
У 1912 році була заснована асоціація ДеКалб, 
діяльність якої була направлена на збереження та 
підвищення родючості ґрунту. Селекцією кукурудзи 
в повній мірі асоціація почала займатися у 1915 
році. Це було ще в той період, коли селекціонування 
нових сортів не було справою п’яти-шести років, як 
це є сьогодні, а весь процес був значно триваліший.

Перші гібриди кукурудзи під насіннєвим брендом 
ДЕКАЛБ з’явилися на світ аж у 1933 році та 
вразили не тільки своєю якістю, але і дуже високими 
врожаями. Стандартний врожай нових гібридів 
ДЕКАЛБ був у середньому на 13,65 центнер на 
гектар вище за врожай, якого досягали звичайно в 
той період для культивованих сортів кукурудзи.

Відомий логотип, який сьогодні вже нерозривно 
пов’язаний з гібридами кукурудзи ДЕКАЛБ 
– крилатий кукурудзяний початок – був вперше 
представлений у 1936 році в об’яві, опублікованій 
в журналі „Prairie Farmer“. Логотип у тому вигляді, в 
якому ми впізнаємо його сьогодні, мав пройти низку 
змін та коригувань. Однак первісна ідея залишилася 
тією самою: ДЕКАЛБ – крила Вашого розвитку.

1938 рік був переломним та визначив шлях, яким 
компанія пішла далі. В цьому році первісна асоціація 
перетворилася у компанію ДЕКАЛБ, що виключно 
займалася посівними матеріалами. З 1941 року 
ДЕКАЛБ є міжнародною компанією, однак в Європі 
вона впроваджує свою першу продукцію лише на 
початку шістдесятих років. У вісімдесятих роках 
двадцятого століття компанія розширила свою 
діяльність в нових країнах - Таїланд, Іспанія, Франція, 
Греція, Туреччина, Угорщина.
До подальших значних кроків компанії ДЕКАЛБ 
належать: масштабні ентомологічні дослідження 

щодо впливу комах на вирощування кукурудзи, 
успішне впровадження на ринок декількох класичних„ 
простих гібридів (наприклад, ДЕКАЛБ 805 у 1960 
році, або гібрид XL45 з 1963 року), впровадження 
на ринок першої генетично модифікованої кукурудзи 
(1990 рік).

Серед найбільш важливих віх компанії ДЕКАЛБ 
- 1997 рік, коли на ринок була впроваджена 
технологія YieldGard Corn Borer, а саме кукурудза, 
що є стійкою до кукурудзяного метелика, а також 
1998 рік, коли слідом за технологією YieldGard 
з’явилася нова технологія Roundup Ready Corn, 
тобто кукурудза, що є толерантною до гербіцидів 
Раундап. У 1998 році відбулося об’єднання компаній 
ДЕКАЛБ та Монсанто.

У 2003 році, після п’ятирічної співпраці та об’єднання 
ДЕКАЛБ - Монсанто, компанія Монсанто стала 
другою найбільшою компанією світу, що займається 
посівним матеріалом.

У 2008 році в Європі з’явився додатковий логотип 
ДЕКАЛБ ІННОВАЦІЯ ТРИВАЄ, який мав підкреслити 
інтенсивне прагнення компанії безперервно шукати 
подальші шляхи удосконалення, враховуючи 
актуальні потреби аграріїв.

На сьогодні компанія постійно та активно працює 
над розвитком нових технологій, удосконалює 
класичні методи селекції та практично кожний рік 
впроваджує на ринок велику кількість відмінних 
гібридів кукурудзи, ріпаку, сої та інших культур. 
Посівний матеріал насіннєвого бренду ДЕКАЛБ 
продаються в більш ніж 100 країнах всього світу та 
є «будівельним каменем» успіху багатьох аграріїв. 
Сьогодні компанія Монсанто є найбільшою 
насіннєвою компанією світу.

Селекцію рослин ми можемо визначити як поєднання 
майстерності та науки, що прагне використати 
власну генетику рослин для отримання більших 
переваг для усього людства.
Ядром інновацій ДЕКАЛБ є передові методи 
селекції, комбіновані з молекулярною генетикою, 

з метою впровадження на ринок 
нових високопродуктивних гібридів 
кукурудзи, які будуть допомагати 
аграріям постійно задовольняти нові 
зростаючі вимоги сучасної доби.
Світ, що постійно змінюється, 
протистоїть величезному виклику. Для 
отримання кінцевої продукції фермери 
мусять долати багато труднощів. Для 
того, щоб рентабельно керувати 
своїми підприємствами, вони повинні 
намагатися виробляти більше при 
більш низьких витратах. Ціни на 
сільськогосподарську продукцію 
коливаються, а енергетичні витрати 
упродовж вже багатьох років постійно 
зростають. Ця тенденція, очевидно, вже 
не зміниться.
Природні фактори, що пов’язані з 
навколишнім середовищем, зму шу-
ють фермерів впроваджувати нові 
виробничі рішення, а також такі гіб-
риди, які допоможуть їм знизити 
ризики та нададуть можливість більш 
ефективно використовувати природні 
ресурси.

Науковий прогрес та підвищення 
ефективності технологічних 
можливостей сприяють успішному 
господарюванню більше, ніж будь-
коли раніше. На сьогодні є можливим 
виробництво більш якісних харчових 
продуктів і сировини, що грають 
значну роль у задоволенні зростаючих 
вимог суспільства. Методи селекції 
розвиваються надзвичайно швидко 
і найбільш очевидний прогрес був 
зафіксований в останньому десятиріччі. 
Замість традиційних методів селекції 
насіння (споріднене схрещування 
та гетерозисний ефект) все більше 
місце займають сучасні молекулярно-
генетичні методи.

Технологія молекулярних маркерів 
надає селекціонерам можливість більш 
просто ідентифікувати економічно 
важливі гени, локалізувати їх в геномі 
і в подальшому їх селекціонувати. 
Ці методи допомагають отримати 
набагато продуктивніші гібриди з 
більш удосконаленими властивостями, 
стійкістю до шкідників, хвороб або 
резистентністю до гербіцидів.

За допомогою цих методів компанія 
Монсанто має намір до 2030 року 
досягти своєї найбільшої мети: подвоїти 
врожаї з гектара. Над реалізацією 
цієї сміливої мети працює одна з 
найбільших науково-дослідних команд.

За допомогою передових технологій та 
наукових методів компанія Монсанто 
прагне створити нові гібриди ДЕКАЛБ, 
які допоможуть аграріям протистояти 
новим викликам і проблемам.

Ключовими є 4 фактори:

•  Багата генетична різноманітність 
культури, що є неперевершеним 
джерелом нової інформації і нових 
можливостей;

•  Сучасні найбільш відпрацьовані 
наукові методи, які практично 
щоденно удосконалюються;

•  Неперевершена світова мережа 
випробувальних лабораторій і 
станцій, які тестують та відбирають 
гібриди культур, що відповідають 
найвибагливішим вимогам на 
практиці;

•  Безперестанний пошук нових 
інновацій, на які можуть покладатися 
аграрії в цілому світі.
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У 1912 році була заснована асоціація ДеКалб, 
діяльність якої була направлена на збереження та 
підвищення родючості ґрунту. Селекцією кукурудзи 
в повній мірі асоціація почала займатися у 1915 
році. Це було ще в той період, коли селекціонування 
нових сортів не було справою п’яти-шести років, як 
це є сьогодні, а весь процес був значно триваліший.

Перші гібриди кукурудзи під насіннєвим брендом 
ДЕКАЛБ з’явилися на світ аж у 1933 році та 
вразили не тільки своєю якістю, але і дуже високими 
врожаями. Стандартний врожай нових гібридів 
ДЕКАЛБ був у середньому на 13,65 центнер на 
гектар вище за врожай, якого досягали звичайно в 
той період для культивованих сортів кукурудзи.

Відомий логотип, який сьогодні вже нерозривно 
пов’язаний з гібридами кукурудзи ДЕКАЛБ 
– крилатий кукурудзяний початок – був вперше 
представлений у 1936 році в об’яві, опублікованій 
в журналі „Prairie Farmer“. Логотип у тому вигляді, в 
якому ми впізнаємо його сьогодні, мав пройти низку 
змін та коригувань. Однак первісна ідея залишилася 
тією самою: ДЕКАЛБ – крила Вашого розвитку.

1938 рік був переломним та визначив шлях, яким 
компанія пішла далі. В цьому році первісна асоціація 
перетворилася у компанію ДЕКАЛБ, що виключно 
займалася посівними матеріалами. З 1941 року 
ДЕКАЛБ є міжнародною компанією, однак в Європі 
вона впроваджує свою першу продукцію лише на 
початку шістдесятих років. У вісімдесятих роках 
двадцятого століття компанія розширила свою 
діяльність в нових країнах - Таїланд, Іспанія, Франція, 
Греція, Туреччина, Угорщина.
До подальших значних кроків компанії ДЕКАЛБ 
належать: масштабні ентомологічні дослідження 

щодо впливу комах на вирощування кукурудзи, 
успішне впровадження на ринок декількох класичних„ 
простих гібридів (наприклад, ДЕКАЛБ 805 у 1960 
році, або гібрид XL45 з 1963 року), впровадження 
на ринок першої генетично модифікованої кукурудзи 
(1990 рік).

Серед найбільш важливих віх компанії ДЕКАЛБ 
- 1997 рік, коли на ринок була впроваджена 
технологія YieldGard Corn Borer, а саме кукурудза, 
що є стійкою до кукурудзяного метелика, а також 
1998 рік, коли слідом за технологією YieldGard 
з’явилася нова технологія Roundup Ready Corn, 
тобто кукурудза, що є толерантною до гербіцидів 
Раундап. У 1998 році відбулося об’єднання компаній 
ДЕКАЛБ та Монсанто.

У 2003 році, після п’ятирічної співпраці та об’єднання 
ДЕКАЛБ - Монсанто, компанія Монсанто стала 
другою найбільшою компанією світу, що займається 
посівним матеріалом.

У 2008 році в Європі з’явився додатковий логотип 
ДЕКАЛБ ІННОВАЦІЯ ТРИВАЄ, який мав підкреслити 
інтенсивне прагнення компанії безперервно шукати 
подальші шляхи удосконалення, враховуючи 
актуальні потреби аграріїв.

На сьогодні компанія постійно та активно працює 
над розвитком нових технологій, удосконалює 
класичні методи селекції та практично кожний рік 
впроваджує на ринок велику кількість відмінних 
гібридів кукурудзи, ріпаку, сої та інших культур. 
Посівний матеріал насіннєвого бренду ДЕКАЛБ 
продаються в більш ніж 100 країнах всього світу та 
є «будівельним каменем» успіху багатьох аграріїв. 
Сьогодні компанія Монсанто є найбільшою 
насіннєвою компанією світу.

Селекцію рослин ми можемо визначити як поєднання 
майстерності та науки, що прагне використати 
власну генетику рослин для отримання більших 
переваг для усього людства.
Ядром інновацій ДЕКАЛБ є передові методи 
селекції, комбіновані з молекулярною генетикою, 

з метою впровадження на ринок 
нових високопродуктивних гібридів 
кукурудзи, які будуть допомагати 
аграріям постійно задовольняти нові 
зростаючі вимоги сучасної доби.
Світ, що постійно змінюється, 
протистоїть величезному виклику. Для 
отримання кінцевої продукції фермери 
мусять долати багато труднощів. Для 
того, щоб рентабельно керувати 
своїми підприємствами, вони повинні 
намагатися виробляти більше при 
більш низьких витратах. Ціни на 
сільськогосподарську продукцію 
коливаються, а енергетичні витрати 
упродовж вже багатьох років постійно 
зростають. Ця тенденція, очевидно, вже 
не зміниться.
Природні фактори, що пов’язані з 
навколишнім середовищем, зму шу-
ють фермерів впроваджувати нові 
виробничі рішення, а також такі гіб-
риди, які допоможуть їм знизити 
ризики та нададуть можливість більш 
ефективно використовувати природні 
ресурси.

Науковий прогрес та підвищення 
ефективності технологічних 
можливостей сприяють успішному 
господарюванню більше, ніж будь-
коли раніше. На сьогодні є можливим 
виробництво більш якісних харчових 
продуктів і сировини, що грають 
значну роль у задоволенні зростаючих 
вимог суспільства. Методи селекції 
розвиваються надзвичайно швидко 
і найбільш очевидний прогрес був 
зафіксований в останньому десятиріччі. 
Замість традиційних методів селекції 
насіння (споріднене схрещування 
та гетерозисний ефект) все більше 
місце займають сучасні молекулярно-
генетичні методи.

