КАТАЛОГ
ГІБРИДІВ
РІПАКУ

гарне фото ріпачку

Шановні партнери!
Минулий рік став важливим для Corteva Agriscience. Ми стали незалежною публічною
компанією, яка працює виключно у сфері сільського господарства, поєднавши в собі
всі сильні сторони DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection та Dow AgroScience. Ми готові забезпечити високоякісним насінням, інноваційними засобами захисту рослин та
цифровими рішеннями всіх клієнтів.
Починаємо новий сезон з готовністю до виконання нашої основної мети – збагачувати
життя тих хто виробляє та тих хто споживає, забезпечуючи розвиток майбутніх поколінь.
Ріпак є досить рентабельною, експортоорієнтованою культурою і має велику сільськогосподарську роль –
як джерело високоякісної олії. Портфоліо Brevant™ seeds представлене 13 гібридами озимого ріпаку відмінної селекції, які задовільнять потреби господарств на території всієї України. У сезоні 2020 ми доповнюємо
асортимент гібридами: ПТ275 в лінійці звичайних високорослих та ПХ128 в лінійці Maximus®, дані гібриди є
високопродуктивними, стійкими до полягання та хвороб.
Головним досягненням селекціонерів компанії Corteva є гібриди Maximus® ПХ128, ПР44Д06, ПХ113, вони мають дуже важливу генетичну особливість – здатність не переростати в умовах теплого осіннього періоду та
мають високу стійкість до стрілкування, що робить їх придатними для раннього посіву. Завдяки більш пізньому весняному розвитку вони менше пошкоджуються морозами. Гібриди мають дуже високу урожайність, що
забезпечується стійкістю до вилягання та більш рівномірним достиганням, що мінімізує втрати врожаю при
збиранні.
Однією з запорук успіху при вирощуванні ріпаку є відмінний насіннєвий матеріал та потужна система захисту. Ми здатні забезпечити Вас цим та надати якісну технологічну підтримку з боку нашої регіональної
команди, яка відповідає за насіння бренду Brevant™ seeds та засоби захисту рослин.
Компанія Corteva починає впровадження комплексного підходу до технології клієнта, який включатиме нові
фінансові рішення: аграрні розписки, страхування посівів, кредитування, бартер та інші.
Новий сезон починаємо впевнено та потужно.
Продовжуємо зростати разом!
Сергій Бут
Керівник бізнесу засобів захисту рослин та насіння Brevant™ seeds
Corteva Agriscience
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ІСТОРІЯ CORTEVA AGRISCIENCE
2019

Відокремлення Corteva Agriscience як самостійної
сільськогосподарської компанії.

2018

Оголошено ім’я сільськогосподарського підрозділу
DowDuPont – Corteva Agriscience.

2017

Компанії Dow Chemical і DuPont завершили злиття,
при цьому об’єднавши Dow AgroSciences, DuPont Crop
Protection та Pioneer для створення Corteva Agriscience.

2015

Оголошено про злиття DowDuPont.

1999

Pioneer Hi-Bred International стає 100% дочірнім підрозділом
компанії DuPont.

1997

Компанія Dow Chemical повністю придбала аграрний
підрозділ і створила Dow AgroSciences.

1989

Компанія Dow Chemical і Eli Lilly об’єднали свої сільськогосподарські бізнеси, утворивши DowElanco. Новоутворений
підрозділ переїхав до Індіанаполіса, штат Індіана (США).

1952

Компанія Dow Chemical створила окремий
сільськогосподарський бізнес.

1926

Генрі Е. Уоллес заснував Hi-Bred Corn Company в штаті
Айова (США), а в 1935 році додав до назви компанії
слово Pioneer, щоб відрізнятись від інших.

1897

Герберт Генрі Дау заснував компанію Dow Chemical
в окрузі Мідленд, штат Мічиган (США).

1802

Елетер Ірене Дюпон заснував компанію DuPont
у місті Вілмінгтон, штат Делавер (США).

