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Шановні виробники ріпаку України,
В 2004 році був зареєстрований перший гібрид
ріпаку ПІОНЕР® в Європі. Сьогодні, менш ніж за
7 років інтенсивної та наполегливої праці, кожен
четвертий гектар гібридного ріпаку засівається насінням ПІОНЕР®. Основою цього успіху є те,
що лінійка гібридів ПІОНЕР® є пристосованою до
різноманітних ґрунтових та кліматичних умов
Європи, і України зокрема. Завдяки інвестиціям
в наукову програму з виведення гібридів ріпаку,
компанія ПІОНЕР® щороку має можливість впроваджувати нові продукти, як в сегменті звичайних високорослих гібридів озимого ріпаку, так і
унікальних напівкарликових гібридів МАКСИМУС™
з підвищеною зимостійкістю та гібридів, що є
стійкими до гербіцидів.
Ринок завжди перебуває в очікуванні новинок.
Компанія «Піонер» першою зробила наступний
інноваційний крок запропонувавши ефективне рішення в боротьбі зі злаковими та широколистяними бур´янами в посівах озимого ріпаку. В 2011

році компанія «Піонер» зареєструвала в Європі
новий гібрид озимого ріпаку - PT200CL зі стійкістю до гербіцидів за технологією Сlearfield®. Вже
цього року фермери Східної Європи матимуть
нагоду застосувати гербіциди за технологію
Сlearfield® в посівах PT200CL для захисту від важковикорінюваних бур´янів. В наступні 1-2 роки ми
очікуємо реєстрацію гібридів ПІОНЕР® стійких до
гербіцидів за технологією Сlearfield® і в Україні.
Ми цілковито переконані, що найрізноманітніші
продукти озимого ріпаку ПІОНЕР® знайдуть широкий попит серед українських фермерів. Ми закликаємо Вас обрати гібриди ріпаку ПІОНЕР®, що стануть
запорукою рясного врожаю та Вашого успіху.
З повагою,
Чаба Молнар
Генеральний директор
ТОВ «Піонер Насіння Україна»

Нова система позначення гібридів ріпаку ПІОНЕР®
Приклади: PT200cl – звичайний високорослий гібрид з

генетичними ознаками Clearfield®
PX100cl – MAXIMUS® напівкарликовий гібрид з
підвищеною зимостійкістю з генетичними ознаками
Clearfield®

«Т» - для звичайних
високорослих гібридів

Всі нові гібриди починаються
з «Р» - Pioneer®

PX100 CL

PT200 CL

200 серійних номерів для звичайних
високорослих гібридів

P T

200

CL

P X 100

CL

«Х» - для MAXIMUS® напівкарликових гібридів з
підвищеною зимостійкістю

«C L» - використовується
в кінці назви гібриду для
гібридів з генетичними
ознаками Clearfield®

100 серійних номерів для MAXIMUS® напівкарликових
гібридів з підвищеною зимостійкістю

Clearfield® - зареєстрована торговельна марка компанії “БАСФ”
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Найбільш визначні етапи
в еволюції ріпакового бізнесу компанії «Піонер»

ПІОНЕР®
вивів на ринок
перший гібрид
Clearfield®
озимого ріпаку
в Європі

2011

2009

2008

2005

Перший
гібрид
МAXIMUS™
- ПР45Д01
зареєстровано
в Європі

ПР45Д01,
ПР46В10
і ПР46В31
зареєстровані в
Україні

Перший
гібрид озимого
ріпаку ПІОНЕР®
- ПР46В31
зареєстровано в
Європі

2004

1996

1995

ПІОНЕР®
розпочав
селекцію ріпаку

посіяно 1 млн
га гібридів
МAXIMUS™
в Європі

створено
перший
відновлювач за
OGURA-INRA з
низьким вмістом
глюкозинолатів

ПІОНЕР®
вирішив
створювати
лише гібриди
ріпаку

1989
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Напівкарликові гібриди
озимого ріпаку ПІОНЕР®

