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Ми намагалися зробити каталог озимого ріпаку
ДЕКАЛБ 2016 року максимально інформативним
та легким у використанні.
У каталозі висвітлено повний асортимент гібридів
озимого ріпаку компанії «Монсанто», що будуть
представлені на ринку в цьому році.
Детальний опис гібридів, їх урожайність, показники
стійкості до несприятливих умов вирощування в усіх
ґрунтово-кліматичних зонах України дозволять Вам
правильно підібрати гібридний склад саме для
Вашого господарства.

Проаналізувавши виклики, що створює нам мінливий
клімат України, а також потреби господарств щодо
покращення продуктивності та інших характеристик
гібридів, ми вводимо три нових гібриди на ринок
нашої країни.
Як результат, насіннєвий бренд ДЕКАЛБ представлено
потужним асортиментом гібридів ріпаку, що забезпечує можливість раннього посіву та зимостійкість,
стійкість до хвороб RLM7+та розтріскування стручків.
Ми переконані, що кожен з Вас обере гібриди ріпаку,
які повністю будуть відповідати Вашим вимогам.

Ми пишаємося співпрацею
з Вами і дякуємо за те,
що обираєте ДЕКАЛБ!
З вдячністю,
Ваша команда «Монсанто»

ДЕКАЛБ та Монсанто є зареєстрованими торговими марками
Monsanto Technology, LLC © 2016 Monsanto Company
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Механізм стійкості до інших захворювань:

ЗАХИСТ ВІД ХВОРОБ
Механізм стійкості озимого ріпаку ДЕКАЛБ
до Фомозу (Phoma lingam):

Гібриди озимого ріпаку ДЕКАЛБ мають дуже високу та виражену стійкість
до головних хвороб. Найбільш популярні гібриди озимого ріпаку ДЕКАЛБ
володіють механізмом резистентності проти Leptosperia maculans (Phoma
lingam).
Безпосередньо розрізняють два типи резистентності:
• Специфічна резистентність до Phoma lingam (RLM7) (включає ДК Ексторм,
ДК Експовер, ДК Екстроверт, ДК Іммінент КЛ та ДК Імідо КЛ)
• Полігенетична резистентність (загальна, широка стійкість до хвороб)
(особливо яскраво виражена у ДК Ексторм, ДК Експовер, ДК Ексквізіт)

RLM7 захищає ріпак специфічно та дуже ефективно від
Phoma lingam (Фомоз). Проте RLM7 не захищає рослину
від іншого виду фомозу, який зустрічається набагато
рідше та все ж таки достатньо часто поширюється
у посівах – Leptosphaeria biglobosa. Резистентність
до цього виду фомозу є полігенетичною.

В гібридах ДЕКАЛБ вона втілена лише завдяки широкому розмаїттю генетичних ресурсів компанії. Більшість
гібридів ДЕКАЛБ мають полігенетичну стійкість і до
Verticillium longisporium (Вертицельозного в’янення).

Умови дієвості механізмів резистентності:

При якісній резистентності захист від хвороб достатньо високий, проте небезпека
його порушення існує. Якщо рівень патогенного навантаження перевищить порогові
можливості якісної резистентності, може відбутись зараження рослини. Це також
відноситься гібридів, які мають ген RLM7. Надійність полігенетичної резистентності значно
вища. Так, у сучасних гібридів озимого ріпаку ДЕКАЛБ RLM7 – це лише один із
генів, що відповідають за стійкість до Phoma lingam. Полігенетична резистентність –
це комбінація сильних захисних механізмів, яка ускладнює можливість патогена
зруйнувати резистентність рослин. Поряд із цим, своєчасне застосування ефективних
фунгіцидів – це інструмент, який може захистити природну резистентність.
Обираючи гібрид зі специфічною чи полігенетичною резистентністю до хвороб ми, уже на
етапі планування майбутнього урожаю, робимо все для захисту своїх інвестицій.

Досвід показує, що не лише генетичні особливості гібриду, а ефективне
поєднання технології вирощування із генетично обумовленою толерантністю
чи резистентністю, такою як RLM7, допоможуть зберегти врожай!

СТІЙКІСТЬ ДО ОСИПАННЯ

4

Стійкі до розтріскування стручків
гібриди є і серед класичних, в тому числі
і високозимостійких, і в групі гібридів,
пристосованих до виробничої системи
Clearfield. Отож, в одному генотипі, поряд
із стійкістю до розтріскування стручків,
можуть бути поєднані і високий
потенціал, і зимостійкість, і простота
та технологічність системи захисту
від бур’янів і падалиці.

Градобій – це найбільш руйнівне явище в ріпаківництві, яке виникає з різною частотою
в регіонах поширення ріпаку. В разі його виникнення ріпаководи можуть втратити частково або повністю свій прибуток. Причому це може статись на етапі, коли весь комплекс
ресурсних вкладень в технологію уже освоєно – залишилось лише зібрати врожай.
В зв’язку із цим наявність на ринку гібридів ДЕКАЛБ, які мають найвищу стійкість
стручків до розтріскування, є безумовно, важливим фактором, який стабілізує
і убезпечує вирощування ріпаку.
Для оцінки стійкості до розтріскування ми застосовуємо лабораторні та польові методи:
• Збирання ділянок у пізній строк порівняно з оптимальним
• Оцінка кількості падалиці на ділянці після збирання
• Моделювання градобою спеціальним обладнанням
• Traction Force Test (Лабораторна оцінка тягового зусилля для відкриття стручка)

переваги
ріпаку
Декалб
Дані показують, що гібриди ДК Ексквізіт, ДК Ексторм, ДК Екстроверт,
ДК Іммінент КЛ, ДК Імідо КЛ, ДК Імістар КЛ, ДК Сеакс, ДК Сенсей мають високу,
а гібрид ДК Експовер абсолютну стійкість до розтріскування стручка. При належно
організованій системі захисту та оптимізації налаштувань при комбайнуванні, їх насіння
не осипається навіть після тривалого перестою в полі під шквалистими дощами. Переважна
більшість гібридів із портфоліо ДЕКАЛБ стійкі до осипання. Генетична природа їх стійкості
більш сильна, стабільна і досконала порівняно із сортами та гібридами інших компаній.
Ця перевага наразі відмічена багатьма фермерами в Україні та Європі.

ЗИМОСТІЙКІСТЬ
Зимостійкість озимого ріпаку є одним
із найважливіших критеріїв вибору гібридів для українських виробників олійного
насіння. Враховуючи це, селекціонери
«Монсанто» проводять ретельний відбір
найкращих зимостійких батьківських
форм та гібридів озимого ріпаку
ДЕКАЛБ.
Оскільки ознака зимостійкості є диверсифікованою, то наші селекціонери ведуть
ефективний добір батьківських форм в
декількох напрямках одночасно. Наприклад,
за здатністю накопичувати максимальну
кількість високомолекулярних полісахаридів в кореневій шийці добирають найбільш
морозостійкі лінії. За інтенсивністю дихання
в період спокою – найбільш стабільні по
відношенню до «небажаного пробудження
рослин» в період тривалих зимових відлиг.
За загальним габітусом рослин добирають
найбільш пристосовані генотипи для безсніжних вітряних зим – із вкороченим гіпокотилем і розпластаним типом розетки.
Для створення нових високопродуктивних
гібридів із високими показниками зимостійкості селекціонери добирають тільки ті
батьківські форми, які пройшли найсуворіші зимові випробування. Новостворені
гібриди також проходять передреєстраційні
випробування в суворих кліматичних умовах
ріпакосіючих країн. В нашій країні з різким
континентальним та ультраконтинентальним
кліматом вивчення нових експериментальних гібридів щорічно проводяться в умовах
Сумської, Харківської, Дніпропетровської і
Запорізької областей. Саме в цих областях
спостерігаються найсуворіші умови для
перезимівлі ріпаку – різкі перепади температур, безсніжні зими з вітрами, повернення
низьких температур після встановлення
теплої погоди наприкінці зими та на початку
весни.
За результатами трирічної комплексної
оцінки, найкращі за зимостійкістю гібриди
подаються на реєстрацію в Україні. Ми знаємо, що всі зареєстровані гібриди успішно
пройшли випробування суворими зимами,
тому впевнено рекомендуємо їх для різних
регіонів у відповідності до існуючих
господарських потреб.
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Рекомендації
по вирощуванню
гІбридів Декалб

Стійкість до розтріскування стручків при перестоюванні
ДК Ексторм
ДК Ексквізіт
ДК Експовер
ДК Експлісіт
ДК Екстрон
Ексель
ДК Сенсей
Ексагон
ДК Іммінент КЛ
ДК Екстроверт
ДК Седона
ДК Сеакс
ДК Імідо КЛ
ДК Імістар КЛ

Рекомендації по термінах посіву і густотам стояння
рослин перед входом в зиму для західних областей
України, (шт/м2)
Гібриди

