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Вітаємо шановні партнери!
Компанія ТОВ «ВІТЕРРА СІД» створена в серпні 2020 року (100% інвестиції Saaten-Union
Romania Srl) за підтримки 2-х німецьких селекційних компаній:

P.H. PETERSEN Saatzucht Lundsgaard GmbH та NORDSAAT Saatzucht GmbH
Основа діяльності компанії – це селекція сортів та гібридів різноманітних культур, випробування та виробництво якісного насіння. Компанія має широке портфоліо сортів та гібридів
соняшнику, кукурудзи, озимої пшениці та ячменю, сої, гороху, кормових бобів, нуту, люцерни
та інших культур. Особлива уваги приділяється формуванню портфоліо продуктів для країн та
регіонів Східної Європи з нестабільними умовами зволоження (Болгарія, Румунія, Молдова,
Греція, Угорщина, Казахстан, Україна). Саме для умов Степу України та Центральних областей
наразі є широкий асортимент перевірених на практиці гібридів соняшнику, кукурудзи та сортів
озимої пшениці.
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. Потреби всіх фермерів та партнерів, з якими ми працюємо, є для нас
пріоритетними. Новостворена компанія ТОВ «ВІТЕРРА СІД» зосереджена на підтримці імпорту
насіння європейського походження, а також на місцевому вирощуванні насіння та створенні високоякісного продукту.
У цьому каталозі культур 2021 року ви зможете знайти асортимент сортів та гібридів
останнього покоління. Серед новинок кукурудзи ми можемо відзначити кременистий гібрид
Тоначія (ФАО 220) і зубоподібний Зураунд (ФАО 310), також вже досить відомі ЗУМ 305 (ФАО 320)
і ОС 378 (ФАО 350). Щодо новинок гібридів соняшнику відзначимо Алекса СУ – стiйкий до гербіцидів, що містять трибенурон-метил (сульфо), класичний гібрид ЗУРО 162, які вразили своїм
потенціалом продуктивності і високою стійкістю до останніх рас вовчку. Розширився традиційно
числений 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.
Зверніть увагу на генетично різноманітні та продуктивні сорти озимої пшениці: ультраранні такі як Фелікс та Катаріна та середньоранні Атлон і Центуріон. Пристойні врожаї виробників, які використовують наші сорти, говорять самі за себе, демонструючи свою стійкість та
продуктивність на рівні 7-11 т/га. У 2021 році на українському ринку з’являться новинки озимої
пшениці: Андрада та Трубліон – ці сорти є ідеальним поєднанням високої стабільної продуктивності та гарних якісних характеристик, необхідних для отримання хлібопекарських виробів
найвищого гатунку. Також, цього року ми доповнюємо асортимент свого портфоліо – озимим
ячменем, а саме німецькими сортами: Белісса та Аренія.
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 Якарі, 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»

Зміст | 2021
ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ

Сорти сої

2

25
25

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Нов.

Нов.

Нов.

Загальна характеристика
гібридів кукурудзи
ТОНАЧІЯ ФАО 220
Зупорто ФАО 280
ІСХ 303 ФАО 300
Зураунд ФАО 310
ЗУМ 305 ФАО 330
ОС 378 ФАО 350
ОССК 396 ФАО 380
ЗУМ 405 ФАО 400
ЗУР 307 ФАО 410

ГІБРИДИ СОНЯШНИКУ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Нов.
Нов.

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

Нов.

КОРОНА
Якарі

Сорти кормових бобів
26
27
27

Нов.
Нов.
Нов.

Аполло
Біргіт
Стелла

Сорти озимих культур
28

Загальна
характеристика
сортів озимої групи

Ячмінь озимий
29
30

Нов.
Нов.

Аренія
Белісса

Пшениця озима
31
32
33
34
35
36
37
38

Нов.

Нов.
Нов.
Нов.

Фелікс
Катаріна
Андрада
Атлон
Центуріон
Трубліон
ГК Корос
Пітон

1

2

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

зубоподібний

зубоподібний

зубоподібний

зубоподібний

зубоподібний

зубоподібний

зубоподібний

зерно

зерно/крохмаль/силос

зерно/силос

зерно/крохмаль

зерно/силос

зерно/силос

зерно

зерно

зерно/силос

кременистозубоподібний

зубоподібний

Напрям
використання

Тип
зерна

середня

середня

середня

висока

висока

висока

висока

середня

дуже висока

Холодостійкість

дуже висока

висока

середньо-висока

дуже висока

дуже висока

середня

середня

середня

середня

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

Гіiбриди кукурудзи

Iнтенсивний
початковий
рIст

ТОНАЧІЯ

ПосухостIйкий

НОВИНКА

ФАО 220

Чудова стійкість до фузаріозу та вилягання!

O

LE

Пе р е ва г и :

39–40 зерна в рядi

• Ранньостиглий кременисто-зубоподібний трилінійний гібрид

270-295 маса 1000 зерен

• Рекомендованний вирощувати на зерно і силос

RA

NCE

DROU

GH

T

• Дуже толерантний до холоду навесні, посів починаючи з
температури грунту 7°С

T

LE

HT

O

T

14–16 рядiв у початку

DRO

DROU

T

O

O

T

LE

GH

RA

NCE

NCE

UG

RA

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

LE

RA

NCE

DROU

GH

T

T

Результати урожайності демо-полігонів

З а га л ь на ха ра к тер и с ти к а
Тип гібрида
тип зерна
Адаптація до біокліматичних умов

2

Толерантність до низьких температур навесні
Толерантність до спеки та посухи

4

6

1

3

трилінійний
кременисто-зубоподібний

5

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

1. Корпорація «Агро-Овен»

8,50 т/га, 2019 р.

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

2. ФГ «Гиренко»

9,00 т/га, 2019 р.

Продуктивність

3. ТОВ «ОЛЬГА»

11,80 т/га, 2019 р.

Потенціал продуктивності

12,25 т/га, 2019 р.

Толерантність до

5. ІЗК НААНУ

9,34 т/га, 2019 р.

6. ПП «Україна Агро 2 С»

12,10 т/га 2019 р.

Пухирчастої сажки
Фузаріозу стебла
Гельмінтоспоріозу

4. ТОВ «Седна Агро»

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

>12 т/га

дуже висока
дуже висока
дуже висока

3

Гіiбриди кукурудзи

Iнтенсивний
початковий
рIст

ЗУПОРТО

ПосухостIйкий

ФАО 280

Здолає кліматичний стрес
16–18 рядів у початку

Переваги:

36 зерен у ряді

• Швидкі темпи росту на початку вегетації

300–320 маса 1000 зерен

• Висока стійкість до основних хвороб
• Адаптивний до стресових умов вирощування та строків
сівби
• Високий потенціал урожайності в своїй групі стиглості

Результати урожайності демо-полігонів

За га л ь на ха ра к те р и сти к а
Тип гібрида
тип зерна

10
8

Адаптація до біокліматичних умов

2

6

11
5

3

7

4

9

1

простий
зубоподібний

12

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

1. Корпорація «Агро-Овен»
2. ФГ «Гиренко»
3. ТОВ «ОЛЬГА»
4. ПП «Аскольд Агро»
5. ПП «Україна Агро 2 С»
6. ТОВ «П'ятигірське»
7. ТОВ «Родіна»
8. ТЗоВ «Бучачагрохлібпром»
9. ТОВ «Хлібодар»
10. ТОВ «Терра Вік»
11. ТОВ АФ «Сади України»
12. ІЗК НААНУ

4

9,54 т/га, 2019 р.
9,18 т/га, 2019 р.
13,40 т/га, 2019 р.
10,90 т/га, 2019 р.
12,73 т/га, 2019 р.
11,60 т/га, 2019 р.
8,52 т/га, 2020 р.
11,31 т/га, 2020 р.
10,04 т/га, 2020 р.
12,50 т/га, 2020 р.
7,21 т/га, 2020 р.
7,94 т/га, 2020 р.

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

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

Продуктивність
Потенціал продуктивності

>15 т/га

Толерантність до
Пухирчастої сажки
Фузаріозу стебла
Гельмінтоспоріозу

дуже висока
дуже висока
дуже висока

Гіiбриди кукурудзи

Iнтенсивний
початковий
рIст

ІСХ 303

ПосухостIйкий

ФАО 300

Лідер продуктивності в ФАО 300
18–20 рядів у початку

П е р е ва г и :

40–42 зерна у ряді

• Пластичний гібрид, адаптивний до умов вирощування

300–320 маса 1000 зерен

• Висока стійкість до вилягання
• Придатний для ранньої сівби
• Швидка вологовіддача зерном

Результати урожайності демо-полігонів

З а га л ь на ха ра к тер и с ти к а
Тип гібрида
тип зерна

11
9
7

Адаптація до біокліматичних умов

3
4
10

5

12

8
2

13
6

простий
зубоподібний

1

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

1. Корпорація «Агро-Овен»
2. ІСГС НААН
3. ФГ «Гиренко»
4. ТОВ «ОЛЬГА»
5. ТОВ «Седна Агро»
6. ІЗК НААНУ
7. ПП «Україна Агро 2 С»
8. ТОВ «Суффле Агро»
9. ТЗоВ «Бучачагрохлібпром»
10. ТОВ «Хлібодар»
11. ТОВ «Терра Вік»
12. ТОВ «Родіна»
13. ІЗК НААНУ

8,70 т/га, 2019 р.
8,80 т/га, 2019 р.
9,16 т/га, 2019 р.
13,57 т/га, 2019 р.
12,94 т/га, 2019 р.
10,34 т/га, 2019 р.
12,26 т/га, 2019 р.
8,71 т/га, 2020 р.
11,34 т/га, 2020 р.
10,17 т/га, 2020 р.
13,20 т/га, 2020 р.
8,35 т/га, 2020 р.
7,51 т/га, 2020 р.

