BRAND

PR64G46

RM 39

ПР64Г46 (PR64G46)

ПР63А90 (PR63A90)

Ранньостиглий простий гібрид
Тип лінолевий

Ранньостиглий простий гібрид
Тип лінолевий

Толерантний до вовчка (раси А-Е та нові,
більш агресивні)
Висота рослин вища середньої
Стійкість до вилягання висока

Толерантний до вовчка (раси А-Е)
Висота рослин нижча середньої
Винятково пластичний та адаптивний гібрид

Рекомендується:

Рекомендується:

• для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах, особливо в умовах
жаркого, сухого клімату та в регіонах значного поширення вовчка
соняшникового.

ВИСОКА
ОЛІЙНІСТЬ

2012 рік: ТОП10 гібридів соняшнику ПІОНЕР®
у СТОВ “Вперед”, Богодухівський р-н, Харківська обл.

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО ХВОРОБ

• для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах, особливо
в регіонах, де є ризик фомопсису.

BRAND

PR63A90

RM 40

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО ХВОРОБ

2012 рік: ТОП10 гібридів соняшнику ПІОНЕР®
у ТОВ “Чиста криниця”, Новосанжарський р-н, Полтавська обл.

ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ:

ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ:

сівба 05.05.2012
збирання 21.09.2012
попередник оз.пшениця
основний обробіток - оранка
удобрення N30P0K30

сівба 03.05.2012
збирання 15.09.2012
попередник кукурудза
основний обробіток - оранка
удобрення N7P31K0

ПР64Г46: максимальна врожайність у певній області в 2012 році

ПР63А90: максимальна врожайність у певній області в 2012 році
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НОВИЙ!

BRAND

P64LE11

RM 40

ВИСОКИЙ
УРОЖАЙ

СТІЙКІСТЬ ДО
ГЕРБІЦИДУ

П64ЛЕ11 (P64LE11)

ПР64A15 (PR64A15)

Ранньостиглий простий гібрид
Тип лінолевий

Середньоранній простий гібрид
Тип лінолевий

Толерантний до вовчка (раси А-Е)
Висота рослин нижча середньої
Винятково пластичний та адаптивний
гібрид

Толерантний до вовчка (раси А-Е)
Висота рослин середня
Стебло міцне, стійкий до кореневого вилягання
Насіння добре утримується в кошику,
убезпечене від осипання

Рекомендується:

Рекомендується:

• для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах, особливо в регіонах,
де є ризик фомопсису;
• максимальна одноразова норма використання гербіциду Експрес® 75 в.г. –
50 грамів.
2012 рфк: ТОП10 гібридів соняшнику ПІОНЕР®
у ПП “Біо-Інвест-Україна”, Городенківський р-н, Ів.-Франківська обл..

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО ХВОРОБ

• для вирощування переважно в Степу і Лісостепу;
• має видовжене насіння, а тому краще висівати пневматичними сівалками.

2012 рік: ТОП10 гібридів соняшнику ПІОНЕР®
у ФГ “Елема”, Новомиргородський р-н, Кіровоградська обл.

BRAND

PR64A15

RM 41

ВИСОКИЙ
УРОЖАЙ

ВИСОКА
ОЛІЙНІСТЬ

ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ:

ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ:

сівба 09.05.2012
збирання 07.10.2012
попередник яр.ячмінь
основний обробіток - дискування
удобрення - курячий послід, 20 т/га

сівба 14.05.2012
збирання 14.09.2012
попередник соя
основний обробіток - оранка
удобрення N143P32K0

П64ЛЕ11: максимальна врожайність у певній області в 2012 році

ПР64А15: максимальна врожайність у певній області в 2012 році
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BRAND

PR64F50

RM 43

ПР64Ф50 (PR64F50)

ПР64Г32 (PR64H32)

Середньоранній простий гібрид
Тип лінолевий

Середньоранній простий гібрид
Тип високоолеїновий

Толерантний до вовчка (раси А-Е)
Висота рослин - високорослий
Надзвичайно стійкий до вилягання

Вміст олеїнової кислоти - до 90,1%
Толерантний до вовчка (раси А-Е)
Висота рослин середня
Добра стійкість до осипання
Відмінна автофертильність

Рекомендується:

Рекомендується:

• для вирощування переважно в Степу і Лісостепу;
• уникати висіву в пізні строки сівби.

