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Селекція озимого ріпаку
ПІОНЕР® досить юна, проте
дуже динамічна й успішна
2011

перший гібрид
озимого ріпаку
ПІОНЕР® за технологією
Clearﬁeld®
зареєстровано
в Європі

2009

посіяно 1 млн. га
гібридів МAXIMUS®

2008

ПР45Д01, ПР46В10
і ПР46В31
зареєстровані
в Україні

2005

перший гібрид
МAXIMUS® - ПР45Д01
зареєстровано
в Європі
(PR45D01)

2004

перший гібрид
озимого ріпаку ПІОНЕР®
- ПР46В31 зареєстровано в Європі
(PR46W31)

1996

Піонер вирішив
створювати
лише гібриди

1995

створено перший
відновлювач за
OGURA-INRA з
низьким вмістом
глюкозинолатів

1989

Піонер розпочав
селекцію ріпаку
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Компанія «Піонер» здійснює селекцію ріпаку вже 22 роки. За цей досить короткий
час гібриди ріпаку ПІОНЕР® набули широкої
популярності. Я переконаний, що значна частина нашого успіху полягає в тому, що ми
першими серед селекційних компаній зосередили свою роботу винятково на створенні
гібридів.
Щороку ми випробовуємо у Європі та
оцінюємо близько 5000 нових гібридів на
60 тис. мікроділянках у 36 точках. Через
те, що погодні умови у Східній Європі, й
Україні зокрема, значно відрізняються від
умов Західної та Північної Європи, ми поширюємо нашу селекційну роботу також і на Схід. Сьогодні ми маємо випробувальні станції з ріпаку в Угорщині, Словаччині, Румунії та в Україні. Таким
чином, близько 30% усієї селекційної роботи припадає на ці дуже важливі
східноєвропейські країни. Для ринків саме цих країн ми створюємо спеціальні
інбредні лінії та гібриди, що відзначаються високою зимостійкістю і толерантністю до ґрунтової посухи та різноманітних температурних стресів.
Багато років тому ми вирішили проблему глюкозинолатів раз і назавжди.
Незважаючи на те, що ми продаємо гібриди ріпаку, створені за технологією
OGU-INRA, у наших гібридах найнижчий вміст глюкозинолатів – 10–15 μmol/g у
насінні за нормальних умов вирощування.
Наші високорослі гібриди ріпаку визнані як такі, що мають найвищий вміст
олії, а гібриди ПР44В22, ПР46В14, ПР46В15 і ПР46В20 є лідерами за цим показником на ринку насіння ріпаку. Протягом останніх трьох років високорослі гібриди ПІОНЕР® продемонстрували чудову стійкість до вилягання на відміну від
продуктів конкурентів. Насамперед варто відзначити такі гібриди, як ПР44В22,
ПР46В14 та ПР46В20.
Моєю улюбленою продуктовою лінійкою озимого ріпаку є портфоліо MAXIMUS®,
що здійснило революцію у вирощуванні озимого ріпаку, надавши значних технологічних та економічних переваг виробникам ріпаку.
У найближчому майбутньому найновіше покоління напівкарликових гібридів ріпаку MAXIMUS® тільки підтвердить моє твердження.
Я дуже пишаюся тим фактом, що компанія «Піонер» була першою, що запровадила у виробництво гібрид озимого ріпаку за технологією Clearﬁeld®.
Поява ще більш продуктивних гібридів ріпаку ПІОНЕР® за технологією
Clearﬁeld®, як звичайного високорослого, так і напівкарликового типів відбудеться у найближчі 1–2 роки у багатьох країнах, в тому числі в Україні.
Усе це сприяє тому, що компанія «Піонер» посідає гідне місце серед лідерів
на ринку насіння озимого ріпаку.
З повагою,
Жан-Клод Прувот
Селекціонер з ріпаку компанії Піонер
©2012, Pioneer Hi-Bred, ® SM TM – торговельні і сервісні знаки Pioneer Hi-Bred
Clearﬁeld® - торговельна марка компанії BASF