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

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

Продуктивність
Потенціал продуктивності

>16,5 т/га

Толерантність до
Пухирчастої сажки
Фузаріозу стебла
Гельмінтоспоріозу

дуже висока
дуже висока
дуже висока

5

Гіiбриди кукурудзи

Iнтенсивний
початковий
рIст

Ефект
STAY GREEN

ПосухостIйкий

ЗУРАУНД

НОВИНКА

ФАО 310

Ефективність та технологічність
16–18 рядів у початку

П е р е ва г и :

42–45 зерен у ряді

• Відзначається інтенсивним ростом у початковий період,
холодостiйкий

310–330 маса 1000 зерен

• Високий потенціал продуктивності, витримує деяке загущення
та може вирощуватися по монокультурі
• Середньорослий з добре розвинутою листовою поверхнею,
ефект Stay green
• Хороша cтійкість до ґрунтової і повітряної посухи

Результати урожайності демо-полігонів

З а га л ь на ха ра к тер и с ти к а
Тип гібрида
тип зерна

3
7

Адаптація до біокліматичних умов
2

9

8

4

10

1

5
11

простий
зубоподібний

6

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

4. ТОВ «Суффле Агро»

11,63 т/га, 2019 р.

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

5. ТОВ «ОЛЬГА»

14,57 т/га, 2019 р.

Продуктивність

6. ІЗК НААНУ

10,19 т/га, 2019 р.

7. ПП «АФ Дзвони»

13,79 т/га, 2019 р.

8. ТЗоВ «Бучачагрохлібпром»

11,42 т/га, 2020 р.

Толерантність до

9. ТОВ «Великосорочинське»

8,84 т/га, 2020 р.

10. ТОВ АФ «Сади України»

7,55 т/га, 2020 р.

11. ІЗК НААНУ

8,17 т/га, 2020 р.

Пухирчастої сажки
Фузаріозу стебла
Гельмінтоспоріозу

1. Корпорація «Агро-Овен»

9,08 т/га, 2019 р.

2. ТОВ «Родіна»

7,17 т/га, 2019 р.

3. ФГ «Гиренко»
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9,98 т/га, 2019 р.

Потенціал продуктивності

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

>15,0 т/га

дуже висока
висока
дуже висока

Гіiбриди кукурудзи

Iнтенсивний
початковий
рIст

ПосухостIйкий

ЗУМ 305

Ефект
STAY GREEN

ФАО 330

Необмежені переваги

16–18 рядів у початку

Пе р е ва г и :

36–40 зерен у ряді

• Універсальний гібрид на зерно та силос

335–340 маса 1000 зерен

• Дуже висока продуктивність при вирощуванні
за інтенсивною технологією
• Потужна рослина з добре розвиненою листовою поверхнею,
ефект Stay green
• Формує видовжені качани з відмінним рівнем запиленості

Результати урожайності демо-полігонів

З а га л ь на ха ра к тер и с ти к а
Тип гібрида
тип зерна

6

2

8

Адаптація до біокліматичних умов

1
11

9

7

5
3

простий
зубоподібний

4
10

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

1. ФГ «Гиренко»
2. ТОВ «АгроКім»
3. ТОВ «ОЛЬГА»
4. ІЗК НААНУ
5. ТОВ «Седна Агро»
6. ТОВ «П'ятигірське»
7. СТОВ «Хорост-Поділля»
8. ТОВ «Терра Вік»
9. ПАП «Паросток»
10. ІЗК НААНУ
11. ТОВ «Родіна»

9,70 т/га, 2019 р.
11,28 т/га, 2019 р.
13,79 т/га, 2019 р.
11,68 т/га, 2019 р.
12,94 т/га, 2019 р.
13,80 т/га, 2020 р.
13,80 т/га, 2020 р.
13,10 т/га, 2020 р.
10,90 т/га, 2020 р.
8,87 т/га, 2020 р.
8,21 т/га, 2020 р.

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

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

Продуктивність
Потенціал продуктивності

>17,0 т/га

Толерантність до
Пухирчастої сажки
Фузаріозу стебла
Гельмінтоспоріозу

дуже висока
висока
дуже висока

7

Гіiбриди кукурудзи

ПосухостIйкий

ОС 378

ФАО 350

Стабільність та вологовіддача
16–18 рядів у початку

П е р е ва г и :

35–38 зерен у ряді

• Гібрид для інтенсивних технологій

330–350 маса 1000 зерен

• Дуже висока продуктивність та високі темпи вологовіддачі
• Гарна холодостійкість за ранньої сівби
• Толерантний до посушливих умов

Результати урожайності демо-полігонів

За га л ь на ха ра к те р и с ти к а
Тип гібрида
тип зерна
Адаптація до біокліматичних умов

2
10
3

4

6
5

1

простий
зубоподібний

8

11
9

7

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

1. ТОВ «СТЕП»
2. ФГ «Гиренко»
3. ТОВ «Суффле Агро»
4. ТОВ «Суффле Агро»
5. ТОВ «ОЛЬГА»
6. ТОВ «Седна Агро»
7. ТОВ «Авіатор»
8. ІЗК НААНУ
9. ІЗК НААНУ
10. ТОВ АФ «Сади України»
11. ТОВ «Родіна»
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14,22 т/га, 2019 р.
9,80 т/га, 2019 р.
16,70 т/га, 2019 р.
9,77 т/га, 2019 р.
15,07 т/га, 2019 р.
13,68 т/га, 2019 р.
5,82 т/га, 2019 р.
10,75 т/га, 2019 р.
8,88 т/га, 2019 р.
7,00 т/га, 2019 р.
8,21 т/га, 2019 р.

Рiст 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
Потенціал продуктивності

>16,5 т/га

Толерантність до
Пухирчастої сажки
Фузаріозу стебла
Гельмінтоспоріозу

висока
дуже висока
висока

Гіiбриди кукурудзи

ПосухостIйкий

ОССК 396

ФАО 380

Потужний та універсальний
16–18 рядів у початку

П е р е ва г и :

33–38 зерен у ряді

• Високоякісне зерно та добрі поживні якості силосу

320–335 маса 1000 зерен

• Краще реалізовує потенціал у незагущених посівах
• Добре розвинена коренева система
• Адаптивний до стресових умов

Результати урожайності демо-полігонів

З а га л ь на ха ра к тер и с ти к а
Тип гібрида
тип зерна

6

простий
зубоподібний

Адаптація до біокліматичних умов
9
1

3

10

5
7
8

2
4

Толерантність до низьких температур навесні
Толерантність до спеки та посухи

середня
середньо-висока

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

1. ТОВ «ОЛЬГА»
2. Компанія «Маіс»
3. ТОВ «Седна Агро»
4. ТОВ «Сортостанція»

14,11 т/га, 2019 р.
5,86 т/га, 2019 р.
14,35 т/га, 2019 р.
7,38 т/га, 2019 р.

5. ТОВ «Великосорочинське»

10,67 т/га, 2019 р.

6. ТОВ «П'ятигірське»

12,50 т/га, 2019 р.

Рiст 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
Потенціал продуктивності

7. Корпорація «Агро-Овен»

8,07 т/га, 2020 р.

Толерантність до

8. ІЗК НААНУ

7,12 т/га, 2020 р.

9. ТОВ АФ «Сади України»

6,59 т/га, 2020 р.

10. ТОВ «Родіна»

7,99 т/га, 2020 р.

Пухирчастої сажки
Фузаріозу стебла
Гельмінтоспоріозу

>16,0 т/га

висока
середня
середня
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Гіiбриди кукурудзи

ПосухостIйкий

ЗУМ 405

Ефект
STAY GREEN

ФАО 400

Захмарна продуктивність
16–18 рядів у початку

П е р е ва г и :

34-37 зерен у ряді

• Лідер по продуктивності, універсальний
за використанням

320–335 маса 1000 зерен

O

RA

NCE

DROU

GH

T

• Дуже стiйкий до грунтової та повітряної посухи

T

LE

HT

O

T

• Толерантний до основних хвороб
LE

DRO

DROU

T

O

O

T

LE

GH

RA

NCE

NCE

UG

RA

• Компактний, стiйкий до вилягання, надзвичайно продуктивний
та не переростає в умовах зрошення

LE

RA

NCE

DROU

GH

T

T

Результати урожайності демо-полігонів

За га л ь на ха ра к те р и с ти к а
Тип гібрида
тип зерна

простий
зубоподібний

Адаптація до біокліматичних умов
8
9

10 12
4

7
2

3

11

1

6
5

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
середньо-висока

Розвиток рослини

1. Корпорація «Агро-Овен»
2. ІСГС НААН
3. ТОВ «Дніпро-Н»
4. Полтавська ДСГДС
5. ТОВ «Сортостанція»
6. Компанія Маіс
7. ТОВ «Седна Агро»
8. ТОВ «Великосорочинське»
9. ТОВ «Хорост Плюс»
10. ТОВ АФ «Сади України»
11. ІЗК НААНУ
12. ТОВ «Родіна»
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9,76 т/га, 2019 р.
8,30 т/га, 2019 р.
6,92 т/га, 2019 р.
6,48 т/га, 2019 р.
7,98 т/га, 2019 р.
6,37 т/га, 2019 р.
14,49 т/га, 2019 р.
12,08 т/га, 2019 р.
12,80 т/га, 2020 р.
7,52 т/га, 2020 р.
7,78 т/га, 2020 р.
8,73 т/га, 2020 р.