ВИСОКИЙ
УРОЖАЙ

2012 рік: ТОП10 гібридів соняшнику ПІОНЕР®
у СТОВ “ЛНЗ-Агро”, Шполянський р-н, Черкаська обл.

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО ХВОРОБ

• для вирощування переважно в Степу і Лісостепу.

2012 рік: ТОП10 гібридів соняшнику ПІОНЕР®
у СФГ “Каштан”, Сватівський р-н, Луганська обл.

BRAND

PR64H32

RM 43

ВИСОКА
ОЛІЙНІСТЬ

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО ХВОРОБ

ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ:

ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ:

сівба 18.05.2012
збирання 18.09.2012
попередник кукурудза
основний обробіток - оранка
удобрення N147P0K196

сівба 11.05.2012
збирання 07.10.2012
попередник кукурудза
основний обробіток - оранка
удобрення N32P32K32

ПР64Ф50: максимальна врожайність у певній області в 2012 році

ПР64Г32: максимальна врожайність у певній області в 2012 році
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BRAND

PR64Н34

RM 43

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО ХВОРОБ

ПР64Г34 (PR64Н34)

ПР64А71 (PR64A71)

Середньоранній простий гібрид
Тип високоолеїновий

Середньостиглий простий гібрид
Тип лінолевий

Вміст олеїнової кислоти - до 92,1%
Толерантний до вовчка
(раси А-Е та нові, більш агресивні)
Висота рослин вища середньої
Відмінна автофертильність

Толерантний до вовчка
(раси А-Е та нові, більш агресивні)
Висота рослин середня
Стебло міцне, стійкий до кореневого
полягання
Насіння добре утримується в кошику,
убезпечене від осипання

Рекомендується:

Рекомендується:

• для вирощування переважно в Степу і Лісостепу, особливо в умовах
жаркого, сухого клімату та значного поширення вовчка соняшникового.
2012 рік: ТОП10 гібридів соняшнику ПІОНЕР®
у СВК “Лабунський”, Полонський р-н, Хмельницька обл.

• для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах, особливо в умовах
жаркого, сухого клімату та в регіонах значного поширення вовчка
соняшникового.

BRAND

PR64A71

RM 46

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО ХВОРОБ

2012 рік: ТОП10 гібридів соняшнику ПІОНЕР®
у СТОВ “Лан”, Чорнобаївський р-н, Черкаська обл.

ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ:

ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ:

сівба 12.05.2012
збирання 29.09.2012
попередник оз.пшениця
основний обробіток - оранка
удобрення N112P0K0

сівба 06.05.2012
збирання 25.09.2012
попередник кукурудза
основний обробіток - оранка
удобрення N16P16K16

ПР64Г34: максимальна врожайність у певній області в 2012 році

ПР64А71: максимальна врожайність у певній області в 2012 році
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BRAND

PR64E71

RM 46

ПР64Е71 (PR64E71)

П64ЛЕ19 (P64LE19)

Середньостиглий простий гібрид
Тип лінолевий

Середньостиглий простий гібрид
Тип лінолевий

Толерантний до вовчка
(раси А-Е та нові, більш агресивні)
Висота рослин середня
Стебло міцне, стійкий до кореневого
вилягання
Насіння добре утримується в кошику,
убезпечене від осипання
Рекомендується:

Толерантний до вовчка (раси А-Е)
Висота рослин - високорослий

• для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах, особливо в умовах
жаркого, сухого клімату та в регіонах значного поширення вовчка
соняшникового;
• максимальна одноразова норма використання
гербіциду Експрес® 75 в.г. – 30 грамів.

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО ХВОРОБ

2012 рік: ТОП10 гібридів соняшнику ПІОНЕР®
у ПП “Корнер”, Тульчинський р-н, Вінницька обл.

СТІЙКІСТЬ ДО
ГЕРБІЦИДУ

BRAND

P64LE19

RM 48

Рекомендується:

• для вирощування переважно в Степу і Лісостепу;
• максимальна одноразова норма використання
гербіциду Експрес® 75 в.г. – 50 грамів.

