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Шановні аграрії, партнери, друзі!
Уже багато років компанія «Сингента» входить до 
п’ятірки світових лідерів на ринку виробництва і продажів 
високоякісного насіння та засобів захисту рослин. 
Досягнення «Сингента» — це результат тісної співпраці і 
взаємодії кращих науковців, дослідників, селекціонерів та 
аграріїв у всьому світі, які обирають компанію і довіряють 
їй свої урожаї.

Я пишаюся тим, що працюю в компанії, яка об’єднала 
співробітників і партнерів довкола шляхетної мети — 
розкрити потенціал рослин. Щиро дякую вам за те, що ви 
поділяєте цінності компанії «Сингента» та за ваш внесок 
у її діяльність. Ми й надалі розроблятимемо унікальні 
комплексні рішення й технології, які задовольнятимуть ваші 
потреби.

Діяльність «Сингента» у світі базується на справедливості, 
чесності, добропорядності, і кожен із нас відповідає за 
реалізацію цінностей і принципів нашої компанії.

Я сподіваюся на подальшу взаємовигідну співпрацю з вами. 
Тільки разом, у тісній взаємодії і партнерстві, ми зможемо 
досягнути високих цілей, які ставимо перед собою. 
Розкриваючи потенціал рослин, ми разом розкриваємо наш 
потенціал в аграрній сфері України!!

З повагою і найкращими  
побажаннями,

Генеральний директор ТОВ «Сингента»
Гебхард Рогенхофер
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«Сингента» у її сучасному вигляді — молода компанія, яку засновано  
на давній виробничій традиції, що нараховує понад 250 років.  
Ми пишаємося історією нашої компанії, яка вивела нас на  
позицію світового лідера.

Історія компанії 

1953  
Компанія «ППЛ» (Плант 

Продакшн Лімітед) переходить у 
повну власність компанії  

«Ай Сі Ай»
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Засоби захисту рослин
«Сингента», мета якої — забезпечувати 
стабільне сільськогосподарське 
виробництво за допомогою сучасних 
інноваційних досліджень і технологій, 
виробляє широкий спектр різноманітних 
засобів захисту рослин і сьогодні 
лідирує на світовому агрохімічному 
ринку.

Насіння
«Сингента» є також світовим лідером 
насіннєвого бізнесу, пропонуючи 
широкий спектр насіння польових 
і овочевих культур виробникам 
сільськогосподарської продукції в 
усіх країнах світу. «Сингента» створює 
гібриди сільськогосподарських культур, 
які дають високоякісний і стабільний 
урожай.

Газони та сади
Компанія «Сингента» посідає чільне 
місце у світовому квітковому бізнесі, 
починаючи з XIX століття. Наша 
компанія поєднала в собі силу й досвід 
таких торгових марок, як Sluis&Groot 
(Голландія), Fischer (Німеччина), 
Goldsmith та Yoder (США). Уже понад 
140 років ми застосовуємо інноваційні 
технології і провідні методи селекції для 
досягнення професійними квітникарями 
найкращих результатів у вирощуванні 
квіткової продукції.

Ключові напрями
«Сингента» — це провідна агрохімічна компанія, яка прагне підвищити рівень 
продовольчої безпеки у світі, даючи можливість мільйонам сільгоспвиробників 
раціональніше використовувати наявні ресурси. Завдяки передовим науковим 
знанням та інноваційним рішенням 28 000 фахівців у понад 90 країнах світу 
працюють з метою вдосконалити сучасні підходи до вирощування рослин. 
Ми рішучі у своїх намірах зберегти родючі землі від деградації, сприяти 
підвищенню біорозмаїття і відродженню сільських громад. 
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Наука і розвиток
«Сингента» — світовий лідер  у 
виробництві ЗЗР та насіння, але це 
далеко не все, що компанія може 
запропонувати агровиробникові.

Поряд із виробництвом насіння 
компанія інтегрує весь цикл роботи 
з ним: селекція, виробництво, 
підготовка та продаж. «Сингента» 
пропонує готові системи захисту й 
антирезистентні програми для різних 
культур, розробляє і впроваджує 
у виробництво принципово нове 
сільськогосподарське обладнання. 

Реалізація багатьох успішних проектів 
компанії була б неможлива без 
попереднього проведення польових 
дослідів.

Ви запитаєте: навіщо ці досліди, якщо 
вчені давно все розрахували, а отримані 
у лабораторіях цифри свідчать про 
успіх?

Відповідь на це запитання проста: 
на жаль, жодна найсучасніша 
лабораторія не спроможна відтворити 
процеси, які відбуваються у біосфері 
і супроводжують культурну рослину 
протягом усього її життєвого циклу.

Розуміючи всю серйозність цього 
аспекту, «Сингента» створила підрозділ 
біологічних досліджень (Research and 
Development), який сьогодні — один із 
основних робочих інструментів компанії.

Випробування й дослідження підрозділу 
R&D проводяться винятково у польових 
умовах, і це потужний фундамент та 
основа авторитету компанії.

Саме достеменність даних, отриманих 
у результаті польових досліджень, 
допомагає компанії краще зрозуміти 
та вповні оцінити перспективність і 
потенціал наших проектів.

Каталог 2017 • Ключові напрями



Впроваджувати 
інновації

ДУМАТИ ЯК 
АГРАРІЙ

Диференціювати

Випереджати

Підвищувати 
ефективність

Наша стратегія
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40%
ПРОДУКТІВ

У СВІТІ ВИРОЩУЄТЬСЯ 
З ВИКОРИСТАННЯМ 

ЗЗР КОМПАНІЇ 
«СИНГЕНТА»

80%
ПИВА GUINESS

ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ
З ДОДАВАННЯМ 

ЯЧМЕНЮ КОМПАНІЇ 
«СИНГЕНТА»

20%

Щодня ми витрачаємо понад

$2 000 000  
на розробку нової продукції і нових технологій

4 400 000 тонн 
бавовни вирощується з застосуванням наших ЗЗР,  
а це 20 мільярдів футболок і 3,6 мільярдів пар джинсів

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПИВА 
ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ З 
ЯЧМЕНЮ КОМПАНІЇ  

«СИНГЕНТА»

70%
ШОТЛАНДСЬКОГО ВІСКІ 

ВИГОТОВЛЯЄТЬСЯ З 
ЯЧМЕНЮ КОМПАНІЇ 

«СИНГЕНТА»

Статистика нашого успіху

Кожна    пляшка олії у світі виготовлена 
з насіння наших гібридів

3-тя
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Сьогодні як ніколи світ потребує 
сільськогосподарських  
виробників, які добре  
знають свою справу.  
До 2050 року у світі буде 
на два мільярди більше 
людей, яких треба  
годувати. Але вже 
зараз ресурси нашої 
планети занадто  
перевантажені

Для вирішення продовольчої пробле-
ми світ повинен віднайти такі способи 
ведення сільського господарства, щоб 
не використовувати додаткові ресурси. 
Немає іншого способу убезпечити своє 
майбутнє — для вашого бізнесу, нашого 
бізнесу, світу.

План успішного зростання
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Підвищити середню продуктивність 
основних культур світу на 20 % 
без збільшення посівних площ, 

водоспоживання чи засобів 
виробництва

Допомогти 20 млн дрібних 
фермерів підвищити ефективність 

своїх господарств на 50 %

Покращити родючість 
10 млн гектарів землі 

сільськогосподарського 
призначення, яка перебуває на 

межі деградації

Навчити 20 млн працівників 
фермерських господарств правил 
безпечного виробництва, особливо 

в країнах, що розвиваються

Сприяти підвищенню біологічного 
розмаїття на 5 млн гектарів 

землі сільськогосподарського 
призначення

Запровадити справедливі 
умови праці в усіх ланках 
логістичного ланцюжка
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Технологія кукурудзи Артезіан

Випробування здатності справлятися  
зі стресовими умовами
Робота над гібридами Артезіан бере свій початок у лабораторії. На 
етапі відкриття науковці «Сингента» аналізують геном кукурудзи, 
щоб виявити гени, причетні до забезпечення здатності справля-
тися з дефіцитом вологи. Після цього дослідники «Сингента» ви-
являють гібриди, які містять ці гени і випробовують їх у стресових 
польових умовах (ділянки MSE) в різних куточках світу на продук-
тивність. 

Один із об’єктів MSE, якими керує пані Чок-Грейс (начальник стан-
ції з випробувань на ділянках MSE в Північній Америці), знаходить-
ся у м. Ла Салле, штат Колорадо. Це перший дослідницький об’єкт 
«Сингента», призначений для випробування культур із застосуван-
ням керованої іригації, у розпорядженні якого знаходиться близь-
ко 80 акрів земель і який обладнано підґрунтовими крапельними 
стрічками. Ці умови дозоляють пані Чок-Грейс та її команді, що 
складається з трьох штатних дослідників, подавати зрошення з 
максимальною точністю щодо часу та поливної норми. Оскільки у 
Ла Салле кількість опадів у сезон невелика, команда може змо-
делювати умови посухи різної тяжкості, припиняючи постачання 
води на будь-якому з етапів розвитку, щоб спостерігати за тим, як 
генотипи гібридів-кандидатів до когорти Артезіан справляються з 
дефіцитом вологи. За словами Обрі Вейланд, молодшого науко-
вого співробітника компанії «Сингента», процес ведення гібридів 
Артезіан з моменту відкриття до розробки, а потім до комерційно-
го застосування, є визначним етапом у кар’єрі групи дослідників 
із Ла Салле. Протягом останніх дев’яти років (більшість періоду, 
коли проводиться робота з оптимізації природних рис для умов 
недостатнього зволоження) пані Вейланд здійснює моніторинг 
дослідів, керує ними та збирає піддослідний урожай. «Коли так 
наполегливо працюєш над таким проектом, як цей, дуже тішить 
усвідомлення того, що саме сільгоспвиробники отримують ко-
ристь від цієї технології», — відзначила вона.

Дослідники компанії 
«Сингента» 

підсумовують 
результати роботи 

щодо відкриття 
та розробок, що 

сприяли успіху 
гібридів кукурудзи 

Артезіан.
 

На щастя, для аграріїв гібриди кукурудзи Артезіан, 
адаптовані для умов недостатнього зволоження, 
дають подвійну перевагу. У роки, коли сезонних опадів 
було достатньо для успішного вирощування врожаю, 
гібриди Артезіан забезпечують максимальний результат 
урожайності. А от у сезони, коли кількість вологи 
була обмежена, вони забазпечують вищий рівень 
урожайності в середньому на 15 відсотків у порівнянні з 
гібридами інших брендів. 

Такого успіху вдалося досягти завдяки науковцям 
компанії «Сингента», у результаті плідної багаторічної 
роботи яких було створено елітні генотипи гібридів 
кукурудзи. Адже, для досягнення успішного результату 
необхідне глибоке розуміння того, як стресові умови 
недостатнього зволоження впливають на ріст і розвиток 
рослин кукурудзи на рівні генів.
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HD – ФАО 260-430WO – тестування в зоні 
недостатнього зволоження, 
з використанням зрошення 
для регулювання стресу

HD – тестування в умовах 
підвищеної густоти в штучно 
створених умовах стресу

HD – ФАО 250-290

WO ФАО 260-430

WO ФАО 250-320

• Погодні умови та опади — змінні фактори, але такі інстру-
менти, як гібриди Артезіан, допоможуть сільгоспвиробникам 
максимально ефективно використати всю наявну вологу для 
отримання високого врожаю.

• Погодні умови — фактор № 1 для формування врожаю.

• Недостатнє вологозабезпечення історично призводило та 
призводить до зрідження густоти посівів, порушення фізіоло-
гічного розвитку рослин, проходження процесу формування 
зерна. Тобто, нестача вологи є одним із найвагоміших факто-
рів, що впливає на врожайність культур.

• Артезіан — це розробка науковців компанії «Сингента» зі 
створення і впровадження в сільськогосподарське виробни-
цтво нових гібридів кукурудзи з високим генетичним потен-
ціалом урожайності й стабільності в умовах мінливих мете-
орологічних факторів. При їх створенні максимальна увага 
приділялася здатності гібрида ефективно використовувати 
наявну вологу для отримання максимального врожаю як у 
лояльних, так і в несприятливих умовах.

Мережа селекційних та R&D-станцій у регіоні EAME 2016

Гібриди кукурудзи елітної генетики, що забезпечують надзвичайно ефективне 
використання вологи для максимізації урожаю

Що є фактором № 1, який впливає на врожай? 
ПОГОДА

Недостатня кількість опадів призводить до: втрат урожаю, нестабільності врожаю. 
Як фермер може убезпечити свій майбутній урожай від нестачі вологи?
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Технологія Артезіан дозволяє максимізувати врожай  
в умовах достатнього зволоження та навіть за нестачі вологи 
• Спеціалізований науковий підхід до добору генотипу
• Спектр захисних механізмів проти посухи протягом періоду вегетації
• Максимізація продуктивності гібридів в умовах посухи 
• Доведено отримання максимального та стабільного врожаю за різних погодних умов у всіх кукурудзосіючих регіонах
• Максимально ефективне використання вологи для отримання врожаю

Лояльні умови (достатнє зволоження) —  
врожайність на рівні лідерів ринку

Дані польових та лабораторних досліджень

Стресові умови (недостатнє зволоження) —  
відмінне збереження потенціалу врожайності

СИ Феномен

NDVI (Нормалізована різниця вегетаційного індексу) 
було використано для вивчення рівнів стресу. 

Нормалізована різниця вегетаційного індексу (NDVI) 
— це графічний індикатор, який використовують 
для аналізу показників стану рослин на відстані 

(дистанційно).

Відмінна виповненість качанів  
гібрида Артезіан

Лабораторно доведено: розвиток коріння 
за умов посухи — корені та проросток 

через 22 доби після посіву

Звичайний  
гібрид

СИ ФеноменСтандарт Конкурент Стандарт Конкурент

На зрошенні

Без зрошення
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Факти збереження врожаю в умовах стресу
• Фізіологія рослин адаптована до підвищення ефективності використання водних ресурсів
• Відмінна озерненість качана
• Максимальне розкриття генетичного потенціалу врожайності

Середнє відхилення — врожайність при стандартній вологості

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Полтава

2014
Конкурент

Миргород

2014
Конкурент

Полтава

2014
СИ Феномен

Полтава HD

2015
Конкурент

Полтава HD

2015
СИ Феномен

Біла Церква HD

2015
Конкурент

Біла Церква HD

2015
СИ Феномен

Біла Церква

2014
Конкурент

Біла Церква

2014
СИ Феномен

Миргород

2014
СИ Феномен

Миргород HD

2015
Конкурент

Миргород HD

2015
СИ Феномен

Вінниця HD

2015
Конкурент

Вінниця HD

2015
СИ Феномен

Урожайність, ц/га Вологість зерна, %

УРОЖАЙНІСТЬ У ПЕРЕРАХУНКУ НА СТАНДАРТНУ ВОЛОГІСТЬ ЗЕРНА ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ  
СИ ФЕНОМЕН (ФАО 220) І СТАНДАРТ РИНКУ (ФАО 330) У 2014–2015 рр., ц/га

Чого очікувати сільгоспвиробнику?

• Керування ризиками на полях та високий потенціал урожайності
• Краща стабільність урожаю протягом років з непередбачуваним рівнем опадів 
• Більш стабільна врожайність на полях за різних ґрунтових умов та різних рівнів вологозберігання
• Підвищена врожайність за умов стресу від посухи та недостатнього зволоження
• Більша гнучкість у плануванні зрошення, коли ресурси вологи обмежені. 

Гібриди кукурудзи Артезіан відрізняються елітною генетикою із підвищеним рівнем ефективності використання вологи, для формування 
максимальних урожаїв. Під час численних локальних досліджень гібриди Артезіан стабільно виявляли найвищу врожайність. 