Липень
20

30

1

5

10

15

20

25

30

ДК Сенсей

35

35

40

40

45

45

50

50

55

Сила стартового росту і темпи розвитку до зими

Висока

Компенсаторна здатність
ДК Ексквізіт
ДК Експовер
ДК Іммінент КЛ
ДК Екстроверт

ДК Ексквізіт
ДК Іммінент КЛ
ДК Експлісіт
ДК Ексторм

ДК Експлісіт
ДК Ексторм
Ексагон

Ексель
Ексагон
ДК Екстрон
ДК Експовер
ДК Екстроверт

ДК Екстрон
Ексель

ДК Секюр
ДК Седона
ДК Імістар КЛ

ДК Секюр
ДК Секвоя
ДК Сенсей

Повільні

Середні

Швидкі

Темпи відновлення вегетації навесні

Низька

ДК Ексквізіт
ДК Іммінент КЛ
Ексагон
ДК Експлісіт

ДК Ексторм
Ексель
ДК Екстрон
ДК Експлісіт

ДК Екстрон
Ексель
ДК Ексторм
ДК Експовер
ДК Екстроверт

Ексагон
ДК Ексквізіт
ДК Імідо КЛ

ДК Секюр
ДК Секвоя
ДК Сенсей
ДК Імістар КЛ

ДК Секюр
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Середні

Дуже ранні

Ранній

Середньо-ранній

30

Середньо-пізній

Гібриди

Липень
20

25

Серпень

Вересень

30

1

5

10

15

20

25

30

ДК Сенсей

35

35

40

45

45

50

50

55

5

10

35

40

40

45

45

50

50

55

ДК Сеакс

35

35

40

45

45

50

50

55

35

40

40

45

45

50

50

55

ДК Секюр

35

35

40

45

45

50

50

55

ДК Седона

35

35

40

40

45

45

50

50

55

ДК Седона

35

35

40

45

45

50

50

55

ДК Секвоя

35

35

40

40

45

45

50

50

55

ДК Секвоя

35

35

40

45

45

50

50

55

35

40

40

45

45

50

50

55

ДК Імістар КЛ

35

35

40

45

45

50

50

55

35

35

40

40

45

45

50

55

ДК Ексторм

35

35

40

40

45

45

50

55

35

40

40

45

45

50

55

ДК Експовер

35

40

40

45

45

50

55

35

40

40

45

45

50

55

Екстрон

35

40

40

45

45

50

55

ДК Експлісіт

35

40

40

40

45

45

50

55

ДК Експлісіт

35

40

40

45

45

50

50

55

ДК Ексквізіт

35

40

40

40

45

45

50

55

ДК Ексквізіт

35

40

40

45

45

50

50

55

ДК Іммінент КЛ

35

40

40

40

45

45

50

55

ДК Іммінент КЛ

35

40

40

45

45

50

50

55

ДК Імідо КЛ

35

40

40

40

45

50

50

55

ДК Імідо КЛ

35

40

45

45

50

50

55

Ексель

35

40

40

40

45

50

50

55

Ексель

35

40

45

45

50

50

55

ДК Екстроверт

35

40

40

40

45

50

50

55

ДК Екстроверт

35

40

45

45

50

50

55

Ексагон

35

40

40

40

45

50

50

55

Ексагон

35

40

45

45

50

50

55

Екстрон

35

Липень
20

Серпень
30

1

5

10

15

20

25

30

5

ДК Сенсей

35

35

40

45

45

45

50

50

50

55

10

15

20

35

15

20

25

30

Гібриди

Липень
20

25

Серпень
30

1

5

10

20

25

30

5

10

ДК Сенсей

35

45

45

45

50

50

15

20

ДК Сеакс

35

35

40

45

45

45

50

50

50

55

ДК Сеакс

35

45

45

45

50

50

35

35

40

45

45

45

50

50

50

55

ДК Секюр

35

45

45

45

50

50

ДК Седона

35

35

40

45

45

45

50

50

50

55

ДК Седона

35

45

45

45

50

50

ДК Секвоя

35

35

40

45

45

45

50

50

50

55

ДК Секвоя

35

45

45

45

50

50

35

40

45

45

45

50

50

50

55

ДК Імістар КЛ

35

45

45

45

50

50

35

35

40

40

40

40

40

55

ДК Ексторм

35

40

40

45

45

45

50

35

40

40

40

40

40

55

ДК Експовер

35

40

40

45

45

45

50

35

40

40

40

40

40

55

Екстрон

35

40

40

45

45

45

50

ДК Експлісіт

35

40

40

40

40

45

45

55

ДК Експлісіт

35

40

40

45

45

45

50

ДК Ексквізіт

35

40

40

40

40

45

45

55

ДК Ексквізіт

35

40

40

45

45

45

50

ДК Іммінент КЛ

35

ДК Ексторм

35

30

25

30

Вересень

15

ДК Секюр

ДК Імістар КЛ

25

Рекомендації по термінах посіву і густотам стояння
рослин перед входом в зиму для південно-східних
областей України, (шт/м2)

Вересень

25

Екстрон

ДК Седона
ДК Сеакс

ДК Секвоя
ДК Імістар КЛ

25

35

ДК Експовер

ДК Імідо КЛ

ДК Седона
ДК Сенсей
ДК Сеакс

Повільні

Дуже висока

Термін дозрівання гібридів
ДК Екстроверт
ДК Експовер
ДК Іммінент КЛ

20

35

Гібриди

Добра

15

Рекомендації по термінах посіву і густотам стояння
рослин перед входом в зиму для північно-східних
областей України, (шт/м2)

ДК Сеакс
ДК Імідо КЛ
ДК Сенсей
ДК Секвоя

ДК Імідо КЛ
ДК Седона
ДК Сеакс
ДК Імістар КЛ

10

ДК Сеакс

ДК Експовер

Середня

5

ДК Секюр

ДК Ексторм

Мала

Вересень

25

ДК Імістар КЛ

ДК Секюр
ДК Секвоя

Серпень

Рекомендації по термінах посіву і густотам стояння
рослин перед входом в зиму для центральних областей
України, (шт/м2)

40

40

40

40

45

45

55

ДК Іммінент КЛ

35

40

40

45

45

45

50

ДК Імідо КЛ

35

40

40

40

45

45

50

ДК Імідо КЛ

35

40

40

40

40

45

45

50

Ексель

35

40

40

40

45

50

50

Ексель

35

40

40

40

45

45

50

ДК Екстроверт

35

40

40

40

45

50

50

ДК Екстроверт

35

40

40

40

45

45

50

Ексагон

35

40

40

40

45

50

50

Ексагон

35

40

40

40

45

45

50
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Час
цвітіння

Стиглість гібриду

Стійкість
до
фомозу

Висота
стебла,
см

добра

пізній

середньопізній

найвища

170-200

низька

найкраща

середній

середньопізній

найвища

160-180

висока

добра

добра

середньоранній

середньостиглий

висока

155-185

середня

дуже висока

добра

добра

пізній

середньопізній

дуже
висока

175-205

висока

підвищена

дуже висока

добра

добра

середній

середньостиглий

найвища

150-165

середня

підвищена

висока

низька

найкраща

середньоранній

середньоранній

найвища

150-165

середня

підвищена

висока

не бажана

дуже добра

ранній

середньоранній

дуже
висока

150-165

висока

висока

дуже висока

не бажана

добра

середній

середньостиглий

дуже
висока

160-170

дуже висока

підвищена

дуже висока

найкраща

не бажана

пізній

середньоранній

висока

120-140

дуже висока

підвищена

дуже висока

найкраща

не бажана

пізній

середньоранній

висока

120-140

Дк Седона

дуже висока

підвищена

висока

найкраща

не бажана

середній

середньоранній

висока

120-140

Дк Сеакс

середня

підвищена

дуже висока

найкраща

допустима

пізній

середньостиглий

висока

120-140

Дк Сенсей

дуже висока

підвищена

дуже висока

найкраща

допустима

середній

середньоранній

найвища

120-140

Дк Іммінент Кл

середня

середня

дуже висока

не бажана

дуже добра

пізній

середньопізній

найвища

170-190

середня

висока

висока

допустима

добра

середній

середньостиглий

дуже
висока

150-170

висока

підвищена

висока

найкраща

не бажана

ранній

середньоранній

висока

115-135

Зимостійкість

Посухостійкість

Здатність
до
гілкування

Ексагон

середня

середня

висока

низька

Ексель

середня

підвищена

висока

Дк Екстрон

висока

висока

Дк Ексквізіт

дуже висока

Дк Ексторм
Дк Експовер
Дк Екстроверт
Дк Експлісіт
Дк Секюр
Дк Секвоя

Дк Імідо Кл
Дк Імістар Кл

Сортотип

Гібриди для традиційної технології вирощування

Гібриди

Гібриди для
виробничої системи
Clearfield®

Асортимент гібридів Декалб
у 2016 році*

Придатність Придатність
до раннього до пізньої
посіву
сівби

* Результати базуються на
внутрішніх випробуваннях
компанії «Монсанто»
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Гібриди в зазначеній групі
придатні для вирощування в усіх
ґрунтово-кліматичних зонах

ГРУПА ГІБРИДІВ
ДЛЯ ТРАДИЦІЙНОЇ
ТЕХНОЛОГІЇ
ВИРОЩУВАННЯ

Гібридний мікс цієї групи дозволяє
оптимізувати навантаження на сільськогосподарську техніку за рахунок різних
строків посіву (від ультра-раннього
до пізнього), а також різних строків
дозрівання і збирання.