Технологія молекулярних маркерів 
надає селекціонерам можливість більш 
просто ідентифікувати економічно 
важливі гени, локалізувати їх в геномі 
і в подальшому їх селекціонувати. 
Ці методи допомагають отримати 
набагато продуктивніші гібриди з 
більш удосконаленими властивостями, 
стійкістю до шкідників, хвороб або 
резистентністю до гербіцидів.

За допомогою цих методів компанія 
Монсанто має намір до 2030 року 
досягти своєї найбільшої мети: подвоїти 
врожаї з гектара. Над реалізацією 
цієї сміливої мети працює одна з 
найбільших науково-дослідних команд.

За допомогою передових технологій та 
наукових методів компанія Монсанто 
прагне створити нові гібриди ДЕКАЛБ, 
які допоможуть аграріям протистояти 
новим викликам і проблемам.

Ключовими є 4 фактори:

•  Багата генетична різноманітність 
культури, що є неперевершеним 
джерелом нової інформації і нових 
можливостей;

•  Сучасні найбільш відпрацьовані 
наукові методи, які практично 
щоденно удосконалюються;

•  Неперевершена світова мережа 
випробувальних лабораторій і 
станцій, які тестують та відбирають 
гібриди культур, що відповідають 
найвибагливішим вимогам на 
практиці;

•  Безперестанний пошук нових 
інновацій, на які можуть покладатися 
аграрії в цілому світі.
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Компанія Монсанто на сьогоднішній день має 
визначний асортимент гібридів ріпаку озимого 
під торговою маркою ДЕКАЛБ, що максимально 
ефективно задовольняє найактуальніші потреби 
фермерських господарств. 

Гібриди озимого ріпаку ДЕКАЛБ пройшли 
довгий шлях від селекційної роботи, тестувань 
у різних екологічних умовах, державних випро-
бувань та реєстрації в Україні до надходження 
у продаж. В основі процесу виведення нових 
гібридів на ринок є уважне вивчення потреб 
виробничників, тому що головною метою цієї 
кропіткої праці є задоволення всіх вимог сучас-
ного господаря щодо ефективного вирощуван-
ня ріпаку в різних регіонах країни та забез-
печення стабільного і прогнозованого врожаю.

Однією із актуальних проблем сьогодення є 
перезимівля ріпаку, а в деяких регіонах (осо-
бливо північно-східної частини України) госпо-
дарі виносять здатність ріпаку успішно витриму-
вати екстремальні зими на перших план, так як 
отримання врожаю може залежати від цього на 
100%. Для зниження ризиків загибелі посівів в 

зимовий період, ми пропонуємо групу гібридів 
ДЕКАЛБ з підвищеною зимостійкістю, які навіть 
при ранніх термінах сівби не мають видовження 
кореневої шийки, точка росту залишається на 
рівні грунту та завдяки фізіологічним особли-
востям краще загартовуються при вході в зиму, 
що обумовлює успішне виживання рослин. 
Є окремі випадки, що гібриди із підвищеною 
зимостійкістю можуть витримувати короткочас-
не зниження температур до -26-24°С на рівні 
грунту при відсутності снігового покриву. 

Висока продуктивність залишається одним з 
основних критеріїв вибору гібридів. Радимо сіяти 
Ексагон, Екстенд, Ексель, Екзотік та Екзекютів, 
що демонструють найвищу врожайність, від-
мінно реагують на інтенсифікацію технології 
вирощування та дозволяють отримати високі 
врожаї. Стабільність врожайності ДК Секюра, 
ДК Серенади, ДК Секвої та Екзотіка по роках 
та по екологічних зонах дозволить отримати 
гарантований врожай та прогнозувати витрати.

Толерантність до хвороб є особливо критич-
ною в північно-західному регіоні України, в той 

час, коли в центральних та південних областях 
– на перший план виходять пластичність та 
стійкість до стресових факторів (посуха, пере-
пади температур, стійкість до розтріскування 
та вилягання). Такі гібриди, як Ексагон, Екстенд 
та Ексель наділені покращеною генетичною 
стійкістю до фомозу з залученням гену RLM-7. 
Крім того, Екстенд, Ексагон, Екзотік та Ексель є 
лідерами по стійкості до розтріскування. Що в 
комплексі дозволяє суттєво зменшити ризики 
недобору врожаю при перестої посіву та в 
регіонах із вітряною погодою та шквалами.

Екзотік показує себе як надзвичайно плас-
тичний та адаптивний гібрид, яких максимально 
реалізує потенціал продуктивності навіть при 
дещо знижених нормах мінерального живлення 
або в стресових умовах (наприклад, посуха), 
коли лімітується надходження основних елемен-
тів живлення в рослини.

Можливість ранніх строків посіву є особли-
во актуальною на заході та в центрі країни. 
Її забезпечать ДК Секюр, ДК Серенада, ДК 
Секвоя, а також Екзекютів, який вирізняється 
рівномірною синхронністю дозрівання. 

При необхідності технологічної легкості посі-
ву та економічного підходу до вирощування, 

радимо Ексель, Екзотік, ДК Серенаду та ДК 
Секвою.

Належний розвиток рослин восени та якісне 
формування посіву є ключовими факторами 
успішної перезимівлі рослин. Швидкість початку 
вегетації навесні та терміни цвітіння гібридів 
також турбують сумлінного господаря. Всі вище-
наведені та інші корисні ознаки притаманні 
гібридам ДЕКАЛБ, які увійшли в портфоліо 2012 
року. 

За комплексом характеристик ви можете 
вибрати гібриди ріпаку, які максимально під-
ходять під умови вирощування в регіоні та тех-
нологію, що використовується в господарстві. 
Використання 2-3 різних за своїми властивос-
тями гібридів дозволить значно знизити ризики 
вирощування та отримати прогнозовані при-
бутки від вкладень.

Гібридний склад озимого ріпаку ДЕКАЛБ 
дозволяє задовольнити різноманітні вимоги 
найвибагливіших господарів. Маючи широ-
кий вибір, ми рекомендуємо надавати пере-
вагу не одному гібриду, а мінімум декільком, 
щоб отримати гарантований результат по 
широкому спектру ознак та потреб регіону 
вирощування.

Гібриди Екотип Група 
стиглості

Сила старто-
вого росту та 
темпи розви-

тку восени

Рекомен-
дований 

термін 
сівби

Здатність 
до видов-

ження 
гіпокотилю

Стійкість 
до 

фомозу

Зимо-
стійкість

Термін 
відновлення 

вегетації 
навесні

Інтенсив-
ність 

вегетації 
навесні

Здатність до 
гілкування при 

рекомендованій 
густоті стояння

Термін 
настання 
цвітіння

Тривалість 
періоду 
цвітіння

Висота 
стебла, 

см

Стійкість до 
хвороб у 

весняно-літній 
період вегетації

Посухо-
стійкість

Пластич-
ність

Термін 
дости-
гання

ЕКСАГОН класичний Середньо-
пізній високі середній/

пізній так! RLM-7 середня середній висока висока середньо-
пізній тривале 170-200 RLM-7 середня середня середньо-

пізній

ЕКЗЕКЮТІВ класичний середньо-
ранній високі середній/

пізній так! середня висока дуже 
ранній

дуже 
висока дуже висока ранній тривале 180-210 середня середня вища 

середньої
середньо-

ранній

ЕКЗОТІК класичний Середньо-
стиглий середні ранній/ 

середній так висока висока сереньо-
пізній висока висока середній тривале 160-190 висока підви-

щена висока середній

ЕКСТЕНД класичний Середньо-
пізній високі середній/

пізній так! RLM-7 середня середній висока висока середньо-
пізній тривале 170-200 RLM-7 середня середня середньо-

пізній

ЕКСЕЛЬ класичний Середньо-
пізній

вище серед-
нього середній так RLM-7 середня середній висока висока середньо-

пізній тривале 160-190 RLM-7 підви-
щена

вища 
середньої

середньо-
пізній

ДК СЕРЕНАДА з підвищеною 
зимостійкістю

середньо-
ранній середня/низькі ранній/ 

середній ні! підвищена дуже висока пізній середня висока пізній дуже 
коротке 110-130 середня підви-

щена висока ранній

ДК СЕКЮР з підвищеною 
зимостійкістю

Ранньо-
стиглий середня/низькі ранній/ 

середній ні! підвищена дуже висока пізній середня висока пізній дуже 
коротке 110-130 середня підви-

щена висока ранній

ДК СЕКВОЯ з підвищеною 
зимостійкістю

Середньо-
ранній середня/низькі ранній/ 

середній ні! підвищена дуже висока пізній середня висока пізній дуже 
коротке 110-130 середня підви-

щена висока ранній

АСОРТИМЕНТ ДЕКАЛБ У 2012 РОЦІ
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Липень
 

Дуже добрий 
контакт між 
насіниною та 
ґрунтовими 
агрегатами

Дуже поганий 
контакт між 
насіниною та 
ґрунтовими 
агрегатами

Рис. 2. Можливість передачі вологи 
від ґрунтових агрегатів до насінини 
при тісному контакті у правильно 
підготовленому ґрунті — дрібнозернистому 
посівному шарі (верхній малюнок) та 
крупнозернистому (нижній малюнок).

Рис. 3, 4. Приклади підготовки посівного ложа

Рис.1.  Приклади неякісної підготовки ґрунту до посіву
(ліворуч – брилувата структура; праворуч – пилоподібна).

Підготовка ґрунту повинна базуватись на основних позиціях: збереження вологи, 
розпушення орного шару, створення твердого насіннєвого ложа і м’якого посівного 
шару (рис. 1, 2).

Класичний варіант, який завжди спрацьовував у зоні достатнього зволоження 
(дискування стерні, оранка на 25-27 см, закриття вологи, через 3-4 тижні 
сівба) більше не працює. А в зоні нестійкого та недостатнього – тим більше. 
Наша рекомендація по технології підготовки ґрунту в умовах нестійкого зволоження така:

•  Попередник (озима пшениця) повинен знаходитись в полі максимально довгий час 
до посіву ріпаку;

•  Вивезення соломи з поля під час збирання врожаю;
•  Оранка оборотним плугом або глибоке дискування відразу після збирання 

попередника. Одночасно прикочування ґрунту важким катком;
• Передпосівна підготовка і посів одночасно або з розривом не більше двох годин.

ПнПн

ВтВт

СрСр

ЧтЧт

ПтПт

СбСб

НдНд

Підготовка ґрунту перед посівом 

Попередники
Кількість ріпаку в сівозміні не повинна перевищувати 20-25% від загальної площі орних 
земель. Найкращі попередники для ріпаку чисті та зайняті пари, озимий ячмінь та пшениця, 
горох. Площі ріпаку можуть чергуватися із цукровим буряком не частіше ніж через 3-4 роки. 

Підготовка до посіву 

Липень • Вирощування ріпаку ДЕКАЛБ®

2323
2424
2525
2626
2727
2828
2929

99
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1111
1212
1313
1414
151511

  

Посівне ложе

 Хороша практика Погана практика

 Хороша практика Погана практика

•  Подрібнення та розподіл 
соломи/ущільнення ґрунту

 - подрібнення або збір
 - однорідне посівне ложе
 - правильне розміщення зерна

•   Рекомендується застосовувати 
точну сівалку для контролю 
густоти стояння гібридів

• однорідні сходи

•  хороший розвиток 
гіпокотиля

•    Розрихленний ґрунт
- розподіл соломи на різну глибину
- значні втрати насіння • неодночасне проростання
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2012

Кращими ґрунтами для ріпаку є чорноземи, сірі й темно-сірі лісові. Оптимальна реакція ґрунтового розчину 
- рН 6,0-6,5. Вегетаційний період від сходів до збирання становить 289-320 днів. 

Ріпак це рослина довгого світлового дня. 

ПнПн

ВтВт

СрСр

ЧтЧт

ПтПт

СбСб

НдНд
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Екзотік, Екзекютів, Ексагон, Ексель – Екзотік, Екзекютів, Ексагон, Ексель – 
оптимальні строки посіву; Гібриди оптимальні строки посіву; Гібриди 
з підвищеною зимостійкістю – ранні з підвищеною зимостійкістю – ранні 
строки посіву строки посіву 

Ексель, Ексагон, Екстенд – 
оптимальні строки посіву; 
Гібриди з підвищеною 
зимостійкістю – ранні 
строки посіву. 