Ми бачили силу Артезіан. 
Тепер пропонуємо Вам.
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Висока холодостійкість, ранній урожай зерна і силосу

Високоврожайний скоростиглий гібрид, що дозволяє отримати 
ранній урожай зерна й поживного силосу для худоби. Має швид-
кий ріст на почату вегетації, еректоїдний тип листків. 

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньоранній.
ВИКОРИСТАННЯ. Зерно, силос.
ТИП ЗЕРНА. Кременистоподібний.
ТИП АДАПТИВНОСТІ. Інтенсивний.

СТІЙКІСТЬ. 
Холодостійкий. Стійкий до кореневих і стеблових гнилей та пухирчастої сажки.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. 
Дуже добре реагує на високий агрофон. Краще розкриває свій генетичний потен-
ціал в умовах вирощування Полісся і Лісостепу. Придатний для сівби в оптималь-
но ранні строки. Рекомендована густота на період збирання: в зоні Полісся — до 
90 тис. рослин/га, у Лісостепу — 60–80 тис. рослин/га

.

Насіння кукурудзи

Компанія «Сингента» спеціалізується 
на гібридах кукурудзи зернового і 
силосного напрямку. 
 
Особлива увага при підборі гібридів приділяється 
стабільності і стійкості до основних хвороб та 
несприятливих чинників, передусім посухи. 
Для нас важлива не теоретична максимальна 
врожайність гібрида, а реальні показники, отримані 
в несприятливі, посушливі роки. 
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Інтенсивного типу для ранньої сівби

Скоростиглий гібрид, що дозволяє отримати ранній урожай зерна 
й поживного силосу для худоби. Швидка віддача вологи зерном 
під час дозрівання. Високий вміст крохмалю (близько 70 % у сухій 
речовині). Середній вихід спирту зі 100 кг сухого зерна — 44 %. 

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньоранній.
ВИКОРИСТАННЯ. Зерно, силос.
ТИП ЗЕРНА. Кременистоподібний.
ТИП АДАПТИВНОСТІ. Інтенсивний.

СТІЙКІСТЬ. 
Холодостійкий. Стійкий до стеблових гнилей, пухирчастої і летючої сажок.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. 
Дуже добре реагує на високий агрофон. Краще розкриває свій генетичний 
потенціал в умовах вирощування Полісся й Лісостепу. Рекомендована гус-
тота на період збирання у Лісостепу — 60–80 тис. рослин/га, у зоні Полісся —  
до 90 тис. рослин/га. Не рекомендується використовувати високі норми гербіци-
дів групи сульфонілсечовин.

Посухостійкий для низького агрофону

Швидкий ріст на початку вегетації; еректоїдний тип листків; дов-
гий вирівняний качан; високий вихід зерна, у середньому 85 %. 

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньоранній.
ВИКОРИСТАННЯ. Зерно, силос.
ТИП ЗЕРНА. Кременистоподібний.
ТИП АДАПТИВНОСТІ. Високоадаптивний.

СТІЙКІСТЬ. 
Посухостійкий. Стійкий до основних хвороб, в т. ч. пухирчастої сажки.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. 
Гібрид адаптований до вирощування за екстенсивною технологією. Придатний 
для вирощування в усіх зонах кукурудзосіяння України. Рекомендована гус-
тота на період збирання в зоні Полісся — до 90 тис. рослин/га, у Лісостепу —  
55–65 тис. рослин/га, у Степу — 45–55 тис. рослин/га.
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Насіння кукурудзи

Висока урожайність в умовах посухи

Гібрид має високий потенціал урожайності (об'ємний багаторядний 
качан, тонкий стрижень), високий рівень посухостійкості. Швидка 
віддача вологи зерном під час дозрівання. Еректоїдний тип розмі-
щення листків. Рослини типу Stay Green забезпечують високу якість 
корму для тварин. Вміст у зерні крохмалю — 72–74 %.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньоранній.
ВИКОРИСТАННЯ. Зерно, силос.
ТИП ЗЕРНА. Зубоподібний.
ТИП АДАПТИВНОСТІ. Середньопластичний.

СТІЙКІСТЬ. 
Посухостійкий. Високотолерантний до стеблових і кореневих гнилей, пухирчастої 
сажки.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. 
Гібрид рекомендований для вирощування в зонах Полісся, Лісостепу і Пів-
нічного Степу України. Рекомендована густота під час збирання: Полісся —  
70–80 тис. рослин/га, Лісостеп — 60–70 тис. рослин/га, Степ — 50–60 тис. рослин/га.

Стабільний у мінливих умовах

Швидкий ріст на початку вегетації. Швидка віддача вологи зерном 
під час дозрівання. Вихід спирту (100 %) зі 100 кг сухого зерна — 
близько 45 %. Середній вміст крохмалю в сухій речовині — 75,1 %.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньоранній.
ВИКОРИСТАННЯ. Зерно, силос.
ТИП ЗЕРНА. Кременистоподібний.
ТИП АДАПТИВНОСТІ. Високоадаптивний.

СТІЙКІСТЬ. 
Холодостійкий гібрид, має добрий рівень посухостійкості. Високотолерантний до 
кореневих і стеблових гнилей, пухирчастої сажки, гельмінтоспоріозу, іржі. Має 
високу стійкість до вилягання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. 
Гібрид придатний для вирощування за екстенсивною технологією. Рекомендова-
но оптимально ранні строки посіву. Гібрид рекомендований для вирощування в 
зонах Полісся і Північного Лісостепу.

НК Неріса ФАО 200СИ Феномен ФАО 220 НК Неріса ФАО 200Делітоп ФАО 220
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Високоінтенсивний і стійкий до фузаріозу стебла

Характеризується доброю якістю зерна й силосу (містить до 74,3 % 
крохмалю в сухій речовині). Зерно придатне для переробки на  
крупу. Еректоїдний тип розміщення листків. Висока швидкість від-
дачі вологи зерном при дозріванні.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньоранній.
ВИКОРИСТАННЯ. Зерно, силос.
ТИП ЗЕРНА. Кременистоподібний.
ТИП АДАПТИВНОСТІ. Інтенсивний.

СТІЙКІСТЬ. 
Холодостійкий, стійкий до ураження збудниками сажкових, стеблових хвороб і 
кореневих гнилей. Має високу стійкість до вилягання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. 
Дуже добре реагує на високий агрофон. Краще розкриває свій генетичний потен-
ціал в умовах вирощування Полісся і Лісостепу. Придатний для сівби в оптималь-
но ранні строки. Рекомендована густота на період збирання: в зоні Полісся — до 
90 тис. рослин/га, у Лісостепу — 55–65 тис. рослин/га.

Високоврожайний і стійкий до стеблових гнилей

Унікальність гібрида полягає в поєднанні високої стійкості до 
зниження температур на початкових фазах розвитку та посухи в  
період вегетації. Високий потенціал урожайності, відмінна віддача 
вологи зерном під час дозрівання. Рослини типу Stay Green. Вміст 
крохмалю в абсолютно сухому зерні — 73–75 %.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньоранній.
ВИКОРИСТАННЯ. Зерно, силос.
ТИП ЗЕРНА. Кременисто-зубоподібний.
ТИП АДАПТИВНОСТІ. Середньопластичний.

СТІЙКІСТЬ. 
Висока толерантність до стеблових гнилей, прикореневого вилягання і пухир-
частої сажки.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. 
Гібрид добре реагує на підвищений агрофон. Рекомендований для вирощуван-
ня в зоні Полісся і Лісостепу України при густоті на період збирання: Полісся —  
75–85 тис. рослин/га, Лісостеп — 60–70 тис. рослин/га.

НК Неріса ФАО 200НК Фалькон ФАО 220 НК Неріса ФАО 200СИ Енігма ФАО 230
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Скоростиглий чемпіон урожайності

Гібрид має високий потенціал урожайності, швидку вологовідда-
чу зерном при дозріванні. Еректоїдний тип розміщення листків. 
Рослини типу Stay Green забезпечують високу якість корму для 
тварин.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньоранній.
ВИКОРИСТАННЯ. Зерно, силос.
ТИП ЗЕРНА. Кременисто-зубоподібний.
ТИП АДАПТИВНОСТІ. Інтенсивний.

СТІЙКІСТЬ. 
Посухостійкий. Високотолерантний до стеблових і кореневих гнилей, пухирчастої 
сажки, гельмінтоспоріозу.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. 
Найкраще розкриває потенціал на родючих ґрунтах і високому агрофоні. Реко-
мендовано оптимально ранні терміни посіву для вирощування в зонах Полісся й 
Лісостепу при густоті на період збирання в зоні Полісся — 75–85 тис. рослин/га,  
у зоні Лісостепу — 60–70 тис. рослин/га.

Висока продуктивність в умовах стресу

Гібриду властивий прискорений темп росту на початку вегетації. 
Чудово поєднує ранньостиглість із високою продуктивністю, у т. 
ч. в посушливих умовах. Середньостійкий до утворення пасинків. 
Розташування качанів на стеблі переважно вертикальне. Довжи-
на обгорток дорівнює довжині качана.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньоранній.
ВИКОРИСТАННЯ. Зерно.
ТИП ЗЕРНА. Кременисто-зубоподібний.
ТИП АДАПТИВНОСТІ. Високоадаптивний.

СТІЙКІСТЬ. 
Посухостійкий. Високотолерантний до стеблових і кореневих гнилей та пухир-
частої сажки.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. 
Адаптований до вирощування в усіх регіонах кукурудзосіяння України. Рекомен-
дована густота на період збирання в зоні Полісся — 75–90 тис. рослин/га, у Лісо-
степу — 60–70 тис. рослин/га, у Степу — 45–55 тис. рослин/га.

НК Неріса ФАО 200СИ Новатоп ФАО 240 НК Неріса ФАО 200СИ Респект ФАО 240
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Стійкий до стеблових гнилей із швидкою вологовіддачею

Гібрид має середні темпи росту на початку вегетації. Качан се-
реднього розміру, у сприятливих умовах схильний до видовження. 
Довжина обгортки дорівнює довжині качана. Здатність гібрида 
формувати другий качан середня. Зерно швидко віддає вологу 
під час дозрівання.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньоранній.
ВИКОРИСТАННЯ. Зерно.
ТИП ЗЕРНА. Зубоподібний.
ТИП АДАПТИВНОСТІ. Середньопластичний.

СТІЙКІСТЬ. 
Добра посухостійкість і толерантність до пухирчастої сажки. Стійкий до виляган-
ня. Не схильний до пасинкування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. 
Гібрид адаптований до вирощування в усіх регіонах кукурудзосіяння України. Ре-
комендована густота на період збирання в зоні Полісся — до 80 тис. рослин/га, у 
Лісостепу — 60–70 тис. рослин/га, у Степу — 45–55 тис. рослин/га.

Швидка віддача вологи зерном під час дозрівання

Високий потенціал урожайності. Швидка віддача вологи зерном 
під час дозрівання. Гібрид стабільний, адаптований до вирощу-
вання в різних кліматичних зонах України. Краще розкриває по-
тенціал на родючих ґрунтах і високому агрофоні.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньоранній.
ВИКОРИСТАННЯ. Зерно.
ТИП ЗЕРНА. Зубоподібний.
ТИП АДАПТИВНОСТІ. Інтенсивний.

СТІЙКІСТЬ. 
Має добру посухостійкість. Високотолерантний до іржі та гельмінтоспоріозу.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. 
Рекомендовано оптимально ранні терміни посіву. Найкраще розкриває потенціал 
на родючих ґрунтах і високому агрофоні в зонах Полісся й Лісостепу України. 
Рекомендована густота на період збирання в зоні Полісся — 75–85 тис. рослин/га, 
Лісостеп — 60–70 тис. рослин/га.

НК Неріса ФАО 200СИ Вералія ФАО 260 НК Неріса ФАО 200СИ Ондіна ФАО 260
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Висока посухостійкість і швидка вологовіддача

Гібридові властиві високий рівень урожайності і швидка віддача 
вологи зерном у період дозрівання. За лабораторними даними, 
вміст крохмалю в абсолютно сухому зерні — 72–73 %.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньоранній.
ВИКОРИСТАННЯ. Зерно.
ТИП ЗЕРНА. Зубоподібний.
ТИП АДАПТИВНОСТІ. Інтенсивний.

СТІЙКІСТЬ. 
Посухостійкий. Стійкий до вилягання, стеблових і кореневих гнилей та пухир-
частої сажки.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. 
Гібрид рекомендовано для вирощування в зонах Полісся, Лісостепу і Пів-
нічного Степу України. Рекомендована густота під час збирання: Полісся —  
70–80 тис. рослин/га, Лісостеп — 60–70 тис. рослин/га, Північний Степ —  
50–60 тис. рослин/га.

Висока урожайність, стійкість до посухи,  
фузаріозу качана і гнилей

Гібрид високоврожайний, характеризується швидким ростом і 
розвитком у своїй групі стиглості та швидкою віддачею вологи 
зерном при дозріванні. Тип розміщення листків еректоїдний.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньоранній.
ВИКОРИСТАННЯ. Зерно.
ТИП ЗЕРНА. Зубоподібний.
ТИП АДАПТИВНОСТІ. Середньопластичний.

СТІЙКІСТЬ. 
Посухостійкий. Стійкий до фузаріозу качана, стеблової і кореневої гнилей, гель-
мінтоспоріозу, а також до вилягання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. 
Гібрид адаптовано до вирощування в зонах Лісостепу і Північного Степу при гус-
тоті на період збирання в Лісостепу — 60–75 тис. рослин/га, у Північному Степу —  
45–55 тис. рослин/га.

НК Неріса ФАО 200СИ Аріосо ФАО 270 НК Неріса ФАО 200СИ Аладіум ФАО 280
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Висока стійкість до фузаріозу качана і гнилей

Гібриду властиві середній темп росту на початку вегетації, висо-
кий потенціал урожайності, швидка віддача вологи зерном при 
дозріванні, висока ремонтантність. Довжина обгортки дорівнює 
довжині качана.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньоранній.
ВИКОРИСТАННЯ. Зерно.
ТИП ЗЕРНА. Зубоподібний.
ТИП АДАПТИВНОСТІ. Інтенсивний.

СТІЙКІСТЬ. 
Стійкий до вилягання і пасинкування. Має добру посухостійкість і толерантність 
до пухирчастої сажки.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. 
Гібрид адаптовано до вирощування в зоні Південного Полісся, Лісостепу та Північ-
ного Степу при густоті на період збирання: Південне Полісся — 60–75 тис. рослин/га, 
Лісостеп — 55–70 тис. рослин/га, Північний Степ — 50–60 тис. рослин/га.

Висока продуктивність, стійкість до посухи,  
фузаріозу і стеблових гнилей

Гібрид здатний забезпечувати високу і стабільну урожайність. Має 
середні темпи росту на початку вегетації. Тип листка еректоїдний. 
Вихід зерна з качанів — у середньому 83 %.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньостиглий.
ВИКОРИСТАННЯ. Зерно.
ТИП ЗЕРНА. Зубоподібний.
ТИП АДАПТИВНОСТІ. Середньопластичний.

СТІЙКІСТЬ. 
Має добру посухостійкість. Стійкий до пухирчастої сажки, гельмінтоспоріозу, 
іржі, фузаріозу качана і вилягання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. 
Придатний для вирощування в усіх районах кукурудзосіяння України. Реко-
мендований для вирощування в зонах Лісостепу і Північного Степу при гус-
тоті на час збирання в Лісостепу — 60–75 тис. рослин/га, у Північному Степу —  
45–55 тис. рослин/га.

НК Неріса ФАО 200НК Канзас ФАО 290 НК Неріса ФАО 200НК Кобальт ФАО 320
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Високі інтенсивність та компенсаційний потенціал

Гібридові властиві високий і стабільний рівень урожайності, швид-
ка віддача вологи під час дозрівання. Еректоїдний тип розміщення 
листків. У сприятливих умовах формує два господарсько-придат-
ні качани.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньостиглий.
ВИКОРИСТАННЯ. Зерно.
ТИП ЗЕРНА. Зубоподібний.
ТИП АДАПТИВНОСТІ. Інтенсивний.