Рекомендації по роботі
з гібридами:
Радимо зупинити свій вибір не на одному,
а на декількох гібридах, які повністю
задовольнять Ваші вимоги.
Збалансоване мінеральне живлення макрота мікроелементами допомагає підвищити
продуктивність та вміст олії.
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Для отримання максимальної врожайності
рослині необхідно азоту – 180 кг/га,
фосфору – 100 кг/га, калію – 180 кг/га,
враховуючи наявні елементи живлення
у ґрунті.

Для максимального
використання генетичного
потенціалу гібридА рекомендовано:
• сформувати густоту рослин на рівні 350-400 тисяч на
гектар на момент збирання урожаю в залежності від обраного
гібриду та строків сівби;
• окрім удобрення макроелементами, слід додавати мезоелементи – сірку, бор, а також мікроелементи – кальцій, магній
та інші, що забезпечить збалансований ріст і розвиток рослин
та максимальну продуктивність посівів. Особливо важливим
є внесення сірки, оскільки оптимальні дози цього елементу
покращують засвоєння азоту.
Рекомендується застосовувати регулятори росту та фунгіциди
для запобігання переростанню стебла восени та для контролю
над патогенними мікроорганізмами. Для уникнення конкуренції з першими бур’янами та падалицею слід здійснювати
більш ранній контроль бур’янів (восени!) – цей захід створить
оптимальні умови для розвитку рослин, що, в свою чергу,
сприяє кращій перезимівлі. Для отримання більш рівномірного
дозрівання в регіонах достатнього вологозабезпечення та з
огляду на неоднорідність розвитку рослин може застосовуватися десикація.
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Традиційна
технологія
вирощування

Пластичний гібрид для континентальної зони. Один
з найкращих гібридів для високотехнологічного
вирощування в правобережній частині та на Півдні
України.

Високий потенціал врожайності
Відмінна реакція на інтенсифікацію
технології вирощування
Стійкість до хвороб (RLM7)
Стійкість до розтріскування стручків

Сущак Роман Михайлович

Перевірений
часом

Ексагон

Унікальне поєднання високого потенціалу
урожайності та стійкості до хвороб завдяки
гену RLM7.

Максимальна реалізація потенціалу в зонах Лісостепу та Полісся
Відмінна реакція на інтенсифікацію технології вирощуванняю
Висока регенераційна здатність у випадку ушкодження верхівкової меристеми
Достатньо високі темпи росту восени дозволяють подовжити посівний період
Висока компенсаторна здатність рослин за рахунок інтенсивного гілкування
(позитивно реагує на використання морфорегуляторів в осінній та весняний періоди)
• Унікальна стійкість до хвороб завдяки гену стійкості RLM7
• Відмінна стійкість до розтріскування стручків
• Високий вміст олії
Урожайність та вологість зерна
7,1

В господарстві маємо два гібриди компанії «Монсанто» –
Ексагон та Ексель. Ексагон вирощуємо перший рік. Гібрид
добре перезимував. Вже зараз можна спостерігати високу
здатність до галуження, яка закладає основу високого
майбутнього врожаю. Будемо працювати над розкриттям
максимального потенціалу цього гібриду.

Завдяки високій екологічніЙ пластичності
та стабільності гібрид визнано
національним стандартом.*
*Національний стандарт з Державному сортовипробуванні озимого ріпаку з 2012 року

5,2
7,1

Урожайність, т/га

5,2
7,1

5,2
7,1

Вологість, %

• Висока потенційна врожайність та екологічна пластичність (придатний для
вирощування у всіх зонах України)
• Адаптований до технологій з різним рівнем ресурсного забезпечення
• Достатньо високі темпи росту восени дозволяють продовжити посівний період
• Інтенсивне гілкування та висока щільність зони плодоношення
• Висока стійкість до хвороб (RLM7)
• Висока стійкість до розтріскування стручків
• Дуже високий вміст олії

Урожайність та вологість зерна

5,0

5,2

7,5

10,7

4,6
9,6

Урожайність, т/га

4,6
6,9

4,5
11,1

4,3
11,2

Відмінна реакція на інтенсифікацію
технології вирощування
Висока посухостійкість
Високий вміст олії
Вологість, %

8,4

Вже не перший рік вирощуємо цей гібрид. Ексель формує
міцну кореневу систему та потужні бічні пагони, має ранній
старт. Ми задоволені результатами попередніх років, надалі
плануємо продовжувати співпрацю з «Монсанто».

Бунько Михайло Степанович
Головний агроном ТОВ “АгроБуд”,
м. Оратів, Оратівський р-н, Вінницька обл.

Агроном ТзОВ “Подільський бройлер”,
Дунаєвецький р-н, Хмельницька обл.
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Нільс Єнсен

Головний агроном ТзОВ “Даноша”,
с. Копанки, Калуський р-н, Івано-Франківська обл.

4,0

Тімош Микола Васильович
Вирощуємо Ексагон чорити роки. В структурі посіву
озимого ріпаку займає 20 %. За ці роки урожайність
становила від 46 до 52 ц/га, і це були одні з найкращих
показників. Гнучкий, пластичний, добре реагує на
інтенсивну систему вирощування. Головне стабільний!

Гібрид інтенсивного типу для високотехнологічного
вирощування в Україні. Посухостійкий, з високим
потенціалом врожайності та стійкістю до хвороб.
З року в рік гарантує стабільно високий рівень
врожайності.

Висока пластичність та стабільність

•
•
•
•
•

5,9

Ексель*

Традиційна
технологія
вирощування

Характеристики:

Характеристики:

Головний агроном ФГ “Любомир МГ” та ФГ “ФруктовоТрейд”, Жидачівський р-н, Львівська обл.

Еталон
пластичності

Вінницька обл.,
Шаргородський р-н,
с. Юхимівське,
ПП “Юхимівське”

Миколаївська обл,
Первомайський р-н,
с. Іванівка,
ФГ “Оазис”

Черкаська обл.,
Уманський р-н,
c. Кочубіївка,
ФГ “Агрофірма “Базис”

Рівненська обл,
Добенський р-н,
с. Привільне,
ТОВ “Агро-Класік“

Вінницька обл.,
Вінницький р-н,
с. Стадниця,
ТОВ “Ольга”

Вінницька обл.,
Вінницький р-н,
с. Стадниця,
ТОВ “Ольга”

Хмельницька обл.,
Білогірський р-н.,
с. Юр’ївка, ТОВ НВА
“Перлина Поділля”

Хмельницька обл.,
Славутський р-н.,
с. Вачів,
СГК “Улашанівський”

Житомирська обл.,
Попільнянський р-н.,
с. Новоселиця,
ТОВ “Новоселицьке”

* Зареєстрований Міністерством аграрної політики та продовольства України, як Ексел

Черкаська обл.,
Кам’янський р-н.,
с. Тимошівка,
ТОВ “Колос 08”

Житомирська обл.,
Бердичівський р-н.,
с. Іванківці,
ПП “Клинчук М.П.”

До Екселя ми придивлялись два-три сезони в демо-посівах
та, проаналізувавши його урожайність, дійшли висновку,
що даний гібрид є досить стабільним, пластичним. Досить
інтенсивно гілкується, що важливо при посіві на 45 см та
зріджених посівах. За інтенсивної технології, яка присутня
в господарстві в товарних посівах, ми збирали даний гібрид
з врожайністю 43-44,3 ц/га. Ним задоволені, а також
придивляємось до більш нових гібридів від компанії
«Монсанто» в демо-посівах.
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Традиційна
технологія
вирощування

Висока екологічна пластичність (можливість
вирощування у всіх зонах України), посухостійкість,
відмінна чутливість до інтенсифікації технологій
вирощування.

Стабільність врожайності у різних
зонах вирощування
Висока посухостійкість
Стійкість до вилягання
Придатний для вирощування
на різних типах ґрунтів
Чекалін Олександр Володимирович

Гарантована
стабільність

ДК Екстрон

Середньо-РАННІЙ гібрид інтенсивного типу,
який володіє пакетом агрономічно цінних
властивостей.

ДК Ексквізіт
Середньопізній гібрид з високим
потенціалом врожайності та високою
зимостійкістю.

