ріпаку КвебекСорт ріпаку Квебек
Особливість гібриду — підвищена

вологостійкість і збереження врожаю
навіть при проливних дощах.

Холодостійкість

Стійкість до вилягання

Вологостійкість

Резистентність до збудників хвороб

Не гниє

Не тріскається

Glyphosate

Оптимальний врожай Квебек дає в Поліссі і Лісостепу.
Головна умова — дотримуватися норм висіву

600 тисяч – 800 тис. насінин/га.
Можливо використовувати

більшість видів добрив, крім розчину
солі гліфосату калію.

Заборонено використовувати в технології
вирощування калійні солі гліфосату!
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Озимий ріпак МістеріОзимий ріпак МістеріОзимий ріпак Містері

до 180 см

280-285 днів280-285 днів280-285 днів

45 ц/га

Унікальний гібрид озимого ріпаку для технології
з використанням імідазолінів.
Гібрид дозволяє реалізувати всі переваги середньопізніх гібридів
при вирощуванні за технологією «Чисте Поле».

Висока і стабільна врожайність

Високий вміст масла

Відмінна зимостійкість

Підходить для оптимальних термінів посіву

Стійкість до грибкових захворювань ніжки та коріння

Середньопізній гібрид

Підходить для зони Степу, Лісостепу.

Норма висіву залежить від вологості регіону

і термінів посіву. Середня норма 600-800 тис.насінь

на гектар.

% 48,2%

160-170 см 58 ц/га % 45%

295-305 днів295-305 днів295-305 днів Ріпак озимий СноупікРіпак озимий СноупікРіпак озимий Сноупік
Потужний стартовий ріст і швидке

відновлення вегетації навесні.

Стійкий до гербіцидів групи імідазолінонів і гліфосату.

Унікальна стійкість в одному гібриді.

Генетично близький до гібрида Аляска.

Витримує максимальні перепади температур
(взимку до -32 °С).

Стійкий до вилягання і тріскання стручка.

Толерантний до фомозу й альтернаріозу.

Вміст ерукової кислоти становить до 0,2 %

Glyphosate

Норма висіву озимого ріпаку на 1 гектарі в середньому
від 600 тис. до 800 тис. насінин на гектар

в залежності від регіону.
Рекомендований до посіву в усіх областях України.

Заборонено використовувати в технології
вирощування калійні солі гліфосату!
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сорти ПшеницI



Пшениця - самозапилювальна  рослина. Сходи озимої 
пшениці в оптимальних умовах розвиваються досить 
швидко. На якість сходів сильно впливає наявність 
вологи, добрив і якість посіву - на рівномірну глибину і з 
коткуванням, в цьому випадку сходи будуть рівно-
мірними. Також насіння бажано протравити фунгі-
цидним протравлювачем, якщо є велика кількість 
ґрунтових шкідників - то й  інсектицидною. Вирощувати 
пшеницю, найкраще на родючій, добре структурованому 
грунті з реакцією в межах pH 6-7,5. Кращими грунтами 
для вирощування - вважаються чорноземи. Також добре 
пшениця може виходити на підзолистих, каштанових і 
дернових грунтах. Низькі  врожаї характерні для 
глинистих ґрунтів і  важкосуглинистих, піщаних і 
супіщаних грунтів.

Пшениця дуже вимоглива до попередників через слабку 
кореневу систему, високу чутливість до якості підготовки 
та фітосанітарного стану грунту. Добрими попе-
редниками є культури раннього прибирання, після яких 
на полі  знижується засміченість,  зменшується 
можливість поширення хвороб і шкідників, а в грунті 
накопичуються легкозасвоювані поживні речовини. До 
таких попередників відносяться багаторічні і однорічні 
трави, зернобобові,  кукурудза на зелений корм, 
с ідератний, кулісні ,  чистий пар, а також гречка, 
кукурудза на силос, ріпак, рання і середньостигла 
картопля. Пшеницю можна сіяти після вівса, оскільки він 
не дивується кореневою гниллю і залишає більш якісні 
поживні  рештки порівняно з іншими зерновими 
культурами. Повторно засівати поле озимою пшеницею 
можна  через  два  роки ,  коли  п ід  д ією корисно ї 
мікрофлори грунт очиститься від більшості хвороб і 
шкідників. Не слід розміщувати її після ячменю через 
поразку кореневою гниллю.