Поради щодо вирощування
і збирання ріпаку
ПАКУВАННЯ: Насіння ріпаку ПІОНЕР® постачається в мішках, що містять 2 млн.
насінин. Один мішок розрахований для сівби на площі близько 4 га або приблизно
50 насінин/м2.
ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ ТА ФУНГІЦИДІВ: В післясходовий період
є бажаним для покращення перезимівлі рослин ріпаку. Будь ласка, користуйтеся
порадами та застосовуйте рекомендовані норми, що визначені виробниками
відповідних препаратів.
ДОГЛЯД ЗА ПОСІВАМИ НАВЕСНІ: Як правило, гібриди за технологією MAXIMUS®
повільно починають відростання навесні, проте, може існувати невелика різниця
між продуктами, що дозволяє виробникам здійснювати внесення мінеральних
добрив протягом більш тривалого періоду часу.
Звичайні високорослі гібриди ріпаку починають відростання набагато раніше і тому
раніше вкривають поверхню ґрунту, що дуже допомагає в боротьбі з бур’янами.
ДОЗРІВАННЯ І ЗБИРАННЯ:
Завдяки компактному розміщенню стручків у гібридів за технологією MAXIMUS® - дозрівання відбувається рівномірно.
Тому визначити час збирання таких гібридів можливо більш точно, а, значить, здійснити збирання з найменшими втратами
урожаю і якості. Раннє збирання гібридів ріпаку за технологією MAXIMUS® можливе.
Визначити оптимальний час збирання для звичайних високорослих гібридів ріпаку – є більш складним. Дуже часто,
відбувається передчасне збирання високорослих гібридів в наслідок того, що час початку збирання був визначений на
підставі дозрівання і розтріскування верхніх стручків. Щоб запобігти розтріскуванню та осипанню стручків – застосування
прилипачів є бажаним. Оскільки найвищий урожай закладається в стручках, що розташовані в середній частині рослини,
ми радимо виробникам визначати час збирання саме по відношенню до достигання стручків в середній частині. Десикація
може допомогти зменшити розбіжність в часі достигання верхніх стручків та стручків середнього і нижнього ярусів. Будь
ласка, звертайтеся за порадами щодо десикації до виробників відповідних хімічних препаратів.

Гібриди ріпаку ПІОНЕР®
повністю відновлені за
допомогою технології
OGU-INRA від INRA, Франція.
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Звичайні високорослі гібриди озимого ріпаку ПІОНЕР® задовольнять будь-які потреби виробника

Протягом минулих п’яти років все більше виробників
ріпаку усвідомили, що вирощуючи гібриди можна
отримати відчутну користь на відміну від сортів.
Використовуючи звичайні високорослі гібриди
ПІОНЕР®, виробники ріпаку отримують наступні
переваги:
1. ВМІСТ ОЛІЇ: Наші високорослі гібриди ріпаку визнані як такі,
що мають найвищий вміст олії, а гібриди ПР44В22, ПР46В14,
ПР46В15 і ПР46В20 – є лідерами за цим показником на ринку
насіння ріпаку.
2. ВМІСТ ГЛЮКОЗИНОЛАТІВ: Багато років тому, ми вирішили проблему глюкозинолатів раз і назавжди.
Не зважаючи на те, що ми продаємо гібриди ріпаку, що створені за технологією OGU-INRA, наші гібриди
містять найнижчий вміст глюкозинолатів – 10...15 μmol/g в насінні за нормальних умов вирощування.
3. ПОСІВНЕ ВІКНО: Рекомендовані строки сівби для звичайних високорослих гібридів ПІОНЕР® є дуже
гнучкими для організаці сівби в складних погодних і ґрунтових умовах. Завдяки їх швидкому розвитку
восени, товаровиробники мають можливість висівати наші гібриди ріпаку в пізні строки.

ЗВИЧАЙНІ ВИСОКОРОСЛІ ГІБРИДИ
Рекомендовані норми сівби (насінин/м2) та строки посіву
ранні

середні

50

ПР44В22

70

45

ПР46В15, ПР45В20

65

50

Дата посіву:
01 серпня

ПР46В10

70

40

ПР46В14

60

45

ПР46В31

65

15 серпня

4. СТІЙКІСТЬ ДО ВИЛЯГАННЯ: Звичайні високорослі
високу стійкість до вилягання. Протягом останніх
продемонстрували прекрасну стійкість до вилягання
до вилягання в існуючому портфоліо високорослих
гібриди, як ПР44В22, ПР46В14 та ПР46В20.
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пізні

31 серпня

Показники

ПР46В10 ПР46В14 ПР46В15 ПР46В31 ПР44В22 ПР46В20 ПР45Д01 ПР45Д03

Тип

звичайний звичайний звичайний звичайний звичайний звичайний MAXIMUS® MAXIMUS®

Стиглість

середньо- середньо- середньо- середньопізній
пізній
пізній
пізній

ранній

середньо- середньо- середньостиглий
ранній
стиглий

Урожайність

висока

дуже
висока

дуже
висока

висока

дуже
висока

дуже
висока

Вміст олії

високий

дуже
високий

надзвичайно
високий

середній

високий

Стійкість до вилягання

добра

добра

добра

виключна

Висота рослини (см)*
Вміст глюкозинолатів
(μмоль/г)* в насінні

160-170

дуже
добра
160-170

165-175

160-170

155-165

надзвичайно
високий
дуже
добра
155-165

10,8-15,0

10,5-15,0

11,0-15,5

13-18

11,0-14,5

висока

дуже
висока

середній

високий

виключна виключна
120-125

120-130

11,0-14,5

11,5-13,0

12,0-14,0

Агротехнічні характеристики
Рекомендована густота
посіву в ранні строки
(01.08...15.08), насінин/м2
Рекомендована густота
посіву в середні строки
(15.08...31.08), насінин/м2
Рекомендована густота посіву в пізні строки
(31.08...20.09), насінин/м2
Оптимальна густота
навесні, росл./м2
Ранній посів
Пізній посів