Характеристики:

Характеристики:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Висока екологічна пластичність (придатний для вирощування у всіх зонах України)
Відмінна реакція на інтенсифікацію технології вирощування
Придатність до вирощування на кислих ґрунтах та легкого механічного складу
Висока стійкість до хвороб (полігенна)
Висока стійкість до розтріскування стручків
Стійкість до вилягання
Дружне і швидке наливання насіння, велика М1000 насінин
Високий вміст олії

Урожайність та вологість зерна

Головний агроном ТОВ “Гарант Агро 4”,
Петропавлівський р-н, Дніпропетровська обл.

5,5
12,3

Гібрид озимого ріпаку ДК Екстрон відрізняється високою
стресостійкістю та посухостійкістю. Гарна початкова енергія
росту. В нашому господарстві була отримана врожайність
52 ц/га.

4,7
7,5

Урожайність, т/га

4,7
9,2

4,1
10,4

Вологість, %

Потужне
гілкування

Рекомендований для вирощування в зонах
з достатнім рівнем вологозабезпечення. Завдяки
високому листковому індексу та потужній
кореневій системі максимально ефективно
використовує елементи живлення.

Високий потенціал врожайності

Максимальна реалізація потенціалу в зонах Лісостепу та Полісся
Відмінна реакція на інтенсифікацію технології вирощування
Придатний до вирощування на ґрунтах різного механічного складу
Високі показники зимостійкості серед класичних гібридів
Високі темпи росту восени дозволяють подовжити посівний період
Висока компенсаторна здатність рослин за рахунок інтенсивного
гілкування дозволяє вирощувати гібрид за мінімальних густот
• Висока стійкість до хвороб (полігенна)
• Високий вміст олії
Урожайність та вологість зерна

4,1

4,8

9,4

8,0

Традиційна
технологія
вирощування

4,7
5,3

Висока зимостійкість серед
класичних гібридів
Інтенсивне гілкування стебла
Високий вміст олії

Урожайність, т/га

4,5
7,7

4,4
9,5

Вологість, %

Тимець Віталій Миколайович
Директор ТОВ “Гарант Агро 4”,
Петропавлівський р-н., Дніпропетровська обл.

4,3
9,0

ДК Ексквізіт продемонстрував швидкий ріст восени,
а навесні – гарну здатність до гілкування. Врожайність
на ділянці в нашому господарстві – 55,9 ц/га.

Дідик Анатолій Павлович
Бойко Тарас Петрович

Голова ФГ “Врожайне”, Вінницька обл.,
Шаргородський р-н, с. Слобода-Шаргородська

Вперше я помітив ДК Екстрон в демо-посіві сусіднього
господаства. Він на цьому демо-посіві, на мою думку,
був найкращий, також у нього дуже хороші характеристики:
він витримує посуху, зимостійкий. Тому мною було
прийнято рішення придбати цей гібрид на площу 100 га.
Один з небагатьох гібридів, який перезимував.

У 2014 році взяли на пробу новий гібрид озимого ріпаку
ДК Ексквізіт, від компанії “Монсанто” на площу 30 га.
Слід відмітити, досить гарний початковий (осінній ріст) та
зимостійкість. Гарно відгукується на азотне удобрення,
формує потужні рослини із значною кількістю бокових
пагонів. Врожайність становила 39,4 ц/га. В 2015 році
закупили на площу 71 га, перезимував чекаємо гарних
результатів.

Головний агроном ТОВ “Волинь Агро”,
с. Перевали, Турійський р-н, Волинська обл.
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Житомирська обл.,
Попільнянський р-н.,
с. Новоселиця,
ТОВ “Новоселицьке”

Рівненська обл.,
Дубенський р-н.,
с. Грядки,
ФГ “Серпанок”

Тернопільська обл.,
Гусятинський р-н.,
с. Сидорів, СТОВ
“Сидорівський бровар”

Черкаська обл.,
Звенигородський р-н.,
с. Тарасівка,
ТОВ “Агро Рось”

Полтавська обл.,
Решетилівський р-н.,
с. М’якеньківка,
ФГ “СВ”

Житомирська обл.,
Бердичівський р-н.,
с. Іванківці,
ПП “Клинчук М.П.”

Харківська обл.,
Чугуївський р-н.,
с. Чкаловське, ПАТ “Агрокомбінат “Слобожанський”

Рівненська обл.,
Дубенський р-н.,
с. Грядки,
ФГ “Серпанок”

Хмельницька обл.,
Білогірський р-н.,
с. Юр’ївка, ТОВ НВА
“Перлина Поділля”

Хмельницька обл.,
Славутський р-н.,
с. Вачів,
СГК “Улашанівський”
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Підвищена стійкість до осипання насіння, стійкість
до хвороб та добра посухостійкість є гарантом
високої стабільності врожаю. Характеризується
високою стійкістю до вилягання навіть при
загущенні і на високих фонах азоту.

Висока пластичність та стабільність
Посухостійкість
Висока зимостійкість серед
класичних гібридів
Стійкість до розтріскування стручків
Чекалін Олександр Володимирович

Висока
стресостійкість

ДК Ексторм

Гібрид нового покоління, який вдало
поєднує високий потенціал продуктивності
та відмінну екологічну пластичність.

ДК Експовер
Гібрид адаптований до технологій з різним рівнем
ресурсного забезпечення. Характеризується
високою пластичністю (придатний до
вирощування на різних типах ґрунтів).

Характеристики:

Характеристики:

• Висока екологічна пластичність (придатний для вирощування у всіх зонах України)
• Адаптований до технологій з різним рівнем ресурсного забезпечення
• Висока компенсаторна здатність рослин за рахунок інтенсивного гілкування
дозволяє вирощувати гібрид за мінімальних густот
• Високі показники зимостійкості серед класичних гібридів
• Висока стійкість до фомозу, склеротинії та чорної ніжки (полігенна)
• Висока стійкість до вилягання (витримує загущення)
• Висока стійкість до розтріскування стручків

•
•
•
•

Урожайність та вологість зерна

Головний агроном ТОВ “Гарант Агро 4”,
Петропавлівський р-н, Дніпропетровська обл.

5,0
5,3

4,7
12,3

Урожайність, т/га

4,7
7,2

4,4
8,3

Вологість, %

Весняний
спринтер

Урожайність та вологість зерна

6,5*

10,5

Швидкі темпи осіннього росту дозволяють
збільшити діапазон строків сівби, а швидкий
весняний старт створює передумови ефективного
використання запасів вологи та добрив. За вмістом
та виходом олії гібрид є одним із найкращих.

Висока пластичність

Висока екологічна пластичність (придатний для вирощування у всіх зонах України)
Придатність до вирощування на кислих ґрунтах та легкого механічного складу
Високі темпи росту восени дозволяють максимально подовжити посівний період
Швидко відновлює вегетацію навесні і максимально ефективно використовує зимові
запаси вологи та удобрення
• Висока стійкість до хвороб (ген RLM7)
• Абсолютна стійкість до розтріскування стручків
• Високий вміст олії

4,3

Традиційна
технологія
вирощування

6,7

Урожайність, т/га

5,6*
6,7

5,4*
6,7

5,4*
6,7

Абсолютна стійкість
до розтріскування стручків
Стійкість до хвороб (RLM7)
Швидкі темпи осіннього
та весняного розвитку

Вологість, %

Велентій Олександр Арсенійович
Головний агроном ТОВ “Мена-Авангард”,
м. Мена, Чернігівська обл.

ДК Ексторм відрізняється високою стійкістю до хвороб та осипання.
Продемонстрував урожайність 47,8 ц/га.

З гібридами озимого ріпаку компанії “Монсанто” знайомі
вже давно. Вирішили спробувати посіяти перший рік гібрид
ДК Експовер. В порівнянні з гібридами інших компаній на
ДК Експовер ми отримали більш дружні сходи з осені
і майже 100% живих рослин після зими.

Шеремета В.В.

Голова ФГ “Геркулес”, с. Єрківці,
Переяслав-Хмельницький р-н, Київська обл.

Озимий ріпак був посіяний 14 серпня 2015 року з нормою висіву
550 000 насінин/га. На мою думку, ДК Ексторм перезимував на
100%, до входу в зиму було 10 листків, діаметр кореневої шийки
склав 10-15 мм завдяки наступним факторам: по-перше, під
оранку були внесені калійні добрива 90 кг по д.р. (калій хлористий
та калімаг); під дисковку для розкладання рослинних рештків
озимої пшениці, як попередника, внесли 30 кг/га аміачноі селітри.
По-друге, ріпак 3 рази був оброблений фунгіцидом. По-третє, дуже
добра зимостійкість та висока адаптивна здатність ДК Ексторм до
умов вирощування у Київський області.
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Харківська обл.,Чугуївський р-н., с. Чкаловське,
ПАТ “Агрокомбінат
“Слобожанський”

Рівненська обл., Рівненський р-н., с. Шубків,
Інститут с.-г. Західного
Полісся

Хмельницька обл.,
Славутський р-н.,
с. Вачів,
СГК “Улашанівський”

Житомирська обл.,
Бердичівський р-н.,
с. Іванківці,
ПП “Клинчук М.П.”