Короткий огляд нашої історії ...
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ЗИМОСТІЙКІСТЬ

ВМІСТ ОЛІЇ

ВМІСТ
ГЛЮКОЗИНОЛАТІВ,
МКМОЛЬ/Г

РС

–

154-159

висока

7

7

++

12.0-15.8

ПТ264

звичайний

СС

–

160-165

висока

9

7

++

12.0-16.0

ПТ269

звичайний

СС

–

160-165

висока

8

7

++

12.0-15.5

ПТ271

звичайний

СС

–

154-159

висока

9

8

++

12.0-15.6

ПТ275*

звичайний

СС

–

155-160

висока

9

8

++

11.8-15.3

ПР46В21

звичайний

СП

–

159-164

висока

7

7

++

11.0-14.5

ПТ248

звичайний

СП

–

160-165

висока

8

7

+++

11.5-15.2

СТИГЛІСТЬ

СТІЙКІСТЬ ДО
ВИЛЯГАННЯ

звичайний

ТИП

ВИСОТА РОСЛИН,
СМ

ПТ234

ГІБРИД

ПРИДАТНІСТЬ
ДО ГЕРБІЦИДНОЇ
ТЕХНОЛОГІЇ

УРОЖАЙНІСТЬ

АСОРТИМЕНТ ОЗИМОГО РІПАКУ
НА 2020 РІК

Звичайні високорослі гібриди

Гібриди MAXIMUS®
Maximus®

РС

–

130-140

відмінна

8

8

+

12.0-15.6

ПХ113

Maximus

®

СР

–

130-140

відмінна

9

8

+

12.0-15.6

ПХ128*

Maximus®

СС

–

130-140

відмінна

9

8

+++

12.0-15.7

ПР44Д06

Гібриди для гербіцидної технології Clearfield®
ПХ125КЛ

Maximus®

РС

Clearfield® 129-134

відмінна

9

7

+

11.0-13.0

дуже
висока
дуже
висока

9

7

+++

12.0-16.3

8

7

+

12.0-16.4

ПТ279КЛ

звичайний

СР

Clearfield® 155-160

ПТ200КЛ

звичайний

СП

Clearfield® 160-165

Позначки:
* – новинка

Стиглість:
РС – ранньостиглий;
СР – середньоранній;

СС – середньостиглий;
СП – середньопізній

Тип:
З – звичайний;
М – MaximusТМ (напівкарлик)

Вміст олії:
+++ – надзвичайно високий;
++ – дуже високий;
+ – високий
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ГІБРИДИ РІПАКУ

Clearfield® є зареєстрованною
торговою маркою BASF

+

+

Пізнє

Середнє

ДНІВ
ДО
ЦВІТІННЯ

Раннє

Пізнє

Середнє

ОПТ. ГУСТОТА
СТОЯННЯ
ОСІННІЙ
НАВЕСНІ,
РОЗВИТОК
РОСЛИН
НА М2

ДОСТИГАННЯ
ТА ПОРАДИ
ЩОДО ЗБИРАННЯ

ВЕСНЯНЕ
ВІДРОСТАННЯ

Раннє

Пізні

Середні

Ранні

РЕКОМЕНДОВАНІ
СТРОКИ ТА НОРМИ
СІВБИ
(НАСІНИН/М2)

Звичайні високорослі гібриди
45

50

35-45

повільний
помірно
швидкий
помірно
швидкий
помірно
швидкий
помірно
швидкий
помірно
швидкий
відносно
повільний

4545

55

35-45

4545

55

35-45

4545

55

35-45

4545

55

35-45

4545

55

35-45

45-50

35-45

+

+

+

105

+

109

+

+

+

107

+

+

+

+

107

+

+

+

+

107

+

+

+

109

+

+

+

108

+

+

Гібриди MAXIMUS®
40

50

35-45

дуже
повільний

45

50

35-45

повільний

45

50

35-45

повільний

+

+

+
+

111

+

109

+

111

+

Гібриди для гербіцидної технології Clearfield®
50

55

35-45

повільний

+

помірно
швидкий
помірно
швидкий

+

55

60

35-45

55

60

35-45

Характеристики в +++, оцінка характеристик
в балах від 1 до 9 за даними Corteva Agriscience
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+

+

+

111

+

106

+

106

+
+

+

РОЗУМНІШЕ. ШВИДШЕ. ЛЕГШЕ.
Представляємо нову технологію спрощеного
відкриття насіннєвих мішків “Easy Open”,
яка відтепер і на насінні Brevant™ seeds.
Все просто!
Все що Вам потрібно - лише потягнути
за стрічку на лінії розриву.
Унікальність цієї технології дає Вам надшвидкий
доступ до насіння, легше його висипання
та зменшення непотрібного розсипання насінин.
Завдяки тому, що Вам більше не потрібно
використовувати ножиці чи ніж, процес
ще й стає безпечнішим.