50…55

40...45

45…50

45…50

50…55

45…50

45…50

40...45

55…65

45...55

50…60

50…60

55…65

50…60

50…60

45...55

65…70

55...60

60…65

60…65

65…70

60…65

60…70

55...60

45…55

35...45

40…50

40…50

40…50

35…45

35…50

30...45

можливий можливий можливий
так
так
можливий
дуже
помірно
Осінній ріст
швидкий швидкий
швидкий
залежно залежно залежно
Осінь/весна - використан- від строку від строку від строку
ня фунгіцидів з ретардант- посіву та посіву та посіву та
ними властивостями
стану
стану
стану
рослин
рослин
рослин
Строк весняного відроссередньо- середній середньотання
ранній
пізній
середньосередньоСтрок цвітіння
середній
ранній
пізній

можливий
можливий
дуже
швидкий
залежно
від строку
посіву та
стану
рослин
середньоранній
середньоранній

можливий можливий можливий
так
так
так
так
можливий
попомірний помірний повільний досить
вільний
залежно залежно
ран- для ранвід строку від строку для
ніх та
ніх та
посіву та посіву та надранніх
надранніх
стану
стану
строків
строків
рослин
рослин
середньо- середньо- середньо- пізній
ранній
пізній
пізній
ранній

середній

ранній

середній

Пояснення:
* - показники, що подані за даними спостережень в Європі і можуть відрізнятися в залежності від умов вирощування
20 вересня

гібриди озимого ріпаку ПІОНЕР® мають виключно
трьох років наші звичайні високорослі гібриди
на відміну від продуктів конкурентів. За стійкістю
гібридів ПІОНЕР® насамперед варто відмітити такі
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ОПИС ПРОДУКТУ
Характеристики гібриду
Тип

ОПИС ПРОДУКТУ

ПР46В10
звичайний

Стиглість

ПР46В10

середньопізній

Урожайність

висока

Вміст олії

високий

Стійкість до вилягання

160-170

Вміст глюкозинолатів
(μмоль/г)* в насінні

10,8-15,0

Рекомендована густота посіву
в ранні строки (01.08...15.08),
насінин/м2

50…55

Рекомендована густота
посіву в середні строки
(15.08...31.08), насінин/м2

55…65

Рекомендована густота посіву
в пізні строки (31.08...20.09),
насінин/м2

65…70

Оптимальна густота навесні,
росл./м2

45…55

Ранній посів

можливий

Пізній посів

так

Осінній ріст

швидкий

Осінь/весна - використання
фунгіцидів з ретардантними
властивостями

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.

добра

Висота рослини (см)*

Характеристики гібриду

ПР46В15

Тип

“Вирощуємо озимий ріпак ПІОНЕР® вже четвертий
рік. Середня урожайність ріпаків ПІОНЕР® була 3,84,2 т/га. В цьому році теж розраховуємо отримати гарний урожай. Гібрид ПР46В15 дуже добре
перезимував навіть при ранньому посіві – 3 серпня
2011 з нормою висіву 550-600 тис. насінин/га.”

дуже висока

Вміст олії

надзвичайно
високий

Стійкість до вилягання

добра

Висота рослини (см)*

165-175

Вміст глюкозинолатів
(μмоль/г)* в насінні

11,0-15,5

50…60

 ПР46В15 має високу урожайність та надзвичайно високий вміст олії.

Рекомендована густота посіву
в пізні строки (31.08...20.09),
насінин/м2

60…65

 Гібрид вирізняється дуже рівномірним дозрівання насіння та стебел

Оптимальна густота навесні,
росл./м2

40…50

Агроном ПАП «Топільче»,
Теребовлянський р-н, Тернопільська область

серед високорослих гібридів ПІОНЕР®, що дозволяє виробникам
заощаджувати значні кошти на досушуванні насіння.
 ПР46В15 рекомендований для виробників ріпаку, хто обчислює

залежно від
строку посіву та
стану рослин

Урожайність

Рекомендована густота
посіву в середні строки
(15.08...31.08), насінин/м2

Агроном ТОВ «Агрофірма ім. Суворова»,
Новоселицький р-н, Чернівецька область

 Добра посухостійкість, прекрасно витримує загущення.

середньопізній

45…50

Дорчак Микола Іванович

дуже доброю виповненістю стручків та крупним насінням.

звичайний

Стиглість

Рекомендована густота посіву
в ранні строки (01.08...15.08),
насінин/м2

Гірин Дмитро Миколайович

 ПР46В10 вирізняється з-поміж інших високорослих гібридів ПІОНЕР®

ПР46В15

урожайність не тільки за вагою насіння, але й за виходом олії з 1 га.