Черкаська обл.,
Кам’янський р-н.,
с. Тимошівка,
ТОВ “Колос 08”

Вінницька обл.,
Шаргородський р-н,
с. Юхимівське,
ПП “Юхимівське”

Миколаївська обл,
Первомайський р-н,
с. Іванівка,
ФГ “Оазис”

* Дані отримані з селекційних посівів

Черкаська обл.,
Уманський р-н,
c. Кочубіївка,
ФГ “Агрофірма “Базис”

Рівненська обл,
Дубенський р-н,
с. Привільне,
ТОВ “Агро-Класік”

Даний гібрид має хорошу зимостійкість та швидке
відновлення росту навесні, що дозволить йому ефективно
використати запас вологи та добрив. Думаю, що наше
господарство не помилилося з вибором гібриду
ДК Експовер та будемо очікувати від нього високого
урожаю.
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Потужний розвиток кореневої системи дозволяє
успішно вирощувати його за мінімального
обробітку ґрунту.

Висока пластичність
Придатний до посіву за мінімального
обробітку ґрунту
Стійкість до хвороб (RLM7)
Стійкість до розтріскування стручків

Руслан Кривулько

ДК ЕКСТРОВЕРТ

ДК ЕКСПЛІСІТ

Універсал

новий високоврожайний пластичний гібрид
з високим вмістом олії придатний для
вирощування на всіх типах Ґрунтів.

Нове покоління гібридів інтенсивного типу.
Надзвичайно високий потенціал врожайності
та олійності формується на родючих Ґрунтах
і при інтеНсивній технології.

Характеристики:

Характеристики:

• Висока екологічна пластичність (придатний для вирощування у всіх зонах України)

• Максимальна реалізація потенціалу в зонах Лісостепу та Полісся

• Придатність до посіву на важких ґрунтах та за умов мінімального обробітку ґрунту

• Відмінна реакція на інтенсифікацію технології вирощування

• Завдяки інтенсивному розвитку восени придатний до пізніх посівів

• Висока компенсаторна здатність рослин за рахунок інтенсивного гілкування

• Стійкість до хвороб (RLM7)

• Висока зимостійкість

• Ранні строки цвітіння та дозрівання

• Стійкість до розтріскування стручків

• Стійкість до розтріскування стручків

• Стійкість до фомозу (RLM7)

• Високий вміст олії

• Високий вміст олії

Урожайність та вологість зерна

6,6

Керівник відділу селекції та сортовипробування
озимого ріпаку ТОВ “Монсанто Україна”

6,9

5,9
6,9

Урожайність, т/га

5,8
6,9

5,3
6,9

Вологість, %

фаворит
поля

7,0

6,9

6,8

Інтенсивне та глибоке гілкування
стебла
Стійкість до хвороб (RLM7)
Високий вміст олії

6,3
6,8

Урожайність, т/га

6,2
6,8

5,2
6,8

Вологість, %

3,0

Наш улюбленець – високоінтенсивний гібрид, з швидкими
темпами початкового розвитку, що має вирішальне значення
у зонах з обмеженим зволоженням за пізньої сівби. Рекордсмен
за врожайністю серед лінійки гібридів нового покоління.

Має високий вихід олії. Темпи розвитку перед та після
зимівлі – середні. Висока стійкість до фомозу та добра до
основних грибкових захворювань. Високоврожайний гібрид
з відмінною реакцією на технологію вирощування.
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Руслан Кривулько

Керівник відділу селекції та сортовипробування
озимого ріпаку ТОВ “Монсанто Україна”

6,8

У власних дослідах, гібрид показав врожайність на рівні
з Екселем у зоні Степу, та на 3 ц/га вищу від останнього
у зоні Лісостепу.

Рістрегуляція перед зимою є обов’язковим прийомом.
Зимостійкість та стійкість до осипання – вище середнього.

Враховуючи високу регенераційну здатність
та інтенсивне гілкування, не рекомендується
загущувати посіви. Відмінний гібрид для
господарств з інтенсивною технологією.

Високий потенціал врожайності

Урожайність та вологість зерна

3,2

Традиційна
технологія
вирощування

Вінницька обл.,
Шаргородський р-н,
с. Юхимівське,
ПП “Юхимівське”

Миколаївська обл,
Первомайський р-н,
с. Іванівка,
ФГ “Оазис”

Черкаська обл.,
Уманський р-н,
c. Кочубіївка,
ФГ “Агрофірма “Базис”

Рівненська обл,
Дубенський р-н,
с. Привільне,
ТОВ “Агро-Класік”

Дніпропетровська обл.,
Павлоградський р-н,
с. Троїцьке,
ТОВ “Стафіт Україна”

Вінницька обл.,
Шаргородський р-н,
с. Юхимівське,
ПП “Юхимівське”

Черкаська обл.,
Уманський р-н,
c. Кочубіївка,
ФГ “Агрофірма “Базис”

Миколаївська обл,
Первомайський р-н,
с. Іванівка,
ФГ “Оазис”

Рівненська обл,
Дубенський р-н,
с. Привільне,
ТОВ “Агро-Класік”

Дніпропетровська обл.,
Павлоградський р-н,
с. Троїцьке,
ТОВ “Стафіт Україна”

У наших мікроділянкових випробуваннях показав найвищу
врожайність у 2015 році у Тернопільській області - на рівні
8,6 т/га, що на 0,11 т/га вище контролів. Рекордний врожай на
рівні 10 т/га відмічено на власних дрібноділянкових дослідах
у Чехії. Висока кущистіть, можливість використання зменшеної
норми висіву до базових рекомендацій у регіоні. Сила розвитку
навесні – середня. Має високу зимостікість та добру стійкість до
осипання. Має високу стійкість до фомозу та добру толерантність
до склеротиніозу. Внесення рекомендованої повної дози
морфорегуляторів є обов’язковою агротехнікою при вирощуванні.
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Відмінні показники стійкості до вилягання
і низький вміст глюкозинолатів. Компактна
та низька рослина забезпечує максимальну
ефективність під час збору врожаю.Високотехнологічний гібрид. Має високу стійкість
до посухи.

Придатний до ранніх строків сівби
Висока пластичність та адаптивність
Відмінна реакція на інтенсифікацію
технології вирощування
Висока зимостійкість

Зброя
професіоналів

ДК Секюр

За роки комерційного поширення
є одним з лідерів продажу В Україні.
Дуже висока стабільність врожайності.

Екстримальна
зимостійкість

ДК Секвоя
Гібрид, який має найвищі темпи
осіннього розвитку серед гібридів
для ранніх строків сівби.

Висока зимо- та морозостійкість гарантують
реалізацію високого потенціалу у різних зонах
вирощування. Завдяки добре розвиненій кореневій
системі гібрид максимально ефективно
використовує добрива.

Характеристики:

Характеристики:

• Висока екологічна пластичність (придатний для вирощування у всіх зонах України)
• Максимальна реалізація потенціалу в зонах Лісостепу та Полісся
• Генетично зумовлена відсутність видовження гіпокотиля в осінній період навіть
за ранніх термінів сівби
• Низька біомаса (високий індекс врожайності)
• Дуже висока зимостійкість
• Висока стійкість до вилягання (витримує загущення)
• Відмінна коренева система, розвинуте стебло, відсутність вилягання
• Раннє і дружнє дозрівання

• Генетично зумовлена відсутність видовження гіпокотиля в осінній період
навіть за ранніх термінів сівби

Урожайність та вологість зерна
Ляховецький Віктор Анатолійович

5,2

Директор СВК “Агросвіт”, с. Сергіївка,
Любашівський р-н, Одеська обл.

8,8

4,8
10,2

Урожайність, т/га

3,9
9,3

3,5
8,0

3,4
13,0

Вологість, %

Придатний до ранніх строків сівби

• Висока екологічна пластичність (придатний для вирощування у всіх зонах України)
• Максимальна реалізація потенціалу в зонах Лісостепу та Полісся
• Дуже висока зимостійкість
• Низькі ресурсовитрати під час збору врожаю за рахунок меншої біомаси рослин
• Низька вологість насіння під час збирання врожаю
Урожайність та вологість зерна

5,4

9,4

8,8

4,7
9,4

Урожайність, т/га

4,1
9,1

3,8
10,9

3,7
13,2

Вологість, %

3,6

Екстремальна морозостійкість
та зимостійкість

Ковбаса Юрій Вікторович

Директор ФГ “Ковбаса В.О.” ,
с. Городище, Менський р-н, Чернігівська обл.

8,0

Площа ріпаку у господарстві складає 130 га. Гібриди
озимого ріпаку компанії “Монсанто” посіяли на всю площу,
перший рік з них вибрали гібрид ДК Секвоя. Незважаючи
на несприятливі погодні умови, а саме – нестача вологи
та морози, гібрид ДК Секвоя зарекомендував себе дуже
добре. Ріпак пережив жовтневі приморозки та січневі
морози і вийшов із зими майже повністю неушкодженим,
що ще раз підтверджує високу зимостійкість даного
гібриду.

