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ся в тому, що селекція Pioneer® — дійсно 
одна з кращих, продукти реально іннова-
ційні та вдосконалені і здатні забезпечува-
ти високі врожаї в незвичних умовах. Цьо-
го року плануємо на площі 600 га висіяти 
ранньостиглий гібрид P8521 (ФАО 220) та 
середньоранні P8834 (ФАО 280) лінійки 
Optimum® AQUAmax® і P8816 (ФАО 300). 
Раніше перевагу надавали пізньостиглим 
гіб ридам, оскільки вони забезпечували ви-
щу врожайність. Але сьогодні, з огляду на 
погодні умови, вирішили не ризикувати, а 
висівати гібриди з меншим ФАО.

Хотів би відмітити середньоранній гібрид 
P8816, який ми вирощуємо вже декілька 
років. Насамперед, радує його стабільність 
в урожайності — у 2018 році вона станови-
ла 9,0 т/га. Також подобається висота росли-
ни і високе кріплення качана та стійкість до 
стеблового вилягання.

Цього року вперше спробуємо висіяти 
гібрид P8834. За оцінками селекціонерів 
компанії — це кращий гібрид кукурудзи в 
портфелі бренда за останні роки в цій гру-
пі стиглості. Побачимо, чи насправді це так.

Щодо соняшника Pioneer®, то його на сво-
їх посівах спробували вперше тогоріч. Нам 
він сподобався. Гібрид P64LP130 забезпе-
чив нас врожайністю 2,5 т/га, що для мину-
лого року з його погодними «вибриками» 
більш ніж достойний урожай. У багатьох го-
сподарів навіть перевірені роками гібриди 
відомих компаній мали нижчу врожайність —  
1,8 т/га. Гібрид P64LP130 мав і високий 
показник олійності насіння. Здав цей гі-
брид іспити на посухостійкість та толерант-
ність до хвороб листя і кошика, а головне 
— на стійкість до несправжньої борошни-
стої роси. 

Добре знайомі нам у господарстві й 
засоби захисту рослин компанії Corteva 
Agriscience, застосовуємо їх регулярно. Осо-
бливо хочу відмітити посходовий гербі-
цид Геліантекс™ — інноваційний препарат 
системної дії для контролю проблемних 
видів дводольних бур’янів у посівах со-
няшнику для всіх гібридів — і традиційних, 
і Clerarfield®, і ExpresSun®. Одна обробка 
(і що дуже зручно — це вікно застосуван-
ня: від чотирьох справжніх листків до по-
чатку утворення «зірочки», BBCH 14–50) — і 
амброзії, і лободи, і підмаренника та інших 

злісних бур’янів у полі, як не бувало! Гербі-
цид їх контролює на 100%. Уже через па-
ру днів після внесення помітно, що бур’янам 
стає «зле», а через 4–5 тижнів і сліда їхньо-
го не залишається.

Що можу сказати про прямі продажі 
Corteva Agriscience? Відверто, коли впер-
ше почув про новий підхід до продажів, ви-
никло певне занепокоєння. Було тривожно, 
насамперед, щодо якості насіння, чи відпо-
відатиме воно заявленим виробником пара-
метрам. Не було повної впевненості і щодо 
логістики. Ми звикли, що насіння Pioneer® 
представляли багато дистриб’юторів, якщо 
в одних щось не влаштовувало, можна було 
попрацювати з іншим…А тут — один пред-
ставник, Торговий агент… Втім, побоювання 
були марними, адже вже два роки поспіль 
Торговий агент на відмінно справляється 
зі своєю справою. Насіння поставляється 
вчасно і в потрібних обсягах, завжди зна-
ходимо зручний варіант щодо графіку пла-

тежів та логістики. Та й поради щодо добору 
гібриду та його особливостей теж доречні.  
На сьогодні все насіння, яке ми замовля-
ли на цей рік, вже доставлене в господар-
ство. Якість насіння на високому рівні. Ми 
перевірили поставлений посівний матері-
ал на масу 1000 насінин, енергію проро-
стання та схожість — все в нормі, показники 
відповідають рівню, заявленому компані-
єю Corteva Agriscience. Приємно те, що, по-
при перехід на прямі продажі, цінова полі-
тика залишається вигідною для будь-якого 
агровиробника. 
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Саме завдяки цьому, попри всі нега-
разди, зокрема і природні, україн-
ські аграрії, в яких майстерність пле-
кати ниву закладено на генетичному 

рівні, отримують достойні врожаї. Звісно, ба-
гато в чому успішність залежить і від партне-
рів господарств, які можуть гарантувати сво-
єчасність постачання насіння, добрив і ЗЗР, 
допоможуть технологічними рекомендаці-
ями і слушними порадами у потрібний час. 

Таким надійним партнером українських 
аграріїв уже не один рік поспіль є компанія 
Corteva Agriscience. Завдяки потужній гене-
тичній базі компанія в своєму арсеналі має  
високоякісні гібриди бренда Pioneer®, вла-
стивості яких (урожайність, посухо- та жа-
ростійкість, толерантність до основних за-
хворювань тощо) ідеально підходять для 
господарств на території всієї України, а ін-
новаційні ЗЗР компанії наразі є еталонами 
ефективності дії. І всі продукти представле-
ні на нашому ринку і доступні українським 
сільгоспвиробникам. Про свій досвід співп-
раці з Corteva Agriscience розповідає Олек-

сандр Скічко, директор ПАФ «ім. Ульянова», 
знаний в Україні фермер з Кіровоградщини.