PR45D01

PR45D03
МАКСИМУМ

ЗИМОСТІЙКОСТІ
МАКСИМУМ

ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ
МАКСИМУМ

НАДІЙНОСТІ
Найбільш важливі переваги гібридів МАКСИМУС™:
 Активне галуження по всій довжині центрального пагона сприяє отриманню високого врожаю за
меншої густоти стояння рослин
 Укорочені міжвузля обумовлюють низьке розташування точки росту, що зменшує ризики її
пошкодження низькими температурами. Все це робить напівкарликові гібриди МАКСИМУС™
найпридатнішими для ранніх строків сівби (01...10 серпня) та сівби по парах.
 Потужний розвиток кореневої системи та нижча висота рослин (на 10-20%)– все це забезпечує
вищу стійкість до вилягання гибридів МАКСИМУС™.
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 Рівномірне достигання стручків та стебел, зменшення до 20%
вегетативної частини (соломи) завдяки коротким міжвузлям та
меншій висоті сприяють полегшеному і прискореному збиранню
– до 30% порівняно до традиційних високорослих гібридів. До
того ж, пропорційно відбувається економія пального (до 30%)
та збільшується ресурс комбайнів під час збирання (за досвідом
2008 року в Україні). Відбувається зменшення втрат від осипання. Скорочення до 30% часу на збирання гібридів МАКСИМУС™
порівняно із збиранням такої самої площі під високорослими гібридами, дає змогу відповідно знизити ризики пошкодження рослин імовірним дощем та сильним вітром до 30%.

Це не МАКСИМУС™ і це не ПІОНЕР®

 Помірна вегетативна маса сприяє ефективнішій дії препаратів та позакореневого підживлення, оскільки забезпечує вільний прохід обприскувача (навіть у другій половині вегетації),
що дає змогу проводити захист напівкарликових гібридів проти шкідників та хвороб наземними засобами.
 Менша кількість рослинних решток після збирання напівкарликових гібридів спрощує підготовку ґрунту під наступні
культури.

Це МАКСИМУС™ і це ПІОНЕР®

Характеристики напівкарликових гібридів MAXIMUS™
Показники
Тип
Стиглість
Урожайність
Вміст олії
Стійкість до полягання
Висота рослини (см)*
Вміст глюкозинолатів (μмоль/г)* в насінні

ПР45Д01

ПР45Д03

MAXIMUS®
середньоранній
висока
середній
виключна
120-125
11,5-13,0

MAXIMUS®
середньостиглий
дуже висока
високий
виключна
120-130
12,0-14,0

Агротехнічні характеристики
Рекомендована густота посіву в ранні строки**
(05.08...15.08), насінин/м2

45…50

40...45

Рекомендована густота посіву в оптимальні
строки (15.08...30.08), насінин/м2

50…60

45...55

60…70

55...60

35…50
можливий
так
досить повільний
для ранніх та надранніх**
строків посіву
середньопізній
ранній

30...45
так
так
досить повільний
для ранніх та надранніх**
строків посіву
пізній
середній

Рекомендована густота посіву в пізні строки
(01.09...15.09), насінин/м2
Оптимальна густота навесні, росл./м2
Ранній посів
Пізній посів
Осінній ріст
Осінь/весна - використання фунгіцидів з
ретардантними властивостями
Строк весняного відростання
Строк цвітіння

Пояснення:
* - показники, що подані за даними спостережень в Європі і можуть відрізнятися в залежності від умов
вирощування
**- для Північно-Східних регіонів Чернігівської, Сумської, Полтавської та Харківської областей та північної
частини Західного і Центрального Лісостепу та всієї зони Полісся можна здійснювати надранні строки
посіву в період з 01.08 по 05.08 за умов планування 1-2 кратної обробки фунгіцидами із ретардантними
властивостями починаючи з фази 4 листків
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середньоранній

ПР45Д01
PR45D01

Рання пташка

ПР45Д01 починає цвітіння найпершим з усіх гібридів ріпаку ПІОНЕР®,
що на сьогодні зареєстровані в Україні.
Має більш тривале цвітіння ніж традиційні високорослі гібриди, проте
достигає раніше.
Виняткова стійкість до вилягання
Інтенсивне гілкування
Добра зимостійкість
Рекомендований для пізнього посіву

Рекомендується до вирощування в зоні Лісостепу і
Полісся, де існує ризик вилягання рослин ріпаку, а
також при вирощуванні ріпаку по пару в зоні Степу,
коли існує ризик переростання рослин перед входом
у зиму. Придатний для сівби в пізні строки в усіх зонах
України.
П’ятирічний досвід вирощування ПР45Д01 в Україні і
Європі засвідчив, що ПР45Д01 є надійним продуктом в
різних ґрунтово-кліматичних умовах. Стане в нагоді
господарствам, що потребують раннього і швидкого
збирання.
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PR45D03