ДК СекюрДК Секюр
ДК СеренадаДК Серенада
ДК СеквояДК Секвоя

Зона ризикованого Зона ризикованого 
землеробства: землеробства: 
ДК СекюрДК Секюр
ДК СеренадаДК Серенада
ДК СеквояДК Секвоя

Пріоритет №1: Класичні гібриди – Пріоритет №1: Класичні гібриди – 
оптимальні строки посіву;оптимальні строки посіву;
Пріоритет №2: Гібриди з Пріоритет №2: Гібриди з 
підвищеною зимостійкістю– підвищеною зимостійкістю– 
ранні строки посівуранні строки посіву

Екзекютів, Екзотік, Екстенд, 
ДК Секюр, Ексель, ДК Серенада, 
ДК Секвоя

Рис. 5. Зональні рекомендації щодо вибору гібридів
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Обираються диференційовано з врахуванням особливостей поля. Для озимого ріпаку строки посіву мають вирішальне значення. 
В основному дотримуються ранніх і середніх термінів посіву. Ранній посів дозволяє знизити норму висіву, що забезпечує нормальний 
розвиток кожної рослини. Оптимальними строками сівби озимого ріпаку вважаються 15-30 серпня. Допустимі строки посіву — 
15 серпня-20 вересня. 

Надранні терміни сівби (липневі) в західних та північних областях правобережної України, можливі тільки із гібридами ДК 
Секюр, ДК Серенада, ДК Секвоя, ДК Седона. Ранні (до 10 серпня) – із вказаними гібридами та Екзотіком. Оптимальні (з 
10 по 25 серпня) з усіма зареєстрованими гібридами. Пізні (з 25 серпня по 5 вересня) – з Ексагоном, Екстендом, Екселем. 
При вирощуванні ріпаку в південних областях України, відношення гібридів до термінів сівби зберігається, але самі терміни 
є пізнішими, приблизно, на два-три тижні. Це обумовлено вищим температурним режимом і більшою тривалістю осіннього 
періоду вегетації культури (малі запаси вологи в літній сезон – дуже важливий фактор, який впливає на можливість отримання 
сходів). Так, за результатами трирічних досліджень, які проводились в умовах зрошення Кам’янко-Дніпровської дослідної станції 
в Запорізькій області, кращим терміном сівби для всіх гібридів ріпаку є період з 1 по 10 вересня. При сівбі до 20 серпня та після 
15 вересня суттєво погіршувалася зимостійкість і знижувалася врожайність посівів. 

Строки посіву обумовлені фізіологічними темпами розвитку гібридів (рис. 2)

Серпень

ПнПн

ВтВт

СрСр

ЧтЧт

ПтПт

СбСб

НдНд

Строки посіву

2727
2828
2929
3030
3131

1313
1414
1515
1616
1717
1818
1919

11
22
33
44
55

Гібриди
Серпень Вересень

1 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30
ДК Секюр
ДК Серенада
ДК Секвоя
Екзотік
Екзекютів
Екстенд
Ексель
Ексагон

Рис.1. Періоди посіву гібридів ріпаку ДЕКАЛБ

— рекомендовані
— ризиковані
— не рекомендовані

Фаза розвитку рослини

А. Фаза сімядолей. 
Посів
Сходи - ріст сімядолей

Дія

контроль сходів рослин; 
контроль бур’янів

Рис 2. Темпи осіннього розвитку гібридів ріпаку ДЕКАЛБ

повільні середні швидкі

ДК Секвоя

ДК Серенада

ДК Секюр

ДК Седона Екзекютів

Ексагон 
Ексель

Екстенд
Екзотік

ДК Екстрейн

Серпень • Вирощування ріпаку ДЕКАЛБ®
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Для нормального розвитку рослинам ріпаку перед входженням у зиму потрібно 60-80 днів із сумою температур 600-800°С. Найкраще рослини перезимовують висотою 
10-15 см, коли точка росту винесена над поверхнею ґрунту не більше 1 см, а діаметр кореневої шийки дорівнює 0,6-1 см. Із утворенням розетки рослина повинна пройти 
загартування, яке відбувається у дві фази 10 днів при температурі +5°С та 5 днів при температурі - 3°С. Нормально загартована рослина на рівні кореневої шийки при 
відсутності снігового покриву витримує температури до -16°С, а при сніговому покриві 5-6 см до –26°С і навіть більше.

Температурний режим і кількість опадів

ПнПн

ВтВт

СрСр

ЧтЧт

ПтПт

СбСб

НдНд

2020
2121
2222
2323
2424
2525
2626

66
77
88
99

1010
1111
1212

Необґрунтоване підвищення норми висіву спричинює внутрішньовидову конкуренцію, внаслідок чого рослини витягуються, а точка росту і коренева шийка виноситься над 
поверхнею ґрунту на 5-10 см. 

Особливо це характерно для ранніх строків сівби. Проте переростання рослин не призводить до загибелі, якщо точка росту низько - 1 см над поверхнею ґрунту. Але це 
можливо лише при менших (3-4 кг/га) нормах висіву.

Загальне правило таке – загущення значно страшніше, ніж зрідження, особливо для гібридів традиційного типу росту.
Для оптимального терміну сівби – найкраща норма висіву 500 тис. схожих насінин на один гектар (для ґрунтово-кліманичних зон рекомендації наступні: Степ 350-400 тис., 
Лісостеп 400-500 тис., Полісся -500-550 тис.). При надранніх і ранніх термінах – зменшити, а при пізніших – збільшити на 10%. Також, слід корегувати норму висіву залежно 
від стану підготовленості ґрунту до сівби (в бік збільшення при неналежній підготовці).

Норма висіву

Рис 3. Густота рослин до входу в зиму

Гібриди 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 >75

ДК Секюр

ДК Серенада

ДК Секвоя

Екзотік

Екзекютів

Екстенд

Ексель

Ексагон
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Вересень
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ВтВт

СрСр

ЧтЧт

ПтПт

СбСб

НдНд

Забезпечення рослин озимого ріпаку основними елементами живлення є одним із визначальних чинників хорошого 
їх розвитку і високої продуктивності. Оптимальне мінеральне живлення сприяє формуванню потужної кореневої 
системи, яка здатна забезпечити стійкість рослин ріпаку до різких перепадів температур в осінньо-зимовий період, 
утримувати запас елементів мінерального живлення, цукрів та білків до весни, які забезпечать успішне відновлення 
весняної вегетації та їх стрімкий ріст і розвиток. 

Для формування 1 тонни насіння культура в середньому потребує: 50-70 кг азоту (N), 25-30 кг фосфору (P
2
O

5
), 

40-70 кг калію (K
2
O), 40-70 кг кальцію (СаО), 7-12 кг магнію (MgO), 20-25 кг сірки (S), 80-120 г бору (В), 400-550 г 

марганцю (Mn), 130-170 г цинку (Zn), 4-6 г молібдену (Мо). 
Осіннє забезпечення ріпаку озимого легкодоступними сполуками фосфору, калію, магнію, сірки, бору, марганцю, 
цинку і молібдену в оптимальних дозах та співвідношенні важливе як для активного росту й розвитку кореневої 
системи, закладання генеративних органів, так і для його перезимівлі. Восени, як правило, вносять 30-60 кг/га 
азотних добрив при наявності великої кількості пожнивних решток. 

Мінеральне живлення

2424
2525
2626
2727
2828
2929
3030

1010
1111
1212
1313
1414
1515
1616

11
22

Дуже важливим восени є підживлення бором 150-200 г/га

Фаза розвитку рослини

А. Фаза сім’ядолей. 
Посів
Сходи - ріст сім’ядолей

Дія

контроль сходів рослин; контроль 
бур’янів

Фаза розвитку рослини

В. Формування розетки
Поява 1-го справжнього листка

Дія

контроль бур’янів, шкідників (блішка, 
совки), хвороб (фомоз, альтернаріоз, 
пероноспороз)

Азот, який вноситься під основний обробіток 
(10 кг д.р/тонну соломи)

Основні види азотних добрив:
•  аміачна селітра
•  сульфат амонію
•  сульфат магнію
•  карбамід 

Головні елементи живлення:

Норма удобрення (кг P2O5) = 
запланований урожай (т)  x  30  x  балансовий коефіцієнт

ОСНОВНЕ
УДОБРЕННЯ

фосфор

калій

азот
(для початкового розвитку) *  Удобрення фосфором і калієм потрібно робити завжди до посіву.

 *  балансовий коефіцієнт для P – 0,73

Для 3 т урожаю на родючих ґрунтах:  3 x 30 x 0,73 = 66 кг

Вересень • Вирощування ріпаку ДЕКАЛБ®
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Ріпак є культурою, яка найчастіше протягом одного й того ж року слідує у сівозміні за своїм попередником після його збору, він вимагає вибагливого контролю за бур’янами. При сильному 
забур’яненні зменшення урожайності насіння може досягати від 30 до 60% і більше. Восени найбільш поширеними для ріпаку бур’янами на посівах є: підмаренник чіпкий, ромашка, осот, 
волошка синя, мак-самосійка, падалиця та інші. Якщо не контролювати ці бур’яни, то це може призвести до надмірного виносу точки росту ріпаку над поверхнею ґрунту і в кінцевому результаті, 
до послаблення розвитку кореневої системи, що збільшує ризик вимерзання культури.

Для застосування на посівах ріпаку гербіцидів із широким спектром дії в Україні зареєстровані препарати, що вносяться у ґрунт до появи сходів культури, зокрема, похідні хлорацетаніліду - 
метозахлор, S-метолахлор, ацетохлор та динітроаніліну - трифлуралін. Однак ці препарати є неефективними проти багаторічних бур’янів. У такому випадку застосовують гербіциди на основі 
клопіраліду для викорінення багаторічних дводольних бур’янів, зокрема осоту польового (Cirsium arvense (L.). Проте клопіралід за спектром дії є досить обмеженим до підмаренника чіпкого 
(Galium aparine L.), який здатний конкурувати з ріпаком та знижувати якість насіння. 

Не чутливими до нього є також представники із родин лободових та амарантових, зокрема, лобода біла (Chenopodium album 
L.) та щириця звичайна (Amaranthus retroflexusL.). Тому для ефективного знищення цих бур’янів використовують гербіциди на 
основі д.р. клопіраліду та піклораму. А для розширення спектру їх дії додають піклорам до клопіраліду. Це дозволяє забезпечити 
ефективне знищення окремих багаторічних видів бур’янів, зокрема осоту польового та широкого спектру видів однорічних 
дводольних бур’янів: жовтого осоту городнього, ромашки непахучої, волошки синьої, горошку мишачого, злинки канадської, 
гірчаків шосткого та берізковидного, а також суттєве пригнічення підмаренника чіпкого, лободи білої, щириці звичайної.

Дуже важливою є боротьба з падалицею злакових попередників. Для цього рекомендується використовувати селективні 
гербіциди групи грамініцидів.

Контроль бур’янів

ПнПн

ВтВт

СрСр

ЧтЧт

ПтПт

СбСб

НдНд

1717
1818
1919
2020
2121
2222
2323

33
44
55
66
77
88
99

Потреба ріпаку в основних елементах живлення

Види фосфорних та калійних добрив:

•  суперфосфат
•  подвійний суперфосфат
•  калійна селітра
•  сульфат калію
•  каїніт 
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Жовтень
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СрСр

ЧтЧт

ПтПт

СбСб

НдНд

Як показали спільні дослідження компаній Монсанто та БАСФ, застосування препарату Карамба в 
регламентованій нормі у фазі п’ятого листка не лише знімає проблему поширення хвороб в осінній період, але 
й суттєво підвищує зимостійкість. Це відбувається за рахунок запобігання видовженню гіпокотиля. Протягом 
ріпакового сезону 2010-2011 рр. було доведено високу ефективність застосування Карамби навіть на гібридах 
Декалб із підвищеною зимостійкістю – ДК Секюр та ДК Серенада. У цих гібридів гіпокотиль не переростає при 
будь яких умовах – це генетично обумовлена особливість. Очевидно дія препарату була спрямована, також, на 
збільшення вмісту сухих речовин у клітинному соці рослин, оскільки після суворих умов перезимівлі, на ділянках, 
де застосовували цей препарат, збереглось на 15-20% більше рослин, ніж на ділянках контролю.

При ранніх і надранніх термінах сівби, а також при затягуванні осіннього періоду вегетації, може виникати 
необхідність дворазового використання регуляторів росту. Осінній сезон вегетації ріпака в умовах стійкого 
зволоження яскраво продемонстрував необхідність дотримання регламенту застосування препаратів. 
Нерегламентоване застосування зареєстрованих регуляторів росту не достатньо ефективно інгібувало динаміку 
ростових процесів, тому багато господарів були вимушені вносити хлормекватхлоридні препарати.

Наша рекомендація наступна – краще запобігти переростанню вносячи препарат повною нормою у фазу п’ятого 
листка (при потребі контролюючи ріст в фазі шостого і сьомого листків), ніж намагатись зупиняти ріст меншими 
дозами, особливо коли рослини ріпаку озимого уже мають 8-9 листків.

Фунгіциди та регулятори росту рослин.