2012 рік: ТОП10 гібридів соняшнику ПІОНЕР®
у СТОВ “Альянс”, Совєтський р-н, АРК, на зрошенні

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО ХВОРОБ

СТІЙКІСТЬ ДО
ГЕРБІЦИДУ

ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ:

ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ:

сівба 06.05.2012
збирання 01.10.2012
попередник оз.пшениця
основний обробіток - оранка
удобрення N139P0K0

сівба 08.05.2012
збирання 13.09.2012
попередник кукурудза
основний обробіток - оранка
удобрення N20P30K10

ПР64Е71: максимальна врожайність у певній області в 2012 році

П64ЛЕ19: максимальна врожайність у певній області в 2012 році
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BRAND

PR64E83

RM 48

ВИСОКА
ОЛІЙНІСТЬ

СТІЙКІСТЬ ДО
ГЕРБІЦИДУ

ПР64Е83 (PR64E83)

ПР64А89 (PR64A89)

Середньостиглий простий гібрид
Тип лінолевий

Середньостиглий простий гібрид
Тип лінолевий

Толерантний до вовчка (раси А-Е)
Висота рослин - високорослий
Добра автофертильність

Толерантний до вовчка (раси А-Е)
Висота рослин - високорослий

Рекомендується:

Рекомендується:

• для вирощування переважно в Степу і Лісостепу;
• максимальна одноразова норма використання гербіциду
Експрес® 75 в.г. – 50 грамів.

2012 рік: ТОП10 гібридів соняшнику ПІОНЕР®
у ТОВ “Бахмач-Агро”, Бахмацький р-н, Чернігівська обл.

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО ХВОРОБ

BRAND

PR64A89

RM 49

• для вирощування переважно в Степу і Лісостепу;
• розміщення пасік біля посівів сприяє підвищенню врожайності.

2012 рік: ТОП10 гібридів соняшнику ПІОНЕР®
у ПСП “Синюха”, Новоархангельський р-н, Кіровоградська обл.

ВИСОКИЙ
УРОЖАЙ

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО ХВОРОБ

ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ:

ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ:

сівба 30.04.2012
збирання 29.09.2012
попередник кукурудза
основний обробіток - оранка
удобрення N30P39K45

сівба 05.05.2012
збирання 19.09.2012
попередник ячмінь
основний обробіток - дискування
удобрення N0P0K0

ПР64Е83: максимальна врожайність у певній області в 2012 році

ПР64А89: максимальна врожайність у певній області в 2012 році
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НОВИЙ!

BRAND

P63LL06

RM 41

ВИСОКИЙ
УРОЖАЙ

НОВИЙ!

П63ЛЛ06 (P63LL06)

ПР64Ф66 (PR64F66)

Середньоранній простий гібрид
Тип лінолевий

Середньоранній простий гібрид
Тип лінолевий

Толерантний до вовчка (раси А-Е)
Висота рослин нижча середньої
Стебло міцне, стійкий до стеблового
полягання
Насіння добре утримується в кошику,
убезпечене від осипання
Винятково пластичний та адаптивний гібрид

Толерантний до вовчка
(раси А-Е та нові, більш агресивні)
Висота рослин середня
Відмінна посухостійкість
Стійкий до вилягання
Високоврожайний

Рекомендується:

Рекомендується:

• для вирощування переважно в Степу і Лісостепу.

BRAND

PR64F66

RM 46

• для вирощування в Степу і Лісостепу, особливо в умовах жаркого, сухого
клімату та в регіонах значного поширення вовчка соняшникового.

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО ХВОРОБ

ВИСОКИЙ
УРОЖАЙ

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО ХВОРОБ

П64ГЕ39 (P64HE39)
BRAND

P64HE39

RM 43

СТІЙКІСТЬ ДО
ГЕРБІЦИДУ

НОВИЙ!

П64ЛЕ20 (P64LE20)

НОВИЙ!

Середньоранній простий гібрид
Тип високоолеїнолевий

Середньостиглий простий гібрид
Тип лінолевий

Вміст олеїнової кислоти - до 92,1%
Толерантний до вовчка (раси А-Е)
Висота рослин середня
Добра стійкість до осипання
Відмінна автофертильність

Толерантний до вовчка
(раси А-Е та нові, більш агресивні)
Висота рослин середня
Стебло міцне, стійкий до кореневого вилягання
Насіння добре утримується в кошику,
убезпечене від осипання

Рекомендується:

Рекомендується:

• для вирощування переважно в Степу і Лісостепу.
Застереження: уникати висіву на полях, що заражені вовчком соняшниковим
раси Е та більш агресивних рас.

• для вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах, особливо в умовах
жаркого, сухого клімату та в регіонах значного поширення вовчка
соняшникового;
• максимальна одноразова норма використання гербіциду
Експрес® 75 в.г. – 50 грамів.

