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Вітаємо шановні партнери!
Компанія ТОВ «ВІТЕРРА-СІД» розпочинає свою діяльність в Україні. Наше
бачення – інвестувати в сучасну генетику та виробляти високоякісне насіння
сортів та гібридів, адаптованих до різноманітних умов, здатних генерувати
чудові врожаї для всіх наших сільгоспвиробників. Ми вивели на ринок конкурентоспроможні гібриди кукурудзи та соняшнику, які формують високі і стабільні
врожаї, особливо в складних умовах країн південної Європи.
Потреби всіх фермерів та партнерів, з якими ми працюємо, є для нас пріоритетними. Новостворена компанія ТОВ «ВІТЕРРА СІД» буде зосереджена на
підтримці імпорту насіння, а також на місцевому вирощуванні насіння та створенні високоякісного продукту. Ми сподіваємося, що наші партнери отримають
додаткові вигоди в оперативності постачання, доступності, якості, адаптивності
наших продуктів. Ми будемо ближче до наших клієнтів, завдяки якісній службі
підтримки та консалтингу в різних регіонах країни, а також тісній співпраці з
партнерами-дистриб’юторами.
У цьому каталозі ярових культур 2021 року ви зможете знайти асортимент
сортів та гібридів останнього покоління. Серед гібридів новинок кукурудзи ми
можемо відзначити ЗУМ 305 (ФАО 330) та Зураунд (ФАО 310), які представлені
в найбільш популярному сегменті за вегетаційним періодом.
Щодо новинок гібридів соняшнику відзначимо класичний ЗУРО 162 та
Алекса СУ – стійкі до гербіцидів, що містять трибенурон-метил (сульфо), які
вразили своїм потенціалом продуктивності та мають стійкість до останніх рас
вовчку. Розширюється традиційно широкий асортимент гібридів Clearfield –
Драйвер КЛ, Зубелла КЛ, Маркеза КЛ. Зараз ми присутні у всіх технологіях
вирощування соняшнику: імі, сульфо, класиці стійкої до вовчка та гібридах високоолеїнового типу.
Незважаючи на те, що існує чимало зон для вирощування, які відрізняються
грунтово-кліматичними умовами та агрономічними особливостями, портфель
бренду viterra® SEED містить індивідуальні продукти, адаптовані до будь-яких
умов. Цього року пропонуємо насіння еліти 2-х сортів сої: Корона та Тена, 3-х
сортів кормових бобів та сорту люцерни Адорна.
В наявності широкий спектр сумішей покривних та підсівних культур для поліпшення стану ґрунту та кормових цілей. Завершується реєстрація сортів гороху та нуту, які невдовзі збагатять наш асортимент культур.
Щоб зробити правильний вибір, детальна інформація завжди доступна у
співробітників нашої команди.
Бажаємо Вам сприятливих умов вирощування та успішної реалізації планів
у 2021 році!
З повагою,
Команда ТОВ «ВІТЕРРА-СІД»
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Загальна характеристика
гібридів кукурудзи
ТОНАЧІЯ ФАО 220
ЗУПОРТО ФАО 280
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ЗУРАУНД ФАО 310
ЗУМ 305 ФАО 330
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Загальна характеристика
гібридів соняшнику
СЮРПРИЗ КЛ ПЛЮС
ПАРАІЗО 1000 КЛ ПЛЮС
ЛУЦІЯ КЛ ПЛЮС
ЗУБЕЛЛА КЛ
ПУНТАСОЛ КЛ
ДРАЙВЕР КЛ
МАРКЕЗА КЛ
ПАРАІЗО 102 CL
САНТЕК ХО КЛ
ВЕЛКО
ЗУРО 162
АЛЕКСА СУ

КОРОНА,
ТЕНА

СОРТИ КОРМОВИХ БОБІВ
28
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АПОЛЛО
БІРГІТ
СТЕЛЛА
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220

280

300

310

330

350

380

400

410

ЗУПОРТО

ІСХ 303

ЗУРАУНД

ЗУМ 305

ОС 378

ОССК 396

ЗУМ 405

ЗУР 307

ФАО

ТОНАЧІЯ

Гібрид

Напрям
використання

зерно/силос

зерно

зерно

зерно/силос

зерно/силос

зерно/крохмаль

зерно/силос

зерно/крохмаль/силос

зерно

Тип
зерна

кременистозубоподібний

зубоподібний

зубоподібний

зубоподібний

зубоподібний

зубоподібний

зубоподібний

зубоподібний

зубоподібний

середня

середня

середня

висока

висока

висока

висока

середня

дуже висока

Холодостійкість

дуже висока

висока

середньо-висока

дуже висока

дуже висока

середня

середня

середня

висока

Посухостійкість

Перелік гібридів кукурудзи для сівби у 2021 році від ВІТЕРРА СІД

швидка

швидка

середня

дуже швидка

середня

середня

середня

швидка

швидка

Віддача
вологи

16,5

17,0

16,0

16,5

17,0

15,0

16,0

14,0

12,0

Потенціал
продуктивності,
т/га

Ãiáðèäè êóêðóäçè
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²ÍÒÅÍÑÈÂÍÈÉ
ÏÎ×ÀÒÊÎÂÈÉ
Ð²ÑÒ

ТОНАЧІЯ

ÏÎÑÓÕÎÑÒ²ÉÊÈÉ

НОВИНКА

ФАО 220

O
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DROU
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LE

HT

O

ПЕРЕВ А Г И :

DRO

DROU

T

O

O

T

LE

GH

RA

NCE

NCE

UG

RA

• Ранньостиглий кременисто-зубоподібний трилінійний гібрид
• Рекомендованний вирощувати на зерно і силос
• Дуже толерантний до холоду навесні, посів починаючи з
температури грунту 7°С

LE

RA

NCE

DROU

• Придатний до вирощування на бідних грунтах, із середньою
толерантністю до посухи

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.
16,00
32

14,00

12,15

12

Інститут зернових культур,
Дн-вська обл.

17

9,34

ПП "Україна Агро 2С", Хмельницька

12,00

ТОВ "Седна Агро", Черкаська обл.

22

ТОВ "Ольга", Вінницька обл.

8,50

9,00

10,00

8,00

6,00

4,00

Урожайність (14%), т\га

12,10

27

ФГ "Гиренко", Сумська

Збиральна вологість,%

11,80

Корпоцація "Агро-Овен",
Дн-вська обл.

T

Чудова стійкість до фузаріозу
та вилягання!

2,00

0,00

ЗА ГА Л Ь НА ХА РА К ТЕРИ СТИ К А
Тип гібрида
Тип зерна

трилінійний
кременисто-зубоподібний

Адаптація до біокліматичних умов
Толерантність до низьких температур навесні
Толерантність до спеки та посухи

дуже висока
середня

Технологія вирощування
Густота в зоні достатнього зволоження (Лісостеп)
Густота в зоні недостатнього зволоження (Степ)
Адаптація до мінімального обробітку ґрунту

80-90 тис. росл./га
65–75 тис. росл./га
середня

Розвиток рослини
Ріст на початку вегетації
Висота рослини
Висота кріплення качана
Ефект Stay green
Темпи вологовіддачі зерном
Стійкість до вилягання

інтенсивний
220-240 см
100–110 см
середній
швидкі
дуже висока

Продуктивність

14–16 ðÿäiâ ó ïî÷àòêó
39–40 çåðíà â ðÿäi
270-295 ìàñà 1000 çåðåí

Потенціал продуктивності

>12 т/га

Толерантність до
Пухирчастої сажки
Фузаріозу стебла
Гельмінтоспоріозу

дуже висока
дуже висока
дуже висока
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T

T

Ãiáðèäè êóêðóäçè

²ÍÒÅÍÑÈÂÍÈÉ
ÏÎ×ÀÒÊÎÂÈÉ
Ð²ÑÒ

ЗУПОРТО

ÏÎÑÓÕÎÑÒ²ÉÊÈÉ

ФАО 280

Здолає кліматичний стрес

ПЕРЕВ А Г И :
• Швидкі темпи росту на початку вегетації
• Висока стійкість до основних хвороб
• Адаптивний до стресових умов вирощування та строків
сівби
• Високий потенціал урожайності в своїй групі стиглості

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.
ϭϲ͕ϬϬ

ϯϮ

ϭϮ

простий
зубоподібний

Адаптація до біокліматичних умов
Толерантність до низьких температур навесні
Толерантність до спеки та посухи

середня
висока

Технологія вирощування
Густота в зоні достатнього зволоження (Лісостеп)
Густота в зоні недостатнього зволоження (Степ)
Адаптація до мінімального обробітку ґрунту

70–80 тис. росл./га
60–70 тис. росл./га
висока

Розвиток рослини
Ріст на початку вегетації
Висота рослини
Висота кріплення качана
Ефект Stay green
Темпи вологовіддачі зерном
Стійкість до вилягання

інтенсивний
210–230 см
90–100 см
середній
швидкі
висока

Продуктивність

16–18 ðÿäiâ ó ïî÷àòêó
36 çåðåí ó ðÿäi
300–320 ìàñà 1000 çåðåí
6

Потенціал продуктивності

>15 т/га

Толерантність до
Пухирчастої сажки
Фузаріозу стебла
Гельмінтоспоріозу

ϭϬ͕ϬϬ

ϴ͕ϬϬ

ϲ͕ϬϬ

ϰ͕ϬϬ

Ϯ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ЗА ГА Л Ь НА ХА РА К ТЕРИ СТИ К А
Тип гібрида
Тип зерна