Спробуйте і переконайтесь!
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ПТ264
ПТ271
ПТ275*
ПР46В21
ПТ248
* – новинка

ЗВИЧАЙНІ ВИСОКОРОСЛІ
ГІБРИДИ

ЗВИЧАЙНІ
ВИСОКОРОСЛІ
ГІБРИДИ РІПАКУ

Висока
стійкість
до розтріскування

ПТ264

Висока
олійність

Висока
урожайність

ПІДВИЩЕНА СТІЙКІСТЬ ДО РОЗТРІСКУВАННЯ СТРУЧКІВ

Особливості гібриду
Група стиглості
середньостиглий
Тип
звичайний високорослий гібрид
Час початку цвітіння
середньопізній
Відростання весною
швидке
Темпи розвитку
в осінній період
помірно швидкі
Висота рослини
160-165 см

Переваги
• Стабільна та висока продуктивність в умовах посухи
• Відмінна стійкість до осипання
• Cтійкий до вилягання завдяки міцному стеблу та потужній кореневій системі
• Швидке дозрівання дозволяє оптимізувати використання збиральної техніки
Рекомендовані строки та норми сівби, насінин/м2

Характеристики гібриду

40-45

45-50

50-55

Ранні

Середні

Пізні

Можливі

Оптимальні

Зимостійкість
Олійність

Нерекомендовані,
але можливі з використанням
регуляторів росту

Агрономічні рекомендації
щодо вирощування

Стійкість до:
Вилягання
Циліндроспоріозу
Фомозу

• Рекомендована зона вирощування –
всі ріпакосіючі регіони України
• При ранніх термінах висіву може потребувати внесення регуляторів росту для запобігання переростання рослин та зниження зимостійкості
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Звичайні

високорослі гібриди

Висока
зимостійкість

ПТ271

Висока
урожайність

Висока
олійність

МАКСИМАЛЬНА ВИТРИВАЛІСТЬ

Особливості гібриду

Переваги

Група стиглості
середньостиглий
Тип
звичайний високорослий гібрид
Час початку цвітіння
середньоранній
Відростання весною
помірно-повільне
Темпи розвитку
в осінній період
помірно швидкі
Висота рослини
154-159 см

• Високоврожайний гібрид, ідеально адаптований для
інтенсивної технології вирощування
• Висока зимостійкість гарантує мінімальні втрати
рослин під час перезимівлі.
• Європейський лідер по урожайності

Рекомендовані строки та норми сівби, насінин/м2
40-45

45-50

50-55

Ранні

Середні

Пізні

Можливі

Оптимальні

Характеристики гібриду
Зимостійкість
Олійність

Агрономічні рекомендації
щодо вирощування

Стійкість до:
Вилягання
Циліндроспоріозу
Фомозу
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Нерекомендовані,
але можливі з використанням
регуляторів росту

• Рекомендована зона вирощування –
всі ріпакосіючі регіони України
• При ранніх термінах висіву може потребувати внесення регуляторів росту для запобігання переростання рослин та зниження зимостійкості

НОВИНКА!

Висока
урожайність

ПТ275

Висока
зимостійкість

Висока
посухостійкість

ВИСОКИЙ ВРОЖАЙ НЕЗВАЖАЮЧИ НІ НА ЩО

Особливості гібриду
середньостиглий

Група стиглості
Тип

Переваги

звичайний високорослий гібрид

Час початку цвітіння

середньоранній

Відростання весною

помірно-повільне

Темпи розвитку
в осінній період

помірно швидкі

Висота рослини

155-160 см

• Відмінна продуктивність завдяки високим показникам урожайності та олійності
• Мінімальні втрати при перезимівлі завдяки дуже високій зимостійкості
• Компактні, добре розвинені рослини із міцним стеблом забезпечують високу стійкість до полягання
• Стійкий до циліндроспоріозу
Рекомендовані строки та норми сівби, насінин/м2

Характеристики гібриду
Зимостійкість
Олійність

40-45

45-50

50-55

Ранні

Середні

Пізні

Можливі

Оптимальні

Нерекомендовані,
але можливі з використанням
регуляторів росту

Агрономічні рекомендації
щодо вирощування

Стійкість до:
Вилягання
Циліндроспоріозу
Фомозу

• Рекомендована зона вирощування – всі ріпакосіючі
регіони України
• При ранніх термінах висіву може потребувати внесення регуляторів росту для запобігання переростання рослин та зниження зимостійкості
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Звичайні

високорослі гібриди

Висока
зимостійкість

ПР46В21

Висока
урожайність

Висока
стійкість
до вилягання

ВПЕВНЕНІСТЬ У ВРОЖАЇ ПЕРЕВІРЕНА ЧАСОМ

Особливості гібриду
середньопізній

Група стиглості
Тип

Переваги

звичайний високорослий гібрид

Час початку цвітіння

средньоранній

Відростання весною

швидке

Темпи розвитку
в осінній період

помірно швидкі

Висота рослини

159-164 см

• Чудово адаптований до різноманітних умов вирощування завдяки високій пластичності
• Відмінний кандидат для регіонів з ранньою весною,
за рахунок швидкого весняного відростання
• Міцне стебло забезпечує високу стійкість до полягання
Рекомендовані строки та норми сівби, насінин/м2
40-45