2929
3030
3131

1515
1616
1717
1818
1919
2020
2121

11
22
33
44
55
66
77 Без застосування 

регулятора ростуБез регулятора
Регулятор

09/10/06, 5-6 листків

-47%

-3%

Регулятор
08/11/06, 10-12 листків

Застосування регулятора 
росту

Регуляція рослин восени

Фаза розвитку рослини

В. Формування розетки
Поява 1-го справжнього листка

Дія

контроль бур’янів, шкідників (блішка, совки), 
хвороб (фомоз, альтернаріоз, пероноспороз)

Фаза розвитку рослини

Поява 4-го справжнього листка
Формування розетки

Дія

контроль бур’янів, шкідників (блішка, совки), 
хвороб (фомоз, альтернаріоз, пероноспороз); 
контроль за темпами развитку раслин (внесення 
рістрегуляторів), оцінка густоти посіву до входу в 
зиму і визначення фази розвитку рослин

Жовтень • Вирощування ріпаку ДЕКАЛБ®
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Розвиток рослин ріпаку восени

ПнПн

ВтВт

СрСр

ЧтЧт

ПтПт

СбСб

НдНд

2222
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2424
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2626
2727
2828

88
99
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1111
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1313
1414

Добре розвинута коренева система

Можливість видовження гіпокотилю у гібридів ріпаку ДЕКАЛБ при переростанні 
у загущених посівах

немає 
небезпеки

обмежене
видовження

можливе
переростання

значне
переростання

Екстрейн

Екзотік

ДК Секюр
ДК Серенада

ДК Секвоя
ДК Седона

Ексагон
Екстенд

Екзекютів
Ексель

Контроль шкідників слід проводити уже зі стадії 4-х листків. Якщо уражені 10% поверхні листка рослин 
та спостерігаються довготривалі несприятливі погодні умови (високі температури та посуха), слід за-
стосовувати засоби захисту. 

Найбільш поширеними шкідниками в осінній період є великий ріпаковий пильщик, ріпаковий приховано-
хоботник, стебловий капустяний прихованохоботник, ріпакова блішка. 

Сходи й молоді рослини озимої форми в осінній період пошкоджує ріпаковий пильщик. Його личинки 
інколи повністю об’їдають листя, залишаючи самі жилки й черешки. На цьому етапі розвитку культури 
шкодять також капустяні (хрестоцвіті) блішки та інші комахи-фітофаги.

Пошкодження рослин ріпаковою блішкою сприяє зараженню хворобами, некрозом кореневої шийки та 
стебел. Ступінь шкодочинності визначається у період від сходів до фази 6 листків. Боротьбу з шкідниками 
рекомендується проводити, якщо пошкоджено 10 % листкової поверхні.

Зовнішні пошкодження рослин личинками стеблового капустяного прихованохоботника дуже важко по-
мітити, оскільки вони живляться м’якоттю стебел. Діагностика утруднюється також і тим, що одночасно в 
стеблі можуть знаходитись личинки ріпакової блішки та ріпакового прихованохоботника. Цей шкідник сти-
мулює приховане зараження ріпаку некрозом кореневої шийки, що призводить до втрати урожаю до 20%.

Інсектициди 

Спектр дії інсектицидів, що застосовується проти ріпакових 
прихованохоботників 

Препарат Діюча речовина
Норма застосув.,  

л, кг/га

Борей
Імідаклоприд, 150 г/л + 

лямбда - цигапотрин, 50 г/л
0,10-0,12

Фастак, к.е Альфа-циперметрин 0,15

Данадим 
стабільний

Диметоат, 400 г/л          0,7-1,2

Нурел Д
Хлорпірифос, 500 г/л + 

циперметрин, 50 г/л
0,5-0,6

Пірінекс Супер 420
Біфентрин, 20 г/л + 

хлорпірифос, 400 г/л
–
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Листопад
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2929
3030
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1717
1818

11
22
33
44

Фаза розвитку рослини

Поява 4-8 го справжнього листка
Формування розетки

Дія

контроль бур’янів, шкідників (блішка, совки), 
хвороб (фомоз, альтернаріоз, пероноспороз); 
контроль за темпами розвитку рослин (вне-
сен ня рістрегуляторів), оцінка густоти посіву до 
входу в зиму і визначення фази розвитку рослин

Стан рослин до входу в зиму

Вважаємо, що з точки зору покращення перезимівлі, кращим є стан рослини, яка має 6-8 листків, висотою до 
20-22 см, з товщиною кореневої шийки 8-12 мм та більше і довжиною кореня більше 20 см. Рослини, які входять в 
зиму у фазі 5-6 листків можуть нормально зимувати. 

Крім того, реалізація потенціалу продуктивності такого посіву обмежується тим, що у рослин, які не мають добре 
сформованого шостого листка, не почалось формування генеративних органів в осінній період вегетації. 

Рослини, які входять в зиму із кількістю листків більшою від десяти і добре зимують – можуть найбільш повно 
реалізувати потенціал продуктивності. Але морозостійкість таких рослин невисока. Вони занадто легко відновлюють 
свою вегетацію протягом м’якої зими і витрачають багато цукрів на підтримання своєї життєдіяльності. 

При цьому, температури повітря є дуже низькими для ефективного фотосинтезу, тому надходження органічної 
речовини не відбувається. Такі рослини можуть гинути в січні-лютому, ще до завершення зими.

До періоду завершення осінньої вегетації рослина ріпаку повинна бути такою:

1. Висота – близько 15-20 см;
2. Кількість листків – 6-8 штук;
3. Товщина кореневої шийки – близько 8-12 мм, відсутність подовження;
4.  Довжина основного кореня – більше 20 см, він повинен бути прямим, без деформацій;
5. Відсутність наявних ознак ураження грибковими хворобами;
6.  Колір листків у відтінках глянцево зеленого (сортові та гібридні особливості).
7. Густотою 35-45 рослин при рівномірному розподілі.

Для гібридів, що швидко ростуть, чутливих до видовження стебла (Екстенд, Ексагон) реко-
мендується застосувати регулятори росту перед зимою, особливо при ранньому посіві.

Ідеальний розвиток рослин перед зимою

Листопад • Вирощування ріпаку ДЕКАЛБ®
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Оцінка (в балах) видовження кореневої шийки

бал 9 – більше видовження

зимостійкість = 
густота рослин до входу в зиму

 х 100%
 густота рослин після зими

бал 1 – видовження немає  бал 5 – видовження до 15 мм

Оцінка посіву ріпаку до входження в зиму (обов’язкові показники):

1. Енергія росту. Визначається в балах у фазу розетки із 3-4 листків: 1 – дуже висока енергія (великі рослини), 9 – дуже низька.

2. Густота рослин до входу в зиму. Визначається кількістю (сумою) рослин, підрахованих на чотирьох квадратних ділянках розміром 50х50 см.

3.  Розвиток рослин до входу в зиму. Визначається в балах перед входом в зиму. 1 бал – рослини малі і знаходяться на ранніх стадіях розвитку, 9 балів – рослини великі 
із великою кількістю листків.

4.  Густота рослин після зими. Визначається весною після відновлення вегетації за кількістю (сумою) рослин, що не загинули, підрахованих на чотирьох квадратних 
ділянках розміром  50х50 см.

5. Видовження кореневої шийки. Визначається в балах перед входом в зиму. 1 бал – видовження не має, 5 балів – видовження 15 мм, 9 балів – велике видовження.

6.  Вимерзання рослин. Визначається весною після відновлення вегетації на чотирьох квадратних ділянках розміром  50х50 см. Оцінюється в балах: 1 бал – всі рослини 
збережені, 9 – всі рослини загинули від низьких температур (не враховуються ті, які загинули від дії інших факторів!). 

7. Зимостійкість. Розрахунковий показник, який визначається за формулою:

Monsanto_K14_420x210_Rape_2012_block.indd   11Monsanto_K14_420x210_Rape_2012_block.indd   11 13.07.2012   14:33:1713.07.2012   14:33:17



 

Грудень

ПнПн

ВтВт

СрСр

ЧтЧт

ПтПт

СбСб

НдНд

Перша стадія загартування відбувається при низьких позитивних температурах 
10-12 днів, головним чином для виведення вільної води із листкового апарату в підземну 
частину рослин. 

Друга стадія загартування - 5-7 днів при незначних мінусових температурах для 
трансформації вільної вологи/води в більш енергомістні сполуки - цукри і т.д. 

При довготривалій теплій погоді, накопичена вода в області кореневої шийки не встигла 
трансформуватись в більш енергомістні сполуки, а різке похолодання і перетворення 
води в лід, може призвести до розривання меристематичних тканин, в результаті чого, 
утворються тріщини.

Проте надземна частина не пошкоджується, оскільки встигла пройти загартування 
- відстутність надлишкової вогоги в листо-стебловому апараті. Така ситуація часто 
спостерігається в Україні.

Стадії загартування рослин

2424
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2828
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3030
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Вінницька обл., зима 2011 р.   
До -26°C без снігу протягом незначного періоду часу.   
Серед всіх гібридів випробування перезимували тільки 

гібриди з підвищеною зимостійкістю, серед них - ДК Секвоя

Ріпак є холодостійкою олійною культурою, яка найкраще розвивається при помірно вологій і м’якій осені. Стійкість культури до морозу залежить від багатьох чинників. 
Зокрема, без снігового покриву в перезволоженому ґрунті ріпак може загинути при температурі - 8°С, а при відносно сухому ґрунті протягом незначного періоду часу 
може витримати 18...25°С морозу. На рівні із погано розвиненими рослинами в період зими великому ризику вимерзання піддаються й перерослі рослини з точкою росту 
вище 20 мм над поверхнею ґрунту. При різких перепадах температур і зниженні концентрації цукрів у точці росту, а також після різкого зниження температури на глибині 
3 см, критичними для ріпаку є 14...15°С морозу. 

Осіння вегетація рослин потребує суми активних температур більше 5°С не менше 600-800°С, яка припадає на період 60-90 днів активної вегетації. Найвразливішою 
для низьких температур є коренева шийка, а також часто пошкоджується точка росту.

Температурний режим

Грудень • Вирощування ріпаку ДЕКАЛБ®
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Висока зимостійкість гібридів з низькою біомасою

Відмінна зимостійкість обумовлена дуже низьколежачим розвитком і відсутністю видовження стебла. Наші гібриди з низькою біомасою можуть вирощуватись в регіонах, де 
існує вірогідність пошкодження в зимовий період.

Гібриди ДЕКАЛБ з підвищеною зимостійкістю

ПнПн
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СрСр

ЧтЧт

ПтПт

СбСб

НдНд
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Однією із актуальних проблем сьогодення є перезимівля ріпаку, а в деяких регіонах (особливо північно-східної частини України) господарі виносять здатність ріпаку успішно 
витримувати екстремальні зими на перший план, оскільки отримання врожаю може залежати від цього на 100%. Для зниження ризиків загибелі посівів в зимовий період ми 
пропонуємо групу гібридів ДЕКАЛБ з підвищеною зимостійкістю, які навіть при ранніх термінах сівби не мають видовження кореневої шийки, точка росту залишається на рівні 
ґрунту та завдяки генотиповим особливостям краще загартовуються при вході в зиму, що обумовлює успішне виживання рослин. Є окремі випадки, що гібриди із підвищеною 
зимостійкістю можуть витримувати мороз до -26 -24°С на рівні ґрунту при відсутності снігового покриву в продовж незначного періоду часу.

Гібриди озимого ріпаку ДЕКАЛБ з підвищеною зимостійкістю: ДК Секюр, ДК Серенада, ДК Секвоя, ДК Седона. 

ДК Секюр ДК Серенада
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Методи контролю перезимівлі рослин
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66 Рослини озимого ріпаку із добре розвиненою розеткою і кореневою системою витримують зимові температури на рівні кореневої шийки до мінус 18-22°С. 

При наявності снігового покриву 5-10 см, температура повітря до мінус 30-32°С не пошкоджує ріпак.

Температурний режим

Для контролю стану перезимівлі рослин можна використову-
вати кілька методів: монолітів, використання «вітальних» і «не-
вітальних» барвників, окомірну оцінку. Для найбільш точної і 
об’єктивної оцінки слід застосовувати всі ці методи, адже ко-
жен із них має свої сильні і слабкі сторони. 

Метод монолітів пе редбачає відбір замерзлих зразків ґрун-
тового профілю разом із рослинами. Існує декілька методик 
відбору. Можна скористатись наступною: ідучи по діагоналі 
поля, у чотирьох випадково визначених місцях, відібрати моно-
літи з довжиною бічних сторін 50 см і глибиною більше 20 см.