Протягом декількох років сіємо ДК Секюр. Гібрид
стабільний, пластичний, придатний для ранніх термінів
посіву і різного обробітку ґрунту.
Гібрид є зимо- та посухостійким.
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Відмінна реакція на інтенсифікацію
технології вирощування
Інтенсивне гілкування стебла та
висока компенсаторна здатність
рослин

• Інтенсивне гілкування та висока компенсаторна здатність

3,4

Традиційна
технологія
вирощування

Вінницька обл.,
Вінницький р-н,
с. Стадниця,
ТОВ “Ольга”

Черкаська обл.,
Кам’янський р-н.,
с. Тимошівка,
ТОВ “Колос 08”

Кіровоградська обл.,
Новоархангельський
р-н., с. Небелівка ,
ФГ “Гранд”

Житомирська обл.,
Брусилівський р-н.,
с. Осівці,
ТОВ “ВЕГА АГРО”

Хмельницька обл.,
Ярмолинський р-н.,
с. Кадіївка,
ТОВ “Хорост Плюс”

Полтавська обл.,
Котелевський р-н.,
с. Більськ,
СТОВ “Скіф”

Вінницька обл.,
Вінницький р-н,
с. Стадниця,
ТОВ “Ольга”

Черкаська обл.,
Кам’янський р-н.,
с. Тимошівка,
ТОВ “Колос 08”

Кіровоградська обл.,
Новоархангельський
р-н., с. Небелівка ,
ФГ “Гранд”

Полтавська обл.,
Котелевський р-н.,
с. Більськ,
СТОВ “Скіф”

Хмельницька обл.,
Ярмолинський р-н.,
с. Кадіївка,
ТОВ “Хорост Плюс”

Житомирська обл.,
Брусилівський р-н.,
с. Осівці,
ТОВ “ВЕГА АГРО”

Сподіваємося, що отримаємо досить гарний урожай.
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Традиційна
технологія
вирощування

Поєднує в собі високий потенціал врожайності,
добру екологічну пластичність, технологічність,
толерантність до хвороб та стійкість до
розтріскування стручків.

Придатний до ранніх строків сівби
Визначна зимостійкість
Посухостійкість
Високі темпи весняного розвитку
та дружнє цвітіння

Сила двох
систем

ДК Седона

Представник нової генерації
гібридів із повільними темпами
осіннього розвитку.

Задоволення від
вирощування

ДК Сеакс

Гібрид з низькою біомасою, що відрізняється стрімкими темпами проростання та
формування потужної розвиненої листкової
розетки перед зимівлею.

Характеристики:

Характеристики:

• Генетично зумовлена відсутність видовження гіпокотиля в осінній період
навіть за ранніх термінів сівби, що гарантує перезимівлю

• Потенціал врожайності на одному рівні із кращими класичними гібридами

• Максимальна реалізація потенціалу в зоні Степу

• Придатність як для надранніх, так і пізніх строків посіву

• Висока стійкість до вилягання (витримує загущення)

• Висока посухостійкість серед гібридів своєї групи

• Дружне цвітіння та рівномірне дозрівання

• Висока стійкість до вилягання (витримує загущення)

• Висока посухостійкість серед гібридів своєї групи

• Стійкість до розтріскування стручків

• Стійкий до розтріскування стручків

• Високий вміст олії

Урожайність та вологість зерна

4,5
8,8

4,0
6,4

Урожайність, т/га

3,8
12,3

3,5
9,3

Високий потенціал врожайності
(на рівні кращих класичних гібридів)
Стійкість до вилягання
та розтріскування стручків
Високі темпи формування розетки
восени

Урожайність та вологість зерна

3,5

7,5*

8,8

6,9

Раннє та дружнє відновлення вегетації навесні,
високі зимостійкість та посухостійкість – всі
ці ознаки зумовлюють високу пластичність та
високий потенціал продуктивності гібриду
у посушливих та стресових умовах.

Придатний до ранніх строків сівби

• Максимальна реалізація потенціалу в зоні Лісостепу та Степу

Вологість, %

Традиційна
технологія
вирощування

5,8*
6,9

Урожайність, т/га

5,2*
6,9

4,9*
6,9

Вологість, %

4,7*
6,9

Любар Віктор Анатолійович
Менеджер з досліджень
ТОВ “Монсанто Україна”

Тимець Віталій Миколайович
Директор ТОВ “Гарант Агро 4”,
Петропавлівський р-н., Дніпропетровська обл.

ДК Сеакс – гібрид, який характеризується дуже високим
рівнем потенціалу врожайності і цілим рядом технологічних
характеристик, які забезпечують його стресостійкість та
адаптивність. Завдяки високій посухостійкості та швидким
темпам осіннього розвитку добре використовує мінімальні
запаси вологи. Висока регенараційна здатність та інтенсивне
гілкування дозволяють формувати високий рівень
врожайності навіть при знижених густотах.

Гібрид ДК Седона повільно розвивається восени,
що дає можливість сіяти в ранні і дуже ранні терміни,
не боятися переростання і мати порівняно невеликі затрати
на регулювання росту. У нашому господарстві ми отримали
врожай 43 ц/га.
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Черкаська обл.,
Кам’янський р-н.,
с. Тимошівка,
ТОВ “Колос 08”

Кіровоградська обл.,
Новоархангельський
р-н., с. Небелівка ,
ФГ “Гранд”

Хмельницька обл.,
Ярмолинський р-н.,
с. Кадіївка,
ТОВ “Хорост Плюс”

Полтавська обл.,
Котелевський р-н.,
с. Більськ,
СТОВ “Скіф”

Житомирська обл.,
Брусилівський р-н.,
с. Осівці,
ТОВ “ВЕГА АГРО”

Вінницька обл.,
Шаргородський р-н,
с. Юхимівське,
ПП “Юхимівське”

Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Созонівка,
Кіровоградська державна
с.-г. дослідна станція

* Дані отримані з селекційних посівів

Рівненська обл,
Дубенський р-н,
с. Привільне,
ТОВ “Агро-Класік”

Черкаська обл.,
Уманський р-н,
c. Кочубіївка,
ФГ “Агрофірма “Базис”

Миколаївська обл,
Первомайський р-н,
с. Іванівка,
ФГ “Оазис”

Більш повно реалізує свій потенціал в зонах з достатнім
вологозабезпеченням та на інтенсивних фонах
мінерального живлення.
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Традиційна
технологія
вирощування

Пластичний до умов вирощування в зонах
Лісостепу та Степу. В осінній період гібрид
швидко формує потужну листкову розетку і добре
перезимовує. Характеризується комплексною
стійкістю до фомозу та високою стійкістю до
розтріскування стручків.

Придатний до ранніх строків сівби
Високий потенціал та дуже ранній
термін дозрівання
Стійкість до хвороб (полігенна)
Визначна зимостійкість

Мирослава Стахів

Нова
генерація

ДК Сенсей

Гібрид, який поєднав в собі високі
стандарти зимостійкості, технологічності
та якості (високий вихід олії).
Характеристики:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Висока екологічна пластичність (придатний для вирощування у всіх зонах України)
Максимальна реалізація потенціалу в зоні Лісостепу та Степу
Придатність як для надранніх, так і пізніх строків посіву
Висока стійкість до вилягання та розтріскування стручків
Низька біомаса (високий індекс врожайності)
Толерантність до хвороб
Висока стійкість до чорної ніжки та фомозу (RLM7)
Висока компенсаторна здатність
Високий вміст олії

Урожайність та вологість зерна

5,1

Представник відділу розвитку технологій
ТОВ “Монсанто Україна”

8,2

4,2
7,1

Урожайність, т/га

4,0
9,0

3,7
13,6

Вологість, %

3,6

Максимальне використання ресурсiв

Дуже висока зимостійкість гібридів
Стiйкiсть до хвороб
та розтрiскування стручкiв

Гібрид має приземлений габітус та швидкі темпи розвитку
в осінній період. ДК Сенсей поєднує в собі декілька сильних
характеристик: потужне гілкування та дружнє цвітіння
і дозрівання, відмінні показники стійкості до фомозу,
високий потенціал продуктивності.
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Високі стандарти продуктивностi

Придатність до різних строків посіву

8,9

ДК Сенсей завдяки своїм найкращим показникам
зимостійкості є незамінним для вирощування у зонах, де
спостерігаються різкі температурні коливання та існують
ризики вимерзання рослин.

Гібрид придатний, як для інтенсивних, так і адаптивних
технологій.

