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Але не все так про сто, ад же на 
фоні та ко го роз маїття ду же лег
ко по тра пи ти в па ст ку — ку пи ти 

не якісний пре па рат, у ре зуль таті за сто
су ван ня яко го по ст раж да ють не ли ше 
аг ро куль ту ри, а й фінан со ва стабіль
ність підприємства. Са ме то му вко т ре 
на го ло си мо: ку пу ва ти ЗЗР потрібно 
ли ше зна них ви роб ників і в пе ревіре
них офі ційних дис триб’юторів, які 
по ста ча ють про дук ти без по се ред ньо від 
їхніх ви роб ників. У та кий спосіб мож на 
убе рег ти ся від підро бок і га ран то ва но 
от ри ма ти від за сто су ван ня ЗЗР потріб
ний хімічний і еко номічний ефект. Тим 
більше, що сьо годні провідні ви роб ни
ки за собів за хи с ту рос лин про по ну ють 
не про сто ефек тивні про дук ти — во ни 
на да ють ефек тивні тех но логічні рішен
ня, що ба зу ють ся на ви ко ри с танні їхніх 
пре па ратів. Та ким ви роб ни ком є й ком
панія Corteva Agriscience, од ним із 
го ло вних за вдань якої є за без пе чен ня 
своїх клієнтів ши ро кою лінійкою про
дуктів тільки най кра щої якості для 
ефек тив но го за хи с ту аг ро куль тур. 

Про дук ти ком панії завжди від
повіда ють ви мо гам рин ку, а ча с то — 
навіть пе ре вер шу ють їх. Са ме то му 
аг ро ви роб ни ки, які об ра ли ЗЗР від 
Corteva Agriscience, зна ють: їхній уро
жай — під надійним за хи с том. 

Од не з та ких гос по дарств При кар
паття, СВК ім. Т. Г. Шев чен ка, вже дав
но зу пи ни ло свій вибір на пре па ра тах 
Corteva Agriscience. Ми ко ла Гри щук, 
го ло вний аг ро ном гос по дар ст ва, роз
повідає, з яки ми са ме про дук та ми ком
панії він пра цює на ви роб ництві та як 
во ни до по ма га ють до ся га ти успіхів: 

— Сьо годні в СВК ім. Т. Г. Шев чен ка 
— 2000 га ор ної землі, весь зе мель ний 
банк роз та шо ва ний в Го ро денківсько му 
рай оні Іва ноФранківської об ласті. В 
гос по дарстві приділя ють знач ну ува гу 
куль турі зем ле роб ст ва, до три ман ню 
сівозмін, дбай ли во му став лен ню до 
ґрунтів. Рос лин ництво — на ша ос нов на 
га лузь. Ви ро щуємо пе ре важ но аг ро куль
ту ри, при та манні для на шо го регіону. У 
струк турі посівних площ пе ре ва жає ози
ма пше ни ця, ячмінь, ріпак, із ярих куль

тур — ку ку руд за, соя, со няш ник, та кож 
ви ро щуємо буряки цукрові. На вро жаї 
не скар жи мо ся — нас во ни за до воль ня
ють. От ри ман ня стабільних і ви со ких 
уро жаїв аг ро куль тур знач но за ле жить 
від ви бо ру гібри да та сор ту (висіваємо 
насіння ли ше провідних ком паній). 
Про те є й інші важ ливі фак то ри, що 
ма ють вплив на ре алізацію їхньо го 
по тенціалу, зо к ре ма, це посівні якості 
на сіння, міне ральні до б ри ва, об робіток 
ґрун ту, ЗЗР то що. 

Си с темі за хи с ту рос лин приділяємо 
особ ли ву ува гу — у своїй ро боті ви ко
ри с то вуємо ли ше про дукцію провідних 
ви роб ників ЗЗР. Ад же твер до пе ре ко
нані: за со би за хи с ту рос лин — не та 
сфе ра, де мож на еко но ми ти. Однією з 
ком паній, пре па ра там яких ми до  ві
ряємо є Corteva Agriscience. Склад но 
знай ти аг рарія, який жод но го ра зу не 
про бу вав за сто со ву ва ти за со би за хи с ту 
рос лин цьо го ви роб ни ка. Во ни відомі 
всьо му світу. Про те ком панія не зу пи
няється на до сяг ну то му, а про дов жує 
вдо с ко на лю ва ти ся, впро ва д жу ва ти все 
нові й нові рішен ня в сфері за хи с ту 
рос лин, по кра щу ю чи якість пре па ратів, 
швидкість їхньої дії та ефек тивність. 