Зірка MAXIMUS™

ПР45Д03 починає цвітіння та достигає на 2-3 дні пізніше за ПР45Д01.
Це гібрид, що забезпечує найбільшу рентабельність серед існуючої
лінійки гібридів MAXIMUS®.
Виняткова стійкість до вилягання
Інтенсивне гілкування
Добра зимостійкість
Добра посухостійкість
Рекомендований для раннього посіву

середньостиглий

ПР45Д03

Рекомендується до вирощування в зоні Лісостепу
і Полісся, де існує ризик вилягання рослин ріпаку, а
також при вирощуванні ріпаку по пару в зоні Степу, де
існує ризик переростання рослин перед входом у зиму
та посухи в весняно-літній період. ПР45Д03 не потребує
додаткового азотного живлення восени. Придатний для
сівби в ранні строки в усіх зонах України.
ПР45Д03 є надійним і найбільш популярним гібридом
ріпаку ПІОНЕР® в Європі, де вирощується на площі
більше ніж 500 000 га завдяки щорічним стабільновисоким урожаям. Цей гібрид стане в нагоді кожному
українському виробнику ріпаку.
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середньопізній

ПР46В10
PR46W10

ПР46В10 вирізняється з-поміж інших високорослих гібридів ПІОНЕР®
дуже доброю виповненістю стручків
та крупним насінням.
Гібрид звичайного високорослого типу
Добра посухостійкість
Добре реагує на загущення
Характеризується інтенсивним розвитком восени
Рекомендований для пізнього посіву

Рекомендується до вирощування в зоні Лісостепу
і Полісся, а також в Степу, де існує ризик посухи в
весняно-літній період. Придатний для сівби в пізні
строки в усіх зонах України.
ПР46В10 - добрий вибір для тих виробників, які
вирощують ріпак в умовах близьких до посушливих і коли
існуюча посівна техніка не дає змогу висіяти гібриди
ріпаку з низькою нормою висіву.
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PR46W14

Стандарт
з урожайності

ПР46В14 насьогодні в Україні є поза конкуренцією серед високорослих
гібридів, поєднавши у собі стабільність, високу врожайність, стійкість до
вилягання і до хвороб та високий вміст олії. ПР46В14 є стандартом компанії
«Піонер» під час порівняння та відбору нових гібридів. Вирізняється з-поміж
інших високорослих гібридів дуже інтенсивним розвитком і здатністю до
гілкування навіть третього порядку, де також утворює товарне насіння.
Гібрид звичайного високорослого типу
Добра зимостійкість
Добра посухостійкість
Висока стійкість до вилягання завдяки міцному стеблу
Рекомендований для пізнього посіву

середньопізній

ПР46В14

Рекомендується до вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України протягом тривалого посівного періоду. Восени ПР46В14 росте дуже швидко і не
потребує додаткового азотного живлення в цей період.
ПР46В14 – стане в нагоді виробникам, які бажають
щорічно мати стабільно високі урожаї з високим
вмістом олії за будь-яких погодних умов та запобігти
втратам, що можуть статися в наслідок вилягання.
З досвіду вирощування ПР46В14 в Україні в 2007-2010
роках нам не відомі випадки вилягання цього гібриду
навіть за висоти рослин понад 2 метри.
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середньопізній

ПР46В15
PR46W15

Чемпіон
за олійністю

ПР46В15 має великий потенціал урожайності та надзвичайно високий
вміст олії, що є найбільшим серед усіх зареєстрованих на сьогодні в Європі
гібридів ріпаку. Це надійний продукт із середньою стійкістю до вилягання.
Гібрид вирізняється дуже рівномірним дозрівання насіння та стебел, що
дозволяє виробникам заощаджувати значні кошти на досушуванні насіння.
Гібрид звичайного високорослого типу
Добра зимостійкість
Добра посухостійкість
Характеризується інтенсивним розвитком восени
Рекомендований для сівби в оптимальні строки

Рекомендується до вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України. Восени ПР46В15 створює
розлогу розетку з листя, що сприяє перезимівлі, а
навесні характеризується середньопізнім відростанням,
завдяки чому цей гібрид є менш чутливим до ранньовесняних коливань температур.
ПР46В15 – стане в нагоді виробникам, які бажають
щорічно мати стабільно високі урожаї з високим
вмістом олії і обчислюють урожайність не тільки за
вагою насіння, але й за виходом олії з 1 га.
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PR46W31

ПР46В31 вирізняється стабільністю та пластичністю попри будь-які
погодні та ґрунтові умови в різні сезони. Гібрид успішно вирощують на
різних територіях від Франції до Росії, а в Україні він прекрасно себе
зарекомендував від Волині до Чернігівщини.