45-50

50-55

Ранні

Середні

Пізні

Можливі

Оптимальні

Характеристики гібриду
Зимостійкість
Олійність

Агрономічні рекомендації
щодо вирощування

Стійкість до:
Вилягання
Циліндроспоріозу
Фомозу
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Нерекомендовані,
але можливі з використанням
регуляторів росту

• Рекомендована зона вирощування –
всі ріпакосіючі регіони України
• При ранніх термінах висіву може потребувати внесення регуляторів росту для запобігання переростання рослин та зниження зимостійкості

Висока
урожайність

ПТ248

Висока
олійність

Висока
стійкість
до вилягання

ЧЕМПІОН ЗА РІВНЕМ ОЛІЙНОСТІ

Особливості гібриду
середньопізній

Група стиглості
Тип

Переваги

звичайний високорослий гібрид

Час початку цвітіння

середньоранній

Відростання весною

помірно-швидке

Темпи розвитку
в осінній період

відносно повільні

Висота рослини

160-165 см

Характеристики гібриду
Зимостійкість
Олійність

• Дуже висока олійність
• Максимальна окупність витрат при інтенсивній технології вирощування
• Відмінний рівень адаптивності до різноманітних умов
вирощування
• Посухостійкий
Рекомендовані строки та норми сівби, насінин/м2
40-45

45-50

50-55

Ранні

Середні

Пізні

Можливі

Оптимальні

Нерекомендовані,
але можливі з використанням
регуляторів росту

Агрономічні рекомендації
щодо вирощування

Стійкість до:
Вилягання
Циліндроспоріозу
Фомозу

• Рекомендована зона вирощування –
всі ріпакосіючі регіони України
• При ранніх термінах висіву може потребувати внесення регуляторів росту для запобігання переростання рослин та зниження зимостійкості
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ПР44Д06
ПХ128*

* – новинка
ГІБРИДИ MAXIMUS®

ГІБРИДИ MAXIMUS®
ЗВИЧАЙНІ ВИСОКОРОСЛІ
ГІБРИДИ

ГІБРИДИ MAXIMUS® – ПЕРЕВАГИ,
ЯКІ ПРИВОДЯТЬ ДО УСПІХУ
Дуже висока урожайність
Гібриди MAXIMUS® відрізняються чудовою стійкістю до вилягання і більш рівномірним достиганням, що мінімізує втрати урожаю при збиранні.

Дуже широке вікно посіву
Гібриди ріпаку MAXIMUS® не схильні до переростання в умовах тривалого теплого осіннього періоду і мають порівняно високу стійкість до стрілкування,
що робить їх придатними для раннього посіву.
Компактна коренева шийка сприяє добрій перезимівлі.
Гібриди цієї лінійки можна з упевненістю сіяти протягом всього рекомендованого для даної зони періоду посіву.

Дуже потужна коренева система
Для гібридів ріпаку MAXIMUS® характерна більш потужна і розвинена коренева система, що сприяє покращеному використанню поживних елементів і
води. Результатами випробувань підтверджено, що інтенсивність формування коренів гібридів лінійки MAXIMUS® на 19–28% вища порівняно зі звичайними
сортами та гібридами.
Гібриди MAXIMUS® краще протистоять стресовим умовам, викликаним посухою, і більш ефективно використовують поживні елементи.
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Висока зимостійкість
Результати випробувань гібридів MAXIMUS® показали:
• підвищену кореневу біомасу;
• незначне переростання восени;
• приземисту форму рослини;
• високий показник зимостійкості;
• вищу концентрацію цукрів у листі, що підвищує стійкість до морозів.
Посіви ріпаку MAXIMUS® мало пошкоджувались навіть у ті роки, коли мороз
істотно «проріджував» інші посіви озимого ріпаку.
Укорочені стебла і стійкість до вилягання
В оптимальних умовах висота ріпаку MAXIMUS® становить 130-140 см.
Максимальна висота рослин дуже стабільна, незалежно від мінливих польових
факторів.
Короткостебельність гібридів лінійки забезпечує більш ефективне обприскування та внесення добрив.
Обробка рослин можлива в більш оптимальні строки.
Дуже низький ризик вилягання.

