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о му для то го, щоб впев не но пря
му ва ти до цієї ме ти, ком панія 
за без пе чує аг раріїв най повнішим 

ви роб ни чим порт фе лем. Чільне місце в 
ньо му посідає насіння брен ду Brevant™ 
seeds, який пред став ле ний лінійкою 
гібридів ку ку руд зи, со няш ни ку та ріпа ку 
ози мо го для різних тех но логій і умов 
ви ро щу ван ня.

   Ук раїнським фер ме рам до ступ не 
насіння со няш ни ку та ку ку руд зи брен ду 
Brevant™ seeds, об роб ле не в про мис ло
вих умо вах та за ре цеп ту рою, ре тель но 
дібра ною у за водсь ких ла бо ра торіях 
Corteva  Agriscience. За вдя ки цьо му 
посіви фер мерів надійно за хи щені не 
ли ше від спе к т ру ґрун то вих і насіннєвих 
інфекцій, ле тю чої саж ки та стеб ло вих 
гни лей, а й від най ти повіших для 
Ук раїни шкідників, які зни щу ють уро жай 
со  няш ни ку та ку ку руд зи, що дає змо гу 
гібри дам Brevant™ seeds мак си маль но 
ре алізо ву ва ти свій уро жай ний по тенціал. І це 
підтвер д жу ють по льові ре зуль та ти аг ро ви роб
ників із різних ку точків Ук раїни. Про свій досвід 
співпраці з ком панією Corteva Agriscience, зо к
ре ма з насінням Brevant™ seeds, роз повідає 
Сергій Ку рявсь кий, аг ро ном ТОВ «Ле бе дюк» 
(Ох тирсь кий рн, Сумсь ка обл.).

— На ше гос по дар ст во до волі мо ло де. 
Во но бу ло за сно ва не у 2014 році, і ми ще про
дов жуємо фор му ва ти свій зе мель ний банк. 
Сьо годні маємо в об робітку 784 га. Од нак 
землі гос по дар ст ва ду же роз ки дані — об роб
ляємо не ве ликі площі в Ох тирсь ко му і Ве ли
ко пи сарсь ко му рай о нах Сумсь кої об ласті та в 
Крас но кутсь ко му рай оні Харківщи ни. Спеціа
лізуємо ся на ви ро щу ванні пше ниці ози мої — 
280 га, со няш ни ку — 240 га, ку ку руд зи на 
зер но — 189 га та сої — 75 га. От ри муємо 
не по га ну для на шо го регіону вро жайність цих 
куль тур. Зо к ре ма, цьо го ро ку пше ни цю ози му 
зібра ли на рівні від 58 до 70 ц/га. І це з ог ля ду 
на по годні умо ви (за тяж ну вес ну, ґрун тові 
за мо роз ки, а в ок ремі дні навіть мо роз до 
9…10°С), які не аби як по зна чи ли ся на підсум

ко во му вро жаї цієї куль ту ри та на роз вит ку 
пізніх — ку ку руд зи, со няш ни ку. 

Не ти пові по годні умо ви вес ни впли ну ли 
на по чат ко вий роз ви ток і ріст ку ку руд зи: 
оскільки во на бу ла висіяна у квітні, вплив 
за мо розків дав про се бе зна ти. У ре зуль таті 
схо ди куль ту ри з’яви ли ся в не ти пові для неї 
стро ки. Спо с теріга ло ся нерівномірне про ро с
тан ня і роз ви ток рос лин. Про те після по теп
ління во на відно ви ла нор маль ний роз ви ток, 
по ча ла за сво ю ва ти по живні ре чо ви ни з ґрун
ту. Сьо годні її посіви пе ре бу ва ють у гар но му 
стані та ма ють відмінну ве ге тацію. 

По чат ко вий роз ви ток со няш ни ку та кож 
за знав впли ву по год них умов. Після сходів 
куль ту ри (во ни бу ли від мінні) прой ш ли зли ви, 
які спри чи ни ли про ми ван ня ґрун то вих гербі
цидів. Унаслідок цьо го на де я ких по лях спо с
теріга ли оз на ки фіто ток сич ності та за галь не 
пригнічен ня посівів. Інші посіви со няш ни ку 
че рез два тижні відно ви ли ве ге тацію й сьо
годні пе ре бу ва ють у гар но му стані. 