Ранній посів

можливий

Пізній посів

можливий

Осінній ріст

помірно
швидкий

Осінь/весна - використання
фунгіцидів з ретардантними
властивостями

залежно від
строку посіву та
стану рослин

Строк весняного відростання

середньоранній

Строк весняного відростання

середньопізній

Строк цвітіння

середньоранній

Строк цвітіння

середньопізній

ДУЖЕ ВИСОКА
ВРОЖАЙНІСТЬ

ДУЖЕ ВИСОКИЙ
ВМІСТ ОЛІЇ

ОПИС ПРОДУКТУ

ОПИС ПРОДУКТУ

Характеристики гібриду

ПР46В14

Тип

звичайний

Стиглість

середньопізній

Урожайність

дуже висока

Вміст олії

дуже високий

Стійкість до вилягання

дуже добра

Висота рослини (см)*

160-170

Вміст глюкозинолатів
(μмоль/г)* в насінні

10,5-15,0

ПР46В14
“Вирощуємо ПР46В14 вже не перший рік, урожайність якого в 2011 році склала 3,5-3,7 т/
га. В цьому році ПР46В14 на площі 280 га теж
має високий потенціал. Відзначаємо дуже високу стійкість до вилягання ПР46В14, особливо за високих доз мінерального живлення (вапнування 5 т/га, рідка гноївка 5 т/га,
вапнякова селітра 150-200 кг/га).”

Рекомендована густота посіву
в ранні строки (01.08...15.08),
насінин/м2

40...45

Рекомендована густота посіву
в середні строки (15.08...31.08),
насінин/м2

45...55

Інденко Юрій Павлович,

Рекомендована густота посіву
в пізні строки (31.08...20.09),
насінин/м2

55...60

Агроном ТОВ «Галичина Захід»,
Стрийський р-н, Львівська область

Оптимальна густота навесні,
росл./м2

35...45

Ранній посів

так

Пізній посів

так

Осінній ріст

дуже швидкий

Осінь/весна - використання
фунгіцидів з ретардантними
властивостями

залежно від
строку посіву
та стану рослин

Строк весняного відростання

середній

Строк цвітіння

середній

Характеристики гібриду

ПР46В31

Тип

“В 2011 році ми випробовували всю лінійку
гібридів озимого ріпаку ПІОНЕР®. Через
негоду демонстраційні ділянки змогли
зібрати лише 6 серпня, проте урожайністю
піонерівських гібридів були задоволені (4,75,77 т/га). Відзначаємо їх високу стійкість до
вилягання і осипання. За результатами цих
впробувань обрали для себе ПР46В31, який
показав найвищу урожайність – 5,77 т/га.”

Горбатюк Володимир Богданович,
Головний агроном ТОВ «Бучачагрохлібпром»,
Бучацький р-н, Тернопільської області

 Високий урожай, високий вміст олії, стабільність із року в рік за різних,

навіть самих несприятливих, умов - все це поєднується в одному гібриді.
 Дуже добра стійкість до вилягання.
 ПР46В14 рекомендований для виробників ріпаку, хто планує сівбу в

широкому інтервалі строків сівби.

 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.
 ПР46В31 – це оптимальна пропозиція від ПІОНЕР® для початківців у

Стиглість
Урожайність
Вміст олії
Стійкість до вилягання

ПР46В31
звичайний
середньопізній
висока
середній
добра

Висота рослини (см)*

160-170

Вміст глюкозинолатів
(μмоль/г)* в насінні

13-18

Рекомендована густота посіву
в ранні строки (01.08...15.08),
насінин/м2

45…50

Рекомендована густота посіву
в середні строки (15.08...31.08),
насінин/м2

50…60

Рекомендована густота посіву
в пізні строки (31.08...20.09),
насінин/м2

60…65

Оптимальна густота навесні,
росл./м2

40…50

Ранній посів

можливий

Пізній посів

можливий

Осінній ріст

дуже швидкий

Осінь/весна - використання
фунгіцидів з ретардантними
властивостями

залежно від
строку посіву
та стану рослин

Строк весняного відростання

середньоранній

Строк цвітіння

середньоранній

вирощуванні гібридів ріпаку.
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ДУЖЕ ВИСОКА
ВРОЖАЙНІСТЬ

ДУЖЕ ВИСОКИЙ
ВМІСТ ОЛІЇ

ДУЖЕ ДОБРА
СТІЙКІСТЬ ДО
ВИЛЯГАННЯ
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ОПИС ПРОДУКТУ
Характеристики гібриду

ПР44В22

Тип

звичайний

Стиглість

ПР44В22

ранній

Урожайність
Вміст олії

дуже висока
високий

Стійкість до вилягання

виключна

Висота рослини (см)*

155-165

Вміст глюкозинолатів
(μмоль/г)* в насінні

11,0-14,5

Рекомендована густота посіву
в ранні строки (01.08...15.08),
насінин/м2

50…55

Рекомендована густота
посіву в середні строки
(15.08...31.08), насінин/м2

55…65

Рекомендована густота посіву
в пізні строки (31.08...20.09),
насінин/м2

65…70

Оптимальна густота навесні,
росл./м2

40…50

Ранній посів

ДУЖЕ ВИСОКИЙ
ВМІСТ ОЛІЇ

ДУЖЕ ДОБРА СТІЙКІСТЬ
ДО ВИЛЯГАННЯ

можливий

Пізній посів

так

Осінній ріст

помірний

Осінь/весна - використання
фунгіцидів з ретардантними
властивостями

залежно від
строку посіву та
стану рослин

Строк весняного відростання

середньоранній

Строк цвітіння

ДУЖЕ ВИСОКА
ВРОЖАЙНІСТЬ

ранній

 ПР44В22 - найбільш ранній серед звичайних високорослих гібридів

озимого ріпаку ПІОНЕР®.
 ПР44В22 має надзвичайно високий вміст олії та виключну стійкість до

вилягання.
 Придатний для раннього посіву та орієнтований на раннє збирання.