ϭϮ͕ϬϬ

дуже висока
дуже висока
дуже висока

˄̨̬̙̜̦̞̭̯̌̽;ϭϰйͿ͕̯Ͱ̐̌

˃ʽʦΗʿΖ̡̛̯̞̬̭̖́̐̽Η͕ ˀ̡̨̞̦̖̦̭̣̏̽̌̍͘

ϭϭ͕ϲ
ʿʿΗ˄̡̬̟̦̌̌ʤ̨̬̐ϮˁΗ͕ˈ̶̡̛̥̖̣̦̽̽̌
̨̣̍͘

ʿʿΗʤ̡̨̭̣̽̔ʤ̨̬̐Η͕ˋ̡̡̖̬̭̌̽̌
̨̣̍͘

ϭϳ

˃ʽʦ Ηʽ̣̽̐̌Η͕ʦ̶̡̨̛̞̦̦̣̽̌̍͘

ϮϮ

ϵ͕ϭϴ
ˇʧΗʧ̡̨̛̬̖̦Η͕ˁ̡̨̱̥̭̣̽̌̍͘

ϵ͕ϱϰ

ϭϰ͕ϬϬ

ϭϮ͕ϳ
ϭϬ͕ϵ

Ϯϳ

ʶ̶̨̨̬̪̬̞̌́ Ηʤ̨̬̐Ͳʽ̖̦̏Η͕
ʪ̦Ͳ̡̨̭̣̏̽̌̍͘

ʯ̨̨̛̬̣̦̣̞̭̯͕̍̌̽̌̏̐̽ й

ϭϯ͕ϰϬ

www.viterra-seed.com.ua

²ÍÒÅÍÑÈÂÍÈÉ
ÏÎ×ÀÒÊÎÂÈÉ
Ð²ÑÒ

ІСХ 303

ÏÎÑÓÕÎÑÒ²ÉÊÈÉ

ФАО 300

Лідер продуктивності в ФАО 300

ПЕРЕВ А Г И :
• Пластичний гібрид, адаптивний до умов вирощування
• Висока стійкість до вилягання
• Придатний для ранньої сівби
• Швидка вологовіддача зерном

ІСХ 30

3

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.
ϭϲ͕ϬϬ
ϯϮ

ϭϯ͕ϱϳ

ϭϰ͕ϬϬ

ϭϮ͕ϵϰ

ϭϮ͕Ϯϲ

ϭϮ

ϭϬ͕ϬϬ

ϴ͕ϬϬ

ϲ͕ϬϬ

˄̨̬̙̜̦̞̭̯̌̽ ;ϭϰйͿ͕̯Ͱ̐̌

ʿʿΗ˄̡̬̟̦̌̌ʤ̨̬̐ϮˁΗ͕ˈ̶̡̛̥̖̣̦̽̽̌ ̨̣̍͘

ʳ̵̨̡̛̛̦̭̯̯̱̯̖̬̦̱̣̯̱̬͕̏̽̚ʪ̦Ͳ̡̭̏̽̌
̨̣̍͘

˃ʽʦΗˁ̖̦̔̌ ʤ̨̬̐Η͕ˋ̡̡̖̬̭̌̽̌ ̨̣̍͘

˃ʽʦΗʽ̣̽̐̌Η͕ʦ̶̡̨̛̞̦̦̣̽̌̍͘

ϭϳ

ϵ͕ϭϲ

ˇʧΗʧ̡̨̛̬̖̦Η͕ˁ̡̱̥̭̽̌ ̨̣̍͘

ϮϮ

ϴ͕ϴϬ
ʳˁʧˁʻʤʤʻ˄͕ʶ̨̨̡̞̬̬̭̏̐̌̔̽̌ ̨̣̍͘

ϴ͕ϳϬ

ʶ̶̨̨̬̪̬̞̌́ Ηʤ̨̬̐Ͳʽ̖̦̏Η͕ 
ʪ̦Ͳ̡̭̏̽̌ ̨̣̍͘

ʯ̛̬̣̦̍̌̽̌ ̨̨̣̞̭̯͕̏̐̽ й

ϭϮ͕ϬϬ

ϭϬ͕ϯϰ

Ϯϳ

ϰ͕ϬϬ

Ϯ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ЗА ГА Л Ь НА ХА РА К ТЕРИ СТИ К А
Тип гібрида
Тип зерна

простий
зубоподібний

Адаптація до біокліматичних умов
Толерантність до низьких температур навесні
Толерантність до спеки та посухи

дуже висока
середня

Технологія вирощування
Густота в зоні достатнього зволоження (Лісостеп)
Густота в зоні недостатнього зволоження (Степ)
Адаптація до мінімального обробітку ґрунту

70–85 тис. росл./га
55–70 тис. росл./га
дуже висока

Розвиток рослини
Ріст на початку вегетації
Висота рослини
Висота кріплення качана
Ефект Stay green
Темпи вологовіддачі зерном
Стійкість до вилягання

інтенсивний
220–260 см
90–100 см
середній
середні
висока

Продуктивність

18–20 ðÿäiâ ó ïî÷àòêó
40–42 çåðíà â ðÿäi
300–320 ìàñà 1000 çåðåí

Потенціал продуктивності

>16,5 т/га

Толерантність до
Пухирчастої сажки
Фузаріозу стебла
Гельмінтоспоріозу

дуже висока
дуже висока
дуже висока
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Ãiáðèäè êóêðóäçè

²ÍÒÅÍÑÈÂÍÈÉ
ÏÎ×ÀÒÊÎÂÈÉ
Ð²ÑÒ

ÏÎÑÓÕÎÑÒ²ÉÊÈÉ

ЗУРАУНД

ÅÔÅÊÒ
STAY GREEN

НОВИНКА

ФАО 310

Ефективність та технологічність

ПЕРЕВ А Г И :
• Відзначається інтенсивним ростом у початковий період,
холодостійкий
• Високий потенціал продуктивності, витримує деяке
загущення
• Середньорослий з добре розвинутою листовою поверхнею,
ефект Stay green
• Хороша cтійкість до ґрунтової і повітряної засухи

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.
ϭϲ͕ϬϬ

ϭϰ͕ϱϳ
ϯϮ͕ϬϬ

ϭϯ͕ϳϵ

ЗА ГА Л Ь НА ХА РА К ТЕРИ СТИ К А
простий
зубоподібний

Адаптація до біокліматичних умов
Толерантність до низьких температур навесні
Толерантність до спеки та посухи

висока
висока

Технологія вирощування
Густота в зоні достатнього зволоження (Лісостеп)
Густота в зоні недостатнього зволоження (Степ)
Адаптація до мінімального обробітку ґрунту

60–75 тис. росл./га
55–65 тис. росл./га
висока

Розвиток рослини
Ріст на початку вегетації
Висота рослини
Висота кріплення качана
Ефект Stay green
Темпи вологовіддачі зерном
Стійкість до вилягання

дуже інтенсивний
230–280 см
100–110 см
дуже виражений
середні
висока

Продуктивність

16–18 ðÿäiâ ó ïî÷àòêó
42–45 çåðåí ó ðÿäi
310–330 ìàñà 1000 çåðåí
8

Потенціал продуктивності

>15,0 т/га

Толерантність до
Пухирчастої сажки
Фузаріозу стебла
Гельмінтоспоріозу

ϲ͕ϬϬ

ϰ͕ϬϬ

Ϯ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϮ͕ϬϬ

Тип гібрида
Тип зерна

ϴ͕ϬϬ

дуже висока
висока
дуже висока

˄̨̬̙̜̦̞̭̯̌̽;ϭϰйͿ͕̯Ͱ̐̌

ʿʿΗʤˇʯ̨̛̦̏Η͕ʸ̡̨̞̭̣̽̏̏̽̌̍͘

ʳ̵̨̡̛̛̦̭̯̯̱̯̖̬̦̱̣̯̱̬͕̏̽̚
ʪ̦Ͳ̡̨̭̣̏̽̌̍͘

ϭϬ͕ϬϬ

˃ʽʦ Ηʽ̣̽̐̌Η͕ʦ̶̡̨̛̞̦̦̣̽̌̍͘

ʪˉΗˁ̴̴̱̣̖ʤ̨̬̐Η͕ˋ̡̡̨̖̬̭̣̌̽̌̍͘

˃ʽʦΗˀ̨̞̦̔̌Η͕
ˈ̡̡̨̬̞̭̣̌̽̏̽̌̍͘

ϭϳ͕ϬϬ

ϳ͕ϭϳ

ˇʧΗʧ̡̨̛̬̖̦Η͕ ˁ̡̨̱̥̭̣̽̌̍͘

ϵ͕Ϭϴ

ϮϮ͕ϬϬ

ϭϮ͕ϬϬ

ϭϬ͕ϭϵ

ϵ͕ϵϴ

ʶ̶̨̨̬̪̬̞̌́Ηʤ̨̬̐Ͳʽ̖̦̏Η͕
ʪ̦Ͳ̡̨̭̣̏̽̌̍͘

ʯ̨̨̛̬̣̦̣̞̭̯͕̍̌̽̌̏̐̽й

ϭϭ͕ϲϯ
Ϯϳ͕ϬϬ

ϭϰ͕ϬϬ

www.viterra-seed.com.ua

²ÍÒÅÍÑÈÂÍÈÉ
ÏÎ×ÀÒÊÎÂÈÉ
Ð²ÑÒ

ÏÎÑÓÕÎÑÒ²ÉÊÈÉ

ЗУМ 305

ÅÔÅÊÒ
STAY GREEN

ФАО 330

O

LE

RA

NCE

DROU

GH

T

T

LE

HT

O

DRO

DROU

T

O

O

T

LE

GH

RA

NCE

NCE

UG

RA

ПЕРЕВ А Г И :
• Універсальний гібрид на зерно та силос
• Дуже висока продуктивність при вирощуванні
за інтенсивною технологією

LE

RA

NCE

DROU

• Потужна рослина з добре розвиненою листовою
поверхнею, ефект Stay green
• Формує видовжені качани з відмінним рівнем запиленості

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.
ϭϯ͕ϳϵ

ϭϯ͕ϴϬ
ϭϮ͕ϵϰ
ϭϭ͕ϲϴ

˃ʽʦΗʿΖ̡̛̯̞̬̭̖́̐̽Η͕ˀ̡̨̞̦̖̦̭̣̏̽̌̍͘

˃ʽʦΗˁ̖̦̔̌ʤ̨̬̐Η͕ˋ̡̡̨̖̬̭̣̌̽̌̍͘

ϭϮ

ʳ̵̨̡̛̛̦̭̯̯̱̯̖̬̦̱̣̯̱̬͕̏̽̚ʪ̦Ͳ̡̭̏̽̌ ̨̣̍͘

ϭϳ

ϭϬ͕ϬϬ

˃ʽʦΗʽ̣̽̐̌Η͕ʦ̶̡̨̛̞̦̦̣̽̌̍͘

ϮϮ

ϭϮ͕ϬϬ

ϵ͕ϳϬ

˃ʽʦΗʤ̨̬̐ʶ̞̥Η͕ˋ̡̨̖̬̦̞̞̭̣̐̏̽̌̍͘

ʯ̨̨̛̬̣̦̣̞̭̯͕̍̌̽̌̏̐̽й

ϭϭ͕Ϯϴ
Ϯϳ

ϭϰ͕ϬϬ

ϴ͕ϬϬ

ϲ͕ϬϬ

˄̨̬̙̜̦̞̭̯̌̽;ϭϰйͿ͕̯Ͱ̐̌

ϯϮ

ˇʧΗʧ̡̨̛̬̖̦Η͕ˁ̡̨̱̥̭̣̽̌̍͘

T

Необмежені переваги

ϰ͕ϬϬ

Ϯ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ЗА ГА Л Ь НА ХА РА К ТЕРИ СТИ К А
Тип гібрида
Тип зерна

