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Рекомендована
густота рослин
на момент збирання,
тис./га

Кількість
рядів зерен

Кількість
зерен у ряді

Маса 1000 зерен, г

Вологовіддача

Потенціал
урожайності, т/га
зерно/силос

Зона достатнього
вологозабезпечення

Зона недостатнього
вологозабезпечення

АМАРОС

230

КП

Р

Е

310-320

100-110

14-16

32-37

280-310

зерно /
силос

швидка

15/60-65

80-90

65-70

КАНЬЙОНС

230

ЗП

Р

Е

260-270

80-90

14

35-37

300-310

зерно

дуже швидка

14

80-90

65-70

КВС КАВАЛЕР

250

З

НР

Е

250-260

75-85

12-14

33-36

270-300

зерно

дуже швидка

16

75-85

60-65

КВС ГЕНДАЛЬФ

250

КП

Р

Е

300-310

120-130

14-16

35-38

340-350

силос

середня

75-80

80-85

65-70

КВС ФЕРНАНДО

260

З

Р

Е

280-290

100-110

14-16

39-42

320-340

зерно

дуже швидка

18

75-85

60-70

КЕЛТІКУС

270

З

Р

Е

260-270

80-90

14-16

36-38

310-320

зерно

дуже швидка

16

75-85

60-70

КВС 2370

280

З

Р

Е

290-300

100-110

14-16

37-39

300-310

зерно

дуже швидка

17

80-90

60-65

КВС КУМПАН

290

З

НР

НЕ

280-290

100-110

12-14

35-37

350-370

зерно

дуже швидка

17

75-80

60-70

БОГАТИР

290

КП

Р

Е

330-340

110-120

14-16

33-37

310-330

силос /
зерно

середня

12/85

85-90

65-75

БІГБІТ

290

КП

Р

Е

300-310

120-130

14-16

35-37

310-320

силос

середня

75-80

75-80

50-65

КЕРБЕРОС

310

ЗП

НР

НЕ

300-310

100-110

14

35-37

350-360

зерно

дуже швидка

18

70-75

60-65

КВС РІКАРДО

320

З

НР

Е

270-290

90-100

16-18

35-40

270-290

зерно

дуже швидка

15

65-75

55-65

КВС ЛАУРО

330

З

Р

НЕ

280-290

100-110

16-18

38-40

290-310

зерно

дуже швидка

16

70-80

55-65

КАРПАТІС

340

З

Р

НЕ

290-300

100-110

16

37-39

320-340

зерно

дуже швидка

18

70-75

55-60

КВС 381

350

З

Р

Е

290-300

110-120

14-16

36-40

350-360

зерно /
силос

сердня

16/80

70-80

55-65

КВС АКУСТИКА

350

З

Р

Е

250-280

100-120

16-18

30-32

280-300

зерно

швидка

15

70-75

50-60

КАРІФОЛС

380

З

Р

Е

330-340

120-130

14-16

38-44

340-360

зерно /
силос

швидка

17/80-85

65-75

55-65

КВС КАШЕМІР

380

З

НР

НЕ

280-290

100-110

16-18

37-39

340-350

зерно

дуже швидка

19

70-75

55-65

КВС ІНТЕЛЕГЕНС

380

З

Р

Е

280-310

100-110

14-16

35-37

350-360

силос

швидка

80-85

70-75

55-65

Висота
прикріплення
качанів, см

Висота
рослин, см

Маса 1000
зерен, г

Тип листків

Призначення
Тип рослин

Кількість
рядів зерен

ФАО

Тип зерна

Назва
гібриду

Висота
рослин, см

Напрям використання

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ: КУКУРУДЗА

На біогаз

Для
вирощування
на силос

Для
виготовлення
круп

КП - кременистоподібний
ЗП - зубоподібний
З - зубовий
Р - ремонтантний
НР - напівремонтантний
НЕ - напіверектоїдний
Е - еректоїдний
П - проміжний

УМОВНІ ПОЗНАЧКИ: СОНЯШНИК

Висота
рослин, см

Діаметр
кошика, см

Стійкість до
вилягання

Назва
гібриду

Рекомендована
густота рослин
на момент збирання, тис./га

Стійкість до
несправжньої
борошнистої
роси

Для
виготовлення
комбікормів

Для
вирощування
на зерно

Кількість
зерен у ряді

Стійкість до
комплекса
рас вовчка

Потенціал
урожайності
зерна, т/га

Висота
прикріплення
качанів, см

Зона достатнього
вологозабезпечення

160-170

17-21

висока

А-G

висока

55-60

45-50

Clearfield®

160-180

20-25

висока

А-Е

висока

50-55

45-50

середньоранній

Clearfield®

160-180

17-21

висока

А-Е

висока

55-60

45-55

середньоранній

Clearfield® Plus

160-200

20-25

cередня

А-Е

висока

50-55

45-50

Група стиглості

Придатність до гербіцидної
технології

Висота
рослин, см

Діаметр
кошика, см

Потенціал
урожайності
зеленої маси,
т/га

Толерантність
до посухи

КУКУРУДЗА

Зона недостатнього
вологозабезпечення

СОНЯШНИК

Толерантність
до посухи

4

Швидкість
висихання
кошиків при
дозріванні

СИ ДАКСТОН

середньоранній

КВС АПАЧІ КЛ

середньоранній

КВС АСЕР КЛ
БІЛОБА КЛП
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Які переваги використання SAT DM Monitoring?

SAT DM Monitoring

ТЕХНОЛОГІЯ

Новий сервіс KWS для визначення оптимальної
фази збирання кукурудзи на силос за
допомогою супутника

ДЛЯ ГОСПОДАРСТВА

n Дійсно інновація

n Максимальний вихід та

n Точне визначення мінімального,

оптимальна якість зеленої маси
завдяки правильній фазі збирання
кукурудзи на силос

максимального та середнього
значення вмісту сухої речовини в
режимі реального часу

n Краща консервація силосу

n Оновлення інформації

n Краще споживання, а, отже,

кожних 7 днів

збільшення виходу молока на
корову

n Зниженя затрат, так як немає

СІЄМО МАЙБУТНЄ
www.kws.ua/mykwsapp

необхідності відбирати зразки
вручну для аналізу вмісту сухої
речовини

n Збільшення доходів

З 1856 РОКУ

Як це виглядає?
Приклад 1
15 серпня

< 26 %

22 серпня

26-28

28-30

30-32

32-34

29 серпня

34-36

36-38

38-40

> 40 %

Приклад 2
4 вересня

11 вересня

18 вересня

n SAT DM Monitoring точно визначає вміст сухої речовини вашої кукурудзи та
дозволяє оптимізувати терміни збирання кукурудзи на силос відповідно до фази
стиглості кожного гібриду.
6

7

SAT DM Monitoring: KWS впроваджує інновації та запускає
новий сервіс для визначення оптимальної фази збирання
кукурудзи на силос за допомогою супутника
1. Створіть обліковий запис на myKWS
2. Супутник записує сигнал, який відбивається від рослин
3. Наш алгоритм обраховує вміст сухої речовини у кукурудзі для визначення
оптимальної дати збирання.
4. Слідкуйте за розвитком кукурудзи на силос за допомогою SAT DM Monitoring
5. Плануйте свій урожай заздалегідь за допомогою SAT DM Monitoring