середньопізній

ПР46В31
Гібрид звичайного високорослого типу
Добра зимостійкість
Характеризується інтенсивним розвитком восени
Рекомендований для посіву в оптимальні строки

Рекомендується до вирощування в Лісостепу і Поліссі.
Восени ПР46В31 має швидкий ріст і розвиток та не
потребує додаткового азотного живлення в цей період.
ПР46В31 – це оптимальна пропозиція від компанії
«Піонер» для початківців у вирощуванні гібридів ріпаку.
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Високорослі гібриди озимого ріпаку
ПІОНЕР®

МАКСИМУМ

ПРОДУКТИВНОСТІ
МАКСИМУМ

ПРИБУТКОВОСТІ
МАКСИМУМ

ВПЕВНЕНОСТІ
Характеристика високорослих гібридів
Показники
Стиглість
Урожайність
Вміст олії
Стійкість до полягання
Висота рослини (см)*
Вміст глюкозинолатів (μмоль/г)* в насінні

ПР46В10
середньопізній
висока

ПР46В14
середньопізній
дуже висока

високий

дуже високий

добра
дуже добра
160-170
160-170
10,8-15,0
10,5-15,0
Агротехнічні характеристики

ПР46В15
середньопізній
дуже висока
надзвичайно
високий
добра
165-175
11,0-15,5

ПР46В31
середньопізній
висока
середній
добра
160-170
13-18

Рекомендована густота посіву в ранні строки**
50…55
40...45
45…50
45…50
(10.08...15.08), насінин/м2
Рекомендована густота посіву в оптимальні строки***
55…65
45...55
50…60
50…60
(15.08...30.08), насінин/м2
Рекомендована густота посіву в пізні строки***
65…70
55...60
60…65
60…65
(01.09...15.09), насінин/м2
2
45…55
35...45
40…50
40…50
Оптимальна густота навесні, росл./м
Ранній посів
можливий
так
можливий
можливий
Пізній посів
так
так
можливий
можливий
Осінній ріст
швидкий
дуже швидкий помірно швидкий дуже швидкий
Осінь/весна - використання фунгіцидів з ретардантними
залежно від строку посіву та стану рослин
властивостями
Строк весняного відростання
середньоранній
середній
середньопізній середньоранній
Строк цвітіння
середньоранній
середній
середньопізній середньоранній
Пояснення: * - показники, що подані за даними спостережень в Європі і можуть відрізнятися в залежності від умов вирощування
**- для Північно-Східних регіонів Чернігівської, Сумської, Полтавської та Харківської областей та Північної частини Західного і Центрального Лісостепу та всієї зони Полісся можна здійснювати надранні строки посіву в період 01.08 по 05.08 за
умов планування 1-2 кратної обробки фунгіцидами із ретардантними властивостями починаючи з фази 4 листків
***- в Південних регіонах України сівбу ріпаку можливо проводити на 7-10 днів пізніше
Назва гібриду
ПР45Д01
ПР45Д03
ПР46В10
ПР46В14
ПР46В15
ПР46В31

РЕКОМЕНДОВАНІ ПЕРІОДИ СІВБИ ГІБРИДІВ ОЗИМОГО РІПАКУ ПІОНЕР®

Тип гібриду
®

МАКСИМУС
МАКСИМУС®
звичайний
звичайний
звичайний
звичайний
Дати
1.08

Період сівби

4.08 5.08

надранній

14.08 15.08

ранній

31.08 1.09
15.09 16.09
25.09
пізній
для
Полісся
оптимальний
пізній для Степу
та Лісостепу
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Залікова урожайність гібридів ПІОНЕР® (27 Демо полів) в порівнянні до
середньої урожайності в господарствах в 2010 році
ПР45Д01

Що обрати: сорт чи гібрид?