технологIя вирощування гIбридIв пшеницi

БIОЛОГIЧНI
ОСОБЛИВОСТI

ПОПЕРЕДНИКИ
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Повинна забезпечувати оптимальну щільність, струк-
туру і аерацію грунту, збереження вологи, боротьбу з 
бур'янами, якісне закладення рослинних залишків і 
добрив, створення вирівняного насіннєвого ложа для 
розміщення насіння на задану глибину. Обробка 
планується і проводиться виходячи з наявності в 
господарстві відповідного машинно-тракторного парку, 
кліматичних умов, попередника і стану грунту. Після 
непарових попередників застосовують безвідвальну 
обробку грунту на глибину 8-10, 10-12 см. Комбі-
нованими агрегатами. При передпосівної підготовки 
грунту культиватори повинні бути в агрегаті з боронами 
або катками. Якісно підготовлена   до сівби поле повинно 
мати достатньо ущільнений підпосівний пласт з 
об'ємною масою 1,1-1,3 г / см. У посівному шарі грунту 
повинні переважати грунтові частинки діаметром 1-3 мм.
Наявність грудки діаметром понад 8 см не допускається. 
Все це забезпечує хороший контакт насіння з грунтом і 
дружні, одночасні сходи.
Поверхню ґрунту слід добре вирівняти. Різниця в висоті 
гребенів, утворених робочими органами культиватора 
або зубцями борін, повинна становити не більше ніж 2 
см. Вирівняність поверхні забезпечить рівномірну 
глибину загортання насіння.

Урожайність озимої пшениці і якість зерна в значній мірі 

залежить від забезпечення рослин елементами 

мінерального живлення протягом всієї вегетації. 

Інтенсивні сорти характеризуються більш високими 

вимогами до умов живлення і тільки при повному і 

збалансованому забезпеченні поживними речовинами 

можуть повністю реалізувати свій генетичний потенціал.

Озима пшениця виносить з урожаєм значна кількість 

елементів живлення з грунту. Для формування врожаю 

зерна 10 ц / га необхідно: 25-35 кг азоту; 11-13 кг 

фосфору; 20-27 кг калію, 5 кг кальцію, 4 кг магнію, 3,5 кг 

сірки, 5 г бору, 8,5 г міді, 270 г заліза, 82 г марганцю, 60 г 

цинку, 0,7 г молібдену. Слід зазначити, що чим більше 

урожай і вище норма мінеральних добрив, тим більше 

винос поживних речовин. Аналіз показує, що достатньої 

кількості елементів живлення в легкодоступній формі в 

грунті майже не буває, тому для отримання високого 

врожаю п ід  озиму пшеницю необх ідно вносити 

мінеральні добрива.

ОБРОБКА
ГРУНТУ

система
добрива
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Пшениця, як і інші культурні злаки, уражується та 
пошкоджується багатьма хворобами і шкідниками, в 
результаті чого знижується урожай і погіршується його 
якість. У світі налічується понад 200 інфекційних хвороб 
пшениці, що викликаються грибами, бактеріями, 
вірусами, мікоплазменними тілами і нематодами. Відомо 
понад 200 видів комах і кліщів, які живуть і харчуються на 
цій культурі в різні фази її розвитку. Аналіз нинішньої 
ситуації, показує, що незважаючи на зростаючі витрати 
на захист, абсолютні втрати врожаю від шкідливих 
організмів мають тенденцію до підвищення, одночасно зі 
зростанням продуктивності культури.

Терміни посіву: змінюються в залежності від біологічних 
особливостей сорту, але оптимальними є 10-20 вересня. 
Після непарових попередників і на бідних ґрунтах, 
необхідно сіяти на початку оптимального періоду, а після 
парових і на родючих - пізніше, щоб до зими рослини не 
переросли і менше пошкоджувалися злаковими мухами. 
До зимівлі рослини повинні вегетаювати протягом 55-60 
днів і утворити 2-4 розвинених паростки.
Норма висіву насіння: 400-500 схожих зерен на 1 м2, що 
має забезпечувати на період збирання 550-700 
продуктивних стебел на 1 м2. Глибина загортання 
насіння: 3-5 см з обов'язковим коткуванням поля після 
висіву. У пізні терміни посіву насіння треба закрити на 
меншу глибину, ніж в ранні. Спосіб посіву: звичайний 
п о ря д к о в и й  з  м і ж ря д д я м и  ш и р и н о ю  1 5  с м  і  з 
технологічної колією (в разі використання інтенсивної 
технології вирощування).