Основні переваги
втілені в наших
гібридах:

Висока компенсаторна здатнiсть
Черкаська обл.,
Кам’янський р-н.,
с. Тимошівка,
ТОВ “Колос 08”

Кіровоградська обл.,
Новоархангельський
р-н., с. Небелівка ,
ФГ “Гранд”

Житомирська обл.,
Брусилівський р-н.,
с. Осівці,
ТОВ “ВЕГА АГРО”

Хмельницька обл.,
Ярмолинський р-н.,
с. Кадіївка,
ТОВ “Хорост Плюс”

Полтавська обл.,
Котелевський р-н.,
с. Більськ,
СТОВ “Скіф”
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Група вміщує гібриди як для
ранніх, так і для оптимальних
і пізніх строків сівби.
Гібриди під виробничу систему Crearfield® рекомендуються для полів з високим рівнем забур’яненості,
важко-контрольованими бур’янами та при освоєнні
нових площ, а також для зон з недостатньою
вологозабезпеченістю.
Завдяки високому потенціалу продуктивності,
ці гібриди рекомендовані для господарств
з високим рівнем технологічного забезпечення.

Гібриди для
виробничої
системи
Clearfield®*

Рекомендації по роботі
з гібридами:
Ця група вміщує гібриди зонального позиціонування.
Так, наприклад, гібрид ДК Імістар рекомендований
до вирощування в північно-східному і південному
регіонах, гібриди ДК Імідо КЛ та ДК Іммінент КЛ
найкраще розкриють свій потенціал в центральних,
південних і західних областях України.
Якщо у сівозміні немає обмежень по застосуванню
системи Crearfield®, то ми зможемо рекомендувати
ефективне та сильне портфоліо цих гібридів для будьяких виробничих умов.
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*Кліарфілд

Збалансоване використання мінеральних добрив
допомагає підвищити врожайність та вміст олії.
За умови значного рівня удобрення основними
елементами живлення слід додатково застосовувати
такі мезо- і мікроелементи як сірка, кальцій, бор,
магній.

Для максимального
використання генетичного
потенціалу гібридІВ НЕОБХІДНО:
• сформувати густоту рослин на рівні 350-400 тисяч на
гектар перед збиранням урожаю залежно від обраного гібриду
та строків посіву.
Завдяки ефективному контролю бур’янів та падалиці
системою Crearfield® створюються передумови максимально
ефективного використання елементів живлення та вологи.
Необхідно враховувати особливості чергування культур
сівозміни з Crearfield® гібридами.
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виробничА
системА
Clearfield®

Характеризується інтенсивним нарощуванням
листкового індексу, сильною кореневою системою
та стеблом і здатен формувати урожайність на
рівні кращих класичних гібридів.

Високий потенціал урожайності
у Лісостепу та на Поліссі
Стійкість до хвороб (RLM7)
Стійкість до розтріскування стручків
Інтенсивне гілкування та висока
компенсаторна здатність
Сургай Іван Олексійович

Титан
полів

ДК Іммінент КЛ

Високоурожайний середньопізній гібрид
з комплексною стійкістю до хвороб та
специфічною стійкістю до фомозу завдяки
гену RLM7.

ДК Імідо КЛ
Високоурожайний середньостиглий гібрид
з комплексною стійкістю до хвороб та
специфічною стійкістю до фомозу завдяки
гену RLM7.

Характеристики:

Характеристики:

•
•
•
•

• Проста та ефективна система контролю забур’яненості
• Потенціал врожайності в посушливих умовах вирощування (зона Степу)
на одному рівні із кращими класичними гібридами
• Висока посухостійкість
• Стійкість до хвороб (RLM7)
• Потужна коренева система, розвинуте стебло та відсутність вилягання
• Глибоке гілкування та високий індекс врожайності
• Стійкість до розтріскування стручків

Проста та ефективна система контролю забур’яненості
Потенціал врожайності на одному рівні із кращими класичними гібридами
Максимальна реалізація потенціалу в зонах Лісостепу та Полісся
Висока компенсаторна здатність рослин за рахунок інтенсивного гілкування
дозволяє вирощувати гібрид за мінімальних густот
• Стійкість до хвороб (RLM7)
• Потужна коренева система та міцне стебло
• Висока стійкість до розтріскування стручків
Урожайність та вологість зерна

Головний агроном ТОВ “Дніпро Агро Альянс”,
Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл.

4,5
9,2

Гібриди ДЕКАЛБ для технології Clearfield ми посіяли
вперше. Гібрид ДК Іммінент КЛ відрізняється високими
темпами розвитку восени і швидким відновленням вегетації
весною, придатний для пізніх та дуже пізніх посівів.

Урожайність, т/га

4,1
9,9

4,0
8,5

Вологість, %

Урожайність та вологість зерна

3,7

6,1*

9,7

6,4

Урожайність, т/га

5,9*
6,4

5,3*
6,4

4,6*
6,4

Агроном,
ТОВ “Українсько-Голландська агрокомпанія”
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виробничА
системА
Clearfield®

Висока посухостійкість та стійкість до
розтріскування стручків. Має високі темпи росту
і розвитку восени і навесні.

Стабільність врожаю при вирощуванні
в посушливих умовах

Ворона Віталій Васильович
Цей гібрид для посіву нам порекомендував представник
компанії «Монсанто». Площа посіву склала 165 га.
Це перший наш досвід з цим гібридом і як показала
практика – вдалий. Гібрид відмінно перезимував і ми не
втратили жодного гектару. Під час відновлення вегетації
показав інтенсивне відновлення та ріст. Надзвичайно потужні
рослини і розлога крона, яку сформував гібрид, дають нам
надію на високий врожай.

Класика
чистого поля

Посухостійкість
Стійкість до хвороб (RLM7)
Стійкість до вилягання
Вологість, %

Тімош Микола Васильович
Агроном ТзОВ “Подільський бройлер”,
Дунаєвецький р-н, Хмельницька обл.

Вирощуємо перший рік, придивляємось. Але виходячи з
відновлення весняної вегетації – стан відмінний, стійкість
до хвороб дуже висока. З 14 гібридів різних виробників,
що вирощуємо у 2016 році, по весні, мабуть, найкращий
розвиток у ДК Імідо КЛ. На даний момент розраховуємо
на дуже високі показники.

Сургай Іван Олексійович

Головний агроном ТОВ “Дніпро Агро Альянс”,
Синельниківський р-н, Дніпропетровська обл.

Полтавська обл.,
Решетилівський р-н.,
с. М’якеньківка,
ФГ “СВ”

Житомирська обл.,
Брусилівський р-н.,
с. Осівці,
ТОВ “ВЕГА АГРО”

Хмельницька обл.,
Дунаївський р-н.,
с. Демянківці,
ФГ “Подільська Марка”

Хмельницька обл.,
Староконстянтинівський р-н.,
с. Ілящівка,
ТОВ “Новий Шлях”

Вінницька обл.,
Шаргородський р-н,
с. Юхимівське,
ПП “Юхимівське”

Миколаївська обл,
Первомайський р-н,
с. Іванівка,
ФГ “Оазис”

* Дані отримані з селекційних посівів

Черкаська обл.,
Уманський р-н,
c. Кочубіївка,
ФГ “Агрофірма “Базис”

Рівненська обл,
Дубенський р-н,
с. Привільне,
ТОВ “Агро-Класік”

ДК Імідо КЛ показав стримані темпи розвитку восени
і більш придатний для оптимальних і пізніх термінів посіву.
Гібрид продемонстував гарну перезимівлю і на даний
момент має вигляд на отримання високого врожаю.
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виробничА
системА
Clearfield®

Висока зимостійкість та посухостійкість, стабільно
високий потенціал врожаю із простотою і легкістю
контролю бур’янів у полі.

Стабільність врожаю при вирощуванні
в посушливих умовах
Висока зимостійкість

ДК ІмІСТАР КЛ

Зірка Степу

Гібрид З унікальниМИ переваГАМИ.
Характеристики:
• Проста та ефективна система контролю забур’яненості
• Потенціал врожайності в посушливих умовах вирощування (зона Степу)
на одному рівні із кращими класичними гібридами
• Висока посухостійкість і зимостійкість

Стійкість до розтріскування стручків

• Стійкість до хвороб
• Ефективне і швидке комбайнування завдяки високій технологічності гібриду
• Добра стійкість до розтріскування

Стійкість до хвороб

Руслан Кривулько

• Високий індекс врожайності
Урожайність та вологість зерна

6,5*

Керівник відділу селекції та сортовипробування
озимого ріпаку ТОВ “Монсанто Україна”

Новий середньоранній низькобіомасовий гібрид, стійкий
до Імазамоксу. За роки наших селекційних досліджень цей
гібрид перевищив стандарти та показав найвищий врожай
у Вінницькій області у 2014 році – 6,5 т/га, та у Тернопільській у 2015 р – 7,1 т/га. Час цвітіння – більш ранній, ніж
у ДК Секюр та ДК Секвоя. Гібрид добре адаптований до
наших умов вирощування, має високу толерантність до
несприятливих абіотичних чинників – низьких та високих
температур під час вегетації. Покращений вихід олії
серед гібридів свого класу. Толерантний до загущення.
Зимостійкість – найвища. Гібрид з покращеною стійкістю
до розстріскування стручків. Реакція на інтенсифікацію
капіталовкладень у агротехнологію – позитивна.
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7,0