BRAND

P64LE20

RM 46

ВИСОКИЙ
УРОЖАЙ

СТІЙКІСТЬ ДО
ГЕРБІЦИДУ

ВИСОКА СТІЙКІСТЬ
ДО ХВОРОБ
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Гібриди ярого ріпаку

ПР45Г72 (PR45H72)
BRAND

PR45H72

Гібриди ярого ріпаку ПІОНЕР® ПР45Г72 та ПР45Г73 створені традиційним методом селекції без
застосування генної інженерії. Ці гібриди є придатними до вирощування як за технологією
Clearﬁeld® із застосуванням гербіциду Нопасаран® компанії БАСФ, так і за традиційною
технологією із застосуванням гербіцидів, що зареєстровані для застосування на ріпаку в Україні.
Гібриди ярого ріпаку ПІОНЕР® належать до низькоерукового та низькоглюкозинолатного типів
(00-тип); мають високу посухостійкість, добру стійкість до пероноспорозу, бактеріозу, вилягання та
осипання і є придатними до прямого комбайнування завдяки рівномірному достиганню.
Гібриди добре реагують на ранні строки сівби та інтенсивну агротехніку.
Придатні до вирощування за No-Till технологією.
ПР45Г72

ПР45Г73

Вегетаційний період, днів

98...100

97...99

Висота рослин, см

100...110

100...110

BRAND

PR45H73

ПР45Г73 (PR45H73)

та

Рекомендується:

• висівати з нормою висіву 700 000 - 800 000 насінин/га, щоб густота перед збиранням
становила – 450 000...500 000 рослин/га;
• за технологією No-Till норму висіву насіння необхідно збільшити до 1 млн. насінин на гектар.
Насіння упаковане в паперові мішки по 2 млн. насінин, з розрахунку на 2,5-2,85 га, протруєне
препаратами Тірам та Модесто®.

В И Р О Б Н И К И ТА С Е Р В І С

Clearﬁeld® – є зареєстрованим торговельним знаком BASF.

Гібриди зернового сорго

ПР88У20 (PR88Y20)
Космосол (Cosmosol / PR88Y41)
BRAND

PR88Y20

PR88Y41

ФАО 430

Гібриди зернового сорго ПІОНЕР® ПР88У20 та ПР88У41/Космосол є гідною альтернативою
кукурудзі та ярому ячменю (як за врожайністю, так і за прибутковістю виробництва) в регіонах із
недостатньою кількістю опадів протягом року (<350 мм).
Характеризуються високою пластичністю під час вирощування в різних областях Півдня України
(від Бесарабії до Луганщини).
Тип зерна

BRAND

ФАО 450

ПР88У20

ПР88У41/Космосол

білозерний

білозерний

Вміст таніну

відсутній

відсутній

Вегетаційний період у Степу, днів

110...115

103...108

Висота рослин, см

119...121

115...117

Рекомендується:
• висівати з міжряддями 70 см на глибину 4-5 см із густотою рослин до збирання - 100-120 тис.
рослин/га;
• починати сівбу сорго слід, коли ґрунт на глибині 10 см прогріється до 12...13°С.
Сівба в непрогрітий ґрунт (7...8°С) призводить до зниження польової схожості насіння.
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Насіння упаковане в мішки по 50 фунтів (22,5 кг), що містять до 700000 насінин.
Насіння протруєне протруйником Максим XL 035 FS.
Насіння оброблене антидотом S-метолахлору - Концеп ІІІ 960 ЕС, к.е., що дає можливість здійснювати
обробіток посівів гібридів ПР88У20 та ПР88У41/Космосол проти однорічних злакових та дводольних
бур’янів такими гербіцидами: Примекстра TZ Голд 500SC к.с. та Примекстра Голд 720SC к.с.
WWW.PIONEER.UA

www.pioneer.ua
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Силосні інокулянти (закваски)
Технологія
застосування
інокулянту
Система Appli-Pro® SLV

Силосні інокулянти (закваски) компанії “Дюпон Піонер” – це суміші
ретельно відібраних штамів молочнокислих бактерій, які призначені для
поліпшення консервування, а головне – поживної цінності кормових
культур, що придатні до силосування. Силосні закваски, які розроблені
специфічно для окремих кормових культур або залежно від мети
застосування продукту, мають у своєму складі від 4 до 7 штамів бактерій. Характеристику деяких із силосних інокулянтів (заквасок) компанії
“Дюпон Піонер”, що пропонуються користувачам в Україні, наведено далі.