4

2

Teneurсухої
en
Вміст
речовини
Matière
Sèche

32 %
3
1

5

8

9

Ідеальна комбінація
характеристик
гібриду кукурудзи

УНІКАЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ РАННЬОГО ФАО,
ШВИДКОЇ ВОЛОГОВІДДАЧІ ТА РЕМОНТАНТНОСТІ

КАНЬЙОНС

КВС КАВАЛЕР

КУКУРУДЗА
АМАРОС

ФАО 230

КАНЬЙОНС

ФАО 230

КВС КАВАЛЕР

ФАО 250

КВС ГЕНДАЛЬФ
КВС ФЕРНАНДО

ФАО 260

33

КЕРБЕРОС

12

КВС РІКАРДО

13

КВС ЛАУРО

28

КАРПАТІС

24

КВС 381

ФАО 310
ФАО 320

ФАО 330

35
20
21

КВС АКУСТИКА

КВС 2370

ФАО 280

15

КАРІФОЛС

16

КВС КАШЕМІР

34

КВС ІНТЕЛЕГЕНС ФАО 380 30

БІГБІТ

ФАО 290

ФАО 290

ФАО 270

КВС 2370

ФАО 280

КВС КУМПАН

ФАО 290

22

14

БОГАТИР

КЕЛТІКУС

36

ФАО 350

ФАО 270

ФАО 290

ФАО 250

25

ФАО 340

КЕЛТІКУС

КВС КУМПАН

10

ФАО 250

ФАО 230

ФАО 350

ФАО 380
ФАО 380

37
26

Більше – у відео
на YouTube каналі

29
11

КАНЬЙОНС

КВС КАВАЛЕР

ФАО 230

Гібрид зернового напрямку використання
< Ремонтантний гібрид із дуже швидкою вологовіддачею
< Відзначається високою толерантністю до посухи

Гібрид з дуже швидкою вологовіддачею
Висока толерантність до посухи
< Стабільність за різних умов вирощування

<

Тип рослин
Агрономічні
властивості

<
<

Тип рослин

ремонтантний з еректоїдним типом
листків

Агрономічні
властивості

стабільний гібрид
придатний до вирощування як за
інтенсивною, так і за екстенсивною
технологіями
< здатний формувати два повноцінні
качани
<
<

зубоподібний

Вологовіддача

260-270 см

80-90 см

35-37

14

дуже швидка

Тип зерна

зубовий

Рекомендована густота
на момент збирання, тис./га

Зона достатнього
зволоження

12

Зона недостатнього
зволоження

300-310 г

250-260 см

75-85 см

33-36

12-14

Рекомендована густота
на момент збирання, тис./га

270-300 г

Потенціал
урожайності

90

70

<

дуже швидка

75

Зона достатнього
зволоження

85

14 т/га

65

пластичний гібрид
вологовіддача – дуже швидка
< вихід зерна – 83-85%
< розкриває потенціал за інтенсивної
технології вирощування
<

Вологовіддача

Потенціал
урожайності

80

напівремонтантний з еректоїдним
типом листків

Морфологія
та структура
врожайності

Морфологія
та структура
врожайності

Тип зерна

ФАО 250

16 т/га

60

Зона недостатнього
зволоження

65
13

КЕЛТІКУС

КВС 2370

ФАО 270

Гібрид зернового напрямку використання
< Ремонтантний гібрид із дуже швидкою вологовіддачею
< Придатний для ранніх строків сібви

Стабільний гібрид зернового напрямку
Швидкий стартовий ріст
< Висока ремонтантність в поєднанні з дуже швидкою вологовіддачею

<

Тип рослин
Агрономічні
властивості

<
<

Тип рослин

ремонтантний з еректоїдним типом
листків

Агрономічні
властивості

пластичний гібрид
< для інтенсивних та середніх
технологій
< формує крупне зерно
<

Морфологія
та структура
врожайності

Тип зерна

дуже швидка

<

310-320 г

Вологовіддача

290-300 см

100-110 см

37-39

14-16

14-16

зубовий

Рекомендована густота
на момент збирання, тис./га

стабільний гібрид
висока стійкість до вилягання
< придатний для вирощування за
інтенсивною та екстенсивною технологіями
< володіє швидкою вологовіддачею за
рахунок зубового типу зерна та
відкривання обгорток качана після настання
фізіологічної стиглості
<

80-90 см

Вологовіддача

36-38

зубовий

ремонтантний з еректоїдним типом листків

Морфологія
та структура
врожайності
260-270 см

Тип зерна

ФАО 280

дуже швидка

Рекомендована густота
на момент збирання, тис./га
300-310 г

Потенціал
урожайності

75

Зона достатнього
зволоження

85

80

Зона достатнього
зволоження

60

Зона недостатнього
зволоження

90

Потенціал
урожайності

16 т/га

60
14

Зона недостатнього
зволоження

70

65

17 т/га

15

КВС КУМПАН

ФАО 290

Високоврожайний гібрид інтенсивного типу
Високий потенціал урожайності
< Характеризується високою масою 1000 зерен
<
<

Тип рослин
Агрономічні
властивості

напівремонтантний з напіверектоїдним
типом листків
інтенсивний гібрид
володіє швидкою вологовіддачею за
рахунок зубового типу зерна
< найкраще розкриває свій потенціал за
інтенсивної технології вирощування
<
<

Гібриди, які ви захочете
вирощувати, коли посуха
стане буденністю

Морфологія
та структура
врожайності

280-290 см

Тип зерна

100-110 см

ГІБРИДИ KWS, ТОЛЕРАНТНІ ДО ПОСУХИ ТА СПЕКИ

Вологовіддача

КВС РІКАРДО
35-37

зубовий

ФАО 330
ФАО 350

350-370 г

Потенціал
урожайності
Зона достатнього
зволоження

КВС ЛАУРО

КВС АКУСТИКА

дуже швидка

Рекомендована густота
на момент збирання, тис./га

75

12-14

ФАО 320

Більше – у відео
на YouTube каналі

80
17 т/га

60
16

Зона недостатнього
зволоження

70
17

Що відбувається, коли спека
та посуха стають буденністю?

Наші гібриди мінімізують ризики
виникнення проблем, пов’язаних з
посухою, через три важливі фази ‒
до, під час та після цвітіння. Все це ‒
завдяки добре розвиненій кореневій
системі, ефективному використанню
вологи та поживних речовин,
синхронному цвітінню волоті та качана,
а також ‒ більш ефективному контролю
транспірації. Тому наші гібриди здатні
ефективно реалізовувати свій потенціал
та забезпечувати стабільність вашого
прибутку.

ДО Ц
ВІТ
ІНН
Я

ЕФЕКТИВНЕ
ВИКОРИСТАННЯ
ВОЛОГИ ТА
ПОЖИВНИХ
РЕЧОВИН

2
СИНХРОННЕ
ЦВІТІННЯ
ВОЛОТІ
ТА КАЧАНА

3

ЕФЕКТИВНИЙ
КОНТРОЛЬ
ТРАНСПІРАЦІЇ

ПІСЛ

ВИЩА
УРОЖАЙНІСТЬ

18

ІНТЕНСИВНЕ
УТВОРЕННЯ
ПИЛКУ

1
СТІЙКІСТЬ
ДО СТРЕСУ
НА РАННІХ
ФАЗАХ
РОЗВИТКУ

НЯ
ІТІН
ЦВ

Щоб запропонувати вам найкраще
рішення, компанія KWS створила 4

Велика кількість дослідних ділянок дала
можливість вивчити поведінку гібридів
кукурудзи за різних умов. В результаті
такого дослідження було створено
‒ групу толерантних
до посухи гібридів кукурудзи.

С
ЧА

І яке наше рішення? Компанія KWS
постійно підвищує генетичну якість
своїх гібридів. В пулі інбредних ліній
кукурудзи ми ідентифікували гени, які
сприяють толерантності до стресу.
Використовуючи лінії, які володіють
відповідними ознаками та при цьому
відрізняються між собою в генетичному
плані, ми створили велику кількість
гібридів. Після цього всі гібриди були
протестовані на толерантність до посухи.
Такий підхід супроводжується сучасними
інженерними методами селекції та
проведенням вивчення гібридів у мережі
селекційних станцій KWS.

платформи вивчення толерантності
до посухи та заклала сотні дослідних
ділянок по всій Європі.

ІД

Проблема полягає в тому, що основні
фази розвитку рослини припадають на
період високих температур та посухи, і,
як наслідок, вегетація проходить за умов
нестачі вологи.

П

Вирощування кукурудзи — це складний процес, в якому швидкість
і тривалість кожної фази розвитку залежить від характеристик гібриду.
Більше того, дуже часто навколишнє середовище є суттєвим фактором,
який може як прискорювати ріст, так і мати негативний вплив на рослину.

