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Єдина компанія,
що веде селекцію 32 видів культур

Кукурудза
(7 селекційних програм)

Зернові злаки
(9 селекційних програм)

- Пшениця м’яка
- Пшениця тверда

- Ячмінь
- Тритикале

- Овес

Олійні
(5 селекційних програм)

- Соняшник
- Ріпак

Сорго
Зернобобові
(2 селекційні програми)

- Горох
- Соя

Кормові трави
(9 селекційних програм)

- Райграс англійський
- Райграс італійський

- Гібридний райграс
- Грястиця збірна
- Костриця висока

- Кострець
- Люцерна посівна

- Конюшина червона
- Конюшина біла

Сидеральні
культури

(2 селекційні програми)
- Гірчиця

- Редька

Газонні трави 
(3 селекційні програми)

- Райграс англійський
- Костриця висока

- Костриця червона
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100 років історії

RAGT Semences - лідер з селекції пшениця м’якої в Європі!
RAGT Semences завдяки потужній селекції та багатству свого генетичного банку, 

пропонує сорти і гібриди, що задовольняють 85% європейських фермерів по 
головних видах культур.

2021
RAGT та Bayer підписали угоду щодо створення селекційної програми 

гібридної пшениці.

2020
RAGT Semences придбала Seed Force в Новій Зеландії та Австралії.

2011
Підписання контрактної угоди в галузі досліджень щодо м’якої 
пшениці з Bayer CropScience.

2010
Створення RAGT Semences-Україна. 
RAGT придбала компанію SERASEM – дослідження по 
зернових (INVIVO).

2009
Значний розвиток в Росії, створення RAGT Seminte  в Румунії.

2006
Створення RAGT Iberica в Іспанії та RAGT Vetömag в Угорщині .  

Створення  RAGT Nordics в Данії.

2004
RAGT наслідує  зернову діяльність Монсанто  (дослiждення).  

Створення RAGT Seeds  в Великобританії. Створення RAGT Seeds 
Benelux  у Нідерландах. Створення RAGT Czech у Чеській Республіці.

2002
RAGT вступає до Biogemma.

1962–2000
40 років співпраці в дослідженнях з Dekalb, 50% RAGT, 50% Dekalb для Європи: 

кукурудза, соняшник, сорго.

1951
Початок селекцiї зернових, фуражних та сої.

1944
Створення RAGT – приватного акцiонерного товариства.

1919
Створення синдикату "Центральна платформа" та "Кооперативу" з питань постачання, збирання, 
кредитування та страхування.

70 років селекції рослин                   
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ЄВРОПЕЙСЬКА МУЛЬТИНАСІННЄВА КОМПАНІЯ

 20 ФІЛІАЛІВ У СВІТІ
1 - RAGT Semences - F  2 - RAGT Saaten Deutschland - D  3 - RAGT Saaten Österreich - A  4 - RAGT Benelux - B, L, NL  
5 - Joordens Zaden - B, L, NL  6 - RAGT Polska - PL  7 - RAGT Vetömag - HU  8 - RAGT Seeds - GB  9 - RAGT Czech - CZ  
10 - RAGT Iberica - E  11 - RAGT Nordics - DK, S, N, FIN, LT, EST, LV  12 - RAGT Seminte - RO  13 - RAGT Se-
mences - UA  14 - RAGT Italia - I  15 - Les Gazons de France - F  16 - Seed Force - AUS  17 - Seed Force - NZ  
18 - RAGT Argentina - RA  19 - RAGT Beijing Business Management (consulting) - CHN  20 - ROSAGROTRADE 
RAT GROUP

 17 НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ СТАНЦІЙ В ЄВРОПІ
1 - Druelle - F  2 - La Courtade - F  3 - Port de Lanne - F  4 - Montbartier - F  5 - Montours - F  6 - Villampuy - F   
7 - Louville - F  8 - Prémesques - F  9 - Ickleton - GB  10 - Cambridge - GB  11 - Neer - NL  12 - Saerbeck - D   
13 - Silstedt - D  14 - Ottmaring - D  15 - Branisovice - CZ  16 - Mezofalva - HU  17 - Dnipro - UA

 7 НАСІННЄВИХ ЗАВОДІВ
1 - Rodez - F  2 - Agen - F  3 - Le Mans - F  4 - Châteaudun - F  5 - Palencia - E  6 - Ickleton - GB  7 - Kessel - NL 
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ЕФЕКТИВНІ ГІБРИДИ КУКУРУДЗИ Stressless H2O*
Виробляти більше й краще — покликання 
сучасного сільського господарства від 
Атлантичного океану до Уралу.

Упродовж багатьох років аграрії, 
вирощуючи кукурудзу, стикалися 
з проблемою сухіших і жаркіших  
кліматичних умов, зокрема на Півдні 
України, ураховуючи недостатнє 
забезпечення рослин вологою і 
добривами.

Саме в цьому контексті селекціонери 
RAGT Semences пропонують фермерам 
альтернативу, розвиваючи ефективніші 
гібриди.

Ефективні гібриди кукурудзи й 
толерантність до стресових умов: нестачі 
вологи та високих температур.

Нестача вологи й стрес від високих 
температур — з-поміж причин коливання 
врожайності кукурудзи. Це стосується 
всіх зон вирощування кукурудзи, а 
особливо Півдня України, на ґрунтах 
з недостатнім запасом вологи або 
регіональних, найбільш схильних до 
тривалих періодів посухи.

*Stressless H2O — стійкість до стресових умов
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Дані обмежуючі фактори виробництва вимагають вибору адаптованого гібрида.

Компанія «RAGT Semences» пропонує для України гаму гібридів кукурудзи здатних краще 
переносити критичні стресові стадії нестачі вологи і високих температур.

Гібриди «Stressless H2O»* відповідають певним критеріям

Цей вибір гібридів – результат співпраці між дослідним центром RAGT Semences  (автор 
генетичного матеріалу) та відділом технічного розвитку, що перевіряє поведінку гібридів у 
великих масштабах (тести на полях у виробничих умовах). 

Генетика: гібрид має генетичну схильність до до 
посушливих умов (адаптовані батьківські лінії).

Продуктивність, як в оптимальних, так і в стресових 
умовах: гібрид повинен бути, ефективним у зоні 
достатнього і недостатнього зволоження. 

Ефективність в посушливих умовах: гібрид 
повинен зберігати високий потенціал і регулярність у 
стресових умовах.

 
Конкурентоспроможність в порівнянні зі 
стандартами ринку: гібрид повинен володіти 
кращим потенціалом порівняно з гібридами найбільш 
поширеними в даній групі стиглості. 

Стабільність при різних умовах!
*Stressless H2O - стійкість до стресових умов.

За підтримки власних 17 дослідних 
станцій ми змогли поширити нашу 
гаму гібридів кукурудзи від ФАО 
160 до ФАО 600, пристосовану до 
різних ґрунтово-кліматичних умов: 
від регіонів з помірним океанічним 
кліматом до регіонів з більш 
континентальним кліматом.

Наші гібриди кукурудзи 
вирізняються швидким стартовим 
ростом за низької температури, 
високою стійкістю до хвороб і 
вилягання, відмінними показниками 
віддання вологи зерна під час 
дозрівання. Гібриди формують 
стабільний урожай навіть у 
стресових умовах, маючи дуже 
високий потенціал, який досягає 
більш як 150 ц/га сухого зерна.

Селекціонери компанії RAGT 
Semences постійно працюють над 
поліпшенням гібридів кукурудзи 
на зерно й силос. У промисловому 
напрямі їхню роботу спрямовано 
на збільшення виробництва 
біоенергії, поліпшення кормових 
показників силосу й збільшення 
виходу борошна та круп. Селекційна 
робота вчених RAGT Semences має 
на меті підвищити адаптації до 
різних ґрунтово-кліматичних зон, 
жаро- й посухостійкості, стійкості до 
стресових умов і гербіцидів.

У цьому каталозі ми запропонуємо 
вам одні з найкращих гібридів, 
задаптованих до ґрунтово- 
кліматичних зон України.

ЕФЕКТИВНІ
ГІБРИДИ

НАЙКРИТИЧНІШІ
СТАДІЇ КУКУРУДЗИ В СТРЕСОВИХ УМОВАХ

- Уповільнення росту
- Зменшення кількості рослин
- Скручування листя

- Зменшення кількості зерен
   на початку

- Зменшення маси тисячі зерен
- Більш швидке висихання рослини 

Стрес на ранніх стадіях розвитку Стрес в період цвітіння Стрес в період наливання зерна

Кристоф Шен
Керівник та експерт сектору 
кукурудзи «RAGT Semences»

НОВА ДЕНОМІНАЦІЯ  
СОРТІВ ТА ГІБРИДІВ
Незалежно від виду 
культури, зараз можливо 
буде легко впізнати 
гібриди та сорти нашої 
компанії завдяки префіксу 
РЖТ (RGT). Наприклад:  
RGT PLANET із зернових, 
RGT FUTURIXX,  
RGT EXXOTICA із кукурудзи,  
RGT BELLUS із соняшнику та  
RGT BONANZA із ріпаку.
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ГОЛОВНІ СТАДІЇ РОЗВИТКУ КУКУРУДЗИ

Посів / сходи 2–3 листки 4–5 листків 8–10 листків, 
формування волоті 
та початку

12–14 листків Викидання волоті в 
листковій обгортці

Цвітіння рослини Молочна стадія 
стиглості

Молочно-воскова 
стадія стиглості

50% вологості 
зерна

45% вологості 
зерна

32% вологості 
зерна

•  Перший листок 
з’являється на 
поверхні. Сходи 
визначають рядки.

•  Кінчики перших 
листків закруглені, 
рослина росте на 
запасах поживних 
речовин насінини.

•  Сходи живляться 
за рахунок коріння 
насінини й 
вторинне коріння, 
що недавно 
з'явилося.

•  Листя розвинене 
на 50%: 8 листків 
для ранніх гібридів, 
10 листків для 
пізніх. 

•  Формуються 
волоть та 
майбутній початок. 
Рослина входить 
в стадію швидкого 
розвитку.

•  Змикання рядків 
(листя покриває 
міжряддя)

•  Волоть з’являється 
в листковій 
обгортці. Тичинкові 
нитки на початку 
стають довшим. 
Визначається 
кількість зародків 
в ряду.

•  Поява тичинкових 
ниток на початку, 
поява пилку. Листя 
рослини закінчило 
розвиток. 
Індекс листкової 
поверхні досягає 
максимального 
значення.

•  Клітини 
ендосперму, 
майбутній 
резервуар 
крохмалю, 
розмножуються на 
протязі 3 тижнів 
молочної стадії 
після запліднення. 
Зернівки соковиті, 
пружні, виповнені, 
виділяється 
молокоподібна 
речовина. 
Інтенсивний 
налив. Фіксується 
остаточна кількість 
зерен на початку. 
Рослина досягає 
своєї максимальної 
висоти.

•  Накопичення 
крохмалю в 
зерні. Змінюється 
текстура крохмалю: 
спочатку 
молочний, потім 
воско-подібний 
та борошнистий. 
Початок 
формування 
борошнистого 
крохмалю в 
кременистих та 
кременисто-зуб 
овидних видах 
кукурудзи вказує 
процент сухої 
речовини всієї 
рослини, що 
складає від 25% до 
27%.

•  Розвиток зерна 
сповільнюється. 
На цій стадії, 
в ендоспермі 
знаходиться одна 
третина молочного 
крохмалю. 

•  З 50% вологості 
зерна, суха 
речовина всієї 
рослини має 
вологість біля 32%.

•  Зерно досягає від 
75 до 80% своєї 
максимальної ваги

•  Суха речовина 
стебла та листя 
підтримують 
розвиток зерна. 
Індекс листкової 
поверхні швидко 
зменшується.

•  Фізіологічна 
стиглість 
кукурудзи. Зерно 
з максимальною 
масою Крохмаль 
став борошнистий. 
Рослина має сухий 
вигляд

Ми вважаємо, що рослина набула належної 
стадії, якщо 50% рослин відповідають 
певним критеріям.

•  Визначення маси 
1000 зерен.

Складові 
урожайності.

•  Визначення 
кінцевої популяції 
рослин.

•  Визначення 
кількості 
рядів зерна 
на основному 
початку.

•  Формування 
початку.

•  Збір на силос: від 
28% до 35% сухої 
речовини.

•  Максимальна 
врожайність всієї 
рослини.

•  Комбайнування 
та заорювання 
післяжнивних 
решток для 
боротьби з 
кукурудзяним 
метеликом.  

•  Збір на зерно: від 
32% вологості 
зерна

Сіяти не швидко (5км/г) на потрібну глибину 
в залежності від вологи ґрунту, витримувати 
густоту посіву.

Удобрення. Азот: дробове внесення (рекомендується в зоні достатнього зволоження) до посіву 
40–100кг д.р.; підживлення в фазі 5–7 листків із розрахунку сумарно 2кг N/ц зерна. В 
посушливих регіонах та при інтенсивній технології вирощування всю норму внесення 
можна внести перед посівом. Р2О5 і К2О необхідно вносити восени, або перед посівом із 
максимальною глибиною заробки (Р2О5: 1,0–1,4кг/ц зерна; К2О: 2,5 3,5кг/ц зерна.) 

Посів проводити одночасно із внесенням легко розчинних форм Р2О5 (15–50кг д.р.). 
На ранніх строках посіву норми внесення Р2О5 збільшити. Необхідно врахувати, що 
нестачу Р2О5 на початкових фазах розвитку не можливо компенсувати пізніми строками 
внесення. При розрахунку норм внесення добрив необхідно враховувати винесення 
поживних речовин з ґрунту. 

Мікроелементи: підживлення рослин при необхідності (Mg,Ca,Zn тощо). Застосування 
мікроелементів підвищує стійкість до стресових факторів. 

Для отримання хорошого врожаю необхідно забезпечити чисті від бур’янів поля 
починаючи з ранніх стадій розвитку рослин. Важливо застосування гербіцидів в 
оптимальні строки, що зменшує фітотоксичність рослин.

Боротьба з 
бур’янами до посіву/
перед сходами.

32% вологості 
зерна

•Фізіологічна 
стиглість 
кукурудзи. Зерно 
з максимальною 
масою 
Крохмаль став 
борошнистий. 
Рослина має 
сухий вигляд

•Визначення маси 
1000 зерен.

•Комбайнування 
та заорювання 
післяжнивних 
решток для 
боротьби з 
кукурудзяним 
метеликом.

•Збір на зерно: від 
32% вологості 
зерна

45% вологості 
зерна

•Зерно досягає 
від 75 до 80% 
своєї 
максимальної 
ваги

•Суха речовина 
стебла та листя 
підтримують 
розвиток зерна. 
Індекс листкової 
поверхні швидко 
зменшується.

•Максимальна 
врожайність 
всієї рослини.

 

•Розвиток зерна 
сповільнюється. 
На цій стадії, в 
ендоспермі 
знаходиться одна
третина 
молочного 
крохмалю.

•З 50% вологості 
зерна, суха 
речовина всієї 
рослини має 
вологість біля 
32%.

•Збір на силос: 
від 28% до 35%  
сухої речовини.