Простота та ефективність збирання урожаю
Більш ефективне збирання гібридів ріпаку MAXIMUS® у порівнянні з високорослими гібридами:
• збирання потребує менших затрат палива;
• прискорена робота жатки через меншу біомасу рослин;
• якісніше обмолочування;
• низькі втрати при збиранні урожаю;
• легша підготовка ґрунту після збирання під наступну культуру в сівозміні.
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Висока
зимостійкість

ПР44Д06

Придатний
для ранніх
термінів сівби

Висока
стійкість
до вилягання

ПРИСТОСУЄТЬСЯ ДО БУДЬ-ЯКИХ УМОВ

Особливості гібриду

Переваги
ранньостиглий

Група стиглості
Тип

®

MAXIMUS (гібрид із низькою біомасою)

Час початку цвітіння

середньоранній

Відростання весною

помірно-повільне

Темпи розвитку
в осінній період

дуже повільні

Висота рослини

130-140 см

• Чудово адаптиваний до різноманітних умов вирощування
• Відзначається високим рівнем зимостійкісті
• Швидке дозрівання дозволяє оптимізувати використання збиральної техніки
• Найкращий кандидат для раннього посіву

Рекомендовані строки та норми сівби, насінин/м2

Характеристики гібриду

40-45

45-50

Ранні

Середні

Пізні

Можливі

Оптимальні

Зимостійкість
Олійність

Нерекомендовані,
але можливі з використанням
регуляторів росту

Стійкість до:
Вилягання
Циліндроспоріозу
Фомозу

Агрономічні рекомендації
щодо вирощування
• Рекомендована зона вирощування –
всі ріпакосіючі регіони України
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НОВИНКА!

ПХ128

Висока
посухостійкість

Придатний
для ранніх
термінів сівби

Висока
стійкість
до вилягання

Висока
урожайність

ВІДМІННА ПРОДУКТИВНІСТЬ З НИЗЬКОЮ БІОМАСОЮ

Особливості гібриду

Переваги
середньостиглий

Група стиглості
Тип

®

MAXIMUS (гібрид із низькою біомасою)

Час початку цвітіння

середньопізній

Відростання весною

помірно-швидке

Темпи розвитку
в осінній період

повільні

Висота рослини

130-140 см

• Висока продуктивність в складних умовах вирощування
• Висока стійкість до фомозу
• Лідер по олійності

Рекомендовані строки та норми сівби, насінин/м2
40-45

45-50

Ранні

Середні

Пізні

Можливі

Оптимальні

Характеристики гібриду
Зимостійкість
Олійність

Агрономічні рекомендації
щодо вирощування

Стійкість до:
Вилягання
Циліндроспоріозу
Фомозу
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Нерекомендовані,
але можливі з використанням
регуляторів росту

• Рекомендована зона вирощування –
всі ріпакосіючі регіони України
• При ультра ранніх термінах висіву може потребувати
внесення регуляторів росту
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ЗВИЧАЙНІ ВИСОКОРОСЛІ
ГІБРИДИ
ГІБРИДИ MAXIMUS®

ПХ125КЛ
ПТ279КЛ
ПТ200КЛ

ГІБРИДИ CLEARFIELD®

ГІБРИДИ
ДЛЯ ГЕРБІЦИДНОЇ
ТЕХНОЛОГІЇ CLEARFIELD®

Висока
посухостійкість

ПХ125КЛ

Висока
урожайність

Висока
стійкість
до вилягання

ДВОКРАТНА ПЕРЕВАГА=MAXIMUS+CLEARFIELD

Особливості гібриду

Переваги

Група стиглості
ранньостиглий
Тип
MAXIMUS® (гібрид із низькою біомасою)
для технології Clearfield®
Час початку цвітіння
середньопізній
Відростання весною
помірно-швидке
Темпи розвитку
в осінній період
повільні
Висота рослини
129-134 см

• Високий потенціал продуктивность
• Ранні терміни дозрівання дозволяють оптимізувати
використання збиральної техніки
• Відмінна стійкість до полягання
• Адаптований для ранніх термінів висіву

Рекомендовані строки та норми сівби, насінин/м2

Характеристики гібриду
Зимостійкість
Олійність

50

50-55

Ранні

Середні

Пізні

Можливі

Оптимальні

Нерекомендовані,
але можливі з використанням
регуляторів росту

Агрономічні рекомендації
щодо вирощування

Стійкість до:
Вилягання
Циліндроспоріозу
Фомозу

• Рекомендована зона вирощування –
всі ріпакосіючі регіони України
• При ультра ранніх термінах висіву може потребувати
внесення регуляторів росту