Моноліти слід помістити в прохолодне приміщення для посту-
пового розмерзання. Через деякий час їх потрібно переміс-
тити у приміщення з помірно теплою температурою, для ак-
тивізації ростових процесів у рослинах. За кількістю загиблих 
рослин визначають відсоток втрат від вимерзання, а за кількіс-
тю живих - відсоток перезимівлі. Чотири відібраних моноліти 
мають площу 1 м2. Тож, знаючи кількість живих рослин на 1 м2 
можна легко вирахувати можливу густоту стояння рослин на 1 га (помноживши кількість живих рослин з 1 м2 на 10000). Сильною стороною метода є висока точність 
обліку. Слабкою стороною — низький рівень репрезентативності на полях із складним рельєфом. На таких полях слід відбирати окремо моноліти в долинах, на верши-
нах пагорбів, на схилах тощо (дуже трудоємний і важкий процес). 

Для швидкого визначення можливості відростання рослин ріпаку після перезимівлі (без відрощування моноліта), можна скористатись методом зафарбовування тканин 
точки росту барвниками. Існують барвники, які можуть забарвлювати лише живі тканини (їх називають «вітальними»), і ті, що забарвлюють неживі тканини («невітальні» 
барвники). 

Сильні і слабкі сторони методу - ті ж самі, що й у методу пророщування монолітів. Окомірний метод оцінки посіву, зазвичай проводять рано навесні, коли сніговий 
покрив майже відсутній. Потрібно пройти по полю, в різних напрямках, і, використовуючи рамку (площею 0,25 м2) підрахувати кількість потенційно живих рослин в 20 
точках. Отриманий результат не буде дуже точним - це слабка сторона метода, але він може репрезентувати цілісну картину на полі.

Січень • Вирощування ріпаку ДЕКАЛБ®
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ДК СеквояДК Секвоя ДК СекюрДК СекюрДК СеренадаДК Серенада

Новий 
стандарт 

зимостійкості

Простота у 
вирощуванні

Найкраща 
віддача від 

інтенсифікації 
технологій

СтабільністьРозвинуте 
галуження 
та гарна 

здатність до 
регенерації

ЗимостійкістьЕкстремальна 
морозостій-

кість

Раннє 
дозрівання

Стійкість до 
фомозу

Надійний показник зимостійкості – гіпокотиль може 
довше знаходитись на захищеній стадії

Низька біомаса

Конкурентоспроможний потенціал врожайності

Стабільний вміст глюкозинолатів (середній показник 
11,4 мкмоль/г під час 7 випробувань)

Вміст ерукової кислоти < 0,5%

Стебло, щонайменше, на 20-25 см нижче, ніж у інших 
гібридів; добре розвинуте розгалуження

Низька вологість насіння під час збирання врожаю

Відмінна коренева система, розвинуте стебло, 
відсутність полягання

Низькі ресурсовитрати під час збору врожаю, більша 
ефективність збору врожаю

Надійний показник зимостійкості – гіпокотиль може 
довше знаходитись на захищеній стадії (відповідно до 
інформації отриманої від виробників) 

Низький рівень біомаси (стебло нижче, ніж у звичайних 
гібридів, щонайменше, на 20 см) – 135-140 см

Вміст ерукової кислоти < 0,5%

Вміст глюкозинолатів один з найменших серед гібридів 
з низьким рівнем біомаси (< 14 мкмоль/г)

Низька вологість під час збирання врожаю – 6-9%.

 Розвинуте галуження

Дозволяє знизити втрати врожаю від вилягання під час 
збору врожаю

Надійний показник зимостійкості – гіпокотиль може довше 
знаходитись на захищеній стадії (відповідно до даних 
досліджень) 

Низька біомаса

Конкурентоспроможний потенціал врожайності

Високий показник вмісту олії 

Стабільний вміст глюкозинолатів (середній показник 
11,4 мкмоль/г під час 7 випробувань)

Вміст ерукової кислоти < 0,5%

Стебло, щонайменше, на 20-25 см нижче, ніж у інших 
гібридів; добре розвинуте розгалуження

Низька вологість насіння під час збирання врожаю

Відмінна коренева система, стійкий до вилягання

 Ресурсоощадний та більш ефективний під час 
вирощування і збирання врожаю

Характеристики ХарактеристикиХарактеристики

Екстремальна зимостійкість Зброя професіоналівСимфонія сильного поля

Зимостійкість Адаптивність 
до умов 

вирощування

Відмінна 
посухо-
стійкість

Можливість 
ранніх 

термінів сівби 
та збору 
урожаю
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Навесні важливою є оцінка стану озимого ріпаку після перезимівлі. Якщо густота рослин сортів і гібридів вітчизняної 
селекції після відновлення вегетації становить 30-45 шт. на кв.м, а рослина має товщину кореневої шийки мінімум 
10-12 мм, то такі посіви не пересіваються. Для сортів і гібридів іноземної селекції показник густоти посівів повинен 
становити не менше 25-30 шт. на кв.м. Пересіву підлягають площі, на яких густота рослин не перевищує 15 шт. на 
кв.м. При значному ураженні рослин морозами в зимовий період, рішення про пересів слід приймати лише тоді, коли 
можна достовірно визначити густоту стояння і рівномірність розміщення живих рослин на кожному конкретному полі. 

При потребі, можна звернутись до регіональних торгових представників ТОВ «Монсанто Україна» за 
професійною порадою. Ранньовесняне підживлення на такому полі повинно бути проведено вчасно, навіть, 
якщо поле пізніше буде пересіяне.

Гібриди ріпаку від насіннєвого бренду ДЕКАЛБ відновлюють вегетацію у різні строки. Найпершим відновлює вегетацію Екзекютів, наступним Екзотік, пізніше – Екстенд та Ексагон. 
Гібриди з підвищеною зимостійкістю ДК Секюр та ДК Серенада, ДК Секвоя та ДК Седона відновлюють вегетацію найпізніше. Розбіжність між гібридами Екзекютів та ДК Секюр може становити 
до 6-7 днів. Рекомендуємо врахувати цей факт при організації підживлення наших гібридів озимого ріпаку та першими підживлювати саме ті гібриди, які раніше стартують навесні.

Для найбільш повної реалізації потенціалу продуктивності гібридів, ми рекомендуємо 
проводити розрахунки норм добрив під запланований врожай (виходячи із наступних 
величин виносу на кожну тонну врожаю: N – 60 кг, Р – 30 кг, К – 65 кг, S – 20). Наприклад, 
якщо планова врожайність ріпаку озимого складає 4 т/га, то у ґрунті повинно бути 
доступного азоту 240 кг/га д.р. З цієї норми потрібно вирахувати дозу, яка була внесена 
з осені (наприклад N 30 після збирання зернового попередника) та ґрунтові запаси 
(частіше за все 50-70 кг/га, в середньому – 60). Тобто, навесні потрібно внести дозу – 
150 кг/га д.р., що еквівалентне, приблизно, 450 кг аміачної селітри.

Термін внесення селітри – по мерзло-талому ґрунті.
Спосіб внесення добрив –розкидачами із від центровим робочим апаратом або 
зерновими сівалками типу СЗ-3,6. Останній спосіб, краще запобігає поверхневому 
змиву добрив, і він має переваги на схилових землях.

Якщо з осені, під основний обробіток не вносили фосфорно-калійні добрива, є допустимим 
використання навесні нітроамофоски в нормі 4-5 ц/га фізичної маси (N

64-80
, Р

64-80
, К

64-80
) 

та аміачної селітри – до 3 ц. У такому випадку, дозу аміачної селітри слід зменшити на 
масу діючої речовини азоту, яку буде внесено із нітроамофоскою (N

64-80
).

Варто зауважити, що покращення умов мінерального живлення культури в ранній термін 
призводить до підвищення конкурентоздатності рослин по відношенню до бур’янів.»

Весняне удобрення
Весняне удобрення — це перший агротехнічний крок у весняний час при вирощуванні 
озимого ріпаку — це один із ключових моментів у технологічному процесі.
Найважливіше — це ранні дії на полі і правильна доза удобрення — залежно від стану і 
розвитку культури.
Головний елемент — це азотне удобрення, але у випадку нестачі сірки це може бути також 
остання можливість внесення.

Для розуміння чому це настільки важливо і настільки великою повинна бути доза добрив, 
ми маємо знайти відповідь на питання: Який стан рослин після перезимівлі

Система удобрення

Темпи розвтику навесні

повільні середні швидкі

ДК Секвоя

ДК Секюр

ДК Серенада

Ексагон
Екстенд

Екзекютів
Ексель

Екзотік

Весняна ревізія, рішення про пересівання поля

Режим удобрювання визначається індивідуально для кожного поля виходячи з агротехнічних 
умов та потреб у мінеральному живленні під запланований урожай. Баланс між розвитком, 
удобрюванням та ґрунтовим запасом елементів живлення відіграє ключову роль при вирощуванні 
ріпаку. Азотні добрива є основою формування оптимальної вегетативної маси та високого 
урожаю насіння. 

Нестача азоту навесні призводить до зменшення кількості бокових гілок, більш раннього 
цвітіння і скорочення його тривалості, зменшення кількості стручків та різкого зниження 
продуктивності посівів. Ріпак навесні розвивається швидше ніж озимі зернові, тому перше 
підживлення азотними добривами потрібно проводити по мерзлоталому ґрунту, ще з 
кінця лютого, щоб впевнитись у тому, що ріпак не постраждає від азотного голодування. 

Мінеральне живлення

Лютий • Вирощування ріпаку ДЕКАЛБ®
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Високий врожай ріпаку неможливий без нормального забезпечення – сіркою, магнієм та 
мікроелементами - бором, марганцем, цинком, молібденом.
Потреба в сірці та борі є високою як восени, так і до початку цвітіння весною. За відсутності сірки в 
ґрунтах стручки можуть взагалі не формуватись. 
Марганець найбільш потрібний у весняно-літній період від бутонізації до початку достигання насіння. 
Для задоволення потреб сірки застосовуються добрива для прикореневого підживлення у вигляді 
сульфату амонію або сульфату калію для позакореневого підживлення. Потреба ріпаку в сірці є досить 

високою, оскільки це безпосередньо пов’язане із засвоєнням азоту. Сірка є важливим елементом 
для синтезу протеїну та глюкозинолатів. Найбільш інтенсивне засвоєння сірки починається у фазі 
стеблування і закінчується приблизно за тиждень перед опаданням квіток. У цей період ріпак засвоює 
із ґрунту 0,5-1,0 кг сірки на гектар. Нестача бору призводить до зменшення кількості стручків і насіння 
в стручках, гальмування росту рослин, відмирання точок росту. Позакореневе підживлення бором 
проводять навесні перед змиканням рослин у рядках у фазі бутонізації – до фази цвітіння, при добре 
розвинутій листковій поверхні. 

Стратегія весняного азотного удобрення базується на підрахунку першої початкової норми.
Підрахунок початкової норми базується на:

1. –  азотна потреба до фази початку росту стебла – в середньому потреба азоту до видовження 
стебла – 120-150 кг/гa (для урожаю на рівні 3,5-5,5 т/гa) 

2. –  N використаний рослинами до зими (розвиток рослин,густота, дата посіву) і втрати протягом 
зими – (пошкодження зимою,втрата листя)

3. –  вміст N в ґрунті, який не доступний для рослин (30-60 кг залежно від типу ґрунту)
4. –  Nmin доступний у ґрунті у кореневому шарі (0-60) доступний весною – кращий розвиток рослин – 

кращий розвиток кореневої системи і рослини можуть більше поглинути мінерального N
5. –  N рухомий – спожитий після мінералізації – не доступний ранньою весною у наших умовах.
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Фаза розвитку до зими: 8 листків 8 листків 12 листків 12 листків 12 листків
1. потреба в N 125 125 140 140 140
2.  N спожитий осінню+ азот втраче-

ний з листками зимою 50 50 110 110 110

(втрата) 2 листки 4 листки Не втрачено 4 листки 8 листків
загальна втрата N 15 25 0 55 85

3. N недоступний 30 30 30 30 30
N потреба 120 130 60 115 140

4. Nmin (0-30) 20 20 25 25 25
5. Nmob (II-IV) 10 10 10 10 10
Початкова норма N: 100 110 35 90 115

В нормальних умовах – початкова доза азотного удобрення: 90-115 кг/га

Рекомендації
1. Немає загибелі рослин. Вибираємо стратегію отримання максимального урожаю. 
Використовуємо азот в амонійній формі NH

4
+ або в амідній формі NH

2
, коли ми удобрюємо в ранній 

період – лютий-березень – низький ризик пошкодження морозами у випадку ранніх весняних морозів 
після відростання.
2. Спостерігається пошкодження рослин. Рослинам потрібно пройти етап відновлення. У цьому 
випадку потрібна амонійна форма азоту NH

4
+. Удобрення раннє у лютому-березні у перше внесення – 

ця форма більш безпечна при низьких температурах, але повинна використовуватись найраніше. Друге 
внесення – нітратна форма NO

3
-  через 2-3 тижні.