СТІЙКІСТЬ. 
Середньо- і високотолерантний до стресових умов середовища, кореневих і сте-
блових гнилей, пухирчастої сажки, іржі, гельмінтоспоріозу.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. 
Добре реагує на високий агрофон. Рекомендовано оптимальні ранні строки сів-
би. Гібрид адаптовано до вирощування в зонах Лісостепу і Північного Степу при 
густоті на час збирання в Лісостепу — 60–70 тис. рослин/га, у Північному Степу —  
45–55 тис. рослин/га.

Високоінтенсивний, посухостійкий,  
із швидкою вологовіддачею

Гібриду властиві висока урожайність і швидка віддача вологи 
зерном у період дозрівання. Має середній темп росту на початку 
вегетації; еректоїдний тип розміщення листків на стеблі. У сприят-
ливих умовах схильний до двокачанності.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньостиглий.
ВИКОРИСТАННЯ. Зерно, силос.
ТИП ЗЕРНА. Зубоподібний.
ТИП АДАПТИВНОСТІ. Інтенсивний.

СТІЙКІСТЬ. 
Толерантний до пухирчастої сажки і вилягання. Слабостійкий до пасинкування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. 
Найкраще розкриває потенціал при вирощуванні за інтенсивною технологією. Гі-
брид адаптовано до вирощування в зонах Лісостепу і Північного Степу при гус-
тоті на період збирання в Лісостепу — 60–75 тис. рослин/га, у Північному Степу —  
45–55 тис. рослин/га.

НК Неріса ФАО 200НК Термо ФАО 330 НК Неріса ФАО 200НК Люціус ФАО 340
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Висока і стабільна урожайність

Гібрид з високим потенціалом урожайності (об'ємний багаторяд-
ний качан, тонкий стрижень), швидкою віддачею зерном вологи 
під час дозрівання та швидким ростом на початку вегетації. Ерек-
тоїдний тип розміщення листків на основному стеблі. Чудово реа-
гує на підвищений агрофон.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньостиглий.
ВИКОРИСТАННЯ. Зерно.
ТИП ЗЕРНА. Зубовидний.
ТИП АДАПТИВНОСТІ. Середньопластичний.

СТІЙКІСТЬ. 
Стійкий до прикореневого і стеблового вилягання. Має добру посухостійкість. Ви-
сокотолерантний до стеблових і кореневих гнилей, фузаріозу, пухирчастої сажки.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. 
Найкраще розкриває свій потенціал в умовах вирощування Лісостепу і Пів-
нічного Степу України. Рекомендована густота під час збирання: Лісостеп —  
60–70 тис. рослин/га, Північний Степ — 45–55 тис. рослин/га.

НК Неріса ФАО 200СИ Ірідіум ФАО 350

Екстенсивний, посухостійкий, придатний для Mini- та No-Till

Стабільний гібрид кукурудзи з потужною кореневою системою, 
добре використовує природну родючість ґрунту. Ефективно вико-
ристовує підвищений агрофон. Рослини типу Stay Green. Швидка 
віддача вологи зерном при дозріванні.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньостиглий.
ВИКОРИСТАННЯ. Зерно, силос.
ТИП ЗЕРНА. Зубоподібний.
ТИП АДАПТИВНОСТІ. Високоадаптивний.

СТІЙКІСТЬ. 
Толерантний до кореневих і стеблових гнилей, пухирчастої сажки, гельмінтоспо-
ріозу, іржі. Стійкий до вилягання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. 
Придатний для вирощування за технологією мінімального й нульового обробітку 
ґрунту. Рекомендований для вирощування в зонах Степу і Лісостепу України.

НК Неріса ФАО 200Фуріо ФАО 350
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Висока врожайність, стійкість до посухи

Високоврожайний гібрид. Чудово реагує на зрошення. Швидка 
віддача вологи зерном при дозріванні.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньопізній.
ВИКОРИСТАННЯ. Зерно, силос.
ТИП ЗЕРНА. Зубоподібний.
ТИП АДАПТИВНОСТІ. Середньопластичний.

СТІЙКІСТЬ. 
Стійкий до посухи і вилягання. Толерантний до кореневих і стеблових гнилей, 
пухирчастої сажки, гельмінтоспоріозу й іржі.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. 
Гібрид рекомендований для вирощування в зонах Лісостепу і Степу України 
при густоті на період збирання в Лісостепу — 55–65 тис. рослин/га, у Степу —  
40–55 тис. рослин/га.

НК Неріса ФАО 200Сіско ФАО 400

Висока схильність до двокачанності

Гібрид характеризується високою і стабільною урожайністю. 
Схильний до двокачанності. Еректоїдний тип розміщення листків 
на основному стеблі. Швидка віддача вологи зерном під час до-
зрівання (порівняно зі стандартами має нижчу на 5–6 % вологість 
зерна).

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньостиглий.
ВИКОРИСТАННЯ. Зерно.
ТИП ЗЕРНА. Зубоподібний.
ТИП АДАПТИВНОСТІ. Середньопластичний.

СТІЙКІСТЬ. 
Характеризується доброю посухостійкістю та стійкістю до вилягання і основних 
хвороб кукурудзи (кореневих і стеблових гнилей, пухирчастої сажки, гельмінто-
споріозу, іржі).

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. 
Придатний для вирощування за технологією мінімального й нульового обробітку 
ґрунту. Рекомендований для вирощування у Лісостепу і Степу при густоті на період 
збирання в Лісостепу — 55–65 тис. рослин/га, у Степу — 40–55 тис. рослин/га.

НК Неріса ФАО 200Селест ФАО 390
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Високоінтенсивний, посухостійкий,  
найкращий для зрошення

Гібрид має високий і стабільний рівень урожайності. Швидко 
вступає у фазу цвітіння (у своїй групі стиглості). Швидка віддача 
вологи зерном при дозріванні.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньопізній.
ВИКОРИСТАННЯ. Зерно, силос.
ТИП ЗЕРНА. Зубоподібний.
ТИП АДАПТИВНОСТІ. Інтенсивний.

СТІЙКІСТЬ. 
Стійкий до вилягання, кореневих і стеблових гнилей, пухирчастої й летючої сажок. 
Характеризується доброю посухо- і жаростійкістю.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. 
Краще розкриває свій генетичний потенціал на високому агрофоні в умовах 
зрошення у південних регіонах країни. Рекомендовано оптимально ранні строки 
сівби. Густота під час збирання на богарі — 40–50 тис. рослин/га, на зрошенні —  
70–80 тис. рослин/га.

НК Неріса ФАО 200НК Пако ФАО 440
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Насіння соняшнику. Програма Solguard

Компанія «Сингента», одна з найбільших 
міжнародних компаній у галузі виробни-
цтва насіння та засобів захисту рослин, 
заснувала перший у світі Науково-дослід-
ний центр з вивчення вовчка та контро-
лю цього паразита у посівах соняшнику 
(Broomrape Centre of Excellence). 

Це новітній технічний центр, що є носієм 
передового світового досвіду, у якому 
не лише ідентифікують раси вовчка, а 
й розробляють нові рішення у захисті 
соняшнику від цього паразита. Багато-
річний науковий досвід дозволяє зро-
бити висновки, що сьогодні єдина мож-

ливість контролювати вовчок та 
зменшити його шкодочинність 

— використання комплексного під-
ходу програми Solguard від компанії 
«Сингента».

Фахівці компанії «Сингента» вже більше як 20 років приділяють велику 
увагу вирішенню проблеми вовчка. Результатом їхньої копіткої наукової 
діяльності став внесок у розвиток і впровадження виробничої системи 
Clearfield®, виведення гібридів соняшнику зі стійкістю до вовчка.

ДОТРИМАННЯ 
АГРОТЕХНІЧНИХ 
ЗАХОДІВ

Дозволяє запобігти 
поширенню вовчка та 
обмежити появу нових 
рас, зменшити запаси 
його насіння у ґрунті.

ГЕНЕТИЧНИЙ  
ЗАХИСТ 

Правильний вибір 
насіння дозволяє 
ефективно 
контролювати вовчок 
та унеможливити 
провокацію  
еволюції рас.

ГЕРБІЦИДНИЙ  
КОНТРОЛЬ

Використання 
Clearfield® гербіциду 
Каптора забезпечує 
контроль усіх 
рас вовчка та 
однодольних і 
дводольних видів 
бур’янів.

Програма Solguard містить три професійні рівні захисту соняшнику
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Унікальний знак Clearfield® є зареєстрованою торговою маркою 
компанії «BASF». © 2016 BASF. Усі права захищено. 



ПРОФЕСІЙНІ 
РІВНІ ЗАХИСТУ 
СОНЯШНИКУ 
ВІД ВОВЧКА
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Завдяки селекційній програмі та 
роботі багатьох центрів з дослідження 
й розробки «Сингента» впроваджує 
у виробництво гібриди, які повністю 
відповідають певним умовам 
вирощування і виробничим завданням. 
Усі гібриди соняшнику перед комерційним 
використанням проходять всебічні 
багаторічні випробування й тестування 
в тих ґрунтово-кліматичних умовах, у 
яких їх надалі вирощуватимуть. Гібриди 
компанії «Сингента» характеризуються 
високою пластичністю і максимально 
реалізують свій потенціал за умов 
дотримання всіх технологічних вимог, як-
от глибока оранка, сівозміна, захист від 
бур’янів, внесення добрив та ін.

Нині «Сингента» — незаперечний лідер у виробництві 
високоякісного насіннєвого матеріалу. Класичний 
сегмент представлено широким асортиментом гібридів 
із різним рівнем стиглості від ранніх до пізньостиглих, 
адаптованих до різних зон вирощування. Цим гібридам 
властиві високий потенціал урожайності, високий вміст 
олії, відмінна стійкість до хвороб і посухи, а головна 
перевага нових гібридів — стійкість до нових рас 
вовчка.

Насіння соняшнику. Класичні гібриди

Найвища врожайність у ранній групі стиглості, не зменшує 
врожайність за пізніх строків посіву

Найкращий потенціал урожайності в ранньому сегменті. Гібрид по-
мірно-інтенсивного типу з високою енергією росту на початкових 
етапах. При частих опадах та прохолодній погоді під час і після цві-
тіння може подовжуватися вегетація. Стабільний. Пластичний до 
строків посіву (можна сіяти в оптимально пізні строки). Добре реа-
гує на плодючість ґрунтів і високий агрофон.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Ранньостиглий.
ВИКОРИСТАННЯ. Класичний.
ВМІСТ ОЛІЇ. Дуже високий (до 53 %).

ВИСОТА РОСЛИН. Середня (залежно від вологозабезпечення).

СТІЙКІСТЬ. Висока толерантність до фомозу і фомопсису, середня — до білої 
та сірої гнилі кошика. Стійкий до вовчка рас А–Е.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Адаптований до вирощування в усіх 
зонах України. Не рекомендується загущувати посіви і зловживати азотними 
добривами.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА. В посушливих умовах Південного Степу і 
Приазов’я — 35–40 тис. рослин/га; в умовах помірного й достатнього зволожен-
ня в зоні Степу, Лісостепу та Полісся — 45–50 тис. рослин/га.

НК РокіАрена ПР
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Насіння соняшнику. Класичні гібриди

Найранніший гібрид, раннє збирання дозволяє  
вчасно посіяти озимі

Високопластичний гібрид екстенсивного типу з високою енергією 
росту на початкових етапах. Має добру стійкість до стресових умов 
навколишнього середовища завдяки раннім строкам цвітіння. По-
єднує ранньостиглість і високу врожайність. Пластичний до строків 
посіву (можна сіяти в оптимально пізні строки).

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Ранньостиглий.
ВИКОРИСТАННЯ. Класичний.
ВМІСТ ОЛІЇ. Середній (до 47–50 %). 

ВИСОТА РОСЛИН. Середня (залежно від вологозабезпечення).

СТІЙКІСТЬ. Стійкий до вовчка рас А–Е. Висока толерантність до фомозу, 
несправжньої борошнистої роси, середня — до фомопсису і білої гнилі. Добра 
посухостійкість і жаростійкість.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Рекомендується дотримуватися сіво-
зміни. Придатний для вирощування за технологією мінімального обробітку ґрун-
ту. Адаптований до вирощування в усіх зонах України, крім украй посушливих.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА. В посушливих умовах Південного Степу і 
Приазов’я — 40–45 тис. рослин/га; в умовах помірного і достатнього зволожен-
ня в зоні Степу, Лісостепу й Полісся — 50–55 тис. рослин/га.

Санлука РМАрена ПР

Стабільно висока врожайність в умовах посухи та 
стійкість до нових рас вовчка

Гібрид екстенсивного типу з високими темпами росту на початко-
вих етапах розвитку. Генетично близький до гібрида Санбро МР. 
Високий потенціал урожайності (у своїй групі стиглості).

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньоранній.
ВИКОРИСТАННЯ. Класичний.
ВМІСТ ОЛІЇ. Середній (до 48–49 %).

ВИСОТА РОСЛИН. Вище середньої (залежно від вологозабезпечення).

СТІЙКІСТЬ. Відмінна посухостійкість і жаростійкість. Стійкий до вовчка  
рас A–F.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Рекомендується дотримання сівозмі-
ни і класичної технології обробітку ґрунту. Не рекомендується розміщувати на 
полях з високим інфекційним фоном фомопсису. Рекомендований для вирощу-
вання в зоні Південного Степу України.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА. 40–45 тис. рослин/га.

БосфораАрена ПР
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Найбільш інтенсивний гібрид за високого агрофону в 
умовах достатнього зволоження

Гібрид високоінтенсивного типу з високою початковою енергією 
росту. Добре реагує на родючі ґрунти й добрива. Генетично близь-
кий до гібрида НК Бріо. Пластичний до строків посіву. Дуже висо-
кий потенціал урожайності.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньоранній.
ВИКОРИСТАННЯ. Класичний.
ВМІСТ ОЛІЇ. Високий (до 50–52 %). 

ВИСОТА РОСЛИН. Середня (залежно від вологозабезпечення).

СТІЙКІСТЬ. Висока толерантність до фомозу й фомопсису, середня — до 
білої гнилі. Стійкий до вовчка рас А–Е.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Рекомендовано дотримання сівозмі-
ни й класичної технології обробітку ґрунту. Рекомендовано для вирощування в 
зонах Лісостепу і Північного Степу України.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА. 45–50 тис. рослин/га.

Насіння соняшнику. Класичні гібриди

НК ДолбіАрена ПР

Унікальне поєднання стійкості до посухи,  
хвороб та нових рас вовчка

Гібрид помірно-інтенсивного типу з високою початковою енергією 
росту та високим потенціалом урожайності в посушливих умовах.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньоранній.
ВИКОРИСТАННЯ. Класичний.
ВМІСТ ОЛІЇ. Середній (до 47–49 %).

ВИСОТА РОСЛИН. Середня (залежно від вологозабезпечення).

СТІЙКІСТЬ. Посухостійкий. Толерантний до хвороб (фомопсису, вертицильозу, 
білої гнилі). Стійкий до вовчка рас А–G*.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Рекомендовано для вирощування в 
усіх регіонах.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА. В посушливих умовах Південного Степу і 
Приазов’я — 35–40 тис. рослин/га; в умовах помірного й достатнього зволожен-
ня в зоні Степу, Лісостепу й Полісся — 45–50 тис. рослин/га.

СИ КадіксАрена ПР

Стійкий  
до вовчка  

рас 

A–G*
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Насіння соняшнику. Класичні гібриди

Лідер із продажів у світі, максимальна  
врожайність в умовах Лісостепу

Високоврожайний гібрид соняшнику інтенсивного типу вирощуван-
ня. Найраніший у своїй групі стиглості. На перших етапах розвитку 
має сповільнені темпи росту. Гібрид адаптовано до вирощування за 
класичною технологією.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньостиглий.
ВИКОРИСТАННЯ. Класичний.
ВМІСТ ОЛІЇ. Високий (до 52 %).