22

Висока
посухостійкість

ПТ279КЛ

Висока
урожайність

Висока
олійність

Висока
стійкість
до вилягання

НОВИЙ ЧЕМПІОН НА “ЧИСТОМУ ПОЛІ”

Особливості гібриду
Група стиглості
Тип

Переваги
середньоранній

високорослий для технології Clearfield®

Час початку цвітіння

ранній

Відростання весною

помірно-повільне

Темпи розвитку
в осінній період

помірно швидкі

Висота рослини

155-160 см

• Пластичний гібрид із відмінним рівнем адаптації до
різноманітних умов вирощування
• Забезпечує високу продуктивність в умовах посухи
• Відзначається потужним гілкуванням
• Стійкий до ураження фомозом
Рекомендовані строки та норми сівби, насінин/м2
45-50

50-55

55-60

Ранні

Середні

Пізні

Можливі

Оптимальні

Характеристики гібриду
Зимостійкість

Нерекомендовані,
але можливі з використанням
регуляторів росту

Олійність

Агрономічні рекомендації
щодо вирощування
• Рекомендована зона вирощування –
всі ріпакосіючі регіони України

Стійкість до:
Вилягання
Циліндроспоріозу
Фомозу
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• Характеризується інтенсивними темпами росту восени, тому потребує внесення регуляторів росту при
ранніх термінах висіву для запобігання переростання рослин та зниження зимостійкості

Висока
посухостійкість

ПТ200КЛ

Висока
урожайність

Висока
стійкість
до вилягання

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПЕРЕВІРЕНА ЧАСОМ

Особливості гібриду
Група стиглості
Тип

Переваги
середньопізній

високорослий для технології Clearfield

®

Час початку цвітіння

ранній

Відростання весною

швидке

Темпи розвитку
в осінній період

помірно швидкі

Висота рослини

160-165 см

Характеристики гібриду
Зимостійкість

• Високопродуктивний та адаптивний гібрид
• Забезпечує досить високу продуктивність в умовах
посухи
• Має високу стійкість до вилягання за рахунок потужної кореневої системи та міцного стебла

Рекомендовані строки та норми сівби, насінин/м2
45-50

50-55

55-60

Ранні

Середні

Пізні

Можливі

Оптимальні

Нерекомендовані,
але можливі з використанням
регуляторів росту

Олійність

Агрономічні рекомендації
щодо вирощування
• Рекомендована зона вирощування –
всі ріпакосіючі регіони України

Стійкість до:
Вилягання
Циліндроспоріозу
Фомозу

• Характеризується інтенсивними темпами росту восени, тому потребує внесення регуляторів росту при
ранніх термінах висіву для запобігання переростання рослин та зниження зимостійкості
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ЗВИЧАЙНІ ВИСОКОРОСЛІ
ГІБРИДИ
ГІБРИДИ MAXIMUS®
ГІБРИДИ CLEARFIELD®

Як отримати максимум з ріпакового
поля: добрива, регулятори росту,
боротьба з бур’янами
Захист ріпаку
Фінансові рішення
Цифрові інструменти
Контактна інформація

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

ЯК ОТРИМАТИ МАКСИМУМ З РІПАКОВОГО ПОЛЯ:
Для успішного вирощування ріпаку, окрім боротьби
зі шкідниками, є три дуже важливих аспекти.
1. Без ефективного контролю забур’яненості поля
ми не зможемо досягти потенціалу врожайності, який закладений генетикою гібрида. Для зменшення втрат врожаю, які потенційно можуть бути дуже високими, виробник повинен застосовувати найефективніший контроль
за бур’янами, пристосований до його умов.
2. В даний час ми не можемо уявити собі вирощування
ріпаку без регуляції росту. Восени вона допомагає вплинути на зимостійкість, а навесні збільшує розгалуження
рослини.
3. Озимий ріпак потребує високого насичення ґрунту
поживними елементами. Без застосування високих доз
мінеральних добрив ми не можемо досягти максимального врожаю. Крім макроелементів (NPK), сірка та бор
стали елементами, на які виробники звертають увагу.

Контроль бур’янів
Останні 10–15 років технологія вирощування
ріпаку істотно змінилася. Густота посіву нижча, міжряддя ширші, ніж раніше, тому конкурентна здатність ріпаку проти бур’янів зменшилася.
В боротьбі з бур’янами виробники повинні
контролювати на посівах ріпаку такі групи
бур’янів:
• ранні весняні бур’яни, що проростають
в період ранньої осені (глуха кропива, грицики звичайні, мокрець, вероніка);
• ранні літні бур’яни, що проростають восени (підмаренник, ромашка, мак польовий);
• хрестоцвіті бур’яни, такі як гірчиця;
• злакові бур’яни та падалиця зернових.

