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Цього року чимало агровиробників із 
різних регіонів України зазнали зна
чних збитків через екстремальні по 

годні умови. Посуха, нестабільний темпера
турний режим протягом вегетації аж ніяк не 
сприяли формуванню врожаю пізніх культур, 
зокрема кукурудзи та соняшнику. Втім, навіть 
і за таких умов, є приклади цілком успішного 
господарювання. Доцільний до актуальних 
умов обробіток ґрунту, оптимальне живлення 
і, звісно, правильно дібрані гібриди культур з 
урахуванням їхніх адаптивних властивостей, 
якто посухо та жаростійкість, урахування 
агрономом усіх технологічних дрібниць, дали 
змогу зібрати врожаї не набагато гірші, ніж у 
більш урожайні роки. 

Так склалося і у СФГ «Муравський 
Шлях», розташованого на Харківщині, де цьо
горіч отримання вдалого врожаю напряму 
залежало саме від агрономічної майстерності 
господарів та обраного посівного матеріалу. 
Володимир Львов, директор господарства, 
розкриває «врожайні» секрети свого госпо
дарства, серед яких суттєвим чинником успіху 
він вважає насінням ТМ Pioneer, яке пропонує 
компанія Corteva Agriscience. 

Во ло ди мир Львов, ди рек тор СФГ 
«Му равсь кий Шлях»:

— Фер мерсь ке гос по дар ст во «Му равсь
кий Шлях» (с. Кад ни ця Бо го духівсько го рну 
Харківської обл. — Ред.) бу ло за сно ва не у 
1997 році моїм бать ком, Віталієм Андрійо ви
чем Льво вим, од ним із пер шо прохідців фер
мерсь ко го ру ху в Ук раїні. У 2014 році гос по
дар ст во пе рей ш ло в мою влас ність. Гос по да
рю ва ти по чи на ли з 37 га, сьо годні маємо в 
об робітку при близ но 1350 га ор ної землі. 
Спеціалізуємо ся на ви ро щу ванні пше ниці ози
мої, вівса, про са, сої, ку ку руд зи та со няш ни ку. 
От ри муємо не по га ну для на шо го регіону вро
жайність цих куль тур. Зо к ре ма, за вдя ки то му, 
що ста раємо ся висіва ти ви со ко якісне насіння 
провідних ком паній. Спо чат ку посівний 
ма теріал тієї чи іншої куль ту ри вив чаємо на 
своїх де моділян ках і за ре зуль та та ми вро жай
ності оби раємо для се бе насіння, най кра ще 
при дат не для ви ро щу ван ня в нас за кліма тич
ни ми умо ва ми, ґрун то ви ми по каз ни ка ми та 
інши ми особ ли во с тя ми. В гос по дарстві 
ке руємо ся єди ним пра ви лом: по над усе — 
га рантія якості про дукції. От же, пе ре ва гу 
відда ли посівно му ма теріалу брен да Pioneer® 
ком панії Corteva Agriscience, яка й за без пе чує 
ним наші по ля вже про тя гом трьох років. 

З їхньо го ви со ко якісно го насіння от ри муємо 
чу до вий урожай. 

Так, як що го во ри ти про со няш ник, то 
кілька років поспіль уро жайність бу ла ви щою 
за 26 ц/га. Га даю, це чу до во! На при клад, 
цьо го ро ку май же 50–60% посівів со няш ни ку 
бу ло зай ня то їхніми гібри да ми — P64LE25, 
P64LL129, P64HE118, вро жайність яких ста
но ви ла від 26 до 39 ц/га. Ми пе ре ко на лись у 
то му, що на насіннєво му рин ку гібри ди 
Pioneer® ліди ру ють за вро жайністю. А як що 
дба ти про рос ли ни, за без пе чив ши їх усіма 
не обхідни ми умо ва ми для рос ту та роз вит ку, 
то мож на отримати ре зуль тат, що відповіда
ти ме їхньо му по тенціалу. То му й на ступ но го 
ро ку пла нуємо всю пло щу, яка бу де відве де

на під со няш ник, засіяти гібри да ми Pioneer®. 
Вва жаю, ми зро би ли пра виль ний вибір, 
ад же ре зуль тат го во рить сам за се бе.

Хотів би відзна чи ти гібрид P64LE25, який 
висіваю третій рік поспіль. Уро жайність за 
цей період ко ли ва ла ся в ме жах 26–33 ц/га, 
що добре для на шо го регіону. Гібрид при зна
че ний для тех но логії ExpressSun® і має ви со
кий по тенціал уро жай ності та стійкість до 
хво роб. Йо го потрібно висіва ти на ви со ких 
аг ро фо нах за інтен сив ної тех но логії ви ро щу
ван ня. Я не ра д жу за гу щу ва ти P64LE25 й 
висіва ти йо го з нор мою більш ніж 60 тис. 
рос лин/га. За до три ман ня ре ко мен до ва ної 
гу с то ти (55–60 тис. рос лин/га), за відповідної 
тех но логії ви ро щу ван ня навіть у нашій зоні 

ри зи ко ва но го зем ле роб ст ва мож на діста ти 
відмінні ре зуль та ти.