ОПИС ПРОДУКТУ
Характеристики гібриду

ПР46В20

Тип

звичайний

Стиглість

середньостиглий

Урожайність

дуже висока

Вміст олії

надзвичайно
високий

Стійкість до вилягання

дуже добра

Висота рослини (см)*

155-165

Вміст глюкозинолатів
(μмоль/г)* в насінні

11,0-14,5

Рекомендована густота посіву
в ранні строки (01.08...15.08),
насінин/м2

45…50

Рекомендована густота посіву
в середні строки (15.08...31.08),
насінин/м2

50…60

Рекомендована густота посіву
в пізні строки (31.08...20.09),
насінин/м2

60…65

Оптимальна густота навесні,
росл./м2

35…45

Ранній посів

ДУЖЕ ВИСОКА
ВРОЖАЙНІСТЬ

ДУЖЕ ВИСОКИЙ
ВМІСТ ОЛІЇ

ДУЖЕ ДОБРА СТІЙКІСТЬ
ДО ВИЛЯГАННЯ

можливий

Пізній посів

так

Осінній ріст

помірний

Осінь/весна - використання
фунгіцидів з ретардантними
властивостями

залежно від
строку посіву
та стану рослин

Строк весняного відростання

середньопізній

Строк цвітіння

ПР46В20

середній

 ПР46В20 – це високий вміст олії, середня висота рослин, надзвичайна

стійкість до вилягання.
 Завдяки внутрішньому механізму стримування осіннього росту та

видовження стебла ПР46В20 особливо рекомендований для початку сівби.
 ПР46В20 рекомендований у виробництво задля зменшення втрат,

пов’язаних із виляганням.
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Гібриди озимого ріпаку MAXIMUS® встановлюють
нові стандарти
1. MAКСИМУМ ПРОДУКТИВНОСТІ
Гібриди озимого ріпаку MAXIMUS® мають відмінну
стійкість до вилягання та рівномірне достигання,
завдяки чому виробники ріпаку можуть розраховувати
на найнижчі втрати урожаю під час збирання.
Ось чому гібриди озимого ріпаку MAXIMUS® можуть
переважати звичайні високорослі гібриди за
врожайністю.

4. МАКСИМУМ ЗИМОСТІЙКОСТІ
Позитивні ознаки гібридів озимого ріпаку MAXIMUS®,
що спостерігались у польових дослідах:
 більша біомаса коренів;
 незначне видовження точки росту;
 сланка розетка листя;
 високий вміст цукрів, що сприяє морозостійкості;
Ось чому гібриди озимого ріпаку MAXIMUS® менше
пошкоджуються низькими температурами ніж звичайні
високорослі гібриди.
ПР45Д03 – гібрид ріпаку
MAXIMUS®

НАПІВКАРЛИКОВІ ГІБРИДИ MAXIMUS®
2

Рекомендовані норми сівби (насінин/м ) та строки посіву
ранні

середні

45
40
Дата посіву:
01 серпня

пізні

ПР45Д01
ПР45Д03

15 серпня

70
60
31 серпня

Звичайний високорослий
гібрид

5. МАКСИМУМ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ
 У гібридів озимого ріпаку MAXIMUS ® висота рослин,
як правило на 20-40 см нижча від звичайних
високорослих гібридів.
 Менша висота рослин є більш зручною під час
внесення добрив чи засобів захисту рослин, а період
внесення може бути ширшим.
 Завдяки меншій висоті рослин та доброму галуженню
гібриди озимого ріпаку MAXIMUS® є більш стійкими
до вилягання.

170 cм

2. МАКСИМУМ ГНУЧКОСТІ ПІД ЧАС СІВБИ
Гібриди озимого ріпаку MAXIMUS® мають сланку розетку
листя і компактну кореневу шийку, що забезпечує
підвищену зимостійкість.
Ось чому гібриди озимого ріпаку MAXIMUS® найкраще
підходять для ранніх строків сівби.

