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Треззор

У 2019 році в Україні загальна площа висіву 
цього нового високоврожайного гібрида ста-
новила понад 12 000 гектарів. ТРЕЗЗОР успіш-
но витримав складні умови у центрі й на заході 
країни. Втрати листя через пізні заморозки у 
квітні були швидко компенсовані новим лис-
тям. Посушливий період у березні та квітні 
рослини добре пережили завдяки пізньому 
стартовому росту. Абортації бутонів унаслідок 
пізніх заморозків практично не спостеріга-
ється. Період цвітіння був виключно довгим – 
більше 4-х тижнів, через велику кількість па-
гонів. Особливо варто відмітити значну кіль-
кість бокових пагонів другого порядку. 
Рослини виросли до 1,8 м у висоту. Потенціал 
урожайності оцінюють у понад 5 т/га.

«Ми посіяли ТРЕЗЗОР на більш ніж 450 га. 
Умови для сівби були вкрай складними. Висів 
сівалкою Horsch Focus (Strip-till) на глибину 
5 см виявився перевагою. ТРЕЗЗОР чудово гіл-
кується та має типове довге основне (централь-
не) стебло. Цього року ми продовжимо розши-
рювати посівну площу під цим гібридом».

«Вирощуємо гібрид ТРЕЗЗОР на площі понад 
175 га. Сівбу провели 15 серпня за температури 
35°С. Заклали насіння на глибину 5 см. ТРЕЗ-
ЗОР добре витримав пізні заморозки у квітні й 
вразив своїм сильним гілкуванням. Цьогоріч 
плануємо знову сіяти цей гібрид».

Араззо

АРАЗЗО – новий, високоврожайний гібрид 
для раннього висіву. Торік він показав дуже ви-
соку врожайність – понад 50 ц/га – у Цент-
ральній та Західній Україні на 7-ми демонстра-
ційних ділянках. Гібрид починає вегетацію 
дуже рано, рослини сягають до 1,6 м у висоту, 
характеризується відмінною стійкістю до виля-
гання. Оптимальна густота посіву – 35–40 
рослин/м2. У сезоні 2019–2020 рр. АРАЗЗО, як 
і інші гібриди, що входять до групи раннього 
достигання, були локально пошкоджені пізніми 
заморозками.

Сезон вирощування озимого ріпаку в 2019–2020 рр. характеризувався посухою 
у серпні – вересні та сильними пізніми заморозками аж до кінця квітня – 
ідеальний стрес-тест для кожного гібрида. 
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«У нашому господарстві посівна площа озимого рі-
паку становить 1500 га. АРАЗЗО вирощуємо на пло-
щі 200 га, сівбу проводили сівалкою Horsch-Maestro 
на глибину 5 см за посушливих умов. На даний мо-
мент рослини перебувають у прекрасному стані, ма-
ють достатню висоту і потужне гілкування. Цей гі-
брид у перший же рік вирощування переконав нас у 
тому, що з ним варто працювати й надалі. Відтак цьо-
горіч ми розширюємо площу під АРАЗЗО».

Бонанза 

БОНАНЗА – гібрид, що поєднує у собі високу 
врожайність і характеризується підвищеним вміс-
том олії. Гібрид чудово адаптований до різних ґрун-
тово-кліматичних умов, має високу посухостійкість 
та високотолерантний до захворювань.

«Ми вирощуємо БОНАНЗУ на масиві 360 га. Гі-
брид має чудову морозостійкість і дуже високу по-
сухостійкість. Дуже подобається індивідуальна 
продуктивність кожної рослини, а особливо те, що 
гібрид формує дуже потужні гілки з розетки, які за 
продуктивністю не поступаються основному стеб-
лу. Середньопізня група стиглості дає змогу в умо-
вах, що утворилися цього року, сформувати макси-
мальну кількість стручків». 

 www.ragt-semences.com.ua

Вадим Лазинський, директор, СТОВ «Аквавіка», 
Вінницька обл., 27.05.2020 р.

Леонід Миколайчук, головний агроном, 
ТОВ «Житниця Поділля», Хмельницька обл., 13.05.2020 р.