Рiст 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
Потенціал продуктивності

>17,0 т/га

Толерантність до
Пухирчастої сажки
Фузаріозу стебла
Гельмінтоспоріозу

висока
дуже висока
дуже висока

Гіiбриди кукурудзи

Посухостiйкий

ЗУР 307

Ефект
STAY GREEN

НОВИНКА

ФАО 410

Пластичність – Стійкість – Продуктивність
18–20 рядів у початку

П е р е ва г и :

38–42 зерна у ряді

• Дуже високий виробничий потенціал продуктивності
в своїй групі стиглості

O

LE

RA

DROU

GH

T

• Швидкі темпи вологовіддачі

T
LE

HT

O

T

310–330 маса 1000 зерен
NCE

DRO

DROU

• Сприятливо реагує на інтенсивні технології та придатний
до вирощування у різних ґрунтово-кліматичних умовах

T

O

O

T

LE

GH

RA

NCE

NCE

UG

RA

• Дуже стiйкий до ґрунтової та повітряної посухи

LE

RA

NCE

DROU

GH

T

T

Результати урожайності демо-полігонів

За га л ь на ха ра к те р и сти к а
Тип гібрида
тип зерна
Адаптація до біокліматичних умов

3
9

7

12

5

Толерантність до низьких температур навесні
Толерантність до спеки та посухи

2
10

1

6

простий
зубоподібний

11

середня
дуже висока

Технологія вирощування
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4

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

1. Дніпропетровська ОДЦЕСР
2. Харьківська ОДЦЕСР
3. Сумська ОДЦЕСР
4. ТОВ «Сортостанція»
5. Карлівська Держсортостанція
6. Вінницький ОДЦЕСР
7. ТОВ «Седна Агро»
8. Донецька ОДЦЕСР
9. ПАП «Паросток»
10. ТОВ АФ «Сади України»
11. ІЗК НААНУ
12. ТОВ «Родіна»

12,85 т/га, 2019 р.
8,49 т/га, 2019 р.
12,82 т/га, 2019 р.
7,09 т/га, 2019 р.
8,70 т/га, 2019 р.
10,58 т/га, 2019 р.
14,13 т/га, 2019 р.
5,46 т/га, 2019 р.
11,30 т/га, 2020 р.
6,70 т/га, 2020 р.
8,58 т/га, 2020 р.
8,87 т/га, 2020 р.

Рiст 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
Потенціал продуктивності

>17,5 т/га

Толерантність до
Пухирчастої сажки
Фузаріозу стебла
Гельмінтоспоріозу

висока
дуже висока
дуже висока
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12

2018

2019

2019

2017

2011

2019

2010

2018

2015

2015

2017

2021

2021

Драйвер КЛ new

Зубелла КЛ new

Пунтасол 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) new

Алекса CУ (oro A-G) new

Рік
реєстрації

Сантек ХО КЛ

Гібрид

8,5

9

8,5

9

8,5

8

8

150-165

165-175

170-185

165-175

150-160

150-160

155-165

6

8

7

7

8

8

7

до низу

напівпоникле

напівпоникле

напівпоникле

до низу

напівпоникле

до низу

165-175

160-170

145-160

9

середньостигла

170-180

155-165

8

8

7

7

8

середньорання

9

160-175

7

напів-поникле

до низу

напів-поникле

до низу

напівпоникле

напівпоникле

Трибенурон-метил стійкі гібриди (СУЛЬФО)

8,5

Класичні гібриди

9

8,5

7,5

середньорання

середньопізня

середньостигла

ранньостигла

Гібриди для вирощування по системі Clearfield Plus

середньостигла

середньостигла

середньостигла

середньорання

середньорання

ранньостигла

ранньостигла

47-50

48-51

50-52

49-50

50-51

46-49

49-50

49-51

49-50

44-48

51-52

48-51

46-48

65-67

63-68

63-66

66-68

65-68

66-69

65-67

66-69

70-72

64-67

65-69

65-68

до 92

50-60

50-55

55-60

45-55

45-55

55-70

45-55

45-55

50-60

50-55

55-60

55-60

50-60

Потенціал
Висота Початковий
Вмiст
Густота перед
Розташування Олійність,
урожайності, рослин, розвиток,
олеїнової збиранням,
кошика
%
бали
см
бали
к-ти, %
тис./га

Гібриди для вирощування по системі Clearfield

Група
стиглості

Асортимент гібридів соняшнику на 2021 рік

Гіiбриди соняшнику

Гіiбриди соняшнику

Стiйкий
до хвороб

Посухостiйкий

СЮРПРИЗ
КЛ ПЛЮС
Скоростиглість розширює можливості
П е р е ва 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 демо-полігонів

З а га л ь на ха ра к тер и с ти к а
Цвітіння
Достигання
Період вегетації
Адаптація до біокліматичних умов

4
10

8
2

3

раннє
раннє
100–106 днів

7
5

1

6

Стійкість до спеки та посухи
Стійкість до вилягання/ламкість стебла

висока
дуже висока

Технологія вирощування
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Густота перед збиранням
Стійкість до гербіцидів на основі імазамоксу

55–70 тис. росл./га
стiйкий

Морфологія рослини
Розмір листка
Висота рослини
Розташування кошика
1. ПРАТ «Агротон»
2. ТОВ «Ольга»
3. ТОВ «Седна Агро»
4. ТОВ «Еліта», БАСФ
5. ТОВ «Степ»
6. Корпорація «Агро-Овен»
7. ТОВ «Родіна»
8. ТОВ «Бучачагрохлібпром»
9. ТОВ «Сортостанція»
10. ТОВ «Львівагротрейд»

2,63 т/га, 2019 р.
4,96 т/га, 2019 р.
4,21 т/га, 2019 р.
3,99 т/га, 2019 р.
3,13 т/га, 2019 р.
4,05 т/га, 2020 р.
2,56 т/га, 2019 р.
3,50 т/га, 2019 р.
2,94 т/га, 2019 р.
3,10 т/га, 2019 р.

середній
145–160 см
напівпоникле

Продуктивність
Потенціал продуктивності
Вмiст 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
нестiйкий
13

Гіiбриди соняшнику

Стiйкий
до хвороб

Високопродуктивний

Високий вмiст
олiї

Посухостiйкий

ПАРАІЗО 1000
КЛ ПЛЮС
1000 причин придбати
П е р е ва 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 демо-полігонів

З а га л ь на ха ра к тер и с ти к а
Цвітіння		
Достигання
Період вегетації
Адаптація до біокліматичних умов

6
3

пізнє
середнє
116–120 днів

4

5

9

1

10

8
7

11

2

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
стiйкий

Морфологія рослини

1. ПРАТ «Агротон»
2. Корпорація «Агро-Овен»
3. ТОВ «Ольга»
4. Полтавська ДСГДС
5. ТОВ «Седна Агро»
6. ТОВ «Еліта» БАСФ
7. ТОВ «Степ»
8. Корпорація «Агро-Овен»
9. ТОВ «Родіна»
10. ТОВ «Сортостанція»
11. ПРАТ «Агротон»
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2,63 т/га, 2019 р.
4,08 т/га, 2019 р.
4,86 т/га, 2019 р.
3,31 т/га, 2019 р.
4,57 т/га, 2019 р.
3,82 т/га, 2019 р.
3,49 т/га, 2019 р.
4,02 т/га, 2020 р.
2,92 т/га, 2020 р.
2,97 т/га, 2020 р.
2,30 т/га, 2020 р.

Розмір листка
Висота рослини
Розташування кошика

середній
160–170 см
напівпоникле

Продуктивність
Потенціал продуктивності
Вмiст олії
Маса 1000 насінин, г

4,7–4,9 т/га
50–51 %
56–58

Толерантність до
Склеротинії
Фомопсису
Борошнистої роси
Сірої гнилі
Стійкість до вовчка

дуже висока
висока
висока
середня
нестiйкий

Гіiбриди соняшнику

Високий вмiст
олiї

Посухостiйкий

Високопродуктивний

ЛУЦІЯ КЛ ПЛЮС
Краща страховка для фермера
Пе р е ва г и :
• Середньопізній гібрид з надзвичайно високим потенціалом
продуктивності
• Має високу генетичну стійкість до комплексу хвороб
• Дуже хороша стійкість до вилягання
• Швидкий стартовий рiст

Результати урожайності демо-полігонів

З а га л ь на ха ра к тер и с ти к а
Цвітіння
Достигання
Період вегетації

4

Адаптація до біокліматичних умов
9

3

пізнє
пізнє
118–122 дні

Стійкість до спеки та посухи
Стійкість до вилягання/ламкість стебла

5
8

6
7

висока
дуже висока

Технологія вирощування

1
10

2

Густота перед збиранням
Стійкість до гербіцидів на основі імазамоксу

45–55 тис. росл./га
стiйкий

Морфологія рослини

1. Корпорація «Агро-Овен»

3,87 т/га, 2019 р.