Гібриди MAXIMUS®
130 cм

20 вересня

Високорослий

ВТРАТИ ВІД ОСИПАННЯ W%Z ПІД ЧАС ЗБИРАННЯ
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ПРОДУКТИВНОСТІ КОМБАЙНУ
(тонн/година)
MAXIMUS® гібрид

6. МАКСИМУМ ЕФЕКТИВНОСТІ І ПРИБУТКОВОСТІ
У гібридів озимого ріпаку MAXIMUS® дуже добре
галуження, ось чому зріджені посіви цих гібридів з
густотою стояння в 10-15 рослин/м2 після перезимівлі
можна залишати, щоб гарантовано отримати урожай
в 20-25 ц/га;
 Менша кількість соломи та рівномірність достигання
забезпечують пришвидшене збирання і економію
палива до 30% в порівнянні із звичайними
високорослими гібридами;
 Втрати під час збирання гібридів озимого ріпаку
MAXIMUS® є меншими ніж 2%.


Звичайний високорослий гібрид

6
5
Втрати від осипання (%)

3. МАКСИМУМ ПОТУЖНОСТІ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ
Чим вища щільність кореневої системи, тобто середня
довжина коріння в 1 см2 ґрунту, тим краще рослина
засвоює воду та поживні речовини. Згідно дослідів 2-х
останніх років гібриди озимого ріпаку MAXIMUS® мали
на 19% і 28% вищу щільність кореневої системи, ніж
звичайні високорослі гібриди та сорти відповідно.
Ось чому гібриди озимого ріпаку MAXIMUS® мають
кращу посухостійкість та використовують більш
ефективно поживні речовини.

Напівкарликовий

4
3
2
1
0
5

10
15
20
Продуктивність комбайну (тонн/година)
Джерело: Фейфер консалт

25

Надзвичайно міцна коренева система
гібридів ріпаку MAXIMUS®
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ОПИС ПРОДУКТУ
Характеристики гібриду

ПР45Д01

Тип

MAXIMUS®

Стиглість

ПР45Д01

середньоранній

Урожайність
Вміст олії

середній

Стійкість до вилягання

виключна

Висота рослини (см)*

120-125

Вміст глюкозинолатів
(μмоль/г)* в насінні

11,5-13,0

Рекомендована густота посіву
в ранні строки (01.08...15.08),
насінин/м2

45…50

Рекомендована густота
посіву в середні строки
(15.08...31.08), насінин/м2

50…60

Рекомендована густота посіву
в пізні строки (31.08...20.09),
насінин/м2

60…70

Оптимальна густота навесні,
росл./м2

35…50

Ранній посів

можливий

Пізній посів

так

Осінній ріст

повільний

Осінь/весна - використання
фунгіцидів з ретардантними
властивостями

для ранніх
та надранніх
строків

Строк весняного відростання

середньопізній

Строк цвітіння

Гібрид для тих
прихильників MAXIMUS®,
хто очікує оптимального
співвідношення ціна/якість.

висока

 ПР45Д01 - найраніший серед MAXIMUS® гібридів озимого ріпаку

ПІОНЕР®.

ВИРОБНИКИ І СЕРВІС

 Семирічний досвід вирощування підтверджує його виключну

адаптивність до різних умов вирощування.

ДУЖЕ ДОБРА
СТІЙКІСТЬ ДО
ВИЛЯГАННЯ

ранній

ОПИС ПРОДУКТУ
Характеристики гібриду

ПР45Д03

Тип

MAXIMUS®

Стиглість

середньостиглий

Урожайність

дуже висока

Вміст олії
Стійкість до вилягання

високий
120-130

Вміст глюкозинолатів
(μмоль/г)* в насінні

12,0-14,0

Рекомендована густота посіву
в ранні строки (01.08...15.08),
насінин/м2

40...45

Рекомендована густота посіву
в середні строки (15.08...31.08),
насінин/м2

45...55

Рекомендована густота посіву
в пізні строки (31.08...20.09),
насінин/м2

55...60

Оптимальна густота навесні,
росл./м2

30...45

Ранній посів

так

Пізній посів

так

Осінній ріст

досить
повільний

Строк весняного відростання
Строк цвітіння
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“Господарство вирощує ПР45Д03 вже три
роки. Задоволені гібридом, що вирізняється
дуже добрим гілкуванням, доброю
зимостійкістю і посухостійкістю, та має
стабільно високий урожай щороку.”

виключна

Висота рослини (см)*

Осінь/весна - використання
фунгіцидів з ретардантними
властивостями

ПР45Д03

для ранніх
та надранніх
строків

Щербчук Віктор Миколайович,
Головний агроном ТОВ «СБЕ Україна Рівне»,
Млинівський район, Рівненська область
 ПР45Д03 вирощується в Європі на понад 600 000 га в різних ґрунтово-

кліматичних умовах.
 Стабільна продуктивність та прогнозованість цього гібриду за різних

умов та технологій підтверджують його надійність, що робить ПР45Д03
найпопулярнішим MAXIMUS® гібридом озимого ріпаку ПІОНЕР® серед
виробників.