50% вологості 
зерна

 Молочно-воскова
стадія стиглості

 

 

•Накопичення 
крохмалю в 
зерні.  
Змінюється 
текстура 
крохмалю: 
спочатку 
молочний, потім 
воско-подібний 
та борошнистий.
Початок 
формування 
борошнистого 
крохмалю в  
кременистих та 
кременисто-зуб
овидних видах 
кукурудзи вказує
процент сухої 
речовини всієї 
рослини, що 
складає від 25% 
до 27%.

Молочна стадія 
стиглості

•

•Клітини 
ендосперму, 
майбутній 
резервуар 
крохмалю, 
розмножуються 
на протязі 3 
тижнів молочної 
стадії після 
запліднення. 
Зернівки 
соковиті, пружні, 
виповнені, 
виділяється 
молокоподібна 
речовина. 
Інтенсивний 
налив.
Фіксується 
остаточна 
кількість зерен на 
початку. Рослина 
досягає своєї 
максимальної 
висоти.

Цвітіння рослини

 
 

•Поява тичинкових
ниток на початку,
поява пилку. 
Листя рослини 
закінчило 
розвиток. Індекс 
листкової 
поверхні  
досягає 
максимального 
значення.

Викидання волоті
в листковій 
обгортці

• Волоть з'являється 
в листковій 
обгортці. 
Тичинкові нитки 
на початку 
стають довшим. 
Визначається 
кількість зародків 
в ряду.

• Формування 
початку.

12-14 листків8-10 листків, 
формування 
волоті та початку

•Змикання рядків
(листя покриває 
міжряддя)

 

 

 

 

 

•Листя розвинене 
на 50%:  8 листків
для ранніх 
гібридів, 10 листків
для пізніх.

•Формуються 
волоть та 
майбутній 
початок. Рослина
входить в стадію 
швидкого 
розвитку.

•Визначення 
кількості рядів 
зерна на 
основному 
початку.

2-3 листки

•Кінчики перших 
листків 
закруглені, 
рослина росте 
на запасах 
поживних 
речовин 
насінини.

4-5 листків

•Сходи живляться 
за рахунок 
коріння насінини 
та нещодавно 
з’явленого 
вторинного  
коріння.

•Визначення 
кінцевої 
популяції 
рослин.

Ми рахуємо, що рослина набула 
належної стадії, якщо  50% рослин 
відповідають певним критеріям.

Сіяти не швидко (5км/г) на потрібну 
глибину  в залежності від вологи 
ґрунту, витримувати густоту посіву.

Посів / сходи

•Перший листок 
з’являється на 
поверхні. Сходи 
визначають 
рядки.

Складові 
урожайності.

Удобрення.

Боротьба з 
бур’янами до 
посіву/перед 
сходами.

Азот: дробове внесення (рекомендується в зоні достатнього зволоження) 
до посіву 40-100кг д.р.; підживлення в фазі 5-7 листків із розрахунку  
сумарно 2кг N/ц зерна. В посушливих регіонах та при інтенсивній  
технології вирощування всю норму внесення можна внести перед 
посівом. Р2О5 і К2О необхідно вносити восени, або перед посівом із 
максимальною глибиною заробки (Р2О5-1,0-1,4кг/ц зерна; К2О-2,5 3,5кг/ц
зерна.)
Посів проводити одночасно із внесенням  легко розчинних форм Р2О5
(15-50кг д.р.). При ранніх строках посіву норми внесення Р2О5
збільшити. Необхідно врахувати, що нестачу Р2О5 на початкових фазах 
розвитку не можливо компенсувати пізніми строками внесення.
При розрахунку норм внесення добрив необхідно враховувати виніс  
поживних речовин з грунту.
Мікроелементи: підживлення рослин при необхідності (Mg,Ca,Zn…).  
Застосування мікроелементів підвищує стійкість до стресових  факторів.

Для отримання хорошого врожаю необхідно забезпечити 
чисті від бур’янів поля  починаючи з ранніх стадій розвитку 
рослин. Важливо застосування гербіцидів в оптимальні 
строки, що зменшує фітотоксичність рослин.

32% вологості 
зерна

•Фізіологічна 
стиглість 
кукурудзи. Зерно 
з максимальною 
масою 
Крохмаль став 
борошнистий. 
Рослина має 
сухий вигляд

•Визначення маси 
1000 зерен.

•Комбайнування 
та заорювання 
післяжнивних 
решток для 
боротьби з 
кукурудзяним 
метеликом.

•Збір на зерно: від 
32% вологості 
зерна

45% вологості 
зерна

•Зерно досягає 
від 75 до 80% 
своєї 
максимальної 
ваги

•Суха речовина 
стебла та листя 
підтримують 
розвиток зерна. 
Індекс листкової 
поверхні швидко 
зменшується.

•Максимальна 
врожайність 
всієї рослини.

 

•Розвиток зерна 
сповільнюється. 
На цій стадії, в 
ендоспермі 
знаходиться одна
третина 
молочного 
крохмалю.

•З 50% вологості 
зерна, суха 
речовина всієї 
рослини має 
вологість біля 
32%.

•Збір на силос: 
від 28% до 35%  
сухої речовини.

50% вологості 
зерна

 Молочно-воскова
стадія стиглості
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воско-подібний 
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Початок 
формування 
борошнистого 
крохмалю в  
кременистих та 
кременисто-зуб
овидних видах 
кукурудзи вказує
процент сухої 
речовини всієї 
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до 27%.
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соковиті, пружні, 
виповнені, 
виділяється 
молокоподібна 
речовина. 
Інтенсивний 
налив.
Фіксується 
остаточна 
кількість зерен на 
початку. Рослина 
досягає своєї 
максимальної 
висоти.

Цвітіння рослини

 
 

•Поява тичинкових
ниток на початку,
поява пилку. 
Листя рослини 
закінчило 
розвиток. Індекс 
листкової 
поверхні  
досягає 
максимального 
значення.

Викидання волоті
в листковій 
обгортці

• Волоть з'являється 
в листковій 
обгортці. 
Тичинкові нитки 
на початку 
стають довшим. 
Визначається 
кількість зародків 
в ряду.

• Формування 
початку.

12-14 листків8-10 листків, 
формування 
волоті та початку

•Змикання рядків
(листя покриває 
міжряддя)

 

 

 

 

 

•Листя розвинене 
на 50%:  8 листків
для ранніх 
гібридів, 10 листків
для пізніх.

•Формуються 
волоть та 
майбутній 
початок. Рослина
входить в стадію 
швидкого 
розвитку.

•Визначення 
кількості рядів 
зерна на 
основному 
початку.

2-3 листки

•Кінчики перших 
листків 
закруглені, 
рослина росте 
на запасах 
поживних 
речовин 
насінини.

4-5 листків

•Сходи живляться 
за рахунок 
коріння насінини 
та нещодавно 
з’явленого 
вторинного  
коріння.

•Визначення 
кінцевої 
популяції 
рослин.

Ми рахуємо, що рослина набула 
належної стадії, якщо  50% рослин 
відповідають певним критеріям.

Сіяти не швидко (5км/г) на потрібну 
глибину  в залежності від вологи 
ґрунту, витримувати густоту посіву.

Посів / сходи

•Перший листок 
з’являється на 
поверхні. Сходи 
визначають 
рядки.

Складові 
урожайності.

Удобрення.

Боротьба з 
бур’янами до 
посіву/перед 
сходами.

Азот: дробове внесення (рекомендується в зоні достатнього зволоження) 
до посіву 40-100кг д.р.; підживлення в фазі 5-7 листків із розрахунку  
сумарно 2кг N/ц зерна. В посушливих регіонах та при інтенсивній  
технології вирощування всю норму внесення можна внести перед 
посівом. Р2О5 і К2О необхідно вносити восени, або перед посівом із 
максимальною глибиною заробки (Р2О5-1,0-1,4кг/ц зерна; К2О-2,5 3,5кг/ц
зерна.)
Посів проводити одночасно із внесенням  легко розчинних форм Р2О5
(15-50кг д.р.). При ранніх строках посіву норми внесення Р2О5
збільшити. Необхідно врахувати, що нестачу Р2О5 на початкових фазах 
розвитку не можливо компенсувати пізніми строками внесення.
При розрахунку норм внесення добрив необхідно враховувати виніс  
поживних речовин з грунту.
Мікроелементи: підживлення рослин при необхідності (Mg,Ca,Zn…).  
Застосування мікроелементів підвищує стійкість до стресових  факторів.

Для отримання хорошого врожаю необхідно забезпечити 
чисті від бур’янів поля  починаючи з ранніх стадій розвитку 
рослин. Важливо застосування гербіцидів в оптимальні 
строки, що зменшує фітотоксичність рослин.

32% вологості 
зерна

•Фізіологічна 
стиглість 
кукурудзи. Зерно 
з максимальною 
масою 
Крохмаль став 
борошнистий. 
Рослина має 
сухий вигляд

•Визначення маси 
1000 зерен.

•Комбайнування 
та заорювання 
післяжнивних 
решток для 
боротьби з 
кукурудзяним 
метеликом.

•Збір на зерно: від 
32% вологості 
зерна

45% вологості 
зерна

•Зерно досягає 
від 75 до 80% 
своєї 
максимальної 
ваги

•Суха речовина 
стебла та листя 
підтримують 
розвиток зерна. 
Індекс листкової 
поверхні швидко 
зменшується.

•Максимальна 
врожайність 
всієї рослини.

 

•Розвиток зерна 
сповільнюється. 
На цій стадії, в 
ендоспермі 
знаходиться одна
третина 
молочного 
крохмалю.

•З 50% вологості 
зерна, суха 
речовина всієї 
рослини має 
вологість біля 
32%.

•Збір на силос: 
від 28% до 35%  
сухої речовини.

50% вологості 
зерна

 Молочно-воскова
стадія стиглості

 

 

•Накопичення 
крохмалю в 
зерні.  
Змінюється 
текстура 
крохмалю: 
спочатку 
молочний, потім 
воско-подібний 
та борошнистий.
Початок 
формування 
борошнистого 
крохмалю в  
кременистих та 
кременисто-зуб
овидних видах 
кукурудзи вказує
процент сухої 
речовини всієї 
рослини, що 
складає від 25% 
до 27%.

Молочна стадія 
стиглості

•

•Клітини 
ендосперму, 
майбутній 
резервуар 
крохмалю, 
розмножуються 
на протязі 3 
тижнів молочної 
стадії після 
запліднення. 
Зернівки 
соковиті, пружні, 
виповнені, 
виділяється 
молокоподібна 
речовина. 
Інтенсивний 
налив.
Фіксується 
остаточна 
кількість зерен на 
початку. Рослина 
досягає своєї 
максимальної 
висоти.

Цвітіння рослини

 
 

•Поява тичинкових
ниток на початку,
поява пилку. 
Листя рослини 
закінчило 
розвиток. Індекс 
листкової 
поверхні  
досягає 
максимального 
значення.

Викидання волоті
в листковій 
обгортці

• Волоть з'являється 
в листковій 
обгортці. 
Тичинкові нитки 
на початку 
стають довшим. 
Визначається 
кількість зародків 
в ряду.

• Формування 
початку.

12-14 листків8-10 листків, 
формування 
волоті та початку

•Змикання рядків
(листя покриває 
міжряддя)

 

 

 

 

 

•Листя розвинене 
на 50%:  8 листків
для ранніх 
гібридів, 10 листків
для пізніх.

•Формуються 
волоть та 
майбутній 
початок. Рослина
входить в стадію 
швидкого 
розвитку.

•Визначення 
кількості рядів 
зерна на 
основному 
початку.

2-3 листки

•Кінчики перших 
листків 
закруглені, 
рослина росте 
на запасах 
поживних 
речовин 
насінини.

4-5 листків

•Сходи живляться 
за рахунок 
коріння насінини 
та нещодавно 
з’явленого 
вторинного  
коріння.

•Визначення 
кінцевої 
популяції 
рослин.

Ми рахуємо, що рослина набула 
належної стадії, якщо  50% рослин 
відповідають певним критеріям.

Сіяти не швидко (5км/г) на потрібну 
глибину  в залежності від вологи 
ґрунту, витримувати густоту посіву.

Посів / сходи

•Перший листок 
з’являється на 
поверхні. Сходи 
визначають 
рядки.

Складові 
урожайності.

Удобрення.

Боротьба з 
бур’янами до 
посіву/перед 
сходами.

Азот: дробове внесення (рекомендується в зоні достатнього зволоження) 
до посіву 40-100кг д.р.; підживлення в фазі 5-7 листків із розрахунку  
сумарно 2кг N/ц зерна. В посушливих регіонах та при інтенсивній  
технології вирощування всю норму внесення можна внести перед 
посівом. Р2О5 і К2О необхідно вносити восени, або перед посівом із 
максимальною глибиною заробки (Р2О5-1,0-1,4кг/ц зерна; К2О-2,5 3,5кг/ц
зерна.)
Посів проводити одночасно із внесенням  легко розчинних форм Р2О5
(15-50кг д.р.). При ранніх строках посіву норми внесення Р2О5
збільшити. Необхідно врахувати, що нестачу Р2О5 на початкових фазах 
розвитку не можливо компенсувати пізніми строками внесення.
При розрахунку норм внесення добрив необхідно враховувати виніс  
поживних речовин з грунту.
Мікроелементи: підживлення рослин при необхідності (Mg,Ca,Zn…).  
Застосування мікроелементів підвищує стійкість до стресових  факторів.

Для отримання хорошого врожаю необхідно забезпечити 
чисті від бур’янів поля  починаючи з ранніх стадій розвитку 
рослин. Важливо застосування гербіцидів в оптимальні 
строки, що зменшує фітотоксичність рослин.

32% вологості 
зерна

•Фізіологічна 
стиглість 
кукурудзи. Зерно 
з максимальною 
масою 
Крохмаль став 
борошнистий. 
Рослина має 
сухий вигляд

•Визначення маси 
1000 зерен.

•Комбайнування 
та заорювання 
післяжнивних 
решток для 
боротьби з 
кукурудзяним 
метеликом.

•Збір на зерно: від 
32% вологості 
зерна

45% вологості 
зерна

•Зерно досягає 
від 75 до 80% 
своєї 
максимальної 
ваги

•Суха речовина 
стебла та листя 
підтримують 
розвиток зерна. 
Індекс листкової 
поверхні швидко 
зменшується.

•Максимальна 
врожайність 
всієї рослини.

 

•Розвиток зерна 
сповільнюється. 
На цій стадії, в 
ендоспермі 
знаходиться одна
третина 
молочного 
крохмалю.

•З 50% вологості 
зерна, суха 
речовина всієї 
рослини має 
вологість біля 
32%.

•Збір на силос: 
від 28% до 35%  
сухої речовини.

50% вологості 
зерна

 Молочно-воскова
стадія стиглості

 

 

•Накопичення 
крохмалю в 
зерні.  
Змінюється 
текстура 
крохмалю: 
спочатку 
молочний, потім 
воско-подібний 
та борошнистий.
Початок 
формування 
борошнистого 
крохмалю в  
кременистих та 
кременисто-зуб
овидних видах 
кукурудзи вказує
процент сухої 
речовини всієї 
рослини, що 
складає від 25% 
до 27%.

Молочна стадія 
стиглості

•

•Клітини 
ендосперму, 
майбутній 
резервуар 
крохмалю, 
розмножуються 
на протязі 3 
тижнів молочної 
стадії після 
запліднення. 
Зернівки 
соковиті, пружні, 
виповнені, 
виділяється 
молокоподібна 
речовина. 
Інтенсивний 
налив.
Фіксується 
остаточна 
кількість зерен на 
початку. Рослина 
досягає своєї 
максимальної 
висоти.