Гібрид со няш ни ку P64LL129 не ви баг ли вий 
до умов ви ро щу ван ня. При ваб лює своєю адап
тивністю та стійкістю до ви ля ган ня — стеб ло 
має міцне, не лам ке, насіння до б ре ут ри мується 
в ко ши ку. Тож за вдя ки цим йо го особ ли во с тям 
ми одер жа ли гідні ре зуль та ти на де мо посіві — 
34,5 ц/га, а в то вар ному — 32,0 ц/га

Та кож цьо го ро ку ми спро бу ва ли гібрид 
со няш ни ку P64HE118. Він нам спо до бав ся, 
ад же поєднує в собі як уро жайність, так і 
ви со кий вміст олії. 

На де мо посівах на шо го гос по дар ст ва 
ви ро щу ва ли цьо го ро ку низ ку гібридів со няш
ни ку ТМ Pioneer. Ре тель но дослідив ши аг ро
куль ту ру, мо жу впев не но ска за ти, що най оп
ти мальніши ми но ви ми гібри да ми для на шої 
зо ни є P64LP130 і P64LE136. 

P64LP130 відзна чив ся ви со кою вро жай
ністю за вдя ки добрій по су хостійкості та стій
кості до вовчка. Та кож ду же спо до ба ло ся 
рівномірне до сти ган ня гібри да. При нагідно 
за ува жу, що P64LP130 за без пе чив гар ний 
уро жай не ли ше в моєму гос по дарстві, а й в 
інших. 

Гібрид P64LE136 для нас був но вин кою у 
сег менті тех но логії ExpressSun®. Про те при
ємно вра зив — по ка зав стабільну вро жай
ність на рівні 30 ц/га. Тож ми на ла ш то вані й 
на далі дос ліджу ва ти цей гібрид.

Вва жаю, вро жайність со няш ни ку цьо го 
ро ку ду же хо ро ша, по при по годні умо ви, що 
скла ли ся. Ми цю куль ту ру по ча ли висіва ти з 
9 квітня, і це при зве ло до то го, що не подіяли 
ґрун тові гербіци ди. Після посіву по ча ли ся за 
тяжні дощі, які спри чи ни ли бурх ли вий роз ви
ток бур’янів. То му кількість об ро бок гербіци
да ми цьо го ви роб ни чо го се зо ну до ве ло ся 
збільши ти. Сам висів куль ту ри роз тяг нув ся на 
три тижні. Бу ло відра зу вид но різни цю між 
рос ли на ми різно го ча су сівби. На де мо посівах 
ми сіяли со няш ник різних ком паній, і гібри ди 
Pioneer® помітно вирізня ли ся зпоміж інших 
як за роз вит ком, так і, як зго дом ви я ви ло ся, 
за вро жайністю. Впли ву яко гось стре со во го 
фак то ру на гібри дах не помітив. Ос таннім 
ча сом по год нокліма тичні умо ви скла да ють ся 
так, що вес ня на посівна як гра в ру лет ку. 
Кож ної вес ни міркуємо, ко ли кра ще сіяти — 
чи в ранні терміни, чи в пізні… Од нак рік на 
рік не ви па дає…

Та кож на своїх де мо посівах вив чаємо 
по тенційні мож ли вості ку ку руд зи: цьо го ро ку 
висіяли 20 гібридів різних насіннєвих ком
паній. Люб лю порівню ва ти між со бою різні 
гібри ди — це ду же ціка во. Ми маємо мож
ливість ви б ра ти най кращі гібри ди і бу ти впев
не ни ми, що за будьяких по год них умов от ри
маємо не  по гані ре зуль та ти. Так, висіяли три 
гіб ри ди брен да Pioneer®: P9234 (ФАО 320) 

лінійки Optimum® AQUAmax® — за без пе чив 
уро жай ність на рівні 58,0 ц/га, P9361 (ФАО 
320) — 70,0 ц/га та P8834 (ФАО 280) лінійки 
Optimum® AQUAmax® — 65,0 ц/га. Зо к ре ма, 
гібрид P9361 на ступ но го ро ку пла нуємо 
висіва ти в то вар них посівах, оскільки він про
де мон ст ру вав не тільки ви со ку вро жай ність 
та до б ру во ло говідда чу на час зби ран ня вро
жаю, а й над зви чай ну стабільність за будь
яких по год них умов.

До речі, ви ко ри с то вуємо не тільки гібри ди 
ку ку руд зи та со няш ни ку Corteva Agriscience, а 
й за со би за хи с ту рос лин виробництва компа
нії. Пре па ра та ми за до во лені, во ни справді 
дієві, та й за вартістю до ступні як ве ли ким 
аг ро хол дин гам, так і не ве ли ким фер ме рам. 

Хотів би виділи ти се ред пре па ратів 
Corteva Agriscience фунгіцид Акан то Плюс®. 
Ми ви ко ри с то ву ва ли йо го для за хи с ту пше
ниці ози мої та со няш ни ку. Пре па рат 
до поміг по до ла ти про бле му не га тив но го 
впли ву різних хво роб. 