пізній

www.pioneer.ua

середній
ДУЖЕ ВИСОКА
ВРОЖАЙНІСТЬ

ДУЖЕ ВИСОКИЙ
ВМІСТ ОЛІЇ

ДУЖЕ ДОБРА
СТІЙКІСТЬ ДО
ВИЛЯГАННЯ
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РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИКИ ТОВ «ПІОНЕР НАСІННЯ УКРАЇНА»

Таблиця 1. Результати збирання Демо полів озимого ріпаку ПІОНЕР® в 2011 році

P

K

ПР46В15

ПР46В31

пар
цілина
оз.пшениця
оз.ячмінь
цілина 1 рік
оз.ячмінь
оз.пшениця
оз.пшениця
оз.пшениця
яр.пшениця
яр.пшениця
яр.пшениця
яр.ячмінь
оз.ячмінь
яр.ячмінь
оз.пшениця
оз.пшениця
оз.пшениця

N

ПР46В14

19.08.10
09.09.10
26.08.10
04.09.10
04.09.10
23.08.10
06.08.10
24.08.10
20.08.10
24.08.10
23.08.10
10.09.10
18.08.10
05.08.10
24.08.10
12.08.10
13.09.10
16.08.10

Попередник

ПР46В10

ДП “АФ “Луга Нова”
ТОВ “Фелікс-Агро”
СГ ТОВ “Україна”
ФГ “Агро Дар”
ВАТ “Племзавод Закарпатський”
ПСП “Восток-Запад”
СТОВ “Печанівське”
СГВК “ім. Грушевського”
ТОВ “Княжі Лани”
ТОВ “Агро-Марк”
ТОВ “Добробут”
ТОВ СГП “ім. Воловікова”
ТОВ “Агро-Класік”
ТОВ “Дубенський край”
ПРАТ АФ “Зоря ім. Плютинського”
ТОВ “Бучачагрохлібпром”
ФГ “Коваль”
ПОП “Іванівське”

Дата
сівби

Урожайність гібридів озимого
ріпаку ПІОНЕР®, т/га
(вологість 7%)
ПР45Д03

Лісостеп, Полісся

Степ

Волинська, Іваничівський
Волинська, Ківерцівський
Волинська, Луцький
Вінницька, Шаргородський
Закарпатська, Мукачівський
Житомирська, Ємільчинський
Житомирська, Романівський
Ів.-Франківська, Рогатинський
Львівська, Золочівський
Львівська, Кам’янко-Бузький
Львівська, Сокальський
Рівненська, Гощанський
Рівненська, Дубенський
Рівненська, Дубенський
Рівненська, Рівненський
Тернопільська, Бучацький
Тернопільська, Гусятинський
Тернопільська, Теребовлянський

Господарство

135
172
110
179
147
112
57
190
214
218
167
216
228
210
194
258
160
132

32
0
26
25
32
36
48
34
78
91
48
40
30
32
30
32
24
32

32
0
41
25
32
36
73
34
78
151
73
144
90
32
90
32
24
32

3,22
3,63
2,83
3,58
_*
1,62
2,80
_*
2,84
3,98
3,44
4,29
3,48
2,60
3,70
5,27
3,68
4,53

3,59
3,59
3,03
3,95
3,60
1,60
2,15
3,90
3,14
3,94
3,74
4,30
3,59
3,03
3,65
5,44
3,90
4,52

3,85
3,38
3,72
3,92
3,91
1,46
1,19
3,60
2,97
4,27
3,46
3,39
4,70
2,65
4,26
4,70
3,91
3,90

3,69
3,81
3,04
4,37
4,00
1,88
2,28
3,61
2,93
3,54
3,63
3,97
4,59
2,63
3,63
5,12
4,08
4,35

3,91
4,59
3,05
4,10
3,52
1,93
2,35
3,89
2,57
3,92
4,12
4,21
5,60
2,90
4,28
5,09
3,73
4,33

3,25
3,89
2,98
3,50
3,24
1,84
2,01
3,81
2,62
3,76
3,35
4,03
5,20
2,20
3,86
5,77
3,72
4,24