ТРИВАЛА АСИМІЛЯЦІЯ
ПЛАСТИЧНИХ РЕЧОВИН
ЛИСТЯМ ПІД ЧАС
НАЛИВУ ЗЕРНА

Я Ц ВІТ ІН Н Я

СТАБІЛЬНІСТЬ
КОМПОНЕНТІВ УРОЖАЙНОСТІ —
КІЛЬКІСТЬ РЯДІВ, КІЛЬКІСТЬ ЗЕРЕН
І МАСА 1000 ЗЕРЕН
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КВС РІКАРДО

КВС ЛАУРО

ФАО 320

Дуже стабільна урожайність в екстенсивних умовах
< Висока толерантність до посухи
< Гібрид з дуже швидкою вологовіддачею

Стабільно висока урожайність
Висока толерантність до посухи
< Дуже швидка вологовіддача

<

Тип рослин
Агрономічні
властивості

<
<

Тип рослин

напівремонтантний з еректоїдним типом
листків

Агрономічні
властивості

стабільний гібрид
висока стійкість до вилягання
< швидкий стартовий ріст
<
<

Морфологія
та структура
врожайності

Тип зерна

дуже швидка

270-290 г

Вологовіддача

65

270-280 см

100-110 см

38-40

16-18

дуже швидка

Рекомендована густота
на момент збирання, тис./га
290-310 г

Потенціал
урожайності
Зона достатнього
зволоження

<

16-18

зубовий

Рекомендована густота
на момент збирання, тис./га

пластичний гібрид
придатний до вирощування
за екстенсивною та середньою
технологіями
< висока толерантність до посухи та
стійкість до вилягання
<

90-100 см

Вологовіддача

35-40

зубовий

ремонтантний з напіверектоїдним
типом листків

Морфологія
та структура
врожайності
270-290 см

Тип зерна

Й
НОВИ

ФАО 330

75

70

Зона достатнього
зволоження

55

Зона недостатнього
зволоження

80

Потенціал
урожайності

15 т/га
16 т/га

55
20

Зона недостатнього
зволоження

65

65
21

КВС АКУСТИКА

Максимум можливого
на найкращому полі

ФАО 350

Висока урожайність в посушливих умовах
Потужна коренева система та міцне стебло
< Стабільний гібрид за екстенсивних умов вирощування
<
<

Тип рослин
Агрономічні
властивості

ремонтантний з еректоїдним типом листків
стабільний гібрид
висока стійкість до вилягання
< відмінна ремонтантність
<
<

Морфологія
та структура
врожайності

Тип зерна

Вологовіддача

ДУЖЕ ВИСОКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ ЗАВДЯКИ ЕФЕКТИВНОМУ
ВИКОРИСТАННЮ ВОЛОГИ ТА ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН
250-280 см

100-120 см

КВС ФЕРНАНДО
КАРПАТІС
30-32
зубовий

ФАО 340

16-18

КВС КАШЕМІР

швидка

ФАО 260

ФАО 380

Рекомендована густота
на момент збирання, тис./га
280-300 г

22

70

Зона достатнього
зволоження

50

Зона недостатнього
зволоження

75

60

Більше – у відео
на YouTube каналі

Потенціал
урожайності

15 т/га
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КВС ФЕРНАНДО

ФАО 260

Й
НОВИ

Дуже швидкий стартовий розвиток
Висока холодостійкість, придатність до ранніх строків сівби
< Дуже швидка вологовіддача

Високоврожайний інтенсивний гібрид
Стійкий до вилягання
< Висока урожайність на зрошенні

<

<

<

Тип рослин
Агрономічні
властивості

КАРПАТІС

ФАО 340

<

ремонтантний з еректоїдним типом листків

Тип рослин

пластичний гібрид
придатність до вирощування за
екстенсивною технологією: висока
< придатність до вирощування за
середньою технологією: дуже висока
< придатність до вирощування за
інтенсивною технологією: дуже висока
< придатність для пізнього збирання: висока
< високоросла, потужна рослина

Агрономічні
властивості

<
<

Вологовіддача

Тип зерна
280-290 см

зубовий

дуже швидка

39-42

Рекомендована густота
на момент збирання, тис./га

Зона достатнього
зволоження

85

290-300 см

100-110 см

37-39

16

100-110 см

14-16

зубовий

дуже швидка

Рекомендована густота
на момент збирання, тис./га

320-340 г

Потенціал
урожайності

70

Потенціал
урожайності

<

Вологовіддача

320-340 г

75

інтенсивний гібрид
гібрид рекомендований для
вирощування за інтенсивною
технологією та на зрошенні
< стійкий до вилягання
<

Морфологія
та структура
врожайності

Морфологія
та структура
врожайності
Тип зерна

ремонтантний з напіверектоїдним
типом листків

Зона достатнього
зволоження

75
18 т/га

60
24

Зона недостатнього
зволоження

70

18 т/га

55

Зона недостатнього
зволоження

60
25

КВС КАШЕМІР

Годуй правильно!

ФАО 380

Високоврожайний пластичний гібрид
Стійкий до вилягання
< Крупне зерно з високою масою 1000 зерен
<
<

Тип рослин
Агрономічні
властивості

напівремонтантний з
напіверектоїдним типом листків
пластичний гібрид
придатний до вирощування за
інтенсивною та екстенсивною
технологіями
< стійкий до вилягання
< рекомендований до вирощування
на зрошенні
<
<

Морфологія
та структура
врожайності

Тип зерна

ПРАВИЛЬНІ ГІБРИДИ ДЛЯ ЯКІСНИХ КОРМІВ

Вологовіддача

280-290 см

100-110 см

КВС ГЕНДАЛЬФ
БІГБІТ
37-39
зубовий

дуже швидка

16-18

ФАО 250

ФАО 290

КВС ІНТЕЛЕГЕНС

ФАО 380

Рекомендована густота
на момент збирання, тис./га
340-350 г

70

Зона достатнього
зволоження

55

Зона недостатнього
зволоження

75

Більше – у відео
на YouTube каналі

Потенціал
урожайності

19 т/га

26

65
27

КВС ГЕНДАЛЬФ

БІГБІТ

ФАО 250

Гібрид для отримання високоякісного силосу
< Гарно відгукується на високий агрофон
< Відмінні запилення качана та налив зерна

Висока урожайність сухої речовини
Високоросла потужна рослина
< Крупне кременистоподібне зерно з високим вмістом by-pass крохмалю

<

Тип рослин
Агрономічні
властивості

ФАО 290

<
<

Тип рослин

ремонтантний
з еректоїдним типом листків
<
<

Агрономічні
властивості

стабільний гібрид
висока стійкість до вилягання

Морфологія
та структура
врожайності

Тип зерна

кременистоподібний

Вологовіддача

300-310 см

120-130 см

35-38

14-16

Рекомендована густота
на момент збирання, тис./га

Тип зерна

кременистоподібний

Вологовіддача

65

Зона недостатнього
зволоження

85

28

пластичний гібрид
швидкий стартовий ріст

300-310 см

120-130 см

35-37

14-16

Рекомендована густота
на момент збирання, тис./га

Потенціал
урожайності

310-320 г

75

Зона достатнього
зволоження

50

Зона недостатнього
зволоження

80

75-80 т/га

70

<

середня

340-350 г

80

<

Морфологія
та структура
врожайності

середня

Зона достатнього
зволоження

ремонтантний
з еректоїдним типом листків

Потенціал
урожайності

75-80 т/га

65
29

КВС ІНТЕЛЕГЕНС

Енергетична кукурудза

ФАО 380

Високоремонтантний гібрид
Подовжений період збирання на силос
< Висока маса 1000 зерен – високий вміст крохмалю в силосі
<
<