Цвітіння рослини

 
 

•Поява тичинкових
ниток на початку,
поява пилку. 
Листя рослини 
закінчило 
розвиток. Індекс 
листкової 
поверхні  
досягає 
максимального 
значення.

Викидання волоті
в листковій 
обгортці

• Волоть з'являється 
в листковій 
обгортці. 
Тичинкові нитки 
на початку 
стають довшим. 
Визначається 
кількість зародків 
в ряду.

• Формування 
початку.

12-14 листків8-10 листків, 
формування 
волоті та початку

•Змикання рядків
(листя покриває 
міжряддя)

 

 

 

 

 

•Листя розвинене 
на 50%:  8 листків
для ранніх 
гібридів, 10 листків
для пізніх.

•Формуються 
волоть та 
майбутній 
початок. Рослина
входить в стадію 
швидкого 
розвитку.

•Визначення 
кількості рядів 
зерна на 
основному 
початку.

2-3 листки

•Кінчики перших 
листків 
закруглені, 
рослина росте 
на запасах 
поживних 
речовин 
насінини.

4-5 листків

•Сходи живляться 
за рахунок 
коріння насінини 
та нещодавно 
з’явленого 
вторинного  
коріння.

•Визначення 
кінцевої 
популяції 
рослин.

Ми рахуємо, що рослина набула 
належної стадії, якщо  50% рослин 
відповідають певним критеріям.

Сіяти не швидко (5км/г) на потрібну 
глибину  в залежності від вологи 
ґрунту, витримувати густоту посіву.

Посів / сходи

•Перший листок 
з’являється на 
поверхні. Сходи 
визначають 
рядки.

Складові 
урожайності.

Удобрення.

Боротьба з 
бур’янами до 
посіву/перед 
сходами.

Азот: дробове внесення (рекомендується в зоні достатнього зволоження) 
до посіву 40-100кг д.р.; підживлення в фазі 5-7 листків із розрахунку  
сумарно 2кг N/ц зерна. В посушливих регіонах та при інтенсивній  
технології вирощування всю норму внесення можна внести перед 
посівом. Р2О5 і К2О необхідно вносити восени, або перед посівом із 
максимальною глибиною заробки (Р2О5-1,0-1,4кг/ц зерна; К2О-2,5 3,5кг/ц
зерна.)
Посів проводити одночасно із внесенням  легко розчинних форм Р2О5
(15-50кг д.р.). При ранніх строках посіву норми внесення Р2О5
збільшити. Необхідно врахувати, що нестачу Р2О5 на початкових фазах 
розвитку не можливо компенсувати пізніми строками внесення.
При розрахунку норм внесення добрив необхідно враховувати виніс  
поживних речовин з грунту.
Мікроелементи: підживлення рослин при необхідності (Mg,Ca,Zn…).  
Застосування мікроелементів підвищує стійкість до стресових  факторів.

Для отримання хорошого врожаю необхідно забезпечити 
чисті від бур’янів поля  починаючи з ранніх стадій розвитку 
рослин. Важливо застосування гербіцидів в оптимальні 
строки, що зменшує фітотоксичність рослин.
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ГОЛОВНІ СТАДІЇ РОЗВИТКУ КУКУРУДЗИ

Посів / сходи 2–3 листки 4–5 листків 8–10 листків, 
формування волоті 
та початку

12–14 листків Викидання волоті в 
листковій обгортці

Цвітіння рослини Молочна стадія 
стиглості

Молочно-воскова 
стадія стиглості

50% вологості 
зерна

45% вологості 
зерна

32% вологості 
зерна

•  Перший листок 
з’являється на 
поверхні. Сходи 
визначають рядки.

•  Кінчики перших 
листків закруглені, 
рослина росте на 
запасах поживних 
речовин насінини.

•  Сходи живляться 
за рахунок коріння 
насінини й 
вторинне коріння, 
що недавно 
з'явилося.

•  Листя розвинене 
на 50%: 8 листків 
для ранніх гібридів, 
10 листків для 
пізніх. 

•  Формуються 
волоть та 
майбутній початок. 
Рослина входить 
в стадію швидкого 
розвитку.

•  Змикання рядків 
(листя покриває 
міжряддя)

•  Волоть з’являється 
в листковій 
обгортці. Тичинкові 
нитки на початку 
стають довшим. 
Визначається 
кількість зародків 
в ряду.

•  Поява тичинкових 
ниток на початку, 
поява пилку. Листя 
рослини закінчило 
розвиток. 
Індекс листкової 
поверхні досягає 
максимального 
значення.

•  Клітини 
ендосперму, 
майбутній 
резервуар 
крохмалю, 
розмножуються на 
протязі 3 тижнів 
молочної стадії 
після запліднення. 
Зернівки соковиті, 
пружні, виповнені, 
виділяється 
молокоподібна 
речовина. 
Інтенсивний 
налив. Фіксується 
остаточна кількість 
зерен на початку. 
Рослина досягає 
своєї максимальної 
висоти.

•  Накопичення 
крохмалю в 
зерні. Змінюється 
текстура крохмалю: 
спочатку 
молочний, потім 
воско-подібний 
та борошнистий. 
Початок 
формування 
борошнистого 
крохмалю в 
кременистих та 
кременисто-зуб 
овидних видах 
кукурудзи вказує 
процент сухої 
речовини всієї 
рослини, що 
складає від 25% до 
27%.

•  Розвиток зерна 
сповільнюється. 
На цій стадії, 
в ендоспермі 
знаходиться одна 
третина молочного 
крохмалю. 

•  З 50% вологості 
зерна, суха 
речовина всієї 
рослини має 
вологість біля 32%.

•  Зерно досягає від 
75 до 80% своєї 
максимальної ваги

•  Суха речовина 
стебла та листя 
підтримують 
розвиток зерна. 
Індекс листкової 
поверхні швидко 
зменшується.

•  Фізіологічна 
стиглість 
кукурудзи. Зерно 
з максимальною 
масою Крохмаль 
став борошнистий. 
Рослина має сухий 
вигляд

Ми вважаємо, що рослина набула належної 
стадії, якщо 50% рослин відповідають 
певним критеріям.

•  Визначення маси 
1000 зерен.

Складові 
урожайності.

•  Визначення 
кінцевої популяції 
рослин.

•  Визначення 
кількості 
рядів зерна 
на основному 
початку.

•  Формування 
початку.

•  Збір на силос: від 
28% до 35% сухої 
речовини.

•  Максимальна 
врожайність всієї 
рослини.

•  Комбайнування 
та заорювання 
післяжнивних 
решток для 
боротьби з 
кукурудзяним 
метеликом.  

•  Збір на зерно: від 
32% вологості 
зерна

Сіяти не швидко (5км/г) на потрібну глибину 
в залежності від вологи ґрунту, витримувати 
густоту посіву.

Удобрення. Азот: дробове внесення (рекомендується в зоні достатнього зволоження) до посіву 
40–100кг д.р.; підживлення в фазі 5–7 листків із розрахунку сумарно 2кг N/ц зерна. В 
посушливих регіонах та при інтенсивній технології вирощування всю норму внесення 
можна внести перед посівом. Р2О5 і К2О необхідно вносити восени, або перед посівом із 
максимальною глибиною заробки (Р2О5: 1,0–1,4кг/ц зерна; К2О: 2,5 3,5кг/ц зерна.) 

Посів проводити одночасно із внесенням легко розчинних форм Р2О5 (15–50кг д.р.). 
На ранніх строках посіву норми внесення Р2О5 збільшити. Необхідно врахувати, що 
нестачу Р2О5 на початкових фазах розвитку не можливо компенсувати пізніми строками 
внесення. При розрахунку норм внесення добрив необхідно враховувати винесення 
поживних речовин з ґрунту. 

Мікроелементи: підживлення рослин при необхідності (Mg,Ca,Zn тощо). Застосування 
мікроелементів підвищує стійкість до стресових факторів. 

Для отримання хорошого врожаю необхідно забезпечити чисті від бур’янів поля 
починаючи з ранніх стадій розвитку рослин. Важливо застосування гербіцидів в 
оптимальні строки, що зменшує фітотоксичність рослин.

Боротьба з 
бур’янами до посіву/
перед сходами.
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зерна
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з максимальною 
масою 
Крохмаль став 
борошнистий. 
Рослина має 
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решток для 
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кукурудзяним 
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•Збір на зерно: від 
32% вологості 
зерна

45% вологості 
зерна

•Зерно досягає 
від 75 до 80% 
своєї 
максимальної 
ваги

•Суха речовина 
стебла та листя 
підтримують 
розвиток зерна. 
Індекс листкової 
поверхні швидко 
зменшується.

•Максимальна 
врожайність 
всієї рослини.

 

•Розвиток зерна 
сповільнюється. 
На цій стадії, в 
ендоспермі 
знаходиться одна
третина 
молочного 
крохмалю.

•З 50% вологості 
зерна, суха 
речовина всієї 
рослини має 
вологість біля 
32%.

•Збір на силос: 
від 28% до 35%  
сухої речовини.

50% вологості 
зерна

 Молочно-воскова
стадія стиглості

 

 

•Накопичення 
крохмалю в 
зерні.  
Змінюється 
текстура 
крохмалю: 
спочатку 
молочний, потім 
воско-подібний 
та борошнистий.
Початок 
формування 
борошнистого 
крохмалю в  
кременистих та 
кременисто-зуб
овидних видах 
кукурудзи вказує
процент сухої 
речовини всієї 
рослини, що 
складає від 25% 
до 27%.

Молочна стадія 
стиглості

•

•Клітини 
ендосперму, 
майбутній 
резервуар 
крохмалю, 
розмножуються 
на протязі 3 
тижнів молочної 
стадії після 
запліднення. 
Зернівки 
соковиті, пружні, 
виповнені, 
виділяється 
молокоподібна 
речовина. 
Інтенсивний 
налив.
Фіксується 
остаточна 
кількість зерен на 
початку. Рослина 
досягає своєї 
максимальної 
висоти.

Цвітіння рослини

 
 

•Поява тичинкових
ниток на початку,
поява пилку. 
Листя рослини 
закінчило 
розвиток. Індекс 
листкової 
поверхні  
досягає 
максимального 
значення.

Викидання волоті
в листковій 
обгортці

• Волоть з'являється 
в листковій 
обгортці. 
Тичинкові нитки 
на початку 
стають довшим. 
Визначається 
кількість зародків 
в ряду.

• Формування 
початку.

12-14 листків8-10 листків, 
формування 
волоті та початку

•Змикання рядків
(листя покриває 
міжряддя)

 

 

 

 

 

•Листя розвинене 
на 50%:  8 листків
для ранніх 
гібридів, 10 листків
для пізніх.

•Формуються 
волоть та 
майбутній 
початок. Рослина
входить в стадію 
швидкого 
розвитку.

•Визначення 
кількості рядів 
зерна на 
основному 
початку.

2-3 листки

•Кінчики перших 
листків 
закруглені, 
рослина росте 
на запасах 
поживних 
речовин 
насінини.

4-5 листків

•Сходи живляться 
за рахунок 
коріння насінини 
та нещодавно 
з’явленого 
вторинного  
коріння.

•Визначення 
кінцевої 
популяції 
рослин.

Ми рахуємо, що рослина набула 
належної стадії, якщо  50% рослин 
відповідають певним критеріям.

Сіяти не швидко (5км/г) на потрібну 
глибину  в залежності від вологи 
ґрунту, витримувати густоту посіву.

Посів / сходи

•Перший листок 
з’являється на 
поверхні. Сходи 
визначають 
рядки.

Складові 
урожайності.

Удобрення.

Боротьба з 
бур’янами до 
посіву/перед 
сходами.

Азот: дробове внесення (рекомендується в зоні достатнього зволоження) 
до посіву 40-100кг д.р.; підживлення в фазі 5-7 листків із розрахунку  
сумарно 2кг N/ц зерна. В посушливих регіонах та при інтенсивній  
технології вирощування всю норму внесення можна внести перед 
посівом. Р2О5 і К2О необхідно вносити восени, або перед посівом із 
максимальною глибиною заробки (Р2О5-1,0-1,4кг/ц зерна; К2О-2,5 3,5кг/ц
зерна.)
Посів проводити одночасно із внесенням  легко розчинних форм Р2О5
(15-50кг д.р.). При ранніх строках посіву норми внесення Р2О5
збільшити. Необхідно врахувати, що нестачу Р2О5 на початкових фазах 
розвитку не можливо компенсувати пізніми строками внесення.
При розрахунку норм внесення добрив необхідно враховувати виніс  
поживних речовин з грунту.
Мікроелементи: підживлення рослин при необхідності (Mg,Ca,Zn…).  
Застосування мікроелементів підвищує стійкість до стресових  факторів.

Для отримання хорошого врожаю необхідно забезпечити 
чисті від бур’янів поля  починаючи з ранніх стадій розвитку 
рослин. Важливо застосування гербіцидів в оптимальні 
строки, що зменшує фітотоксичність рослин.
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зерна

•Фізіологічна 
стиглість 
кукурудзи. Зерно 
з максимальною 
масою 
Крохмаль став 
борошнистий. 
Рослина має 
сухий вигляд
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своєї 
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ваги

•Суха речовина 
стебла та листя 
підтримують 
розвиток зерна. 
Індекс листкової 
поверхні швидко 
зменшується.

•Максимальна 
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всієї рослини.

 

•Розвиток зерна 
сповільнюється. 
На цій стадії, в 
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знаходиться одна
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тижнів молочної 
стадії після 
запліднення. 
Зернівки 
соковиті, пружні, 
виповнені, 
виділяється 
молокоподібна 
речовина. 
Інтенсивний 
налив.
Фіксується 
остаточна 
кількість зерен на 
початку. Рослина 
досягає своєї 
максимальної 
висоти.

Цвітіння рослини

 
 

•Поява тичинкових
ниток на початку,
поява пилку. 
Листя рослини 
закінчило 
розвиток. Індекс 
листкової 
поверхні  
досягає 
максимального 
значення.

Викидання волоті
в листковій 
обгортці

• Волоть з'являється 
в листковій 
обгортці. 
Тичинкові нитки 
на початку 
стають довшим. 
Визначається 
кількість зародків 
в ряду.

• Формування 
початку.

12-14 листків8-10 листків, 
формування 
волоті та початку

•Змикання рядків
(листя покриває 
міжряддя)

 

 

 

 

 

•Листя розвинене 
на 50%:  8 листків
для ранніх 
гібридів, 10 листків
для пізніх.

•Формуються 
волоть та 
майбутній 
початок. Рослина
входить в стадію 
швидкого 
розвитку.

•Визначення 
кількості рядів 
зерна на 
основному 
початку.

2-3 листки

•Кінчики перших 
листків 
закруглені, 
рослина росте 
на запасах 
поживних 
речовин 
насінини.

4-5 листків

•Сходи живляться 
за рахунок 
коріння насінини 
та нещодавно 
з’явленого 
вторинного  
коріння.

•Визначення 
кінцевої 
популяції 
рослин.

Ми рахуємо, що рослина набула 
належної стадії, якщо  50% рослин 
відповідають певним критеріям.

Сіяти не швидко (5км/г) на потрібну 
глибину  в залежності від вологи 
ґрунту, витримувати густоту посіву.