ПР45Д03

ПР46В10

ПР46В14

ПР46В15

ПР46В31

Сер. урожайність в господарствах України

4,0

3,38 3,41

3,5

3,46
3,25

3,15 3,20

Останніми роками в Україні складаються не найкращі умови для
вирощування озимого ріпаку. Весняні приморозки у квітні 2009 року,
дефіцит вологи в ґрунті в серпні – вересні у 2009 і 2010 роках, льодова
кірка взимку 2010-го. Все це змушує товаровиробників більш зважено
ставитись до добору насіннєвого матеріалу, до перегляду строків
сівби і норм висіву озимого ріпаку.

2,92

Урожайність, т/га

3,0
2,75

3,06 3,09

3,07 3,04
2,86

3,20 3,21

2,93

2,81

3,00

2,5
2,00

2,0

1,75
1,60

1,5

1,0
в Лісостепу і Поліссі (12 полів)

в Степу (15 полів)

в Україні (27 полів)

Перед багатьма господарствами постає вибір, що обрати: сорт чи гібрид?
Використовуючи гібриди озимого ріпаку ПІОНЕР®,
виробники зможуть скористатися такими перевагами прогресивнішої генетики гібридів щодо сортів:
 краща пристосованість до умов вирощування;
 менші норми висіву;
 краща зимостійкість та вища компенсаційна
здатність (потужне галуження), якщо навіть
перезимувало 5–10 рослин на 1 м2;

 швидкий розвиток у разі пізніх строків посіву або
пізніх (внаслідок відсутності вологи) сходів;
 потужніша коренева система, відповідно,
краща посухостійкість і краще використання
мінерального живлення;
 вища стійкість до вилягання та хвороб;
 одночасне достигання і, зрештою, ВИЩА
ВРОЖАЙНІСТЬ!!!

В Україні в 2008 році озимий ріпак був посіяний на рекордній площі - 1,580 млн га, і завдяки значній долі
гібридів в структурі посівів - 60% була отримана урожайність в 2,1 т/га – найвища за всі попередні роки. Проте
в останні роки через відсутність вологи в ґрунті під час сівби ріпаку відбулося зменшення посівної площі: в
2009 - 1,418 млн. га; в 2010 – 1,033 млн. га, та разом з тим зменшилась і доля гібридів – до 40%. На жаль, деякі
товаровиробники мали необережність прислухатися до порад вітчизняних, так званих «науковців», які радять
висівати, окрім сортів, навіть F2 (друге покоління) гібридів, обіцяючи незначне зменшення врожайності. У таблиці
внизу ми наводимо результати збирання демонстраційних посівів озимого ріпаку ПІОНЕР® у господарствах, які
висівали сорти та друге покоління гібридів (F2). Тому не дивно, що середня урожайність озимого ріпаку в Україні
в 2010 році знизилась до 1,75 т/га (-17% порівнянно з урожайністю 2008 року).

ТОВ “Придунайське
рисове господарство”
ФГ “Зернове”
СПК “Бесарабське”
ДГ “Покровське”
ТОВ “Дружба Народів”
ТОВ “Агропрайм-холдинг”
СЗАТ “Україна”
ТОВ “Діоніс”
ТОВ “АФ Відродження”
ФГ “Елема”
ТОВ “Стіл-Агро”
В середньому

ПР46В31

ПР46В15

ПР46В14

ПР46В10

Район, область

ПР45Д03

Назва господарства

ПР45Д01

Урожайність гібридів озимого ріпаку ПІОНЕР® у порівнянні до сортів
Середня
урожайність,
т/га

Примітки

гібридів сорту

Перевага в
урожайності
гібридів
Піонер
т/га

%

Кілійський, Одеська

3,92 3,81 4,18 4,01 4,10 4,31

4,06

2,60

закордонний сорт 1,46

56%

Комінтернівський, Одеська
Тарутинський, Одеська
Біляївський, Одеська
Котовський, Одеська
Болградський, Одеська
Доманівський, Одеська
Кривоозерський, Миколаївська
Кіровоградський, Кіровоградська
Новомиргородський, Кіровоградська
Дніпропетровський, Дніпропетровська

2,79
3,39
2,61
2,32
2,10
2,46
2,07
3,50
2,87
1,51
2,68

2,95
3,50
2,49
2,50
2,06
2,52
1,98
3,72
3,60
2,19
2,87

1,80
2,40
1,83
1,86
1,55
1,80
0,90
3,50
2,59
1,60
2,04

F2
закордонний сорт
закордонний сорт
закордонний сорт
вітчизняний сорт
закордонний сорт
вітчизняний сорт
вітчизняний сорт
F2
вітчизняний сорт
_