ВИСОТА РОСЛИН. Середня (залежно від вологозабезпечення).

СТІЙКІСТЬ. Стійкий до вовчка рас А–Е. Висока стійкість до фомозу й фомоп-
сису, середня — до білої гнилі. Висока стійкість до вилягання, середня — до 
посухи.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Рекомендовано дотримання сіво-
зміни та оптимальних строків посіву. Рекомендований для вирощування в зоні 
Центрального й Північного Степу, Лісостепу та Полісся України.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА. 45–55 тис. рослин/га.

Відмінна толерантність до нових рас  
вовчка в умовах посухи

Гібрид екстенсивного типу з високими темпами росту на початко-
вих етапах розвитку.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньоранній.
ВИКОРИСТАННЯ. Класичний.
ВМІСТ ОЛІЇ. Середній (до 48 %).

ВИСОТА РОСЛИН. Вище середньої (залежно від вологозабезпечення).

СТІЙКІСТЬ. Відмінна посухостійкість. Стійкий до вовчка рас А–F. Середня 
стійкість до вилягання. Низька толерантність до фомопсису, тому гібрид не 
рекомендується вирощувати у господарствах з осередками цієї хвороби.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Рекомендується дотримання сівозмі-
ни і класичної технології обробітку ґрунту. Не рекомендується розміщувати на 
полях з високим інфекційним фоном фомопсису. Рекомендований для вирощу-
вання в зоні Південного Степу України.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА. 35–45 тис. рослин/га.

ТрансолАрена ПР НК БріоАрена ПР
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Відмінний партнер для переробників,  
рекорд урожаю олії

Гібрид інтенсивного типу з доброю енергією росту і високим по-
тенціалом урожайності. Найкращу віддачу забезпечує на родючих 
ґрунтах. Рекомендований для олієпереробних підприємств як 
один із найбільш високоврожайних гібридів з високим вмістом 
олії. Наприкінці вегетації стебло рослин на вигляд здорове, без 
пошкодження хворобами.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньостиглий.
ВИКОРИСТАННЯ. Класичний.
ВМІСТ ОЛІЇ. Дуже високий (до 54 %). 

ВИСОТА РОСЛИН. Середня (залежно від вологозабезпечення).

СТІЙКІСТЬ. Вища за середню стійкість до посухи. Стійкий до вовчка рас А–Е. 
Дуже добра толерантність до фомопсису й фомозу, середня стійкість до білої гнилі.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Рекомендовано дотримання сівозміни 
й класичної технології обробітку ґрунту для вирощування по всій території України.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА. У посушливих умовах Південного та Цен-
трального Степу — 35–40 тис. рослин/га; в умовах помірного й достатнього 
зволоження в зоні Північного Степу, Лісостепу й Полісся — 45–50 тис. рослин/га.

Насіння соняшнику. Класичні гібриди

НК КондіАрена ПР

Стабільність за будь-яких умов і на бідних ґрунтах, при не-
великій густоті здатний до компенсації врожаю за рахунок 
збільшення розміру кошика й насіння 

Гібрид екстенсивного типу з середньою енергією росту на почат-
кових етапах розвитку. Придатний до вирощування на будь-яких 
типах ґрунтів. Пластичний до строків посіву. При зріджених посівах 
(< 40 тис. рослин/га) формує велике насіння. Високотехнологічний 
для збирання.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньостиглий.
ВИКОРИСТАННЯ. Класичний.
ВМІСТ ОЛІЇ. Високий (до 48–52 %).

ВИСОТА РОСЛИН. Середня (залежно від вологозабезпечення).

СТІЙКІСТЬ. Стійкий до вовчка рас А–Е. Висока толерантність до білої та сірої 
гнилей, середня — до фомозу й фомопсису. Добра посухостійкість.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Придатний для вирощування за 
мінімальною технологією обробітку ґрунту та на ґрунтах із низьким рівнем родю-
чості. Адаптований до вирощування в усіх зонах України.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА. В посушливих умовах Південного Степу і 
Приазов’я — 35–40 тис. рослин/га; в умовах помірного й достатнього зволожен-
ня в зоні Степу, Лісостепу й Полісся — 45–50 тис. рослин/га.

Опера ПРАрена ПР
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Насіння соняшнику. Класичні гібриди

Стабільно висока врожайність та стійкість  
до вовчка і хвороб

Високоврожайний гібрид помірно-інтенсивного типу з висо-
кою початковою енергією росту. Генетично близький до гібрида  
НК Конді. Пластичний до різних способів обробітку ґрунту.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньостиглий.
ВИКОРИСТАННЯ. Класичний.
ВМІСТ ОЛІЇ. Дуже високий (до 52 %).

ВИСОТА РОСЛИН. Середня (залежно від вологозабезпечення).

СТІЙКІСТЬ. Стійкий до вовчка рас А–G*. Толерантний до хвороб (фомозу, 
фомопсису). Має добру стійкість до посухи.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Рекомендовано для вирощування в 
зоні Центрального і Північного Степу, Лісостепу та Полісся.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА. В посушливих умовах — 35–40 тис. рослин/га. 
В умовах помірного й достатнього зволоження — 45–50 тис. рослин/га.

Найкращі врожайність та вміст олії  
в умовах нових рас вовчка

Високоврожайний гібрид інтенсивного типу з високою початковою 
енергією росту. Генетично близький до гібрида НК Конді. Унікаль-
не поєднання толерантності до хвороб і посухи.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньостиглий.
ВИКОРИСТАННЯ. Класичний.
ВМІСТ ОЛІЇ. Дуже високий (до 53 %).

ВИСОТА РОСЛИН. Середня (залежно від вологозабезпечення).

СТІЙКІСТЬ. Стійкий до вовчка рас А–G*. Висока стійкість до фомозу, фомоп-
сису і білої гнилі. Середня стійкість до вилягання та добра стійкість до посухи.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Рекомендовано для інтенсивної 
технології вирощування в зоні Центрального і Північного Степу, Лісостепу та 
Полісся.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА. В посушливих умовах — 35–40 тис. рослин/га. 
В умовах помірного й достатнього зволоження — 45–50 тис. рослин/га.

СИ ЛаскалаАрена ПРСИ КупаваАрена ПР

Стійкий  
до вовчка  

рас 

A–G*

Стійкий  
до вовчка  

рас 

A–G*
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Рекордсмен з урожайності та олійності в умовах нових  
рас вовчка, толерантний до посухи

Гібрид помірно-інтенсивного типу. Поєднує високий потенціал уро-
жайності та високу толерантність до нових рас вовчка й основних 
хвороб соняшнику. Генетично близький до гібрида НК Армоні.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньопізній.
ВИКОРИСТАННЯ. Класичний.
ВМІСТ ОЛІЇ. Дуже високий (до 52 %).

ВИСОТА РОСЛИН. Середня (залежно від вологозабезпечення).

СТІЙКІСТЬ. Добра посухостійкість і висока толерантність до фомопсису і білої 
гнилі. Стійкий до вовчка рас A–G*.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Рекомендований для вирощування в 
усіх зонах, крім украй посушливих регіонів.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА. В посушливих умовах Південного Степу і 
Приазов’я — 35–40 тис. рослин/га; в умовах помірного й достатнього зволожен-
ня в зоні Степу, Лісостепу й Полісся — 45–50 тис. рослин/га.

Найвищий потенціал урожайності в умовах нових рас  
вовчка, відмінна толерантність до посухи

Помірно-інтенсивний гібрид лінолевого типу, відмінно розкриває 
потенціал на родючих ґрунтах та при високому рівні агротехніки. 
Має середні темпи росту на перших етапах розвитку. Добра запи-
леність кошика. Висока стабільна врожайність та олійність.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньостиглий.
ВИКОРИСТАННЯ. Класичний.
ВМІСТ ОЛІЇ. Дуже високий (до 52–54 %).

ВИСОТА РОСЛИН. Висока 170–190 см (залежно від вологозабезпечення).

СТІЙКІСТЬ. Стійкий до вовчка рас А–F. Відмінна толерантність до білої гнилі, 
фомопсису, несправжньої борошнистої роси і макрофоміни. Має високу жаро- і 
посухостійкість.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Рекомендовано дотримання сівозміни 
і оптимальних строків посіву. Не рекомендується загущувати посіви. Рекомендо-
ваний для вирощування в усіх зонах України, крім украй посушливих.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА. У посушливих умовах — 40–45 тис. рослин/га, 
в умовах помірного і достатнього зволоження — 45–55 тис. рослин/га.

Насіння соняшнику. Класичні гібриди

ЕстрадаАрена ПРСИ АрізонаАрена ПР

Стійкий  
до вовчка  

рас 

A–G*
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Насіння соняшнику. Класичні гібриди
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Стабільна запиленість кошика навіть у стресових умовах, 
стійкість до хвороб (склеротинії, вертицильозу)

Гібрид помірно-інтенсивного типу з дуже високим потенціалом уро-
жайності (на рівні НК Армоні). Відмінна запиленість кошика.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньопізній.
ВИКОРИСТАННЯ. Класичний.
ВМІСТ ОЛІЇ. Високий (до 50–52 %).

ВИСОТА РОСЛИН. Середня (залежно від вологозабезпечення).

СТІЙКІСТЬ. Добра посухостійкість і висока толерантність до фомопсису, фо-
мозу, білої гнилі, вертицильозу. Стійкий до вовчка рас А–Е.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Рекомендований для вирощування в 
усіх зонах, крім украй посушливих.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА. В посушливих умовах — 35–40 тис. рослин/га. 
В умовах помірного й достатнього зволоження — 45–50 тис. рослин/га.

Осінній чемпіон

Гібрид інтенсивного типу з дуже високим потенціалом урожайно-
сті (на рівні НК Армоні). Має добрі темпи росту на перших етапах  
органогенезу.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньопізній.
ВИКОРИСТАННЯ. Класичний.
ВМІСТ ОЛІЇ. Високий (понад 50 %).

ВИСОТА РОСЛИН. Середня (залежно від вологозабезпечення).

СТІЙКІСТЬ. Добра посухостійкість і висока толерантність до фомопсису, фо-
мозу, білої гнилі. Стійкий до вовчка рас А–Е.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Рекомендовано дотримання сівозміни 
і оптимальних строків посіву. Не рекомендується загущувати посіви. Рекомендо-
ваний для вирощування в усіх зонах України, крім районів, де присутні нові раси 
вовчка. Добре реагує на класичний обробіток ґрунту.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА. В посушливих умовах — 35–40 тис. рослин/га; 
в умовах помірного і достатнього зволоження — 45–50 тис. рослин/га.

СИ ЕденісАрена ПР СИ ФламенкоАрена ПР



Насіння соняшнику. HTS-гібриди

Олійність понад усе!

Гібрид інтенсивного типу. Має середні темпи росту на перших ета-
пах розвитку. Генетично близький до гібрида НК Бріо. Оптимізова-
но для гербіциду Експрес® компанії «Дюпон». 

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньоранній.
ВИКОРИСТАННЯ. HTS-гібрид.
ВМІСТ ОЛІЇ. Дуже високий (до 55 %).

ВИСОТА РОСЛИН. Середня (залежно від вологозабезпечення).

СТІЙКІСТЬ. Стійкий до вовчка рас А–Е. Високотолерантний до фомозу й фо-
мопсису, несправжньої борошнистої роси. Має середню стійкість до посухи.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Рекомендовано дотримання сіво-
зміни і оптимальних строків посіву. Рекомендований для вирощування в зоні 
Центрального і Північного Степу, Лісостепу та Полісся України.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА. 45–55 тис. рослин/га.

Суміко HTSАрена ПР
Оптимізовано для гербіциду  
Експрес® компанії «Дюпон»

Компанія «Сингента», розуміючи потреби 
сільгоспвиробників, створила свої перші 
HTS-гібриди (Суміко HTS та Субаро HTS), 
які оптимізовано для гербіциду Експрес® 
компанії «Дюпон».

Соняшник як широкорядна культура на початкових 
етапах свого розвитку мало конкурує з бур’янами, 
тому його посіви можуть засмічуватися багатьма їх 
видами, серед яких нетреба, осоти, амброзія тощо. 
Навіть незначна кількість цих бур’янів призводить 
до зниження врожаю. Один із заходів їх контролю — 
застосування гербіциду Експрес®, який дозволено для 
використання на певних толерантних гібридах.

Напрям селекції HTS-гібридів має такі переваги: 
високий потенціал урожайності, високий вміст 
олії, толерантність до основних хвороб, а також 
гомозиготний тип стійкості до гербіциду Експрес®. Це 
робить НТS-гібриди технологічнішими, адже рівень 
фітотоксичності незначний або повністю відсутній після 
застосування цього гербіциду.
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Насіння соняшнику. HTS-гібриди

Новий стандарт урожайності в HTS-сегменті

Помірно-інтенсивний гібрид лінолевого типу. Має високі темпи 
росту на перших етапах розвитку. Генетично близький до гібрида  
НК Армоні. Висока стабільна врожайність та олійність. 

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньопізній.
ВИКОРИСТАННЯ. HTS-гібрид.
ВМІСТ ОЛІЇ. Високий (до 48–50 %).

ВИСОТА РОСЛИН. Середня 165–175 см (залежно від вологозабезпечення).

СТІЙКІСТЬ. Гомозиготний тип стійкості, тобто витримує повну норму (50 г/га) 
гербіциду Експрес®. Стійкий до вовчка рас А–Е. Відмінна толерантність до білої 
гнилі, фомозу, фомопсису, несправжньої борошнистої роси і макрофоміни. 
Висока стійкість до посухи і вилягання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Рекомендовано дотримання 
сівозміни і оптимальних строків посіву. Не рекомендується загущувати посіви. 
Рекомендований для вирощування в усіх зонах України, крім районів, де наявні 
нові раси вовчка.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА. У посушливих умовах — 40–45 тис. рослин/га, 
в умовах помірного і достатнього зволоження — 45–55 тис. рослин/га.

Субаро HTSАрена ПР
Оптимізовано для гербіциду  
Експрес® компанії «Дюпон»

НОВИЙ
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Високоолеїновий соняшник
Факти й перспективи

Цей соняшник виведено традиційними 
методами селекції, і генетичний потен-
ціал вмісту олеїнової кислоти у нього 
найвищий серед олійних культур — до 
92–94  %! Світові тенденції виробництва 
соняшнику засвідчують великі перспек-
тиви цього напрямку в Україні. За останні 
роки частка високоолеїнового соняш-
нику у світі виросла і становить близько 
10  % від усього виробництва. На ринку 
США частка олеїнового соняшнику — по-
над 95 %, у Франції — більше як полови-
на. Розвиток високоолеїнового сегмента 

видається дуже перспективним напрям-
ком, тим паче урожайність кращих сучас-
них високоолеїнових гібридів не посту-
пається традиційним. І при цьому можна 
отримати премію, яка повністю перекри-
ває вартість насіння на гектар. 

Високоолеїнові гібриди соняшнику здо-
бувають дедалі більшу популярність се-
ред виробників, трейдерів і переробників 
сільськогосподарської продукції. Це зу-
мовлено низкою серйозних переваг цьо-
го типу соняшнику, серед яких такі:

–  високоолеїнова олія має найвищий вміст 
вітаміну Е — 45 мг/100 г;

–  при термічній обробці і гідролізації висо-
коолеїнової олії утворюються переважно  
цисізомери, які зменшують вміст холес-
терину й канцерогенів під час приготу-
вання їжі;

–  термін зберігання високоолеїнової олії 
учетверо довший, ніж у звичайної.

Що таке високоолеїновий соняшник? Це соняшник із вмістом олеїнової 
кислоти Омега 9 (мононенасичена жирна кислота) понад 82 % та низьким 
вмістом поліненасичених жирних кислот Омега 6. 
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Які переваги  
високоолеїнової олії?