Га даю, хо роші схо ди і в по даль шо му роз
ви ток рос лин будьякої аг ро куль ту ри за ле
жать не тільки від по год них умов, а й від 
якості висіяно го насіння. То му ми ви ко ри с то

вуємо ли ше  високоякісний насіннєвий 
ма теріал най су часнішої се лекції від 
пе ревіре них ви роб ників, що дає змо гу за 
до три ман ня всіх аг ро тех но логічних ви мог 
до ся га ти ви со ких уро жаїв. Чи ма ла ча ст ка 
в посівно му ма теріалі гос по дар ст ва при
па дає на насіння брен ду Brevant™ seeds 
від ком панії Corteva Agriscience, з якою 
співпра цюємо вже два ро ки. 

Про дук ти Brevant™ seeds ма ють 
ве ликі пе ре ва ги пе ред насінням інших 
ком паній. Чо му? Гос по дар ст во має пра ви
ло: щоб га ран то ва но от ри ма ти гарні схо ди 
— об роб ля ти прид ба не насіння фунгіцид
ноінсек ти цид ним про труй ни ком. Ми кіль
ка разів після висіву на сіння (на чеб то про
труєно го) не от ри му ва ли сходів або ж 
во ни бу ли не дружні й нерівномірні. Це 
за ле жить від до б ро совісності й 
відповідаль ності тих ком паній, які нам 

по ста ча ли те насіння. За вдя ки ж ком панії 
Corteva Agriscience вже два ро ки не про
труюємо насіння, бо в цьо му не має по тре би 

— схо ди рос лин ся га ють 100%. Якісні по каз
ни ки цьо го насіння завжди відповіда ють за яв
ле ним ха рак те ри с ти кам — во но ви со кої якості 
й рівномірної фракції, має дієве про тру ю ван
ня та прий нят ну ціну. За ці ро ки гібри ди ку ку
руд зи та со няш ни ку про де мон ст ру ва ли най ви
щу еко номічну ефек тивність. 

Хотів би відзна чи ти особ ли вості посівно го 
ма теріалу від Corteva Agriscience: гібри ди ку ку
руд зи та со няш ни ку брен ду Brevant™ seeds 
адап то вані до умов ви ро щу ван ня в на шо му 
регіоні. За вдя ки ви сокій пла с тич ності їх мож
на висіва ти на різних ти пах ґрунтів. Для на шо
го гос по дар ст ва це ду же ак ту аль но, оскільки 
ґрун ти в нас різно манітні. Ве ли кою пе ре ва гою 
гібридів цих куль тур є по су хостійкість і 
жа ростійкість. Гібри ди ку ку руд зи чу до во ви т
ри му ють не ста чу во ло ги під час літньо го пері
оду ве ге тації, а тем пе ра ту ри до +30…35°С під 
час цві тіння не пе ре шко д жа ють гібри дам 
со няш ни ку відмінно за пи ля ти ся. А от раніше, 
до по яви у нас цих гібридів, за та ких тем пе ра
тур ми спо с теріга ли по га не за пи лен ня, внаслі
док чо го під час зби ран ня ду же ча с то трап ля
ли ся пусті насіни ни в ко ши ку.

Мені імпо нує, що бренд Brevant™ seeds 
пред став ля ють чу дові фахівці, які ніколи не під
ведуть. Вони не ли ше ре ко мен дують і про
дають нам насіння Brevant™ seeds, а й на дають 
по вний аг ро номічний су провід уп ро довж усь о го 
се зо ну. Та ких спе ціалістів, відда них своїй спра
ві, годі знай ти. Ми часто спілкуємось, вони 
залюбки відвідують господарство, за потреби 
консультують, роз повідають про но вин ки, 
за про шують відвіда ти різно манітні за хо ди, які 
ор ганізо вує ком панія Corteva  Agriscience. 