ОСІНЬ

Запитайте додаткову інформацію у Вашого консультанта

Metkonazole
(+ mepiquat chloride)
Tebuconazole
Difenoconazole +
Paclobutrazol
Фосфор 100%

Азот 20%

Калій 100%

Бор 100-150г/га

Сірка 30%

Сірка 30-35%

* Діючі речовини зазначені відповідно до технологій захисту, розроблених у Німеччині, і їх список може не співпадати із зареєстрованими в Україні.
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ДОБРИВА, РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ, БОРОТЬБА З БУР’ЯНАМИ
Регулятори росту рослин (РРР)*

Добрива

До кінця осіннього вегетаційного періоду для
перезимівлі оптимальними є рослини у фазі
8–10 листків з довжиною кореня 20–30 см та
діаметром кореневої шийки 8–10 мм. Інший суттєвий момент – це контроль видовження стебла
до входу культури в зиму. Будь-яке відхилення від
означених еталонів послаблює зимостійкість.
Восени контроль за розвитком культури за рахунок регуляторів росту має істотне значення.
Навесні внесення РРР при висоті стебла до 20 см
сприяє гілкуванню та зменшує висоту рослин.
При висоті 35–40 см РРР контролюють поширення хвороб і зменшують ризик полягання.

Як і кукурудза, потребує великої кількості поживних елементів. Культура споживає найбільше азоту і калію між фазою ранньої бутонізації
та закінченням цвітіння, в той час як споживання
фосфору більш-менш постійне протягом життєвого циклу рослини.
З мікроелементів найбільше рекомендується
застосовувати сірку та бор.
Для отримання 1 т/га зерна ріпаку виробники
повинні враховувати наступні норми споживання поживних елементів: азот – 40–50 кг, фосфор – 25–35 кг, калій – 30–45 кг, сірка – 10–15 кг,
бор – 60–120 г.

ВЕСНА

Metkonazole (+ mepiquat chloride)
Tebuconazole

ФУНГІЦИДНИЙ ЗАХИСТ
ТА РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ

Difenoconazole + Paclobutrazol
Picoxystrobin + cyproconazole (Аканто Плюс® 0,5-0,75 л/га)
Азот 35-45%
Бор 150-200г/га

Азот 35-45%

СИСТЕМА УДОБРЕННЯ

Бор 150-200 г/га
Сірка 30-35%

Аканто Плюс® 0,75-1,0 л/га
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ФУНГІЦИДНИЙ ЗАХИСТ
ПРОТИ СКЛЕРОТИНІОЗУ ТА АЛЬТЕРНАРІОЗУ

ЗАХИСТ РІПАКУ
Склеротиніоз (біла гниль),
альтернаріоз, циліндроспоріоз,
сіра гниль

Комплекс шкідників

Двосім’ядольні бур’яни

Белкар™
0,25 л/га

00

10

- гербіциди

11

- фунгіциди

12

16

- інсектициди
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Аканто Плюс® 0,5-1,0 л/га
Дітан™ М-45 2,5-3,0 кг/га (Mn+Zn)

Нурелл® Д 0,5-0,6 л/га

Галера® Супер 0,2-0,3 л/га
Лонтрел™ 0,3 л/га
Слаш™
0,75-1,0 л/га

N-Лок™ Mакс,
1,7 л/га
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Corteva Agriscience прагне зробити свій інноваційний посівний матеріал та новітні засоби
захисту рослин максимально доступними для
українських сільгоспвиробників. В умовах відсутності достатньої кількості власних обігових коштів
у аграріїв, особливої уваги набувають різноманітні фінансові інструменти, значно вигідніші, ніж
дороге банківське кредитування.

менти, сільгоспвиробники зможуть розширити
кредитний ліміт на придбання продукції Corteva
Agriscience та захистити себе від впливу коливань
ціни на продукцію.