• Високий вміст вітаміну Е — природ-
ного антиоксиданту (токоферолу).

• Під час смаження й гідрогенізації 
(переробки на маргарин) утворю-
ється мала кількість транс-жирів, 
шкідливих для здоров’я, які можуть 
викликати серцево-судинні й ракові 
захворювання (так званий «шкідли-
вий холестерин»).

• Тривалий термін зберігання — вчет-
веро довше, ніж у звичайної соняш-
никової олії.

Що стримувало збільшення 
площ під високоолеїновим  
соняшником?

• Низька матеріальна зацікавленість.

• Перші сорти/гібриди були нестабіль-
ні і низьковрожайні, з низькою толе-
рантністю до хвороб і рослин-пара-
зитів (вовчка) і за цими параметрами 
суттєво поступалися лінолевому 
соняшнику.

• Низький рівень інформованості про 
переваги високоолеїнової олії.

Що змінилося?

• Сьогодні існують гібриди, які не 
поступаються класичним гібридам 
за рівнем урожайності, стабільності, 
стійкості до хвороб і паразитів.

• Високий інтерес великих перероб-
ників (Cargill, Bunge, ADM та ін.).

• Високий попит у країнах Західної 
Європи.

• Популяризація здорового способу 
життя й харчування.
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Зберігання
Очищення складу, 

якщо врожай 
зберігається в 
господарстві.

Перевірка кожної 
вантажівки на вміст 

олеїнової кислоти 
за допомогою 

рефрактометра, щоб 
запобігти змішуванню 

всього врожаю

Збирання 
Очищення комбайна 

перед збиранням.
Дотримуватися 

рекомендацій щодо 
збирання (обкосів) для 

зменшення впливу 
недостатньої ізоляції

Десикація 
Десикація може 
мати місце в 
окремі роки для 
збереження якості

Обробіток 
Управління 
культурою та 
застосування 
добрив для 
збільшення 
врожаю і % олії

Посів
Чисті банки сівалки 
до посіву. Мати 
детальну карту 
порядку посіву

Ізоляція поля
Ізолювати 
високоолеїновий 
соняшник від 
звичайного

Історія поля
Уникати полів 
з недавнім 
розміщенням 
звичайного 
соняшнику

Перевезення
Очищення вантажівок 

перед перевезенням 
високоолеїнового соняшнику.
Перевірка кожної вантажівки 

на ВО за допомогою 
рефрактометра

ФЕРМЕР

Обстеження 
Перевірка поля на ізоляцію 
нетипових рослин та ін. 
проблем

ІСТОРІЯ 
ПОЛЯ

ПЕРЕВЕЗЕННЯ

ЗБЕРІГАННЯ

ЗБИРАННЯ

ДЕСИКАЦІЯ ОБСТЕЖЕННЯ

ОБРОБІТОК

ПОСІВ

ІЗОЛЯЦІЯ 
ПОЛЯ

Вимоги до виробництва високоолеїнового соняшнику.  
Опис процесу в господарстві
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Які особливості технології вирощування?

Технологія вирощування традиційна для 
соняшнику. Рекомендовано дотримува-
тися просторової ізоляції від звичайних 
лінолевих посівів соняшнику в межах 
200–400  м, що дозволяє отримати по-
трібний відсоток олеїнової кислоти в олії. 
Якщо немає можливості дотримуватися 
просторової ізоляції, треба підбирати гі-
бридний склад за групами стиглості.

Більшість високоолеїнових гібридів ін-
тенсивні, тому при вирощуванні реко-
мендується дотримуватись збалансова-
ної системи живлення, посів проводити в 
оптимальні терміни тощо.

Не рекомендується вирощувати в зонах 
з різко континентальним кліматом, тому 
що різкі коливання нічних і денних тем-
ператур під час цвітіння можуть істот-

но знизити рівень олеїнової кислоти в 
олії. Важливий чинник — підбір гібридів 
з генетично високим вмістом олеїнової 
кислоти і високою генетичною чисто-
тою, що гарантує виробникам компанія 
«Сингента». Нарешті, не можна допуска-
ти змішування соняшнику під час посіву, 
збирання, транспортування, сушіння і 
зберігання продукції.

Компанія «Сингента» має дуже багато 
високоолеїнових гібридів соняшнику, 
адаптованих у більшості країн-вироб-
ників товарного соняшнику. Понад по-
ловину зареєстрованих гібридів цього 
сегмента в Європі — це гібриди компанії 
«Сингента». Для умов України компанія 
зареєструвала найбільш високовро-
жайні гібриди для традиційної технології 
вирощування Тутті, а для господарств, 

що використовують виробничу систему 
Clearfield® Коломбі, СИ Експерто та Та-
ленто. Усі ці гібриди отримані методами 
традиційної селекції.

Гібриди поєднують стабільно високий рі-
вень урожайності, високу толерантність 
до хвороб, пластичність та високий вміст 
олії й олеїнової кислоти в ній. У найближ-
чі роки планується вивести на ринок нові 
гібриди, адаптовані для регіонів з недо-
статнім зволоженням, стійкі до гербіци-
дів тощо.

Високоолеїновий соняшник
Факти й перспективи
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Насіння соняшнику. Високоолеїнові гібриди

Чемпіон серед високоолеїнових

Гібрид інтенсивного типу, генетично близький до гібрида  
НК Конді. Найпопулярніший високоолеїновий гібрид у Централь-
ній і Західній Європі. Лідер за рівнем урожайності серед високоо-
леїнових гібридів, найкращу віддачу забезпечує на родючих ґрун-
тах. Вміст олеїнової кислоти в олії — до 93 % (у разі дотримання 
просторової ізоляції від 300 м і за сприятливих погодних умов).

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньостиглий.
ВИКОРИСТАННЯ. Високоолеїновий.
ВМІСТ ОЛІЇ. Дуже високий (до 52 %).
ВМІСТ ОЛЕЇНОВОЇ КИСЛОТИ В ОЛІЇ. До 93 %*.

ВИСОТА РОСЛИН. Середня (залежно від вологозабезпечення).

СТІЙКІСТЬ. Добра посухостійкість. Стійкий до вовчка рас А–Е. Дуже добра 
толерантність до фомопсису й фомозу, вища за середню стійкість до білої гнилі.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Рекомендовано дотримання 
сівозміни і оптимальних строків посіву. Не рекомендується загущувати посіви. 
Рекомендований для вирощування в усіх зонах України, крім районів, де наявні 
нові раси вовчка.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА. В посушливих умовах — 35–40 тис. рослин/га. 
В умовах помірного й достатнього зволоження — 45–50 тис. рослин/га.

ТуттіАрена ПР
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Високоолеїновий стандарт із посухостійкості  
для системи Clearfield®

Гібрид екстенсивного типу з хорошою енергією росту на початко-
вих етапах і високим потенціалом урожайності. Генетично близький 
до гібрида Санай. Придатний для мінімальної і нульової технології 
обробітку ґрунту.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньоранній.
ВИКОРИСТАННЯ. Високоолеїновий, Clearfield®.
ВМІСТ ОЛІЇ. Середній (47–48 %).
ВМІСТ ОЛЕЇНОВОЇ КИСЛОТИ В ОЛІЇ. До 92 %*.

ВИСОТА РОСЛИН. Середня (залежно від вологозабезпечення).

СТІЙКІСТЬ. Відмінна посухостійкість. Стійкий до вовчка рас А–Е. Гібрид стій-
кий до імідазолінонів, що дозволяє виробникам вирощувати високоолеїновий 
соняшник у виробничій системі Clearfield®. Слаботолерантний до фомопсису.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Не рекомендовано вирощувати в 
господарствах з осередками фомопсису. Рекомендується дотримуватися сіво-
зміни. Адаптований до вирощування в зоні Південного Степу і Приазов’я.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА. Рекомендована густота на період збирання: 
35–45 тис. рослин/га.

КоломбіАрена ПР

* При дотриманні просторової ізоляції від 300 м  
та за сприятливих погодних умов.

Унікальний знак Clearfield® є зареєстрованою торговою маркою 
компанії «BASF». © 2016 BASF. Усі права захищено. 
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Високопродуктивний високоолеїновий Clearfield®-гібрид

Високоінтенсивний Clearfield®-гібрид олеїнового типу, відмінно роз-
криває потенціал на родючих ґрунтах, при високому рівні агротех-
ніки, в умовах помірного й достатнього зволоження. Має середні 
темпи росту на перших етапах розвитку. Досить раннє цвітіння, ви-
сока врожайність. Генетично близький до гібрида НК Ферті.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньостиглий.
ВИКОРИСТАННЯ. Високоолеїновий, Clearfield®.
ВМІСТ ОЛІЇ. Високий (до 48–50 %).
ВМІСТ ОЛЕЇНОВОЇ КИСЛОТИ В ОЛІЇ. До 90 %*.

ВИСОТА РОСЛИН. Середня 150–170 см (залежно від вологозабезпечення).

СТІЙКІСТЬ. Стійкий до вовчка рас А–Е. Висока толерантність до фомозу, 
фомопсису, білої гнилі. Посухостійкість вища за середню.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Рекомендується дотримання 
оптимальних строків посіву. Придатний до вирощування в енергоощадних 
технологіях. Рекомендований для вирощування в усіх зонах України, крім украй 
посушливих.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА. У посушливих умовах — 40–45 тис. рослин/га, 
в умовах помірного і достатнього зволоження — 50–60 тис. рослин/га.

Створений бути першим

Гібрид інтенсивного типу, генетично близький до гібрида  
НК Конді. Має добрі темпи росту на перших етапах органогенезу.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньостиглий.
ВИКОРИСТАННЯ. Високоолеїновий, Clearfield®.
ВМІСТ ОЛІЇ. Високий (48–49 %).
ВМІСТ ОЛЕЇНОВОЇ КИСЛОТИ В ОЛІЇ. До 90 %*.

ВИСОТА РОСЛИН. Середня (залежно від вологозабезпечення).

СТІЙКІСТЬ. Посухостійкість вища за середню. Стійкий до вовчка рас А–Е.  
Дуже добра толерантність до фомопсису, фомозу, білої і сірої гнилей.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Дотримання сівозміни й класичного 
обробітку ґрунту. Рекомендований для вирощування в усіх зонах, крім украй 
посушливих.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА. В посушливих умовах — 35–45 тис. рослин/га; 
в умовах помірного і достатнього зволоження — 50–55 тис. рослин/га.

Таленто Арена ПР СИ ЕкспертоАрена ПР

* При дотриманні просторової ізоляції від 300 м  
та за сприятливих погодних умов.

НОВИЙ

Унікальний знак Clearfield® є 
зареєстрованою торговою маркою 
компанії «BASF». © 2016 BASF. Усі 
права захищено. 



Виробнича система Clearfield® Plus 
уперше стартувала в 2015 р. у Туреччині.
 
Виробнича система Clearfield® Plus для соняшнику 
включає новий гербіцид Каптора® Плюс, який можна 
використовувати тільки на гібридах соняшнику 
Clearfield® Plus, що мають кращу стійкість до гербіциду. 
Нова система забезпечує якісніший контроль бур’янів у 
посівах соняшнику та гнучкість у застосуванні гербіциду 
(від 2 до 8 листків у соняшнику).
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Насіння соняшнику. Clearfield®  Plus гібридим

Інтенсивний Clearfield® Plus-гібрид

Інтенсивний Clearfield® Plus-гібрид лінолевого типу. Пластич-
ний, придатний до вирощування в різних кліматичних зонах, 
відмінно розкриває потенціал на родючих ґрунтах і при високо-
му рівні агротехніки. Має середні темпи росту на перших етапах 
розвитку. Висока пластичність і стабільна врожайність. Гене-
тично близький до гібрида НК Конді.
 

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньостиглий.
ВИКОРИСТАННЯ. Clearfield® Plus.
ВМІСТ ОЛІЇ. Високий (до 50–52 %).

ВИСОТА РОСЛИН. Середня 150–170 см (залежно від вологозабезпечення).

СТІЙКІСТЬ. Стійкий до вовчка рас А–Е. Висока толерантність до фомозу, 
фомопсису, білої і сірої гнилей. Посухостійкість вище за середню.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Рекомендується дотримання опти-
мальних строків посіву. Не рекомендується загущувати посіви. Придатний до 
вирощування в енергоощадних технологіях. Рекомендований для вирощування 
в усіх зонах України, крім украй посушливих.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА. У посушливих умовах — 40–45 тис. рослин/га, 
в умовах помірного і достатнього зволоження — 45–55 тис. рослин/га.

СИ Бакарді CLPАрена ПР

НОВИЙ

Унікальний знак Clearfield® Plus є зареєстрованою торговою 
маркою компанії «BASF». © 2016 BASF. Усі права захищено. 
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Насіння соняшнику. Clearfield®  Plus гібридим

Найкраща генетика серед Clearfield® Plus-гібридів

Інтенсивний Clearfield® Plus-гібрид лінолевого типу. Найкраще 
розкриває потенціал на родючих ґрунтах, при високому рівні 
агротехніки, при помірному й достатньому зволоженні. Має ви-
сокі темпи росту на перших етапах розвитку. Висока пластич-
ність і стабільна врожайність. Генетично близький до гібридів 
НК Бріо й НК Неома. В окремі роки може спостерігатися ба-
зальне гілкування.
 
ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньостиглий.
ВИКОРИСТАННЯ. Clearfield® Plus.
ВМІСТ ОЛІЇ. Середній (до 47–49 %).

ВИСОТА РОСЛИН. Середня 150–165 см (залежно від вологозабезпечення).

СТІЙКІСТЬ. Стійкий до вовчка рас А–Е. Висока толерантність до фомозу, 
фомопсису, іржі, несправжньої борошнистої роси. Посухостійкість вище за 
середню.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Рекомендується дотримання опти-
мальних строків посіву. Придатний до вирощування в енергоощадних техно-
логіях. Рекомендований для вирощування в регіонах з помірним і достатнім 
зволоженням.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА. 50–56 тис. рослин/га.

СИ Неостар CLP Арена ПР

НОВИЙ

Унікальний знак Clearfield® Plus є зареєстрованою торговою 
маркою компанії «BASF». © 2016 BASF. Усі права захищено. 



Засміченість посівів соняшнику 
однодольними і дводольними видами 
бур’янів призводить до суттєвих втрат 
урожаю, а відтак і до збитків. Особливо 
гостро ця проблема стоїть з такими 
видами бур’янів, як амброзія, нетреба, 
щириця, та квітковим паразитом вовчком. 
Цю проблему вирішує виробнича система 
Clearfield®, у якій використовуються 
гібриди соняшнику, стійкі до 
імідазолінонів (гербіцид Каптора®). 
 
Clearfield® гібриди отримано традиційним способом 
селекції без застосування генної інженерії. Компанія 
«Сингента» перша у світі створила комерційний гібрид, 
адаптований до цієї системи, — Санай, який було 
запущено у виробництво 2003 року в Туреччині.

Насіння соняшнику. Clearfield® гібриди

Ранній Clearfield® гібрид

Гібрид помірно-інтенсивного типу з високою енергією росту на 
початкових етапах розвитку. Генетично близький до гібрида  
НК Рокі. Стабільно високий урожай у посушливих умовах. Плас-
тичний до строків посіву (можна сіяти в оптимально пізні строки). 
Добре реагує на плодючість ґрунтів і високий агрофон.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Ранньостиглий.
ВИКОРИСТАННЯ. Clearfield®.
ВМІСТ ОЛІЇ. Найвища олійність з сегмента Clearfield® гібридів — до 51 %.

ВИСОТА РОСЛИН. Середня (залежно від вологозабезпечення).

