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І

з привітальним словом до аграріїв
звернувся генеральний директор
ТОВ НВФ «Агросвіт» Віктор
Недобиткін. Він коротко розповів
про компанію, яка вже понад 18 років
завдяки власному досвіду та сучасним
технологіям допомагає українським
аграріям зробити с.-г. виробництво
максимально прибутковим.

котрий поінформував, що основною
спеціалізацією компанії є діяльність у
галузі селекції, насінництва та реалізації насіння овочевих, польових, технічних і кормових культур.
— Найбільше інвестицій ми вкладаємо у селекцію кукурудзи і соняшнику. Свої дослідження проводимо у
регіонах із несприятливими погодними
умовами. Головна наша мета — отримати стресостійкі високоврожайні гібриди, — підкреслив Хамді Ціфтцілер.
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вається. Трапляється, що із цієї причини
селяни отримують урожай соняшнику
всього-на-всього по 3–5 ц/га або й пов
ністю втрачають його. Найкращий спосіб боротьби із вовчком — гібриди, які
образно можна охарактеризувати як
«поле без вовчка». І, насамперед, хотів
би підкреслити, що в портфоліо компанії «МАЙ Сід», яка є лідером із виробництва стійкого до всіх рас вовчка
(А-Н), є гібриди Рейна, Макстор, Корал,
— сказав Олег Доломанов.

Представники компанії «Агросвіт»
та «МАЙ Сід» разом з народним колективом
«Українські вечорниці»

За досвідом — до «Агросвіту»
— Основна діяльність «Агросвіту» —
продаж високоякісного посівного матеріалу, засобів захисту рослин та добрив
як вітчизняного, так і зарубіжного
виробництва, — повідомив Віктор
Недобиткін. — На сьогодні наша компанія є офіційним дистрибутором провідних світових компаній: «Сингента»,
БАСФ, «Монсанто», «Дюпон»,
«Кемінова», «Байєр» та ін. Уже кілька
років поспіль ми ексклюзивно представляємо на території України найбільшу
турецьку насіннєву компанію «МАЙ
Сід» — виробника високоякісного посівного матеріалу зернових, технічних та
овочевих культур, а також одного з
основних виробників мікродобрив у
Євросоюзі — французьку компанію
«Агронутрісьон», продукція якої
постачається у 35 країн світу.
Із компанії «МАЙ Сід» привітати
українських сільгоспвиробників приїхав віце-президент Хамді Ціфтцілер,
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14 серпня, на свято Маковія, відома в Україні компанія
ТОВ НВФ «Агросвіт» гостинно приймала аграріїв на
традиційному Дні поля, який проходив у с. Андріївка
Олександрійського р-ну Кіровоградської обл. на полях
ВАТ «Олександрійський райагрохім». На цьому заході
сільгоспвиробники змогли дізнатися про новітні технології
вирощування с.-г. культур, застосування яких гарантує високий
урожай навіть у несприятливих кліматичних умовах.
Із турецькими гібридами аграрії змогли ознайомитися під час екскурсії полем,
на яку вони відправилися після офіційної
частини заходу. Водночас Олег Долома
нов, представник компанії «Агросвіт»,
проконсультував, як боротися із поширеним в Україні та на Кіровоградщині паразитом соняшнику — вовчком.
— Щодо вовчка наша кліматична
зона перебуває у групі ризику: що
спекотніше, то інтенсивніше він розви-

У тому, що на демоділянках із гібридами
соняшнику фірми «МАЙ Сід» немає
вовчка, аграрії переконалися самі, оглянувши посіви. Серед цьогорічних новинок компанія «МАЙ Сід» презентувала
такі гібриди соняшнику: Макстор
(високоврожайний гібрид, стійкий до 8
рас вовчка, з високою стійкістю до посухи та стресових умов), Корал (посухо
стійкий гібрид із «вігор-ефектом», стійкий до 8 рас вовчка), Метеор CL (стій-

кість до 8 рас вовчка і придатність до
вирощування за системою Clearfield® та
стійкість до збудника хвороби пере
носпороз, раса PL). Заслуговують на
увагу і такі пропозиції від «МАЙ Сід»,
як: перевірений посухою та стійкий до 8
рас вовчка ранньостиглий гібрид Рейна;
жаростійкий і стійкий до 5 рас вовчка
гібрид Сирена МС; високоолеїновий
гібрид Максимус CL; перший кондитерський гібрид за системою Clearfield®
Конфета CL.
— У зв’язку з тим, що з кожним
роком кліматичні умови в Україні
змінюються (температури підвищуються, посухи частішають), я б хотів звернути увагу аграріїв на гібрид Армада CL,
стійкий до гербіциду Євро-Лайтнінг®
(технологія Clearfield®). Цей гібрид за
останні 6 років в різних грунтово-кліма
тичних умовах України показує стабільно високий урожай. Завдяки своїм морфологічним ознакам гібрид Армада CL
має підвищену стійкість до спеки та
посухи. У 2013 р. на площі виробничих
посівів 15 000 га за норми висіву
50–52 тис. схожих насінин на 1 га було
отримано в середньому понад 28 ц/га.
Це перевірено мною особисто, — запевнив учасників Дня поля Іван Карагуца,
представник компанії «МАЙ Сід».
Із турецьких гібридів кукурудзи в
Україні вже зареєстровані Престиж
(ФАО 400) і Бора (ФАО 390–400),
які характеризуються швидкою вологовіддачею і високою врожайністю.
Зацікавили аграріїв і високопродуктивні гібриди соняшнику та кукурудзи
компанії «Сингента». Про новинки їм
розповів керівник регіонального під-