Посів / сходи

•Перший листок 
з’являється на 
поверхні. Сходи 
визначають 
рядки.

Складові 
урожайності.

Удобрення.

Боротьба з 
бур’янами до 
посіву/перед 
сходами.

Азот: дробове внесення (рекомендується в зоні достатнього зволоження) 
до посіву 40-100кг д.р.; підживлення в фазі 5-7 листків із розрахунку  
сумарно 2кг N/ц зерна. В посушливих регіонах та при інтенсивній  
технології вирощування всю норму внесення можна внести перед 
посівом. Р2О5 і К2О необхідно вносити восени, або перед посівом із 
максимальною глибиною заробки (Р2О5-1,0-1,4кг/ц зерна; К2О-2,5 3,5кг/ц
зерна.)
Посів проводити одночасно із внесенням  легко розчинних форм Р2О5
(15-50кг д.р.). При ранніх строках посіву норми внесення Р2О5
збільшити. Необхідно врахувати, що нестачу Р2О5 на початкових фазах 
розвитку не можливо компенсувати пізніми строками внесення.
При розрахунку норм внесення добрив необхідно враховувати виніс  
поживних речовин з грунту.
Мікроелементи: підживлення рослин при необхідності (Mg,Ca,Zn…).  
Застосування мікроелементів підвищує стійкість до стресових  факторів.

Для отримання хорошого врожаю необхідно забезпечити 
чисті від бур’янів поля  починаючи з ранніх стадій розвитку 
рослин. Важливо застосування гербіцидів в оптимальні 
строки, що зменшує фітотоксичність рослин.

32% вологості 
зерна

•Фізіологічна 
стиглість 
кукурудзи. Зерно 
з максимальною 
масою 
Крохмаль став 
борошнистий. 
Рослина має 
сухий вигляд

•Визначення маси 
1000 зерен.

•Комбайнування 
та заорювання 
післяжнивних 
решток для 
боротьби з 
кукурудзяним 
метеликом.

•Збір на зерно: від 
32% вологості 
зерна

45% вологості 
зерна

•Зерно досягає 
від 75 до 80% 
своєї 
максимальної 
ваги

•Суха речовина 
стебла та листя 
підтримують 
розвиток зерна. 
Індекс листкової 
поверхні швидко 
зменшується.

•Максимальна 
врожайність 
всієї рослини.

 

•Розвиток зерна 
сповільнюється. 
На цій стадії, в 
ендоспермі 
знаходиться одна
третина 
молочного 
крохмалю.

•З 50% вологості 
зерна, суха 
речовина всієї 
рослини має 
вологість біля 
32%.

•Збір на силос: 
від 28% до 35%  
сухої речовини.

50% вологості 
зерна

 Молочно-воскова
стадія стиглості
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воско-подібний 
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Початок 
формування 
борошнистого 
крохмалю в  
кременистих та 
кременисто-зуб
овидних видах 
кукурудзи вказує
процент сухої 
речовини всієї 
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до 27%.
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на протязі 3 
тижнів молочної 
стадії після 
запліднення. 
Зернівки 
соковиті, пружні, 
виповнені, 
виділяється 
молокоподібна 
речовина. 
Інтенсивний 
налив.
Фіксується 
остаточна 
кількість зерен на 
початку. Рослина 
досягає своєї 
максимальної 
висоти.

Цвітіння рослини

 
 

•Поява тичинкових
ниток на початку,
поява пилку. 
Листя рослини 
закінчило 
розвиток. Індекс 
листкової 
поверхні  
досягає 
максимального 
значення.

Викидання волоті
в листковій 
обгортці

• Волоть з'являється 
в листковій 
обгортці. 
Тичинкові нитки 
на початку 
стають довшим. 
Визначається 
кількість зародків 
в ряду.

• Формування 
початку.

12-14 листків8-10 листків, 
формування 
волоті та початку

•Змикання рядків
(листя покриває 
міжряддя)

 

 

 

 

 

•Листя розвинене 
на 50%:  8 листків
для ранніх 
гібридів, 10 листків
для пізніх.

•Формуються 
волоть та 
майбутній 
початок. Рослина
входить в стадію 
швидкого 
розвитку.

•Визначення 
кількості рядів 
зерна на 
основному 
початку.

2-3 листки

•Кінчики перших 
листків 
закруглені, 
рослина росте 
на запасах 
поживних 
речовин 
насінини.

4-5 листків

•Сходи живляться 
за рахунок 
коріння насінини 
та нещодавно 
з’явленого 
вторинного  
коріння.

•Визначення 
кінцевої 
популяції 
рослин.

Ми рахуємо, що рослина набула 
належної стадії, якщо  50% рослин 
відповідають певним критеріям.

Сіяти не швидко (5км/г) на потрібну 
глибину  в залежності від вологи 
ґрунту, витримувати густоту посіву.

Посів / сходи

•Перший листок 
з’являється на 
поверхні. Сходи 
визначають 
рядки.

Складові 
урожайності.

Удобрення.

Боротьба з 
бур’янами до 
посіву/перед 
сходами.

Азот: дробове внесення (рекомендується в зоні достатнього зволоження) 
до посіву 40-100кг д.р.; підживлення в фазі 5-7 листків із розрахунку  
сумарно 2кг N/ц зерна. В посушливих регіонах та при інтенсивній  
технології вирощування всю норму внесення можна внести перед 
посівом. Р2О5 і К2О необхідно вносити восени, або перед посівом із 
максимальною глибиною заробки (Р2О5-1,0-1,4кг/ц зерна; К2О-2,5 3,5кг/ц
зерна.)
Посів проводити одночасно із внесенням  легко розчинних форм Р2О5
(15-50кг д.р.). При ранніх строках посіву норми внесення Р2О5
збільшити. Необхідно врахувати, що нестачу Р2О5 на початкових фазах 
розвитку не можливо компенсувати пізніми строками внесення.
При розрахунку норм внесення добрив необхідно враховувати виніс  
поживних речовин з грунту.
Мікроелементи: підживлення рослин при необхідності (Mg,Ca,Zn…).  
Застосування мікроелементів підвищує стійкість до стресових  факторів.

Для отримання хорошого врожаю необхідно забезпечити 
чисті від бур’янів поля  починаючи з ранніх стадій розвитку 
рослин. Важливо застосування гербіцидів в оптимальні 
строки, що зменшує фітотоксичність рослин.

Д
ж

ер
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R

A
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КУКУРУДЗА

ЕФЕКТИВНІ
ГІБРИДИ

ЕФЕКТИВНІ
ГІБРИДИ

ЕФЕКТИВНІ
ГІБРИДИ

ЕФЕКТИВНІ
ГІБРИДИ

ГІБРИД ФАО Висота Тип зерна Тип гібриду
Початкові 

темпи 
росту

Холодостійкість Посухостійкість

Стійкість до 
фузаріозу 

стебла і 
початку

Вирощування в 
монокультурі

Вирощування 
по мінімальному 
обробітку ґрунту

Полісся Лісостеп Лісостеп 
Південий Степ Кількість 

рядів
Кількість  

зерен у ряді
Маса 1000 

зерен

РЖТ АЛІККС 220 Середня Кременисто-
зубовидний

Помірно 
інтенсивний 7 7 9 8 Так Так 72–75 68–72 68–72 50–55 14–16 32–34 290–310

РЖТ МАККСАТАК 250 Нижча за 
середню

Кременисто-
зубовидний Інтенсивний 9 9 9 8 Так Так 72–75 68–72 68–72 – 14–16 36–38 310–330

РЖТ МАККСАЛІЯ 250 Нижча за 
середню Зубовидний Помірно 

інтенсивний 8 8 9 7 – – 72–75 68–72 68–72 40–50 16–18 36–40 310–330

РЖТ ФЕРОККСІ 280 Нижча за 
середню

Кременисто-
зубовидний

Помірно 
інтенсивний 8 8 9 8 Так Так 65–70 62–68 62–68 45–50 14–16 38–42 320–340

РЖТ МОТОРІККС 290 Середня Зубовидний Помірно 
інтенсивний 8 8 9 8 – – 65–70 62–68 62–68 45–50 16–18 40–44 320–340

РЖТ ЛІПЕККС 290 Середня Зубовидний Інтенсивний 9 9 9 8 Так Так 65–70 62–68 62–68 45–50 16–18 40–44 320–340

РЖТ ЕККЗАКТ 300 Вища за 
середню Зубовидний Інтенсивний 9 9 8 8 – – 72–75 70–75 62–68 – 16–18 43–45 310–330

РЖТ ДУБЛІККС 320 Вища за 
середню Зубовидний Інтенсивний 9 9 8 8 – – 65–70 62–68 62–68 – 16–18 38–40 330–350

РЖТ ЗАНЕТІККС 340 Середня Зубовидний Інтенсивний 9 9 9 8 Так Так 62–66 58–65 58–62 50–55 16–18 34–38 340–360

РЖТ АЛЕККСАНДРА 350 Середня Зубовидний Помірно 
інтенсивний 7 7 9 8 – – – 58–65 58–62 50–55 16–18 36–40 330–350

РЖТ НОЕМІККС 380 Середня Зубовидний Інтенсивний 8 8 9 8 Так Так – 56–64 52–60 52–57 16–18 38–42 360–370

РЖТ ЕККЗЕМПЛЯР 400 Вища за 
середню Зубовидний Інтенсивний 8 8 9 8 – – – 56–62 52–58 50–55 18–20 40–44 370–390

ЕФЕКТИВНІ
ГІБРИДИ

ЕФЕКТИВНІ
ГІБРИДИ

ЕФЕКТИВНІ
ГІБРИДИ

ЕФЕКТИВНІ
ГІБРИДИ

ЕФЕКТИВНІ
ГІБРИДИ

ЕФЕКТИВНІ
ГІБРИДИ

ЕФЕКТИВНІ
ГІБРИДИ

ЕФЕКТИВНІ
ГІБРИДИ



8 9

КУКУРУДЗА

ГІБРИД ФАО Висота Тип зерна Тип гібриду
Початкові 

темпи 
росту

Холодостійкість Посухостійкість

Стійкість до 
фузаріозу 

стебла і 
початку

Вирощування в 
монокультурі

Вирощування 
по мінімальному 
обробітку ґрунту

Полісся Лісостеп Лісостеп 
Південий Степ Кількість 

рядів
Кількість  

зерен у ряді
Маса 1000 

зерен

РЖТ АЛІККС 220 Середня Кременисто-
зубовидний

Помірно 
інтенсивний 7 7 9 8 Так Так 72–75 68–72 68–72 50–55 14–16 32–34 290–310

РЖТ МАККСАТАК 250 Нижча за 
середню

Кременисто-
зубовидний Інтенсивний 9 9 9 8 Так Так 72–75 68–72 68–72 – 14–16 36–38 310–330

РЖТ МАККСАЛІЯ 250 Нижча за 
середню Зубовидний Помірно 

інтенсивний 8 8 9 7 – – 72–75 68–72 68–72 40–50 16–18 36–40 310–330

РЖТ ФЕРОККСІ 280 Нижча за 
середню

Кременисто-
зубовидний

Помірно 
інтенсивний 8 8 9 8 Так Так 65–70 62–68 62–68 45–50 14–16 38–42 320–340

РЖТ МОТОРІККС 290 Середня Зубовидний Помірно 
інтенсивний 8 8 9 8 – – 65–70 62–68 62–68 45–50 16–18 40–44 320–340

РЖТ ЛІПЕККС 290 Середня Зубовидний Інтенсивний 9 9 9 8 Так Так 65–70 62–68 62–68 45–50 16–18 40–44 320–340

РЖТ ЕККЗАКТ 300 Вища за 
середню Зубовидний Інтенсивний 9 9 8 8 – – 72–75 70–75 62–68 – 16–18 43–45 310–330

РЖТ ДУБЛІККС 320 Вища за 
середню Зубовидний Інтенсивний 9 9 8 8 – – 65–70 62–68 62–68 – 16–18 38–40 330–350

РЖТ ЗАНЕТІККС 340 Середня Зубовидний Інтенсивний 9 9 9 8 Так Так 62–66 58–65 58–62 50–55 16–18 34–38 340–360

РЖТ АЛЕККСАНДРА 350 Середня Зубовидний Помірно 
інтенсивний 7 7 9 8 – – – 58–65 58–62 50–55 16–18 36–40 330–350

РЖТ НОЕМІККС 380 Середня Зубовидний Інтенсивний 8 8 9 8 Так Так – 56–64 52–60 52–57 16–18 38–42 360–370

РЖТ ЕККЗЕМПЛЯР 400 Вища за 
середню Зубовидний Інтенсивний 8 8 9 8 – – – 56–62 52–58 50–55 18–20 40–44 370–390
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Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:

Рекомендовані строки посіву:

Оптимально ранній 8–10 °С

Оптимальний 10–12 °С

Оптимально пізній 12–14 °С

РЖТ АЛІККС
ГІБРИД КУКУРУДЗИ

• Високий потенціал урожаю
• Лідер у своїй групі стиглості
• Толерантний до посухи
• Пластичний до різних ґрунтово-кліматичних 

умов
• Високотолерантний до фузаріозу стебла

КІ
ЛЬКІСТЬ

Р
Я

ДІВ ЗЕР

ЕН
 

14–16

З
Е
РЕН  В  РЯ

Д
У

КІ

ЛЬКІСТЬ

32–34

МАСА

1
0 0 0  З Е Р

Е
Н

290–310

ФАО 220
Тип зерна кременисто-зубовидний 
Тип гібриду помірно інтенсивний
Висота рослини  середня

Полісся 72–75 тис. 
Лісостеп 68–72 тис. 
Південний 
Лісостеп 68–72 тис.
Степ 50–55 тис.

9

7

7Початкові темпи росту

Холодостійкість

Посухостійкість 

8Стійкість до фузаріозу стебла 
і початку

ЕФЕКТИВНІ
ГІБРИДИ

2021 – 109 ц/га
ТОВ "Кусто-Агро"
Вінницька обл. 2021 – 104 ц/га

ФГ "Босько"
Кіровоградська обл.

2021 – 100 ц/га
ФГ "Росинка "
Черкаська обл.

2021 – 98 ц/га
ТОВ АПК "Насташка"
Київська обл.
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Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:

Рекомендовані строки посіву:

Оптимально ранній 8–10 °С

Оптимальний 10–12 °С

Оптимально пізній 12–14 °С

РЖТ МАККСАТАК
ГІБРИД КУКУРУДЗИ

• Високий потенціал урожаю
• Лідер у своїй групі стиглості
• Толерантний до посухи
• Швидкий стартовий ріст
• Висока холодостійкість

КІ
ЛЬКІСТЬ

Р
Я

ДІВ ЗЕР

ЕН
 

14–16

З
Е
РЕН  В  РЯ

Д
У

КІ

ЛЬКІСТЬ

36–38

ЕФЕКТИВНІ
ГІБРИДИ

МАСА

1
0 0 0  З Е Р

Е
Н

310–330

ФАО 250
Тип зерна кременисто-зубовидний
Тип гібриду інтенсивний
Висота рослини нижча за середню

8

9

9

9Початкові темпи росту

Холодостійкість

Посухостійкість 

Стійкість до фузаріозу стебла 
і початку

Полісся 72–75 тис.
Лісостеп 68–72 тис. 
Лісостеп 
Південний 68–72 тис.

2020 – 131 ц/га
ФГ "Лім"
Львівська обл.

2021 – 104 ц/га
СК "Іскра"
Полтавська обл.