СТІЙКІСТЬ. Стійкий до гербіцидів за технологією Clearfield®. Стійкий до вовч-
ка рас А–Е. Висока комплексна стійкість до хвороб. Добра посухостійкість.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Не рекомендується загущувати посі-
ви і зловживати азотними добривами. Гібрид адаптовано до вирощування в усіх 
зонах України, крім украй посушливих.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА. В посушливих умовах Південного Степу і 
Приазов’я — 35–40 тис. рослин/га; в умовах помірного й достатнього зволожен-
ня в зоні Степу, Лісостепу й Полісся — 45–50 тис. рослин/га.

НК ФортіміАрена ПР
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Надійний партнер

Гібрид помірно-інтенсивного типу з високою пластичністю і до-
брими темпами росту на початкових етапах органогенезу. Ви-
сокий потенціал урожайності. Генетично близький до гібрида 
Арена ПР.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньоранній.
ВИКОРИСТАННЯ. Clearfield®.
ВМІСТ ОЛІЇ. Високий (до 50 %). 

ВИСОТА РОСЛИН. Середня (залежно від вологозабезпечення).

СТІЙКІСТЬ. Стійкий до вовчка рас А–Е. Дуже добра толерантність до фомоп-
сису і білої гнилі. Стійкий до гербіцидів за технологією Clearfield®. Посухостій-
кість вища за середню.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Не рекомендовано вносити високі 
дози азотних добрив і завищувати густоту посівів. Адаптований для вирощуван-
ня в усіх зонах України при оптимальних строках посіву і класичній технології 
обробітку ґрунту.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА. 40–47 тис. рослин/га.

НК АлегоАрена ПР
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Санай МРАрена ПР

Стабільність в умовах посухи

Гібрид екстенсивного типу. Генетично схожий на гібрид Санбро МР, 
але має вищий потенціал урожайності (на 3–5 ц/га) і довший вегета-
ційний період. Пластичний до строків посіву.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньоранній.
ВИКОРИСТАННЯ. Clearfield®.
ВМІСТ ОЛІЇ. Середній (46–48 %).

ВИСОТА РОСЛИН. Вища за середню (залежно від вологозабезпечення).

СТІЙКІСТЬ. Стійкий до вовчка рас А–Е. Стійкий до гербіцидів за технологією 
Clearfield®. Лідер з посухостійкості, висока стійкість до осипання. Стійкий до 
несправжньої борошнистої роси.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Рекомендується дотримуватися сіво-
зміни. Не рекомендовано вирощувати в господарствах з осередками фомопсису. 
Придатний для вирощування за технологією нульового й мінімального обробітку 
ґрунту. Адаптований до вирощування в зоні Південного Степу України.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА. 35–45 тис. рослин/га.
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СИ Діамантіс Арена ПРНК НеомаАрена ПР
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Високоврожайний Clearfield®

Інтенсивний гібрид лінолевого типу, відмінно розкриває потенціал 
на родючих ґрунтах і при високому рівні агротехніки. Має середні 
темпи росту на перших етапах розвитку. Висока пластичність і ста-
більна врожайність. Генетично близький до гібрида НК Конді.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньостиглий.
ВИКОРИСТАННЯ. Clearfield®.
ВМІСТ ОЛІЇ. Середній (до 46–49 %).

ВИСОТА РОСЛИН. Середня 150–170 см (залежно від вологозабезпечення).

СТІЙКІСТЬ. Стійкий до вовчка рас А–Е. Висока толерантність до фомозу, фо-
мопсису, білої і сірої гнилей. Висока посухостійкість (на рівні НК Ададжіо).

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Рекомендується дотримання опти-
мальних строків посіву. Не рекомендується загущувати посіви. Придатний до 
вирощування в енергоощадних технологіях. Рекомендований для вирощування 
в усіх зонах України, крім украй посушливих.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА. У посушливих умовах — 40–45 тис. рослин/га, 
в умовах помірного і достатнього зволоження — 45–55 тис. рослин/га.

Інтенсивний гібрид для Clearfield®

Гібрид інтенсивного типу з середньою енергією початкового росту і 
високим потенціалом урожайності. Генетично близький до гібрида 
НК Бріо. Найкращу віддачу забезпечує на родючих ґрунтах. Один 
з найкращих і найпопулярніших гібридів для виробничої системи 
Clearfield®.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньостиглий.
ВИКОРИСТАННЯ. Clearfield®.
ВМІСТ ОЛІЇ. Високий (до 50 %).

ВИСОТА РОСЛИН. Середня (залежно від вологозабезпечення).

СТІЙКІСТЬ. Стійкий до вовчка рас А–Е. Добра толерантність до фомопсису й 
фомозу, середня — до білої гнилі. Середня стійкість до посухи, відмінна — до 
вилягання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Рекомендується дотримуватися 
сівозміни. Адаптований для вирощування в зоні Лісостепу, Полісся, Північного й 
Центрального Степу України.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА. 45–55 тис. рослин/га.
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Вагомий аргумент

Гібрид помірно-інтенсивного типу з доброю енергією росту на 
початкових етапах розвитку. Генетично близький до гібрида 
НК Армоні. Адаптований для різних способів обробітку ґрунту. 
Найвищий потенціал урожайності в сегменті Clearfield® гібридів.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньопізній.
ВИКОРИСТАННЯ. Clearfield®.
ВМІСТ ОЛІЇ. Середній (до 49 %).

ВИСОТА РОСЛИН. Вище за середню (залежно від вологозабезпечення).

СТІЙКІСТЬ. Стійкий до вовчка рас А–Е. Добра толерантність  
до фомопсису й посухи. Відмінна стійкість до вилягання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Адаптований для вирощування  
в зоні Лісостепу, Північного й Центрального Степу України.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА. В посушливих умовах —  
35–40 тис. рослин/га; в умовах помірного й достатнього зволоження —  
45–50 тис. рослин/га.

НК АдаджіоАрена ПР
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Виробнича система Clearfield®

Особливо гостро стоїть проблема таких 
бур’янів, як амброзія (Ambrosіa spp.), не-
треба (Xanthіum spp.), щириця (Amaranthus 
spp.), канатник (Abutіlon spp.), лобода 
(Chenopodіum spp.), а також рослина-па-
разит вовчок (Orobanche spp.), які істотно 
знижують урожайність, аж до неможли-
вості обробляти соняшник. Виробнича 
система Clearfіeld® дозволяє вирішувати 
проблеми з бур’янами і вовчком у посівах 
соняшнику після сходів культури. Компа-
нія «Сингента» вперше у світі створила 
комерційний гібрид Санай, адаптований 
до Clearfіeld® гербіциду, який запуще-
но у виробництво 2003 року в Туреччині. 
Сьогодні цю виробничу систему успішно 
застосовують у світі в усіх зонах вирощу-
вання соняшнику на площі 2,5 млн гекта-
рів і прогнозується дальше її поширення.

 
Історія
У штаті Канзас (США) 1996 року фізіолог 
Кассим Аль-Хаттіб, працівник Канзась-
кого університету, виявив у посівах сої, 
оброблених гербіцидом на основі іма-
зетапіру, вцілілі рослини дикого соняш-
нику. Рослина здобула стійкість до цієї 
групи гербіцидів у результаті мутагенезу 

— природного процесу, який відбувається 
в природі з певною частотою. Американ-
ський генетик Джері Міллер узяв насіння 
цієї рослини і почав його вивчати та екс-
периментувати. Рослини дикого соняш-
нику у фазі восьми листків обробляли 

різними дозами гербіцидів групи імідазо-
лінонів. Дослідження мали на меті вияви-
ти найжиттєздатнішу рослину — майбут-
нього донора стійкості цієї ознаки. Для 
переносу генів стійкості дикого соняшни-
ку у вихідні лінії культурного соняшнику 
використовували класичний метод се-
лекції — бек-крос (зворотне схрещуван-
ня). Процес цей нешвидкий, зазвичай на 
нього іде 5–7 років. Стійкі інцухт-лінії пе-
редали селекціонерам компанії «Синген-
та», які 2003 року створили гібрид Санай.

 
Що таке виробнича система 
Clearfield®

Виробнича система Clearfіeld® — це уні-
кальна розробка компанії «BASF». Ком-
панія «Сингента» представляє на ринку 
України гербіцид Каптора® (15 г / л імазапі-
ру + 33 г / л імазамоксу) для Clearfіeld® со-
няшнику. Каптора® має системну дію на 
однорічні і багаторічні дводольні та зла-
кові бур’яни, зокрема на амброзію, осоти, 
канатник, а також на вовчок.

Характерні риси гібридів 
соняшнику для виробничої 
системи Clearfield®

Гібриди не трансгенні

Гібриди соняшнику, які використовуються у 
виробничій системі Clearfіeld®, мають стій-

кість до гербіциду Каптора®. Стійкість до 
гербіцидів виробничої системи Clearfіeld® 
отримано з застосуванням традиційних 
методів селекції рослин. Отже, ці гібриди 
не трансгенні. Цей факт дозволяє виробни-
кам сільськогосподарської продукції мати 
ефективний агрономічний інструмент без 
жодних обмежень на реалізацію отриманої 
продукції на світовому ринку.

Стійкість гібридів

Рівень стійкості гібридів соняшнику зале-
жить від таких параметрів:

• стадія росту і стан рослини при 
обробці,

• генетика рослин (усі рекомендовані 
гібриди стійкі до подвійної 
максимальної норми 2,4 л / га 
гербіциду),

• умови навколишнього середовища 
під час обробки (температура, 
вологозабезпечення),

• компоненти бакової суміші (бакові 
суміші не рекомендуються).

Перехресна толерантність до післядії 
сульфонілсечовин із довгим періодом 
розпаду

Відзначено толерантність Clearfield®- 
гібридів до післядії сульфонілсечовин 

Виробнича система Clearfield® — це можливість 
ефективного контролю вовчка та однодольних і дводольних 
бур’янів у посівах соняшнику
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із довгим періодом розпаду в ґрунті 
(хлорсульфурону, метсульфурону й ін.), 
які були використані ще у посівах попе-
редника і які є інгібіторами ацетолактат-
синтази (ALS) або ацетогідроксикислот-
ної синтази (AHAS).

Особливості стійкості гібридів
За стійкість до гербіциду Каптора® від-
повідає один-єдиний напівдомінантний 
ген. Для забезпечення стійкості до гер-
біцидів у виробництві товарного соняш-
нику ген має бути гомозиготним. З цієї 
причини в процесі виробництва гібрид-
ного соняшнику F1 для виробничої сис-
теми Clearfіeld® на ділянках гібридизації 
потрібна конверсія чоловічих і жіночих 
родоначальних ліній. Додаткові гени мо-
жуть підвищити стійкість у гібридах. До-
пускаються зміна забарвлення листків 
і зупинка росту. Як правило, це частіше 
спостерігається в стресових умовах (ви-
сокі температури, дефіцит вологи в ґрун-
ті) і проходить протягом 14 днів.

Рекомендації  
з застосування
1,0 л / га — за оптимальних умов (бур’яни 
на ранніх стадіях розвитку й активного 
росту) і на легких ґрунтах.

1,2 л / га — основна рекомендована нор-
ма, яка чудово діє навіть за дещо гірших 
умов (бур’яни на пізніших стадіях розвит-
ку, проблемні бур’яни, вовчок).

Слід пам’ятати, що звичайні сорти й гібри-
ди соняшнику високочутливі до впливу 
препарату Каптора®. Внесення гербіци-
ду на посівах цих культур може спричи-
нити їх сильне пригнічення і навіть повну 
загибель. Неприпустимо застосовувати 
генеричні (аналогові) гербіциди, до скла-
ду яких входять схожі діючі речовини, 

бо стійкість гібридів до цих пестицидів 
не досліджувалася. Після застосування 
препарату Каптора® небажано проводи-
ти механічний обробіток міжрядь, тому 
що це може порушити гербіцидний екран. 
При застосуванні гербіциду на посівах 
із мінімальним (Mіnі-Tіll) або нульовим 
(No-Tіll) обробітком ґрунту у разі великої 
кількості рослинних решток на поверхні 
ґрунту ґрунтова дія препарату Каптора® 
може знизитися. Не рекомендується ви-
користання гербіциду Каптора коли рос-
лини соняшнику знаходяться під впли-
вом стресів навколишнього середовища 
(низькі температури менші 10-12°С або 
навпаки високі більше 25°С, сильна по-
суха, надмірна вологість тощо).

Увага! Щоб уникнути пошкоджень на-
ступних культур через залишки діючої 
речовини препарату в обприскувачі, слід 
негайно після обробки ретельно проми-
ти бак і всі вузли згідно з інструкцією на 
каністрі.

 
Строки застосування Каптора
По стадіях бур’янів

Препарат Каптора® слід застосовувати 
в період активного росту бур’янів. Дво-
дольні бур’яни не повинні переростати 
фазу 6 листків (лобода біла — 4 листки), 
злакові — 4 листки. У разі високої засмі-
ченості видами амброзії рекомендована 
фаза — до 4 справжніх листків бур’яну. 
Крім бур’янів, які зійшли на момент об-
робки, гербіцид, потрапляючи в ґрунт, 
стримує ще й бур’яни, які починають 
проростати. У названих фазах розвитку 
бур’янів соняшник, як правило, пере-
буває у стадії 2–6 справжніх листків. Не 
рекомендується застосовувати препарат 
до настання фази 2 листки у культури, 
особливо у випадку посухи, коли корене-
ва система слабко розвинена.

У разі проблем із вовчком

Одним із способів контролю вовчку 
є застосування виробничої системи 
Clearfield® («чисте поле») Для ефективно-
го контролю вовчка, зважаючи на його бі-
ологічні особливості, гербіцид Каптора® 
рекомендовано застосовувати у фазах 
від 4 до 6 листків соняшнику. Препарат 
Каптора® ефективний абсолютно проти 
всіх рас вовчка. Рекомендована норма 
витрати гербіциду — 1,2 л / га. Гербіцид 
Каптора® рекомендовано застосовува-
ти тільки на гібридах соняшнику торгової 
марки Clearfіeld®.

 
Спосіб застосування
Тільки наземним способом. Внесення з 
повітря не зареєстровано і не рекомен-
довано. Під час обробок уникати пере-
кривання смуг нанесення.

Витрата робочої рідини
200–400 літрів на гектар. Обприску-
вач має бути відрегульовано для рів-
номірного внесення. При застосуванні 
препарату на посівах за технологією з 
мінімальним або нульовим обробітком 
ґрунту витрата води має бути не менше 
як 250 літрів на гектар. Витрати робочої 
рідини треба збільшувати при підвище-
ній густоті посівів культури і / або при 
великій кількості рослинних решток на 
ґрунті. Іони Са++ мають буферну здат-
ність, тому твердість води в цьому ви-
падку не становитиме проблему, а от 
при використанні м’якої води слід засто-
совувати мінімальну норму витрати пре-
парату — 1 л / га.
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Бакові суміші
Застосовувати бакові суміші з іншими 
гербіцидами не рекомендується з огля-
ду на недоцільність (високоефективний 
препарат). Можна використовувати ба-
кові суміші з піретроїдами. Суміші з фос-
форорганічними сполуками можуть ви-
кликати пошкодження і загибель рослин 
соняшнику. Важливо! При застосуванні 
робочого розчину цього гербіциду в сумі-
ші з мінеральними добривами (комплек-
сними, мікродобривами тощо) діючі ре-
човини поглинаються швидше, що може 
призвести до фітотоксичності і навіть 
загибелі.

Стійкість до змивання опадами
Стійкий до змивання з рослин опадами 
через годину після обприскування.

Руйнування гербіциду
Розпад у ґрунті головно мікробіологіч-
ний, меншою мірою в анаеробних умо-
вах. Термін розпаду та обмеження у 
сівозміні вказано нижче. Робочий роз-
чин слід використати протягом доби, 
після закінчення цього терміну ефектив-
ність знижується.

