ВРОЖАЙ, ЩО ВРАЖАЄ!

Золоті гектари

Щомісячний дайджест
компанії «Монсанто»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРІ:
Поле синергії ДЕКАЛБ
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З ДЕКАЛБ —
успіх та прогрес!

СЕРПЕНЬ 2016

Запрошуємо Вас відвідати Farm Progress Show 2016!
ТЕРНОПІЛЬ

Подія відбудеться на базі нашого Інноваційного центру, який буде відкритий для Вас 14 вересня 2016.
Початок о 9:00.
Дивіться деталі за адресою в інтернеті: www.dekalb.ua/farm-progress-show-ukraine
З повагою, Компанія «Монсанто Україна»

ВРОЖАЙ, ЩО ВРАЖАЄ!

Поле синергії ДЕКАЛБ

Журнал «Зерно»

Подібного формату і розмаху захід на кукурудзяному полі – перший у південному
регіоні. «Монсанто», сповідуючи філософію
синергійності з виробниками, і далі рухається їм назустріч. Утримуючи лідерство за
присутністю на ринку кукурудзи в Україні,
компанія разом із насінням високоврожайних гібридів нової генетики пропонує низку
партнерських програм і агротехнологічних
супроводжуючих послуг. І віднині вони стають ще доступнішими й на півдні.

Комплекс рішень для півдня

Відома агрономічна подія Farm Progress Show від компанії «Монсанто»
цьогоріч із полів Тернопільщини та Полтавщини завітала й на південь
України. Понад 300 агровиробників цього регіону, до котрих також
приєднались аграрії з Кіровоградської, Полтавської та Київської
областей, зібралися на полях Інноваційного центру «Монсанто»
поблизу м. Первомайськ у Миколаївській області, аби познайомитися
з новими гібридами кукурудзи та й усім технологічним комплексом
рішень для сільгоспвиробників регіону
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Усі інноваційні центри «Монсанто» побудовані за єдиним принципом – на ділянках в
понад 30 га закладено великий спектр випробувань та досліджень повної лінійки насіннєвого бренда ДЕКАЛБ, що вже входять
до комерційного портфеля компанії на території України, або ж перебувають у процесі
реєстрації. Кукурудза цього дня й справді
мала «бальний» вигляд і настрій: вишикувавшись за ранжиром за числом ФАО,
а також згрупувавшися за «інтересами»
(строки і густоти сівби, різні фони мінерального живлення, різний посівний матеріал за
масою і країною походження, системами
захисту та способами передпосівного обробітку тощо) вона терпеливо очікувала вибору виробників. Був напрочуд теплий день,
пізніше він став і жарким – усе ж таки південь! Навіть легенького вітерця не відчувалося у стеблестої, у перших рядах котрого

золотими зернами на сонці виблискували
розгорнуті качани. На велетенському полі
– скільки оку сягнути – обабіч високої кукурудзи з корпоративними прапорами, стендами й табличками розподілилися групами
учасники заходу. Тем і справді було багато. І
аграрій, котрий щороку приймає десятки рішень у полі, цього дня мав можливість прийняти ще одне – вибрати найкращий гібрид
кукурудзи для своїх полів.

ВРОЖАЙ, ЩО ВРАЖАЄ!

– Разом із реалізацією власних продуктів
– насіння та ЗЗР і наданням професійної
технологічної підтримки ми не можемо стояти осторонь і розв’язання решти проблем
виробників, – сказала на відкритті Farm
Progress Show Лідія Озерова, генеральний
директор «Монсанто» в Україні. – Стратегічно ми єдині зі своїм клієнтом, і наш успіх
– обопільний. Тому й готові відповідати на
різні запити аграріїв, задля досягнення високих врожаїв, в тому числі в посушливих

умовах. Це поле є прикладом синергії компанії і виробників і відповідає нашій філософії – досягнути високих стабільних зростань
ми зможемо лише в постійному і надійному
партнерстві.
Ретельному перерахунку і роз’ясненню побаченого і почутого на цьому кукурудзяному
полі можна було б присвятити цілий випуск
журналу. Мені ж впало в око кілька тем.
Передусім новинки селекції ДЕКАЛБ, так