2020 – 156 ц/га
ФГ "Млинівська Чайка"
Рівненська обл.

2020 – 111 ц/га
ТОВ "Інтер"
Чернігівська обл.

2020 – 114 ц/га
ПрАТ "Кремінь"
Чернігівська обл.

2021 – 119 ц/га
ФГ "Росинка"
Черкаська обл.
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Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:
Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:

Рекомендовані строки посіву:

Оптимально ранній 8–10 °С

Оптимальний 10–12 °С

Оптимально пізній 12–14 °С

РЖТ МАККСАЛІЯ
ГІБРИД КУКУРУДЗИ

• Високий потенціал урожаю 
• Лідер у своїй групі стиглості 
• Толерантний до посухи
• Пластичний до різних ґрунтово-кліматичних 

умов
• Швидка віддача вологи 

КІ
ЛЬКІСТЬ

Р
Я

ДІВ ЗЕР

ЕН
 

16–18

З
Е
РЕН  В  РЯ

Д
У

КІ

ЛЬКІСТЬ

36–40

МАСА

1
0 0 0  З Е Р

Е
Н

310–330

Полісся 72–75 тис. 
Лісостеп 68–72 тис. 
Лісостеп 
Південний 68–72 тис.
Степ 40–50 тис.

ФАО 250
Тип зерна зубовидний
Тип гібриду помірно інтенсивний
Висота рослини нижча за середню

8

8

7

9

Початкові темпи росту

Холодостійкість

Посухостійкість 

Стійкість до фузаріозу стебла 
і початку

2020 – 140 ц/га
ФГ "Лім"
Львівська обл.

2020 – 129 ц/га
ТОВ "Нива Біла"
Тернопільська обл.

2020 – 139 ц/га
ТОВ "Агрофірма Брусилів"
Житомирська обл.

2018 – 137 ц/га
ТОВ "Агробуд"
Вінницька обл.

2019 – 109 ц/га
СФГ "Флоря"
Кіровоградська обл.
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Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:

Рекомендовані строки посіву:

Оптимально ранній 8–10 °С

Оптимальний 10–12 °С

Оптимально пізній 12–14 °С

РЖТ ФЕРОККСІ
ГІБРИД КУКУРУДЗИ

• Стабільний та високий потенціал урожаю
• Швидка віддача вологи
• Пластичний до різних ґрунтово-кліматичних 

умов
• Висока стійкість до вилягання
• Толерантний до посухи

КІ
ЛЬКІСТЬ

Р
Я

ДІВ ЗЕР

ЕН
 

14–16

З
Е
РЕН  В  РЯ

Д
У

КІ

ЛЬКІСТЬ

38–42

МАСА

1
0 0 0  З Е Р

Е
Н

320–340

ФАО 280
Тип зерна кременисто-зубовидний
Тип гібриду помірно інтенсивний
Висота рослини  нижча за середню

Полісся 65–70 тис. 
Лісостеп 62–68 тис. 
Південний 
Лісостеп 62–68 тис.
Степ 45–50 тис.

8

9

8

8Початкові темпи росту

Холодостійкість

Посухостійкість 

Стійкість до фузаріозу стебла 
і початку

ЕФЕКТИВНІ
ГІБРИДИ

2019 – 122 ц/га
СТОВ "Агрофірма Корсунь"
Черкаська обл.

2019 – 136 ц/га
ТОВ "Ольга"
Вінницька обл.

2019 – 112 ц/га
ПСП "Аскольд-Агро"
Черкаська обл.

2020 – 136 ц/га
ТОВ "Волинь-Зерно-Продукт"
Волинська обл.

2020 – 150 ц/га
ФГ "Млинівська Чайка"
Рівненська обл.
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Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:

Рекомендовані строки посіву:

Оптимально ранній 8–10 °С

Оптимальний 10–12 °С

Оптимально пізній 12–14 °С

РЖТ МОТОРІККС
ГІБРИД КУКУРУДЗИ

• Високий потенціал урожаю
• Лідер у своїй групі стиглості
• Толерантний до посухи
• Швидкий стартовий ріст
• Висока стійкість до вилягання

КІ
ЛЬКІСТЬ

Р
Я

ДІВ ЗЕР

ЕН
 

16–18

З
Е
РЕН  В  РЯ

Д
У

КІ

ЛЬКІСТЬ

40–44

МАСА

1
0 0 0  З Е Р

Е
Н

320–340

ФАО 290
Тип зерна зубовидний 
Тип гібриду помірно інтенсивний
Висота рослини  середня

Полісся 65–70 тис. 
Лісостеп 62–68 тис. 
Південний 
Лісостеп 62–68 тис.
Степ 45–50 тис.

9

Початкові темпи росту

Холодостійкість

Посухостійкість 

8

8

8Стійкість до фузаріозу стебла 
і початку

ЕФЕКТИВНІ
ГІБРИДИ

2021 – 111 ц/га
ФГ "Босько"
Кіровоградська обл.

2021 – 132 ц/га
ТОВ "Кусто-Агро"
Вінницька обл.

2021 – 138 ц/га
ФГ "Росинка"
Черкаська обл.

2021 – 100 ц/га
ТОВ АПК "Насташка"
Київська обл.
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Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:
Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:

Рекомендовані строки посіву:

Оптимально ранній 8–10 °С

Оптимальний 10–12 °С

Оптимально пізній 12–14 °С

РЖТ ЛІПЕККС
ГІБРИД КУКУРУДЗИ

• Високий потенціал урожаю  
• Лідер у своїй групі стиглості  
• Толерантний до посухи  
• Швидкий стартовий ріст  
• Висока холодостійкість

КІ
ЛЬКІСТЬ

Р
Я

ДІВ ЗЕР

ЕН
 

16–18

З
Е
РЕН  В  РЯ

Д
У

КІ

ЛЬКІСТЬ

40–44

МАСА

1
0 0 0  З Е Р

Е
Н

320–340

Полісся 65–70 тис. 
Лісостеп 62–68 тис. 
Лісостеп 
Південний 62–68 тис.
Степ 45–50 тис.

ФАО 290
Тип зерна  зубовидний
Тип гібриду  інтенсивний
Висота рослини  середня

ЕФЕКТИВНІ
ГІБРИДИ

8

9

9

9Початкові темпи росту

Холодостійкість

Посухостійкість 

Стійкість до фузаріозу стебла 
і початку

2018 – 147 ц/га
ТОВ "Агро-Регіон"
Київська обл.

2020 – 133 ц/га
ТОВ "Ольга"
Вінницька обл. 2021 – 115 ц/га

ФГ "Босько"
Кіровоградська обл.

2020 – 160 ц/га
ФГ "Лім"
Львівська обл.

2020 – 121 ц/га
ПАП "Аркадія"
Тернопільська обл.

2020 – 139 ц/га
ПрАТ "Племзавод Літинський"
Вінницька обл.

2021 – 133 ц/га
ФГ "Росинка"
Черкаська обл.
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Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:

Рекомендовані строки посіву:

Оптимально ранній 8–10 °С

Оптимальний 10–12 °С

Оптимально пізній 12–14 °С

РЖТ ЕККЗАКТ
ГІБРИД КУКУРУДЗИ

• Високий потенціал урожаю
• Лідер у своїй групі стиглості
• Чудовий вибір для зони достатнього 

зволоження
• Розкриває високий потенціал продуктивності 

за інтенсивної технології вирощування
• Швидкий стартовий ріст

КІ
ЛЬКІСТЬ

Р
Я

ДІВ ЗЕР

ЕН
 

16–18

З
Е
РЕН  В  РЯ

Д
У

КІ

ЛЬКІСТЬ

43–45

МАСА

1
0 0 0  З Е Р

Е
Н

310–330

ФАО 300
Тип зерна зубовидний
Тип гібриду інтенсивний
Висота рослини  вища за середню

Полісся 72–75 тис. 
Лісостеп 70–75 тис. 
Південний 
Лісостеп 62–68 тис.

9

Початкові темпи росту

Холодостійкість

Посухостійкість 8

9

8Стійкість до фузаріозу стебла 
і початку

2021 – 141 ц/га
ПАП "Дзвін"
Тернопільська обл.

2021 – 100 ц/га
ТОВ АПК "Насташка"
Київська обл.

2021 – 128 ц/га
ФГ "Росинка"
Черкаська обл.

2021– 133 ц/га
ТОВ "Кусто-Агро"
Вінницька обл.

2021 - 111 ц/га
СТОВ АФ "Зоря"
Кіровоградська обл.

2021 – 100 ц/га
ПП АФ "Каштан"
Київська обл.
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РЖТ ЕККЗАКТ
ГІБРИД КУКУРУДЗИ

Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:

Рекомендовані строки посіву:

Оптимально ранній 8–10 °С

Оптимальний 10–12 °С

Оптимально пізній 12–14 °С

РЖТ ДУБЛІККС
ГІБРИД КУКУРУДЗИ

• Високий потенціал урожаю
• Швидка віддача вологи
• Розкриває високий потенціал продуктивності 

за інтенсивної технології вирощування
• Чудовий вибір для зони достатнього 

зволоження
• Пластичний до різних ґрунтово-кліматичних 

умов

КІ
ЛЬКІСТЬ

Р
Я

ДІВ ЗЕР

ЕН
 

16–18

З
Е
РЕН  В  РЯ

Д
У

КІ

ЛЬКІСТЬ

38–40

МАСА

1
0 0 0  З Е Р

Е
Н

330–350

ФАО 320
Тип зерна зубовидний
Тип гібриду  інтенсивний
Висота рослини  вища за середню

Полісся 65–70 тис. 
Лісостеп 62–68 тис. 
Лісостеп 
Південний 62–68 тис.

8

9

9Початкові темпи росту

Холодостійкість

Посухостійкість 

Стійкість до фузаріозу стебла 
і початку

8

2019 – 143 ц/га
ТОВ "Ольга"
Вінницька обл.

2020 – 129 ц/га
ТОВ "Волинь-Зерно-Продукт"
Волинська обл.

2020 – 137 ц/га
ПАП "Агропродсервіс"
Тернопільська обл.

2020 - 140 ц/га
ФГ "Млинівська Чайка"
Рівненська обл.
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Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:
Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:

Рекомендовані строки посіву:

Оптимально ранній 8–10 °С

Оптимальний 10–12 °С

Оптимально пізній 12–14 °С

РЖТ ЗАНЕТІККС
ГІБРИД КУКУРУДЗИ

• Високий потенціал урожаю
• Лідер у своїй групі стиглості
• Толерантний до посухи
• Розкриває високий потенціал продуктивності 

за інтенсивної технології вирощування
• Високотолерантний до фузаріозу стебла і початка

КІ
ЛЬКІСТЬ

Р
Я

ДІВ ЗЕР

ЕН
 

16–18

З
Е
РЕН  В  РЯ

Д
У

КІ

ЛЬКІСТЬ

34–38

МАСА

1
0 0 0  З Е Р

Е
Н

340–360

ФАО 340
Тип зерна зубовидний
Тип гібриду інтенсивний
Висота рослини середня

Полісся 62–66 тис. 
Лісостеп 58–65 тис. 
Лісостеп 
Південний 58–62 тис.
Степ 50–55 тис.

8

9

9

9Початкові темпи росту

Холодостійкість

Посухостійкість 

Стійкість до фузаріозу стебла 
і початку

2020 – 146 ц/га
ФГ "Лім"
Львівська обл.

2020 – 135 ц/га
ТОВ "Енселко-Агро"
Хмельницька обл.

2020 – 148 ц/га
ПАП "Агропродсервіс"
Тернопільська обл.

2020 – 123 ц/га
ПП "Климчук"
Житомирська обл.

ЕФЕКТИВНІ
ГІБРИДИ

2019 - 143 ц/га
ТОВ "Ольга"
Вінницька обл.

2021 – 117 ц/га
СТОВ АФ "Зоря"
Кіровоградська обл.
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РЖТ ЗАНЕТІККС

Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:
Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:

Рекомендовані строки посіву:

Оптимально ранній 8–10 °С

Оптимальний 10–12 °С

Оптимально пізній 12–14 °С

• Стабільний та високий потенціал урожаю
• Пластичний до різних грунтово-кліматичних 

умов
• Швидка віддача вологи
• Толерантний до посухи

РЖТ АЛЕККСАНДРА
ГІБРИД КУКУРУДЗИ

КІ
ЛЬКІСТЬ

Р
Я

ДІВ ЗЕР

ЕН
 

16–18

З
Е
РЕН  В  РЯ

Д
У

КІ

ЛЬКІСТЬ

36–40

МАСА

1
0 0 0  З Е Р

Е
Н

330–350

ФАО 350
Тип зерна зубовидний
Тип гібриду помірно інтенсивний
Висота рослини середня

Лісостеп 58–65 тис. 
Лісостеп 
Південний 58–62 тис.
Степ 50–55 тис.

8

7

7

9

Початкові темпи росту

Холодостійкість

Посухостійкість 

Стійкість до фузаріозу стебла 
і початку

2019 – 121 ц/га
ФГ "Перлина Поділля"
Тернопільська обл.

2019 – 95 ц/га
ФГ "Босько"
Кіровоградська обл.

2019 – 142 ц/га
ТОВ "Седна-Агро"
Черкаська обл.

2019 – 100 ц/га
ТОВ "Агробуд"
Вінницька обл.
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Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:
Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:

Рекомендовані строки посіву:

Оптимально ранній 8–10 °С

Оптимальний 10–12 °С

Оптимально пізній 12–14 °С

РЖТ НОЕМІККС
ГІБРИД КУКУРУДЗИ

ФАО 380
Тип зерна  зубовидний
Тип гібриду  інтенсивний
Висота рослини  середня

• Високий потенціал урожаю
• Лідер у своїй групі стиглості
• Толерантний до посухи
• Пластичний до різних ґрунтово-кліматичних 

умов
• Висока стійкість до вилягання

КІ
ЛЬКІСТЬ

Р
Я

ДІВ ЗЕР

ЕН
 

16–18

З
Е
РЕН  В  РЯ

Д
У

КІ

ЛЬКІСТЬ

38–42

МАСА

1
0 0 0  З Е Р

Е
Н

360–370

Лісостеп 56–64 тис.
Лісостеп
Південний 52–60 тис. 
Степ 52–57 тис.

9

8

Початкові темпи росту

Холодостійкість

Посухостійкість 

Стійкість до фузаріозу стебла 
і початку

8

8

2020 – 130 ц/га
ТОВ "Енселко-Агро"
Хмельницька обл.

2020 – 112 ц/га
ТОВ "Інтерагроінвест"
Київська обл.

ЕФЕКТИВНІ
ГІБРИДИ

2020 – 144 ц/га
ФГ "Лім"
Львівська обл. 2019 – 115 ц/га

СФГ "Флоря"
Кіровоградська обл.

2020 – 136 ц/га
ФГ "Жевега М.В."
Вінницька обл.

2021 – 116 ц/га
ФГ "Босько"
Кіровоградська обл.
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РЖТ НОЕМІККС

Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:
Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:

Рекомендовані строки посіву:

Оптимально ранній 8–10 °С

Оптимальний 10–12 °С

Оптимально пізній 12–14 °С

РЖТ ЕККЗЕМПЛЯР
ГІБРИД КУКУРУДЗИ

• Високий потенціал урожаю
• Лідер у своїй групі стиглості
• Толерантний до посухи
• Розкриває високий потенціал продуктивності 

за інтенсивної технології вирощування
• Висока стійкість до вилягання

КІ
ЛЬКІСТЬ

Р
Я

ДІВ ЗЕР

ЕН
 

18–20

З
Е
РЕН  В  РЯ

Д
У

КІ

ЛЬКІСТЬ

40–44

МАСА

1
0 0 0  З Е Р

Е
Н

370–390

Лісостеп 56–62 тис. 
Південний 
Лісостеп 52–58 тис.
Степ 50–55 тис.