Нітратна форма азоту легко поглинається рослинами при низьких температурах, але зумовлює зменшення 
стійкості рослин до заморозків в період відростання. Таким чином, це не найкраща рекомендація в регіоні 
з температурами нижче 0 у березні-квітні. Ця форма має позитивний ефект для регенерації тканин, стебла 
і розвитку гілкування.

Характеристика азотних добрив:

• Сульфат амонію – (NH
4
)

2
SO

4
 - добриво з обмеженим вимиванням з ґрунту, містить 24% S, дуже 

сильно знижує рH ґрунту! Виходячи з цього, добриво може використову ватись перед посівом. Не 
рекомендується для легких, піщаних ґрунтів або з низьким pH, але може бути вибране для сірчаного 
удобрення.

• Нітрат амонію – містить 2 форми азоту: NH
4

+ i NO
3

-. Легко розчинний, швидкий процес нітрифікації, 
але знижує стійкість рослин до морозу. Найкращий вибір для удобрення ріпаку тільки у пізнє весняне 
внесення – стратегія відновлення – 2-ге внесення у квітні. 

• Сечовина – містить 46% N у амідній формі NH
2
, легкорозчинна. Азот готовий для рослин після 

гідролізу ферментом уреазою. Цей процес потребує високих температур >6°C. У рекомендаціях 

для удобрення ріпаку для раннього внесення (лютий-березень) у максимальній стратегії або для 
обприскування 5-8% розчином під час цвітіння. 

• Фосфат амонію – комплексне удобрення, амонійна форма NH
4

+. Низький кислотний ефект і висока 
розчинність цього добрива дозволяє нам використовувати його для ріпаку, але воно має бути покрите 
ґрунтом після внесення – краще використовувати до посіву.

• КАС – містить розчинну сечовину і нітрат амонію - 28-32% N, містить – 50 % азоту в амідній формі NH
2
, 

25% нітратного NO
3

- і 25% амонійного NH
4

+. Найбільш універсальний для програми удобрення ріпаку, 
може використовуватись у весняний час, раннє весняне удобрення - добре, у високих дозах має вплив 
на збільшення стійкості рослин до морозу на ранніх стадіях.

Види азотних добрив залежно від часу удобрення і стану культури  після 
перезимівлі.

Залежно від стану рослин після перезимівлі:
Не має загибелі – максимальний урожай – ми використовуємо N в амонійній формі NH

4
+ 

або в амідній формі NH
2
, коли ми удобрюємо рано – лютий-березень – низький ризик 

пошкодження морозами у випадку ранніх весняних морозів після відростання.
Пошкодження - відновлення:
У цьому випадку потрібна амонійна форма азоту NH

4
+. Удобрення раннє у лютому-березні 

у перше внесення – ця форма більш безпечна при низьких температурах, але повинна 
використовуватись найраніше. Друге внесення – нітратна форма NO

3
 через 2-3 тижні.

Нітратна форма N легко поглинається рослинами при низьких температурах, але зумовлює 
зменшення стійкості рослин до заморозків в період відростання. Таким чином, це не найкраща 
рекомендація в регіоні з температурами нижче 0 у березні-квітні. Ця форма має позитивний 
ефект для регенерації тканин, стебла і розвитку гілкування.
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Фаза розвитку рослини

С. Видовження стебла
(формування 2 міждовузлів > 2 см 
над поверхнею ґрунту)

Дія

Внесення добрив; контроль бур’янів, 
шкідників (прихованохоботники), 
хвороб (фомоз,сніжна плісінь); 
внесення рістрегуляторів, оцінка 
густоти посіву після зими і ступеня 
пошкодженності рослин

Вирішення питання про пересів з урахуванням прогнозованої продуктивності поля
На питання «Чи можу я отримати урожай 2 т/га, якщо весною ріпак озимий має густоту 10 тис. росл/га? Рослини нормально 
розвинуті з осені 8-10 листків, розподілені по полю відносно рівномірно» відповідь є такою:

З точки зору можливостей рослини і поля, в цілому - це можливо.

1. 2 т/га – це 2000 кг с 10 000 м2. З 1 м2 – 200 грам.

2. При густоті 10 рослин на 1 м2 з однієї рослини необхідно зібрати 20 грам насіння.

3. Якщо можлива М1000 насіння будет складати 5 г, тоді з однієї рослини потрібно зібрати 4000 насінин.

4. Якщо в стручку буде знаходитись 25 насінин, то на рослині повинно бути 160 стручків.

5.  На головному стеблі може знаходитись 60 стручків, інші 100 повинні бути розподілені по гілках першого 
і другого порядку.

6. Якщо таких гілок 5 штук, то на кожній повинно бути по 20 стручків.

Чи можливо ЦЕ? ТАК можливо! Проте таке поле необхідно удобрювати азотом під запланований урожай, захист від 
бур’янів, ретельний захист від квіткоїда.

Визначення стану рослин навесні та можливості регенерації:

Густота рослин, 
шт/м2 Стан рослин Рішення

> 10 Нормально розвинуті рослини Без пересіву 

5-10 По меншій мірі, одна добре 
розвинута рослина Без пересіву

5-10 Тільки малі рослини, рівномірно роз-
поділені Без пересіву

5 Тільки сильні рослини Без пересіву

5 Мінімум одна сильна раслина, 
рівномірне разподілення Без пересева

5-10 Тільки слаборозвинуті рослини, 
нерівномірне розподілення Пересів 

5 Тільки слаборозвинуті рослини Пересів 

Невеликі пошкодження листків, 
проте меристематичні тканини 
зеленого кольору та живі. Рос-
лини, які добре перезимували, 
при оптимальній густоті посіву 
можуть розраховувати на ви-

соку врожайність 

Меристема частково 
пошкоджена, бокова 
меристема зеленого 
кольору і не втратила 

здатності до регенерації 

Центральна мериситема 
коричневого кольору, 

гіпокотиль м’який, тканини 
в середині коричневі та 

гелеподібні – відновлення 
росту неможливе! 

Березень • Вирощування ріпаку ДЕКАЛБ®
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Наявність хвороб після перезимівлі

Ураження ріпаку сніговою пліснявою Ураження ріпаку фомозом

Фомоз (Phoma Lingam Desm.) 
Прояв:

• Хвороба проявляється на сходах і дорослих рослинах

• На сім’ядолях спочатку з’являються різної форми водянисті 
плями, які пізніше підсихають і набувають світло-сірого або 
попелястого забарвлення. У місцях ураження формуються 
численні чорні крапки - пікніди гриба

• На дорослих рослинах - в місцях прикріплення черешків, 
а також у нижній частині стебла з’являються сірі плями 
або виразки, які покриваються чорними крапками. 
Уражена тканина стебла стає трухлявою і рослина гине.

• На листках і стручках хвороба розвивається у вигляді 
сірих сухих плям, на стручках вони злегка вдавлені, часто 
з концентричною зональністю і чорними пікнідами

Основне джерело інфекції - уражені рослини озимого 
ріпаку, в яких патоген зберігається грибницею і пікнідами, 
уражені рештки, на яких зберігаються пікніди і перітеції, 
а також заражене насіння, в якому знаходиться грибниця 
збудника хвороби.

Поширення: під час вегетації рослин

Снігова пліснява
• Снігова пліснява - збудником хвороби є Fusarium nivale (Fr.), 

Typhula incarnata Jasch. Ex Fr
• Вражають ріпак восени, але візуально діагностувати 

захворювання можна рано навесні, після сходу снігу.
• Якщо посіви уражені Fusarium nivale. Грибниця починає 

розвиватися восени. Після танення снігу на листках 
з`являються водянисті плями , які покриваються спочатку 
білим нальотом, а пізніше рожевим павутинням. При 
рясному нальоті спостерігається зклеювання листків. Листя 
і, навіть, вузли кущення можуть відмирати. Розвивається гриб 
при температурі 5°С, хоча грибниця і конідії зберігають 
життєздатність при – 33°С.

• Тифульоз Typhula incarnata Jasch. Ex Fr. Хвороба 
спостерігається після танення снігу у вигляді повстяної грибниці 
на ґрунті і рослинах. Уражені рослини поступово втрачають 
зелене забарвлення, буріють і в`януть. Патоген зберігається 
на рослинних рештках в вигляді темно-коричневих склероціїв.
Ураження відбувається восени ватоподібною грибницею, яка 
утворюється з склероціїв, що проросли. Інфекційний процес 
починається восени і продовжується під снігом в зимово-
осінній і весняний періоди.

Спектр дії фунгіцидів, 
що застосовуються проти фомозу на ріпаку

Препарат Діюча речовина
Норма 

застосув., 
л, кг/га

Фолікур Тебуконазол, 250 г/л 1,0-1,5

Карамба Метконазол, 60 г/л 0,75-1,25

Піктар новий Боскапід, 500 г/л 0,5-0,6

Тілмар новий Протіоконазол, 80 г/л + 
тебуконазол, 160 г/л 1,0-1,5

Амістар Екстра 
280 SC

Азоксістробін 200 г/л + 
ципорконасол 80 г/л 0,75-1

Ламетрил WP Беноміл, 500 г/кг 0,5-0,6

Cупрім 400 Тебуконазол, 133 г/л + 
прохлораз, 267 г/л 1,0-1,5
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Організація системи захисту у весняний період

Шкідники
Важливим кроком для підвищення продуктивності посівів є за-
стосування інсектицидної обробки проти стеблового прихова-
нохоботника при середньодобовій температурі повітря в діапа-
зоні від 4 до 8°С препаратом (як правило перитроїдом), який 
є ефективним при низьких позитивних температурах, в регла-
ментованій виробником нормі. Якщо температура повітря на-
ростатиме надто швидко, може бути можливим використання 
зареєстрованих препаратів на основі фосфорорганічної діючої 
речовини. Слід пам’ятати, що фосфорорганічні інсектициди до-
бре проявляють свою ефективність при температурах повітря 
вищих від +10°С, тому щодо можливості їх використання по-
трібно консультуватись із представниками фірм виробників.

Зареєстровані інсектициди:

Альфа-Супер, к.е.  альфа-циперметрин 
Фастак, к.е. альфа-циперметрин
Булдок бета-цифлутрин 
Вантекс  гамма-цигалотрин
Діючі речовини Фастак та Булдок  також зареєстровані для викорис-
тання у Франції і Німеччині (під таким же чи іншим брендом)

Ефективно контролюють основних шкідників озимого ріпаку: 
квіткоїд, прихованохоботник, ріпакова блішка – восени, тля, 
ріпаковий пильщик (Athalia rosea)…

Бур’яни

Ми підтримуємо думку про те, що основна боротьба із 
бур’янами повинна проводитись в осінній період. Вважаємо, 

що гербіциди у весняний час можуть бути застосовані лише в 
тому випадку, коли:

•  прогнозовані прямі і непрямі збитки від забур’яненості мо-
жуть бути вищими ніж затрати на використання гербіцида;

• можливі втрати продуктивності ріпаку від дії гербіциду бу-
дуть мінімальними.

При середньому рівні забур’яненості зимуючими бур’я нами 
потрібно запланувати застосування страхового гербіциду 
для контролю розвитку бур’янів. Рішення про застосування 
гербіцидів навесні повинно прийматись на полі, а внесення 
їх повинно бути здійснене з дотриманням рекомендацій ком-
панії-виробника.

Гербіциди:
• Успішне застосування гербіцидів – це запорука гарантовано 

хорошого урожаю.
• Наявність бур’янів призводить до зростання хвороб та шкідників, 

знижує продуктивність та його якість, ускладнює збір врожаю.
• Існує велика кількість бур’янів, які конкурують із озимим ріпаком.
• Дуже важко боротися із хрестоцвітими з родини озимого ріпаку. 
• Рекомендовані для використання багато продуктів. 

Хвороби
Для слабких рослин, а також при загрозі раннього враження 
фомозом (ознаки враження було видно з осені) потрібно за-
планувати дворазове внесення фунгіцида із рострегулюючим 
ефектом в регламентованих виробником дозах. Перший раз – 

при активному відновленні листкової маси (висота рослин 
8-11 см), а другий – через 12-14 днів (висота рослин ~25 см). 
Для сильних рослин, які були добре захищені з осені, регулятор 
росту слід застосувати один раз в період початку росту стебла 
(висота рослин 12-16 см).