простий
зубоподібний

Адаптація до біокліматичних умов
Толерантність до низьких температур навесні
Толерантність до спеки та посухи

висока
висока

Технологія вирощування
Густота в зоні достатнього зволоження (Лісостеп)
Густота в зоні недостатнього зволоження (Степ)
Адаптація до мінімального обробітку ґрунту

60–75 тис. росл./га
55–65 тис. росл./га
висока

Розвиток рослини
Ріст на початку вегетації
Висота рослини
Висота кріплення качана
Ефект Stay green
Темпи вологовіддачі зерном
Стійкість до вилягання

інтенсивний
240–280 см
100–110 см
дуже виражений
середні
дуже висока

Продуктивність

16–18 ðÿäiâ ó ïî÷àòêó
32–36 çåðåí ó ðÿäi
335–340 ìàñà 1000 çåðåí

Потенціал продуктивності

>17,0 т/га

Толерантність до
Пухирчастої сажки
Фузаріозу стебла
Гельмінтоспоріозу

дуже висока
висока
дуже висока
9

GH

T

T

Ãiáðèäè êóêðóäçè

²ÍÒÅÍÑÈÂÍÈÉ
ÏÎ×ÀÒÊÎÂÈÉ
Ð²ÑÒ

ОС 378

ÏÎÑÓÕÎÑÒ²ÉÊÈÉ

ФАО 350

Стабільність та вологовіддача

ПЕРЕВ А Г И :
• Гібрид для інтенсивних технологій
• Дуже висока продуктивність та високі темпи
вологовіддачі
• Гарна холодостійкість за ранньої сівби
• Толерантний до посушливих умов

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.
ϭϴ͕ϬϬ

ϭϲ͕ϳϬ

ϭϯ͕ϲϴ

ϭϰ͕ϬϬ

Ϯϳ

ϵ͕ϳϳ
ʳ̛̦̭̯̯̱̯ ̵̨̡̛̖̬̦̱̣̯̱̬͕̏̽̚
ʪ̦Ͳ̡̨̭̣̏̽̌̍͘

˃ʽʦΗʤ̨̞̯̬̏̌Η͕
ʺ̡̨̡̨̛̣̟̭̣̌̏̽̌̍͘

˃ʽʦΗˁ̖̦̔̌ʤ̨̬̐Η͕ˋ̡̡̨̖̬̭̣̌̽̌̍͘

ϱ͕ϴϮ

ϭϮ

Тип гібрида
Тип зерна

простий
зубоподібний

Адаптація до біокліматичних умов
Толерантність до низьких температур навесні
Толерантність до спеки та посухи

дуже висока
дуже висока

Технологія вирощування
Густота в зоні достатнього зволоження (Лісостеп)
Густота в зоні недостатнього зволоження (Степ)
Адаптація до мінімального обробітку ґрунту

60–75 тис. росл./га
55–65 тис. росл./га
висока

Розвиток рослини
Ріст на початку вегетації
Висота рослини
Висота кріплення качана
Ефект Stay green
Темпи вологовіддачі зерном
Стійкість до вилягання

помірний
240–280 см
105–120 см
середній
дуже швидкі
висока

Продуктивність

16–18 ðÿäiâ ó ïî÷àòêó
35 çåðíà ó ðÿäi
330–350 ìàñà 1000 çåðåí
10

Потенціал продуктивності

>16,5 т/га

Толерантність до
Пухирчастої сажки
Фузаріозу стебла
Гельмінтоспоріозу

ϴ͕ϬϬ

ϲ͕ϬϬ

ϰ͕ϬϬ

Ϯ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ЗА ГА Л Ь НА ХА РА К ТЕРИ СТИ К А

ОС 378

ϭϮ͕ϬϬ

ϭϬ͕ϬϬ

˃ʽ̏Ηʽ̣̽̐̌Η͕ʦ̶̡̨̛̞̦̦̣̽̌̍͘

ʪˉΗˁ̴̴̱̣̖ʤ̨̬̐Η͕ˋ̡̡̖̬̭̌̽̌
̨̣̍͘

ϭϳ

ˇʧΗʧ̡̨̛̬̖̦Η͕ˁ̡̨̱̥̭̣̽̌̍͘

ϮϮ

ʪˉΗˁ̴̴̱̣̖ ʤ̨̬̐Η͕ˈ̶̡̨̛̥̖̣̦̣̽̽̌̍͘

ϭϬ͕ϳϱ
ϵ͕ϴϬ
˃ʽʦΗˁ̯̖̪Η͕ʶ̨̨̡̨̞̬̬̭̣̏̐̌̔̽̌̍͘

ʯ̨̨̛̬̣̦̣̞̭̯͕̍̌̽̌̏̐̽й

ϭϲ͕ϬϬ

ϭϱ͕Ϭϳ
ϭϰ͕ϮϮ

висока
дуже висока
висока

˄̨̬̙̜̦̞̭̯̌̽;ϭϰйͿ͕̯Ͱ̐̌

ϯϮ

www.viterra-seed.com.ua

²ÍÒÅÍÑÈÂÍÈÉ
ÏÎ×ÀÒÊÎÂÈÉ
Ð²ÑÒ

ОССК 396

ÏÎÑÓÕÎÑÒ²ÉÊÈÉ

ФАО 380

Потужний та універсальний

ПЕРЕВ А Г И :
• Високоякісне зерно та добрі поживні якості силосу
• Краще реалізовує потенціал у незагущених посівах
• Добре розвинена коренева система
• Адаптивний до стресових умов

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.
ϭϲ͕ϬϬ
ϯϮ

ϭϰ͕ϯϱ

ϭϰ͕ϭϭ

ϭϰ͕ϬϬ

ϭϮ͕ϱϬ

ϭϮ

ϴ͕ϬϬ

ϲ͕ϬϬ

˄̨̬̙̜̦̞̭̯̌̽;ϭϰйͿ͕̯Ͱ̐̌

˃ʽʦΗʿΖ̡̛̯̞̬̭̖́̐̽Η͕ˀ̡̨̞̦̖̦̭̣̏̽̌̍͘

˃ʽ̏Ηʦ̸̡̨̨̨̡̛̛̖̣̭̬̦̭̖̽Η ʥʤˁˇ͕
ʿ̨̡̨̣̯̭̣̌̏̽̌̍͘

ϭϳ

ϱ͕ϴϲ
ʶ̨̥̪̦̞̌́ʺ̞̭͕̌
ʪ̦Ͳ̡̨̭̣̏̽̌̍͘

ϮϮ

˃ʽʦΗˁ̖̣̦̌ʤ̨̬̐Η͕ˋ̡̡̨̖̬̭̣̌̽̌̍͘

ϭϬ͕ϬϬ

˃ʽʦΗʽ̣̽̐̌Η͕ʦ̶̡̨̛̞̦̦̣̽̌̍͘

ʯ̨̨̛̬̣̦̣̞̭̯͕̍̌̽̌̏̐̽й

ϭϮ͕ϬϬ

ϭϬ͕ϲϳ

Ϯϳ

ϰ͕ϬϬ

Ϯ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ЗА ГА Л Ь НА ХА РА К ТЕРИ СТИ К А
Тип гібрида
Тип зерна

простий
зубоподібний

Адаптація до біокліматичних умов
Толерантність до низьких температур навесні
Толерантність до спеки та посухи

середня
середньовисока

Технологія вирощування
Густота в зоні достатнього зволоження (Лісостеп)
Густота в зоні недостатнього зволоження (Степ)
Адаптація до мінімального обробітку ґрунту

60–70 тис. росл./га
50–55 тис. росл./га
висока

Розвиток рослини
Ріст на початку вегетації
Висота рослини
Висота кріплення качана
Ефект Stay green
Темпи вологовіддачі зерном
Стійкість до вилягання

помірний
240–280 см
110–120 см
слабо виражений
середні
дуже висока

Продуктивність

16–18 ðÿäiâ ó ïî÷àòêó
33 çåðíà â ðÿäi
320–335 ìàñà 1000 çåðåí

Потенціал продуктивності

>16,0 т/га

Толерантність до
Пухирчастої сажки
Фузаріозу стебла
Гельмінтоспоріозу

висока
середня
середня
11

Ãiáðèäè êóêðóäçè

²ÍÒÅÍÑÈÂÍÈÉ
ÏÎ×ÀÒÊÎÂÈÉ
Ð²ÑÒ

ÏÎÑÓÕÎÑÒ²ÉÊÈÉ

ЗУМ 405

ÅÔÅÊÒ
STAY GREEN

ФАО 400

Захмарна продуктивність

ПЕРЕВ А Г И :
• Лідер по продуктивності, універсальний
за використанням
• Толерантний до основних хвороб
• Дуже стійкий до грунтової та повітряної засухи
• Компактний, стійкий до вилягання, не переростає в умовах
зрошення

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.
ϭϲ͕ϬϬ

ϭϰ͕ϰϵ

ϯϮ

ϭϰ͕ϬϬ

ϭϮ͕Ϭϴ

ЗА ГА Л Ь НА ХА РА К ТЕРИ СТИ К А
простий
зубоподібний

Адаптація до біокліматичних умов
Толерантність до низьких температур навесні
Толерантність до спеки та посухи

середня
дуже висока

Технологія вирощування
Густота в зоні достатнього зволоження (Лісостеп)
Густота в зоні недостатнього зволоження (Степ)
Адаптація до мінімального обробітку ґрунту

55–65 тис. росл./га
45–55 тис. росл./га
середньовисока

Розвиток рослини
Ріст на початку вегетації
Висота рослини
Висота кріплення качана
Ефект Stay green
Темпи вологовіддачі зерном
Стійкість до вилягання