ЕФЕКТИВНІ
ГІБРИДИ

ФАО 400
Тип зерна зубовидний
Тип гібриду інтенсивний
Висота рослини вища за середню

8

9

8

8Початкові темпи росту

Холодостійкість

Посухостійкість 

Стійкість до фузаріозу стебла 
і початку

2020 – 132 ц/га
ФГ "Лім"
Львівська обл.

2020 – 137 ц/га
ТОВ "Енселко-Агро"
Хмельницька обл.

2020 – 113 ц/га
ТОВ "Інтерагроінвест"
Київська обл.

2020 – 100 ц/га
ТОВ "Пономар"
Миколаївська обл.
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Унікальні логотипи Clearfield® та Clearfield®Plus - запатентовані марки компанії BASF®2012 BASFSE. Всі права захищені.

ГОЛОВНІ СТАДІЇ РОЗВИТКУ СОНЯШНИКУ

Стаді� Посів Сходи 5 пар
листків

Початок
бутонізаці�

Кінець
бутонізаці�

Початок
цвітіння

Кінець
цвітіння

Стиглість

Компоненти

врожайності

Кількість

рослин

Кількість    зерен у кожному кошику Маса 1000 зерен

Головні
критері�

Посилений розвиток
кореневої системи
Поява листя

Визначення
потенційної кількості
зерен в кошику

Розвиток рослини
Активний фотосинтез

Цвітіння-запилення
Остаточна кількість
зерен в кошику

Налив насіння
Міграція резервів та
синтез олі�

Сприятливі
фактори

Регулярна і рівномірна
популяція

Ріст рослини
Необхідна кількість
води та азоту 
Розвиток листя

Продовження розвитку листя
Контроль хвороб

Головні
обробітки

Захист всходів від
шкідників та бур’янів

При  появі шкідників,
обробити засобами
захисту

Збір на потрібній стаді�.
Пізнє збирання = зменшення
врожайності та якості

Внести необхідну кількість азоту,
фосфору та калію

Передбачити
дефіцит бору

Зробити обробіток за потреби
1,0–1,2 л "Євро-Лайтнінгу" на стаді� 4–8 листків соняшнику

Основний обробіток ґрунту повинен забезпечувати максимальне накопичення вологи  взимку та
добрий розвиток кореневої системи влітку.
Неглибокий основний обробіток ґрунту та наявність плужної підошви призводить до різкого
зниження посухостійкості та врожайності. 
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Унікальні логотипи Clearfield® та Clearfield®Plus - запатентовані марки компанії BASF®2012 BASFSE. Всі права захищені.

ГОЛОВНІ СТАДІЇ РОЗВИТКУ СОНЯШНИКУ

Стаді� Посів Сходи 5 пар
листків

Початок
бутонізаці�

Кінець
бутонізаці�

Початок
цвітіння

Кінець
цвітіння

Стиглість

Компоненти

врожайності

Кількість

рослин

Кількість    зерен у кожному кошику Маса 1000 зерен

Головні
критері�

Посилений розвиток
кореневої системи
Поява листя

Визначення
потенційної кількості
зерен в кошику

Розвиток рослини
Активний фотосинтез

Цвітіння-запилення
Остаточна кількість
зерен в кошику

Налив насіння
Міграція резервів та
синтез олі�

Сприятливі
фактори

Регулярна і рівномірна
популяція

Ріст рослини
Необхідна кількість
води та азоту 
Розвиток листя

Продовження розвитку листя
Контроль хвороб

Головні
обробітки

Захист всходів від
шкідників та бур’янів

При  появі шкідників,
обробити засобами
захисту

Збір на потрібній стаді�.
Пізнє збирання = зменшення
врожайності та якості

Внести необхідну кількість азоту,
фосфору та калію

Передбачити
дефіцит бору

Зробити обробіток за потреби
1,0–1,2 л "Євро-Лайтнінгу" на стаді� 4–8 листків соняшнику

Основний обробіток ґрунту повинен забезпечувати максимальне накопичення вологи  взимку та
добрий розвиток кореневої системи влітку.
Неглибокий основний обробіток ґрунту та наявність плужної підошви призводить до різкого
зниження посухостійкості та врожайності. 
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Селекція соняшнику:  
45-річний досвід
- Початок програми селекції у Франції в 1972р.
- 2 селекційні програми (Франція та Україна) 
- 150 експериментальних точок у всьому світі
-  4 лабораторії: фітопатології (стійкості до хвороб), молекулярного 

маркування, біометрії та якості
- 2 покоління в рік завдяки роботі в Південній півкулі (Чилі)

Напрямки селекції: у пріоритеті  
продуктивність та стабільність 
врожайності 
Потенціал врожайності зерна – це один із головних критеріїв для 
сільгоспвиробників. Це також один із головних напрямків у селекції 
соняшнику в компанії RAGT Semences. Однак, важливо, щоб врожайність 
була пов’язана зі стійкістю до хвороб, що гарантуватиме стабільність 
продуктивності. З огляду на це, RAGT Semences надає великого значення 
таким критеріям стабільності, як-от:

-  толерантність до стресу (недостача вологи та стійкість до високих 
температур ); 

-  пластичність: (адаптація до всіх зон вирощування та агро-кліматичних 
умов);

-  толерантність до хвороб (фомопсис, біла гниль, вертициліоз, сіра гниль, 
іржа й фомоз); 

-  стійкість до нових рас патогенів та паразитів (несправжня борошниста 
роса й вовчок );

-  стійкість до вилягання;
- стартовий ріст;
- запилення;

Головні цілі селекції RAGT Semences – надати сільгоспвиробникам 
збалансовані гібриди соняшнику, які поєднують всі ці характеристики 
для високої продуктивності та рентабельності виробництва.

«RAGT SEMENCES» КРОКУЄ ДО МАЙБУТНЬОГО
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Дослідницька діяльність в Південній півкулі : Чилі

Мікро діляночні тести соняшнику РАЖТ у світі
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Ціль: урожайність та 
стабільність показників
Дуже важливо, щоб чиста врожайність була пов’язана з 
агрономічними критеріями стабільності, такими як: стійкість 
до стресових умов, толерантність до хвороб, стійкість до 
паразитів та вилягання.

Генетика соняшнику RAGT 
Semences: еталон вмісту олії
Вміст олії – це генетична ознака. Вона поліпшується методом 
селекції, що базується на здатності асиміляції в кінцевому 
циклі розвитку рослини. Це вимагає доброго санітарного 
стану рослини й доброго stay-green в період наливу насіння. 
Програми селекції соняшнику RAGT Semences мають на меті 
збільшення вмісту олії та отримання гібридів з середнім 
вмістом > 56% в сухій речовині.
Завдяки своїй генетичній базі, з історично високим вмістом 
олії, сучасна лінійка RAGT Semences охоплює гібриди, які 
одночасно високоврожайні та мають дуже високий вміст олії. 

Генетика соняшнику RAGT – це в середньому +2,2 бали вмісту 
олії проти конкурентних гібридів. 
Наші гібриди РЖТ ВОЛЛЬФ і РЖТ ТАЛЛІСМАН з символом 
«Бонус олії – ефективний соняшник» мають вміст олії більше 
ніж +5% в порівнянні з комерційними нормами.

Стійкість до вовчка
З початку нашої дослідницької програми в Східній Європі  та 
Україні, компанія  RAGT Semences доклала значних зусиль для 
селекції гібридів соняшнику, стійких до нових рас вовчка. 
Лінійка зареєстрованих гібридів є результатом роботи 
програми GeneCare. Ця програма дала можливість отримати 
нові гібриди, які одночасно стійкі до нових рас вовчка та 
адаптовані до агро-кліматичних умов країни.
Наші гібриди РЖТ ТАЛЛІСМАН, РЖТ ВОЛЛТЕР, РЖТ АНГЕЛЛО 
входять до складу новітньої лінійки соняшнику RAGT Semences.

Чому започатковано 
дослідницьку програму 
в Україні ?
Надати гібридам толерантність до стресу дефіциту вологи 
та  стійкості до високого температурного режиму
Використати інноваційні джерела стійкості до вовчка
Отримати гібриди стійкі до специфічних 
хвороб (наприклад, іржі)

44 46 48 50 

Комерційні
норми

Гібриди 
RAGT Semences

РІЗНИЦЯ СЕРЕДНЬОГО ВМІСТУ ОЛІЇ МІЖ
ГІБРИДАМИ RAGT SEMENCES ТА

КОНКУРЕНТНИМИ ГІБРИДАМИ

+2.2 бала вмісту олії (+4%)
Джерело: база даних RAGT Semences середні показники з 943 порівнянь

між гібридами RAGT Semences / Конкурентними

Кількість років/ Зони випробувань
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Ціль
Врожайність
+ Стабільність

Середня врожайність

Унікальні логотипи Clearfield® та Clearfield®Plus
запатентовані марки компанії BASF®2012 BASFSE. Всі права захищені.

Інновації RAGT Semences
Стійкість до хвороб
Стійкість до всіх рас 
несправжньої борошнистої 
роси, відомих на сьогодні

Стійкість до вовчка

Гібриди соняшнику для 
використання з гербіцидом 
Express® компанії FMC

Якість олії
Гібриди з високим вмістом олеїнової 
кислоти – це гібриди, до складу олії 
яких входить більш ніж 82% олеїнових 
кислот і менше 10% полі-ненасичених 
жирних кислот

Гібриди соняшнику з високим 
вмістом олії. В середньому +3 бали 
вмісту олії до комерційних норм (+5%)

Гібриди виробничої системи Clearfield® 
гібриди толерантні до гербіциду Євро-
Лайтнінг. Ці гібриди селекції RAGT 
Semences компанія BASF кваліфікувала 
як толерантні до гербіциду соняшнику 
Clearfield®. Це дозволяє конкретно 
реагувати на проблему боротьби з 
вовчком та бур’янами

«RAGT SEMENCES» КРОКУЄ ДО МАЙБУТНЬОГО
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Гібрид Група стиглості Тип використання Гербіцидний 
захист

Стійкість до 
вовчка Висота рослини Вміст олії, % Початкові 

темпи росту Посухостійкість Стійкість до 
вилягання Фомопсис Фомоз Іржа Біла гниль 

кошика

Несправжня 
борошниста 

роса

РЖТ ІОЛЛНА  Ранньостиглий Високоолеїновий Класичний – Вища за середню 51–52 7 7 8 7 7 7 8 7

РЖТ КАПІТОЛЛ Ранньостиглий Високоолеїновий Класичний A–E Нижча за середню 51–54 8 7 8 8 7 8 7 8

РЖТ ВОЛЛЬФ Ранньостиглий Лінолевий Класичний A–F Нижча за середню 54–56 8 8 9 8 7 8 8 7

РЖТ ТАЛЛІСМАН Ранньостиглий Лінолевий Класичний A–G Середня 54–56 8 9 8 8 7 7 8 7

РЖТ ВОЛЛТЕР Ранньостиглий Лінолевий A–G Вища за середню 51–54 8 9 7 8 7 7 8 9

РЖТ АНГЕЛЛО Середньоранній Високоолеїновий Класичний A–G Середня 51–54 9 9 8 8 8 7 8 9

РЖТ ІНТЕРСТЕЛЛАР Середньоранній Лінолевий A–E Вища за середню 51–54 8 7 7 8 8 9 8 9

РЖТ САЛЛЬВАДОР Середньостиглий Високоолеїновий Класичний A–E Середня 51–54 8 7 8 8 8 7 8 7

РЖТ КЛЛІФ Середньостиглий Лінолевий – A–E Вища за середню 51–54 9 9 8 8 8 8 8 9

РЖТ ВУЛЛКАНО КЛП Ранньостиглий Високоолеїновий – – Вища за середню 51–54 8 8 8 7 7 7 8 9

НАША ГАМА ГIБРИДIВ СОНЯШНИКУ

Унікальні логотипи Clearfield® та  Clearfield®Plus запатентовані марки компанії  BASF®2012 BASFSE. Всі права захищені.
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Гібрид Група стиглості Тип використання Гербіцидний 
захист

Стійкість до 
вовчка Висота рослини Вміст олії, % Початкові 

темпи росту Посухостійкість Стійкість до 
вилягання Фомопсис Фомоз Іржа Біла гниль 

кошика

Несправжня 
борошниста 

роса

РЖТ ІОЛЛНА  Ранньостиглий Високоолеїновий Класичний – Вища за середню 51–52 7 7 8 7 7 7 8 7

РЖТ КАПІТОЛЛ Ранньостиглий Високоолеїновий Класичний A–E Нижча за середню 51–54 8 7 8 8 7 8 7 8

РЖТ ВОЛЛЬФ Ранньостиглий Лінолевий Класичний A–F Нижча за середню 54–56 8 8 9 8 7 8 8 7

РЖТ ТАЛЛІСМАН Ранньостиглий Лінолевий Класичний A–G Середня 54–56 8 9 8 8 7 7 8 7

РЖТ ВОЛЛТЕР Ранньостиглий Лінолевий A–G Вища за середню 51–54 8 9 7 8 7 7 8 9

РЖТ АНГЕЛЛО Середньоранній Високоолеїновий Класичний A–G Середня 51–54 9 9 8 8 8 7 8 9

РЖТ ІНТЕРСТЕЛЛАР Середньоранній Лінолевий A–E Вища за середню 51–54 8 7 7 8 8 9 8 9

РЖТ САЛЛЬВАДОР Середньостиглий Високоолеїновий Класичний A–E Середня 51–54 8 7 8 8 8 7 8 7

РЖТ КЛЛІФ Середньостиглий Лінолевий – A–E Вища за середню 51–54 9 9 8 8 8 8 8 9

РЖТ ВУЛЛКАНО КЛП Ранньостиглий Високоолеїновий – – Вища за середню 51–54 8 8 8 7 7 7 8 9

НАША ГАМА ГIБРИДIВ СОНЯШНИКУ
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Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:

РЖТ Іоллна – це гібрид перевірений часом і 
різними ґрунтово-кліматичними умовами. 
Високий вміст олеїнової кислоти та 
стабільність робить його незаміним в умовах 
сучасного розвитку сільського господарства.

Регіональний менеджер по Вінницькій та 
Житомирській областях 
Юрій Воєвода

Група стиглості Ранньостиглий
Тип використання Високоолеїновий
Вміст олії   51–52%
Вміст олеїнової кислоти 88–92%
Система гербіцидного   
захисту Класична
Висота рослини Вища за середню

РЖТ ІОЛЛНА
ГІБРИД СОНЯШНИКУ

Полісся 50–55 тис.
Лісостеп 50–53 тис.

• Високоврожайний гібрид 

• Високий вміст олеїнової кислоти

• Стабільний і пластичний гібрид 

• Чудовий вибір для Лісостепу і Полісся

• Висока стійкість до вилягання
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7

Посухостійкість

Фомопсис

Фомоз

Іржа

Біла гниль кошика

Несправжня борошниста роса

Стійкість до вилягання

Початкові темпи росту

2019 – 45 ц/га
ПП "Аграран Компанія 2004"
Рівненська обл.