Прийоми догляду за посівами озимої пшениці повинні 
бути спрямовані на створення умов, що забезпечують 
краще збереження рослин в осінньо - зимовий період, 
формування більш високого врожаю зерна.
Догляд за посівами складається з прикочування, 
довсходового боронування, боротьби з бур'янами та 
хворобами.
Сучасний асортимент рекомендованих гербіцидів для 
хімічної обробки посівів озимої пшениці дозволяє 
диференційовано підходити до кожного поля, з 
урахуванням видового складу бур'янів та фази культури.
Після відновлення вегетації навесні, на посівах пшениці 
розвивається комплекс інфекційних захворювань: 
кореневі гнилі, борошниста роса, іржі, плямистостей 
листя та ін. Озима пшениця відноситься до числа 
найбільш слабких зернових культур і вимагає постійного 
фітопатологічного контролю.

Проводять при повній стиглості зерна і вологості 14-17% 
(як виняток 20%) переважно прямим комбайнуванням з 
мінімальними втратами.

хвороби i
шкiдники

SEEDS

Прибирання

Посiв

Догляд за 
посiвами 
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Сорт пшениці МанітобаСорт пшениці МанітобаСорт пшениці Манітоба 287-292 дні287-292 дні287-292 дні
Остиста елітна озима пшениця м’яких сортів, вирощена в Канаді.

Потенційна урожайність - 100 ц/га

Сорт має хорошу зимостійкість

Відзначається відмінним рівнем посухостійкості

Стійкий до основних хвороб листя і колоса, таких як

септоріоз листя і фузаріоз колоса

Мають високу стійкість до вилягання

Стабільний в отриманні високих врожаїв

Ці сорти формують потужний прапоровий лист

Висока стійкість до осипання і проростання зерна в колосі

Тип - еритроспермум

Манітоба підтвердила високий рівень
адаптації до умов вирощування в Україні.
Норма висіву 4,5 млн. насінин на гектар 

282-287 днів282-287 днів282-287 днів Сорт пшениці КалідонСорт пшениці КалідонСорт пшениці Калідон
Сорт елітної м’якої пшениці Калідон був виведений в Канаді.

Сорт характеризується високою потенційною
врожайністю в 115 — 120 ц/га, яка досягається завдяки

великому колосу (15-18 см) і високому коефіцієнту кущення.

Рекомендується для вирощування в усіх
зонах землеробства в Україні.

Норма висіву 4,5 млн. насінин на гектар

Високоінтенсивного типу універсального
використання на різних агрофонах

Поєднує високу продуктивну кущення
(780-920 продуктивних стебел на 1 м2) і великий,

добре озернений колос (62-82 зерен на колос)

Середньостиглий

Стійкий до вилягання, осипання і
проростання зерна в колосі

Характеризується польовою стійкістю
до найпоширеніших хвороб: 

бурої іржі, стеблової іржі, борошнистої роси,
сажкових хвороб, 

підвищена толерантність
до вірусу жовтої карликовості ячменю.

Тип - еритроспермум

Сила муки
390-474 е.а.

Зерен у колосі
62-82

Середньорослий
97-102 см

Сила муки
400-480 е.а.

Зерен у колосі
62-82

Низькорослий
90 см
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Сорт пшениці РоялСорт пшениці РоялСорт пшениці Роял 287-292 дні287-292 дні287-292 дні
Високоврожайна м’яка безоста озима пшениця канадської селекції.

Потенціал врожайності 130 ц/га.

Стійкий до вилягання і осипання

Дуже висока стійкість до септоріозу, фузаріозу, 

бурої іржі і борошнистої роси

Висота рослини — 81-85 см.

Якість зерна – цінна пшениця

Кількість білка – 13-15%

Норма висіву 4,5-5 млн. схожих насінин на гектар

Група стиглості – середньостигла

Тип - лютесценс.

Рекомендована зона вирощування –

Лісостеп, Полісся, Степ.