Обмеження у сівозміні
Якщо між застосуванням гербіциду і по-
сівом наступної культури випало зама-
ло опадів, переважали низькі (до +5 °С) 
або високі (понад +25 °С) температури, 
то розпад гербіциду в ґрунті може бути 
неповним. Якщо опадів недостатньо для 
нормального розвитку культури, то їх 
не вистачатиме і для мікробіологічного 
розпаду діючої речовини гербіциду Кап-
тора®. Тривалий період аномально низь-

ких температур теж може уповільнити 
розпад цих гербіцидів і збільшити ризик 
для наступної чутливої культури у сіво-
зміні. Тому дуже важливо враховувати 
обмеження в сівозміні після застосуван-
ня препарату.

Після застосування гербіциду Каптора® 
важливо дотримуватись такого чергу-
вання культур у сівозміні:

• без обмежень сорти та гібриди, 
стійкі до гербіцидів системи 
Clearfield®

• через 4 місяці — пшениця, жито

• через 9 місяців* — кукурудза, ячмінь, 
овес, рис, соняшник, соя, горох, 
боби, сорго

• через 18 місяців — овочі, картопля

• через 24 місяці — цукровий та 
кормовий буряк, ріпак, гречка, 
просо

Слід уникати використання в попередніх 
полях сівозміни препаратів зі схожим 
механізмом дії, тобто ALS-інгібіторів (на-
приклад, сульфонілсечовини та інші). 
Препарати з групи імідазолінонів не слід 
застосовувати на одному полі частіше, 
ніж один раз на три роки.

Чинники, які впливають на піс-
лядію гербіциду Каптора®

Будь-який чинник, який впливає на мі-
кробіологічну активність, впливає і на 
ступінь розпаду препарату.

Ґрунтові фактори
(тип, структура, вологість, 
температура, pН)

На важких ґрунтах розпад повільніший, 
ніж на легких. Достатня кількість опадів, 
тепла погода від моменту застосування 
препарату до посіву наступної культури у 
сівозміні підвищує мікробіологічну дегра-
дацію діючої речовини. 

Розпад гербіциду посилюється при кіль-
кості вологи, наближеній до величини 
повної ґрунтової вологомісткості. Холод-
ні погодні умови під час вегетації спо-
вільнюють мікробіологічну активність, 
відповідно мікробіологічний розпад зни-
жується. Розпад препарату відбуваєть-
ся при температурі вище +10 °С, руйну-
вання діючої речовини пришвидшується 
при підвищенні температури. Післядія 
гербіциду Каптора® посилюється зі зни-
женням pН у ґрунті: чим нижче pН (кисла 
реакція), тим вищий ризик післядії.

Боротьба з падалицею
Для ефективного контролю падалиці 
соняшнику Clearfіeld® у посівах наступ-
них культур не слід застосовувати чисті 
сульфонілсечовини. Слід застосовувати 
або їх у суміші з дикамбою і 2,4–Д, або 
препарати на основі дикамби і 2,4–Д у чи-
стому вигляді. Рекомендуємо використо-
вувати гербіцид Ланцелот™ з нормою ви-
трати 0,033  кг / га.

56 * Коли pH ґрунту вище 6,2 і сума опадів більша ніж 200 мм.Унікальний знак Clearfield® є зареєстрованою торговою маркою 
компанії «BASF». © 2016 BASF. Усі права захищено. 
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SAFECROSS™ — НОВИЙ ІНСТРУМЕНТ  
У СЕЛЕКЦІЇ ГІБРИДІВ РІПАКУ 
ОЗИМОГО
SAFECROSS™ — інноваційна технологія в селекції гібридів ріпаку озимого, яка дозволяє 
значно підвищити ефективність створення нових гібридів із необхідним комплексом 
господарсько-цінних ознак шляхом більш точної їх передачі від батьківських форм. 

Система SAFECROSS™ відрізняється від 
інших тим, що базується на основі ви-
користання ядерного типу успадкування 
чоловічої стерильності. 

Фахівцями було помічено, що при її за-
стосуванні ефективніше успадковуються 
і краще проявляються бажані агрономіч-
ні характеристики. Тому завдяки систе-
мі SAFECROSS™ селекціонери компанії 
«Сингента» мають можливість швидше 
адаптувати селекційний матеріал до ви-
мог ринку. Зокрема, дана технологія 
передбачає створення нових гібридів 
озимого ріпаку з дуже високим та ста-
більним рівнем урожайності, які виріз-
няються відмінною адаптивністю до різ-
номанітних умов вирощування, стійкістю 
до хвороб й таких стресових факторів 
вирощування, як мороз, посуха та пізній 
посів. Усі SAFECROSS™-гібриди відзна-
чаються дуже низьким вмістом глюко-
зинолатів, що дає можливість значно 
підвищити якісні показники насіння, от-
риманого з урожаю. Перелічені харак-
теристики SAFECROSS™-гібридів перш 
за все покликані підвищити прибуток від 
їх вирощування для господарств. На-
приклад, завдяки даній системі вдалося 

створити гібриди з дуже високим рівнем 
зимостійкості (НК Технік, СИ Мартен); 
стійкості до фомозу, кили та циліндро-
споріозу; поліпшити стабільність урожай-
ності в умовах посухи (Торес); підвищи-
ти рівень адаптивності до різноманітних 
умов вирощування (НК Петрол). Інший 
приклад вдалого використання системи 
SAFECROSS™ — створення гібридів з по-
кращеним амінокислотним складом олії, 
так званих високоолеїнових гібридів.

SAFECROSS™-гібриди успішно вирощу-
ються та користуються попитом у ферме-
рів усіх країн Європи. Пересвідчившись у 
перевагах даної технології, починаючи з 
2007 року селекціонери компанії «Син-
гента» використовують її при створен-
ні всіх нових гібридів. Саме тому нові 
SAFECROSS™-гібриди будуть і надалі по-
трапляти на ринок насіння, що допоможе 
фермерам підвищувати рентабельність 
вирощування ріпаку озимого завдяки ви-
щій урожайності та покращеним агроно-
мічним характеристикам.

Зокрема, в 2017 році компанія «Синген-
та» запропонує 2 нових гібриди, а саме 
СИ Мартен із відмінним поєднанням 

високої урожайності та зимостійкості й  
СИ Савео. Останній — це новий висо-
копродуктивний гібрид з відмінним рів-
нем урожайності та олійності.

ПЕРЕВАГИ  
SAFECROSS-ГІБРИДІВ

Висока та стабільна  
врожайність 

Висока адаптивність  
до різноманітних умов  
вирощування (НК Технік,  
НК Петрол, СИ Мартен, Торес)

Висока стійкість  
до стресових факторів

Покращені якісні показники  
олії (дуже низький рівень  
глюкозинолатів)
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Гладіус СИ Мартен

Торес

НК Петрол

НК Технік

СТАБІЛЬНА 
ВРОЖАЙНІСТЬ

ПЛАСТИЧНІСТЬ
ВИСОКА  

ЯКІСТЬ  ОЛІЇ
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Гладіус

Унікальне поєднання високої врожайності  
та зимостійкості, добра стійкість до вилягання, 
рекомендований для центральних  
і західних регіонів

Гібрид має відмінне поєднання високої врожайності та 
зимостійкості. 

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньоранній гібрид.

РОЗВИТОК РОСЛИН. Характеризується середньоінтенсивними темпами 
розвитку восени та в період відновлення вегетації. 
 
ПОЧАТОК ЦВІТІННЯ. Ранній.
 
ВИСОТА РОСЛИН. Помірно високі, 160–170 см (залежно від 
вологозабезпечення).

СТІЙКІСТЬ. Гібрид має високу стійкість до осипання та вилягання, високу 
зимостійкість.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Норма висіву — 450–600 тис. насінин/га 
(залежно від строків посіву), найбільш придатний для вирощування в регіонах із 
достатнім рівнем зволоження (Центральний та Західний регіони України).

Насіння ріпаку

Завдяки активним інвестиціям у 
науково–дослідну діяльність у компанії 
«Сингента» є потужна науково–технічна 
база для створення й дослідження 
нових високопродуктивних Safecross™-
гібридів озимого ріпаку. Саме тому 
ці гібриди мають потрібний комплекс 
господарсько–цінних ознак, які 
сприяють отриманню нашими клієнтами 
максимальних прибутків. 

Safecross™-гібридам озимого ріпаку від компанії «Сингента» 
притаманні високий рівень зимостійкості, олійності, 
стійкості до вилягання. А ще вони відмінно реалізовують 
свій потенціал продуктивності в умовах України.
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НК Октан

Відмінний результат в умовах посухи,  
висока стійкість до фомозу, придатний  
для вирощування у центральних  
та південних регіонах
 
Демонструє високу й стабільну  
врожайність в умовах посухи. 

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньоранній гібрид.

РОЗВИТОК РОСЛИН. Характеризується середньоінтенсивними темпами 
росту восени. Добре реагує на внесення регуляторів росту за умови раннього 
висіву. 
 
ПОЧАТОК ЦВІТІННЯ. Ранній.
 
ВИСОТА РОСЛИН. Помірно високі, 160–170 см (залежно від 
вологозабезпечення).
 
СТІЙКІСТЬ. Гібрид характеризується високим рівнем зимостійкості, 
підвищеною стійкістю до фомозу.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Норма висіву —  
450–600 тис. насінин/га (залежно від строків посіву). Найбільш придатний  
для вирощування в Центральному і Південному регіонах України.

НК Петрол

Пластичний до різних умов вирощування,  
придатний для пізніх строків сівби

Гібрид відзначається відмінним рівнем урожайності. Пластичний 
до різних умов вирощування (зареєстрований і добре себе 
зарекомендував у 25  країнах світу).

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньоранній гібрид.

РОЗВИТОК РОСЛИН. Характеризується середньоінтенсивними темпами 
росту восени. Добре реагує на внесення регуляторів росту за умови раннього 
висіву. 
 
ПОЧАТОК ЦВІТІННЯ. Ранній.
 
ВИСОТА РОСЛИН. Помірно високі, 160–170 см (залежно від 
вологозабезпечення).
 
СТІЙКІСТЬ. Гібрид має підвищену стійкість до ураження альтернаріозом, 
високу зимостійкість. Адаптивний до стресових чинників вирощування.
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Норма висіву —  
450–600 тис. насінин/га (залежно від строків та умов посіву), придатний для 
вирощування на всій території України, але максимально розкриває свій 
потенціал в умовах Центрального та Західного регіонів України.
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НК Технік

Лідер за рівнем зимостійкості, адаптивність  
до стресових чинників вирощування

Гібрид із високим і стабільним  
рівнем урожайності.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньоранній гібрид.

РОЗВИТОК РОСЛИН. Характеризується інтенсивним розвитком восени, 
тому за умови раннього висіву потребує внесення регуляторів росту. 
 
ПОЧАТОК ЦВІТІННЯ. Ранній.
 
ВИСОТА РОСЛИН. Середньорослі, 150–160 см (залежно від 
вологозабезпечення).
 
СТІЙКІСТЬ. Гібрид характеризується надзвичайно високими рівнем 
зимостійкості та адаптивністю до стресових чинників вирощування. Стійкий до 
вилягання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Норма висіву —  
450–600 тис. насінин/га (залежно від строків та умов посіву), придатний для 
вирощування в усіх ріпакосійних регіонах України.

Торес

Відмінний потенціал урожайності  
в посушливих умовах, придатний  
для пізніх строків сівби

Чудово адаптований до умов посухи.  
Демонструє високу та стабільну врожайність  
за низького забезпечення вологою.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньопізній гібрид.

РОЗВИТОК РОСЛИН. Інтенсивно розвивається восени. Добре реагує 
на внесення регуляторів росту за умови раннього висіву. Характеризується 
швидкими темпами росту в період відновлення вегетації. 

ПОЧАТОК ЦВІТІННЯ. Середній.
 
ВИСОТА РОСЛИН. Помірно високі, 160–170 см (залежно від 
вологозабезпечення).

СТІЙКІСТЬ. Гібрид характеризується дуже високим рівнем посухостійкості, 
високим рівнем зимостійкості та стійкості до осипання і вилягання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Норма висіву —  
450–600 тис. насінин/га (залежно від строків посіву). Придатний для пізніх 
строків сівби, рекомендується для вирощування в регіонах із нестійким рівнем 
зволоження.

Насіння ріпаку

НОВИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ  
НАСІННЯ РІПАКУ ОЗИМОГО
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СИ Мартен

Добре адаптований до умов України,  
вирізняється поєднанням урожайності,  
зимостійкості та посухостійкості, придатний  
для ранніх строків сівби

Пластичний та стабільний гібрид помірно-інтенсивного типу, 
має відмінне поєднання високого рівня зимостійкості та 
продуктивності.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньоранній гібрид.

РОЗВИТОК РОСЛИН. Характеризується помірним розвитком восени та 
середньоінтенсивними темпами навесні. Має високий ступінь гілкування.

ПОЧАТОК ЦВІТІННЯ. Середній.

ВИСОТА РОСЛИН. Середньорослі, 150–160 см (залежно від 
вологозабезпечення).
 
СТІЙКІСТЬ. Гібрид характеризується високими рівнем зимостійкості та 
адаптивністю до стресових чинників вирощування. Стійкий до вилягання.
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ. Норма висіву —  
450–600 тис. насінин/га (залежно від строків посіву), придатний до ранніх 
строків сівби, рекомендований для вирощування в усіх ріпакосійних регіонах 
України.

НОВИЙ

НОВИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ  
НАСІННЯ РІПАКУ ОЗИМОГО

Маса 1000 насінин —  
не менше ніж 5 г

Рік урожаю — не більше ніж 3 роки 
(наприклад, продаж у 2016-му — рік 
виробництва не пізніше ніж 2014-й)

Генетична чистота —  
не нижче ніж 99,8 %

Насіння — 100 % іноземного  
виробництва (Франція, Німеччина)

Надійний захист  
сходів від хвороб  
та шкідників —  
все насіння  
оброблене  
Круїзер® OSR

НОВИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ  
НАСІННЯ РІПАКУ ОЗИМОГО
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Хоббіт

«Сингента» першою серед насіннєвих 
компаній у світі запустила комерційне 
виробництво гібридів озимого ячменю та 
рекомендувала спеціально розроблену 
технологію вирощування під брендом 
Hyvido™*. 
 
Цього року технологія стане доступною і для 
українських агровиробників. Ключовий елемент цієї 
технології — гібридне насіння, яке дозволяє за рахунок 
унікального поєднання батьківських ліній досягати 
гетерозисного ефекту і — як наслідок — вищих 
урожаїв, ніж у звичайних сортів, а ще мати кращу 
кліматичну адаптивність та відмінні кормові якості 
товарного зерна. Другий, не менш важливий елемент 
технології — особливості вирощування гібридів озимого 
ячменю: вдвічі нижча норма висіву, ранні строки посіву 
і збирання, оптимізація доз мінерального живлення та 
захист посівів від хвороб і шкідників.

Спеціальна пропозиція для кормовиробників

Високоінтенсивного типу. Потенційна урожайність в оптимальних 
умовах — 10–11 т/га і покращені кормові властивості. Гібрид ком-
пенсаторного типу. Потенціал кущіння — 6–8  стебел. Має гене-
тично підвищену зимостійкість і пластичність до умов вирощуван-
ня, стійкий до вилягання, толерантний до збудників хвороб.

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньоранній.
ВИКОРИСТАННЯ. На корм.
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ. Лісостеп і Полісся.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ.

Терміни висіву раніші від загальноприйнятих для зони на 10–15 діб, типові попе-
редники. Оптимізація доз мінеральних добрив через дробне внесення. Норма 
висіву — 1,8–2,2 млн схожих насінин на гектар. Рекомендована система захисту 
має базуватися на комплексній оцінці стану посівів і охоплювати основні заходи 
для дотримання високого фітосанітарного стану поля.

Насіння ячменю озимого
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НОВИЙ

* Хайвідо.