2020 – 40 ц/га
ТОВ "Енселко Агро"
Хмельницька обл.

2019 – 43 ц/га
ПСП "Сокільча"
Житомирська обл.

2020 – 36 ц/га
СТОВ "Дружба-Нова"
Чернігівська обл.

2019 – 44 ц/га
ПСП "Аскольд-Агро"
Черкаська обл.
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РЖТ ІОЛЛНА
ГІБРИД СОНЯШНИКУ

Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:

Група стиглості Ранньостиглий
Тип використання Високоолеїновий
Вміст олії   51–54%
Вміст олеїнової кислоти 86–90%
Система гербіцидного 
захисту Класична
Стійкість до вовчка A–E
Висота рослини Нижча за середню

РЖТ КАПІТОЛЛ
ГІБРИД СОНЯШНИКУ

РЖТ Капітолл – є найраннішим  
високоолеїновим гібридом у нашому портфоліо.
Це інтенсивний гібрид, який чудово підходить  
для зони достатнього зволоження. 
Він поєднує в собі високий потенціал урожаю, 
компактні розміри і високу стійкість до  
вилягання.

Регіональний менеджер по Чернігівській та 
Сумській областях Олександр Музичук

Полісся 55–60 тис.
Лісостеп 55–60 тис.

• Високоврожайний гібрид 

• Високий вміст олеїнової кислоти

• Чудовий вибір для Полісся

• Лідер у своїй групі стиглості

• Найранніший гібрид у лінійці 

8

7

8

8

7

Початкові темпи росту

Посухостійкість

Фомопсис

Фомоз

Іржа

Біла гниль кошика

Несправжня борошниста роса

Стійкість до вилягання

7

8

8

2021 – 45 ц/га
ПСП "Сокільча"
Житомирська обл. 2021 – 37 ц/га

ТОВ "Жоравська Нива"
Київська обл.

2021 – 37 ц/га
ТОВ "Вега-Агро"
Житомирськаобл.2021 – 43 ц/га

ПрАТ "Дашківці"
Вінницька обл.
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Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:

РЖТ ВОЛЛЬФ
ГІБРИД СОНЯШНИКУ

РЖТ Волльф – лідер у ранньостиглій групі. 
Завдяки стійкості до вилягання, високому вмісту 
олії та найкращим результатам урожайності, 
прекрасно підходить для вирощування у зоні 
Лісостепу, а завдяки стійкості до вовчку рас 
A-F його можна безпечно вирощувати в умовах 
Північного Степу.

Керівник відділу по роботі з ключовими 
клієнтами Володимир Мокрієнко

Полісся 60–65 тис.
Лісостеп 55–60 тис. 
Північний Степ 50–55 тис.
Центральний Степ 45–52 тис.

Група стиглості Ранньостиглий 
Тип використання Лінолевий
Вміст олії   54–56%
Система гербіцидного 
захисту Класична
Стійкість до вовчка A–F
Висота рослини Нижча за середню

• Високоврожайний гібрид 

• Швидкі темпи росту

• Високий вміст олії

• Високотолерантний до фомопсису, іржі та 
вертицильозу

• Висока стійкість  до вилягання

9
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7

Початкові темпи росту

Посухостійкість

Фомопсис

Фомоз

Стійкість до вилягання

8
8

7

Іржа

Біла гниль кошика

Несправжня борошниста роса

2019 – 51 ц/га
ТОВ "Кусто-Агро"
Житомирська обл.

2020 – 41 ц/га
ПП "Агропрогрес"
Чернігівська обл.

2019 – 50 ц/га
ІП "Агро-Вільд Україна"
Черкаська обл.

2021 – 45 ц/га
ТОВ "Рос Агро"
Кіровоградська обл.

2019 – 52 ц/га
ТОВ "ТАК-Агро"
Київська обл.

2021 – 45 ц/га
СФГ "Білінського"
Вінницька обл.

2021 – 42 ц/га
ПАФ "Подоляка"
Полтавська обл.

2021 – 40 ц/га
ТОВ АФ "Пісчанська"
Харківська обл.
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Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:

РЖТ ТАЛЛІСМАН
ГІБРИД СОНЯШНИКУ

РЖТ Таллісман – це найкращий гібрид для 
зони Степу, який поєднує у собі стійкість до 
вовчка і високий потенціал урожаю, а завдяки 
посухостійкості є стабільним і пластичним.

Регіональний менеджер по Кіровоградській обл.
Ігор Бузанов

Північний Степ 50–55 тис.
Центральний Степ 45–52 тис.
Південий Степ 40–50 тис. 

Група стиглості Ранньостиглий 
Тип використання Лінолевий
Вміст олії   54–56%
Система гербіцидного 
захисту Класична
Стійкість до вовчка A–G
Висота рослини Середня

• Високоврожайний гібрид 

• Висока посухостійкість

• Високий вміст олії

• Чудовий вибір для Степу

• Стабільний і пластичний гібрид 

8
8

9
8

7
7

8
7

Початкові темпи росту

Посухостійкість

Фомопсис

Фомоз

Іржа

Біла гниль кошика

Несправжня борошниста роса

Стійкість до вилягання

2020 – 40 ц/га
СТОВ "Придніпровський Край"
Полтавська обл.

2021 – 37 ц/га
ТОВ "Агро-Овен"
Дніпропетровська обл.

2018 – 40 ц/га
СП "Зелені Кошари"
Миколаївська обл.

2018 – 37 ц/га
ПСП "Росія"
Одеська обл.

2019 – 42 ц/га
ТОВ "Лан"
Кіровоградська обл.

2021 – 39 ц/га
ТОВ АФ "Пісчанська"
Харківська обл.

2021 – 41 ц/га
ТОВ "Нива-Н"
Кіровоградська обл.
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Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:

• Стійкий до нових рас борошнистої роси

• Висока посухостійкість

• Чудовий вибір для Степу

• Стабільний і пластичний гібрид 

• Стійкий до рас вовчка A-G

Група стиглості Ранньостиглий
Тип використання Лінолевий
Вміст олії   51–54%
Система гербіцидного   
захисту Express®
Стійкість до вовчка A–G
Висота рослини Вища за середню

РЖТ ВОЛЛТЕР 
ГІБРИД СОНЯШНИКУ

РЖТ Воллтер – це наша новинка, яка чудово 
реалізує свій потенціал в умовах посухи, а 
завдяки стійкості до вовчка рас A-G, і нових 
рас переноспорозу показує чудові результати.

Регіональний менеджер по Кіровогорадській обл. 
Ігор Бузанов

Північний Степ 50–55 тис.
Центральний Степ 45–52 тис.
Південний Степ 40–50 тис.
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9

Початкові темпи росту

Посухостійкість

Фомопсис

Фомоз

Іржа

Біла гниль кошика

Несправжня борошниста роса

Стійкість до вилягання

2021 – 35 ц/га
СТОВ АФ "Зоря"
Кіровоградська обл.

2021 – 42 ц/га
ТОВ АФ "Пісчанська"
Харківська обл.

2021 – 37 ц/га
ТОВ "Контакт-Плюс"
Сумська обл.

2021 – 46 ц/га
ТОВ "Нива-Н"
Кіровоградська обл.
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Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:

РЖТ Ангелло – за рахунок високих етапів 
стартового росту та зразкової посухостійкості 
чудово себе зарекомендував на Півдні 
України. Стабільно високий результат 
забезпечує також стійкість до вовчка A-G та 
несправжньої борошнистої роси.

Регіональний менеджер по Кіровоградській обл.  
Ігор Бузанов

Група стиглості Середньоранній
Тип використання Високоолеїновий
Вміст олії   51–54%
Вміст олеїнової кислоти 88–92%
Стійкість до вовчка A–G
Система гербіцидного   
захисту Класична
Висота рослини Середня

РЖТ АНГЕЛЛО
ГІБРИД СОНЯШНИКУ

Центральний Степ 45–52 тис.
Південний Степ 40–50 тис.

• Стійкий до нових рас борошнистої роси

• Високий вміст олеїнової кислоти

• Швидкі темпи росту 

• Висока посухостійкість

• Висока стійкість до вилягання

2021 – 42 ц/га
ТОВ "Рос-Агро"
Кіровоградська обл.8

7

8

Початкові темпи росту

Посухостійкість

Фомопсис

Фомоз

Іржа

Біла гниль кошика

Несправжня борошниста роса

Стійкість до вилягання

8

8

9
9

9

2021 – 44 ц/га
ТОВ "Нива-Н"
Кіровоградська обл.

2021 – 40 ц/га
ТОВ "Берестівець"
Черкаська обл.
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Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:

РЖТ Інтерстеллар – гібрид який максимально 
реалізує свій потенціал в умовах достатнього 
зволоження та має високі показники 
толерантності до захворювань. 

Регіональний менеджер по Чернігівській 
та Сумській областях Олександр Музичук

• Високоврожайний гібрид 

• Стійкий до нових рас борошнистої роси

• Високотолерантний до фомопсису та іржі

• Чудовий вибір для Лісостепу 

• Швидкі темпи росту

Група стиглості Середньоранній
Тип використання Лінолевий
Вміст олії 51–54%
Система гербіцидного   
захисту Express®
Стійкість до вовчка A–E
Висота рослини Вища за середню

РЖТ ІНТЕРСТЕЛЛАР 
ГІБРИД СОНЯШНИКУ

Полісся 55–60 тис.
Лісостеп 55–60 тис.
Північний Степ 50–55 тис. 
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Початкові темпи росту

Посухостійкість

Фомопсис

Фомоз

Іржа

Біла гниль кошика

Несправжня борошниста роса

Стійкість до вилягання

2020 – 37 ц/га
ТОВ "Контінентал Фармерз Груп"
Тернопільська обл.

2020 – 37 ц/га
СТОВ "Агрокряж"
Хмельницька обл.

2021 – 38 ц/га
ТДВ "Терезине"
Київська обл.

2020 – 38 ц/га
ТОВ "ІМК"
Чернігівська обл.2021 – 44 ц/га

ПСП "Сокільча"
Житомирська обл.

2020 – 39 ц/га
ПП "Юхимівське"
Вінницька обл.
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Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:

Група стиглості Середньостиглий
Тип використання Високоолеїновий
Вміст олії 51–54%
Вміст олеїнової кислоти 88–92%
Система гербіцидного  
захисту Класична
Стійкість до вовчка А–Е
Висота рослини Середня

РЖТ Салльвадор – новий гібрид у 
високоолеїновій групі. Має дуже високий 
потенціал урожайності та високу стійкість до 
вилягання, завдяки чому гарантує високий 
урожай. 

Регіональний менеджер по Вінницькій та 
Житомирській областях 
Юрій Воєвода

• Високоврожайний гібрид 

• Високий вміст олеїнової кислоти

• Лідер у своїй группі стиглості

• Чудовий вибір для Лісостепу 

• Висока стійкість  до вилягання

РЖТ САЛЛЬВАДОР
ГІБРИД СОНЯШНИКУ

Полісся 55–60 тис.
Лісостеп 55–60 тис.
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Початкові темпи росту

Посухостійкість

Фомопсис

Фомоз

Іржа

Біла гниль кошика

Несправжня борошниста роса

Стійкість до вилягання

2020 – 41 ц/га
СФНВГ "Коваль"
Тернопіль обл.

2020 – 40 ц/га
СТОВ "Дружба-Нова"
Чернігівська обл.

2019 – 44 ц/га
ТОВ АФ "Ольгопіль"
Вінницька обл.

2020 – 39 ц/га
СТОВ "Придніпровський Край"
Полтавська обл.
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Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:

РЖТ КЛЛІФ
ГІБРИД СОНЯШНИКУ

РЖТ Клліф – гібрид, який поєднує у собі чудову 
посухостійкість, стійкість до вовчка рас A-E 
й систему захисту Clearfield, що дає повну 
впевненість у відмінному результаті в умовах 
Степу. 

Регіональний менеджер по 
Дніпропетровській та південь  
Полтавської областях 
Олександр Савченко

Полісся 50–55 тис.
Лісостеп 50–55 тис.
Північний Cтеп 50–55 тис.
Центральний Cтеп 45–52 тис.
Південний Степ 40–50 тис. 

Група стиглості Середньостиглий 
Тип використання Лінолевий
Вміст олії   51–54%
Система гербіцидного 
захисту Clearfield®
Стійкість до вовчка A–E
Висота рослини Вища за середню

• Високоврожайний гібрид 

• Швидкі темпи росту

• Висока посухостійкість

• Висока стійкість  до вилягання

• Стійкий до нових рас борошнистої роси

Унікальні логотипи Clearfield® та Clearfield®Plus
запатентовані марки компанії BASF®2012 BASFSE. Всі права захищені.
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Початкові темпи росту

Посухостійкість

Фомопсис

Фомоз

Іржа

Біла гниль кошика

Несправжня борошниста роса

Стійкість до вилягання

2019 – 41 ц/га
ФГ "Основа"
Миколаївська обл.

2019 – 48 ц/га
ТОВ АФ "Пісчанська"
Харківська обл.

2019 – 46 ц/га
ПАТ "Дашківці"
Вінницька обл.

2021 – 41 ц/га
СТОВ АФ "Зоря"
Кіровоградська обл.

2019 – 49 ц/га
ПА "Агроінвест"
Полтавська обл.2021 – 52 ц/га

ТОВ "Нива-Н"
Кіровоградська обл.
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Рекомендована густота рослин/га
на момент збирання:

РЖТ ВУЛЛКАНО КЛП
ГІБРИД СОНЯШНИКУ

Полісся 50–55 тис.
Лісостеп 50–55 тис.
Північний Степ 50–55 тис.
Центральний Степ 45–52 тис.
Південний Степ 40–50 тис. 

РЖТ Вуллкано КЛП – високоолеїновий гібрид з 
високим потенціалом урожайності і стійкістю 
до нових рас борошнистої роси. Завдяки 
високій пластичності й системі захисту 
Clearfield Plus чудово підходить для різних 
умов вирощування.

Регіональний менеджер по Черкаській обл. 
Сергій Попович

Група стиглості Ранньостиглий 
Тип використання Високоолеїновий
Вміст олії   51–54%
Вміст олеїнової кислоти 88–92%
Система гербіцидного 
захисту Clearfield® plus
Висота рослини Вища за середню

• Високоврожайний гібрид 

• Стабільний і пластичний гібрид 

• Високий вміст олеїнової кислоти

• Стійкий до нових рас борошнистої роси

• Висока стійкість  до вилягання

Унікальні логотипи Clearfield® та Clearfield®Plus
запатентовані марки компанії BASF®2012 BASFSE. Всі права захищені.
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Початкові темпи росту

Посухостійкість

Фомопсис

Фомоз

Іржа

Біла гниль кошика

Несправжня борошниста роса

Стійкість до вилягання
2018 – 39 ц/га
ФГ "Грига"
Полтавська обл.

2020 – 42 ц/га
НДП "Дружба-Нова"
Чернігівська обл.

2020 – 41 ц/га
ТОВ "Оболонь-Агро"
Хмельницька обл.

2019 – 49 ц/га
ТОВ "Кусто-Агро"
Житомир обл.