Коментарі
Лідія Озерова,
генеральний
директор ТОВ
«Монсанто Україна»,
кандидат
біологічних наук:
– Ще не так давно у
«Монсанто» в Україні було не більше
10 гібридів кукурудзи та двох гібридів
ріпаку. На сьогодні у нашому портфоліо
кілька десятків гібридів кукурудзи, котрі дуже швидко оновлюються, зокрема
і нинішнього року. Ми третій рік поспіль
впевнено утримуємо перше місце за присутністю на ринку кукурудзи в Україні,
займаємо лідируючі позиції й пох груп
стиглості. Нині йти в ногу з часом і відповідати на глобальні запити ринку можна
лише з новою генетикою. При цьому дуже
важливо, що ми вийшли на той рівень
співпраці, котрий дозволяє поповнювати
новими гібридами комерційний портфель
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в Україні водночас із Угорщиною, Румунією, Францією чи Німеччиною. Сьогодні
наші клієнти познайомляться з новими гібридами ближче, переконаються, що і за
цих умов – підвищеної посухи і стресів –
можна вирощувати високі врожаї і можна
вибрати продукт для кожної зони. Звісно,
що до збирання врожаю ще далеко, однак фахівцю нескладно оцінити потенціал
нових гібридів, порівняти їх стан. Тут наші
численні партнери з бізнесу, які доповнюють наше насіння, препарати і технології
своїми пропозиціями, допомагаючи повніше формувати якнайкращі врожаї. Навіть
якщо лише частина з гостей відкриє для
себе щось нове, буду вважати захід цілком виправданим та успішним.
На усіх трьох Інноваційних центрах ділитимемося навичками, досвідом, знаннями,
вчитимемося разом із партнерами – від
весни й до збирання врожаю. Синергія має
бути реальною!

Еркін Закіряєв,
директор з бізнесу
ЗЗР в Україні, Росії
і країнах СНД:
– Такі заходи взаємозбагачують нас усіх –
знаннями, досвідом,
ідеями. Ми вивчаємо
здобутки інших країн
і намагаємося цей досвід передати своїм
партнерам в Україні. Насінневий бізнес –
важливий для компанії. Хоча раніше «Монсанто» знали виключно як хімічну компанію.
Але усього через 8 років від старту нового
напряму бізнесу ми стали найпотужнішою
насіннєвою компанією у світі. Клімат суттєво
змінюється, і ми повинні бути готовими до
цього. І компанія щороку не шкодує грошей
на вивчення нових перспектив, підготовку
відповідей на нові виклики. І подібні майданчики важливі для того, аби ми могли запитати в аграріїв – а що для вас важливо сьогодні, що цікаво? І нам потрібно дати відповіді

на ці запитання та знайти рішення проблем.
У хімічному портфоліо компанії лишаються
добре відомі продукти – Раундап та Харнес.
У світі небагато продуктів, котрі увійшли в історію назавжди, як Раундап. І компанія продовжує у нього інвестувати. З нинішнього
року ми пропонуємо новітню його модифікацію – Раундап Пауер. Серед нових продуктів
– чотирикомпонентний Гвардіан Тетра. Варто
звернути увагу й на продукцію нашого нового
біологічного підрозділу – ТОРК СТ та Ратчет.
Загалом, наші продукти, як хімічні так і насіння – в преміум-сегменті. Цьому є вагома
причина – вони високоврожайніші, технологічніші, продуктивніші у стресових ситуаціях,
дають змогу отримати більший прибуток.
Нинішнє покоління препаратів «Монсанто»
через свою невибагливість при застосуванні
щодо температурного режиму, вологості повітря та інших стримуючих факторів, робить
набагато ширшим вікно їх застосування.
Словом, ці переваги «розв’язують» аграріям
руки. Застосували й «забули».

ВРОЖАЙ, ЩО ВРАЖАЄ!

Коментарі
Ольга Марченко,
керівник розвитку
технологій
ТОВ «Монсанто
Україна»:

– Ми рухаємося вперед постійно. Генетика і нові продукти – це наша основа і наша
база. Ми зараз на етапі переходу до компанії, що пропонує і продукти, і технологічні
та інноваційні рішення. Такого плану поля
ДЕКАЛБ знаходяться в різних країнах Європи – 60 полів у понад 15 країнах. Всюди,
зокрема й на всіх полях усіх трьох центрів
України, сівба здійснювалася технікою точного землеробства, повсюдно використовуємо передові ресурси та інструменти.
Схеми і напрямки досліджень однакові
теж. Тобто, якщо ми вивчаємо вплив густоти стояння, то схема вивчення по різних
країнах Європи буде однаковісінькою. Це
дає нам можливість мати дуже велику базу
даних з продуктивності наших гібридів за
різних кліматичних умов та технологічних
моментів. І це дозволяє розробляти дуже
точні та чіткі технологічні рекомендації. Південна Україна – один із фокус-напрямів
розробки наших нових продуктів. І якщо та
кий гібрид, як ДКС 3511, багато років відомий на ринку як посухостійкий і стабільний,
з високими показниками урожайності, то
ми вже маємо нові гібриди, які перевершують його, і за хороших умов гарантують ще
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більші показники врожайності. Сьогодні посухо- та жаростійкість гібридів важливі чи
не для усіх регіонів, але для південного –
найбільше. Нова генетика «Монсанто» цю
проблему вирішує.
Денис Бітюков,
керівник відділу продаж «Монсанто»
у південному регіоні:

– Ми свідки відкриття третього Інноваційного центру «Монсанто» в Україні. Південний
регіон отримав велику «цукерку». Над численними дослідами довелось потрудитися.
Але це дуже важливо. Наша основна функція – співпрацювати з виробником, супроводжувати його технологічно, бути з ним якомога ближчим у партнерстві. Гібриди для
півдня відрізніються від гібридів для інших
регіонів, тут ФАО має бути від 300 до 450.
Основна ставка досі була на ДКС 3511,
ДКС 4590, ДКС 4964, але видаються дуже
цікавими нові гібриди. До того ж аграрію потрібен час, аби захопитись новим, переконатися, що це спрацьовує. Сподіваюся, своїми дослідженнями ми полегшимо їх вибір.
Головне, гібриди ДЕКАЛБ – і старі, й нові
– змінюють уявлення виробників і переко
нують, що кукурудзу можна вирощувати
вдало і на півдні.

звані «блокбастери» портфоліо компанії.
Загалом у полі демонструвалася широка
лінійка гібридів ДЕКАЛБ – з ФАО від 190
до 460. На сьогодні аграрії чудово знають і
віддають перевагу добре перевіреним ДКС
3511 (ФАО 330) та ДКС 4590 (ФАО 360).
Однак, як передбачають фахівці «Монсанто», на заміну їм уже швидко «крокують»
представники абсолютно нової селекції –
ДКС 3939 (ФАО 320), ДКС 3623 (ФАО
280), ДКС 4717 (ФАО 400) та ДКС 5007
(ФАО 440) у котрих і урожайність, і посухо- та жаростійкість, і вологовіддача мають

вищі показники. Скажімо, ДКС 3939 взагалі має найвищу посухо- та жаростійкість, за
інтенсивних технологій гарантує найбільшу
економічну віддачу. Цей гібрид можна сіяти
у більш ранні строки – від +8°С на глибині
загортання, він стійкіший до повернення холодів. Така перевага надає змогу крупним
виробникам розтягувати строки як посіву,
так і збирання. Майже те саме можна сказати й про ДКС 3623.
Ці гібриди компанія вже пропонувала аграріям минулого року, та наступного сезону

ВРОЖАЙ, ЩО ВРАЖАЄ!

Пліч-о-пліч з «Монсанто»
Сергій Ляшенко,
заступник генерального директора з
рослинництва ПрАТ
«ФРІДОМ ФАРМ
ІНТЕРНЕШНЛ»:

га, гібрид – ДКС 3511. Усього на круг мали
ті 12 т/га. Вирощуємо також і гібрид ДКС
4608. Задоволені обома гібридами, стійкі
до посухи, добре реагують на добрива. Що
стосується новинок, то ми регулярно закладаємо власні демопосіви, уважно спостерігаємо за новими гібридами і на основі
кількарічних порівнянь вибираємо нові.

– Спочатку ми вирощували кукурудзу
майже на 5 тис. га й орієнтувалися виключно на американську селекцію, серед
котрої 70% гібридів використовували від
ДЕКАЛБ. Нині посіви кукурудзи зменшили наполовину, але знову левова частка
гібридів товарної кукурудзи з лінійки ДЕКАЛБ. Господарюємо на землях різних
регіонів, зокрема й у Кіровоградській та
Полтавській областях, однак основна кукурудза розміщена на півдні – у Херсонській
області (Каховський район). Вирощуємо
на зрошенні, оскільки це допомагає краще
реалізувати потенціал гібридів, разом із
поливом можна ефективніше організувати
систему удобрення. Урожай маємо стабільний на рівні 12-13 т/га. Торік отримали
максимальний урожай 15 т/га на площі 65

Сьогодні я вражений цим заходом у польових умовах півдня: окрім того, як вегетує
уся лінійка гібридів компанії, було цікаво
познайомитися із дослідами з систем удобрення і густоти стояння. Це наша тематика. Ми на своїх демополях (та і тут) переконалися, що немає сенсу висівати до 90
тисяч на гектарі, адже при густоті 65-70
тисяч можна отримувати той самий урожай. Насіння кукурудзи дороге, а ДЕКАЛБ
тим паче, а тут непогане скорочення витрат виходить. Удобрення також важливо,
адже у нас інтенсивні технології. Якщо раніше вносили тверді туки, зараз перейшли
на рідкі добрива –безводний аміак, КАС,
листові підживлення (у фазу 8-го листка
разом із фунгіцидним захистом).

зможе задовольнити потреби в цих гібридах значно більшої кількості господарств.
Разом з ними на лідерський п’єдестал
«сходять» і представники пізнішої групи
стиглості – ДКС 4541 (ФАО 360), ДКС
4717 (ФАО 400), ДКС 5007 (ФАО 440).
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Саме біля групи цих гібридів і фокусувався
найбільший інтерес виробників. Аграрії півдня відносять до лідерів і ДКС 4590 (ФАО
360), котрий у деяких господарників на
зрошенні давав 20 т/га.