ОЛЕКСАНДР СКІЧКО,  
ДИРЕКТОР ПАФ «ІМ. УЛЬЯНОВА»:

— ПАФ «ім. Ульянова» розташована у 
с. Григорівка Новоукраїнського району Кі-
ровоградської області. В своєму обробіт-
ку маємо 2300 га орної землі. Вирощуємо 
переважно зернові й технічні культури: ос-
новними в господарстві вже декілька років 
є пшениця, ячмінь, соняшник та кукурудза. 
Серед них найбільші площі займають куку-
рудза та соняшник. 

Чого чекати від цьогорічного агросезо-
ну, невідомо, адже погода вносить свої ко-
рективи. Так, минулого року за результатами 
посівної ми мали великі надії на чималий 
урожай. Втім через несприятливі та майже 
екстремальні кліматичні умови під час ве-
гетації культур ми втратили значні врожаї, 
що призвело до великих збитків. Правду го-
ворять, що «не той урожай, що у полі, а той, 
що в коморі». Тому в господарстві намагає-

мося використовувати як гібриди, так і ЗЗР 
лише провідних компаній світу. Саме такий 
підхід нам надає надію та певні гарантії на 
отримання врожаю за нестандартних умов 
вирощування. 

Зокрема високоякісне насіння кукурудзи 
бренда Pioneer® нам знайоме ще з 2008 
року і відтоді всі площі під кукурудзу засі-
ваємо лише його гібридами. Чому? Ми на 
своїх посівах любимо експериментувати. 
Закладаємо кожного року демопосіви різ-
них гібридів, як кукурудзи, так й інших агро-
культур. Серед усього досліджуваного асор-
тименту вибираємо ті гібриди, які найкраще 
реалізують свій потенціал в умовах саме 
нашого господарства. Ніші критерії прості і 
напевно такі ж, як і в інших господарів — гі-
брид повинен бути високоврожайним, посу-
хостійким, мати швидку вологовіддачу, стій-
ким до хвороб та шкідників. І, звісно, ж мати 
конкурентну ціну та зручну логістику. Саме 
такі переваги є в гіб ридів бренда Pioneer®.

За роки співпраці спробували великий 
арсенал гібридів кукурудзи. І переконали-

Олександр Скічко: 
«Не той урожай, 
що у полі, а той, 

що в коморі»

Олександр Скічко, директор  
ПАФ «ім. Ульянова»

ГОСПОДАРІ ТА ГОСПОДАРСТВА

Торговою агенткою з продажу насіння ТМ Pioneer в Кіровоградській 
області працюю з вересня 2020 року.  Хочь і маю невеликий досвід ро-
боти з клієнтами, але постійно спілкуючись з ними,  зрозуміла — прямі 
продажі прийшлися більшості з них «до душі». Вони впевнені в насін-
ні, яке купують, адже розуміють, що завдяки такій системі фальсифіку-
вати насіння просто неможливо, адже воно постачається безпосеред-
ньо з заводу. І головне, господарства нам довіряють!
Одним із таких господарств є ПАФ «ім. Ульянова». Хоча я з ним і пра-
цюю недавно, але з агрономом і керівником господарства знайшла 
спільну мову. Подобається працювати з нами, адже купують насін-
ня вони лише тоді, коли досконало його вивчать. Кожного року у гос-
подарстві закладають демопосіви, де висівають гібриди різних селек-

ційних компаній. Не винятком є й гібриди бренда Pioneer®. Дослідивши досконало кожен гібрид, 
обирають той, який найкраще підходить для їхніх умов вирощування. Так, тогоріч в господарстві по-
знайомилися з гібридом соняшнику P64LP130, який забезпечив високу врожайність навіть за нестан-
дартних кліматичних умов. А вже цього року гібрид P64LP130 займе чималі площі у посівах госпо-
дарства. Взагалі господарство визначилося із насінням на цей рік давненько. ПАФ «ім. Ульянова» вже 
отримало гібриди кукурудзи на площу 600 га: ранньостиглий гібриди P8521 (ФАО 220) та середньо-
ранні P8834 AQ (ФАО 280) і P8816 (ФАО 300). Все насіння як соняшнику, так і кукурудзи було достав-
лене ще у лютому. 
Для мене працювати з цим господарством — це й велика відповідальність, і велике задоволення. Спо-
діваюсь, що наша успішна співпраця триватиме і далі. І впевнена, що генетика Pioneer® і цього року 
за будь-яких погодних умов господарів не підведе! 

ШАТАЛОВА ТЕТЯНА, ТОРГОВА АГЕНТКА З ПРОДАЖУ НАСІННЯ 
ТМ PIONEER У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Новітні системи обробітку ґрунту, насіннєвий матеріал від 
найкращих оригінаторів, нові підходи до живлення рослин, 

інтегровані системи захисту із залученням сучасних ЗЗР — все це 
стало звичним і пріоритетним для багатьох господарств України. 