Норма висіву 4,5 млн. насінин на гектар

275-280 днів275-280 днів275-280 днів Сорт пшениці МілтонСорт пшениці МілтонСорт пшениці Мілтон
Елітний сорт остистої озимої канадської

пшениці має багато переваг у порівнянні з традиційними в Україні.
Придатний для екологічно чистих технологій

(органічне землеробство).

Реальна врожайність в умовах України становила
в середньому близько 80-100 центнерів з

1 гектара при озимому посіві.
Норма висіву 4,5 млн. насінин на гектар 

Відрізняється високою морозостійкістю, переносить в суху зиму 
морози до -30 ºС, при сильному вітрі і відсутності снігового покриву.

Повністю розвинені рослини витримують заморозки до -35 ºС.

Сорт посухостійкий, переносить літню температуру до +40 ºС.

Пшениця стійка до засолення грунту.

Володіє стійкою толерантністю до всіх відомих грибкових
захворювань пшениці і вражаючим звичайні сорти вірусів. 

Висока врожайність  досягається за рахунок
великого колоса і коефіцієнту кущення.

Сорт стійкий до вилягання і осипання, проростання зерен в колосі.

Зерно характеризується високим вмістом клейковини
(досягає 39%).

Тип - еритроспермум

Сила муки
390-474 е.а.

Довжина колосу
13-15 см

Середньорослий
111-124 см

Сила муки
400-480 е.а.

Зерен у колосі
36-48

Низькорослий
81-87 см
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Середня врожайність озимого ячменю в Україні - близько 
3 ,5 -4 ,5  т / га .  Але при  дуже серйозному і  добре 
продуманому підході, цілком можливо отримувати 
врожайність озимого ячменю в 6,5-8,0 т / га щороку. В 
Україні врожайність озимого ячменю в 7-8 т / га вже 
далеко не рідкість. Світовий рекорд врожайності 
озимого  ячменю становить 12,0 т / га на фермі Aittomäki 
farm (2017, фермер Lauri Hantula, Seinäjoki, Фінляндія).

Попередники озимого ячменю в сівозміні - зернобобові і 
просапні (картопля, кукурудза, коренеплоди, баштанні 
та ін.)  культури. Для фуражного ячменю більше 
підходять попередники, що залишають після себе 
досить багато азоту в грунті - бобові, угноєні просапні, в 
тому числі овочеві, і інші культури. Для продовольчого і 
пивоварного ячменю використовують ті попередники, які 
забезпечують високу врожайність його без збільшення 
білковості зерна - кукурудза на силос і  на зерно, 
соняшник, цукрові буряки, гречка, просо, а також озимі 
хліба, посіяні по пару (при цьому зростає необхідність 
захисту посівів від шкідників і хвороб).

технологIя вирощування  оЗИМОГО ячменю

БIОЛОГIЧНI
ОСОБЛИВОСТI

ПОПЕРЕДНИКИ

Обробка грунту під озимий ячмінь така ж, як під озиму 
пшеницю. Вона диференціюється в залежності від 
г ру н то во - к л і м ат и ч н и х  о с о бл и во с те й  р е г і о н у, 
попередників, засміченості, рельєфу та інших умов. 
Основний обробіток ґрунту може бути оранка на 20-22 
см з предпахотним дисковим лущенням (а можливо і без 
нього - після буряка і картоплі), або плоскорізна обробка. 
У районах недостатнього зволоження важливе значення 
для підвищення врожайності має снігозатримання в часи 
відлиги погоду снігопахами по спіралі. Під товстим 
шаром снігу грунт дрібніше промерзає, раніше відтає і 
вбирає більше талої води. Навесні при достиганні грунту 
проводять боронування і передпосівну культивацію 
грунту на глибину посіву - 3-5 до 6 см гусеничними 
тракторами.

ОБРОБКА
ГРУНТУ
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На 1 ц зерна з відповідною кількістю соломи ячмінь 

витрачає до 3 кг азоту, 1,2 кг фосфору і 2,4 кг калію. 

Норми внесення добрив розраховують балансовим або 

іншим методом з урахуванням величини планованої 

врожайності, родючості грунту та ін.