Cтабільність і пластичність за будь-яких умов

Гібрид високоінтенсивного типу з високим рівнем потенційної 
урожайності — 10–11 т/га. Потенціал кущіння — 6–8 стебел. Ви-
сокий рівень зимостійкості і посухостійкості та високий рівень 
пластичності й адаптивності до різних умов вирощування.

 

ГРУПА СТИГЛОСТІ. Середньоранній.
ВИКОРИСТАННЯ. Корм.
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ. Степ, Лісостеп, Полісся.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ.

Терміни висіву раніші від загальноприйнятих для зони на 10–15 діб, типові попе-
редники. Оптимізація доз мінеральних добрив через дробне внесення. Норма 
висіву — 2–2,2 млн схожих насінин на гектар. Рекомендована система захисту 
має базуватися на комплексній оцінці стану посівів і охоплювати основні заходи 
для дотримання високого фітосанітарного стану поля.
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G 1990

Високоврожайний гібрид безкитицевого силосного сорго. Не має 
шкідливих залишків ціанінових комплексів. Потенціал урожайно-
сті — 800–1200 ц/га високоякісного силосу. Характеризується 
високою стабільністю урожаю. Завдяки високій посухостійкості 
може суттєво підвищити урожайність силосної маси при сумісних 
посівах із кукурудзою в посушливих умовах України.

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ. Лісостеп, Степ.

ОБРОБКА НАСІННЯ.
Проводиться протруйником Максим® XL. Насіння також оброблено антидотом, 
який забезпечує стійкість рослин до ґрунтових гербіцидів Примекстра® Голд та 
Примекстра® TZ Голд.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ.
Рекомендоване співвідношення кукурудзи й сорго під час посіву — 1:1 (4 рядки 
кукурудзи : 4 рядки силосного сорго). Глибина посіву — 2–4 см, ширина міжрядь — 
70–75 см. Густота посіву — 180–240 тис./га при чистому посіві. Одна посівна одини-
ця — 800 тис. насінин (розрахована на 4 га чистого посіву або на 7– 8 га змішаного 
посіву).

Насіння сорго силосного

Силосне сорго — дуже приваблива 
культура для сільгоспвиробників, які 
мають розвинене тваринництво. З одного 
гектара під силосним сорго урожай 
удвічі–втричі вищий, ніж під кукурудзою. 

 
Вирощуючи силосне сорго, ви матимете кілька 
переваг: зменшите собівартість, звільните поля під 
інші культури, отримаєте більше продукції високої 
якості. Усе це позитивно вплине на вашу прибутковість. 
Варто відзначити здатність цієї культури раціонально 
використовувати вологу: висока толерантність до умов 
засухи. За своїми поживними якостями сорговий силос 
не поступається кукурудзяному, а ще представлені 
гібриди не утворюють ціанамідів.

Насіння сорго силосного • Каталог 2017
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SS 506

Високоврожайний гібрид цукрового силосного сорго (з китицею). 
Не має шкідливих залишків ціанінових комплексів. Потенціал уро-
жайності — 900–1400 ц/га силосу. Має високу придатність до 
силосування. Характеризується високою стабільністю урожаю 
і посухостійкістю, що дозволяє істотно підвищити урожайність 
силосної маси при сумісних посівах із кукурудзою в посушливих 
умовах України.

ЗОНИ ВИРОЩУВАННЯ. Лісостеп, Степ.

ОБРОБКА НАСІННЯ.
Проводиться протруйником Максим® XL. Насіння також оброблено антидотом, 
який забезпечує стійкість рослин до ґрунтових гербіцидів Примекстра® Голд та 
Примекстра® TZ Голд.

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ.
Рекомендовані співвідношення кукурудзи й сорго під час посіву — 1:1 (4 рядки 
сорго: 4 рядки кукурудзи). Густота посіву — 180–210 тис./га. Одна посівна 
одиниця — 600 тис. насінин (розрахована на 2,5–3 га в чистому посіві або 5–6 га 
у змішаному посіві з кукурудзою).
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Гібриди цукрових буряків компанії 
«Сингента» — це високий рівень 
цукристості і технологічності при 
переробці сировини, ранній розвиток 
і відмінна польова схожість, високий 
потенціал урожайності та комплексна 
стійкість до хвороб.
 
Класифікація гібридів цукрових буряків за двома 
характеристиками

Тип гібрида

N — урожайний
NZ — урожайно-цукристий
Z — цукристий

Стійкість до хвороб та шкідників

Rz — ризоманія
Cr — церкоспороз
Rt — ризоктоніоз
Nt — нематоди
Ap — афаноміцес
Цвітушність (строки сівби)
Ґрунтова і повітряна посухи

EH — Технологія Energ’Hill®. 
Успішне рішення, що дозволяє зменшити ризики 
знищення посівів за умов: 

- більш континентального клімату; 
- ранніх або пізніх термінів сівби; 
- неоптимальних попередників.

Гібрид для отримання 
максимального врожаю

Дуже високий рівень урожайності та інтенсивний стартовий ріст. 
Бестселер в портфоліо компанії «Сингента» у 2010–2015 рр.

КЛАС. N–тип, Rz–Cr.
ТИП. Гібрид урожайного напряму.

 
СТІЙКІСТЬ.
Високостійкий до ураження церкоспорозом і ризоманією. Толерантний до раму-
ляріозу.

СТРОКИ СІВБИ, ЗБИРАННЯ.
Призначений для середніх і пізніх строків збирання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ.
Рекомендується для вирощування в зонах Лісостепу та Полісся.

Насіння буряків цукрових • Каталог 2017
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Високотолерантний та цукристий гібрид  
із високим виходом цукру

Гібрид, стійкий до кореневих гнилей, стресостійкий, із підвищеною 
цукристістю. Також високостійкий до ризоманії та церкоспорозу. 
Витримує посуху, але одночасно адаптований для зрошення. Добре 
витримує умови запливаючих ґрунтів із високою ймовірністю розвит-
ку ґрунтових патогенів. Для господарств із довгим плечем поставки 
та ранніх і середніх термінів збирання. Добре зберігається.

КЛАС. N–тип, Rz–Cr.
ТИП. Гібрид цукристого напряму.

СТІЙКІСТЬ. 
Характеризується потрійною стійкістю до ризоманії, ризоктонії, церкоспорозу. 

СТРОКИ СІВБИ, ЗБИРАННЯ.
Ранні, середні.

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ.
Регіони із постійним ураженням кореневими гнилями. Усі бурякосійні регіони.

АскетаАтаманша

НОВИЙ

ЛаудатаАтаманша

Новий продуктивний гібрид для зон,  
уражених нематодою

Новий урожайно-цукристий гібрид, стійкий до нематоди. Новіт-
ній продуктивний матеріал, який формує високу врожайність і 
цукристість в умовах сильного та середнього зараження нема-
тодами. Зможе конкурувати зі звичайними гібридами на незара-
женому фоні. Також характеризується стійкістю до коренеїда та 
середньою стійкістю до церкоспорозу.

КЛАС. NZ-тип, Rz-Cr-Nt.
ТИП. Гібрид урожайно–цукристого напряму.

СТІЙКІСТЬ.
Характеризується толерантністю до ураження нематодами, ризоманією та цер-
коспорозом.

СТРОКИ СІВБИ, ЗБИРАННЯ.
Середні, пізні.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ.
Продуктивний гібрид для зон, уражених нематодою, який гарантує вискоку рен-
табельність в умовах підвищеного тиску хвороб.

НОВИЙ



МалібуАтаманша
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Пластичний стандарт продуктивності  
для умов України 

Середньопізній стабільно високопродуктивний гібрид. Висока 
екологічна пластичність, яка дає стабільно високий результат не-
залежно від сформованих погодних умов. Вирізняється відмінною 
стійкістю до ризоманії та церкоспорозу. Небажано використання 
в посушливих умовах. Характеризується високою толерантністю 
до ризоманії. 

КЛАС. NZ-тип, Rz-Cr.
ТИП. Гібрид урожайно–цукристого напряму.

СТІЙКІСТЬ.
Характеризується високою толерантністю до ураження ризоманією та церкоспо-
розом.

СТРОКИ СІВБИ, ЗБИРАННЯ.
Середні, пізні.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ.
Рекомендований для вирощування в зоні достатнього зволоження з загрозою 
пошкодження церкоспорозом.

НОВИЙ

Вискотолерантний до кореневих гнилей, урожайний в 
умовах недостатнього зволоження

Гібрид класичного урожайного типу, стійкий до ризоктоніозу (ко-
реневих гнилей). Характеризується потрійною стійкістю до ри-
зоманії, ризоктонії, церкоспорозу. Вирізняється дуже високим 
рівнем продуктивності. Менше скидає листкову пластинку в екс-
тремальних умовах посухи. Добре зберігається.

КЛАС. NZ-тип, Rz-Cr-Rt.
ТИП. Гібрид урожайно–цукристого напряму.

СТІЙКІСТЬ.
Характеризується потрійною стійкістю до ризоманії, ризоктонії, церкоспорозу. 

СТРОКИ СІВБИ, ЗБИРАННЯ.
Для середніх і пізніших термінів збирання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ.
Гібрид вискотолерантний до кореневих гнилей, високоврожайний в умовах по-
мірного та недостатнього зволоження. Для всіх бурякосійних регіонів.

ПротектаАтаманша

НОВИЙ
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Продуктивний гібрид, стійкий до церкоспорозу,  
коренеїду та макрофоміни

Продуктивний гібрид, який забезпечує стабільно високі показни-
ки в посушливих умовах. Має рівну поверхню коренеплоду. Стій-
кий до «гумового» коренеплоду — макрофоміни, з середнім рів-
нем стійкості до церкоспорозу, борошнистої роси, рамуляріозу та 
афаноміцетної гнилі. Екологічно пластичний гібрид, із низькими 
втратами цукру при зберіганні. 

КЛАС. Z-тип, Rz-Cr.
ТИП. Гібрид урожайно–цукристого напряму.

СТІЙКІСТЬ.
Середній рівень стійкості до ризоманії та церкоспорозу. Стійкий до макрофоміни.

СТРОКИ СІВБИ, ЗБИРАННЯ.
Широке вікно збирання — від «ультраранніх» термінів до пізніх.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ.
Усі бурякосійні регіони.

СИ БеланаАтаманша

НОВИЙ

Цукристий гібрид для ранньої копки 
 

Цукристий гібрид для економії на транспортуванні коренеплодів. 
Для ранньої копки. Толерантний до афаноміцесу і церкоспорозу. 
Толерантний до цвітушності, отже, підходить для раннього посіву. 

КЛАС. NZ-тип, Rz-Cr.
ТИП. Гібрид урожайно–цукристого напряму.

СТІЙКІСТЬ.
Висока толерантність до церкоспорозу і афаноміцесу. Стійкість до цвітушності 
та ризоманії.

СТРОКИ СІВБИ, ЗБИРАННЯ.
Ранні строки посіву. Ранні та середні строки збирання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ.
Рекомендований для вирощування в зоні достатнього зволоження з загрозою 
пошкодження церкоспорозом. Підходить для усіх бурякосійних регіонів України.

СИ МарвінАтаманша

НОВИЙ



ОккаАтаманша
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Потужний старт, вражаючий результат

Класичний гібрид урожайно-цукристого типу, забезпечує високий 
збір цукру завдяки ідеальному поєднанню високої урожайності та 
цукристості. А завдяки високій технологічній якості сировини гі-
брид характеризується низькими втратами цукру при переробці. 
Екологічно пластичний, виведений для умов України з різкими 
змінами температури і вологи. Має чистий коренеплід із дрібними 
борідками. Придатний для ранньої копки.

КЛАС. NZ–тип, Rz–Cr.
ТИП. Гібрид урожайно–цукристого напряму.

 
СТІЙКІСТЬ.
Стійкий до ризоманії, з середнім рівнем стійкості до церкоспорозу, рамуляріозу, 
коренеїда, борошнистої роси. Гібрид поставляється активованим за технологією 
Енердж’Хілл (Energ'Hill®).

СТРОКИ СІВБИ, ЗБИРАННЯ.
Середні й пізні строки збирання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ.
Для умов Центральної і Західної України.

СИ БадіяАтаманша

Високоврожайний та цукристий інтенсивний  
гібрид для довготривалого зберігання

Нормально-цукристий гібрид із підвищеною посухостійкістю. 
Успадкував високу якість насіння, тому на полі його можна впізна-
ти за ранніми дружними сходами. Характеризується високою уро-
жайністю й цукристістю при вирощуванні за інтенсивними техно-
логіями. Добре реагує на внесення підвищених норм мінеральних 
добрив, інтенсивно накопичує цукор за умови якісного захисту від 
листкових хвороб. Коренеплоди мають високу лежкість і придатні 
для тривалого зберігання.

КЛАС. NZ-тип, Rz-EH.
ТИП. Гібрид урожайно–цукристого напряму.

 
СТІЙКІСТЬ.
Вирізняється стійкістю до ризоманії, церкоспорозу, макрофоміни. Гібрид постав-
ляється активованим за технологією Енердж’Хілл (Energ'Hill®).

СТРОКИ СІВБИ, ЗБИРАННЯ.
Найкращий для ранніх та середніх строків збирання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ.
Високоврожайний та цукристий інтенсивний гібрид для тривалого зберігання. Еко-
логічно пластичний гібрид, придатний для вирощування в усіх регіонах бурякосіяння.
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ВолгаАтаманшаАттакАтаманша

Жодного шансу для нематод

Стійкий до нематоди урожайно-цукристий гібрид, який формує 
високу урожайність та цукристість в умовах сильного й серед-
нього зараження нематодами. Стійкий до коренеїда та церкоспо-
розу. Вдалий вибір для насичених цукровими буряками і ріпаком 
сівозмін. Вирізняється рівними чистими конічними коренеплодами 
з дрібною борідкою. Для більш пізніших термінів збирання. Висо-
копродуктивний гібрид інтенсивного типу. Добре реагує на ранні 
строки сівби.

КЛАС. NZ-тип, Rz-Cr-Nt.
ТИП. Гібрид урожайно–цукристого напряму.

СТІЙКІСТЬ.
Характеризується толерантністю до ураження нематодами, рамуляріозом та се-
редньою стійкістю до церкоспорозу.

СТРОКИ СІВБИ, ЗБИРАННЯ.
Ранні строки сівби. Середні й пізні строки збирання.
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ.
Рекомендується для вирощування в зонах ураження нематодами. Добре розкри-
ває потенціал продуктивності в умовах достатнього зволоження.

Надійний захист від листкових 
хвороб і коренеїда

Гібрид характеризується високим умістом цукру і покращеним 
рівнем урожайності. Гичка легко збивається без вибивання ко-
ренеплодів.

КЛАС. NZ–тип, Rz–Cr–Rt–Ap.
ТИП. Гібрид урожайно–цукристого напряму.

СТІЙКІСТЬ.

Характеризується високою стійкістю до ризоманії, ризоктонії та церкоспорозу. 
Характерна риса цього гібрида — висока стійкість до ураження коренеїдом.

СТРОКИ СІВБИ, ЗБИРАННЯ.

Найкращий для середніх та пізніх строків сівби. Призначений для ранніх та се-
редніх строків збирання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ.

Рекомендується для вирощування в зонах Лісостепу та Полісся.



Поєдннання високої урожайності 
та цукристості

Гібрид цукристого напряму, який поєднує надзвичайно високу 
урожайність та цукристість. Вирізняється високим рівнем стійко-
сті до ураження ризоманією та рамуляріозом, а також толерантні-
стю до ураження церкоспорозом.

КЛАС. Z–тип, Rz–Cr–Rt.
ТИП. Гібрид цукристого напряму.

СТІЙКІСТЬ.

Характеризується унікальним поєднанням високої стійкості до таких трьох хво-
роб, як церкоспороз, ризоманія та ризоктонія.

СТРОКИ СІВБИ, ЗБИРАННЯ.

Найкращий для середніх і пізніх строків сівби. Для пізнього збирання.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ.

Придатний для вирощування в усіх бурякосійних регіонах України.
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ХелітаАтаманша
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