Розмір листка
Висота рослини
Розташування кошика

2. ТОВ «Сортостанція»

3,10 т/га, 2019 р.

Продуктивність

3. ТОВ «Ольга»

5,18 т/га, 2019 р.

4. ТОВ «Еліта», БАСФ

4,21 т/га, 2019 р.

Потенціал продуктивності
Вмiст олії
Маса 1000 насінин, г

5. ТОВ «Великесорочинське», БАСФ 3,20 т/га, 2019 р.
6. ТОВ «Степ»

3,46 т/га, 2019 р.

Толерантність до

7. ТОВ «Авіатор»

2,77 т/га, 2019 р.

8. Корпорація «Агро-Овен»

3,26 т/га, 2019 р.

9. Полтавська ДСГДС

3,46 т/га, 2019 р.

10. ТОВ «Сортостанція»

3,27 т/га, 2019 р.

Склеротинії
Фомопсису
Борошнистої роси
Сірої гнилі
Стійкість до вовчка

середній
165–175 см
нахил донизу

4,4–4,7 т/га
49-50 %
55–60
дуже висока
висока
висока
середня
нестiйкий
15

Гіiбриди соняшнику

Стiйкий
до хвороб

Високопродуктивний

Високий вмiст
олiї

Посухостiйкий

НОВИНКА

ЗУБЕЛЛА КЛ

Віддаєте перевагу ранньому врожаю?
П е р е ва 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 вмiст олії

Результати урожайності демо-полігонів

З а га л ь на ха ра к тер и с ти к а
Цвітіння		
Достигання
Період вегетації

середнє
середньораннє
110–115 днів

Адаптація до біокліматичних умов
8

9
10

3

6
5

2

1

7
4

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
стiйкий

Морфологія рослини
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1. ПРАТ «Агротон»

2,61 т/га, 2019 р.

Розмір листка
Висота рослини
Розташування кошика

2. Корпорація «Агро-Овен»

4,47 т/га, 2019 р.

Продуктивність

3. ТОВ «Родіна»

3,40 т/га, 2019 р.

4. ТОВ «Сортостанція»

2,99 т/га, 2019 р.

5. ТОВ «Ольга»

4,16 т/га, 2019 р.

Потенціал продуктивності
Вмiст олії
Маса 1000 насінин, г

6. Полтавська ДСГДС

3,49 т/га, 2019 р.

Толерантність до

7. Корпорація «Агро-Овен»

3,66 т/га, 2020 р.

8. ТОВ «Родіна»

3,16 т/га, 2020 р.

9. Полтавська ДСГДС

3,53 т/га, 2020 р.

10. ТОВ «Бучачагрохлібпром»

3,50 т/га, 2020 р.

Склеротинії
Фомопсису
Борошнистої роси
Сірої гнилі
Стійкість до вовчка

великий
150–160 см
нахил донизу

4,3–4,6 т/га
51–52 %
58–61

дуже висока
дуже висока
дуже висока
висока
нестiйкий

Гіiбриди соняшнику

Стiйкий
до хвороб

Посухостiйкий

Високопродуктивний

ПУНТАСОЛ КЛ
Завантаж автомобіль на повну
П е р е ва г и :
• Надзвичайно високопродуктивний з високою олійністю
• Гібрид із швидким початковим ростом, однорідний
• Відмінна стійкість до вилягання
• Рекомендовано для інтенсивних технологій

Результати урожайності демо-полігонів

З а га л ь на ха ра к тер и с ти к а
Цвітіння		
Достигання
Період вегетації

середньораннє
середньораннє
112–116 днів

Адаптація до біокліматичних умов
10

6
9

8

5
4

1

2

Стійкість до спеки та посухи
Стійкість до вилягання/ламкість стебла

висока
дуже висока

Технологія вирощування

7
3

Густота перед збиранням
Стійкість до гербіцидів на основі імазамоксу

50–55 тис. росл./га
стiйкий

Морфологія рослини

1. ІСГС НААН

3,34 т/га, 2019 р.

Розмір листка
Висота рослини
Розташування кошика

2. ТОВ «Родіна»

3,40 т/га, 2019 р.

Продуктивність

3. ТОВ «Сортостанція»

3,00 т/га, 2019 р.

4. ТОВ «Ольга»

5,50 т/га, 2019 р.

5. Полтавська ДСГДС

3,69 т/га, 2019 р.

Потенціал продуктивності
Вмiст олії
Маса 1000 насінин, г

6. ПП «Україна Агро 2 С»

3,75 т/га, 2019 р.

Толерантність до

7. Корпорація «Агро-Овен»

3,67 т/га, 2020 р.

8. ТОВ «Родіна»

2,88 т/га, 2020 р.

9. СТОВ «Агроповіт»

3,30 т/га, 2020 р.

10. ТОВ «Бучачагрохлібпром»

4,20 т/га, 2020 р.

Склеротинії
Фомопсису
Борошнистої роси
Сірої гнилі
Стійкість до вовчка

середній
165–175 см
напівпоникле

5,3–5,5 т/га
44–48 %
49–52

середня
середня
дуже висока
середня
нестiйкий
17

Гіiбриди соняшнику

Стiйкий
до хвороб

Високопродуктивний

Високий вмiст
олiї

НОВИНКА

ДРАЙВЕР КЛ
Відчуй переваги в екстенсивних умовах
П е р е ва 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 демо-полігонів

За га л ь на ха ра к те р и с ти к а
Цвітіння
Достигання
Період вегетації

середньораннє
раннє
105–110 днів

Адаптація до біокліматичних умов
8

6
9

5

2

1

7
10

3

4

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
стiйкий

Морфологія рослини
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1. ПРАТ «Агротон»

3,18 т/га, 2019 р.

Розмір листка
Висота рослини
Розташування кошика

2. ТОВ «Родіна»

4,26 т/га, 2019 р.

Продуктивність

3. ТОВ «Сортостанція»

3,55 т/га, 2019 р.

4. ТОВ «ПЗ Біловодський»

2,96 т/га, 2019 р.

5. ТОВ «Ольга»

5,05 т/га, 2019 р.

Потенціал продуктивності
Вмiст олії
Маса 1000 насінин, г

6. ПП «Україна Агро 2 С»

3,87 т/га, 2019 р.

Толерантність до

7. Корпорація «Агро-Овен»

3,99 т/га, 2020 р.

8. ТОВ «Родіна»

3,00 т/га, 2020 р.

9. СТОВ «Агроповіт»

3,10 т/га, 2020 р.

10. ТОВ «Сортостанція»

3,36 т/га, 2020 р.

Склеротинії
Фомопсису
Борошнистої роси
Сірої гнилі
Стійкість до вовчка

середній
150–160 см
напівпоникле

4,5–4,8 т/га
48–51 %
57–59

середня
середня
дуже висока
висока
нестiйкий

Гіiбриди соняшнику

Стiйкий
до хвороб

Посухостiйкий

Високопродуктивний

НОВИНКА

МАРКЕЗА КЛ
Все краще та краще
П е р е ва 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 демо-полігонів

З а га л ь на ха ра к тер и с ти к а
Цвітіння		
Достигання
Період вегетації

середнє
середнє
115–120 днів

Адаптація до біокліматичних умов
6

7
5

9

3

1
2
8

10
4

11

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
стiйкий

Морфологія рослини

1. ПРАТ «Агротон»
2. Корпорація «Агро-Овен»
3. ІСГС НААН
4. ТОВ «Сортостанція»
5. ТОВ «Ольга»
6. Полтавська ДСГДС
7. ТОВ «Седна Агро»
8. Корпорація «Агро-Овен»
9. ТОВ «Родіна»
10. ТОВ «ПЗ Біловодський»
11. ТОВ «Сортостанція»

2,80 т/га, 2019 р.
4,05 т/га, 2019 р.
2,72 т/га, 2019 р.
2,61 т/га, 2019 р.
4,67 т/га, 2019 р.
4,67 т/га, 2019 р.
4,08 т/га, 2019 р.
4,11 т/га, 2020 р.
2,80 т/га, 2020 р.
2,78 т/га, 2020 р.
3,46 т/га, 2020 р.

Розмір листка
Висота рослини
Розташування кошика

середній
165–175 см
напівпоникле

Продуктивність
Потенціал продуктивності
Вмiст 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
нестiйкий
19

Гіiбриди соняшнику

Стiйкий
до хвороб

Посухостiйкий

Високопродуктивний

ПАРАІЗО 102 CL
Еталон посухостійкості
П е р е ва г и :
• Середньостиглий гібрид з високим потенціалом продуктивності
за різних технологій
• Надзвичайно посухостiйкий
• Має високий рівень запиленості та виповнений кошик
• Висока стійкість до основних хвороб соняшнику

Результати урожайності демо-полігонів

З а га л ь на ха ра к те р и с ти к а
Цвітіння
Достигання
Період вегетації

середнє
середнє
116–120 днів

Адаптація до біокліматичних умов
7

5

2
3

Стійкість до спеки та посухи
Стійкість до вилягання/ламкість стебла

4
6

висока
висока

Технологія вирощування
1

Густота перед збиранням
Стійкість до гербіцидів на основі імазамоксу

45–55 тис. росл./га
стiйкий

Морфологія рослини
Розмір листка
Висота рослини
Розташування кошика

середній
150–165 см
нахил донизу

Продуктивність

20

1. ТОВ «Сортостанція»

3,39 т/га, 2019 р.