Основні переваги, які дає використання
силосних інокулянтів компанії
“Дюпон Піонер”

10 мл/тонну
Використовується для додавання
інокулянту під час силосування
або заготівлі сінажу
11Ц33, 11ЦФТ, 11Х50, 11Б91

Швидке зниження рН, а отже, консервування з меншими втратами
сухих речовин корму. Це той показник, на якому більшість конкурентів
зупиняються, натомість унікальність “піонерівських” продуктів
засвідчують такі чинники:
1. Поліпшення перетравлюваності клітковини, що статистично доведено
в лабораторних випробуваннях та дослідах із тваринами.
2. Поліпшення перетравлюваності крохмалю статистично доведено
і визнано. Наприклад, це входить до державного реєстру
сільськогосподарських продуктів Канади.
3. Поліпшення стійкості силосу до вторинної ферментації та аеробної
стабільності. Силос, оброблений інокулянтами, стійкіший до псування
на поверхні відбору – альтернатива обробці поверхні зрізу,
наприклад, пропіоновою кислотою.
4. Поліпшення якості білка. Зменшення втрат амонійного азоту.
Це, насамперед, стосується продуктів, призначених для приготування
сінажу з трав і люцерни (11Х50).
Усі наведені фактори поліпшують ефективність кормів – збільшується
виробництво молока або м’яса на одиницю корму – і таким чином це
забезпечує більшу віддачу від одиниці корму та окупність витрат на
їхнє придбання у співвідношенні 1: 8-10.

Унікальна технологія рівномірного внесення
інокулянтів у масу, що силосується
Силосні інокулянти пропонують українському с.-г. виробникові
в пластикових пляшках ємністю 2,5 л, у яких міститься 200-250 г
продукту. Перед внесенням продукт розчиняють у 2,5 л води і вносять
на 250 т силосної маси під час комбайнового збирання. Ідеальну
рівномірність внесення забезпечує запатентований пристрій –
аплікатор.
Appli-Pro® SLV та Appli-Pro® ULV – унікальна технологія, що дає
змогу внести препарат з ідеальною рівномірністю, з дуже малими нормами та мінімалізує витрати води, а також дає можливість автоматично
керувати внесенням під час руху комбайна безпосередньо з його кабіни!
Запропонована препаративна форма сприяє зберіганню продукту
протягом трьох років за звичайних умов без погіршення його якості.

66
WWW.PIONEER.UA

компанії “Дюпон Піонер”
Назва продукту
Призначення

11Ц33

11ЦФТ

Силос із кукурудзи Силос із кукурудзи

11Х50

11Б91

Силос, сінаж
із люцерни

Зерно кукурудзи
з високою вологістю

Сприяє швидкій,
Покращує засвоєнефективнішій ферня поживних речоментації та поліпшує
вин силосної маси
та подовжує термін перетравність поживзберігання
них речовин корму

Сприяє швидкій,
ефективнішій ферментації зерна кукурудзи з високим
вмістом вологи

Характеристика
продукту,
ефект від
застосування

Покращує якість
силосу, зменшує
ризик зігрівання та
подовжує термін
зберігання

Поживна цінність кормів

+++

+++++

+++++

+++

Збільшення терміну
зберігання

+++

+++

-

+++

Форма препарату

Водорозчинна (в.р.)

Водорозчинна (в.р.)

Водорозчинна (в.р.)

Водорозчинна (в.р.)

Тип пакування

Пластикова пляшка

Пластикова пляшка

Пластикова пляшка

Пластикова пляшка

Розмір пакування, грамів

250

250

200

250

Маса силосної маси
(вологого зерна), яку
можна обробити 1 пляшкою інокулянту, тонн

250

250

250

250

«-» – без ефекту, «+» – значне покращання

11Ц33/11ЦФТ/11Х50/11Б91
Аплікатор Appli-Pro® SLV
Аплікатор Appli-Pro®
SLV призначений
для рівномірного
розподілення
інокулянтів ПІОНЕР®:
11Ц33, 11ЦФТ, 11Х50,
11Б91 що упаковані
в пластикові пляшки
по 200-250 грамів.
Цього вмісту
достатньо для інокуляції молочнокислими бактеріями 250 тонн рослинної маси, що силосується.
Розведені у воді водорозчинні гранули рівномірно розподіляються на силосній масі завдяки форсунці,
що встановлюється на шляху проходження силосної маси.
Витрати розчину – 0,01 літр на тонну.
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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.

КАТАЛОГ 2013
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.ua