Без по се ред ньо з Corteva Agriscience 
пра цюю вже давно. Мо жу з упев не ністю 
ска за ти, що за час співпраці ком панія 

знач но роз ви ну ла ся як у сек торі своїх 
про дуктів, так і тех но логій. На сьо годні 
я не мо жу на зва ти їм гідно го кон ку рен
та. То му що їхні про дук ти ре аль но дієві 
й, що важ ли во, за ціно вою політи кою 
до ступні як ве ли ким аг ро хол дин гам, так 
і ма лим фер ме рам. Про дукція цієї ком
панії, як на ме не, рек ла ми не по тре бує. 

Вирізняє Corteva Agriscience се ред 
інших ком паній ви со ка кваліфікація її 
пред став ників та надійна якість пре па
ратів. Та кож мені імпо нує те, що в ком
панії ма ють індивіду аль ний підхід до 
кож но го клієнта що до по ста вок пре па
ратів та на дан ня кон суль тацій. Не раз 
особисто пе ре свідчу вав ся в ви сокому 
професіоналізмі та відповідаль но му 
став ленні співробітників компанії до 
своєї спра ви. Вони не просто ре ко мен
дують та про дають ЗЗР, а й на дають 
цінні поради, по вний аг ро номічний 
су провід уп ро довж усь о го ро ку. Клієнт 
з його повсякденними проблемами і 
турботами для них — завжди на першо
му місці!

Так, у тісній співпраці з регіональ
ним пред став ни ком на по чат ку се зо ну 
ми дібра ли най кращі ЗЗР для на ших 
посівів. І я за це йо му ду же вдяч ний, 
оскільки за вдя ки йо го про фесійно му 
досвіду висіяні аг ро куль ту ри сто я ли 
чисті від бур’янів і не ма ли хво роб. 

Цьо го ро ку на посівах за сто со ву ва
ли пре па ра ти: гербіци ди на ку ку рудзі — 
Тітус® Ек с т ра, Пріма™, Таск® Ек с т ра, 
на озимій пше ниці — Кве лекс™; на 
ози мо му яч мені — фунгіцид Аб ру с та® 
та Акан то Плюс® — на со няш ни ку. 
Мені навіть важ ко ви о кре ми ти, який із 
них кра щий. Для нас во ни всі хо роші — 
ніко ли не підво ди ли. Ок ре мо на ве ду 
при клад із влас но го досвіду за сто су ван
ня цих пре па ратів. 

Як відомо, найбільшу проблему під 
час вирощування кукурудзи становлять 
бур’яни, які впливають на формування 
врожаю на початкових етапах росту 
культури. Тому, на нашу думку, одними 
із найкращих гербіцидів на ринку є 
Тітус® Екстра та Пріма™. Зокрема, 
Тітус® Екстра цікавий тим, що ефектив
но контролює широкий спектр злакових 
і дводольних видів бур’янів, до того ж 
має широке вікно внесення — його 
можна застосовувати до восьмого листка 
кукурудзи без прояву фітотоксичності на 
культуру.  А також Тітус® Екстра без
печний для наступних культур, відповід
но  не має обмежень у сівозміні. 

Препарат Пріма™ завдяки наявнос
ті двох діючих речовин чудово справля
ється з багаторічними й однорічними 
дводольними бур’янами. Окрім того, 
Тітус® Екстра (0,05 кг/га) і Пріма™ 
(0,5 л/га) ми застосовували в баковій 
суміші, і за такого поєднання гербіциди 
показали себе на відмінно — не випада
ли в осад, що також дуже важливо. Цю 
суміш вносили на перерослі бур’яни. Я 
мав побоювання, що препарати можуть 
їх частково не проконтролювати, однак 
все було чудово. 