Тип рослин
Агрономічні
властивості

ремонтантний
з еректоїдним типом листків
<
<

пластичний гібрид
швидкий стартовий ріст

АМАРОС

КВС ГЕНДАЛЬФ

Морфологія
та структура
врожайності

Тип зерна

Вологовіддача

ФАО 230

БОГАТИР
280-310 см

100-110 см

БІГБІТ

ФАО 290

ФАО 290

КВС 381

ФАО 350

КАРІФОЛС
35-37
зубовий

швидка

350-360 г

70

55

Зона недостатнього
зволоження

75

Потенціал
урожайності

80-85 т/га

30

ФАО 380

14-16

КВС ІНТЕЛЕГЕНС

Рекомендована густота
на момент збирання, тис./га

Зона достатнього
зволоження

ФАО 250

65

ФАО 380

Класичні гібриди

АМАРОС

ФАО 230

Високоросла міцна рослина
Гібрид універсального призначення зерно/силос
< Придатний для вирощування на крупу
<
<

Тип рослин
Агрономічні
властивості

АМАРОС
БОГАТИР

ФАО 230

КВС 381

ФАО 310

ФАО 350

КАРІФОЛС

пластичний гібрид
вологовіддача – швидка
< вихід зерна – 82-83%
< швидкий стартовий ріст
<

<

Морфологія
та структура
врожайності

ФАО 290

КЕРБЕРОС

ремонтантний з еректоїдним типом
листків

Тип зерна

310-320 см

100-110 см

32-37

14-16

Вологовіддача

ФАО 380

кременистоподібний

швидка

Рекомендована густота
на момент збирання, тис./га

280-310 г

Потенціал
урожайності

80

Зона достатнього
зволоження

90
15 т/га

65
32

Зона недостатнього
зволоження

60-65 т/га

70
33

БОГАТИР

КЕРБЕРОС

ФАО 290

Високоврожайний пластичний гібрид
Крупне зерно з високою масою 1000 зерен
< Швидка вологовіддача за рахунок відкривання обгорток качана

Гібрид з високим потенціалом урожайності зеленої маси
< Потужна, добре облиствлена рослина
< Високоремонтантний гібрид

<

<

Тип рослин
Агрономічні
властивості

<

Тип рослин

ремонтантний з еректоїдним типом
листків

Агрономічні
властивості

стабільний гібрид
гібрид №1 по врожайності
зеленої маси
< силосна маса відмінної якості
завдяки високому вмісту
крохмалю та перетравності НДК
<
<

кременистоподібний

Вологовіддача

330-340 см

110-120 см

33-37

14-16

середня

Тип зерна

зубоподібний

Рекомендована густота
на момент збирання, тис./га

Зона достатнього
зволоження

34

Зона недостатнього
зволоження

100-110 см

35-37

14

350-360 г

Потенціал
урожайності

90

75

300-310 см

дуже швидка

Рекомендована густота
на момент збирання, тис./га

310-330 г

70
12 т/га

65

пластичний гібрид
придатний для вирощування як за
інтенсивною, так і за екстенсивною
технологіями
<

<

Вологовіддача

Потенціал
урожайності

85

напівремонтантний з напіверектоїдним
типом листків

Морфологія
та структура
врожайності

Морфологія
та структура
врожайності

Тип зерна

ФАО 310

Зона достатнього
зволоження

75

85 т/га

18 т/га

60

Зона недостатнього
зволоження

65
35

КВС 381

КАРІФОЛС

ФАО 350

Високоврожайний пластичний гібрид
< Високий потенціал урожайності, крупне зерно
< Добра компенсаційна здатність завдяки формуванню великого качана

Високоврожайний гібрид подвійного напрямку використання
Володіє швидкою вологовіддачею
< Стійкий до вилягання

<

Тип рослин
Агрономічні
властивості

<
<

Тип рослин

ремонтантний з еректоїдним типом
листків

Агрономічні
властивості

пластичний гібрид
придатний для вирощування
як за інтенсивною, так і за
екстенсивною технологіями
< висока толерантність до посухи
та стійкість до вилягання
<

<

Морфологія
та структура
врожайності

Тип зерна

зубовий

Вологовіддача

ФАО 380

290-300 см

110-120 см

36-40

14-16

Тип зерна

зубовий

Рекомендована густота
на момент збирання, тис./га

Вологовіддача

55

Зона недостатнього
зволоження

80

36

120-130 см

38-44

14-16

Рекомендована густота
на момент збирання, тис./га
340-360 г

Потенціал
урожайності

16 т/га

65

330-340 см

швидка

350-360 г

70

пластичний гібрид
рекомендований для інтенсивних
технологій вирощування
< володіє високою компенсаційною
здатністю
< формує качани більшого розміру
при зменшенні густоти
<

<

Морфологія
та структура
врожайності

середня

Зона достатнього
зволоження

ремонтантний з еректоїдним типом
листків

65

Зона достатнього
зволоження

55

Зона недостатнього
зволоження

75

80 т/га

65

Потенціал
урожайності

17 т/га

80-85 т/га

37

СІВБА КУКУРУДЗИ

Під час внесення добрив
слід взяти до уваги наступні
моменти:

Глибина загортання

Потреба у добривах
скорочується при підвищенні
якості ґрунту, його структури
< На легких, бідних на гумус
піщаних ґрунтах, потреба, як
правило, є вищою через нижчу
здатність до перетворення
поживних речовин, ніж на
ґрунтах із високим вмістом
глини
< Для хорошої доступності
фосфору важливими є
<

Рівномірна глибина загортання
забезпечує рівномірний ріст –
це правило стосується кожної
сільськогосподарської культури.
Для кукурудзи глибину загортання
слід обирати таким чином, щоб
розміщувати насіння у вологий
горизонт ґрунту.
У кожному випадку слід
забезпечити доступ капілярної
вологи до насінини. Тільки тоді
існує можливість споживання
води, необхідної для набухання
насіння, та забезпечення високої
польової схожості.

також більша витрата енергії на ріст = молоді
рослини більш вразливі до хвороб
Для ранніх строків сівби рекомендується
більш мілке розміщення, оскільки ґрунт,
як правило, є досить вологим, проте часто
недостатньо прогрітим. Для пізніших строків
сівби слід обрати глибшу сівбу, оскільки
лімітуючим чинником є доступна грунтова
волога.

Повітря та
тепло

Коротко і ясно: базове правило
для глибини загортання насіння
Важкі ґрунти: 4–5 см
Легкі ґрунти: 6–7 см

Насінневе ложе (глибина посіву)

Надто мілке розміщення =
небезпека висихання

Відстань між рядками

Насінина

Капілярна волога

Рихливий верхній шар

Ущільнений шар ґрунту

Схема розміщення насінин в ґрунті

Глибше розміщення: краща
доступність води у сухі роки, але

Внесення добрив під посівне ложе
На ранніх етапах розвитку,
особливо в холодних умовах,
кукурудза характеризується
низькою здатністю до поглинання
фосфору. Дефіциту можна
уникнути шляхом внесення
добрив під посівне ложе разом
із внесенням азоту. Таким
чином добрива із вмістом
амонію позитивно впливають
на засвоюваність фосфору у
кореневому просторі завдяки
зменшенню показника pH.

<

Можливість додавання мікроелементів

Ідеальне просторове розміщення добрив
є важливим для забезпечення їхнього
максимального ефекту. Правило є таким: 5 см
убік і 5 см нижче насінини.
Внесення добрив під посівне ложе дозволяє
розташовувати швидкодоступні форми
поживних речовин у безпосередній близькості
до молодої рослини кукурудзи. Завдяки цьому
знижується ризик дефіциту поживних речовин
навесні, і розвиток рослин, як правило,
відбувається без перешкод.

Використання рідких розчинів
азотних і фосфатних добрив
також продемонструвало
гарні результати. До переваг
використання рідких добрив
належать:
Зберігання і застосування
Гнучке нормування
співвідношення між N і P
< Висока доступність поживних
речовин для рослин
< Зручність у встановленні дози
(при додаванні приблизно 10%
води)

5 см

<
<
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5 см

правильна структура ґрунту і оптимальне
значення pH
< Корисно додавати певну кількість
добрив під посівне ложе, особливо для
забезпечення потреби молодих рослин
кукурудзи в азоті у дощові весняні періоди.
Зазвичай вистачає 15-30 кг азоту на гектар.
Цей азот слід враховувати при обчисленні
потреби в азотних добривах
< Азот має постачатися у формі амонію
< Використання хлористого амонію при
внесенні добрив під посівне ложе не
допускається. Виникає ризик ушкодження
рослин від солі. Хлористий амоній має
низьку короткочасну доступність поживних
речовин.