Фаза розвитку рослини

D. Розвиток квіткового бутона
Закривання квіткових бутонів

Дія

контроль шкідників (квіткоїд, 
насінний прихованохоботник), 
контроль хвороб

Фаза розвитку рослини

Вихід квіткових бутонів над 
листками

Дія

контроль шкідників (квіткоїд, 
насінний прихованохоботник), 
контроль хвороб

Зареєстровані фунгіциди в Україні

РР дія Осінь Відновлення 
вегетації Цвітіння

Ридоміл Голд МЦ 68 WG, в.г. металаксил-М + манкоцеб
Карамба, в.р. метконазол так так так так
Тілт 250 ЕС, к.е. пропіконазол
Містік, к.е. тебуконазол так так так так
Оріус 250, в.е. тебуконазол так так так так
Фолікур 250, EW тебуконазол так так так так

Метконазол і тебуконазол впливають на регуляцію росту рослин, а також 
ефективно контролюють розвиток спорових хвороб озимого ріпаку:
•  Слеротинія (застосування під час цвітіння),
•  Фомоз (в будь-який із трьох періодів),
•  Борошниста роса — Erysiphe cruciferarun (застосування під час цвітіння),
•  Cylindrosporiosis, Alternaria, Pseudocercosporella.

Квітень • Вирощування ріпаку ДЕКАЛБ®
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Зареєстровані гербіциди в Україні
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Зелек-супер галоксифоп-Р-метил 
(немає в реєстрі) PE +++

Лонтрел Гранд клопіралід PE, PEL +++ ++

Лонтрел клопіралід PE, PEL +++ ++

Галера, 334 SL, в.р. клопіралід PE, PEL +++ +++ +++

Арамо 45, к.е. тепралоксидим PE +++

Трифлурекс 480, к.е. трифлуранін BS ++ +++ +++ +++

Бутізан 400, к.с. метазахлор PE +++ + + ++ ++ +++ + + +

не зареєстровано в 
Україні кломазон PS + +++ +++ +++ +++

Втрати урожаю можуть становити до 5-10 ц/га
•  На посівах ріпаку з’являється на початку цвітіння.
•  Живляться жуки спочатку бутонами, потім стручками. 

Личинки живляться молодим насінням.
•  Личинка виїдає в стручку отвори, через які самки капустяного 

стручкового комарика відкладають яйця.
ЕПШ — 1 доросла комаха/рослину — перед початком цвітіння; 
1  доросла комаха/дві рослини — фаза цвітіння.

Ріпаковий насіннєвий прихованохоботник

BS – до посіву
PS – після посіву
PE – після сходів
PEL – по вегетації

Спектр дії інсектицидів, що застосовуються проти ріпакових 
прихованохоботників:

Препарат Діюча речовина Норма застосув., 
л, кг/га

Борей Імідаклоприд, 150 г/л + лямбда - цигапотрин, 
50 г/л 0,10-0,12

Каліпсо 480 5C ТіаклопридА 80 г/л 0,20

Моспілан Ацетаміприд, 200 г/кг 0,10-0,12

Нурел Д Хлорпірифос, 500 г/л + циперметрин, 50 г/л 0,5-0,6

Пірінекс Супер 420 Біфентрин, 20 г/л+ хлорпірифос, 400 г/л –

Квіткоїди - одні з найбільш шкодочинних шкідників для озимого 
ріпаку в Україні і Європі. Вони можуть знищувати масово бутони, 
квітки. Без повторного оприскування інсектицидом, при великому 
поширенні, призводять до повного знищення поля.
• Квіткоїд: 1,5 - 2,5 мм, чорний і овальний.
• Личинки: 3,5 - 4 мм білі.
•  Коли температура досягає +10°C комахи залишають місця, де 

вони ховаються на зиму і починають руйнувати бутони - жуки 
прогризають їх, живляться тичинками, маточками, пелюстками.

Пошкоджені бутони опадають і не утворюють зав`язей.
•  Імаго відкладають яйця всередині бутонів і квіток. Личинки, які сформувалися, залишають 

квітки через 20-35 днів.
•  Чим раніше комаха атакує (личинки не спричиняють значної шкоди), тим більше шкоди 

вона завдасть культурі.
Посіви повинні бути під наглядом, починаючи з фази зеленої бруньки рослини. Економічний 
поріг шкодочинності – 5 дорослих комах на рослину.
Нижчий поріг шкодочинності рекомендується для гібридів із перехресним запиленням – 
3 комахи на рослину. 

Ріпаковий квіткоїд (Meligethes aeneus)
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Контроль шкідників

Спектр дії інсектицидів, що застосовуються проти капустяного 
стручкового комарика

Препарат Діюча речовина Норма застосув., л, кг/га

Данадим стабільний Диметоат, 400 г/л 1,0-1,5

Моспілан Ацетаміприд, 200 г/кг 0,10-0,12

Стручковий капустяний комарик (Dasineura brassicae Winn.)

•  Зимує в стадії личинки в ґрунті під минулорічними посівами ріпаку, переселяються 
на нові посіви під час їх цвітіння.

•  Комарик у віці 1-2 днів відкладає яйця в стручки. Личинки, відроджуючись, 
висмоктують сік із стінок стручка. Викликають передчасне розтріскування стручків 
і повну втрату насіння. Після закінчення розвитку в стручку личинки мігрують у 
ґрунт, де зимують

Орієнтир для початку боротьби – 1 комарик/на рослину, а при сильному поширенні 
ріпакового прихованохоботника – 1 комарик/на 3-4 рослини. 

Фаза розвитку рослини

Вихід квіткових бутонів над 
листками

Дія

контроль шкідників (квіткоїд, насінний 
прихованохоботник), контроль хвороб

Фаза розвитку рослини

Е. Перші жовті квіткові бутони
(розділення квіткових бутонів)

Дія

контроль шкідників (квіткоїд, насінний 
прихованохоботник), контроль хвороб

Фаза розвитку рослини

F. Цвітіння
Розкривання перших квіток
50% суцвіть зацвіли

Дія

контроль шкідників (насінний прихова-
но хоботник, стручковий комарик), 
конт роль хвороб (склеротиніоз, альтер-
наріоз)

Дефіцит вологи в ґрунті у фази стеблування-цвітіння призводить до слабкого галуження 
рослин, фізіологічного в’янення, опадання бутонів і квіток, скорочення фази цвітіння, 
зниження продуктивності рослин. Під час цвітіння ріпаку необхідною є вологість ґрунту 
близько 80%. У цей час на кожен гектар площі для одержання урожаю насіння 20 ц/га 
необхідно 400-500 мм опадів.

Травень • Вирощування ріпаку ДЕКАЛБ®
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Контроль хвороб

Міцелий поширюється від листків до стебла Спектр дії фунгіцидів, що застосовуються проти склеротиніозу на ріпаку

Склеротиніоз (біла гниль): Sclerotinia sclerotiorum

Прояв: проявляється на стеблах, листках, квітках, стручках 
у вигляді слизистих мокрих плям, що вкриваються білим 
нальотом. У суху погоду наліт зникає, уражена тканина 
знебарвлюється. Хворі листки відмирають, стебла легко 
ламаються. Всі органи рослини знебарвлюються.

Основне джерело інфекції: інфекція зберігається на 
рослинних рештках та насінні, рослини заражуються від 
сумкоспор протягом весни і літа, а також вегетативно – 
шматочками грибниці.

Фактори, які сприяють поширенню хвороби: тепла 
погода, високий рівень вологості, великі перепади тем-
ператур день/ніч, роси. Посушливі умови перед і під час 
цвітіння знижують інфекційний вплив
•  10% уражених рослин призводять до втрати урожаю 

від 0,15 до 0,3 т/га

В ґрунті склероції про-
ростають в апотеції

Вологість (10 днів) 
температура між 
5 і 25°C (опти-

мально10-15°C): 
аскоспори осідають 

на бутонах і пелюстках

Вологість 
(3 години - 20°C): 

проростання і 
розвиток  міцелію 

на пелюстках
Опадання пелюсток і 

зараження листків Міцелій проникає в стебло, що призводить до раннього достигання

Склеротиніоз: зарaження рослин через ґрунт

Різниця у цвітінні гібридів

Гібриди з підвищеною зимостійкістю зацвітають 
пізніше, ніж класичні, проте фізіологічна стиглість 
наступає раніше. 

Класичний гібрид
Гібрид із підвищеною 
зимостійкістю

Препарат Діюча речовина Норма застосув., 
л, кг/га

Колосаль Про Протіоконазол, 300 г/л + тебуконазол, 200 г/л 0,4-0,6

Пікотар новий Боскапід, 500 г/кг 0,5

Cупрім 400 Тебуконазол, 133 г/л + прохлораз, 267 г/л 1,0-1,5

Карамба Метконазол, 60 г/л 0,75-1,25

Фолікур Тебуконазол, 250 г/л 1,0-1,5
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Оптимальний термін дозрівання на-
сіння припадає на період, коли перші 
стручки на основному стеблі розтріс-
куються. У цьому випадку на нижніх 
гілках дозрівають пізні стручки та сте-
бло вже підсихає до потрібного стану.
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Фізіологічна стиглість

 Темпи дозрівання гібридів ДЕКАЛБ

ранній середньо-ранній середньо-пізній

ДК Секвоя

ДК Секюр

ДК Серенада

Екзекютів

Ексагон
Ексель

Екзотік

Екстенд

Фаза розвитку рослини

G. Розвиток  стручків
Нижні стручки – довжина  > 2 см.
50% стручків у суцвітті - довжина > 2 см.

Дія

Визначення часу для роздільного збору 
врожаю, моніторинг шкідників, хвороб

Фаза розвитку рослини

Н. Розвиток насіння
Більшість насіння зелено-коричневого 
кольору.
Все насіння чорного кольору і тверде.

Дія

Десикація, збір врожаю

Прояв – на сім̀ ядолях, листках, 
стеблах сходів утворюються чорні 
некротичні смуги і плями, внаслідок 
чого рослини відмирають.

•  на верхніх листках більш дорослих 
рослин з̀ являються темні зональні 
плями з нальотом гриба

•  на стеблах і стручках утворюються 
темні круглі плями, які 
покриваються, при вологій погоді, 
конідіальним спороношенням

Джерело інфекції – уражене насіння, 
післязбиральні рештки.

Восени ураження посівів починається 
із спор на рештках стерні, ураженому 
насінні. Сходи часто гинуть. Хвороба 

починає поширюватись після 
закінчення цвітіння. Вона прискорює 
достигання стручків, які при сильному 
вітрі і опадах – розтріскуються.

Фактори, які сприяють поширенню 
хвороби: температура повітря 10-
20°С + підвищена вологість.

Альтернаріоз, Alternaria brassicae

Ураження альтернаріозом (Alternaria brassicae)

Червень • Вирощування ріпаку ДЕКАЛБ®
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Стійкість до осипання гібридів ДЕКАЛБ

Стійкість до розтріскування стручків озимого ріпаку

Втрати врожаю при розтріскуванні стручків:

•  у зв’язку з несприятливими умовами для врожаю та екстремальними погодними умовами втрати врожаю можуть сягнути до 50%.
•  сильний вітер, швидкий перехід від вологої до сухої погоди можуть призвести до розстріскування зрілих стручків.
•  окрім абіотичного стресу, існують біотичні фактори, такі як хвороби і шкідники, які можуть призвести до передчасного розкривання стручків.

Стійкість до розтріскування стручків: значні відмінності гібридів

Генетична стійкість до розтріскування стручків значно зменшує втрати насіння, особливо у випад-
ках, коли збирання урожаю необхідно перенести на невеликий термін від 5 до 6 днів після дозріван-
ня культури. 

Дослідження, які були нещодавно представлені на 13-му Міжнародному конгресі з ріпаку у Празі, 
показали, що втрати насіння, спричинені пізнім збиранням, у гібридів Екскалібур, ДК Експауер та 
інших гібридів ДЕКАЛБ - були в межах 10 кг/га, а у інших гібридів, що не мають генетичної стійкості 
до розтріскування, втрати сягають від 60 до 120 кг/га: 

«Незалежне дослідження підтвердило, що природна стійкість, яку селекціонери Монсанто успішно ви-
користовують у всіх гібридах нового покоління, робить стручки удвічі більш стійкими до розтріскування, 
у порівнянні з більшістю сортів та гібридів, які зараз рекомендовані до виробництва», – пояснює Метью Кларк [Matthew Clarke], селекціонер олійного ріпаку ДЕКАЛБ.

«Таким чином, це надає більший запас часу аграріям для того, щоб впоратися із нерівномірним дозріванням, несприятливими погодними умовами перед збиранням врожаю, 
при несвоєчасному збиранні; збирання ріпаку також проходить швидше», – підкреслює він. «Нижчі втрати насіння під час збирання, безумовно, також означають зменшення 
проблем, пов’язаних із падалицею».

•  Дуже високий рівень резистентності гібридів ДЕКАЛБ (Екстенд, Ексагон, Ексель) до розтріскування передається гібридам від лінії-відновлювача.

•  Тоді як більшість конкурентних продуктів дуже чутливі до осипання, стручки Ексагона (на фото нижче) показують механічний опір розкриванню.

•  Стійкість до розтріскування стручків забезпечує гнучкість графіку збору врожаю, навіть якщо культура досягла фізіологічної зрілості. 