Також цьогоріч у посівах  кукурудзи 
застосовували гербіцид Таск® Екстра 
в нормі 440 г/га + ПАР Віволт®, 
200 мл/га. І він теж відмінно себе заре
комендував. Таск® Екстра, завдяки 
поєднанню римсульфурону та нікосуль
фурону, контролює усі злакові види 
бур’янів, зокрема й пирій повзучий, 
просо волосоподібне, плоскуху звичайну, 
вівсюг, мишій та ін. Наявність дикамби 
робить гербіцид високоефективним як 
проти злісних однорічних дводольних, 
так і багаторічних дводольних видів 
бур’янів. Завдяки широкому спектру дії 
препарат не потребує гер біцидів
партнерів для застосування в бакових 
сумішах. Це дуже вигідно. Ще однією 
великою перевагою гербіциду є те, що 
після використання у  посівах вже через 
три години опади не зможуть знизити 
його ефективності. 

У посівах пшениці озимої викорис
товували гербіцид Квелекс™. Завдяки 
двом діючим речовинам із різними 
механізмами дії та додаванню антидоту 
цей препарат ефективно контролює 
широкий спектр двосім’я дольних бур’я 
нів. Особливою перевагою гербіциду є 
неперевершений контроль підмаренни
ка чіпкого навіть у фазі десяти (!) 
кілець. Це нас дуже потішило, оскільки 
ми мали великі проблеми з цим бур’я
ном у  посівах зернових культур. 
Квелекс™ зі своїм завданням також 
впорався на 100%.

У системі захисту ячменю озимого 
вперше застосували фунгіцид 
Абруста®, який є унікальним представ
ником новітнього хімічного класу 
SDHIфунгіцидів. Завдяки двом діючим 
речовинам — пентіопіраду та ципроко
назолу — має профілактичну та ліку
вальну дію. Він не тільки забезпечує 
висококласний захист від комплексу 
хвороб (септоріозу, видів іржі, борош
нистої роси, піренофорозу, ринхоспорі
озу, рамуляріозу), а й має відмінний 
фізіологічний ефект. 

Зокрема, сприяє якісному розвитку 
кореневої системи та надземної маси, 
підвищує фотосинтетичну активність, 
покращує засвоєння культурними росли
нами води та азотних добрив. Фунгіцид 
сподобався своєю ефективністю й зруч
ністю застосування — після єдиного вне
сення (у фазі прапорцевого листка) посі
ви ячменю озимого упродовж усієї веге
тації не були вражені хворобами. 

Для фунгіцид но го за хи с ту со няш
ни ку вже не пер ший рік за сто со вуємо 
Акан то Плюс®. Так, на со няш ни ку 
Акан то Плюс® повністю знімає про б

ле му фо мо зу. Ми вже ба га то чо го пе ре
про бу ва ли з то го асортименту, що є на 
рин ку, про те цей фунгіцид ви я вив ся 
справді ефек тив ним. Тим, хто зай має
ться про фесійним ви ро щу ван ням со 
няш ни ку, ра д жу звер ну ти ува гу на цей 
фунгіцид!

За вдя ки якісним про дук там ком
панії Corteva Agriscience та її кваліфіко
ва ним пред став ни кам, ми з легкістю 
справ ляємо ся із за вдан ня ми, які став
лять пе ред на ми ви роб ничі умо ви, то му 
в кінце во му ре зуль таті ви хо ди мо на 
ве ли кий плюс. За ос танні ро ки в ком
панії ба га то що зміни ло ся. Од нак свою 
«марку» вони тримають, і це ве ли кий 
плюс їхній ре пу тації. 

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

Більше на www.corteva.com.ua
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Уро жай під надійним за хи с том
У наші дні на аг ро рин ку до по слуг аг раріїв пред став ле ний ши ро кий вибір усіля ких за собів за хи
с ту рос лин як за рубіжних, так і вітчиз ня них ви роб ників. Зда ва ло ся б, це чу до во — як то ка жуть, 
є пре па ра ти на будьякий за пит: і до рожчі, й де шевші, од но й ба га то ком по нентні, під ек с тен сивні 
та під інтен сивні тех но логії. 

Ми ко ла Гри щук

Квелекс™ забезпечує неперевершений контроль 
підмаренника чіпкого (навіть у фазі десяти кілець) 
— з цим проблемним бур’яном у посівах зернових 
господарства препарат впорався на 100% 

Акан то Плюс® повністю знімає проблему фомозу

Таск® Екстра завдяки широкому спектру дії не 
потребує гер біцидів-партнерів для застосування 
в бакових сумішах