Вінницька обл.,
Шаргородський р-н,
с. Юхимівське,
ПП “Юхимівське”

Урожайність, т/га

6,4*
7,0

Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н, с. Созонівка,
Кіровоградська державна
с.-г. дослідна станція

* Дані отримані з селекційних посівів

5,1*
7,0

Рівненська обл,
Дубенський р-н,
с. Привільне,
ТОВ “Агро-Класік”

Вологість, %

4,8*
7,0

Черкаська обл.,
Уманський р-н,
c. Кочубіївка,
ФГ “Агрофірма “Базис”

Діючі речовини для контролю падалиці ріпаку Clearfield®
кукурудза
2,4 Д сіль
2,4 Д + Дикамба
2,4 Д + Флорасулам
Бентазон
мезотріон
Топрамезон + Дикамба
Тербутилазін+S-метолахлор

Clearfield® – система захисту озимого ріпаку

ЗЕРНОВІ

Базагран®
стелЛар®

2,4 Д Ефір
2,4 Д сіль
2,4 Д + Дикамба
2,4 Д ефір + Флорасулам
Бентазон
бентазон + МЦПА
МЦПА
Ізопротурон + Пендименталін

Фастак® 0,1 – 0,15 л/га

Піктор®
0,5 л/га

люцерна

Базагран®
Базагран® М
Марафон®

Бентазон, МЦПА
метрибузин

Базагран®

АБО

Альтерно®
0,5 – 1,0 л/га

ТА/АБО

АБО

Карамба®
Турбо

СОЯ

0,5 – 1,0 л/га

Карамба®
Турбо

0,7 – 1,4 л/га

Бентазон
метрибузин

Альтерно®

0,7 – 1,4 л/га

Базагран®
Нопасаран®
1,2 – 1,5 л/га

ЛЬОН

ЦУКРОВІ
БУРЯКИ

Бентазон
бентазон + МЦПА
МЦПА

Базагран®
Базагран® М
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+
ПАР Метолат
1,2 – 1,5 л/га

Ленацил

ГОРОХ

КАРТОПЛЯ

Бентазон
бентазон + МЦПА
МЦПА

метрибузин
МЦПА

Базагран®
Базагран® М

Актуальні та більш детальні
рекомендації щодо контролю
падалиці можна знайти
в інтернеті за адресою:

www.clearfield.ua

BBCH ЕС 0
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10

11

12

14

18
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59-61

63-65
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Агрообмін:
ПоПЕРЕДНЯ
ОПЛАТА

Продаж зерна

1
Відвантаження насіння

2

Переваги

Учасник

2.1

Конкурентна ціна на зерно
Можливість отримання максимально вигідної ціни на зерно в разі її зростання
(якщо передбачено форвардним договором)
Зручність взаєморозрахунків
Зернова знижка

Угода через дистриб’ютора

Умови

Пряма угода

Культура: зернові або олійні сільськогосподарські культури, а також продукти
їх переробки (якщо інше не погоджено з «Монсанто»)
Мінімальний обсяг: 1000 мт
Базис поставки зерна: EXW, FCA, CPT (за погодженням сторін)

Дистриб’ютор

Агрообмін:
відстрочка
платежу

Форвардний договір*

1
Відвантаження насіння

2

Як це працює?

Продаж зерна

3

(див. на схемах «Агрообмін: попередня оплата» або «Агрообмін: відстрочка платежу»)

Агрообмін: попередня оплата

Учасник

Укладайте договір щодо наявного зерна з «Монсанто» на суму вартості насіння ДЕКАЛБ
з подальшим взаємозаліком зустрічних вимог щодо оплати насіння та зерна відповідно 1
Отримуйте насіння ДЕКАЛБ 2 ;

Відвантаження
насіння

2.1

4

4.1

2.1

Відвантаження
насіння

Взаємозалік

Агрообмін: відстрочка платежу
Укладайте форвардний договір з «Монсанто» принаймні на суму вартості насіння ДЕКАЛБ 1

Угода через дистриб’ютора

Отримуйте насіння ДЕКАЛБ на умовах відстрочки платежу 2 ;

Пряма угода

2.1

Поставляйте зерно «Монсанто» восени 3 з подальшим взаємозаліком зустрічних вимог щодо оплати насіння
та зерна відповідно 4 ; 4.1
34

Дистриб’ютор

* Ви маєте можливість укласти форвардний договір з фіксованою ціною
або з мінімальною рентабельною ціною
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За консультаціями звертайтесь до регіональних
представників компанії «Монсанто»:

Західний регіон
Антипін Руслан Анатолійович.................... Вінницька, Житомирська........ +38 (050) 472 97 51
Степанчук Олексій Петрович..................... Вінницька................................ +38 (050) 332 55 95
Фісюк Валерій Михайлович...................... Вінницька................................ +38 (050) 381 55 21
Волинець Вадим Андрійович....................	Житомирська..........................+38 (050) 380 94 69
Даниленко Василь Андрійович................. Київська.................................. +38 (050) 385 81 70
Худяков Олександр Ілліч......................... Київська.................................. +38 (050) 410 58 87
Тарасюк Іван Володимирович.................. Рівненська, Волинська............+38 (050) 356 27 89
Вознюк Віталій Миколайович.................... Тернопільська, Львівська....... +38 (095) 275 37 07
Колеснік Роман Борисович....................... Чернівецька, Хмельницька..... +38 (050) 352 95 78
Топоровський Юрій Анатолійович............. Хмельницька.......................... +38 (050) 441 76 23
Кальба Назар Васильович......................... Львівська, Івано-Франківська,
		 Закарпатська.......................... +38 (050) 463 64 53

Центрально-східний регіон
Божко Олексій Григорович....................... Полтавська............................. +38 (050) 356 42 53
Кордубан Роман Сергійович..................... Полтавська............................. +38 (050) 463 75 45
Бурий Євген Іванович................................ Полтавська............................. +38 (050) 339 56 40
Рекленко Сергій Миколайович................. Сумська................................. +38 (050) 384 91 28
Сторожев Сергій Васильович.................... Сумська................................. +38 (050) 444 19 52
Черних Олексій Володимирович............... Харківська, Донецька,
		 Луганська.............................. +38 (095) 280 73 40
Вовковінський Юрій Валерійович.............. Черкаська............................... +38 (050) 381 70 66
Шкляр Микола Ілліч................................ Черкаська............................... +38 (050) 823 25 61
Гаєвий Євген Сергійович.......................... Чернігівська............................ +38 (095) 280 57 79

Південний регіон
Харченко Роман Сергійович..................... Запорізька, Дніпропетровська.. +38 (050) 352 96 13
Александрова Інна Володимирівна.......... Кіровоградська....................... +38 (050) 351 86 20
Посторонко Віктор Михайлович................ Кіровоградська....................... +38 (050) 445 11 27
Лебеденко Михайло Сергійович............... Миколаївська......................... +38 (050) 335 37 81

Відділ роботи з ключовими клієнтами:
Пащенко Вадим Михайлович........ Київська....................... +38 (050) 352 96 03
Бившев Генадій Валерійович......... Одеська, Миколаївська,
Херсонська, Запорізька,
Дніпропетровська..........+38 (050) 447 66 13
Вітюк Володимир Анатолійович... Вінницька......................+38 (050) 351 86 21
Іванчук Анатолій Анатолійович..... Волинська, Рівненська,
	Житомирська................+38 (095) 283 80 64
Комнатний Ігор Григорович............Черкаська,
Кіровоградська.............+38 (050) 411 83 20
Кузьменко Андрій Сергійович....... Сумська, Харківська....+38 (050) 471 64 14
Федорів Ярослав Михайлович....... Закарпатська, Львівська,
Івано-Франківська,
Тернопільська,
Чернівецька.................. +38 (050) 351 74 09
Гойсюк Юрій Володимирович....... Хмельницька............. ...+38 (050) 413 87 15
Правило Олег Володимирович...... Чернігівська..................+38 (050) 314 19 73
Блоха Андрій Васильович.............. Полтавська................... +38 (050) 383 53 57

Красіков Юрій Євгенійович........................ Одеська.................................. +38 (050) 384 89 57

Відділ роботи з дистриб’юторами:

Хоменко Микола Володимирович............ Херсонська............................. +38 (095) 270 75 42

Волошинський Сергій Віталійович..................................... +38 (050) 352 95 90
Храмов Олег Миколайович................................................. +38 (050) 384 73 30

Лютий Данило Вікторович......................... Дніпропетровська.................... +38 (050) 404 44 68

Головний офіс: ТОВ «Монсанто Україна», 01033, Київ,
вул. Володимирська, 101а, ОЦ «Сенатор», 5 пов., тел.: 490–75–75

Більше інформації про компанію: www.monsanto.ua
Більше інформації про продукт: www.dekalb.ua, www.field.dekalb.ua