За їх по ра дою цьо го ро ку ми висіяли гібри
ди со няш ни ку та ку ку руд зи, що най кра ще при
датні для на ших ґрун то вокліма тич них умов. І 
ми їм ду же вдячні. Так, гібри ди со няш ни ку 
Brevant™ seeds зай ма ють 113 га. Впер ше ви 
ріши ли спро бу ва ти про дук тив ний, ви со ко в ро
жай ний та при дат ний для ви ро щу ван ня за тех
но логією ExpressSun® гібрид П64ГЕ133, а 
та кож гібрид П64ЛЕ99, який має ви со кий 
по тенціал уро жай ності та стійкий до хво роб, 
особ ли во та ких як не справжня бо рош ни с та 
ро са та скле ро тинія, а та кож має до б ру стійкість 
до вовчка, що ду же важ ли во для Харківської 
об ласті. Гібрид П63ЛЕ10 висіваємо вже вдру ге. 
То го ро ку йо го вро жайність ста но ви ла 32 ц/га, 
для на ших умов це гар ний ре зуль тат. 

Зо к ре ма, гібрид ку ку руд зи 
П8025 із ФАО 230 висіяли на площі 112 га. 
Мені він ду же по до бається, ад же поєднує в 
собі най ко рисніші гос по дарські ха рак те ри с ти
ки та ви роб ни чу пла с тичність і зручність. Він 
є ви со ко в ро жай ним гіб ри дом із пре крас ною 
здатністю адап тації до умов на вко лиш нь о го 

се ре до ви ща. Крім то го, має швид кий стар то
вий ріст на по чат ку ве ге тації, гар ну стійкість 
до по су хи й підви ще ний імунітет до по ши ре
них за хво рю вань. Рос ли ни се ред ньої ви со ти 
з оп ти маль ним кріплен ням ка ча на. 

Крім то го, під су про во дом фахівців ком
панії бу ло за кла де но де мо посіви ку ку руд зи 
на площі 12 га (гібри ди П8025 (ФАО 230), 
П8409 (ФАО 260), П8723 (ФАО 280), 
П9025 (ФАО 330), П9486 (ФАО 340), 
ДА Сонка (ФАО 350)) та со няш ни ку — 5 га 
(П64ГЕ133, П64ЛЕ99, П63ЛЛ124, П63ЛЕ10, 
8Х288КЛДМ). Із впев неністю мо жу ска за ти, 
що на ступ но го ро ку пла нуємо висіва ти гіб рид 
ку ку руд зи ДА Сон ка (ФАО 350). І це не  ви
пад ко во — гібрид є ліде ром гру пи ФАО за 
вро жайністю, крім то го, по ка зує про дук тив ну 
стабільність не за леж но від аг ро фо ну. Та кож 
він вирізняється ви со ки ми тем па ми на бо ру 
ве ге та тив ної ма си й роз вит ку ко ре не вої си с
те ми на ранніх ета пах ве ге тації, має се ред
ню хо ло достійкість і чу до вий ранній роз ви
ток. Із гібридів со няш ни ку по до бається ран
нь о с тиг лий П63ЛЛ124, який ду   же до б ре 
за ре ко мен ду вав се бе під час схо д жен  ня, а 
та кож рівномірно й од но час но зацвів. Од нак 
ос та точ на оцінка за ле жа ти ме від кінце во го 
ре зуль та ту, тоб то від уро жай ності.

   У ТОВ «Ле бе дюк» так са мо відповідаль но 
підхо дять і до за хи с ту рос лин. Віддаємо пе ре
ва гу ЗЗР ли ше від пе ревіре них ком панійви
роб ників. У си с те мах за хи с ту посівів ви ко ри с
то вуємо пре па ра ти від ком панії Corteva 
Agriscience. Цьо го ро ку на посівах пше ниці ози
мої ви ко ри с то ву ва ли відо мий гербіцид Пріма™, 
за вдя ки яко му посіви бу ли чи с ти ми до зби ран
ня. Та кож за сто со ву ва ли й фунгіцид Ва ре он® 
про ти ши ро ко го спе к т ра хво роб: бо рош ни с тої 
ро си, цер ко с по ре ль о зу, видів пля ми с тості та 
іржі, фу заріозу. Фунгіцид дає мож ливість ли ст
кам куль ту ри три ва лий час за ли ша ти ся тем но
зе ле ни ми, за вдя ки чо му по до вжується ве ге
тація рос лин, а це, своєю чер гою, до по ма гає 
ре алізу ва ти їхній по тенціал. 