повільний
230–260 см
100–110 см
виражений
швидкі
дуже висока

Продуктивність

16–18 ðÿäiâ ó ïî÷àòêó
36 çåðåí ó ðÿäi
320–335 ìàñà 1000 çåðåí
12

Потенціал продуктивності

>17,0 т/га

Толерантність до
Пухирчастої сажки
Фузаріозу стебла
Гельмінтоспоріозу

ϴ͕ϬϬ

ϲ͕ϬϬ

ϰ͕ϬϬ

Ϯ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ϭϮ

Тип гібрида
Тип зерна

ϭϬ͕ϬϬ

висока
дуже висока
дуже висока

˄̨̬̙̜̦̞̭̯̌̽ ;ϭϰйͿ͕̯Ͱ̐̌

˃ʽʦΗʦ̸̡̨̨̨̡̛̛̖̣̭̬̦̭̖̽Η͕
ʿ̨̡̨̣̯̭̣̌̏̽̌̍͘

˃ʽʦΗˁ̖̦̔̌ʤ̨̬̐Η͕ˋ̡̡̨̖̬̭̣̌̽̌̍͘

ϲ͕ϯϳ
ʶ̨̥̪̦̞̌́ʺ̞̭͕̌
ʪ̦Ͳ̡̨̭̣̏̽̌̍͘

ϲ͕ϰϴ
ʿ̨̡̣̯̭̌̏̽̌ʪˁʧʪˁ͘
ʿ̨̡̨̣̯̭̣̌̏̽̌̍͘

ϲ͕ϵϮ
˃ʽʦΗʪ̨̦̞̪̬ͲʻΗ͕
ʪ̦Ͳ̡̨̭̣̏̽̌̍͘

ϭϳ

ϴ͕ϯϬ
ʳˁʧˁʻʤʤʻ˄͕
ʶ̨̨̡̨̞̬̬̭̣̏̐̌̔̽̌̍͘

ϮϮ

ϵ͕ϳϲ
ʶ̶̨̨̬̪̬̞̌́Ηʤ̨̬̐Ͳʽ̖̦̏Η͕
ʪ̦Ͳ̡̨̭̣̏̽̌̍͘

ʯ̨̨̛̬̣̦̣̞̭̯͕̍̌̽̌̏̐̽й

ϭϮ͕ϬϬ
Ϯϳ

www.viterra-seed.com.ua

²ÍÒÅÍÑÈÂÍÈÉ
ÏÎ×ÀÒÊÎÂÈÉ
Ð²ÑÒ

ÏÎÑÓÕÎÑÒ²ÉÊÈÉ

ЗУР 307

ÅÔÅÊÒ
STAY GREEN

НОВИНКА

ФАО 410

O

LE

RA

NCE

DROU

GH

T

T

LE

HT

O

DRO

DROU

T

O

O

T

LE

GH

RA

NCE

NCE

UG

RA

ПЕРЕВ А Г И :
• Дуже високий виробничий потенціал продуктивності
в своїй групі стиглості

LE

RA

NCE

DROU

• Швидкі темпи вологовіддачі
• Дуже стійкий до ґрунтової та повітряної засухи
• Сприятливо реагує на інтенсивні технології та придатний
до вирощування у різних ґрунтово-кліматичних умовах

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.
ϭϲ͕ϬϬ
ϯϮ

ϭϮ͕ϴϱ

ϭϰ͕ϬϬ

ϭϮ͕ϴϮ

ϴ͕ϬϬ

ʪ̶̨̡̦̖̽̌ʽʪˉʫˁˀ

ϱ͕ϰϲ
ʦ̶̡̛̞̦̦̽̌ ʽʪˉʫˁˀ

ʶ̡̬̣̞̭̌̏̽̌ʪ̶̨̨̖̬̙̭̬̯̭̯̦̞͕̌́
ʿ̨̡̨̣̯̭̣̌̏̽̌̍͘

ϭϳ

ˁ̡̱̥̭̽̌ʽʪˉʫˁˀ

ϮϮ

ϭϮ

ϲ͕ϬϬ

˄̨̬̙̜̦̞̭̯̌̽ ;ϭϰйͿ͕̯Ͱ̐̌

ϭϬ͕ϬϬ

ϴ͕ϳϬ

ϴ͕ϰϵ

ˈ̡̡̬̞̭̌̽̏̽̌ ʽʪˉʫˁˀ

ʯ̨̨̛̬̣̦̣̞̭̯͕̍̌̽̌̏̐̽й

ϭϮ͕ϬϬ

ϭϬ͕ϱϴ

Ϯϳ

ʪ̦Ͳ̡̭̏̽̌ʽʪˉʫˁˀ

T

Пластичність – Стійкість –
Продуктивність

ϰ͕ϬϬ

Ϯ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ЗА ГА Л Ь НА ХА РА К ТЕРИ СТИ К А
Тип гібрида
Тип зерна

простий
зубоподібний

Адаптація до біокліматичних умов
Толерантність до низьких температур навесні
Толерантність до спеки та посухи

середня
дуже висока

Технологія вирощування
Густота в зоні достатнього зволоження (Лісостеп)
Густота в зоні недостатнього зволоження (Степ)
Адаптація до мінімального обробітку ґрунту

65–70 тис. росл./га
50–55 тис. росл./га
висока

Розвиток рослини
Ріст на початку вегетації
Висота рослини
Висота кріплення качана
Ефект Stay green
Темпи вологовіддачі зерном
Стійкість до вилягання

помірний
240–260 см
100–110 см
виражений
швидкі
дуже висока

Продуктивність

18–20 ðÿäiâ ó ïî÷àòêó
38–42 çåðíà â ðÿäi
310–330 ìàñà 1000 çåðåí

Потенціал продуктивності

>17,5 т/га

Толерантність до
Пухирчастої сажки
Фузаріозу стебла
Гельмінтоспоріозу

висока
дуже висока
дуже висока
13

GH

T

T

14

Висота
рослин, см

ранньостигла
середньорання
середньорання
середньорання
середньостигла
середньостигла
середньостигла

ранньостигла
середньостигла
середньопізня

середньорання
середньостиглий

2019

2019

2017

2013

2011

2019

2010

2018

2015

2015

2017

-

-

Драйвер КЛ new

Зубелла КЛ new

Пунтасол КЛ

Тамара КЛ

Санфлора КЛ

Маркеза КЛ new

Параізо 102 СL

Сюрприз КЛ Плюс

Параізо 1000КЛ Плюс

Луція КЛ Плюс

Велко (oro A-F)

ЗУРО 162 (oro A-G) *

Алекса СУ (oro A-G) *

8,5

9

9

8

9

8,5

8

8

150-165

165-175

170-185

155-165

165-175

150-160

150-160

155-165

6

8

7

7

7

8

8

7

175-185

160-170

165-175

175-185

155-165

8

8

7

7

8

середньорання

9

160-175

7

Трибенурон-метил стійкі гібриди (СУЛЬФО)

9

9

Класичні гібриди

9

8,5

7,5

напівпоникле

до низу

напівпоникле

до низу

напівпоникле

напівпоникле

до низу

напівпоникле

напівпоникле

до низу

напівпоникле

до низу

напівпоникле

до низу

Початковий
Розташування
розвиток,
кошика
бали

Гібриди для вирощування по системі Clearfield Plus

ранньостигла

* – триває Державне сортовипробування

Потенціал
урожайності,
бали

Гібриди для вирощування по системі Clearfield

Група стиглості

2018

Рік реєстрації

Сантек ХО КЛ

Гібрид

Асортимент гібридів соняшнику на 2021 рік

47-50

48-51

50-52

49-50

50-51

46-49

49-50

49-51

49-50

48-50

48-50

49-51

48-51

48-51

Олійність,
%

66-67

64-66

63-66

66-68

65-68

66-69

65-67

66-69

70-72

66-69

64-67

65-69

65-68

до 92

Вміст
олеїнової
к-ти, %

50-60

50-60

55-60

45-55

45-55

55-65

45-55

45-55

50-60

45-55

50-55

55-60

55-60

50-60

Густота перед
збиранням,
тис./га

Ãiáðèäè ñîíÿøíèêó

www.viterra-seed.com.ua

СЮРПРИЗ
КЛ ПЛЮС

ÏÎÑÓÕÎÑÒ²ÉÊÈÉ

Скоростиглість розширює
можливості
ПЕРЕВ А Г И :
• Ранньостиглий гібрид, адаптований до технології Clearfield
Plus
• Компактні рослини з гарною стійкістю до вилягання
• Універсальний за строками посіву та для використання
у різних кліматичних зонах
• Швидке дозрівання та інтенсивна вологовіддача

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.
ϲ͕ϬϬ

ϰ͕ϵϲ

ϱ͕ϬϬ

ϰ͕Ϯϭ
ϯ͕ϵϵ

ϰ͕ϬϬ

˃ʽʦΗˁ̯̖̪Η͕ʶ̨̨̡̞̬̬̭̏̐̌̔̽̌ ̨̣̍͘

˃ʽʦΗʫ̣̞̯̌Η ʥʤˁˇ͕ʶ̡̨̛̟̭̣̏̽̌̍͘

ϭ͕ϬϬ

˃ʽʦΗʽ̣̽̐̌Η͕ʦ̶̡̨̛̞̦̦̣̽̌̍͘

Ϯ͕ϬϬ

Ϯ͕ϲϯ

˃ʽʦΗˁ̖̦̔̌ʤ̨̬̐Ηˋ̡̡̨̖̬̭̣̌̽̌̍͘

ϯ͕ϭϯ
ϯ͕ϬϬ

ʿˀʤ˃ Ηʤ̨̨̬̯̦̐Η͕ʸ̡̱̦̭̐̌̽̌
̨̣̍͘

˄̨̬̙̜̦̞̭̯͕̯̌̽ͬ̐̌

ÑÒ²ÉÊÈÉ
ÄÎ ÕÂÎÐÎÁ

Ϭ͕ϬϬ

ЗА ГА Л Ь НА ХА РА К ТЕРИ СТИ К А
Цвітіння
Достигання
Період вегетації

раннє
раннє
100–106 днів

Адаптація до біокліматичних умов
Стійкість до спеки та посухи
Стійкість до вилягання/ламкість стебла

висока
дуже висока

Технологія вирощування
Густота перед збиранням
Стійкість до гербіцидів на основі імазамоксу

