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Весна і праця переможуть. 
Незважаючи на всі складнощі, 
що виникли в країні внаслі-
док епідемії та карантину, ми 
працюємо. Глобальних проблем 
наразі немає. Оскільки належ-
ні погодні умови ще не скла-
лися, ми поки що не вийшли 
в поле з основними культура-
ми. Посіяли лише горох. Якщо 
найближчими днями не похо-
лодає, то вирішуватимемо, що 
робити. Та гадаю, що посівна 
компанія для просапних куль-

тур у нас почнеться тижні че-
рез три, не раніше. 

А що стосується структу-
ри наших посівів, то загалом 
хочемо вийти на п’ятипільну 
сівозміну. Поки що у нас 25% 
займає ріпак, соняшнику теж 
сіємо четвертину площ, під 
пшеницю та кукурудзу відво-
димо по 20%, а на 10%  виро-
щуємо горох. 

Вибір, перевірений часом. 
З продукцією бренду Pioneer 
ми знайомі вже досить давно, 

напевно, понад десять років ко-
ристуємося продуктами. Почи-
нали ще зі старих, добре зна-
них гібридів, яких уже немає. І 
весь час тримали руку на пуль-
сі новинок, обирали найбільш 
сучасні та оптимальні рішення 
для наших умов. Ми зважено 
підходимо до вибору. На наших 
полях повсякчас закладаються 
досліди з різними строками ви-
сіву, різними густотами тощо. 
Ми з фахівцями компанії спіль-
но аналізуємо та обираємо для 

себе найбільш перспективні гі-
бриди й технологічні рішення. 

Справжня цариця степу. 
Наприклад, гібриди кукуру-
дзи ТМ Pioneer досить достой-
ні. В непростих умовах нашо-
го регіону вони дають непогані 
врожаї. Основну частину посі-
вів, близько 60—70%, займає 
саме цей бренд. Так, непога-
но себе зарекомендував П8816  
(ФАО 300), він дає 6,5 тонни, 
що є гарним результатом у на-
ших умовах. Гібриди П9241  

Якість та надійність  
з перших рук 
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(ФАО 360) та П9074 (ФАО 330) 
ми сіяли минулого року, вони 
теж мали гарну врожайність. 
Утім, торік найліпше показали 
себе гібриди з вищим ФАО, бо 
більш ранні потрапили під спе-
ку. Загалом гібриди ТМ Pioneer 
відзначаються реальною посу-
хостійкістю, що є дуже важли-
вим фактором для нашого ре-
гіону. І до низьких температур 
на ранньому етапі вегетації 
вони теж достатньо стійкі. Хоча 
я дійшов висновку, що поспі-
шати з посівами не варто, за-
звичай сіємо наприкінці квітня 
— початку травня. Заморозки 
у нас час від часу трапляють-
ся, цього року від них потер-
пав ріпак. 

Я відзначив для себе, що 
свій потенціал у непростих 
умовах вирощування гібриди 
ТМ Pioneer реалізують краще, 
ніж гібриди інших відомих на-
сіннєвих компаній. У нашому 
регіоні вони дають на півтори-
дві тонни зерна більше. 

Якісний технологічний 
вимір. Зрозуміло, що гарні гі-
бриди кукурудзи потребують 
відповідної технології вирощу-
вання. Хоча ми нічого особли-
вого не вигадуємо. Наприклад, 
що стосується системи жив-
лення, то восени вносимо 100 
кг складних добрив на гектар, 
потім під культивацію даємо 
по 100 кг селітри чи карбамі-
ду, при самому посіві ще кіло-
грам по 100. Що ж до гербіцид-
ного захисту, то все залежить 
від попередника. Якщо це був 
соняшник, то маємо врахову-
вати таку проблему, як падали-
ця. Якщо це була зернова гру-
па, то працюємо з ґрунтовими 
продуктами і, якщо потрібно, 
додаємо під час вегетації. До 
фунгіцидного та інсектицид-
ного захисту справа поки ще 
не доходила, особливих про-
блем з хворобами та шкідника-
ми на кукурудзі в нашому регі-
оні зазвичай немає. 

На цей рік я придбав нові гі-
бриди кукурудзи ТМ Pioneer, 
хочу їх спробувати на своїх по-
лях. Також ми закладемо спіль-
не демонстраційне поле, все пе-
ревіримо та порівняємо.

Високий потенціал соняш-
нику. Соняшник бренду Pioneer 
також показує гарні результа-
ти. Свого часу ми вподобали 
П64ЛЕ99, який давав близько 
трьох тонн. А в цьому році бра-
ли такі гібриди, як P64LL125, 
P64LL129, P63LE113, що теж 
гарно себе зарекомендували. 
А П64ЛП130 дав 3,2 тонни, що 
для нашої зони є чудовим по-
казником. 

Ми вирощуємо соняшник і за 
класичною системою, і за систе-
мами Clearfield® та ExpressSun®. 
Сьогодні гібриди бренду Pioneer 
займають близько третини 
площ, відведених під соняшник. 
Мене влаштовує їхній потенціал, 
який вони успішно реалізують 
у наших умовах. Гібриди мають 
гарну посухостійкість, що позна-
чається на рівні врожайності. 

Захист інноваційного рів-
ня. Також ми використовуємо 
низку засобів захисту рослин 
від компанії Corteva. Зокрема, я 
можу відзначити новітній гербі-
цид Квелекс™, який на зерно-
вих демонструє чудові резуль-
тати, ми ним дуже задоволені. 
Також зверну увагу на такий но-
вий фунгіцид, як Аканто Плюс®. 
Цей універсальний продукт 
ефективний і на зернових, і на 
соняшнику, і на ріпаку, ми за-
звичай багато його купуємо. 
Працюємо і з іншими продук-
тами Corteva Agriscience, зокре-
ма фунгіцидом Вареон® для 
зернових культур, фунгіцидом  
Таліус® для тривалого контролю 
борошнистої роси на зернових 
колосових, післясходовим гер-
біцидом Тітус® Екстра для ку-
курудзи. В цьому році хочемо 
випробувати інноваційний стра-
ховий гербіцид Геліантекс™. 

Прямий шлях до поля. Осо-
бливістю цього сезону для нас 
стала нова система контрактів 
щодо посівного матеріалу. Ми 
вже скористалися схемою пря-
мих продажів насіння бренду 
Pioneer, яку в цьому сезоні за-
провадила компанія Corteva. 
Зокрема, придбали насіння гі-
бридів соняшнику та кукуру-
дзи бренду Pioneer. Схема пря-
мих продажів для мене цікава та 
приваблива. Я переконався, що 
вона вигідно та зручно працює. 

Ми з Торговим агентом з 
продажу насіння ТМ Pioneer 
обговорили всі моменти, я 
озвучив свої побажання та 
запити.  І ті гібриди, які хотів 
придбати, отримав своєчас-
но, вони вже лежать на скла-
ді. Отже, все працює просто та 
надійно. Що стосується надій-
ності, то я отримую насіння, в 
якості якого можу бути абсо-
лютно впевненим, адже воно 
доставляється безпосередньо 
від виробника. Можу сказати, 
що нова схема цілком мене 
влаштовує. Нині стало прості-
ше спілкуватися з Торговим 
агентом з продажу насіння TM 
Pioneer, отримувати консуль-
тації тощо. Адже якісні про-
дукти компанії, гарна кому-
нікація та супровід потрібні 
кожному агровиробнику. 

Олександр Бабкін, керівник ПОСП «Маяк» (ліворуч) з торговим 
агентом Pioneer Сергієм Черкашиним 