На півдорозі від асортиментного ряду гібридів ДЕКАЛБ до майданчику агротехнологічних досліджень демонструвався такий
сервіс компанії, як налаштування висівних
апаратів сівалок на точний висів конкретними лотами насіння. Фахівці компанії стверджують, що неувага до такого, здавалось
би, дріб’язкового регулювання навіть провідних сівалок впливає на продуктивність гібридів. Перевірено, що різниця між точністю
сівби налаштованими і неналаштованими
апаратами на тій самій сівалці одним і тим
самим насінням доходить до 10%. Це все
– якість посіву. Своїм клієнтам такий сервіс
«Монсанто» надає безкоштовно. Цього року
таку послугу компанія надала партнерам на
площі близько 200 тис. га. А віднині це стає
ще доступнішим клієнтам компанії.

Кілька майданчиків демонстрували вплив
азотних добрив (аміачна селітра, КАС,
карбамід), густоти стояння, міжрядних
обробітків, позакореневих підживлень,
засобів захисту та біостимулянтів, фунгіцидів (Ретенго та Абакус), гербіцидних
стресів на формування врожайності. На
практичних прикладах демонструвалися висока якість сівби та урожайність за
різних показників маси тисячі зерен та
країни виробництва. У дослідах були задіяні гібриди як вже випробованої генетики,
так і зовсім нової.
Значна увага надавалася й ефективності продуктів ЗЗР компанії, зокрема таким
відомим препаратам, як Харнес, Раундап
Макс, Раундап Екстра і зовсім новітній

ВРОЖАЙ, ЩО ВРАЖАЄ!

Пліч-о-пліч з «Монсанто»
Григорій Тулба,
ФГ «Еліт»,
Одеська область:

– У мене господарство
невеликого
розміру – 680 га,
обігові кошти значно поступаються великим компаніям, однак використовую хай і
дорогу, але якісну селекцію. Вирощую 7
культур: пшеницю, ячмінь, соняшник, кукурудзу, горох, ріпак, сою. Не дивлячись
на дефіцит вологи у нашій зоні, кукурудзу
вирощую залюбки і без зрошення отримую
по 9-10, а то й 11 т/га. Тому й щасливий
співпраці з «Монсанто». Раніше використовували й іншу селекцію, але зараз повернулися майже повністю до гібридів цієї
компанії. Хоча на дослідних ділянках щороку висіваємо й конкурентів, усього 31
гібрид. І якщо за урожайністю інші гібриди
подеколи можуть досягти рівня ДЕКАЛБ,
то за вологовіддачі (що для кукурудзи
надзвичайно важливо!) гібриди ДЕКАЛБ
лідирують постійно. Нинішнього сезону вирощую ДКС 4590 і ДКС 3511. Минулого
засушливого року я отримав 58 ц/га гібрида ДКС 4590, але для нашої зони це був
один з найбільших врожаїв. Я продовжую
робити ставку й надалі на ДКС 3511, старший і перевірений часом гібрид. Але ДКС
4590 спостерігаю вже три роки і бачу його
хорошу перспективу. 2013 року він забез-
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печив мені 11 т/га. Наступного року саме
його і продовжуватиму сіяти. Але нова
генерація теж цікавить, лінійка у компанії
оновлюється дуже суттєво, сьогодні звернув увагу на ДКС 3623, ДКС 4717, ДКС
3939.
Ярослав Шульга,
агроном
ТОВ «Лан»,
Кіровоградська
область:

– Господарюємо на
2,5 тис. га, з них під кукурудзою – близько
500 га. З «Монсанто» співпрацюємо вже
багато років. Нинішнього сезону в товарних посівах вирощуємо два гібриди – ДКС
3511 і ДКС 4590. На сьогодні посіви стоять майже повністю зелені, хоча погода
посушлива. Качан сформований, до того ж
великий – 22-24 см. У системі удобрення
використовували рідкий гній, що теж відіграє свою роль у довшій затримці вологи.
Подобається партнерська співпраця з компанією – з регіональним представником
«Монсанто» консультуємося і щодо вибору
гібрида, і стосовно системи живлення та
захисту. Побачені тут новинки і відкриття
технологічного центру свідчать про подальший розвиток компанії, про її все більшу увагу до різних зон України.

формуляції із цієї лінійки – Раундап Пауер
у формі водорозчинних гранул та новому
селективному гербіциду Гвардіан Тетра.
Демонструвався вплив на врожайність
протруйника Пончо та інокулянта ТОРК СТ,
застосування котрих дозволило в усіх кліматичних умовах отримати більш вирівнені
сходи і забезпечило потужний розвиток кореневої системи рослин кукурудзи. Разом
з ними привертала увагу й ефективність
нового листового (фоліарного) біостимулятора Ратчет – природнього антистресанта, котрий водночас сприяє і підвищенню
поглинання поживних речовин кореневою
системою. Варто зазначити, що у всіх дослідженнях на насінні застосовувалося трикомпонетне протруєння (Пончо + Максим
XL +ТОРК СТ).