55–65 тис. росл./га
стійкий

Морфологія рослини
Розмір листка
Висота рослини
Розташування кошика

середній
165–175 см
напівпоникле

Продуктивність
Потенціал продуктивності
Вміст олії
Маса 1000 насінин, г

3,7–3,9 т/га
46–49 %
60–62

Толерантність до
Склеротинії
Фомопсису
Борошнистої роси
Сірої гнилі
Стійкість до вовчка

дуже висока
середня
дуже висока
середня
нестійкий
15

Ãiáðèäè ñîíÿøíèêó

ÑÒ²ÉÊÈÉ
ÄÎ ÕÂÎÐÎÁ

ÏÎÑÓÕÎÑÒ²ÉÊÈÉ

ÂÈÑÎÊÎÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÈÉ

ПАРАІЗО 1000
КЛ ПЛЮС

ÂÈÑÎÊÈÉ ÂÌ²ÑÒ
ÎË²¯

1000 причин придбати
ПЕРЕВ А Г И :
• Перший зареєстрований в Європі гібрид до технології
Clearfield Plus
• Середньостиглий гібрид зі стабільно високою урожайністю
та олійністю насіння
• Невибагливий до умов вирощування
• Дуже вирівняний на всіх етапах розвитку

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.
ϲ͕ϬϬ

ϰ͕ϴϲ

ϱ͕ϬϬ

ϰ͕ϱϳ
ϰ͕Ϭϴ

ϯ͕ϴϮ

Ϭ͕ϬϬ

˃ʽʦΗʫ̣̞̯̌Ηʥʤˁˇ͕ʶ̡̨̛̟̭̣̏̽̌̍͘

˃ʽʦΗˁ̖̦̔̌ʤ̨̬̐Η͕ˋ̡̡̨̖̬̭̣̌̽̌̍͘

ʿ̨̡̣̯̭̌̏̽̌ʪˁʧʪˁ͕ʿ̨̡̨̣̯̭̣̌̏̽̌̍͘

ϭ͕ϬϬ

˃ʽʦΗʽ̣̽̐̌Η͕ʦ̶̡̨̛̞̦̦̣̽̌̍͘

Ϯ͕ϬϬ

Ϯ͕ϲϯ

ʶ̶̨̨̬̪̬̞̌́ʤ̨̬̐Ͳʽ̖̦̏Η͕ʪ̦Ͳ̡̭̏̽̌ ̨̣̍͘

ϯ͕ϬϬ

ЗА ГА Л Ь НА ХА РА К ТЕРИ СТИ К А
Цвітіння
Достигання
Період вегетації

пізнє
середнє
116–120 днів

Адаптація до біокліматичних умов
Стійкість до спеки та посухи
Стійкість до вилягання/ламкість стебла

дуже висока
дуже висока

Технологія вирощування
Густота перед збиранням
Стійкість до гербіцидів на основі імазамоксу

45–55 тис. росл./га
стійкий

Морфологія рослини
Розмір листка
Висота рослини
Розташування кошика

середній
160–170 см
напівпоникле

Продуктивність
Потенціал продуктивності
Вміст олії
Маса 1000 насінин, г

4,9 т/га
50–51 %
56–58

Толерантність до
Склеротинії
Фомопсису
Борошнистої роси
Сірої гнилі
Стійкість до вовчка
16

дуже висока
висока
висока
середня
нестійкий

˃ʽʦΗˁ̯̖̪Η͕ ʶ̨̨̡̨̞̬̬̭̣̏̐̌̔̽̌̍͘

ϯ͕ϰϵ

ϯ͕ϯϭ

ʿˀʤ˃Ηʤ̨̨̬̯̦̐Η͕ ʸ̡̨̱̦̭̣̐̌̽̌̍͘

˄̨̬̙̜̦̞̭̯͕̯̌̽ͬ̐̌

ϰ͕ϬϬ

www.viterra-seed.com.ua

ÏÎÑÓÕÎÑÒ²ÉÊÈÉ

ЛУЦІЯ КЛ ПЛЮС

ÂÈÑÎÊÎÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÈÉ

Краща страховка для фермера

ПЕРЕВ А Г И :
• Середньопізній гібрид з надзвичайно високим потенціалом
продуктивності
• Має високу генетичну стійкість до комплексу хвороб
• Дуже хороша стійкість до вилягання
• Швидкий стартовий ріст

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.
ϲ͕ϬϬ

ϱ͕ϭϴ
ϱ͕ϬϬ

ϰ͕Ϯϭ
ϰ͕ϬϬ

ϯ͕ϴϳ
ϯ͕ϰϲ

˃ʽʦΗʤ̨̞̯̬̏̌Η͕
ʺ̡̨̡̨̛̣̟̭̣̌̏̽̌̍͘

Ϯ͕ϳϳ
˃ʽʦΗˁ̯̖̪Η͕ ʶ̨̨̡̨̞̬̬̭̣̏̐̌̔̽̌̍͘

˃ʽʦΗʦ̸̡̨̨̡̛̛̖̣̖̭̬̦̭̖̽Ηʥʤˁˇ͕
ʿ̨̡̣̯̭̌̏̽̌ ̨̣̍͘

˃ʽʦΗʫ̣̞̯̌Ηʥʤˁˇ͕ʶ̡̨̛̟̭̣̏̽̌̍͘

ϭ͕ϬϬ

˃ʽʦΗʽ̣̽̐̌Η͕ʦ̶̡̨̛̞̦̦̣̽̌̍͘

Ϯ͕ϬϬ

ϯ͕ϮϬ

ϯ͕ϭϬ
˃ʽʦ Ηˁ̶̨̨̬̯̭̯̦̞̌́Η͕ʯ̨̡̪̬̞̌̽̌̚
̨̣̍͘

ϯ͕ϬϬ

ʶ̶̨̨̬̪̬̞̌́ Ηʤ̨̬̐Ͳʽ̖̦̏Η͕ʪ̦Ͳ̡̨̭̣̏̽̌̍͘

ЛУЦІЯ КЛ ПЛЮС

˄̨̬̙̜̦̞̭̯͕̯̌̽ͬ̐̌

ÂÈÑÎÊÈÉ ÂÌ²ÑÒ
ÎË²¯

Ϭ͕ϬϬ

ЗА ГА Л Ь НА ХА РА К ТЕРИ СТИ К А
Цвітіння
Достигання
Період вегетації

пізнє
пізнє
118–122 дні

Адаптація до біокліматичних умов
Стійкість до спеки та посухи
Стійкість до вилягання/ламкість стебла

висока
дуже висока

Технологія вирощування
Густота перед збиранням
Стійкість до гербіцидів на основі імазамоксу

45–55 тис. росл./га
стійкий

Морфологія рослини
Розмір листка
Висота рослини
Розташування кошика

середній
165–175 см
нахил донизу

Продуктивність
Потенціал продуктивності
Вміст олії
Маса 1000 насінин, г

4,4–4,7 т/га
49-50 %
55–60

Толерантність до
Склеротинії
Фомопсису
Борошнистої роси
Сірої гнилі
Стійкість до вовчка

дуже висока
висока
висока
середня
нестійкий
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Ãiáðèäè ñîíÿøíèêó

ÑÒ²ÉÊÈÉ
ÄÎ ÕÂÎÐÎÁ

ÏÎÑÓÕÎÑÒ²ÉÊÈÉ

ЗУБЕЛЛА КЛ

ÂÈÑÎÊÎÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÈÉ

НОВИНКА

Віддаєте перевагу ранньому
врожаю?
ПЕРЕВ А Г И :
• Середньоранній адаптивний гібрид до різних ґрунтовокліматичних умов вирощування та рівня технологій
• Висока продуктивність для своєї групи стиглості
• Відзначається посухо- та жаростійкістю, інтенсивним
стортовим розвитком
• Має високий вміст олії

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.
ϱ͕ϬϬ

ϰ͕ϰϳ

ϰ͕ϱϬ

ϰ͕ϭϲ

ϰ͕ϬϬ

ʿ̨̡̣̯̭̌̏̽̌ʪˁʧʪˁ͕ʿ̨̡̨̣̯̭̣̌̏̽̌̍͘

Ϭ͕ϱϬ

˃ʽʦ Ηʽ̣̽̐̌Η͕ʦ̶̡̨̛̞̦̦̣̽̌̍͘

ϭ͕ϬϬ

˃ʽʦΗˁ̶̨̨̬̯̭̯̦̞̌́Η͕ʯ̨̡̨̪̬̞̣̌̽̌̍̚͘

ϭ͕ϱϬ

˃ʽʦΗˀ̨̞̦̔̌Η͕ˈ̡̡̨̬̞̭̣̌̽̏̽̌̍͘

Ϯ͕ϬϬ

ʶ̶̨̨̬̪̬̞̌́Ηʤ̨̬̐Ͳʽ̖̦̏Η͕ʪ̦Ͳ̡̭̏̽̌ ̨̣̍͘

Ϯ͕ϲϭ
ʿˀʤ˃ Ηʤ̨̨̬̯̦̐Η͕ʸ̡̨̱̦̭̣̐̌̽̌̍͘

˄̨̬̙̜̦̞̭̯͕̯̌̽ͬ̐̌

Ϯ͕ϵϵ

ϯ͕ϬϬ

Ϯ͕ϱϬ

ϯ͕ϰϵ

ϯ͕ϰϬ

ϯ͕ϱϬ

Ϭ͕ϬϬ

ЗА ГА Л Ь НА ХА РА К ТЕРИ СТИ К А
Цвітіння
Достигання
Період вегетації

середнє
середньораннє
110–115 днів

Адаптація до біокліматичних умов
Стійкість до спеки та посухи
Стійкість до вилягання/ламкість стебла

дуже висока
дуже висока

Технологія вирощування
Густота перед збиранням
Стійкість до гербіцидів на основі імазамоксу

55–60 тис. росл./га
стійкий

Морфологія рослини
Розмір листка
Висота рослини
Розташування кошика

великий
150–160 см
нахил донизу

Продуктивність
Потенціал продуктивності
Вміст олії
Маса 1000 насінин, г

4,2–4,3 т/га
49–51 %
58–61

Толерантність до
Склеротинії
Фомопсису
Борошнистої роси
Сірої гнилі
Стійкість до вовчка
18