139

52

52

3,56 4,46 4,02 4,25 4,17 3,86

Обробіток
ґрунту

оранка
оранка
оранка
оранка
оранка
оранка
оранка
дискування
дискування
дискування
оранка
оранка
оранка
дискування
дискування
оранка
дискування
дискування
19
Хмельницька, Білогірський
ТОВ “Маяк”
27.08.10 яр.ячмінь безвідвальний
на 25 см
20
Хмельницька, Білогірський
ТОВ ІВК “Рідний край”
19.08.10 оз.ячмінь
дискування
21
Хмельницька, Волочиський
ТОВ “АФ “Подільська зернова компанія” 14.08.10 яр.ячмінь
дискування
22
Хмельницька, Шепетівський
Корпорація “Сварог 2006”
20.08.10 оз.пшениця
оранка
23
Хмельницька, Полонський
СТОВ “АФ “Маяк”
29.08.10 яр.ячмінь
дискування
24
Чернівецька, Новоселицький
ТОВ “АФ “ім. Суворова”
20.08.10 оз.ячмінь
дискування
25
Чернівецька, Кіцманський
ТОВ “Валявське”
30.08.10 яр.ячмінь
дискування
26 Дніпропетровська, Петропавлівський
СФГ “Олімп”
09.09.10
пар
дискування
27
Дніпропетровська, Томаківський
СФГ “Калашника В.С.”
20.09.10
горох
дискування
28
Дніпропетровська, Криворізький
ТОВ “АФ Красний забойщик”
14.09.10 оз.пшениця дискування
29
Донецька, Артемівський
ТОВ “Восток-Агро”
26.08.10
пар
оранка
30
Донецька, Добропільський
ТОВ “ДСП”
06.09.10 оз.пшениця дискування
31
Запорізька, Веселівський
ТОВ “Зелений Гай” (на зрошенні)
06.09.10
льон
дискування
32
Кіровоградська, Голованівський
СТОВ “Манжурка”
25.08.10 оз.ячмінь дискування
33
Полтавська, Кременчуцький
СК “Іскра”
31.08.10 оз.пшениця
оранка
34
Харківська, Барвінківський
ТОВ “Гаврилюк”
19.08.10
горох
дискування
35 Херсонська, Велико- Олександрівський
ПСП “Щедрий лан”
07.09.10
пар
дискування
36
Одеська, Велико-Михайлівський
ТОВ “Колос”
03.09.10 оз.пшениця дискування
37
Одеська, Саратський
ФГ “Ізгрев”
13.09.10
горох
дискування
Середній показник в зоні Лісостепу і Полісся (24 Демо)
_* дані були виключені, згідно вимог методики
Середній показник в зоні Степу (12 Демо)
закладання Демо посівів
Середній показник в Україні (36 Демо)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Область, район

Удобрення кг/
га д.р.

ПР45Д01

Код

Зона

(станом на 06 серпня 2011 року)

176 31 31 3,37 2,61 3,52 3,29 3,69 3,22
168 32 32 2,17 2,67 2,62 2,63 2,69 2,60
136 104 120 3,91 3,88 3,74 3,63 2,99 3,49
112 0
0 3,03 3,56 3,49 2,79 3,61 3,97
119 16 16 2,30 2,61 2,38 2,44 2,76 1,68
123 52 52 2,89 3,18 2,42 2,58 2,95 2,19
76
8
8 2,71 3,41 3,50 3,64 3,64 3,03
18 13 13 1,82 1,94 1,71 1,75 1,63 1,44
100 20
0 1,19 1,77 1,51 1,61 1,99 1,57
118 16 16 2,29 3,59 3,24 3,13 3,31 2,09
102 16 16 2,14 2,29 2,23 _* 2,29 _*
100 10
0 2,66 3,08 3,08 3,18 3,26 2,84
118 16 16 3,26 3,70 3,74 3,65 3,82 2,76
50 16 16 1,29 1,56 1,44 1,58 1,74 1,58
180 30 90 2,61 3,50 3,22 2,95 3,57 3,07
104 19 19 3,28 3,47 3,24 3,41 3,52 2,89
25 25
0 2,95 2,49 2,97 3,46 3,11 2,94
91 50 22 1,69 2,70 1,70 1,74 1,63 1,72
163 38 53 3,34 3,50 3,42 3,47 3,64 3,37
90 20 18 2,32 2,79 2,63 2,74 2,79 2,36
139 32 42 2,99 3,27 3,16 3,25 3,36 3,06

Регіональний
представник

Телефон

Електронна пошта

КОСТЮК
Микола Миколайович

(095) 282-73-76

Mykola.Kostyuk@pioneer.com

ЛАМПЕКА
Іван Васильович

(099) 050-21-12

Ivan.Lampeka@pioneer.com

БОГУТЕНКО
Юрій Анатолійович

(050) 381-95-73

Yuriy.Bogutenko@pioneer.com

СОКОЛЕНКО
Анатолій Васильович

(050) 412-90-78

Anatoliy.Sokolenko@pioneer.com

Київська, Черкаська і
Чернігівська

БУТЕНКО
Сергій Вікторович

(050) 338-32-35

Sergey.Butenko@pioneer.com

Сумська і Харківська

ФАЛЬКО
Микола Степанович

(050) 338-32-33

Mykola.Falko@pioneer.com

БРАШОВАН
Віталій Олександрович

(050) 412-90-99

Vitaliy.Brashovan@pioneer.com

ГРЄДЖЕВ
Сергій Валерійович

(050) 351-31-69

Sergiy.Gredzhev@pioneer.com

ГАВРИЛЮК
Ігор Ярославович

(095) 271-92-90

Igor.Gavrylyuk@pioneer.com

ДУБЛЯНСЬКИЙ
Ігор Павлович

(050) 440-61-87

Igor.Dublyanskyy@pioneer.com

КОЛІСНИЧЕНКО
Григорій Григорович

(050) 210-22-25

Grigory.Kolisnichenko@pioneer.com

Область
Волинська, Закарпатська,
Івано-Франківська, Львівська,
Тернопільська і Чернівецька
Житомирська, Рівненська і
Хмельницька
Вінницька
Кіровоградська

Полтавська
Донецька і Луганська
Автономна Республіка Крим,
Запорізька і Херсонська
Дніпропетровська
Миколаївська і Одеська
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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.
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