Насінина

Гранула добрива

Просторове розміщення добрив

Однозернове розміщення
насіння в рядку з відстанню між
рядами 75 см є стандартом, який
протягом багатьох років добре
зарекомендував себе в Німеччині.
Тим не менш, як технологія
однозернового розміщення
насіння, так і відстань між
рядами знову й знову піддаються
критичному перегляду.
Однозернове розміщення
насіння в рядку: скорочення
відстані між рядами з 75 см або
70 см (стандарт) до 45 см або
37,5 см дає низку переваг, але
має також і певні недоліки.
Переваги:
< Швидше змикання рядків
< Менший ризик ерозії ґрунту
< Зменшення випаровування
вологи з ґрунту
< Рівномірніше поглинання
поживних речовин між рядами
< Як правило, вищий вміст
загальної сухої речовини
< Нижчий ризик пізньої появи
бур'янів
< Нижчий залишковий
мінімальний вміст
мінералізованого азоту
Недоліки:
< Вищі витрати
< Вища амортизація
< Вищі затрати на закупівлю
(приблизно на 20%)
< Гірше освітлення качанів і
листків
< Складність при збиранні при

зміні використання із силосної на зернову
кукурудзу
< Вимагається більша кількість добрив для
посівного ложа
< Як правило, гірша якість силосної кукурудзи
< Складніше збирання врожаю зернової
кукурудзи
Підвищення вмісту загальної сухої речовини
приблизно на 3% при скороченні відстані
між рядами означає скорочення вмісту
крохмалю і зниження енергетичної цінності, а
також додаткові технологічні зміни при сівбі,
вирощуванні та збиранні врожаю. Більше того,
слід істотно збільшувати внесення добрив під
посівне ложе. Для міжряддя шириною
37,5 см вимагається вдвічі більше добрив,
щоб досягти такої концентрації поживних
речовин для проростка, як для міжряддя
шириною 75 см. Тому на практиці такий підхід
не виправданий з екологічних та економічних
міркувань.
Сівалки
Не всі сівалки сьогодні відповідають важливим
вимогам щодо вирощування кукурудзи:
внесення добрив під посівне ложе, достатньо
глибоке розміщення, одночасне прикочування
посіву, дотримання низької норми висіву та
рівномірне розміщення насіння в рядку. В
першу чергу, рослини кукурудзи не можуть
компенсувати нерівномірний розподіл
простору між
рослинами через
відсутність кущення.
Результатом такого
нерівномірного
розподілу простору
є нерівномірний
розвиток молодих
рослин та зниження
врожайності.
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СІВБА КУКУРУДЗИ

Густота стояння
Кількість рослин на одиницю площі є одним з найважливіших засобів контролю
для використання генетичного потенціалу гібриду в даних умовах вирощування.
Правильна густота стояння має величезний вплив на успіх вашої роботи.
Загальні рекомендації щодо густоти стояння залежать від групи стиглості та
регіонального зволоження.
Група стиглості

Зволоження
Добре

Нестача води

Середньорання (210-300)

8–9 рослин/м2

6–8 рослин/м2

Середня (310-400)

6–8 рослин/м2

5–7 рослин/м2

Середньопізня (410-500)

6-7 рослин/м2

5–6 рослин/м2

Оптимальна кількість залежить від місцевості і від вирощуваного гібриду.
Вирішальний вплив на рівень урожайності мають погодні умови. При дуже високій
густоті стояння ризик неврожаю через посуху є дуже значним. Стабільні гібриди
або гібриди з високою толерантністю до посухи можуть вирощуватися із дещо
вищою густотою стояння.
Поради від експертів КВС-УКРАЇНА допоможуть вам визначити норму висіву!

Швидкість руху техніки при сівбі
Професійний підхід полягає у
відповідності налаштування
швидкості руху сівалки до
польових умов. Надто висока
швидкість призводить до
погіршення якості сівби.
Наслідки:
< Не досягається бажана
кількість насінин/м2
< Нерівномірний розподіл насінин
в рядку і по глибині розміщення
насіння
< Неправильне загортання
насіння і погіршення його
вологозабезпечення для
проростання
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Навіть при використанні сучасних
технологій сівби може виникати зниження
врожайності та нерівномірне розміщення
насінин.
Технічний стан сівалки є вирішальним
для рівномірного розміщення насіння.
Тому слід обов'язково проводити огляд
сільгосптехніки перед її використанням.
Для вас може бути корисним наведений
нижче контрольний список щодо перевірки
сівалки.
Вузли, що підлягають перевірці:
< Сошники: у разі зношення призводять
до поганого розподілу та неправильної
глибини посіву (див. рисунок)
< Загортач: рівномірне загортання насіння
< Глибина посіву: слід перевірити по
кожному окремому сошникові
< Система контролю і сигналізації якості
сівби
< Перевірка норми внесення добрив
< Сошники для внесення добрив під
посівне ложе: налаштування сошника
для внесення добрив під посівне ложе (на
відстані 5 см збоку і 5 см нижче насінини).
< Колеса: контроль тиску повітря (див.
інструкції)
< Привідні ланцюги і вали, підшипники,
захист від перевантаження

Приклад посіву правильно налаштованим сошником

Приклад посіву неправильно налаштованим сошником (нерівномірний розподіл насіння)

Контроль посівних агрегатів із пневматичними компонентами:
< Компресори або турбіни
< Натяг клиновидного ременя
< Повітропровідні шланги, герметичність
< Тиск повітря і скребки: налаштування кожного сошника відповідно до розміру та
маси зерна
< Прийомні отвори висівного диску: перевірте чистоту та відповідність до фракції
насіння, що висівається
< Для пристроїв під тиском: контроль фільтру всмоктування повітря, циклонного
сепаратора, повітряних форсунок

Причини поганої польової схожості
Слід розрізняти погану польову схожість
на окремих ділянках та погану схожість на
значних посівних площах.
Погана польова схожість на окремих ділянках:
дефіцити в ґрунті (вологи, поживних
речовин), ущільнення ґрунту, колії
< великі температурні відмінності на ділянках
із важкими та легкими ґрунтами
< різна доступність води
< пошкодження посівів шкідниками
<

Що ж стосується поганої схожості на великих
посівних площах, то незадовільною вона
вважається тоді, коли не зійшло більше 10%
насінин.
Проблеми та їх причини при проростанні
насіння в полі:
1. Посів або сходи нерівномірні, з великими
пропусками
< Неправильно підібрано висівний диск (дуже
великі насінини)
< Неправильний тиск повітря у висівному
апараті
2. Окремі рядки не сходять
< Пошкодження від мінеральних добрив
через неправильне їх внесення добрив
під посівне ложе (неправильні розміщення
або вид добрив, велика доза, затуплені,
деформовані сошники)
< Пошкодження птахами (типові отвори в
ґрунті)

Шкода, завдана сітчастою бороною або культиватором
(неправильні глибина і фаза обробітку)
< Велике ущільнення ґрунту, колії від попередніх
обробітків
< Мала глибина посіву, незадовільне загортання насіння
(часто виникає при посіві по мульчі або через велику
кількість пожнивних решток)
<

3. Хвилеподібні сходи, неоднорідні за розвитком
< Нерівномірна глибина загортання (надто висока
швидкість, затуплені сошники)
< Дефіцит вологи при нерівномірному обробітку ґрунту
4. Строкаті сходи, нерівномірні за розвитком
< Надто розпушене насіннєве ложе (погана доступність
ґрунтової вологи для проростання насіння)
< Грудкувате насіннєве ложе (капілярна волога не
контактує з насіниною)
< Дуже глибокий посів
< Надлишок вологи на важких ґрунтах
< Брак повітря через ущільнення після опадів
< Пошкодження насіння ґрунтовими шкідниками
< Грибкова інфекція (частіше виникає під час тривалого
проростання після ранньої сівби та відсутності захисту
шляхом протруювання)
< Дуже ранній посів (недостатньо прогрітий ґрунт і
відмирання окремих насінин)
< Висока швидкість сівби, неналаштована сівалка
5. Непророслі насінини, аномальні проростки
< Несприятливі умови для проростання (посуха, холод)
< Грудкувате насіннєве ложе (капілярна волога не
контактує з насіниною)
< Порушення проростання внаслідок хвороби
< Низькі схожість і енергія посівного матеріалу
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Норму висіву насінння потрібно
регулювати відповідно до локації
та гібриду
Норму висіву (насінин/м2) можна обчислити безпосередньо на основі густоти
стояння (рослин/м2). Норма висіву завжди перевищує цільову бажану густоту
стояння рослин. За нормальних умов польова схожість приймається за 95%.
Для визначення норми висіву можна використати таку формулу:
насінин/м2 = (рослин на 1 м2 / польова схожість) x 100