64%
46%
36%
34%
33%
40%
120%
6%
39%
37%
41%

3,06
3,57
2,10
1,79
1,79
2,17
1,99
3,77
3,42
1,95
2,68

2,90
3,78
2,62
2,47
1,79
2,06
1,78
3,25
3,89
2,32
2,82

3,06
4,16
2,72
2,53
2,33
2,97
2,08
3,95
3,41
2,62
3,07

3,04
3,60
2,40
2,61
2,60
2,66
2,00
4,09
3,70
2,75
3,05

2,85
2,52
2,51
2,56
1,77
2,83
1,97
3,81
4,11
2,02
2,84

1,15
1,10
0,66
0,63
0,51
0,72
1,08
0,22
1,01
0,59
0,83

Для надранніх і ранніх строків сівби в усіх ґрунтово-кліматичних зонах України найкраще придатний напівкарликовий гібрид МАКСИМУС™ з підвищеною зимостійкістю ПР45Д03, який вирізняється уповільненим розвитком
восени, низьким розташуванням точки росту, інтенсивним галуженням і високою стійкістю до вилягання, а з високорослих гібридів - ПР46В14, що може з успіхом висіватися також і в пізні строки, та має виключну стійкість до
вилягання, що важливо в умовах Західного Лісостепу.
Для пізніх строків сівби, окрім ПР46В14, господарствам стануть в нагоді напівкарликовий гібрид МАКСИМУС™
з підвищеною зимостійкістю ПР45Д01 та високорослий гібрид ПР46В10, що швидко розвиваються восени, випереджаючи у розвитку сорти, і добре перезимовують. Гібриди озимого ріпаку ПР46В15 та ПР46В31 варто висівати в оптимальні строки. Восени ПР46В15 створює розлогу розетку з листя, що сприяє перезимівлі, а навесні
характеризується середньопізнім відростанням, завдяки чому цей гібрид є менш чутливим до ранньовесняних
коливань температур.
В Степу, особливо при сівбі по парах, коли існує ризик переростання рослин ріпаку, ми радимо господарствам
висівати гібрид МАКСИМУС™ – ПР45Д03.
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ДНІ ПОЛЯ КОМПАНІЇ «ПІОНЕР»
ЦЕ НАЙКРАЩА МОЖЛИВІСТЬ ОЗНАЙОМИТИСЬ
З ПРОДУКТАМИ

ТА
ДІЗНАТИСЬ
ПРО ПОТЕНЦІАЛ ЇХ
УРОЖАЙНОСТІ І ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ
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РЕГІОНАЛЬНІ
ПРЕДСТАВНИКИ ТА
ПРОМОУТЕРИ
ТОВ “ПІОНЕР
НАСІННЯ УКРАЇНА”
Регіональний представник

КОСТЮК Микола Миколайович
(095) 282-73-76
Mykola.Kostyuk@pioneer.com

ЛАМПЕКА Іван Васильович
(099) 050-21-12
Ivan.Lampeka@pioneer.com
СОКОЛЕНКО
Анатолій Васильович
(050) 412-90-78
Anatoliy.Sokolenko@pioneer.com
БУТЕНКО Сергій Вікторович
(050) 338-32-35
Sergiy.Butenko@pioneer.com
ФАЛЬКО Микола Степанович
(050) 338-32-33
Mykola.Falko@pioneer.com
БРАШОВАН Віталій Олександрович
(050) 412-90-99
Vitaliy.Brashovan@pioneer.com

Промоутер

Область

Телефон

ШЕВЧЕНКО Анатолій Федорович
ДЗЯБ'ЯК Любомир Миколайович
ОЛЬХОВЕЦЬКИЙ Сергій Іванович
ГРИНІШАК Сергій Степанович

Волинська
Львівська
Тернопільська
Івано-Франківська

(050) 141-25-90
(067) 858-07-11
(096) 492-64-68
(098) 524-80-80

СНІЖОК Юрій Богданович

Тернопільська

(050) 924-81-88

НЕБОРАК Віталій Семенович
ЛЕВЧЕНКО Петро Якович
ІВАНЧУК Анатолій Анатолійович
ТОПОРОВСЬКИЙ Юрій Анатолійович
ТОМАШЕВСЬКИЙ Юрій Антонович
КЛЄВЦОВ Сергій Олександрович
СЕРГЄЄВ Евгеній Володимирович
БОГУТЕНКО Юрій Анатолійович
ДОБРЯНСЬКИЙ Роман Олександрович
АНДРУЩАК Іван Іванович