Ку ку руд зу об роб ля ли після с хо до вим 
гербіци дом Таск® Ек с т ра. Він за без пе чує 
по си ле ний кон троль злісних бу р’янів: пирію, 
видів про са, мишію, берізки, осо ту, гірча ку, 
ам б розії та ін. Має швид кий про яв гербіцид ної 
дії, а го ло вне — без печ ний для на ступ них 
куль тур у сівозміні. 

На со няш ни ку за сто со ву ва ли до схо до вий 
ґрун то вий гербіцид Трофі™ та ви со ко е фек тив
ний се лек тив ний гербіцид Го ал™ для на  дійно го 
кон тро лю бур’янів за до схо до во го та після с хо
до во го ви ко ри с тан ня. Із фунгіцидів на со няш ни
ку вже не пер ший рік ви ко ри с то вуємо 
Аканто Плюс®. Йо го пе ре ва ги по ля га ють у 
то му, що він за без пе чує профілак тич ну та ліку
валь ноза хис ну дію, сприяє на ко пи чен ню хло

рофілу в рос лин них тка ни нах, по до вжує фо то
син те тич ну ак тивність рос лин, по кра щує 
за своєння вуг ле кис ло го га зу, оп тимізує азот ний 
обмін, роз кри ває по тенціал куль ту ри, за без пе
чує вро жай кра щої якості та рівномірність доз
ріван ня насіння й змен шує чут ливість до стре
со вих фак торів, що мак симізує про дук тивність 
куль ту ри. Впер ше спро бу ва ли на посівах со няш
ни ку фунгіцид Та нос®. За вдя ки своїм унікаль
ним вла с ти во с тям він ство рює «ек ра ну ю чий 
ефект» і за без пе чує надійний кон троль фо мо зу 
та фо моп си до зу, зу пи няє роз ви ток і по ши рен ня 
аль тер наріозу та сеп торіозу.

  
Ком панія Corteva Agriscience відо ма не 

тільки ви со ко якісним насінням та інно ваційни
ми за со ба ми за хи с ту рос лин, а й уваж ним про
фесійним підхо дом до кож но го клієнта. То му 
ТОВ «Ле бе дюк» і на далі співпра цю ва ти ме з 
ком панією та роз ши рю ва ти ме асор ти мент 
ви ко ри с то ву ва них про дуктів із їхньо го порт
фоліо, оскільки пла нує збільшу ва ти свій 
зе мель ний банк. Ад же будьяко му аг ро ви роб
ни кові відо мо, що для успішно  го гос по да рю ван
ня та до сяг нен ня ба жа но го ре зуль та ту потрібні 
інно ваційні рішен ня. І такі рішен ня є в ком панії 
Corteva Agriscience, які за без пе чу ють три скла
дові успіху — якість, надійність і про фесійність.

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

Більше на www.brevant.com.ua
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Brevant™ seeds —  
без про г раш ний варіант  
за будь-яких умов і тех но логій
Corteva Agriscience про по нує агровиробникові ви со ко якісне насіння та інноваційні за со би за хи с ту 
рос лин. В основі діяльності ком панії лежить прагнення збагачувати жит тя тих, хто ви робляє, та 
тих, хто спо жи ває, забезпечуючи розвиток май бутніх по колінь. 

Сергій Ку рявсь кий, аг ро ном ТОВ «Ле бе дюк» 

Гібрид П64ГЕ133

Таск® Ек с т ра  забезпечує посилений 
контроль злісних бур’янів

Гібрид П64ЛЕ99