Огляд різних норм висіву

СТРОКИ СІВБИ КУКУРУДЗИ

Коли треба сіяти?
Час має вирішальне значення – особливо
для сівби
Девіз для сівби кукурудзи: «Якомога раніше і
не пізніше, ніж потрібно». Якщо ґрунт теплий,
добре просушений і здатний витримувати
навантаження, а його температура досягла
приблизно 8–10°C, то за нормальних умов
сівба відбувається із середини квітня до
середини травня.
До чого призводить невдалий вибір часу
для сівби?
Правильний вибір часу для сівби має важливе
значення для здорового росту рослин та
їхнього розвитку, а отже, і для врожаю, який
ви отримаєте згодом.
Наслідки передчасної сівби або сівби в
холодну погоду:
< Повільне проростання
< Запізніла поява сходів
< Слабкість сходів
< Зниження захисного ефекту
від протруювання насіння
< Сповільнення росту коренів
< Знижене поглинання
поживних речовин
Наслідки пізньої сівби:
< Теплий ґрунт: швидке проростання та
розвиток молодих сходів
< Вплив довгого світлового дня: збільшення
виходу в трубку, що веде до подовження
ніжок качанів
< Зростання ризику вилягання
< Недостатньо ефективне використання
вегетаційного періоду
< Недобір запасу крохмалю, а отже, зниження
якості силосної кукурудзи
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Фізіологічні потреби кукурудзи
відрізняються залежно від стадії росту.
Температура ґрунту на стадії вегетації має
становити 8-10°C. Температура, вища 10°C,
є оптимальною під час розвитку молодих
рослин.
Наслідки несприятливих
температурних умов
< Розвиток молодих рослин: Якщо протягом
кількох днів температура тримається
на рівні <10 °C, це може призвести до
хлоротичної забарвленості листя
< Весняні заморозки: Тривалі заморозки
нижче -3°C спричиняють холодові
ушкодження
< Осінні заморозки: Восени температура
нижче -2°C (протягом кількох годин)
спричиняє передчасне припинення
дозрівання насіння

Скористайтеся порадами від
фахівців КВС-УКРАЇНА з питань
технології вирощування кукурудзи
та соняшника. На додаток до наших
цифрових інструментів та практичних
калькуляторів, доступних в myKWS,
ми об'єднали наші експертні знання
та досвід у всіх технологічних
процесах – від посіву до збирання
врожаю, які обов’язково допоможуть
вам прийняти правильні рішення!

У наведеній таблиці представлено норму висіву (насінин/м2) залежно від цільової
густоти стояння за умови 95% польової схожості. Крім того, в таблиці подано
відстань між насінинами у рядку при різній ширині міжряддя. У правому стовпчику
показано потрібну кількість посівних одиниць на гектар. У випадку раннього посіву
або при вирощенні за несприятливих умов кількість насінин має перевищувати
густоту стояння приблизно на 10%.

Відстань між насінинами у рядку, см
Рослин/м2

Насінин/м2

Для ширини
міжряддя 75 см

Для ширини
міжряддя 70 см

6

6,3

21,1

22,7

42,2

1,26

6,5

6,8

19,5

21,0

39

1,37

7

7,4

18,1

19,3

36,2

1,47

7,5

7,9

16,9

18,1

33,8

1,58

8

8,4

15,8

17,0

31,7

1,68

8,5

8,9

14,9

16,0

29,8

1,79

9

9,5

14,1

15,0

28,1

1,89

9,5

10

13,3

14,3

26,7

2

10

10,5

12,7

13,6

25,3

2,11

10,5

11,1

12,1

12,9

24,1

2,21

Для ширини
п.о./га
міжряддя 37,5 см (50 000 насінин)

11

11,6

11,5

12,3

23

2,32

11,5

12,1

11

11,8

22

2,42

12

12,6

10,6

11,3

21,1

2,53

Регулювання норми висіву та густоти
стояння кукурудзи
Норма висіву або густота стояння визначаються шляхом підрахунку висіяного
насіння або пророслих рослин. Контроль за нормою висіву має здійснюватися
вже під час сівби, щоб мати можливість оперативно виправити будь-які помилки.
Фактичну густоту стояння можна визначити лише після проростання рослин
шляхом підрахунку молодих рослин кукурудзи. Це можна зробити методами,
описаними нижче.
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Метод 1: точний, але досить складний
Даний метод є точним, але досить складним. Суть методу:
<

Висіяне насіння або пророслі рослини підраховуються у 10 вибраних випадковим
чином рядках у різних ділянках поля

<

Підрахунок в одному рядку слід виконувати на ділянці довжиною 5 метрів

Повна програма.
Повна потужність.

Далі обчислюється середнє арифметичне з 10 підрахунків. У наступній таблиці
наведено значення норми висіву та густоти стояння.
Насінини/
рослини
на ділянці
довжиною 5 м

Густота стояння при ширині міжряддя
75 см

70 см

50 см

37,5 см

10

-

-

-

5,3

12

-

-

-

6,4

14

-

-

5,6

7,5

16

-

-

6,4

8,5

18

-

-

7,2

9,6

20

-

5,7

8,0

10,7

22

5,9

6,3

8,8

11,7

24

6,4

6,9

9,6

12,8

26

6,9

7,4

10,4

-

28

7,5

8,0

11,2

-

30

8,0

8,6

12,0

-

32

8,5

9,1

12,8

-

34

9,1

9,7

-

-

36

9,6

10,3

-

-

38

10,1

10,9

-

-

40

10,7

11,4

-

-

42

11,2

12,0

-

-

44

11,7

12,6

-

-

46

12,3

-

-

-

Метод 2: швидкий
Це швидкий метод, призначений для
отримання приблизного значення.
Для визначення густоти стояння слід
підрахувати пророслі рослини на лінії
довжиною 1,43 м при ширині міжряддя
70 см. Цю процедуру слід повторити
принаймні ще на 5 різних рядках та
вирахувати середнє арифметичне цих
підрахунків.
Отриманий середній показник вказує на
кількість насінин або рослин на 1 м2. При
відстані між рядами 75 см кількість насінин
або рослин на м2 дорівнює кількості насінин
або рослин на 1,33 м ряду (0,75 см х 1,33 м
= 1 м2). Проте цей метод є дещо неточним,
оскільки похибка може бути досить великою.
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myKWS – цифрові
рішення для вашого
насіння

www.kws.ua/mykwsapp
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Слідкуйте за розвитком с/г культур протягом вегетаційного періоду та вчасно реагуйте
на стресові чинники на посівах по всьому полю за допомогою сервісу Field Vitality Check

2

1

Супутник записує сигнал,
що відбивається
від рослин

3 Супутникові зображення,
доступні і в додатку
myKWS, дають вам
щотижневий оновлений
аналіз стану та швидкості
розвитку посівів, а також
вмісту вологи в ґрунті

Створіть ваш
обліковий запис в
myKWS та позначте
всі свої поля
4 Відстежуйте
поточний стан
ваших полів у
особистому
кабінеті myKWS!