Чернівецька
Житомирська
Рівненьська
Хмельницька
Хмельницька
Кіровоградська
Кіровоградська
Вінницька
Вінницька
Вінницька, Київська

(099) 537-13-17
(066) 643-07-03
(097) 115-96-32
(067) 384-06-19
(050) 435-43-80
(050) 442-82-45
(050) 353-54-04
(096) 369-21-99
(097) 818-80-45
(098) 555-99-50

МУСАТЕНКО Сергій Володимирович

Київська

(095) 696-04-65

ЄВСТРАТЕНКО Валентин Петрович
БОГУТ Віталій Васильович
КНУРЕНКО Олег Володимирович
ОГІЄНКО Віктор Дмитрович
НAУМОВ Олександр Вікторович

Черкаська
Чернігівська
Харківська
Сумська
Сумська

(097) 489-92-56
(095) 539-84-38
(050) 444-38-29
(050) 960-87-55
(050) 660-91-30

ЛУБЕНЕЦЬ Василь Іванович

Полтавська

(095) 689 90 95

Донецька
Донецька
Луганська
Луганська
АР Крим
Запорізька
Запорізька
Херсонська
Херсонська
Дніпропетровська
Дніпропетровська
Дніпропетровська
Миколаївська
Миколаївська
Миколаївська
Одеська
Одеська
Одеська

(050) 847-97-99
(050) 594-78-91
(099)507-67-64
(050) 367-98-44
(050) 669-07-27
(096) 287-98-78
(050) 575-48-50
(096) 250-03-74
(050) 277 34 81
(067) 771-68-52
(067) 154-23-33
(097) 973-55-41
(066) 819-52-49
(067) 711-78-44
(096) 498-51-66
(097) 906-07-62
(096) 429-22-07
(099) 040-85-86

ПЛАТОНОВ Михайло Володимирович
СТУЖЕННИЙ Олександр Миколайович
СЕМЕНЕНКО Валерій Анатолійович
СОЛОД Олександр Миколайович
ДУДЛЯ Максим Вікторович
НЕКРАСОВ Сергій Валерійович
ГАВРИЛЮК Ігор Ярославович
(095) 271-92-90
ФЕСЕНКО Андрій Віталійович
Igor.Gavrylyuk@pioneer.com
УС Олександр Павлович
ГРАБОВЕЦЬКИЙ Сергій Миколайович
ЦИМБАЛЮК Євген Володимирович
ДУБЛЯНСЬКИЙ Ігор Павлович
(050) 440-61-87
КОСТРОМСЬКИЙ Станіслав Олександрович
Igor.Dublyanskyy@pioneer.com
ЗОБНЄВ Євгеній Юрійович
ЦИБУЛЬКО Сергій Миколайович
ШЛІХТА Віктор Миколайович
КОЛІСНИЧЕНКО
ЯВЕЦЬКИЙ Павло Васильович
Григорій Григорович
(050) 210-22-25
СЛЮСАРЕНКО Віктор Віталійович
Grigory.Kolisnichenko@pioneer.com
СТОЯНОВ Василь Васильович
ВАСИЛЬЧЕНКО Олег Миколайович
ГРЄДЖЕВ Сергій Валерійович
(050) 351-31-69
Sergiy.Gredzhev@pioneer.com
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Є ДВА ШЛЯХИ ЗБIЛЬШЕННЯ
ВИРОБНИЦТВА РIПАКУ:
- посіяти більшу площу? ? ?

- ПОСІЯТИ ГІБРИДИ ПІОНЕР®!!!

ПР45Д01

ПР46В15

ПР45Д03
ПР46В10

ПР46В31

ПР46В14

ШАНОВНИЙ ГОСПОДАРЮ!
Будь ласка, звертайтесь
до наших колег із запитаннями.
Ми з радістю надамо вам вичерпні відповіді та
поділимось своїми знаннями і досвідом.
Ми також чекаємо на ваші зауваження
та пропозиції.
ТОВ «ПІОНЕР НАСІННЯ УКРАЇНА»
Адреса для листування: 04070 Київ, вул.Спаська, 30а
Тел.: +38044 496-30-05; 496-30-07 Факс: +38044 496-30-06
www.pioneer.com/ukraine
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