2. ТОВ «Астарта Селект»

3,70 т/га, 2019 р.

3. ТОВ «Ольга»

4,25 т/га, 2019 р.

4. Полтавська ДСГДС

3,38 т/га, 2019 р.

5. ТОВ «Седна Агро»

4,13 т/га, 2019 р.

6. Корпорація «Агро-Овен»

3,94 т/га, 2020 р.

7. ТОВ «Львівагротрейд»

2,90 т/га, 2020 р.

Потенціал продуктивності
Вмiст 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

середня
висока
дуже висока
середня
нестiйкий

Гіiбриди соняшнику

Стiйкий
до хвороб

Посухостiйкий

Високопродуктивний

Високий вмiст
олiї

САНТЕК ХО КЛ
Високотехнологічна квітка
П е р е ва г и :
• Гібрид з вмiстом олеїнової кислоти до 90 %
• Відмінна стійкість до посухи та спеки
• Середньорослий з високою стійкістю до склеротинії та
фомопсису
• Стiйкий до вилягання та осипання насіння при дозріванні

Результати урожайності демо-полігонів

З а га л ь на ха ра к те р и с ти к а
Цвітіння
Достигання
Період вегетації

середньораннє
раннє
105–108 днів

Адаптація до біокліматичних умов
8

3

4
9

5

2
6

7

1
10

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
стiйкий

Морфологія рослини
Розмір листка
Висота рослини
Розташування кошика
1. Корпорація «Агро-Овен»
2. ІСГС НААН
3. ТОВ «Родіна»
4. ТОВ «Астарта Селект»
5. ТОВ «Ольга»
6. ТОВ «Авіатор»
7. Корпорація «Агро-Овен»
8. ТОВ «Родіна»
9. ТОВ «Ольвія»
10. ТОВ «Сортостанція»

4,00 т/га, 2019 р.
3,04 т/га, 2019 р.
3,30 т/га, 2019 р.
4,24 т/га, 2019 р.
4,49 т/га, 2019 р.
2,25 т/га, 2019 р.
4,15 т/га, 2020 р.
3,00 т/га, 2020 р.
4,47 т/га, 2020 р.
3,58 т/га, 2020 р.

середній
155–165 см
напівпоникле

Продуктивність
Потенціал продуктивності
Вмiст 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
нестiйкий
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Гіiбриди соняшнику

Стiйкий
до хвороб

Посухостiйкий

Високопродуктивний

Високий вмiст
олIї

Велко
(oro A-F)

Класика вражає
П е р е ва г и :
• Відзначається швидким початковим розвитком та
адаптивністю до умов вирощування
• Стiйкий до вилягання
• Стiйкий до вовчка рас A-F
• Високопродуктивний з високим вмiстом олії

Результати урожайності демо-полігонів

З а га л ь на ха ра к те р и с ти к а
Цвітіння
Достигання
Період вегетації

середньораннє
середньораннє
108–112 днів

Адаптація до біокліматичних умов
2

1

8

5

3
4

7

10

6

Стійкість до спеки та посухи
Стійкість до вилягання/ламкість стебла

дуже висока
дуже висока

Технологія вирощування
9

Густота перед збиранням
Стійкість до гербіцидів на основі імазамоксу

55–60 тис. росл./га
нестiйкий

Морфологія рослини
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1. ТОВ «Родіна»

3,30 т/га, 2019 р.

Розмір листка
Висота рослини
Розташування кошика

2. ПП «АФ Дзвони»

4,30 т/га, 2019 р.

Продуктивність

3. ТОВ «Астарта Селект»

3,72 т/га, 2019 р.

4. ТОВ «Ольга»

5,68 т/га, 2019 р.

5. Полтавська ДСГДС

3,07 т/га, 2019 р.

Потенціал продуктивності
Вмiст олії
Маса 1000 насінин, г

6. ТОВ «Агропартнер»

3,15 т/га, 2019 р.

Толерантність до

7. ТОВ «Родіна»

2,92 т/га, 2020 р.

8. СТОВ «Агроповіт»

3,30 т/га, 2020 р.

9. ТОВ «Сортостанція»

3,34 т/га, 2020 р.

10. ПРАТ «Агротон»

2,92 т/га, 2020 р.

Склеротинії
Фомопсису
Борошнистої роси
Сірої гнилі
Стійкість до вовчка

великий
155–165 см
напівпоникле

4,8–5,2 т/га
50–52 %
60–68

висока
висока
дуже висока
середня
A-F раси

Гіiбриди соняшнику

Стiйкий
до хвороб

Посухостiйкий

Високопродуктивний

Високий вмiст
олiї

НОВИНКА

ЗУРО 162

(oro A-G)
Лідер стабільності
П е р е ва г и :
• Середньостиглий гібрид з високою адаптивністю до умов
вирощування
• Візначається гарною запиленістю та високою натурою
насіння
• Стiйкий до нових рас вовчка A-G
• Гібрид з стабільно високою урожайністю та олійністю в
умовах посухи

Результати урожайності демо-полігонів

З а га л ь на ха ра к тер и с ти к а
Цвітіння		
Достигання
Період вегетації

2

11

9
10

Адаптація до біокліматичних умов

8
5

3
4

6

1

7

середнє
середнє
114–118 днів

Стійкість до спеки та посухи
Стійкість до вилягання/ламкість стебла

дуже висока
дуже висока

Технологія вирощування
12

Густота перед збиранням
Стійкість до гербіцидів на основі імазамоксу

55–60 тис. росл./га
нестiйкий

Морфологія рослини

1. ТОВ «Родіна»
2. ПП «АФ Дзвони»
3. ТОВ «Астарта Селект»
4. ТОВ «Ольга»
5. Полтавська ДСГДС
6. ТОВ «Агропартнер»
7. Корпорація «Агро-Овен»
8. ТОВ «Родіна»
9. СТОВ «Хорост-Поділля»
10. СТОВ «Агроповіт»
11. ТОВ «Бучачагрохлібпром»
12. ТОВ «Сортостанція»

3,30 т/га, 2019 р.
4,30 т/га, 2019 р.
3,72 т/га, 2019 р.
5,68 т/га, 2019 р.
3,07 т/га, 2019 р.
3,15 т/га, 2019 р.
3,74 т/га, 2020 р.
3,27 т/га, 2020 р.
3,00 т/га, 2020 р.
3,06 т/га, 2020 р.
3,80 т/га, 2020 р.
4,01 т/га, 2020 р.

Розмір листка
Висота рослини
Розташування кошика

середній
175–185 см
напівпоникле

Продуктивність
Потенціал продуктивності
Вмiст 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
23

Гіiбриди соняшнику

Стiйкий
до хвороб

Посухостiйкий

Високопродуктивний

Високий вмiст
олiї

НОВИНКА

Алекса СУ
(oro A-G)

На піку прибутковості
П е р е ва г и
• Середньоранній простий гібрид нової генетики лінолевого типу
• Стiйкий до гербіцидів, що містять трибенурон-метил (SU)
• Дуже висока стійкість до посухи та спеки, а також
до комплексу основних хвороб соняшника
• Стiйкий до осипання зерна і кореневого вилягання та до нових
рас вовчка А-G

Результати урожайності демо-полігонів

За га л ь на ха ра к те р и сти к а
Цвітіння		
Достигання
Період вегетації

середньораннє
середньораннє
110–114 днів

Адаптація до біокліматичних умов
2

9

8

1

5

3
4

6

10

7

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
стiйкий

Морфологія рослини

1. ТОВ «Родіна»

3,30 т/га, 2019 р.

Розмір листка
Висота рослини
Розташування кошика

2. ПП «АФ Дзвони»

4,30 т/га, 2019 р.

Продуктивність

3. ТОВ «Астарта Селект»

3,72 т/га, 2019 р.

4. ТОВ «Ольга»

5,68 т/га, 2019 р.

5. Полтавська ДСГДС

3,07 т/га, 2019 р.

Потенціал продуктивності
Вмiст олії
Маса 1000 насінин, г

6. ТОВ «Агропартнер»

3,15 т/га, 2019 р.

Толерантність до

7. Корпорація «Агро-Овен»

4,38 т/га, 2020 р.

8. СТОВ «Хорост-Поділля»

2,80 т/га, 2020 р.

9. ТОВ «Бучачагрохлібпром» 3,20 т/га, 2020 р.
10. ФГ «Загорулько»

24

3,03 т/га, 2020 р.