Джерело:
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СИ ДАКСТОН

Й
НОВИ

Гібрид для вирощування за класичною виробничою технологією
Стабільно висока урожайність в посушливих умовах, висока стійкість до збудників
основних хвороб
< Придатний до вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах
<
<

Рекомендована густота на момент збирання

Властивості

i

Вміст олії

Зона достатнього зволоження, тис./га

СОНЯШНИК

Висота
рослин, см

160-170
50

60

Зона недостатнього зволоження, тис./га

СИ ДАКСТОН

49

КВС АПАЧІ КЛ

50

КВС АСЕР КЛ

Діаметр
кошика, см

51-52%
20

Стійкий до вилягання

51

45

50

Група стиглостіt

Потенціал
урожайност і

Середньоранній

Насіння, т/га

Агрономічні властивостіt
Толерантний до посухи
Стійкий до комплекса рас вовчка A-G
Висока стійкість до фомозу, фомопсидозу,
сірої та білої гнилі
n Стійкість до базального галуження
n Швидка вологовіддача
n

БІЛОБА КЛП

52

n

Швидке висихання
кошиків при дозріванні

48
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49

КВС АПАЧІ КЛ

КВС АСЕР КЛ

Й
НОВИ

Середньоранній гібрид для вирощування за виробничою технологією
Clearfield®
< Висока енергія початкового розвитку
< Стабільно висока урожайність в посушливих умовах
<

Рекомендована густота на момент збирання

Властивості

<
<

i

Вміст олії

Високопродуктивний гібрид для вирощування за системою Clearfield®
Придатний до вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах

Рекомендована густота на момент збирання

Властивості

Зона достатнього зволоження, тис./га
Висота
рослин, см

Висота
рослин, см

160-180
55

55

Зона недостатнього зволоження, тис./га
Діаметр
кошика, см

23

Стійкий до вилягання

50

Група стиглостіt

Потенціал
урожайност і

Середньоранній

Насіння, т/га

Діаметр
кошика, см

50 %
17-21

Стійкий до вилягання

Агрономічні властивостіt
Висока посухостійкість
під час цвітіння

Швидке висихання
кошиків при дозріванні

50

60

Зона недостатнього зволоження, тис./га
49-50%

45

Вміст олії

Зона достатнього зволоження, тис./га

160-180
50

i

45

55

Група стиглостіt

Потенціал
урожайност і

Середньоранній

Насіння, т/га

Агрономічні властивостіt
Толерантний до посухи

Гібрид стійкий до комплекса рас вовчка А-Е
n Висока стійкість до фомозу, фомопсидозу,
сірої та білої гнилі
n Швидка вологовіддача
n

Рослини висотою 160-180 см
Діаметр кошика 17-21 см
n Вміст олії – до 50-52%
n Гібрид стійкий до нових рас несправжньої
борошнистої роси
n Висока стійкість до фомопсидозу та
фомозу
n Гібрид стійкий до комплекса рас вовчка А-Е
n
n

5,8
Швидке висихання
кошиків при дозріванні

Понад 5

51

СІВБА СОНЯШНИКА

БІЛОБА КЛП

Вибір гібридів

Й
НОВИ

Одним із найважливіших питань,
яке ставлять виробники, перш
за все, собі, а потім експертам і
селекціонерам, є питання вибору
правильного гібрида за певними
критеріями. Перед тим, як ми
почнемо обговорювати дане
питання, необхідно встановити
мету виробництва: олійний або
кондитерський соняшник? Ці
види соняшника, окрім різного
напрямку використання, дуже
відрізняються й іншими рисами.
У світі найпоширенішим є
соняшник олійний, але є країни
з дуже розвиненим ринком
кондитерського соняшника
(Китай, США, Туреччина, Росія
й Україна). Якщо ми прийняли
рішення вирощувати олійний
соняшник, тоді починаємо
процес повного аналізу, щоб
прийти до правильного висновку
і правильної селекції гібридів.

Середньоранній гібрид для вирощування за системою Clearfield® Plus
< Придатний до вирощування в усіх ґрунтово-кліматичних зонах
<

Рекомендована густота на момент збирання

Властивості

i

Рис. 1. Декоративні сорти соняшника

160-200
50

55

Зона недостатнього зволоження, тис./га
Діаметр
кошика, см

53-55%
20-25

Стійкий до вилягання
та зламу кошика

45

50

Група стиглостіt

Потенціал
урожайності

Середньоранній

Насіння, т/га

Агрономічні властивостіt
Середня толерантність
до посухи

стійкий до комплекса рас вовчка А-Е
до осипання насіння
n Висока стійкість до фомозу, фомопсидозу,
іржі чорної, сірої та білої гнилі,
вертицильозного в’янення соняшнику
n Швидка вологовіддача

Коли ми точно знаємо,
виробництвом якого саме типу
соняшника ми хочемо займатись,
потрібно вибрати гібрид. Знання
сільськогосподарських земель,
на яких буде зростати соняшник,
історії поля, видового складу
бур’янів, середньої багаторічної
кількості опадів за вегетаційний
період, поширених у регіоні
хвороб і шкідників, типу ґрунту
є основними передумовами
вдалого виробництва.
Використання традиційних
підходів вирощування соняшника

є важливим моментом, але іноді може бути
перешкодою на шляху впровадження новітніх
технологій або змін асортименту у напрямку
використання сучасних і кращих гібридів.
Метою селекції соняшника є покращення
продуктивності на 1,5 % щороку залежно
від виду. Тому дуже важливо оновлювати
асортимент новими вдосконаленими
гібридами. Цим тенденціям можна слідувати,
беручи участь у конференціях, польових
заходах, під час безпосереднього спілкування
з колегами-аграріями, вивчаючи літературні
джерела та беручи до уваги особистий досвід
інших агровиробників (Рис. 2).

n Гібрид

n Стійкість

Швидке висихання
кошиків при дозріванні

Соняшник також є і декоративною
рослиною, тому велика кількість компаній
займається селекцією соняшника для
декоративних цілей (Рис. 1). Соняшник
надихнув до написання картин багатьох
відомих художників, і, скоріш за все,
найвідомішим з них є Вінсент ван Гог.

Вміст олії

Зона достатнього зволоження, тис./га
Висота
рослин, см

Олійний соняшник (і меншою мірою
кондитерський соняшник) можна розділити
за хімічним складом олії на лінолеві і
високоолеїнові гібриди. Потреба в гібридах,
які мають високий вміст олеїнової кислоти,
постійно зростає, хоча сезонні коливання
значно впливають на площу вирощування
даного типу соняшника. Відомими країнами
вирощування високоолеїнового соняшника
є Франція (майже 65 %), Іспанія, Угорщина,
Румунія і Болгарія. В Україні спостерігається
зростання частки площ під високоолеїновим
соняшником, і в 2020 році він займав
близько 10 % від загальної площі соняшника.
Площа, відведена під вирощування, напряму
залежить від потреби і ринкової ціни.

Понад 6

Рис. 2. День поля і вивчення тематичних брошур є відмінним джерелом інформації стосовно селекції гібридів
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СІВБА СОНЯШНИКА

Сівба
Правильна і своєчасна сівба – це найважливіша передумова для отримання
високої врожайності (Рис. 3). Найчастіше помилки відбуваються під час сівби і
протягом декількох тижнів одразу після неї, коли соняшник є найбільш вразливим
(як ми кажемо, «доки він не закрив міжряддя»).

Насіння потрібно обробляти засобом проти несправжньої борошнистої роси
соняшника. Сьогодні найпопулярнішою діючою речовиною для обробки насіння
є «Металаксил-М» (metalaxyl-М). Таким чином, у регіонах, де несправжня
борошниста роса є проблемою, обробка засобами з активним інгредієнтом
«Металаксил-М» у поєднанні з генетичною стійкістю соняшника можуть
забезпечувати високий ступінь захисту. Також у кожному випадку, коли це є
можливим, рекомендується протруювати насіння інсектицидами, особливо якщо
присутня велика кількість шкідників у ґрунті.
Густота. Це дуже важливий момент у вирощуванні соняшника. Норма висіву
залежить від типу гібриду, ґрунту і кліматичних умов. Якщо аграрію не
вистачає досвіду у виборі оптимальної густоти для певних гібридів, варто
проконсультуватись з експертами компанії виробника насіння. Розраховуючи
норму висіву насіння, ми маємо знати такі показники, як схожість і чистота насіння.
Ця інформація міститься у сертифікаті, що засвідчує посівні якості насіння.