Рекомендації із застосування, схема внесень залежно від потреби та фінансів, яким
чином зважати на такі фактори, як вологість і чорна точка – знаннями та досвідом
«Монсанто» ділилася щедро.
Паралельно можна було ознайомитися із
пропозиціями та технологічними рішеннями
партнерів «Монсанто», які доповнюють урожайформуючий набір компонентів – препаратів Bayer, BASF, добрив YaraMila, техніки
John Deere.
Увесь цей спектр досліджень і пропозицій
співпраці свідчив про те, що формат заходу
із агрономічно-прогресивного шоу трансформується в справжній агротехнологічний
полігон ДЕКАЛБ.

ВРОЖАЙ, ЩО ВРАЖАЄ!

MAX YIELD HEAT & DROUGHT
Група гібридів кукурудзи
ДЕКАЛБ з підвищеною
посухостійкістю та високим
потенціалом врожайності

ДКС 3511, ДКС 3623, ДКС 3795,
ДКС 3939, ДКС 4014, ДКС 4408,
ДКС 4541, ДКС 4590, ДКС 4608,
ДКС 4795

Потужне коріння

КУКУРУДЗА, ЩО
ПЕРЕМАГАЄ ПОСУХУ!
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Кращий гетерозис

Вища фотосинтезуюча
активність

ВРОЖАЙ, ЩО ВРАЖАЄ!

З ДЕКАЛБ —
успіх та прогрес!
Farm Progress Show — щорічний галузевий захід, організований «Монсанто», на
якому компанія представляє найактуальніші технологічні дослідження та результати
новітніх агрономічних випробувань на базі
власних унікальних Інноваційних центрів,
розміщених у різних регіонах України. Як
відомо, жодні дослідження не відбуваються без науки, тож саме на такому заході
можна, як то кажуть, зазирнути їй у вічі та
безпосередньо торкнутись передових досягнень.
Присутні на цьому науково- виробничому
майданчику могли на власні очі побачити
та оцінити масштабність заходу і відмітити,
що із року в рік він лише набирає своєї популярності, і аншлаг відвідувачів поточного
року — яскраве підтвердження цьому. Тут
аграріїв радо зустріли та привітали, а також
ознайомили із напрямом розвитку компанії
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її представники. Зокрема, Лідія Озерова,
генеральний директор ТОВ «Монсанто
Україна», наголосила, що для компанії вже
стало доброю традицією проводити Farm
Progress Show:
— Цю подію ми
присвячуємо вирощуванню кукурудзи.
Ні для кого не є секретом, що компанія
«Монсанто» посідає
лідируючі позиції у
світі із виробництва
насіння кукурудзи,
сої та інших культур.
Щодо кукурудзи, то Лідія Озерова
не лише в Україні,
але й у світі фахівці «Монсанто» провадять численні наукові
дослідження. Саме на Farm Progress Show

ми представляємо найактуальніші наукові
досягнення у вирощуванні кукурудзи. Адже
компанія «Монсанто» інвестує близько 1,5
млрд дол. на рік у проведення досліджень
та інноваційних розробок, із яких селекція
та генетика становлять значну частину.
Наразі в Україні гібриди кукурудзи бренду
ДЕКАЛБ є найзатребуванішими та найпопулярнішими у сільгоспвиробників та впевнено тримають пальму першості щодо обсягів
продажу.
«Монсанто» — один із провідних виробників насіння кукурудзи у нашій країні та постачальників передових технологій товарного
вирощування культури. На сьогодні, попри
непередбачуваність умов, у яких ми живемо
і працюємо, ми продовжуємо інвестувати у
новітні технології виробництва кукурудзи.
Усі наші досягнення вдаються завдяки тісній

і продуктивній співпраці із нашими партнерами, численними агровиробниками, які довіряють нашим продуктам і щороку роблять
на них ставку. Такі технологічні центри, які
ми представляємо в Україні, також закладені і по всій Європі. Адже завдяки ним ми
знаходимо оптимальні технологічні рішення, що дає нам можливість бути якомога
ближче до агровиробників. Ось і це поле,
на якому проходить Farm Progress Show, є
ефективною синергією нерозривних ланок:
селекції, науки, виробництва та маркетинга.
Юлія Камєнєва, директор із маркетингу
ТОВ «Монсанто Україна»:
— «Монсанто» є не просто компанією, яка
реалізує мішок насіння і на цьому завершує
свою роботу. За статистикою, сільгоспвиробник на рік приймає близько сорока важливих рішень, які даються йому, як правило,

ВРОЖАЙ, ЩО ВРАЖАЄ!