Склеротинії
Фомопсису
Борошнистої роси
Сірої гнилі
Стійкість до вовчка

середній
160–175 см
напівпоникле

4,8- 5,3 т/га
47-50 %
57–60

дуже висока
дуже висока
дуже висока
висока
A-G раси

Сорти сої

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 вмiстом протеїну та олії
Опис сорту

Стресові фактори та толерантність до хвороб

Стиглість

00 – середньорання (110–118 днів)

Стійкість до вилягання

Ранній розвиток

iнтенсивний

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

Колір насінини

жовтий

Вмiст протеїну, %

Колір рубчика

коричневий

Вмiст олії, %

Якарі
•
•
•
•

висока
дуже висока

Урожайність та якість
4,2–5,0
170–180 г
≥ 43
22–23

НОВИНКА

Група стиглості 00/000: високоврожайний та ранньостиглий в своїй групі стиглості
Маркетингова перевага завдяки світлому рубчику та високій масі 1000 насінин
Швидкий початковий розвиток, стійкий до комплексу хвороб, середньорослий
Здатний до формування великої кількості бобів, високий вміст протеїну та гарний розвиток кореневої системи і
забезпечення її азотом
Опис сорту

Стресові фактори та толерантність до хвороб

Стиглість

00/000 – середньорання (108–116 днів) Стійкість до вилягання

Ранній розвиток

дуже інтенсивний

Стійкість до посухи

Тип рослини

indeterminante

Стійкість до осипання

Висота рослин

70-85 см

Толерантність до комплексу хвороб

Висота прикріплення нижнього боба

14–16 см

Колір квіток

фіолетовий

Потенціальна урожайність, т/гa

Колір опушення

коричневий

Маса 1000 насінин

Колір насінини

жовтий

Вмiст протеїну, %

Колір рубчика

світлий

Вмiст олії, %

дуже висока
середня або висока
висока
дуже висока

Урожайність та якість
4,5–5,5
180–190 г
≥ 43
22–23
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Сорти кормових бобiв

НОВИНКА

Аполло
Для вживання в раціон тварин та харчування людини
П е р е ва г и :

Стiйкий
до хвороб

Посухостiйкий

Високопродуктивний

Високий вмiст
олiї

• 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
Вмiст дубільних речовин

8
відсутня
8
5
наявні

Посів
Сроки посіву
		
		
		

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

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
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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

Сорти кормових бобiв

Біргіт
Стiйкий
до хвороб

Посухостiйкий

Високопродуктивний

Високий вмiст
олiї

НОВИНКА

Вигідний, надійний – також підходить
для органічного землеробства
Пе р е в а г и :
• Маючи середній вмiст 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

СТЕЛЛА

НОВИНКА

Найвищий урожай білка та зерна
Пе р е в 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 вмiст танінів та понижений вмiст віцина/конвіцина
• Високий рівень азотофіксації, рекомендовано висівати перед
зерновими
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середньорання

середньорання

середньорання

середньорання

середньорання

Атлон

Центуріон

Трубліон

ГК Корос

Пітон

рання

Андрада

ультрарання

Фелікс

рання

середньопізня

Белісса

Катаріна

середньорання

Група стиглості

Аренія

Сорт

A

A

A

A

E-A

A

A

A

Фураж

Фураж

Якість

остистий

безостий

безостий

остистий

безостий

остистий

безостий

безостий

Пшениця озима

остистий

остистий

Ячмінь озимий

Тип колосу

75-85

80-95

70-85

75-90

70-85

80-100

50-60

60-70

90-100

85-95

Висота рослин, см

Загальна характеристика озимих зернових культур від «ВІТЕРРА СІД»

напівінтенсивна/
інтенсивна

інтенсивна

інтенсивна

напівінтенсивна/
інтенсивна

інтенсивна

напівінтенсивна/
інтенсивна

напівінтенсивна

напівінтенсивна

інтенсивна

напівінтенсивна

Технологія

Сорти озимих культур

ОЗИМИЙ ЯЧМІНЬ

кількіс

зерен в
ть

50-52

колоскі
ть

а м2
вн

а

9-11 см

кількіс

на кол

осі
кол

жи

ос

дов

СЕРЕДНЬОРАННІЙ

700-800

НОВИНКА

АРЕНІЯ
Удосканалено, щоб бути найкращим
ПЕРЕВАГИ

Рекомендації до вирощування

• Сорт 6-ти рядного озимого ячменю нової

• Адаптивний до технологій різного рівня

генетики, середньоранній, рекомендований до
всіх зон вирорщування;

інтенсивності та всіх типів грунтів;
• Рекомендована норма висіву 330-340 схожих

• Середньорослий з високою стійкістю до
вилягання;

насінин/м2, що забезпечує в оптимальних
умовах 750 продуктивних колосків/м2;

• Сорт з високою зимостійкістю та стійкістю до
основних хвороб листка.

• Використання регуляторів росту рекомендовано
в невеликих дозах.

Технічні характеристики
дуже мала

дуже висока

CТІЙКІСТЬ ДО УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ХВОРОБ
Зимостійкість
Стійкість до посухи
Стійкість до вилягання
Стійкість до хвороб листка
Стійкість до борошнистої роси
Стійкість до жовтої карликовості
ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ СОРТУ АРЕНІЯ
Вміст білка 13-14%
Маса 1000 насінин 47-51 г.
Вага гектолітра 65-68 кг.
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ОЗИМИЙ ЯЧМІНЬ

кількіс

зерен в
ть

52-55

колоскі
ть

а м2
вн

а

10-11 см

кількіс

на кол

осі
кол

жи

ос

дов

СЕРЕДНЬОПІЗНІЙ

780-800

НОВИНКА

БЕЛІССА
ЗАРЯДЖЕНИЙ НА МАКСИМУМ
ПЕРЕВАГИ

Рекомендації до вирощування

• Сорт 6-ти рядного озимого ячменю,

• Рекомендований до вирощування в

середньопізній, який характеризується високою

Північному Степу та Лісостеповій зоні

стійкістю до основних прикореневих хвороб;

України;

• Має швидкий ріст на початку вегетації,

• Оптимальна норма висіву 300-320 схожих

високий коефіцієнт кущення та можливість

насінин/м2, що забезпечує в хороших умовах

пізнього посіву;

750 продуктивних колосків/м2;

• Підвищена толерантність до термічних стресів
(зимою та літом).

• Бажане застосування регуляторів росту для
попередження вилягання.

Технічні характеристики
дуже мала

CТІЙКІСТЬ ДО УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ХВОРОБ
Зимостійкість
Стійкість до посухи
Стійкість до вилягання
Стійкість до хвороб листка
Стійкість до борошнистої роси
Стійкість до жовтої карликовості
ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ СОРТУ Белісса
Вміст білка 13-14%
Маса 1000 насінин 48-51 г.
Вага гектолітра 66-69 кг.
30

дуже висока

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
УЛЬТРАРАННІЙ

кількіс

зерен в
ть

колоскі
ть

36-38

а м2
вн

а

7-9 см

кількіс

на кол

осі
кол

жи

ос

дов

безостий

670

ФЕЛІКС
РАНН

ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ

ПЕРЕВАГИ

Рекомендації до вирощування

• Ультра ранньостиглий сорт, у якого налив та
дозрівання зерна відбувається раніше, дозволяючи максимально ефективно використовувати
весною вологу до настання посушливих умов;

• Сорт рекомендується висівати в ранні або
оптимальні строки сівби;

• Економічний ефект завдяки високій якості
зерна (А) та ранньому збиранню;
• Гарна стійкість до проростання зерна в колосі;
• Інтенсивні темпи розвитку, починаючи з фази
трубкування.

• Рекомендована норма висіву 400-420 схожих
насінин/м2, що забезпечує в оптимальних
умовах 650 продуктивних колосків/м2;
• Сприятливо реагує на всі види низькозатратних
технологій;
• Обмежене застосовування регуляторів росту.

Технічні характеристики
дуже мала

дуже висока

CТІЙКІСТЬ ДО УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ХВОРОБ
Зимостійкість
Стійкість до посухи
Стійкість до вилягання
Стійкість до септоріозу
Стійкість до борошнистої роси
Стійкість до іржі
Стійкість до фузаріозу
ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ СОРТУ ФЕЛІКС
Вміст білка 13,5-14,0%
Вміст клейковини в зерні 28-29%
Седиментація зерна
висока
Хлібопекарські якості
добрі – А
Вага гектолітра 80-82 кг.
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ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
РАННІЙ

40-42

кількіс

зерен в
ть

колоскі
ть

а м2
вн

а

8-9 см

кількіс

на кол

осі
кол

жи

ос

дов

безостий

600-630

КАТАРІНА
ВІДМІННА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ
ПЕРЕВАГИ

Рекомендації до вирощування

• Ранньостиглий сорт з досить швидкими
темпами росту: при проростанні та після
відновлення весняної вегетації;

• Сорт рекомендований для південних регіонів
України;

• Відмінні результати в посушливих умовах
вирощування;

• Сорт краще висівати в ранні або оптимальні
строки сівби;

• Сорт напівкарликового типу, з перевагами
основної продукції над побічною;

• Рекомендована норма висіву 400-420 схожих
насінин/м2, що забезпечує в оптимальних
умовах 700 продуктивних колосків/м2;

• Відмінна зимостійкість та стійкий до хвороб
колоса.

• Через низьку висоту рослин не слід застосовувати
регулятори росту.

Технічні характеристики
дуже мала

CТІЙКІСТЬ ДО УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ХВОРОБ
Зимостійкість
Стійкість до посухи
Стійкість до вилягання
Стійкість до септоріозу
Стійкість до борошнистої роси
Стійкість до іржі
Стійкість до фузаріозу
ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ СОРТУ КАТАРІНА
Вміст білка 13-14%
Вміст клейковини в зерні 28-29%
Седиментація зерна
висока
Хлібопекарські якості
добрі – А2, 1
Вага гектолітра 79-81 кг.
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дуже висока

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
РАННІЙ

34-40

кількіс

зерен в
ть

колоскі
ть

а м2
вн

а

9-14 см

кількіс

на кол

осі
кол

жи

ос

дов

остистий

650-700

Ексклюзивно в Ерідон

Новинка

АНДРАДА

ЧЕРВОНОЗЕРНА ОСТИСТА
ПЕРЕВАГИ

Рекомендації до вирощування

• Сорт підходить до всіх технологій, добре реагує
на азотні добрива;

• Сорт для посушливих зон вирощування пшениці;

• Характеризується дуже високими показниками
якості;

• Пластичний – можно висівати від оптимального
до пізнього строку сівби;

• Сорт має високу зимостійкість та відмінно
переносить весняні заморозки;

• Рекомендована норма висіву 350-360 схожих
насінин/м2, що забезпечує в оптимальних
умовах 650-700 продуктивних колосків/м2;

• Висока стійкість до основних хвороб озимої
пшениці.