Зменшення доз азотних і збільшення фосфорно-

калійних туків сприяє зниженню білковості, збільшення 

вмісту крохмалю і поліпшенню пивоварних якостей 

зерна. У кормовому і продовольчому ячмені важливо 

підвищити вміст білка до 14% і більше. Це, а також 

зростання врожайності досягається при збільшенні 

норми внесення азоту до 60 (не більше 90) кг / га д.р.

система
добрив

На посів використовують відсортовані великі (маса 1000 
з е р е н  н е  м е н ш е  4 0  г )  і н к р у с т о в а н і  н а с і н н я . 
Протруювання  поєднують  з  обробкою нас іння 
мікроелементами, полімерами і стимуляторами росту. 
Строки сівби в більшості районів - найдавніші, при 
настанні фізичної стиглості грунту. Запізнення з посівом 
веде до зниження врожайності внаслідок поганого 
вкорінення (у весняну посуху), ураження блошками, 
злаковими мухами та ін. Норма висіву пивоварного 
ячменю -5-6 млн насіння на 1 га, фуражного 4-5 млн / га. 
У районах з достатнім зволоженням, норми висіву 
насіння більше (5,5-6 млн / га), в посушливих - менше (4-
4,5 млн / га).

Посiв

Післяпосівне прикатування для поліпшення контакту 
насіння з грунтом - важливий прийом підвищення 
дружності і густоти сходів. Воно необхідне в посушливу 
погоду. При надлишку ж вологи в грунті прикатування 
може бути шкідливим.
Досходове боронування проводять через 3-5 днів після 
посіву. Воно не повинно зашкодити пророслим зернам. 
Тому проводити його треба в період, коли проростки 
ячменю не перевищують довжини насіння, і глибина 
розпушування грунту бороною повинна бути менше 
глибини посіву.
Поряд з агротехнічними прийомами в боротьбі з 
бур'янами ефективні гербіциди.

Догляд за 
посiвами 

Дозріває озимий ячмінь дружно. При перестої легко 

никне і вилягає. Роздільну прибирання його починають в 

середині воскової стиглості, а при повній - переходять на 

пряме комбайнування.

SEEDS

Прибирання
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275-280 днів275-280 днів275-280 днів Ярий ячмінь МаджестікЯрий ячмінь МаджестікЯрий ячмінь Маджестік
Абсолютно новий, виведений у 2016 році сорт ярого

ячменю, який показав відмінний старт в польових умовах України.
Канадська селекція Гуелфського університету в Онатріо.

Норма висіву 4,5 млн. насінин на гектар

Знижена фотоперіодична чутливість дозволяє сорту
забезпечувати високий урожай при різних термінах настання

весни і в різних кліматичних зонах
.

Має високу посухостійкість і толерантність до кислих і засолених
грунтів. Посилена стійкість до головні та борошнистої роси

Стійкий до вилягання і перестою, має солому відмінної якості

Має відмінні показники кущистості, швидке стартове зростання.
Вміст білка в межах від 9-11 %, що дозволяє

використовувати сорт Маджестик в пивоварній промисловості.

Різновид – рікотенс

Сорт для інтенсивних технологій вирощування.

Проходив сортовипробування в Канаді, США, Мексиці та Аргентині

Врожайність
100 ц/га

Довжина колосу
10-11 см

Середньорослий
70-80 см
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Озимий ячмінь РадіумОзимий ячмінь РадіумОзимий ячмінь Радіум 275-280 днів275-280 днів275-280 днів
Абсолютно новий сорт озимого канадського ячменю,
який відрізняється високою врожайністю і стресостійкість.
Спільна генетика декількох університетів Канади та США.

Середньостиглий сорт

Шестирядний (pallidum)

Високоінтенсивний сорт

Витримує низькі температури

Остюк довгий з антоціановим забарвленням,

тонкий та еластичний.

Вміст клейковини до 14%

Високий коефіцієнт кущення

Норма висіву 180-220 кг в залежності від регіону

розташування. Рекомендований для всіх регіонів України.

Може використовуватися, як дворучка. 56

Врожайність
135 ц/га

Довжина колосу
15 см

Середньорослий
80-90 см



контакти
Адреса:

вул. Іллінська 8,
м. Київ, Україна

Телефон технічної служби
068 362 55 03

seedgrain.office@ukr.net