дуже висока
дуже висока
дуже висока
висока
нестійкий

www.viterra-seed.com.ua

ПУНТАСОЛ КЛ

ÂÈÑÎÊÎÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÈÉ

Завантаж автомобіль на повну

ПЕРЕВ А Г И :
• Надзвичайно високопродуктивний з високою олійністю
• Гібрид із швидким початковим ростом, однорідний
• Відмінна стійкість до вилягання
• Рекомендовано для інтенсивних технологій

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.
ϲ͕ϬϬ

ϱ͕ϱϬ

ϯ͕ϯϰ

ϯ͕ϲϵ

ϯ͕ϳϱ
ʿʿΗ˄̡̬̟̦̌̌ʤ̨̬̐ϮˁΗ͕ˈ̶̡̨̛̥̖̣̦̣̽̽̌̍͘

ϰ͕ϬϬ

ʿ̨̡̣̯̭̌̏̽̌ʪˁʧʪˁ͕ʿ̨̡̨̣̯̭̣̌̏̽̌̍͘

ϱ͕ϬϬ

ϯ͕ϰϬ
ϯ͕ϬϬ
˃ʽʦΗʽ̣̽̐̌Η͕ʦ̶̡̨̛̞̦̦̣̽̌̍͘

ϭ͕ϬϬ

˃ʽʦΗˁ̶̨̨̬̯̭̯̦̞̌́Ηʯ̨̡̪̬̞̌̽̌̚
̨̣̍͘

Ϯ͕ϬϬ

˃ʽʦΗˀ̨̞̦̔̌Η͕ˈ̡̡̨̬̞̭̣̌̽̏̽̌̍͘

ϯ͕ϬϬ

ʳˁʧˁʻʤʤʻ˄͕ ʶ̨̨̡̞̬̬̭̏̐̌̔̽̌ ̨̣̍͘

ÏÎÑÓÕÎÑÒ²ÉÊÈÉ

˄̨̬̙̜̦̞̭̯͕̯̌̽ͬ̐̌

ÑÒ²ÉÊÈÉ
ÄÎ ÕÂÎÐÎÁ

Ϭ͕ϬϬ

ЗА ГА Л Ь НА ХА РА К ТЕРИ С ТИ К А
Цвітіння
Достигання
Період вегетації

середньораннє
середньораннє
112–116 днів

Адаптація до біокліматичних умов
Стійкість до спеки та посухи
Стійкість до вилягання/ламкість стебла

висока
дуже висока

Технологія вирощування
Густота перед збиранням
Стійкість до гербіцидів на основі імазамоксу

50–55 тис. росл./га
стійкий

Морфологія рослини
Розмір листка
Висота рослини
Розташування кошика

середній
165–175 см
напівпоникле

Продуктивність
Потенціал продуктивності
Вміст олії
Маса 1000 насінин, г

5,5 т/га
44–48 %
49–52

Толерантність до
Склеротинії
Фомопсису
Борошнистої роси
Сірої гнилі
Стійкість до вовчка

середня
середня
дуже висока
середня
нестійкий
19

Ãiáðèäè ñîíÿøíèêó

ÑÒ²ÉÊÈÉ
ÄÎ ÕÂÎÐÎÁ

ÂÈÑÎÊÎÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÈÉ

ДРАЙВЕР КЛ

ÂÈÑÎÊÈÉ ÂÌ²ÑÒ
ÎË²¯

НОВИНКА

Відчуй переваги в екстенсивних
умовах
ПЕРЕВ А Г И :
• Ранньостиглий, компактний та вирівняний на всіх етапах
розвитку гібрид
• Високопродуктивний, особливо в стресових умовах
• Рекомендуємо для екстенсивних технологій
• Має високий рівень самозапилення та гарно виповнений
кошик

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.
ϲ͕ϬϬ

ϱ͕Ϭϱ
ϱ͕ϬϬ

ϰ͕Ϯϲ
ϯ͕ϴϳ

ϰ͕ϬϬ

ʿʿΗ˄̡̬̟̦̌̌ʤ̨̬̐ϮˁΗ͕ ˈ̶̡̨̛̥̖̣̦̣̽̽̌̍͘

˃ʽʦΗʽ̣̽̐̌Η͕ ʦ̶̡̨̛̞̦̦̣̽̌̍͘

˃ʽʦΗʿʯʥ̨̨̡̛̖̣̭̜̏̔̽Η͕
ʸ̡̱̦̭̐̌̽̌ ̨̣̍͘

ϭ͕ϬϬ

Ϯ͕ϵϲ
˃ʽʦΗˀ̨̞̦̔̌Η͕ ˈ̡̡̨̬̞̭̣̌̽̏̽̌̌̍͘

Ϯ͕ϬϬ

ʶ̶̨̨̬̪̬̞̌́Ηʤ̨̬̐Ͳʽ̖̦̏Η͕ʪ̦Ͳ̡̨̭̣̏̽̌̍͘

ϯ͕ϬϬ

ʿˀʤ˃Ηʤ̨̨̬̯̦̐Η͕ʸ̡̱̦̭̐̌̽̌ ̨̣̍͘

˄̨̬̙̜̦̞̭̯͕̯̌̽ͬ̐̌

ϯ͕ϱϱ
ϯ͕ϭϴ

Ϭ͕ϬϬ

ЗА ГА Л Ь НА ХА РА К ТЕРИ С ТИ К А
Цвітіння
Достигання
Період вегетації
ДРАЙВЕР КЛ

середньораннє
раннє
105–110 днів

Адаптація до біокліматичних умов
Стійкість до спеки та посухи
Стійкість до вилягання/ламкість стебла

висока
висока

Технологія вирощування
Густота перед збиранням
Стійкість до гербіцидів на основі імазамоксу

55–60 тис. росл./га
стійкий

Морфологія рослини
Розмір листка
Висота рослини
Розташування кошика

середній
150–160 см
напівпоникле

Продуктивність
Потенціал продуктивності
Вміст олії
Маса 1000 насінин, г

4,5 т/га
48–51 %
57–59

Толерантність до
Склеротинії
Фомопсису
Борошнистої роси
Сірої гнилі
Стійкість до вовчка
20

середня
середня
дуже висока
висока
нестійкий

www.viterra-seed.com.ua

МАРКЕЗА КЛ

ÂÈÑÎÊÎÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÈÉ

НОВИНКА

Все краще та краще

ПЕРЕВ А Г И :
• Середньостиглий гібрид для інтенсивних
високопродуктивних технологій
• Хороша посухо- та жаростійкість
• Вирівняний, середньорослий з високою стійкістю
до вилягання
• Гарний пакет комплексної стійкості до склеротинії,
пероноспорозу, вертицильозу та фомопсису

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.
ϱ͕ϬϬ

ϰ͕ϲϳ
ϰ͕ϱϬ

ϰ͕Ϭϴ

ϰ͕Ϭϱ
ϰ͕ϬϬ

ϯ͕ϰϰ

ϯ͕ϱϬ

˃ʽʦΗˁ̖̦̔̌ ʤ̨̬̐Η͕ˋ̡̡̨̖̬̭̣̌̽̌̍͘

Ϭ͕ϱϬ

ʿ̨̡̣̯̭̌̏̽̌ ʪˁʧʪˁ͕ʿ̨̡̨̣̯̭̣̌̏̽̌̍͘

ϭ͕ϬϬ

Ϯ͕ϲϭ

˃ʽʦΗʽ̣̽̐̌Η͕ ʦ̶̡̨̛̞̦̦̣̽̌̍͘

ϭ͕ϱϬ

ʳˁʧˁʻʤʤʻ͕ʶ̨̨̡̨̞̬̬̭̣̏̐̌̔̽̌̍͘

Ϯ͕ϬϬ

Ϯ͕ϳϮ

˃ʽʦΗˁ̶̨̨̬̯̭̯̦̞̌́Η͕ ʯ̨̡̨̪̬̞̣̌̽̌̍̚͘

Ϯ͕ϴϬ

Ϯ͕ϱϬ

ʶ̶̨̨̬̪̬̞̌́Ηʤ̨̬̐Ͳʽ̖̦̏Η͕ʪ̦Ͳ̡̨̭̣̏̽̌̍͘

ϯ͕ϬϬ

ʿˀʤ˃Ηʤ̨̨̬̯̦̐Η͕ ʸ̡̨̱̦̭̣̐̌̽̌̍͘

ÏÎÑÓÕÎÑÒ²ÉÊÈÉ

˄̨̬̙̜̦̞̭̯͕̯̌̽ͬ̐̌

ÑÒ²ÉÊÈÉ
ÄÎ ÕÂÎÐÎÁ

Ϭ͕ϬϬ

ЗА ГА Л Ь НА ХА РА К ТЕРИ СТИ К А
Цвітіння
Достигання
Період вегетації

середнє
середнє
115–120 днів

Адаптація до біокліматичних умов
Стійкість до спеки та посухи
Стійкість до вилягання/ламкість стебла

висока
висока

Технологія вирощування
Густота перед збиранням
Стійкість до гербіцидів на основі імазамоксу

45–55 тис. росл./га
стійкий

Морфологія рослини
Розмір листка
Висота рослини
Розташування кошика

середній
165–175 см
напівпоникле

Продуктивність
Потенціал продуктивності
Вміст олії
Маса 1000 насінин, г

4,8–5,2 т/га
49–51 %
57–59

Толерантність до
Склеротинії
Фомопсису
Борошнистої роси
Сірої гнилі
Стійкість до вовчка

середня
середня
дуже висока
висока
нестійкий
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Ãiáðèäè ñîíÿøíèêó

ÑÒ²ÉÊÈÉ
ÄÎ ÕÂÎÐÎÁ

ÏÎÑÓÕÎÑÒ²ÉÊÈÉ

ПАРАІЗО 102 CL

ÂÈÑÎÊÎÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÈÉ

Еталон посухостійкості

ПЕРЕВ А Г И :
• Середньостиглий гібрид з високим потенціалом
продуктивності за різних технологій
• Надзвичайно посухостійкий
• Має високий рівень запиленості та виповнений кошик
• Висока стійкість до основних хвороб соняшнику