• Сорт має стійкість до вилягання, застосування
регуляторів росту за необхідністю.

Технічні характеристики
дуже мала

дуже висока

CТІЙКІСТЬ ДО УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ХВОРОБ
Зимостійкість
Стійкість до посухи
Стійкість до вилягання
Стійкість до септоріозу
Стійкість до борошнистої роси
Стійкість до іржі
Стійкість до фузаріозу
ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ СОРТУ АНДРАДА
Вміст білка 12,5-13,5%
Вміст клейковини в зерні 29-30%
Седиментація зерна
висока
Хлібопекарські якості
добрі – А
Вага гектолітра 76-82 кг.
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ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
СЕРЕДНЬОРАННІЙ

38-40

кількіс

зерен в
ть

колоскі
ть

а м2
вн

а

10-12 см

кількіс

на кол

осі
кол

жи

ос

дов

безостий

610-650

АТЛОН
СТАБІЛЬНО ВИСОКИЙ ВРОЖАЙ
ПЕРЕВАГИ

Рекомендації до вирощування

• Інтенсивний середньоранній сорт з раннім
цвітінням;

• Сорт рекомендованний до всіх зон вирощування
озимої пшениці;

• Висока продуктивність та стійкий до вилягання;

• Бажано висівати від оптимальних до пізніх строків;

• Високий вміст білка з хорошою якістю
клейковини;

• Рекомендована норма висіву 350-370 схожих
насінин/м2, що забезпечує в оптимальних умовах
650 -680 продуктивних колосків/м2;

• Дуже гарні результати за умов помірного
малосніжного зимового періоду.

• Висока стійкість до листкових хвороб та колосу.

Технічні характеристики
дуже мала

CТІЙКІСТЬ ДО УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ХВОРОБ
Зимостійкість
Стійкість до посухи
Стійкість до вилягання
Стійкість до септоріозу
Стійкість до борошнистої роси
Стійкість до іржі
Стійкість до фузаріозу
ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ СОРТУ АТЛОН
Вміст білка 13,5-14,5%
Вміст клейковини в зерні 29-30%
Седиментація зерна
висока
Хлібопекарські якості
добрі – А/Е
Вага гектолітра 79-80 кг.
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дуже висока

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
СЕРЕДНЬОРАННІЙ

40-42

кількіс

зерен в
ть

колоскі
ть

а м2
вн

а

8-10 см

кількіс

на кол

осі
кол

жи

ос

дов

остистий

620-650

ЦЕНТУРІОН
ПЕРЕВЕРШУ

ОЧІКУВАННЯ

ПЕРЕВАГИ

Рекомендації до вирощування

• Стібільна врожайність, досягнення
максимальної ефективності в посушливих
умовах;

• Сорт рекомендованний висівати в зоні Степу
та Південному Лісостепу;

• Остиста форма з високим коефіцієнтом
кущення та хорошою стійкістю до осипання;

• Адаптивний як до ранніх так і до пізнього
строку сівби;

• Відзначається надзвичайною посухо- та
жаростійкістю;

• Рекомендована норма висіву 320-350 схожих
насінин/м2, що забезпечує в оптимальних
умовах 700-750 продуктивних колосків/м2;

• Хороша зимостійкість, пластичний до строків
сівби.

• Рекомендованно застосовувати регулятори
росту.

Технічні характеристики
дуже мала

дуже висока

CТІЙКІСТЬ ДО УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ХВОРОБ
Зимостійкість
Стійкість до посухи
Стійкість до вилягання
Стійкість до септоріозу
Стійкість до борошнистої роси
Стійкість до іржі
Стійкість до фузаріозу
ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ СОРТУ ЦЕНТУРІОН
Вміст білка 13-14%
Вміст клейковини в зерні 26-28%
Седиментація зерна
висока
Хлібопекарські якості
добрі – А
Вага гектолітра 79-81 кг.
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ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
СЕРЕДНЬОРАННІЙ

Новинка

42-44

кількіс

зерен в
ть

колоскі
ть

а м2
вн

а

11-13 см

кількіс

на кол

осі
кол

жи

ос

дов

безостий

650-670

ТРУБЛІОН

МАКСИМАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ
ПЕРЕВАГИ

Рекомендації до вирощування

• Сорт нової генетики з високою продуктивністю
та має гарні хлібопекарські властивості;

• Адаптивний до різних технологій, рекомендований
до всіх зон вирощування озимої пшениці;

• Має хороші адаптивні властивості до типу
грунту;

• Сорт рекомендується висівати від оптимального
до пізнього строку сівби;

• Висока урожайність в стресових умовах;

• Рекомендована норма висіву 350-370 схожих
насінин/м2, що забезпечує в оптимальних
умовах 650-700 продуктивних колосків/м2

• Висока стійкість до основних хвороб листка
та колосу.

• Сорт гарно реагує на дробне внесення азотних
добрив, бажане застосування регуляторів росту.

Технічні характеристики
дуже мала

CТІЙКІСТЬ ДО УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ХВОРОБ
Зимостійкість
Стійкість до посухи
Стійкість до вилягання
Стійкість до септоріозу
Стійкість до борошнистої роси
Стійкість до іржі
Стійкість до фузаріозу
ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ СОРТУ ТРУБЛІОН
Вміст білка 12-13%
Вміст клейковини в зерні 27-28%
Седиментація зерна
висока
Хлібопекарські якості
добрі – А
Вага гектолітра 79-81 кг.
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дуже висока

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
СЕРЕДНЬОРАННІЙ

Новинка

кількіс

зерен в
ть

40-42

колоскі
ть

а м2
вн

а

8-10 см

кількіс

на кол

осі
кол

жи

ос

дов

безостий

620-650

ГК КОРОС

ПРИ ІНТЕНСИВНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ ГОТОВИЙ ДО ПЕРЕМОГ
ПЕРЕВАГИ

Рекомендації до вирощування

• Сорт з гарними хлібопекарськими
властивостями класу А, з середньораннім
строком дозрівання;

• Сорт рекомендованний до всіх зон вирощування
озимої пшениці;

• Має дуже гарну здатність до кущення та високу
морозостійкість взимку та пізньої весни;

• Гарно реагує на інтенсивну технологію з
застосуванням раннього строку сівби;

• Дуже висока стійкість до вилягання, спеки та
посухи;

• Рекомендована норма висіву 340-360 схожих
насінин/м2, що забезпечує в оптимальних
умовах 650 продуктивних колосків/м2;

• Висока толерантність до основних хвороб
колоса.

• Бажано застосовувати регулятори росту,
особливо на загущенних посівах.

Технічні характеристики
дуже мала

дуже висока

CТІЙКІСТЬ ДО УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ХВОРОБ
Зимостійкість
Стійкість до посухи
Стійкість до вилягання
Стійкість до септоріозу
Стійкість до борошнистої роси
Стійкість до іржі
Стійкість до фузаріозу
ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ СОРТУ ГК КОРОС
Вміст білка 13-13,5%
Вміст клейковини в зерні 29-30%
Седиментація зерна
висока
Хлібопекарські якості
добрі – А
Вага гектолітра 79-81 кг.
37

ОЗИМА ПШЕНИЦЯ
СЕРЕДНЬОРАННІЙ

Новинка

42-44

кількіс

зерен в
ть

колоскі
ть

а м2
вн

а

11-13 см

кількіс

на кол

осі
кол

жи

ос

дов

остистий

650-670

ПІТОН

Елегантний та ефективний
ПЕРЕВАГИ

Рекомендації до вирощування

• Остистий сереньоранній сорт пшениці з
гарними хлібопекарскими якостями;

• Сорт рекомендованний висівати в зоні Степу та
Лісостепу;

• Дуже високий коефіціент кущення та висока
стійкість до осипання, а також висока стійкість
до основних хвороб листової поверхні;

• Адаптивний як до раннього так і до пізнього
строку посіву;

• Відзначається високой стабільною
продуктивністю як в зоні Степу, так і в зоні
Лісостепу;
• Висока зимостійкість, швидкий старт навесні.

• Рекомендованна норма висіву 330-340 схожих
насінин/м2, що забезпечує в оптимальних
умовах 680-720 продуктивних колосків/м2
• Застосування регуляторів росту за потреби в
умовах достатнього зволоження.

Технічні характеристики
дуже мала

CТІЙКІСТЬ ДО УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ХВОРОБ
Зимостійкість
Стійкість до посухи
Стійкість до вилягання
Стійкість до септоріозу
Стійкість до борошнистої роси
Стійкість до іржі
Стійкість до фузаріозу
ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ СОРТУ ТРУБЛІОН
Вміст білка 13,2-14,0%
Вміст клейковини в зерні 29-30%
Седиментація зерна
висока
Хлібопекарські якості
добрі – А
Вага гектолітра 79-81 кг.
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Світлик Михайло Іванович, директор СФГ «Іванково», Криничанський р-н, Дніпропетровська обл.

