Олег Коваль,
головний агроном ТОВ «Баришівська зернова
компанія»
– Я працюю з насінням Pioneer® уже років 14.
Нині сіємо кукурудзу цього бренда на 25 тис. га
в чотирьох опорних областях – Київській, Чер
каській, Полтавській та Чернігівській.
Чим приваблює Pioneer®, так це тим, що в бренда величезний вибір
кукурудзи з різним ФАО, різною вологовіддачею. Є гібриди, які можна
використовувати на небагатих ґрунтах Чернігівщини, за складних умов
півдня тощо.
Це брендовий виробник із величезною історією, грандіозним портфелем гібридів, великою науковою базою, чиї продукти перевірені тисячами фермерів у світі! Ми пробували, тестували, порівнювали, прискіпливо дивилися на результат – і саме тому давно працюємо з цим
брендом. Адже він розвивається і має свої генетичні відповіді на
виклики моменту.
Не останній аргумент – економічний. Pioneer®, без сумніву, топовий
виробник, що пропонує елітні рішення. Проте ціна насіння в нього
може бути помітно меншою, ніж у конкурентів. Це, звісно, не ключовий чинник для серйозних аграріїв, проте й не останній.
З ювілеєм, Pioneer®!
Володимир Львов,
директор СФГ «Муравський шлях»,
Харківська обл.
– Ми обробляємо близько 600 га й на 300 га
вирощуємо кукурудзу та соняшник Pioneer®.
Як обрали саме цей бренд? По-перше, у нас є
демополя, де ми випробовуємо різне насіння.
Те, яке демонструє врожайність, і використовуємо.
Відомий у всьому світі, авторитетний бренд – це важливо, проте й
ефективність має бути саме у вашому господарстві, на вашій техно
логії. У Pioneer®, до речі, можна підібрати будь-який варіант.
Не можу не згадати ключовий аспект – у Pioneer® дуже привабливі
умови реалізації насіння. Можна взяти на виплат у гривні й заплатити
через рік. Це – чудова опція. Щиро вітаю надійних партнерів зі славною датою!
Євгеній Коростельов,
директор ТОВ «Преображенське»,
Запорізька обл.
– Ми вже років шість вирощуємо як кукурудзу,
так і соняшник Pioneer®. Починали з 20–30%
поміж іншої селекції, а тепер сіємо до 2100 га
кукурудзи на зрошенні із загальних 2300 га.
Соняшнику в нас 3000 га, з них Pioneer® – 2800 га.
Раніше в нас також було насіння інших провідних брендів, топових
компаній. Проте не один рік спостерігаємо, як Pioneer® дає хоч трохи
та більше. Якщо ж умови добрі, то відрив також збільшується.
Чи впливає на наш вибір історія бренда? На наш вибір впливає історія
наших прибутків! А Pioneer® їх забезпечує, повсякчас демонструючи
прогрес у генетиці.

Андрій Трофимлюк,
заступник директора ПОП «Перемога»,
Херсонська обл.
– Із наших 1000 га на 300 га ми сіємо соняшник
Pioneer®. Вітаючи добрих партнерів із солідною
датою, підкреслю: у нас давня історія любові до
цього бренда! Ми з братом почали самостійно
хазяйнувати з 2012-го, посіяли переважно гібриди вітчизняної селекції та лише до 100 га – Pioneer®. Рік був дуже непростий, посушливий,
усе погоріло, й тільки Pioneer® дав по 15 ц/га!
Наступного сезону спробували широкий спектр насіння і знову перевага Pioneer® була беззаперечна. Добрий ранній старт, врожайність,
стійкість проти захворювань. А ще – великий вибір гібридів, з яких
дуже точно можна підібрати варіант під наші конкретні умови. Звісно,
ми й досі на дослідних ділянках перевіряємо гібриди іншої селекції.
Проте поки що для себе альтернативи не бачимо, душа схиляється
до Pioneer®.
Є переваги й економічні – компанія Corteva давала можливість
брати безпроцентний виплат у гривні. Здається, більше з елітних
виробників насіння такі умови ніхто не пропонує. Є й інші бонуси,
додаткові бонусні посівні одиниці, наприклад. Одне слово, насіння
того варте!
Чи рекомендую я Pioneer® фермерам? Так, зокрема, надто дрібним,
які не мають змоги закладати свої дослідні ділянки та самостійно
перевіряти щороку кожну пропозицію. От почав працювати поряд
молодий фермер. Посіяв вітчизняну селекцію, дістав 8 ц/га. Спро
бував елітне насіння – і тепер на інше не хоче навіть дивитися.
Ще один момент: у жодному разі не можна робити ставку лише на
один гібрид. Ми зазвичай сіємо три, цьогоріч – чотири. Це себе
виправдовує. Ранні гібриди Pioneer®, які торік встигли посіяти першими, дали за умов півдня в дуже непростий рік по 26 ц/га.
Зі святом, Pioneer®!
™ ® Торгові марки Corteva Agriscience
та її афілійованих структур. ©2021 Corteva.