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.
ϰ͕ϱϬ

ϰ͕Ϯϱ

ϰ͕ϬϬ

ϯ͕ϱϬ

ϰ͕ϭϯ

ϯ͕ϳϬ
ϯ͕ϯϵ

ϯ͕ϯϴ

Ϭ͕ϱϬ

˃ʽʦΗˁ̖̦̔̌ ʤ̨̬̐Η͕ˋ̡̡̨̖̬̭̣̌̽̌̍͘

ϭ͕ϬϬ

ʿ̨̡̣̯̭̌̏̽̌ʪˁʧʪˁ͕ʿ̨̡̨̣̯̭̣̌̏̽̌̍͘

ϭ͕ϱϬ

˃ʽʦΗʽ̣̽̐̌Η͕ʦ̶̡̨̛̞̦̦̣̽̌̍͘

Ϯ͕ϬϬ

˃ʽʦΗʤ̭̯̬̯̌̌ˁ̡̖̣̖̯Η͕ ʦ̶̡̨̛̞̦̦̣̽̌̍͘

Ϯ͕ϱϬ

˃ʽʦΗˁ̶̨̨̬̯̭̯̦̞̌́Η͕ʯ̨̡̨̪̬̞̣̌̽̌̍̚͘

˄̨̬̙̜̦̞̭̯͕̯̌̽ͬ̐̌

ϯ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ЗА ГА Л Ь НА ХА РА К ТЕРИ СТИ К А
Цвітіння
Достигання
Період вегетації

середнє
середнє
116–120 днів

Адаптація до біокліматичних умов
Стійкість до спеки та посухи
Стійкість до вилягання/ламкість стебла

висока
висока

Технологія вирощування
Густота перед збиранням
Стійкість до гербіцидів на основі імазамоксу

45–55 тис. росл./га
стійкий

Морфологія рослини
Розмір листка
Висота рослини
Розташування кошика

середній
150–165 см
нахил донизу

Продуктивність
Потенціал продуктивності
Вміст олії
Маса 1000 насінин, г

4,4–4,7 т/га
49–50 %
50–55

Толерантність до
Склеротинії
Фомопсису
Борошнистої роси
Сірої гнилі
Стійкість до вовчка
22

середня
висока
дуже висока
середня
нестійкий

www.viterra-seed.com.ua

САНТЕК ХО КЛ

ÂÈÑÎÊÈÉ ÂÌ²ÑÒ
ÎË²¯

Високотехнологічна квітка

ПЕРЕВ А Г И :
• Гібрид з вмістом олеїнової кислоти до 90 %
• Відмінна стійкість до посухи та спеки
• Середньорослий з високою стійкістю до склеротинії та
фомопсису
• Стійкий до вилягання та осипання насіння при дозріванні

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.
ϱ͕ϬϬ

ϰ͕ϰϵ

ϰ͕ϱϬ

ϰ͕Ϯϰ
ϰ͕ϬϬ

ϰ͕ϬϬ

ϯ͕ϯϬ

ϯ͕ϱϬ

ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϱϬ

˃ʽʦΗʤ̨̞̯̬̏̌Η͕
ʺ̡̨̡̛̣̟̭̌̏̽̌ ̨̣̍͘

ϭ͕ϱϬ

Ϯ͕Ϯϱ
˃ʽʦΗʽ̣̽̐̌Η͕ ʦ̶̡̨̛̞̦̦̣̽̌̍͘

Ϯ͕ϬϬ

˃ʽʦΗʤ̭̯̬̯̌̌ˁ̡̖̣̖̯Η͕ ʦ̶̡̨̛̞̦̦̣̽̌̍͘

Ϯ͕ϱϬ

˃ʽʦΗˀ̨̞̦̔̌Η͕ˈ̡̡̨̬̞̭̣̌̽̏̽̌̍͘

ϯ͕Ϭϰ
ϯ͕ϬϬ

ʳˁʧˁʻʤʤʻ˄͕ʶ̨̨̡̨̞̬̬̭̣̏̐̌̔̽̌̍͘

ÂÈÑÎÊÎÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÈÉ

ʶ̶̨̨̬̪̬̞̌́Ηʤ̨̬̐Ͳʽ̖̦̏Η͕ʪ̦Ͳ̡̨̭̣̏̽̌̍͘

ÏÎÑÓÕÎÑÒ²ÉÊÈÉ

˄̨̬̙̜̦̞̭̯͕̯̌̽ͬ̐̌

ÑÒ²ÉÊÈÉ
ÄÎ ÕÂÎÐÎÁ

Ϭ͕ϬϬ

ЗА ГА Л Ь НА ХА РА К ТЕРИ С ТИ К А
Цвітіння
Достигання
Період вегетації

середньораннє
раннє
105–108 днів

Адаптація до біокліматичних умов
Стійкість до спеки та посухи
Стійкість до вилягання/ламкість стебла

дуже висока
дуже висока

Технологія вирощування
Густота перед збиранням
Стійкість до гербіцидів на основі імазамоксу

50–60 тис. росл./га
стійкий

Морфологія рослини
Розмір листка
Висота рослини
Розташування кошика

середній
155–165 см
напівпоникле

Продуктивність
Потенціал продуктивності
Вміст олії
Маса 1000 насінин, г

3,8–4,1 т/га
46–48 %
65–70

Толерантність до
Склеротинії
Фомопсису
Борошнистої роси
Сірої гнилі
Стійкість до вовчка

дуже висока
висока
середня
висока
нестійкий
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Ãiáðèäè ñîíÿøíèêó

ÑÒ²ÉÊÈÉ
ÄÎ ÕÂÎÐÎÁ

ÏÎÑÓÕÎÑÒ²ÉÊÈÉ

ÂÈÑÎÊÎÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÈÉ

ÂÈÑÎÊÈÉ ÂÌ²ÑÒ
ÎË²¯

ВЕЛКО

(ORO A-F)
Класика вражає
ПЕРЕВ А Г И :
• Відзначається швидким початковим розвитком та
адаптивністю до умов вирощування
• Стійкий до вилягання
• Стійкий до вовчка рас A-F
• Високопродуктивний з високим вмістом олії

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.
ϲ͕ϬϬ

ϱ͕ϲϴ

ϱ͕ϬϬ

ϰ͕ϯϬ
ϯ͕ϳϮ
ϯ͕Ϭϳ

ϯ͕ϭϱ

ʿ̨̡̣̯̭̌̏̽̌ʪˁʧʪˁ͕ʿ̨̡̨̣̯̭̣̌̏̽̌̍͘

˃ʽʦΗʤ̨̬̪̬̯̦̖̬̐̌Η͕ʶ̨̨̡̞̬̬̭̏̐̌̔̽̌
̨̣̍͘

ϭ͕ϬϬ

˃ʽʦΗʽ̣̽̐̌Η͕ʦ̶̡̨̛̞̦̦̣̽̌̍͘

Ϯ͕ϬϬ

ʿʿΗʤˇʯ̨̛̦̏Η͕ʸ̡̨̞̭̣̽̏̏̽̌̍͘

ϯ͕ϬϬ

˃ʽʦΗʤ̭̯̬̯̌̌ ˁ̡̖̣̖̯Η͕ʦ̶̡̨̛̞̦̦̣̽̌̍͘

ϯ͕ϯϬ

˃ʽʦΗˀ̨̞̦̔̌Η͕ˈ̡̡̨̬̞̭̣̌̽̏̽̌̍͘

˄̨̬̙̜̦̞̭̯͕̯̌̽ͬ̐̌

ϰ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ

ЗА ГА Л Ь НА ХА РА К ТЕРИ С ТИ К А
Цвітіння
Достигання
Період вегетації

середньораннє
середньораннє
108–112 днів

Адаптація до біокліматичних умов
Стійкість до спеки та посухи
Стійкість до вилягання/ламкість стебла

дуже висока
дуже висока

Технологія вирощування
Густота перед збиранням
Стійкість до гербіцидів на основі імазамоксу

55–60 тис. росл./га
нестійкий

Морфологія рослини
Розмір листка
Висота рослини
Розташування кошика

великий
155–165 см
напівпоникле

Продуктивність
Потенціал продуктивності
Вміст олії
Маса 1000 насінин, г

4,8–5,2 т/га
50–52 %
60–68

Толерантність до
Склеротинії
Фомопсису
Борошнистої роси
Сірої гнилі
Стійкість до вовчка
24

висока
висока
дуже висока
середня
A-F раси
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ЗУРО 162
(ORO A-G)
Лідер стабільності
ПЕРЕВ А Г И :
• Середньостиглий гібрид з високою адаптивністю до умов
вирощування
• Візначається гарною запиленістю та високою натурою
насіння
• Стійкий до нових рас вовчка A-G
• Гібрид з стабільно високою урожайністю та олійністю в
умовах посухи

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.
6,00

5,03
5,00

4,20
4,00

3,49

3,28

3,70
3,24

2,00

1,00

˃ʽʦ "ʤ̨̬̪̬̯̦̖̬̐̌", ʶ̨̨̡̞̬̬̭̏̐̌̔̽̌
̨̣̍.

3,00

ʿ̨̡̣̯̭̌̏̽̌ ʪˁʧʪˁ, ʿ̨̡̣̯̭̌̏̽̌ ̨̣̍.

ÂÈÑÎÊÈÉ ÂÌ²ÑÒ
ÎË²¯

ʿʿ "ʤˇ ʯ̨̛̦̏", ʸ̡̞̭̽̏̏̽̌ ̨̣̍.

ÂÈÑÎÊÎÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÈÉ

˃ʽʦ "ˁ̶̨̨̬̯̭̯̦̞̌́", ʯ̨̡̪̬̞̌̽̌̚ ̨̣̍..

ÏÎÑÓÕÎÑÒ²ÉÊÈÉ

˄̨̬̙̜̦̞̭̯̌̽, ̯/̐̌

ÑÒ²ÉÊÈÉ
ÄÎ ÕÂÎÐÎÁ

0,00

ЗА ГА Л Ь НА ХА РА К ТЕРИ С ТИ К А
Цвітіння
Достигання
Період вегетації

середнє
середнє
114–118 днів

Адаптація до біокліматичних умов
Стійкість до спеки та посухи
Стійкість до вилягання/ламкість стебла

дуже висока
дуже висока

Технологія вирощування
Густота перед збиранням
Стійкість до гербіцидів на основі імазамоксу

55–60 тис. росл./га
не стійкий

Морфологія рослини
Розмір листка
Висота рослини
Розташування кошика

середній
175–185 см
напівпоникле

Продуктивність
Потенціал продуктивності
Вміст олії
Маса 1000 насінин, г

5,0-5,5 т/га
48-51 %
57–65

Толерантність до
Склеротинії
Фомопсису
Борошнистої роси
Сірої гнилі
Стійкість до вовчка

дуже висока
висока
дуже висока
висока
A-G раси
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ÑÒ²ÉÊÈÉ
ÄÎ ÕÂÎÐÎÁ

ÏÎÑÓÕÎÑÒ²ÉÊÈÉ

ÂÈÑÎÊÎÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÈÉ

ÂÈÑÎÊÈÉ ÂÌ²ÑÒ
ÎË²¯

АЛЕКСА СУ
(ORO A-G)
На піку прибутковості
ПЕРЕВ А Г И :
• Середньоранній простий гібрид нової генетики
лінолевого типу
• Стійкий до гербіцидів, що містять трибенурон-метил (SU)
• Дуже висока стійкість до посухи та спеки, а також
до комплексу основних хвороб соняшника
• Стійкий до осипання зерна і кореневого вилягання
та до нових рас вовчка А-G

Результати урожайності в демонстраційних полігонах, 2019 р.
6,00

5,62

5,00

4,27
3,79

4,00

ʿ̨̡̣̯̭̌̏̽̌ ʪˁʧʪˁ, ʿ̨̡̣̯̭̌̏̽̌ ̨̣̍.