Ефективні фінансові рішення, які пропонує Corteva Agriscience полегшать купівлю якісного насіння та засобів захисту рослин, а також
є вигідною і простою альтернативою звичайному
кредиту. Використовуючи наші фінансові інстру-

Щоб дізнатися більше про доступні фінансові
інструменти та як ними скористатися, звертайтеся до представників компанії. Ми допоможемо знайти правильне фінансове рішення для розвитку вашого
бізнесу. Детальну інформацію
переглядайте за посиланням
https://www.corteva.com.ua/finsolutions.html

Партнерські програми

Авальований вексель

Аграрні розписки

Банківська гарантія
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ПЕРЕВАГИ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
Збільшення кредитного ліміту

Дешевше в порівнянні
з банківським кредитом

Відстрочка платежу

Швидке оформлення

Вивільнення обігових коштів

Консультаційна підтримка
від спеціалістів компанії Сorteva

ПАРТНЕРСЬКА ПРОГРАМА МІЖ CORTEVA
ТА РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ
Спеціальна пропозиція: вексельне фінансування під
при купівлі продукції CORTEVA
Комісія за авалювання векселя 1%
Валюта фінансування – гривня
Відстрочка платежу на термін до 9 місяців
Купівля продукції ТОВ «Дюпон Україна»
та ТОВ «Піонер Насіння Україна»
За деталями звертайтесь до представників
у Вашому регіоні.
https://www.brevant.com.ua/our-team-osr.html
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1%

ЗАХОДЬТЕ НА НАШ КАНАЛ,
ДИВІТЬСЯ ПОРАДИ ТА АКТУАЛЬНІ ВІДЕО

goo.gl/oqdsxL
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ІНФОРМАЦІЯ ТА НОВИНИ ПІД РУКОЮ
РАЗОМ З CORTEVA AGRISCIENCE™
WEB-сайт Corteva Agriscience™ www.corteva.com.ua

Мобільний додаток для Android та iOS —
Ваш довідник по продуктах Corteva
Agriscience™ ЗЗР Україна
завжди з Вами!
За допомогою QR-коду
ви можете завантажити
додаток у свій смартфон
Установити

Версія для
Android

Версія
для iOS

Ми в
соціальних
мережах
www.facebook.com/CortevaUA
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goo.gl/oqdsxL

Наш вебсайт
www.brevant.com.ua

Установити

ЕПОХА ДІДЖИТАЛ
З BREVANT™ SEEDS

WEB-сайт Brevant™ seeds
 Підбір правильного гібриду для кожної
зони вирощування

Мобільний додаток
для Android та iOS —
Ваш довідник по продуктах
Brevant™ seeds завжди з Вами!

 Результати демо-випробувань
 Новини та анонси Brevant

За допомогою QR-коду ви можете
завантажити додаток у свій смартфон

34

Відскануй
QR-код
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Контактна інформація | Brevant™ seeds
Регіональні керівники
Колосовський Вадим

ЦентральноЗахідний

Нижеголенко Артем

Південний

Валерій Плаксіюк

ЦентральноПівнічний

Корольчук Руслан

Східний

Федорів Ярослав

Західний

Войцеховський Іван

Центральний

vadim.kolossovskiy
@corteva.com
artem.nizhegolenko
@corteva.com
valeriiplaksiuk
@corteva.com
ruslan.korolchuk
@corteva.com
yaroslav.fedoriv
@corteva.com
vaxa1tiget
@gmail.com

(050) 366 36 60
(099) 902 62 81
(095) 284 91 19
(050) 367 02 13
(050) 351 74 09
(050) 387 77 31

Контактна інформація | Відділ по роботі з ключовими клієнтами
Центрально - Західний регіон
Богутенко Юрій

(050) 386 93 47

Шаталов Олександр

Керівник Центрально-Західного регіону
Закарпатська, Львівська, Волинська, Івано - Франківська, Рівненська,
Тернопільська та Житомирська обл.
Одеська, Кіровоградська, Миколаївська та Херсонська обл.

Дусанюк Сергій

Вінницька обл.

(050) 355 09 82

Рачковський Сергій

Хмельницька та Чернівецька обл.

(050) 071 22 21

Левчук Руслан

(050) 381 95 73

(050) 440 59 17

Північно - Східний регіон
Правило Олег

Керівник Північно-Східного регіону

(050) 314 19 73

Іванов Юрій

Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Донецька та Луганська обл.

(050) 303 07 75

Земський Борис

Чернігівська обл.

(095) 271 92 90

Притула Віталій

Черкаська та Київська обл.

(050) 380 16 08

Рижій Анатолій

Сумська та Полтавська обл.

(095) 284 96 96

Центральний офіс (м. Київ)
Комнатний Ігор

Керівник Центального відділу по роботі з ключовими клієнтами

(050) 374 53 93

Сайчук Микола

Менеджер по роботі з національними клієнтами (насіння)

(050) 444 11 21

Пилипенко Сергій

Менеджер по роботі з національними клієнтами (ЗЗР)

(050) 332 99 70

Загородній Андрій

Менеджер з продажу інокулянтів

(095) 283 89 09
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ДЛЯ НОТАТОК
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www.brevant.com.ua
www.corteva.com.ua
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