2020 – 48 ц/га
ПП "Юхимівське"
Вінницька обл.
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ГОЛОВНІ СТАДІЇ РОЗВИТКУ СОРГО

Дж
ер

ел
о:

 A
RV

AL
IS

Сходи Викидання волоті Молочна стадія Фізіологічна стиглість3 листки 7 листків

Формування складників продуктивності. Найбільш 
критичний період щодо забезпечення поживними речовинами 

Кількість зерен на кожній волотіКількість волотей Маса зерна

У фазі першого листка формується головне стебло та закладаються     бруньки бокових стебел у пазухах
листків, формується вегетативна сфера — вузли й меживузля

Сівба. Оптимальна 
температура ґрунту на 
глибині загортання насіння
+14—18 °C

Боротьба з
бур’янами
та шкідниками

Боротьба зі
шкідниками   

Десикація
(якщо є потреба).
Збирання

Чутливий Дуже чутливий Мало чутливий

Добрива. На 1 ц зерна сорго виносить з ґрунту N — 2,5 кг, P2O5 — 1,2 кг, K2O — 2,2 кг. Внесення мінеральних 
добрив розраховується за результатами аналізу ґрунту.

Початок цвітіння

Вегетаційна фаза Репродукційна фаза Налив зерна

Цвітіння

ТРАВЕНЬ ЧЕРВЕНЬ ЛИПЕНЬ СЕРПЕНЬ ВЕРЕСЕНЬ

Чутливість до нестачі вологи:

Технологія вирощування
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ГОЛОВНІ СТАДІЇ РОЗВИТКУ СОРГО

Дж
ер

ел
о:

 A
RV

AL
IS

Сходи Викидання волоті Молочна стадія Фізіологічна стиглість3 листки 7 листків

Формування складників продуктивності. Найбільш 
критичний період щодо забезпечення поживними речовинами 

Кількість зерен на кожній волотіКількість волотей Маса зерна

У фазі першого листка формується головне стебло та закладаються     бруньки бокових стебел у пазухах
листків, формується вегетативна сфера — вузли й меживузля

Сівба. Оптимальна 
температура ґрунту на 
глибині загортання насіння
+14—18 °C

Боротьба з
бур’янами
та шкідниками

Боротьба зі
шкідниками   

Десикація
(якщо є потреба).
Збирання

Чутливий Дуже чутливий Мало чутливий

Добрива. На 1 ц зерна сорго виносить з ґрунту N — 2,5 кг, P2O5 — 1,2 кг, K2O — 2,2 кг. Внесення мінеральних 
добрив розраховується за результатами аналізу ґрунту.

Початок цвітіння

Вегетаційна фаза Репродукційна фаза Налив зерна

Цвітіння

ТРАВЕНЬ ЧЕРВЕНЬ ЛИПЕНЬ СЕРПЕНЬ ВЕРЕСЕНЬ

Чутливість до нестачі вологи:

Технологія вирощування
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СОРГО

ГІБРИД Група стиглосиі Висота рослини Колір зерна Напрямок  
використання

Рекомендована густота на момент збирання, тис/га

Зона посухи Зона недостатнього 
зволоження

Зона середнього  
зволоження

Зона достатнього  
зволоження

РЖТ БЕЛУГГА Ультраранній Нижча за середню Червоний Зерно – 130–160 160–190 190–230

РЖТ АЙСБЕРГГ Ранньостиглий Середня Білий Зерно, харчова 
промисловість 110–130 130–160 160–190 190–230

РЖТ ГГОЛДЕН Ранньостиглий Середня Білий Зерно, харчова 
промисловість 110–130 130–160 160–190 190–230

РЖТ ОГГАНА Ранньостиглий Середня Червоний Зерно 110–130 130–160 160–190 190–230

РЖТ АЛІГГАТОР Середньоранній Нижча за середню Білий Зерно 110–130 130–160 160–190 190–230

РЖТ АНГГІ Середньостиглий Середня Червоний Зерно – 130–160 160–190 –

РЖТ АМІГГО Середньоранній – – Силос 140–160 150–180 170–200 190–220
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СОРГО

ГІБРИД Група стиглосиі Висота рослини Колір зерна Напрямок  
використання

Рекомендована густота на момент збирання, тис/га

Зона посухи Зона недостатнього 
зволоження

Зона середнього  
зволоження

Зона достатнього  
зволоження

РЖТ БЕЛУГГА Ультраранній Нижча за середню Червоний Зерно – 130–160 160–190 190–230

РЖТ АЙСБЕРГГ Ранньостиглий Середня Білий Зерно, харчова 
промисловість 110–130 130–160 160–190 190–230

РЖТ ГГОЛДЕН Ранньостиглий Середня Білий Зерно, харчова 
промисловість 110–130 130–160 160–190 190–230

РЖТ ОГГАНА Ранньостиглий Середня Червоний Зерно 110–130 130–160 160–190 190–230

РЖТ АЛІГГАТОР Середньоранній Нижча за середню Білий Зерно 110–130 130–160 160–190 190–230

РЖТ АНГГІ Середньостиглий Середня Червоний Зерно – 130–160 160–190 –

РЖТ АМІГГО Середньоранній – – Силос 140–160 150–180 170–200 190–220
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РЖТ БЕЛУГГА
ГІБРИД СОРГО

УЛЬТРАРАННІЙ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:
• Зона недостатнього зволоження: 130–160 тис./га
• Зона середнього зволоження: 160–190 тис./га
• Зона достатнього зволоження: 190–230 тис./га

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Колір зерна – червоний
• Вміст таніну – дуже низький: < 0,1%
• Стійкість до вилягання – висока
• Стійкість до хвороб – висока
• Посухостійкість – висока

2021 – 80 ц/га
ТОВ "Мрія Буковина" 
Чернівецька обл.

2018 – 125 ц/га
ТОВ АПК "Насташка"
Київська обл.

2019 – 115 ц/га
СФГ "Супрунівське МММ"
Полтавська обл.

2021 – 110 ц/га
СТОВ "Степ 2000"
Черкаська обл.

2019 – 125 ц/га
ФГ "Золотий колос" 
Вінницька обл.

2021 – 115 ц/га
ПСП "Олександрівка"
Черкаська обл.
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РЖТ БЕЛУГГА
ГІБРИД СОРГО

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 
• Зона посухи: 110–130 тис/га
• Зона недостатнього зволоження: 130–160 тис./га
• Зона середнього зволоження: 160–190 тис./га
• Зона достатнього зволоження: 190–230 тис./га

РАННЬОСТИГЛИЙ АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Колір зерна – білий
• Вміст таніну – дуже низький: < 0,1%
• Стійкість до вилягання – висока
• Стійкість до хвороб – висока
• Посухостійкість – висока

РЖТ АЙСБЕРГГ
ГІБРИД СОРГО

2021 – 101 ц/га
СТОВ АФ "Зоря"
Кіровоградська обл.

2019 – 85 ц/га
ПСП "Ковпаківець"
Полтавська обл.

2021 – 139 ц/га
ФГ "Тимбай-Агро"
Київська обл.

2019 – 119 ц/га
АФ "Корсунь"
Черкаська обл.

2021 – 88 ц/га
ТОВ "Мрія Буковина"
Чернівецька обл.

2019 – 75 ц/га
СФГ "Супрунівське МММ"
Полтавська обл.
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РЖТ ГГОЛДЕН
ГІБРИД СОРГО

РАННЬОСТИГЛИЙ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:
• Зона посухи: 110–130 тис./га
• Зона недостатнього зволоження: 130–160 тис./га
• Зона середнього зволоження: 160–190 тис./га
• Зона достатнього зволоження: 190–230 тис./га

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Колір зерна – білий
• Вміст таніну – дуже низький: < 0,1%
• Стійкість до вилягання – висока
• Стійкість до хвороб – висока
• Посухостійкість – висока

2019 – 103 ц/га
ФГ "Золотий Колос"
Вінницька обл.

2019 – 85 ц/га
СФГ "Супрунівське МММ"
Полтавська обл.

2019 – 67 ц/га
СП "Зелені Кошари"
Миколаївська обл.

2019 – 111 ц/га
АФ "Корсунь"
Черкаська обл.

2021 – 90 ц/га
ТОВ "Мрія Буковина"
Чернівецька обл.

2021 – 101 ц/га
СТОВ АФ "Зоря"
Кіровоградська обл.
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РЖТ ГГОЛДЕН
ГІБРИД СОРГО

РЖТ ОГГАНА
ГІБРИД СОРГО

РАННЬОСТИГЛИЙ АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Колір зерна – червоний
• Вміст таніну – дуже низький: < 0,1%
• Стійкість до вилягання – висока
• Стійкість до хвороб – висока
• Посухостійкість – висока

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:
• Зона посухи: 110–130 тис./га
• Зона недостатнього зволоження: 130–160 тис./га
• Зона середнього зволоження: 160–190 тис./га
• Зона достатнього зволоження: 190–230 тис./га

2018 – 101 ц/га
ТОВ АПК "Насташка"
Київська обл.

2019 – 80 ц/га
ФГ "Золотий колос"
Вінницька обл.

2019 – 78 ц/га
ПСП "Ковпаківець"
Полтавська обл.

2019 – 115 ц/га
АФ "Корсунь"
Черкаська обл.
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РЖТ АЛІГГАТОР
ГІБРИД СОРГО

СЕРЕДНЬОРАННІЙ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 
• Зона посухи: 110–130 тис./га
• Зона недостатнього зволоження: 130–160 тис./га
• Зона середнього зволоження: 160–190 тис./га
• Зона достатнього зволоження: 190–230 тис./га

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Колір зерна – білий
• Висота рослини – нижча за середню
• Напрямок використання – зерно

2021 – 76 ц/га
ФГ "Світлана Н"
Миколаївська обл.

2021 – 87 ц/га
ТОВ "Тимбай-Агро"
Київська обл.

2021 – 109 ц/га
СТОВ АФ "Зоря"
Кіровоградська обл.
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РЖТ АНГГІ
ГІБРИД СОРГО

СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Колір зерна – червоний
• Вміст таніну – дуже низький: < 0,1%
• Стійкість до вилягання – висока
• Стійкість до хвороб – висока
• Посухостійкість – висока

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:
• Зона недостатнього зволоження: 130–160 тис./га
• Зона середнього зволоження: 160–190 тис./га

2019 – 76 ц/га
ПСП "Ковпаківець"
Полтавська обл.

2018 – 89 ц/га
ТОВ АПК "Насташка"
Київська обл.

2019 – 61 ц/га
СП "Зелені Кошари"
Миколаївська обл.

2019 – 121 ц/га
АФ "Корсунь"
Черкаська обл.

РЖТ АЛІГГАТОР
ГІБРИД СОРГО

2021 – 96 ц/га
ТОВ "Мрія Буковина"
Чернівецька обл.
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РЖТ АМІГГО
ГІБРИД СОРГО

СЕРЕДНЬОРАННІЙ АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
• Напрямок використання – силос
• Висота рослини – 350-450 см
• Вміст цукру – високий (14–16% від сухої 

речовини )
• Вміст крохмалю – низький (5–10% від сухої 

речовини)
• Стійкість до вилягання – висока
• Стійкість до хвороб – висока
• Посухостійкість – висока

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ:
• Зона посухи: 140–160 тис./га
• Зона недостатнього зволоження: 150–180 тис./га
• Зона середнього зволоження: 170–200 тис./га
• Зона достатнього зволоження: 190–220 тис./га
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Рекомендована зона вирощування та 
норма висіву схожих насінин на га:

РЖТ Сайдіна – це високопродуктивний сорт 
який характеризується доброю стійкістю до 
осипання, високою масою тисячі насінин та 
вмістом ПРОТЕЇНУ

Тип росту Напівіндетермінантний
Група стиглості Середньорання (00)
Кількість CHU 2500
Вегетаційний період 115 днів
Маса тисячі зерен до 240 г
Вміст протеїну 43–45%
Висота рослини 80–85 см
Висота кріплення   
нижнього боба 13–14 см
Колір квітки Фіолетовий
Насіннєвий рубчик Чорного кольору

РЖТ САЙДІНА
СОЯ

Полісся 620–650 тис.
Лісостеп 580–620 тис.

• Високий вміст ПРОТЕЇНУ 

• Високий потенціал УРОЖАЮ 

• Висока стійкість до осипання

• Висока стійкість до вилягання

• Висока маса тисячі насінин

8
9
9Стійкість до розстріскування

Стійкість до вилягання

Толерантність до склеротиніозу

2021 – 38 ц/га
ТОВ "Агропродсервіс Інвест"
Тернопільська обл.

2021 – 40 ц/га
ПАП "Аркадія"
Тернопільська обл.

2021 – 40 ц/га
ПП "Аграрна Компанія 2004"
Хмельницька обл.

2021 – 41 ц/га
ТОВ "Агробуд"
Вінницька обл.

2021 – 41 ц/га
ФГ "Грига"
Полтавська обл.
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РЖТ САЙДІНА
СОЯ
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ТОВ "РАЖТ Семенс-Україна"
вул. Героїв Оборони, 10-а, оф. 148
03127, Київ, Україна
тел.: +38 044 538 15 31
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Іван Терещенко
Комерційний директор
+380 67 218 83 03
itereshchenko@ragt.fr

Віктор Шатковський
Керівник відділу регіонального 
розвитку
+380 67 209 38 89
vshatkovskyi@ragt.fr

Володимир Мокрієнко
Керівник відділу по роботі з 
ключовими клієнтами
+380 67 214 79 95
vmokriienko@ragt.fr

Микола Хмарський
Менеджер відділу по роботі 
з ключовими клієнтами в 
Північному та Східному регіоні
+380 50 469 87 30
mkhmarskiy@ragt.fr

Максим Гаврилюк
Менеджер відділу по роботі 
з ключовими клієнтами в 
Західному регіоні
+380 67 323 72 52
mgavryliuk@ragt.fr

Сергій Мусатенко
Менеджер відділу по роботі 
з ключовими клієнтами в 
Центральному та Східному регіоні
+380 95 696 04 65
smusatenko@ragt.fr

Олександр Жигун
Менеджер відділу по роботі 
з ключовими клієнтами в 
Північному регіоні
+380 67 656 38 41
ozhygun@ragt.fr

Едуард Горніцький
Регіональний менеджер по 
Київській обл.
+380 50 423 83 03
ehornitskyi@ragt.fr

Євген Гордоченков
Регіональний менеджер 
по Харківській та північ 
Полтавської обл.
+380 50 386 17 14
egordochenkov@ragt.fr

Юрій Воєвода
Регіональний менеджер по 
Вінницькій та Житомирській 
обл.
+380 67 006 03 00
yvoievoda@ragt.fr

Ігор Бузанов
Регіональний менеджер по 
Кіровоградській обл.
+380 50 367 53 33
ibuzanov@ragt.fr

Сергій Попович
Регіональний менеджер по 
Черкаській обл.
+380 67 406 40 24
spopovych@ragt.fr

Олександр Савченко
Регіональний менеджер по 
Дніпропетровській та південь 
Полтавської обл.
+380 50 486 71 63
osavchenko@ragt.fr

Іван Зевако
Регіональний менеджер по 
Тернопільській, Львівській та 
Івано-Франківській обл.
+380 67 567 49 47
izevako@ragt.fr

Олександр Музичук
Регіональний менеджер по 
Чернігівській та Сумській обл.
+380 95 840 15 47
omuzychuk@ragt.fr

Олег Пащенко
Керівник відділу зернових 
культур 
+380 67 547 66 34  
opashchenko@ragt.fr