˃ʽʦ "ʽ̣̽̐̌", ʦ̶̡̛̞̦̦̽̌ ̨̣̍.

3,56

˃ʽʦ "ˁ̶̨̨̬̯̭̯̦̞̌́", ʯ̨̡̪̬̞̌̽̌̚ ̨̣̍.

1,00

˃ʽʦ "ˀ̨̞̦̔̌", ˈ̡̡̬̞̭̌̽̏̽̌ ̨̣̍.

2,00

3,45

˃ʽʦ ˁ̦̿̔̌ ʤ̨̬̐, ˋ̡̡̖̬̭̌̽̌ ̨̣̍.

3,00

˃ʽʦ "ʤ̭̯̬̯̌̌ ˁ̡̖̣̖̯", ʦ̶̡̛̞̦̦̽̌ ̨̣̍.

˄̨̬̙̜̦̞̭̯̌̽, ̯/̐̌

3,58

0,00

ЗА ГА Л Ь НА ХА РА К ТЕРИ С ТИ К А
Цвітіння
Достигання
Період вегетації

середньораннє
середньораннє
110–114 днів

Адаптація до біокліматичних умов
Стійкість до спеки та посухи
Стійкість до вилягання/ламкість стебла

дуже висока
дуже висока

Технологія вирощування
Густота перед збиранням
Стійкість до гербіцидів на основі трибенурон-метил (СУЛЬФО)

50–60 тис. росл./га
стійкий

Морфологія рослини
Розмір листка
Висота рослини
Розташування кошика

середній
160–175 см
напівпоникле

Продуктивність
Потенціал продуктивності
Вміст олії
Маса 1000 насінин, г

4,8- 5,3 т/га
47-50 %
57–60

Толерантність до
Склеротинії
Фомопсису
Борошнистої роси
Сірої гнилі
Стійкість до вовчка
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дуже висока
дуже висока
дуже висока
висока
A-G раси

Ñîðòè ñîї

КОРОНА
• Високий та стабільний урожай у різних зонах вирощування
• Висока стійкість до вилягання з гарною стійкістю до основних хвороб сої, особливо до кореневих гнилей та
склеротинії
• Корона має дуже швидкий ранній розвиток, що зменшує тиск бур’янів, закриваючи рядки
• Великі зерна з хорошим вмістом протеїну та олії
Опис сорту

Стресові фактори та толерантність до хвороб

Стиглість

00 – середньорання (110–118 днів)

Стійкість до вилягання

висока

Ранній розвиток

інтенсивний

Стійкість до посухи

Тип рослини

indeterminante

Стійкість до осипання

висока

Висота рослин

90–102 см

Толерантність до комплексу хвороб

висока

Висота прикріплення нижнього боба

14–16 см

Колір квіток

фіолетовий

Потенціальна урожайність, т/гa

Колір опушення

коричневий

Маса 1000 насінин

170–180 г

Колір насінини

жовтий

Вміст протеїну, %

≥ 43

Колір рубчика

коричневий

Вміст олії, %

дуже висока

Урожайність та якість
4,2–5,0

22–23

Агрономічні рекомендації
Густота до збирання, тис. росл./гa

500–550

Міжряддя, см

12,5–45

ТЕНА
• Середньостиглий сорт високим потенціалом урожаю
• ТЕНА виділяється своїм міцним стеблом, широким листом, а також великими і твердими стручками з рівномірним
дозріванням бобів
• Тена має відмінну адаптивність для всіх типів ґрунтів та забезпечує високу врожайність у стресових ситуаціях
• Висока стійкість до вилягання з гарною стійкістю до основних хвороб сої
Опис сорту

Стресові фактори та толерантність до хвороб

Стиглість

0 – середньостигла (124–130 днів)

Стійкість до вилягання

дуже висока

Ранній розвиток

інтенсивний

Стійкість до посухи

середня – до високої

Тип рослини

indeterminante

Стійкість до осипання

висока

Висота рослин

90–110 см

Толерантність до комплексу хвороб

висока

Висота прикріплення нижнього боба

16–19 см

Колір квіток

фіолетовий

Потенціальна урожайність, т/гa

4,5–5,2

Колір опушення

коричневий

Маса 1000 насінин

160–170 г

Колір насінини

жовтий

Вміст протеїну, %

≥ 42

Колір рубчика

світлий

Вміст олії, %

≥ 22

Урожайність та якість

Агрономічні рекомендації
Густота до збирання, тис. росл./гa

450–550

Міжряддя, см

12,5–45
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АПОЛЛО

ÂÈÑÎÊÈÉ ÂÌ²ÑÒ
ÎË²¯

НОВИНКА

Для вживання в раціон тварин
та харчування людини
ПЕРЕВ А Г И :
• Аполло вражає відмінним виходом білка з гектара
• Потужний сорт із швидким початковим розвитком навіть
у несприятливих умовах вирощування
• Масивна листова поверхня забезпечує закриття рядків
та пригнічує бур’яни
• Сорт добре підходить для органічного землеробства,
відмінний попередник під зернові
• Сорт містить танін та вікін – дуже підходить для
годування жуйних тварин, обмежене використання
для одношлункових тварин

Розвиток
Група стиглості
Цвітіння
Достигання
Висота рослини

ранньостигла
4
5
6

Урожай та якість
Урожай зерна
Чорна пегментація рубця
Вихід сирого протеїну
Сирий протеїн
Вміст дубільних речовин

8
відсутня
8
5
наявні

Посів
Сроки посіву

Доступність сівби має
вирішальне значення.
Навесні, як можна раніше.
Сходи витримують до – 5ºС.

Міжряддя

Широкорядний. 18; 37; 45 см.

Норми посіву, тис. всхожих насінин/га
Ранні сроки
Оптимальні сроки
Пізні сроки

350-400
400-450
450-550

Внесення добрив
Добрива
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40-60 кг/га Р2О5;
100-130 кг/га К2О;
20-50 кг/га MgO.

Азот

Без азотних добрив.

Мікродобрива

У разі необхідності
в поєднанні
з агрозаходами

www.viterra-seed.com.ua
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БІРГІТ

ÂÈÑÎÊÈÉ ÂÌ²ÑÒ
ÎË²¯

НОВИНКА

Вигідний, надійний – також підходить
для органічного землеробства
ПЕРЕВ А Г И :
• Маючи середній вміст білка, Біргіт вражає відмінним
виходом білка з гектара
• Міцний сорт із швидким початковим розвитком навіть у
несприятливих умовах вирощування
• Завдяки своїй листовій поверхні Біргіт забезпечує закриття
рядків та гарно бореться з бур’янами, а також добре
підходить для органічного вирощування.
• Сорт середнього розміру, стабільний, що характеризується
порівняно низькою масою зерна.
• Звичайний сорт (містить танін та вікін) – дуже підходить
для годування жуйних тварин, обмежене використання
для одношлункових тварин
Розвиток
Група стиглості
Цвітіння
Достигання
Висота рослини

середньостигла
4
5
6

Урожай та якість
Урожай зерна
Маса 1000 зерен
Чорна пегментація рубця
Вихід сирого протеїну
Сирий протеїн
Вміст дубільних речовин

7
6
присутня
8
5
наявні

Посів
Сроки посіву

Доступність сівби має
вирішальне значення.
Навесні, як можна раніше.
Сходи витримують до – 5ºС.

Міжряддя

Широкорядний. 18; 37; 45 см.

Норми посіву, тис. всхожих насінин/га
Ранні сроки
Оптимальні сроки
Пізні сроки

350-400
400-450
450-550

Внесення добрив
Добрива

40-60 кг/га Р2О5;
100-130 кг/га К2О;
20-50 кг/га MgO.

Азот

Без азотних добрив.

Мікродобрива

У разі необхідності в поєднанні
з агрозаходами
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НОВИНКА

Найвищий урожай білка та зерна
ПЕРЕВ А Г И :
• Високорослий з рівномірним дозріванням, високоякісний
для харчового, а також кормового використання
• Надзвичайно високий вихід протеїну з гектара
• Середнє цвітіння та достигання з рівномірним кольором та
формою зерна
• Середній вміст таниннів та понижений вміст віцина/
конвіцина
• Високий рівень азотофіксації, рекомендовано висівати
перед зерновими

Розвиток
Група стиглості
Цвітіння
Достигання
Висота рослини

ранньостигла
4
5
6

Урожай та якість
Урожай зерна
Чорна пегментація рубця
Вихід сирого протеїну
Сирий протеїн
Вміст дубільних речовин

8
відсутня
8
5
наявні

Посів
Сроки посіву

Доступність сівби має
вирішальне значення.
Навесні, як можна раніше.
Сходи витримують до – 5ºС.

Міжряддя

Широкорядний. 18; 37; 45 см.

Норми посіву, тис. всхожих насінин/га
Ранні сроки
Оптимальні сроки
Пізні сроки

350-400
400-450
450-550

Внесення добрив
Добрива
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40-60 кг/га Р2О5;
100-130 кг/га К2О;
20-50 кг/га MgO.

Азот

Без азотних добрив.

Мікродобрива

У разі необхідності
в поєднанні
з агрозаходами
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ТОВ «ВІТЕРРА СІД»
вул. Васильківська 14, офіс 315, м. Київ, 03040
тел. +38 096 633 08 19
info@viterra-seed.com.ua

