
д
К

 с
еК

во
Я

Гібрид, який має найвищі темпи 
осіннього розвитку серед гібридів 
з підвищеною зимостійкістю. 
Стабільний при вирощуванні. 
Максимально ефективно 
використовує добрива. 

Найкраща віддача 
від інтенсифікації 

технологій

Інтенсивне гілкування 
стебла та висока 

регенераційна 
здатність рослин

Новий стандарт 
зимостійкості

Екстремальна 
морозостійкість

рекомендації по роботі 
з гібридом:

• 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:

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

• Раннє підживлення навесні 
• Придатність для «No-till»
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урожайність гібриду дК секвоя

1. Стадниця, Вінницький р-н.; 2. м. Умань, Черкаська обл.; 3. Попельнянський р-н, Житомирська обл.; 4. Попельнянський р-н, Житомирська обл.; 5. Уманський р-н, Черкаська обл.; 6. Жашківський 
р-н Черкаська обл.; 7. м. Вінниця; 8. Токматський р-н, Запорізька обл.; 9. Бахмацький р-н.,Чернігівска область; 10. Варвинівський р-н, Чернігівська обл.; 11. Шполянський р-н, Черкаська обл.;
12. Шполянський р-н, Черкаська обл.; 13. Війтівка. Бершадський-р-н, Вінницька обл.; 14. Козятинський р-н Вінницька обл.; 15. БАРСЬКИЙ р-н,Вінницька обл.

1. ТОВ «Ольга»

2. ТОВ «Новий світ Агро»

3. ПСП»Сокільча»

4. АФ Єрчики

5. ТОВ «Зайчівка»

6. ПСП «Олександрівка»

7. ТОВ «Ободівка Агро»

8. ФГ «Утро»

9. ТОВ «Прогрес»

10. ТОВ «Дружба нова»

11. СТОВ «ЛНЗ Агро»

12. СТОВ «ЛНЗ Агро»

13. ПАТ «Бершадський птахокомбiнат»

14. ТОВ « Арчі»

15. ТОВ» Фанер Агро»

урожайнiсть, т/га
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Другий рік ми вирощуємо гібрид ДК Секвоя. Сподобався 
гібрид помірними темпами росту, як восени так і навесні, 
а також винятковою зимостійкістю та холодостійстю при 
поверненні весняних заморозків – у 2014 році по-
шкодження були відсутні. Сукупність цих особливостей 
переконує в пластичності гібрида до кліматичних умов 
і дає можливість вчасно робити технологічні операції 
та отримувати достойний результат. В минулому 2013 
році урожайність ДК Секвоя склала 4,3 тонни/га при 
вологості 6.5%. Плануємо збільшувати площі під гібридом 
ДК Секвоя. Семенчук Юрій Андрійович, 

агроном ТзОВ «Перв’ятичі Агроком»
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