•  Насіння залишиться на рослинах і урожай буде збережений!

проросле насіння, що 
осипалось з гібриду, нестійкого 

до розтріскування стручків
ДЕКАЛБ

Стійкість до Стійкість до 
розтріскування відсутнярозтріскування відсутня СтандартСтандарт ЕксагонЕксагон

Стійкий Стійкий 
до розтріскуваннядо розтріскування                                                                         ДЕКАЛБДЕКАЛБ КонкурентКонкурент
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Десикація 

Сучасна покращена технологія і вибір відповідного гібриду найчастіше не вимагають десикації ріпаку. Гібриди, які є 
стійкими до вилягання та однорідність посіву з точки зору визрівання сприяють вчасному збору врожаю.
Обприскування десикантами перед збиранням особливо результативне при середньому та сильному ступенях 
забур’яненості. Особливо десикація ефективна при високій вологості повітря. Десикація знижує вміст вологи, 
скорочуючи можливі витрати на досушування, забезпечуючи можливість і більш раннього збирання врожаю. 

Визначення часу обприскування
•  Вибирається типова ділянка поля для визначення рівня стиглості культури. Загалом, з середньої частини стебла 

безсистемно зривається 20 стручків.
•  Кожен стручок розкривають. Якщо колір насіння змінений із зеленого на коричневий, по меншій мірі у двох третин 

насіння зі стручка у не менш ніж 15 зірваних стручків, це означає, що рання оптимальна стадія для обприскування 
настала. На цій стадії достигання стручок можна зігнути навколо пальця без його відкривання. 

•  Процедуру бажано повторити на інших типових ділянках поля для підтвердження можливості обприскування всього 
поля. Обприскування проводять через 4 - 7 днів після настання цієї стадії достигання. 

Висушування стебла значно прискорюється при використанні препарату Раундап Макс. Десикація за допомогою 
Раундап Макс здійснюється з невеликою кількістю робочого розчину на гектар, збільшуючи площу, що обробляється 
одним розприскувачем. РАУНДАП МАКС є найбільш рекомендованим з родини РАУНДАПІВ для десикації озимого 
ріпаку, оскільки спеціально підібрана композиція допоміжних складових, що названа Трансорб Технологією, допомагає 
проникати діючій речовини – Гліфосату – через, зазвичай, вкриту воском поверхню листя швидше ніж традиційні 
формуляції з тією ж діючою речовиною. Перевагою швидкого проникнення є те, що формуляція відмінно працює в часто 
екстремальних погодних умовах і за годину до випадання дощу. Додаткові переваги: 
• Системний ефект, що проявляється у вигляді підсушування всієї рослини : не тільки стручка, але також і стебла.
• М я̀кий ефект десикації, який зменшує вірогідність розстріскування стручків.
• Відмінний контроль однорічних та багаторічних бур̀ янів.
• Можливість вдалого вибору часу після фізіологічного достигання, навіть коли культура все ж таки вилягла.
Спосіб застосування десикантів - наземне обприскування, а на великих площах - авіацією. Проте Раундап® не слід 
застосовувати для десикації на насіннєвих посівах. 

Фаза розвитку рослини

Н. Розвиток насіння
Більшість насіння зелено-коричневого 
кольору.
Все насіння чорного кольору і тверде.

Дія

Десикація, збір врожаю

РАУНДАП МАКС, 2,4 л/га, на 10 день після 
обприскування.

Визначення часу застосування РАУНДАПУ МАКС.  Дві 
тре тини насіння коричневе, стручок не відкривається 
після згинання.

Липень • Вирощування ріпаку ДЕКАЛБ®
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Збір врожаю

Існує 2 системи збору врожаю:
•   Скошування у валки, з наступним підбором і обмолотом;
•   Пряме комбайнування спеціально облаштованою жаткою.
Рослини скошують у валки, коли нижні листки опадають, біля половини стручків стають 
лимонно-зеленими, а вологість насіння знижується до 30-40%. Висота зрізу повинна 
бути не нижчою 15-20 см. Обмолочують валки по мірі підсихання, при вологості 
насіння 10-11%.

Прямим комбайнуванням ріпак збирають при повній стиглості, коли насіння у стручках набуло темного кольору і 
стало твердим, стебла побуріли, листки обсипались, але стручки ще не почали розтріскуватись. Прямий спосіб 
збору, за рахунок продовження природного дозрівання підвищує олійність насіння ріпаку приблизно на 1-2% та 
при цьому скорочує витрати, що відображається в підвищенні урожайності. Термін збору визначити досить складно, 
тому він часто проводиться в дуже ранні строки. Причина цього не лише у тому, що у ріпаку розтягнутий період 
цвітіння приблизно 3-4 тижні, але і дозрівання – також не рівномірне і розтягнуте.

Збір врожаю: при 9% вологості насіння

•  Збір урожаю може бути розпочатий при вологості 
максимум 12% із правильно відрегульованим комбайном

•  Своєчасний збір урожаю для передбачення осипання 
насіння

•  При вирощуванні в господарствах на великих площах 
актуально:

 - вибрати гібриди із різним строком дозрівання

 -  найкраще мати гібриди стійкі до розтріскування стручків 
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Класичні гібриди озимого ріпаку
Класичні гібриди озимого ріпаку компанії 
Монсанто є такими лише умовно – щодо 
методів селекції. 
Завдяки провідним інструментам 
селекції наші вчені змогли отримати 
гібриди з пакетом технічних переваг, 
що допомагають виробникам отримати 
високі результати навіть у стресовий для 
рослин рік.

Основні переваги, 
втілені в наших гібридах:
 Відмінні стандарти продуктивності
 Максимальне використання 

ресурсів
 Стійкість до хвороб та 

розтріскування стручків
 Висока компенсаторна здатність

Рекомендації по роботі з класичними гібридами:
 Гібриди придатні для вирощування в 

Степу, Лісостепу та у правобережній 
частині Полісся України (крім східних 
зон “ризикованого землеробства”). 
Радимо зупинити свій вибір не на одному, 
а на декількох гібридах, які повністю 
задовольнять ваші вимоги. Для цього 
ми підготували для кожного господаря 
ефективне та сильне портфоліо.

 Збалансоване мінеральне живлення 
макро- та мікроелементами допомагає 
підвищити врожайність та вміст олії. 
Рекомендовані норми азоту – 180, 
фосфору – 100, калію - 180. Для гібриду 
Екзотік можливі трохи нижчі норми: 
азот - 160, фосфор - 90, калій - 160. 
Результати досліджень засвідчують 
високу ефективність від інтенсифікації 
системи удобрення – більші обсяги 
азоту, фосфору, калію окуповуються 
приростами врожайності.

 Рекомендується застосовувати 
регулятори росту та фунгіциди для 
запобігання переростанню стебла 

восени та для контролю над патогенними 
мікроорганізмами.

 Для максимального використання 
генетичного потенціалу гібрида необхідно 
:
- сформувати густоту рослин в обсязі 
350-400 тисяч на гектар на момент 
збирання урожаю;
- окрім удобрення макроелементами, 
слід додавати мікроелементи – сірку, 
бор, кальцій, що забезпечить належний 
розвиток генеративних органів. Особливо 
важливим є внесення сірки, бо оптимальні 
дози цього елементу покращують 
засвоєння азоту.

 Для уникнення конкуренції з першими 
бур’янами та падалицею, слід здійснювати 
більш ранній контроль бур’янів (восени!) 
– цей захід створить умови для розвитку 
рослин, що в свою чергу сприяє кращій 
перезимівлі.

 Для отримання однорідності дозрівання в 
регіонах достатнього вологозабезпечення 
слід застосовувати десикацію.

Гібриди з підвищеною зимостійкістю
Наші селекціонери створили гібриди ріпаку, які не видовжують гіпокотиль в 
осінній період вегетації та, завдяки добору у стресових умовах, мають найви-
щу абіотичну стійкість: жаро- та зимостійкість. Рослини гібридів з підвищеною 
зимостійкістю серед інших сортотипів виокремлюють: «приземлений» габітус, 
коротші міжвузля та більш розвинена вторинна коренева система. Вказаний 
комплекс гоподарсько-цінних ознак дає можливість виробникам отримати 
максимально стабільний прибуток при вирощуванні. Гібриди з підвищеною 
зимостійкістю більш стійкі у стресових умовах, ніж класичні. Краще переносять 
посуху і повернення весняних холодів, мають дружнє цвітіння.

Рекомендації по роботі з гібридами 
із ідвищеною зимостійкістю:
 Гібриди придатні до поширення в 

Лісостепу та Поліссі України з будь-
якими типами ґрунту, які придатні для 
вирощування ріпаку. Радимо зупинити 
свій вибір не на одному, а на декількох 
гібридах, які повністю задовольнять ваші 
вимоги. Для цього ми підготували для 
кожного господаря ефективне та сильне 
портфоліо.

 Збалансоване використання 
мінеральних добрив допомагає 
підвищити врожайність та вміст олії. 
Рекомендована норма азоту нижча, ніж 
при вирощуванні звичайних гібридів. За 
умови значного рівня удобрення PK слід 
додавати такі макро- і мікроелементи як 
сірка, кальцій, бор.

 Для максимального використання 
генетичного потенціалу гібридів 
необхідно:
-  сформувати густоту рослин в обсязі 

500 тисяч на гектар перед збиранням 

урожаю: дані гібриди успішно ростуть 
за умов значної густоти (особливо у 
випадку використання не високоточних 
сівалок). 

 Компактна, низька рослина дозволяє 
ефективніше використовувати гербіциди 
для боротьби з бур’янами. Бур’яни і 
падалиця більш помітні та доступні. Для 
уникнення конкуренції з першою хвилею 
бур’янів, слід здійснювати більш ранній 
гербіцидний контроль.

 В більшості регіонів України не спо-
стерігалось переростання, проте засто-
сування регуляторів росту підвищує 
показники перезимівлі рослин. Крім 
того, використання фунгіцидів покращує 
фітосанітарний стан, особливо в сівозмі-
нах із значною площею культур родини 
Капустяних.
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 Північно-західний регіон:
Басанець Сергій Вікторович . . . . . . . Київська  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .050 4427989
Кузняк Ігор Йосипович . . . . . . . . . . . . Київська  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .050 4408779
Вітюк Володимир Анатолійович . . . . Вінницька  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .050 3518621
Федорів Ярослав Михайлович  . . . . Івано-Франківська,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Тернопільська, Чернівецька . . . . . . . . .050 3517409
Осадчий Олександр Андрійович . . . Львівська, Волинська, Закарпатська 050 3518853
Іванчук Анатолій Анатолійович. . . . . Рівненська, Житомирська . . . . . . . . . . .095 2838064
Топоровський Юрій Анатолійович. . Хмельницька. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .050 4417623
Петренко Володимир Павлович  . . . Чернігівська . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .050 4685582

 Центральний регіон:
Комнатний Ігор Григорович  . . . . . . . Полтавська,Черкаська  . . . . . . . . . . . . .050 4118320
Цибко Віталій Андрійович . . . . . . . . . Черкаська  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .050 4430206
Кузьменко Андрій Сергійович  . . . . . Полтавська  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .050 4716414
Черних Олексій Володимирович . . . Луганська, Донецька, Харківська . . . .095 2807340
Сторожев Сергій Васильович  . . . . . Сумська  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .050 4441952

 Південно-східний регіон:
Іванов Юрій Петрович . . . . . . . . . . . . Дніпропетровська. . . . . . . . . . . . . . . . . .050 3301737
Бившев Геннадій Валерійович  . . . . . Миколаївська  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .050 4476613
Русанов Станіслав Володимирович Херсонська, Запорізька, Крим  . . . . . .050 3516830
Александрова Інна Володимирівна . Кіровоградська . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .050 3518620
Посторонко Віктор Михайлович . . . Кіровоградська . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .050 4451127
Волощук Ігор Станіславович  . . . . . . Дніпропетровська, Кіровоградська  . .095 2838063 
Красіков Юрій Євгенійович . . . . . . . Одеська  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .050 3848957
Лебеденко Михайло Сергійович  . . Одеська  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .050 3353781

Відділ роботи з ключовими клієнтами: 
Андрюшко Андрій Юрійович. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .050 4110021 
Мельник Юрій Петрович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .050 4698693 
Оніщенко Володимир Дмитрович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .050 4428229 
Коваленко Юрій Сергійович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  050 4428214

Головний офіс: 03680 Київ, вул. Радищева 10/14, Бізнес-центр “ІРВА”, тел. 490 75 75 • www.dekalb.ua • www.monsanto.com  •  Кар’єра в Монсанто: job.ua@monsanto.com

За консультаціями 
звертайтесь до регіональних 
представників компанії Монсанто:
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