«У нас в обробітку близько 900 га і вирощуємо озиму пшеницю щорічно на площі близько
300 га. Використовували декілька сортів різних груп стиглості імпортної та української
селекції, та в останні роки помітили тенденцію до зниження продуктивності середньостиглих
сортів через спричинене посухами. В цьому році на частині площ спробували ранньостиглі
сорти Фелікс та Атлон. Результатом 2019 року були цілком задоволені: ультра-ранній сорт Фелікс
забезпечив кращий показник по господарству – 7,6 т/га, а Атлон зібрали з урожайністю 6,7 т/га».
Крохмаль Сергій Миколайович, керівник ТОВ «Агропартнер ЛТД», Знам’янський р-н, Кіровоградська обл.

«Маємо успішний досвід з вирощування гібридів соняшника та кукурудзи селекції
ТОВ «Вітерра Сід», тож спостерігали останні 3 роки за випробуванням їхніх нових
ранньостиглих сортів озимої пшениці в дослідах біля Кропивницького. Тому, одразу з
моменту реєстрації сортів Фелікс та Атлон, активно включилися в роботу щодо розмноження
сортів та виробництво першої репродукції. Сорти перевірені та цілком адаптовані до умов
степової зони, де є велика потреба у високоякісному зерні ранньостиглої пшениці. В цьому році
отримали врожайність сорту Фелікс 6,5 т/га та близько 6,0 т/га – сорту Атлон. Місцеві сорти
косили з продуктивністю на 1,0–1,5 т/га менше».
Косюк Василь Якович, головний агроном ТОВ «Агрокрай», Красилівський р-н, Хмельницька обл.

«В 2019 році спробували в виробництві новий середньоранній сорт Атлон, придбали еліту для
комерційного розмноження першої репродукції за ліцензією. Посіяли поле 42 га, технологія
високо-інтенсивна, норма висіву 4,0 млн зерен на га. В цілому отримали чудовий результат –
8,4 т/га, при середній продуктивності озимої пшениці в господарстві 7,5 т/га за однакової
технології. До того ж маса 1000 зерен сорту Атлон склала 46 г – що є високим показником як для
цього року. Приємною несподіванкою була дуже висока якість отриманої пшениці: 15,6% білка та
31% клейковини, що відповідає першому класу».
Джурик Любов Василівна, агроном-консультант ПАП «Агропродсервіс», Тернопільський р-н, Тернопільська обл.

«Впродовж багатьох років висіваємо демонстраційний полігон, в якому понад 60 нових сортів
як української, так і зарубіжної селекції, що дозволяє краще вивчити різні сорти, оцінити їх
поведінку в наших кліматичних умовах за нашою технологією вирощування. Привертають
увагу ультра-ранні та ранньостиглі сорти, так два роки поспіль Фелікс займає перше місце
серед всіх сортів, які були висіяні на демо-полігоні нашої компанії: урожайність озимої пшениці
сорту Фелікс в 2018 році склала 11,41 т/га, а в 2019 році цей показник склав 9,39 т/га. Урожайність
сорту Катаріна була в 2018 – 10,75 т/га, в 2019- 9,24 т/га (третє місце) відповідно».
Дробот Віктор Володимирович, головний агроном агрокорпорації «Агро-Овен», Магдалинівка, Дніпропетровська обл.

«Цього року вирощували гібрид соняшнику Пунтасол КЛ на площі більше 2000 га та не
зважаючи на такі складні та непередбачувані погодні умови отримали урожайність близько
30 ц/га. Так, це менше ніж 2019 році, коли з цим гібридом «закрилися» в середньому по
39 ц/га, але для цього сезону дуже гарний показник. Висіваємо цей гібрид вже 3-й рік поспіль
та будемо продовжувати сіяти його і в 2021 році».

Григор’єв Іван Петрович, агроном Вільшанського відділення ТОВ АПК «Розкішна», Кіровоградської обл.

«На площі 240 га висівали Clearfield гібрид Параізо 102 CL, середньостиглий з дуже потужною
листковою поверхньою, який сподобався своїм фенотипом та особливо його стійкістю
до посухи. У заліку зібрали 24 ц/га за стандартної вологи, коли в районі більшість гібридів
формували до 2 т/га. На наступний сезон також спробуємо Clearfield Plus гібрид Параізо 1000
КЛ Плюс. Щодо кукурудзи, то вирощуючи гібриди Зузанн, Зупорто та ЗУМ 305, отримали у
заліку на сухе зерно в середньому 45-55 ц/га, які в оптимальних погодних умовах здатні формувати
продуктивність більше 100 ц/га».
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Мурін Андрій Михайлович, фермер Юріївського району, Дніпропетровської області (ФГ «Мурін»)

«Постачальник привіз досить якісне гарно відкаліброване, крупне насіння приблизно 71 г
1000 насінин. Сіяли загалом близько 50 га Велко на різних попередниках, рівнинних та похилих
ділянках, різних строках посіву. Як не дивно, але найкращий результат 3,0 т/ га отримали на посіві
15 травня соняшник по соняшнику, трохи менше – 2,5 т/га зібрали з похилих ділянок після стерньових
попередників і більш раннього посіву. Сподобалось як гібрид тримає вовчок, бо наші поля інфіковані
цим паразитом, а також його потужний стартовий розвиток на початку вегетації, гібрид відзначався
гарним запиленням та високою натурною масою зерна. Ми дуже задоволені отриманим результатом».

Рудей Максим Михайлович, гол. агроном ТОВ «Балтхімтрейд», Запорізького району, Запорізької обл.

«Вирощували в 2020 р. новий для себе гібрид ЗУМ 305 для забезпечення господарства
силосом. Заклали 37 га на крапельному зрошенні для планового отримання 1000 т силосу,
гібрид сформував гарну потужну масу з висотою рослин вище 4 м, і продуктивність
перевершила наші очікування та становила близько 50 т/га. Тож зібрали тільки 27 га, а 10 га
залишили на зерно, де врожайність була на дуже пристойному рівні – 12,5 т/га сухого зерна».
Зеленський Валерій Федорович, ген. директор ПСП «Глобал Агро Інвест», Диканський р-н, Полтавської обл.

«Так в 2020 році ми придбали насіння кукурудзи від ТОВ «ВІТЕРРА СІД» – ЗУР 204, Зупорто
та Зураунд та висіяли в себе по 40 гектарів кожного гібриду. Ці гібриди заслуговують уваги,
так як 2020 рік був тяжким та сильно посушливим, то вони мали гарну запиленість качана
та забезпечили врожай на рівні 6,0-6,20 т/га з вологістю 15,0-15,6%, тоді як інші гібриди від
провідних компаній з цим же ФАО, показали продуктивність на 15-20% менше. Привернув увагу
також середньопізній гібрид соняшника Луція КЛ Плюс, який досить добре переніс термічний
стрес, мав непоганий налив зерна, у заліку отримали 2,40 т/га».
Довгаль Андрій Бориславович, заступник директора СТОВ «Славутич», Збаразький р-н, Тернопільська обл.

«Вирощуємо різні культури, соняшника цього року мали 300 га, третина площі – гібрид Велко,
також висівали кукурудзу на площі 300 га, приблизно 100 га скошуємо на силос, оскільки наше
господарство займається тваринництвом. Цього року спробували зерновий гібрид Зупорто.
Зібрали з середньою врожайністю по різних полях 13,0 т/га. Кукурудза мені сподобалася,
дуже інтенсивний початковий ріст на початку вегетації – це дуже добре тому, що бур’яни не
встигають наробити шкоди, гібрид має хорошу вологовіддачу, ми збирали з вологістю 19-20%.
Дуже гарно дороблене та відкаліброване насіння з високими посівними якостями».
Щигель Дмитро Степанович, агроном «Агро-Оптіма», с. Дешичі, Старосамбірський р-н, Львівська обл.

«Маємо в обробітку 1200 га, вирощуємо соняшник, кукурудзу, сою, пшеницю, ріпак. Кукурудза
в структурі посівів нашого господарства займає третину площі. Цього року сіяли гібрид
Зупорто (ФАО – 280) на площі 50 га. Отримали врожайність 13,1 т/га. Цей гібрид має великий,
добре виповнений качан, хороший вигляд самого зерна, що й відображається на кінцевому
результаті – врожайності. Дуже гарна та швидка вологовіддача після досягнення 30% вологості.
Технологія, яку ми застосовували: лущення на 20 см, культивація на 6-8 см, висівали з шириною
міжряддя 70 см сівалкою точного висіву, на 1 га – 80 тис. насінин. Живлення: під культивацію –
150 кг д.р. карбаміду, разом з посівом внесли 2 ц міндобрив Тарногран, трішки пізніше обробили
досходовими гербіцидами, особливого захисту кукурудза не потребувала».
Бабій Павло, керівник відділу продажу агропослуг і насіння ПП «Західний Буг», м. Буськ, Львівської обл.

«В 2020 році сою Якарі вперше посіяли у своїх демо посівах. Сорт одразу показав хорошу
урожайність – 4,45т/га, що значно вище середнього показника від інших сортів. Слід відзначити
високу стійкість сорту Якарі до розтріскування та вилягання, що має важливе значення для
нашого регіону, збирання проводили 25 вересня. Вміст білка становив 42%, а олійність – 21%.
У 2021 році запланували комерційне розмноження насіння першої репродукції цього сорту».
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