Переможець конкурсу на найвищу врожайність кукурудзи з насіння DEKALB
українського виробництва досяг показника 15,3 т/га
10 січ 2017

Компанія «Монсанто Україна» підвела підсумки третього щорічного конкурсу на найвищу врожайність гібридів
кукурудзи DEKALB з насіння, вирощеного в Україні. Найбільших результатів при стандартній вологості у 14%
досягли господарства «Околиця» (Полтавська обл.) – 15,3 т/га з гібридом ДКС 4964, «Український аграрний
холдинг» (Івано-Франківська обл.) – 15 т/га з гібридом ДК 315 та «Маяк» (Черкаська обл.) – 14,91 т/га з гібридом
ДКС 4590.
Усього було визначено 27 переможців з 18 областей України. При цьому двом господарствам (із Запорізької та
Одеської обл.) вдалося більш ніж втричі перевищити середні показники врожайності кукурудзи цього року в
своїх областях (за інформацією Міністерства аграрної політики та продовольства України про хід польових робіт
станом на 2 грудня 2016 року. А ще 7 учасників більш ніж вдвічі перевершили ці показники.
«Я вітаю всіх переможців конкурсу на найвищу врожайність кукурудзи DEKALB українського виробництва!
Кожного року, отримуючи результати, ми бачимо суттєве зростання показників, особливо порівняно із середньою
врожайністю в Україні. Я хочу відзначити, що велику роль в успіху кожного переможця в конкурсі відіграла
професійна підтримка технологічної команди бренда DEKALB. Наша компанія пишається такими результатами
своїх клієнтів! Це наша спільна перемога, і ми віримо, що показник у 15,3 т/га – це не межа можливостей наших
продуктів», – говорить генеральний директор «Монсанто Україна» Лідія Озерова.
Представників усіх господарств-переможців компанія «Монсанто» запросила до Франції, де вони відвідають
лабораторію, що перевіряє відповідність стандартам вирощеного в Україні насіння кукурудзи DEKALB, та
насіннєвий завод, що готує батьківські лінії для вирощування насіння в Україні.
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Вся інформація, надана Монсанто, її працівниками або агентами усно чи письмово, включаючи інформацію в цьому нарисі, надана добросовісно, але не повинна
сприйматися в якості гарантіі або зобов'язання з боку Монсанто щодо якості або придатності продукціі, які можуть залежати від місцевих кліматичних умов иабо інших
факторів. Монсанто не принимає зобов'язання щодо будь-якої такої інформації. Ця інформація не є частиною будь-якого договору з Монсанто, якщо інше не визначено
письмово.
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