розділу Південь-Схід компанії
«Сингента»  Сергій Бут .
— У сегменті кукурудзи — це,
зокрема, такі гібриди: СИ Новатоп
(ФАО 240) інтенсивного типу; гібрид
СИ Юнітоп (ФАО 240), адаптований
для вирощування за екстенсивною технологією;  СИ Ондіна (ФАО 260),
який характеризується високим потенціалом урожайності, та СИ Еладіум
(ФАО 280) — один із найранніших у
своїй групі стиглості. У сегменті соняшнику із новинок  – високоврожайні,
які мають ген стійкості OR5, що забезпечує стійкість до нових рас вовчка,
гібриди Естрада, Трансол та Босфора
(очікується реєстрація гібридів
СИ Ласкала та СИ Кадікс).
На презентації бренда «ДЕКАЛБ»
компанії «Монсанто» присутніх найбільше зацікавили такі гібриди кукурудзи: середньостиглий ДКС 4590 (ФАО
360) — абсолютний лідер із урожайності, має одну з кращих початкову енергію
росту в своїй групі стиглості. Найбільше
розкриває свій потенціал урожайності
за вирощування за інтенсивними технологіями, вирізняється високою посухо
стійкістю та швидкою вологовіддачею;
ДК 315 (ФАО 310) — один із кращих
гібридів для всіх грунтово-кліматичних
зон України, з потенціалом урожайності
понад 110–120 ц/га та ін.
Після ознайомлення із високопродуктивними гібридами кукурудзи та
соняшнику дійшла черга і до озимих
культур. Тут компанія «Агросвіт»
порадувала аграріїв широким асортиментом посівного матеріалу. Про те, які
сорти і в яких регіонах ліпше посіяти,

аби отримати добрий урожай, розповів
представник компанії Олег Доломанов.
— Як показує досвід, найпопулярніше серед сільгоспвиробників елітне
і репродукційне насіння озимої
пшениці та ячменю: Достойний,
Морозко, Добриня 3, Майбріт, Віта,
Краснодарська 99, Іришка, Оградська,
Девіз, Лупус, Фіделіус, Тацітус.
Бурхливі овації у сільгоспвиробників
викликав фокус, який їм показав менеджер «Агросвіту» Артем Надольський.
Він продемонстрував роботу ад’ювантуантиспінювача Фомфайтер.
Для досліду використали пиво,
адже, як відомо, воно дає найбільшу
піну. Після відкорковування пляшки
його розлили у дві склянки, в одну із
яких додали кілька крапель ад’юванту.
Результат вразив: там, де був
препарат, — ані грама піни.
— Норма Фомфайтеру — 10 г на
100 л води. І навіть якщо піна вже утворилася, то вона зникне, якщо додати
препарат. Але в цьому разі доза буде
більшою (40–50 г на 100 л), — пояснив
Артем Надольський.
Наприкінці заходу організатори
запропонували аграріям взяти
участь у цікавих вікторинах (із безпрограшними лотереями) та послухати концерт. Словом, було не тільки цікаво, а й весело. 

думка учасника

«Урожайність
зросла вдвічі»
Геннадій Дужонков,
головний агроном
ТОВ «Злагода»
(Онуфріївський р-н,
Кіровоградська обл.):
— На Дні поля ми
завжди приїжджаємо великою делегацією
на чолі з керівником нашого господарства
Володимиром Неленем. Адже на таких
заходах можна отримати багато корисної
інформації. ТОВ «Злагода» успішно пра
цює понад 14 років, має 1 тис. га землі,
у сівозміні — зернові, технічні культури, соя.
Із компанією «Агросвіт» співробітничаємо
років із десять. Це — перевірений часом,
надійний партнер, завдяки якому можемо
досягати високих результатів роботи. Так,
урожайність озимої пшениці раніше у нас
була по 40–45 ц/га, а після того, як при
дбали у компанії «Агросвіт» посівний
матеріал — Лупус, Оградську, Красно
дарську 99, — торік та нинішнього року
отримали понад 80 ц/га.
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