Він справді ефек тив ний. На ве ду при
клад: на де мо посівах висіяли еліту пше ниці 
ози мої (для роз ве ден ня з гос по дарсь кою 
ме тою), яку об роб ля ли ли ше пре па ра та ми 
компанії Corteva Agriscience. У кінце во му 
ре зуль таті от ри ма ли мак си маль ну для на шої 
зо ни вро жайність — 7,3–8,0 ц/га. На тих 
посівах, де за сто со ву ва ли ана ло ги, вро
жайність бу ла на 1 т ниж чою. То му ра д жу 
фер ме рам, які зай ма ють ся ви ро щу ван ням 
аг ро куль тур, не еко но ми ти, а ви ко ри с то ву ва
ти якісні пре па ра ти, які ви прав да ють се бе 
на 100%. 

Що до пе ре хо ду ком панії Corteva Agriscience™ 
на но ву си с те му про дажів: 

— Но вий підхід ком панії до за до во лен ня 
по треб своїх клієнтів мені спо до бав ся! Ве ли
кою пе ре ва гою пря мих про дажів є те, що 
аг ро ви роб ни кові не потрібно звер та ти ся до 
дис три б’ю торів, щоб шукати в кого ку пи ти 
насіння за ниж чою ціною. До то го ж йо го 
якість мог ла бу ти не най кра ща. А те пер я 
впев не ний, що Тор го вий агент з про да жу 
насіння ТМ Pioneer за про по нує не тільки гар
не насіння, а й прий нят ну ціну. 

Їхня ро бо та чу до во на ла го д же на. На 
по чат ку се зо ну ра зом з Тор го вим аген том 
дібра ли най кращі гібри ди со няш ни ку, які 
за без пе чи ли ви сокі та сталі вро жаї. Гібри ди 
до пра ви ли до нас своєчас но, не бу ло жод них 
про блем із по став ка ми. Крім то го, ми на 
100% упев нені в якості та оригіна ль ності 
прид ба но го про дук ту. 

Також Торговий агент консультував нас 
впродовж сезону, ми відчували постійну про
фесійну підтримку та супровід.

Цьо го ро ку в Тор го во го аген та ком панії 
ми прид ба ли 120 посівних оди ниць со няш ни
ку, а в на ступ но му пла нуємо ку пи ти 150–200 
посівних оди ниць. 

І. Катеринчук, канд. с.-г. наук
і.katerincyk@univest-media.com

Більше на www.pioneer.ua 
та www.corteva.com.ua

™ ® Торгові марки Corteva Agriscience 
та  її афілійованих структур. ©2020 Corteva.

Ре зуль тат го во рить сам за се бе
Гібриди бренда Pioneer® компанії Corteva Agriscience продемонстрували відмінний потенціал 
за цьогорічних складних погодних умов.

Во ло ди мир Мар ти нов, Тор го вий агент з про-
дажу насіння ТМ Pioneer:

— Після то го як торік ком панія Corteva Agriscience 
ого ло си ла про ре во люційний пе рехід на прямі про
дажі насіння Pioneer®, ре зуль та том яко го є без по се
ред ня співпра ця Тор го вих агентів з продажу насіння 
із сільгосп ви  роб ни ка ми, прийняв рішення спробувати 
себе в ролі Торгового агента. І не жал кую про свій 
вибір. 

За вдя ки пря мим про да жам ми маємо всі умо ви 
для по ста чан ня ви со ко якісно го насіння. Га даю, для 
аг ро ви роб ників так вигідніше. Чо му? Попер ше, насін
ня по ста чається своєчас но. Подру ге, ви клю чається 
фаль сифікація. То му сьо годні мо жу з упев неністю 
ска за ти: насіння бренда Pioneer® оригіна ль не і ви со
ко якісне, то му за без пе чує чу до вий ре зуль тат. 

Що ж до гос по дар ст ва «Му равсь кий Шлях»: хо ча за розміром во но не ве ли ке, пра цю ва ти 
з ним ціка во й приємно. Йо го ди рек тор — но ва тор, завжди при див ляється до но ви нок, з 
ен тузіаз мом ви про бо вує на своїх посівах. Ми ра зом за кла даємо де мон ст раційні ділян ки, які 
він ре тель но вив чає. Так, кілька років досліджу вав наші гібри ди ку ку руд зи та со няш ни ку. Спо
чат ку спо с терігав за ни ми на де мо посівах, потім ку пу вав не ве ликі партії насіння для не ве ли
ких площ. Зо к ре ма, цьо го ро ку со няш ник ТМ Pioneer зай мав у гос по дарстві 50–60% посівів, 
які бу ли відве дені під куль ту ру. На 2021 рік ми вже підпи са ли до говір із гос по дар ст вом про 
купівлю насіння со няш ни ку на 100% площ. Тож, як ба чи те, ре зуль тат го во рить сам за се бе.

Володимир Львов разом із батьком, Віталієм Львовим, од ним із пер шо прохідців  
фер мерсь ко го ру ху в Ук раїні

У ФГ «Муравський Шлях» перевагу віддають бренду Pioneer®, 
з високоякісного насіння якого отримують чудовий урожай 