не просто. Тому спеціалісти нашої компанії ніколи не залишать вас «сам на
сам» із нагальними
проблемами, а завжди готові прийти
на допомогу, щоб
ви змогли отримати максимальний
Юлія Камєнєва
урожай із брендом
ДЕКАЛБ. І хоча
ДЕКАЛБ є преміум- брендом, компанія не
стоїть осторонь поточних цінових тенденцій
щодо кукурудзи. Тож у нашому портфоліо є
цілком доступні якісні продукти. Придбати
їх мають змогу виробники, які з фінансово- економічних причин не можуть повною
мірою застосовувати гібриди преміум- сегмента. Також компанія «Монсанто» і надалі
продовжує впроваджувати передові технологічні рішення.
Еркін Закіряєв, директор з бізнесу ЗЗР в
Україні, Росії та країнах СНД:
— Цього року виповнилося 25 років,
як компанія «Монсанто» першою з
іноземних
агрохімічних компаній
була зареєстрована
у незалежній Україні. За всі ці роки
компанія була та залишається одним із
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лідерів на ринку. У багатьох агровиробників
«Монсанто» нерозривно асоціюється із такими відомими продуктами на ринку ЗЗР,
як Раундап, Харнес тощо. Але мало хто
знає, що бренду Раундап — понад сорок
років, і тоді починають задумуватися: чому
так довго упевнено «тримається на плаву»
цей продукт? А відповідь на це питання
очевидна: мабуть, тому, що протягом усіх
цих років компанія продовжує інвестувати
у цей продукт.
В Україні зареєстровано близько 100
аналогічних продуктів, але, попри це, із
гордістю можна сказати, що кожен четвертий вітчизняний гектар обробляється
продуктом саме компанії «Монсанто». У
багатьох бізнес-школах Західної Європи,
США, коли вивчають економіку та життєвий цикл товару, беруть за приклад бренд
Раундап, який постійно перебуває на піку
своєї популярності. Зазвичай, як відомо,
відбувається дещо інакше: товар спочатку
розвивається, потім певний час залишається на ринку і врешті-решт втрачає популярність, позаяк його витісняють новіші,
ефективніші, продукти. Проте приклад
стійкої популярності Раундапу переконливо спростовує цю закономірність — за
останні 20 років бренд Раундап продовжує
набирати висоти та розвиватися. І секрет
такого успіху цього бренда в тому, що він
постійно вдосконалюється і в результаті,
замість класичного Раундапу, з’явився
новий Раундап Макс, далі — Раундап Екстра, а сьогодні — ще більш інноваційний
продукт завдяки підвищеній концентрації

д.р. та новій препаративній формі — Раундап Пауер. Ефективність дії останнього
також було продемонстровано на Farm
Progress Show.
Торік «Монсанто» зареєструвала новий
продукт для захисту посівів кукурудзи від
широкого спектру однорічних дводольних
та злакових бур’янів— Гвардіан Тетра. Усі
демонстраційні платформи в Україні оброблено цим продуктом, і оцінити його переваги відвідувачі могли особисто.

Топові гібриди ДЕКАЛБ
Нинішнього виробничого сезону варто відмітити низку гібридів компанії «Монсанто».
Зокрема, ДКС 5007 — цей гібрид почав
опановувати українські поля два роки тому.
Із ФАО 440 він вирізняється високою вологовіддачею та високим потенціалом урожайності — формує по 16–18 зернових
рядів на качані із понад сорока зернинами
у кожному.
ДКС 4717 (ФАО 400) — середньопізній
гібрид. Він має найбільш високий потенціал
урожайності у своїй групі. Під час вирощування варто зважати на те, що його посіви
не рекомендується загущувати. Так, для посушливих умов густота на час збирання має
становити 55 тис. рослин/ га.
ДКС 4608 та ДКС 5007 є топовими гібридами, позаяк за врожайністю на всій території України зайняли лідерські позиції.
Гібрид ДКС 3939 (ФАО 320) — серед-

Маса 1000 зернин є технологічною
характеристикою гібридів ДЕКАЛБ, що
не впливає на генетичний потенціал у
межах одного гібрида
ньостиглий. За показниками врожайності
значно перевищує всім відомий гібрид
ДКС 3511, який подобається багатьом
агровиробникам. Він є універсальним та
придатним для господарств різних зон вирощування. Також привернув увагу гібрид
ДКС 3623 (ФАО 290). Як для такого ФАО
він має високий потенціал урожайності з
надзвичайно швидкою вологовіддачею
і може конкурувати із гібридами з ФАО
330–340. Відмічається, що у зоні нестійкого зволоження та у посушливих регіонах

ВРОЖАЙ, ЩО ВРАЖАЄ!

