
Найкраща віддача 
від інтенсифікації 

технологій

Інтенсивне гілкування 
стебла та висока 

регенераційна 
здатність рослин

Новий стандарт 
зимостійкості

Екстремальна 
морозостійкість

рекомендації по роботі 
з гібридом:

• Ранні та оптимальні терміни сівби при дотриманні 
нижніх рівнів рекомендованих густот 

• Раннє підживлення навесні
• Придатність для «No-till»

• Надійний показник зимостійкості – гіпокотиль може 
довше знаходитись на захищеній стадії

• Низька біомаса
• Конкурентоспроможний потенціал врожайності
• Стабільний вміст глюкозинолатів (середній показник 

11,4 мкмоль/г під час 7 випробувань)
• Вміст ерукової кислоти < 0.5%
• Стебло щонайменше на 20-25 см нижче, ніж у інших 

гібридів; добре розвинуте розгалуження
• Низька вологість насіння під час збирання врожаю
• Відмінна коренева система, розвинуте стебло, 

відсутність вилягання
• Низькі ресурсовитрати під час збору врожаю, більша 

ефективність збору врожаю

Характеристики:
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За роки комерційного поширення 
є одним з лідерів продажу. Дуже 
висока стабільність врожайності. 
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.
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урожайність гібриду дК секюр

1. Попельнянський р-н, Житомирська обл.; 2. Попельнянський р-н, Житомирська обл.; 3. м. Умань, Черкаська обл.; 4. Уманський р-н, Черкаська обл.; 5. С. Созонівка, Кіровоградський р-н, 
Кіровоградської обл.; 6. Бахмацький р-н.,Чернігівска область; 7. Стадниця, Вінницький р-н.; 8. Попельнянський р-н, Житомирська обл.; 9. Ічнянський р-н, Чернігівська обл.; 10. Варвинівський р-н, 
Чернігівська обл.; 11. Жашківський р-н Черкаська обл.; 12. С. Троїцьке, Павлоградський р-н, Дніпропетровська область; 13. Токматський р-н, Запорізька обл.; 14. м.Вінниця; 15. Шполянський р-н, 
Черкаська обл.

1. ПСП «Україна»

2. ПСП «Сокільча»

3. ТОВ «Новий світ Агро»

4. ТОВ «Зайчівка»

5. Кіровоградська державна с.-г. дослідна 

станція НААН 

6. ТОВ «Прогрес»

7. ТОВ «Ольга»

8. ПСП «Новоселиця»

9. СФГ «Василькове»

10. ТОВ «Дружба нова»

11. ПСП «Олександрівка»

12. «АГРО-КМР (Стафіт)»

13. ФГ «Утро»

14. ТОВ «Ободівка Агро»

15. СТОВ «ЛНЗ Агро»

урожайнiсть, т/га
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Ми займаємося вирощуванням ріпаку третій сезон. 
Починали приблизно з 200 га. Зарза на полях 
підприємтсва вирощуємо 500 га озимого ріпаку. 
Гібридами від Монсанто зайнято 80% площі (ДК Секюр,  
ДК Секвоя 50/50%). З компанією Монсанто ми 
співпрацюємо давно, знаємо всі їх гібриди. Сіяли демо 
посіви. Дійшли висновку, що для нашої ризикованої зони 
підходять зимостійкі гібриди компанії Монсанто. Яскравим 
прикладом такого гібрида є ДК Секюр, який добре 
зарекомендував себе в умовах наших суворих зим.

Фесенко Віталій Анатолійович
Гл. Агроном предприятия СТОВ «Гаврилюк»
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