Рис. 3. Сівба соняшника

Час сівби. Найкраще сівбу
розпочинати за температури ґрунту
на глибині загортання насіння від
+8 °C до +10 °C. У більшості країн
Європи це період від початку
квітня до кінця квітня. Сівба раніше
або пізніше цього періоду значно
зменшує врожайність. Гібриди з
більш тривалою вегетацією потрібно
сіяти раніше, за +7 °C (Рис. 4).

Рис. 4. Вимірювання температури ґрунту на
глибині загортання насіння

Глибина загортання насіння залежить від розміру насіння (маса 1000 насінин)
і типу ґрунту. Треба зазначити, що гібриди відрізняються розміром насіння.
Помилково вважати, що розмір насіння має прямий взаємозв’язок з урожайністю.
Важливішим є високоякісне насіння одного розміру. Під час сівби важливо
звертати увагу на глибину загортання насіння. Наприклад, насіння меншого
розміру, маса 1000 якого становить 55 г, потрібно сіяти на глибину 4,5–5 см, у той
час як насіння, маса 1000 якого становить 60–65 г, потрібно сіяти на глибину 6 см.
На важких ґрунтах глибина загортання може бути меншою, наприклад 4 см, тоді як
на легких ґрунтах важливо сіяти більш глибоко – на глибину 5–6 см. Насіння не слід
сіяти занадто глибоко, тому що це може мати негативні наслідки для сходів і, таким
чином, для урожайності насіння.
Обробка насіння. Обробка насіння є обов’язковим заходом. Однією з
найрозповсюдженіших хвороб на ранніх стадіях є несправжня борошниста роса
Plasmopara halstedii (Рис. 5).

Рис. 6. Перевірка відстані між насінинами у рядках

Розрахунок посівної придатності насіння виконують за формулою:
ПП =

Ч (%) x С (%)
100

ПП – посівна придатність насіння, %;
Ч – чистота насіння, або насіння основної культури, %;
С – схожість насіння, %.

Другим важливим моментом є розрахунок відстані
між насінинами у рядках, В (Рис. 32.)
В=

1.000.000 x ПП
Г x Шм

Г – рекомендована норма висіву рослин на гектар, шт;
Шм – ширина міжрядь, см.

Також визначаємо фізичну норму висіву насінин на гектар, Н

(a)

(b)

Рис. 5. Ознаки інфікування соняшника збудником несправжньої борошнистої роси
(Plasmopara halstedii): а – відставання у рості (дифузне ураження); b – плямистість листя
(конідіальне спороношення)
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Н=

Рс (шт/га) x 100
ПП (%)

Рс – рекомендована густота стояння, шт/га;
ПП – посівна придатність насіння, %.
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Таким чином, ми отримуємо кінцеву норму висіву, яку необхідно висіяти на
гектар. Важливо звертати увагу на кількість вологи навесні і умови проростання.
Соняшник добре реагує на меншу густоту рослин, компенсуючи її врожайністю,
але найкращі результати він демонструє за рекомендованої оптимальної густоти
рослин (Рис. 7).

СІВБА СОНЯШНИКА

Ґрунтові гербіциди застосовують або перед сівбою, проводячи їхню заробку (цей метод
використовують все рідше), або
після сівби, але перед сходами
(зазвичай, це гербіциди на основі S-метолахлору, тербутилазину, ацетохлору, пендиметаліну,
діметенаміду-П тощо).

Рис. 7. Якісне насіння є передумовою якісного посіву

Захист соняшника від бур’янів
і застосовування гербіцидів
Оранка, глибоке рихлення і
сівозміна є найважливішими запобіжними заходами у боротьбі
з бур’янами при вирощуванні
соняшника, але досить часто
цих заходів недостатньо. Для
коректного застосування гербіцидів дуже важливо знати
види бур’янів та їх особливості,
а також засоби, які найбільше
підходять для боротьби з ними.
Найбільш поширеним є розподіл
бур’янів на чотири групи:
1. Однорічні злакові
2. Однорічні широколисті
3. Багаторічні злакові
4. Багаторічні широколисті
Однорічні злакові: плоскуха звичайна (Echinochloa crus-galli), просо
звичайне (Panicum sp.), пальчатка
кривава (Digitaria sanguinalis) і мишій
сизий (Setaria sp.).
Однорічні широколисті: лобода біла (Chenopodium album),
щириця загнута (Amaranhtus
retroflexus), гірчак почечуйний
(Polygonum persicaria), гірчак
березковидний (Polygounum
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Гербіциди з успіхом можна
використовувати після появи
сходів соняшника для контролю
злакових бур’янів (наприклад,
препарати на основі флуазифопП-бутилу, циклоксидиму) або
широколистих бур’янів (найчастіше використовують імазамокс
і трибенурон-метил, але лише
для ГT-гібридів). ГT-гібриди дуже
добре відомі нашим виробникам,
оскільки вони вже декілька років
присутні на ринку.

Технології Clearfield® / Clearfield® Plus і
Express® засновані на інгібіторах ацетолактатсинтази (ALS), і спектр їхньої ефективності
проти бур’янів дуже схожий. Однією з переваг технології Clearfield® / Clearfield® Plus, у
порівнянні з технологією Express®, є контроль
вовчка (Orobanche cumana) – рослини-паразита, яка поставила під загрозу виробництво
соняшника на майже 9 млн га, що становить
1/3 всієї площі у світі, відведеної для вирощування соняшника.
При застосуванні технології Clearfield® особливу увагу потрібно звертати на можливі
негативні впливи на наступну культуру.
Також можливим є застосування гербіцидів
суцільної дії для боротьби з бур’янами перед
посівом, особливо за відсутності оранки.
Боротьба з бур’янами на класичних гібридах
є дуже обмеженою (Рис. 8), і в основному
заснована на сівозміні і використанні післясходових гербіцидів (наприклад, на основі
молекули Arylex™active, а також флуазифопП-бутилу, циклоксидиму).

convolvulus), паслін чорний (Solanum nigrum),
дурман звичайний (Datura strumonium), амброзія полинолиста (Ambrosia elator), нетреба
звичайна (Xantium strumarium), гірчиця польова (Sinapis arvensis), канатник теофаста (Abutilon theophrasti), зірочник середній
(Stellaria media), підмаренник (Galium aparine).
Багаторічні злакові: пирій повзучий
(Agropyron repens), сорго алепське (Sorghum
halepense), свинорий пальчастий (Cynodon
dactylon).
Багаторічні широколисті: в’юнок польовий (Convolvulus arvensis), берізка польова
(Cirsium arvense), живокіст (Symphytium
officinalle), щавель кучерявий (Rumex sp.).
Вибір гербіциду і його застосування, головним чином, залежить від вибору гібриду і
наявності бур’янів на земельній ділянці. Як
ми вже зазначали, гібриди поділяються на дві
групи залежно від застосовної технології:
1. Класичні гібриди
2. ГT-гібриди – гібриди, толерантні до страхових гербіцидів
ГT-гібриди поділяють на 2 групи: гібриди,
стійкі до імідазолінонів (технологія відома як
Clearfield® (CL) і Clearfield® Plus (CLP); гібриди,
стійкі до трибенурон-метилу (відомі як TMТгібриди або технологія Express®).

Рис. 8. Поле, яке заросло великою кількістю бур’янів,
в основному амброзією

Бажаєте дізнатися все про особливості вирощування соняшника? Звертайтеся до представника
КВС-УКРАЇНА у вашому регіоні
та отримайте ексклюзивний посібник «Технологія виробництва
соняшника», розроблений експертами KWS на основі власних
багаторічних досліджень та
наукових знань.

Технологія виробництва
соняшника

www.kws.ua
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Онлайн.
Індивідуально.
Завжди поруч з вами!

Ми в соціальних мережах
kwsukraine
KWSUkraine
kws.ukraine
KWS_HUB
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ТОВ «КВС-УКРАЇНА»
01042, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 19
Тел.: 044 586 52 14
e-mail: ukraine@kws.com
www.kws.ua
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