цей гібрид став бестселером. ДКС 3711
(ФАО 280) — новинка, примітно, що за
умов холодної весни цього року він показав високу енергію стартового росту.
На демополі гібрид сформував качани із
14–16 зерновими рядами, кожен із яких
містив по 36–38 зерен.

Навіщо вкотре «відкривати
Америку»?
Окрім представлених гібридів кукурудзи,
відвідувачам заходу було продемонстровано різні досліди із кукурудзою. Так, наприклад, було показано розвиток кореневої
системи на прикладі гібрида ДКС 4608.
Особлива ознака гібридів кукурудзи ДЕКАЛБ — у рослини від самого початку
вегетації відбувається активний розвиток
кореневої системи вглиб. Попри достатню
вологозабезпеченість цього року, все одно
коріння кукурудзи цього гібрида проникає
у грунт на глибину понад 2 м, а це добра
ознака посухостійкості. Проте, щоб забезпечити оптимальні умови для розвитку
кореневої системи рослини, потрібно про-
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водити глибоке розпушення грунту, що є
одним із важливих агроприйомів.

бину. Також за різних строків висіву потрібно
враховувати групу холодостійкості гібридів.

Також учасникам Farm Progress Show було
продемонстровано дослід із продуктивності гібридів залежно від маси 1000 зернин.
Метою цього досліду було показати динаміку появи сходів та продуктивність продуктів
ДЕКАЛБ залежно від різної маси зернин
кукурудзи. У ньому брали участь три гібриди: ДКС 3511, ДКС 4964 та ДКС 3472, —
маса 1000 зернин у яких різнилась у межах
50–100 г. Тож, як було видно із результатів
досліду, маса 1000 зернин є технологічною
характеристикою гібридів ДЕКАЛБ, що не
впливає на генетичний потенціал у межах одного гібрида. Це означає, що поряд з
урахуванням маси 1000 зернин аграріям
потрібно звертати особливу увагу на технологічні моменти, такі як температура грунту
під час сівби та глибина висіву. Тож розпочинати висів потрібно насінням із меншою масою, оскільки глибина його загортання буде
меншою і вологи в цьому шарі буде достатня кількість, тоді як насіння крупної фракції
можна висівати дещо пізніше і на більшу гли-

Досить часто буває так, що дистрибутори
пропонують агровиробникам насіння ДЕКАЛБ різних років виробництва. І у більшості аграріїв виникають сумніви щодо доцільності придбання «давнього» насіння, бо
виникає сумнів щодо його схожості і продуктивності посіву. Щоб розвіяти цей міф,
відвідувачам було показано дослід із вирощування різних гібридів із насіння різних
років його виробництва (2011–2015 рр).
Таким чином, дослід показав, що енергія
проростання, схожість, ботанічні характеристики посівного матеріалу суттєво не
змінювалися і рік виробництва насіння не
впливає на врожайність різних гібридів.
Загалом відвідувачам було представлено
десятки цікавих дослідів із вирощування
кукурудзи, і навіть найзапекліші скептики, які, мовляв, «всюди плавали і все бачили», змогли зробити для себе нові відкриття. Тож радимо відвідувати такі заходи
і переконатуватися особисто, тим більше,

ДКС 4608: коренева система цього
гібрида проникає у грунт на глибину
понад 2 м, а це — добра ознака
посухостійкості
що «Монсанто» проводить їх у різних регіонах України (зокрема, 14 вересня Farm
Progress Show гостинно зустрічало аграріїв
у Тернополі).

ВРОЖАЙ, ЩО ВРАЖАЄ!

КУПУЙ

МІНІМУМ 3 ПАЛЕТИ РАУНДАПУ ПАУЕР У
ОФІЦІЙНИХ ДИСТРИБ’ЮТОРІВ КОМПАНІЇ
«МОНСАНТО УКРАЇНА»

РЕЄСТРУЙСЯ

НА САЙТІ WWW.ROUNDUP.UA, ЩОБ ОТРИМАТИ
ДОСТУП ДО ПЕРСОНАЛЬНОЇ СТОРІНКИ З
01.03.2016 ДО 15.09.2016 ТАКОЖ ЗАРЕЄСТРУЙ
КОДИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ НА СТІКЕРІ ВСЕРЕДИНІ
ПАЛЕТИ, І ЗАПОВНИ РЕЄСТРАЦІЙНУ ФОРМУ

ОТРИМУЙ

ПІДТВЕРДЖЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ ВІД ПРЕДСТАВНИКА
КОМПАНІЇ «МОНСАНТО УКРАЇНА», А ТАКОЖ
ЗАПОВНЕНИЙ ДОГОВІР І ШАБЛОН ЗВІТУ НА
E-MAIL

ДОДАВАЙ

НА САЙТІ WWW.ROUNDUP.UA ДОДАТКОВІ КОДИ
01.03.2016 ДО 30.09.2016

ВІДПРАВЛЯЙ

НАМ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ У ПЕРІОД З 01.06.2016
ДО 31.10.2016 (ЯК ЗАЗНАЧЕНО В ПРАВИЛАХ
ПРОГРАМИ) ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВИНАГОРОДИ
ЗА ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРІНГУ РЕЗУЛЬТАТІВ
ЗАСТОСУВАННЯ ТА ВИЗНАННЯ ПРОДУКТУ

МІНІМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ КОДІВ ДЛЯ УЧАСТІ У
ПРОГРАМІ – 3 КОДИ, МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ КОДІВ НЕОБМЕЖЕНА

ВИНАГОРОДА СТАНОВИТЬ
(БЕЗ ПДВ)
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6900 ГРН*

ЗА ОДИН
ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КОД

ВРОЖАЙ, ЩО ВРАЖАЄ!

За консультаціями звертайтесь до регіональних представників компанії «Монсанто»:
Західний регіон
Антипін Руслан Анатолійович..................................................................... Вінницька, Житомирська  . . . . . . .
Степанчук Олексій Петрович........................................................................................... Вінницька  . . . . . . .
Фісюк Валерій Михайлович............................................................................................ Вінницька  . . . . . . .
Волинець Вадим Андрійович......................................................................................Житомирська  . . . . . . .
Даниленко Василь Андрійович........................................................................................... Київська  . . . . . . .
Худяков Олександр Ілліч................................................................................................... Київська  . . . . . . .
Тарасюк Іван Володимирович....................................................................... Рівненська, Волинська  . . . . . . .
Вознюк Віталій Миколайович....................................................................Тернопільська, Львівська  . . . . . . .
Колеснік Роман Борисович......................................................................Чернівецька, Хмельницька  . . . . . . .
Топоровський Юрій Анатолійович.................................................................................Хмельницька  . . . . . . .
Кальба Назар Васильович.................................................................. Львівська, Івано-Франківська  . . . . . . .

050 472 97 51
050 332 55 95
050 381 55 21
050 380 94 69
050 385 81 70
050 410 58 87
050 356 27 89
095 275 37 07
050 352 95 78
050 441 76 23
050 463 64 53

Центрально-східний регіон
Божко Олексій Григорович............................................................................................Полтавська  . . . . . . .
Кордубан Роман Сергійович..........................................................................................Полтавська  . . . . . . .
Бурий Євген Іванович....................................................................................................Полтавська  . . . . . . .
Рекленко Сергій Миколайович............................................................................................Сумська  . . . . . . .
Сторожев Сергій Васильович..............................................................................................Сумська  . . . . . . .
Черних Олексій Володимирович..................................................................................... Харківська  . . . . . . .
Вовковінський Юрій Валерійович.....................................................................................Черкаська  . . . . . . .
Шкляр Микола Ілліч.......................................................................................................Черкаська  . . . . . . .
Гаєвий Євген Сергійович..............................................................................................Чернігівська  . . . . . . .

050 356 42 53
050 463 75 45
050 339 56 40
050 384 91 28
050 444 19 52
095 280 73 40
050 381 70 66
050 823 25 61
095 280 57 79

Південний регіон
Харченко Роман Сергійович................................................................ Запорізька, Дніпропетровська  . . . . . . .
Александрова Інна Володимирівна............................................................................Кіровоградська  . . . . . . .
Посторонко Віктор Михайлович................................................................................Кіровоградська  . . . . . . .
Красіков Юрій Євгенійович.................................................................................................Одеська  . . . . . . .
Хоменко Микола Володимирович.................................................................................. Херсонська  . . . . . . .
Лютий Данило Вікторович....................................................................................Дніпропетровська  . . . . . . .

050 352 96 13
050 351 86 20
050 445 11 27
050 384 89 57
095 270 75 42
050 404 44 68

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

Відділ роботи з ключовими клієнтами:
Пащенко Вадим Михайлович........................................... 050 352 96 03
Бившев Генадій Валерійович............................................ 050 447 66 13
Вітюк Володимир Анатолійович........................................ 050 351 86 21
Іванчук Анатолій Анатолійович.......................................... 095 283 80 64
Комнатний Ігор Григорович.............................................. 050 411 83 20
Кузьменко Андрій Сергійович........................................... 050 471 64 14
Федорів Ярослав Михайлович.......................................... 050 351 74 09
Гойсюк Юрій Володимирович........................................... 050 413 87 15
Правило Олег Володимирович.......................................... 050 314 19 73
Блоха Андрій Васильович................................................. 050 383 53 57

Відділ роботи з дистриб’юторами
Волошинський Сергій Віталійович..................................... 050 352 95 90
Храмов Олег Миколайович............................................... 050 384 73 30

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

ДЕКАЛБ та Монсанто є зареєстрованими торговими марками Monsanto Technology, LLC © 2016 Monsanto Company

