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Шановні виробники!
 
Ми не можемо зупинити незворотність кліматичних змін, тому вчимося працювати  
в умовах ризикованого землеробства. На жаль, реалії цього сезону показують, що 
у порівнянні з показниками минулих років українські аграрії збирають кукурудзу  
з нижчою врожайністю. Причини всім відомі – холодна весна у період вегетації, що 
змінилася нестачею вологи у період цвітіння та формування качана. Ще взимку ми 
рекомендували своїм клієнтам звертати увагу на гібриди кукурудзи з більш ран-
нім ФАО, оскільки спостерігали від 30 до 50% менше забезпечення ґрунтів України  
вологою у порівнянні із середніми показниками за останні роки. За результатами цього  
сезону аграрії вкотре впевнилися, що для диверсифікації ризиків потрібно висівати  
в господарстві гібриди з різним ФАО.

MAS Seeds розробляє свою стратегію розвитку на 5-7 років наперед. Зазвичай саме такий період часу потрібен 
нашим французьким селекціонерам, щоб створити нові гібриди, та нашому українському відділу R&D, щоб дослі-
дити їхню адаптивність до умов України. Враховуючи швидкі зміни клімату та той факт, що українським аграрі-
ям уже практично нерентабельно працювати на півдні без поливу, наша мета – запропонувати гібридне насіння, 
яке дозволить повернути можливість вирощувати рентабельні сільгоспкультури. Тому в сьогоднішніх кліматичних  
реаліях компанія MAS Seeds пропонує готове рішення у ситуаціях, коли рослини кукурудзи стикаються з коротким 
або тривалим періодом посухи. Це лінійка гібридів кукурудзи WATERLOCK, яка демонструє свою перевагу порів-
няно з конкурентними гібридами на ринку, забезпечуючи безпеку фермерам і гарантуючи прибутковість за різних 
погодних сценаріїв. Причина такої гарантії криється у фізіологічній стійкості наших гібридів, тобто їхній здібності 
відновлювати фізіологічно нормальну активність після водного стресу.

Критерії, що лягли в основу створення гібридів кукурудзи WATERLOCK французькими селекціонерами:

• Раннє цвітіння. Цвітіння – період, найбільш чутливий до водного стресу. Раннє цвітіння дає змогу скористатися 
резервами вологи, яка ще залишилася в ґрунті, й уникнути піків літньої спеки.

• Тривалий ефект Stay Green. Збереження рослини зеленою і підтримання фотосинтезу в стресових умовах  
допомагають забезпечити нормальний налив зерна й отримати хороший показник маси 1000 зерен.

• Синхронне викидання ниток та цвітіння волоті. Одночасна поява рилець і викид пилку в умовах нестачі води 
дають змогу убезпечити запилення та гарантувати формування зерен у качані.

• Потужна коренева система, що допомагає рослинам краще використовувати водні ресурси ґрунту і надає 
можливість відтермінувати початок водного стресу.

Компанія МAS Seeds пропонує для фермерів Південної України широкій вибір серед гібридів соняшнику, придатних до 
гербіцидних технологій вирощування, а також генетично стійких проти вовчка рас G та G+. Адже ці рішення є базови-
ми в тому, щоб зменшити розповсюдження вовчка соняшникового. У новому сезоні компанія MAS Seeds поповнила 
свій портфель соняшнику новими гібридами, серед яких MAS 880.SU, середньостиглий гібрид, що підходить саме для 
Півдня, тому що він придатний до вирощування за технологією Експрес / Сульфо і стійкий проти вовчка раси G.

Також у цьому сезоні компанія створила привабливу пакетну пропозицію для виробників соняшника, які вико-
ристовують технологію Clearfield® Plus. При купівлі кожних 5 мішків гібридного насіння соняшнику MAS 93.CP та  
1 каністри гербіциду Євролайтнінг® Плюс виробники отримають другу каністру гербіциду Євролайтнінг® Плюс  
у подарунок (під подарунком мається на увазі купівля за 1,2 грн із ПДВ) із повним покриттям технології Clearfield® 
Plus на кожні 10 га посівів. Акція діє на гібридне насіння соняшнику MAS 93.CP французької селекції та виробництва  
MAS Seeds 2019 року, придбане через офіційних дистриб’юторів MAS Seeds Україна.

Будь ласка, контактуйте з регіональними представниками MAS Seeds у Південній Україні з питань агрономічної під-
тримки, супроводження посівів чи консультацій з вибору гібридів. Ми раді поділитися з вами своїми знаннями та 
досвідом як під час особистого спілкування, так і під час проведення Днів поля, семінарів чи он-лайн вебінарів.

Бажаємо вам вдалого Нового року 2021, який принесе вам високі врожаї та прибутки.

З повагою,
Станіслав Ставрат
Керівник регіону Південної України  
компанії MAS Seeds
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АНАЛІЗ ПОГОДНО-КЛІМАТИЧНИХ 
УМОВ В УКРАЇНІ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ 
НА ВРОЖАЙ 2020 РОКУ

Історично суха і тепла зима  
2019-2020
Взимку 2019-2020 р. погода була надзвичайно 
сухою із середньою кількістю опадів близько 
200 мм для України. Нестача снігу та опадів 
не дозволили поповнити запас ґрунтових вод. 

В цих умовах чорноземи не могли зберегти 
свій величезний запас води, щоб забезпечи-
ти поле вологою влітку. Тому посуха, що спо-
стерігалася в 2019 році, тривала і на початку 
2020 року.

Зима була також теплішою за інші роки. 
Оптимальні умови посіву настали на 2-3 тиж-
ні раніше, ніж зазвичай (рис. 1).

ВИСНОВОК: Посівна кампанія в 2020 році 
розпочалася на 2-3 тижні раніше, в дуже 
сухих умовах  та з історично низьким рів-
нем вологи в ґрунті. 

Весна 2020: вологіша  
та холодніша, ніж зазвичай
Весна 2020 року була холоднішою за серед-
ньорічні показники останнього десятиліття 
через численні дощі у поєднанні із холодними 
температурами. Сильні опади спостерігалися 
із середини квітня по червень з опадами від 
+30 мм до +150 мм більше порівняно із се-
реднім показником за 10 років (рис. 2).

Холодніша і вологіша, ніж зазвичай, весна 
2020 р. мала кілька негативних агрономічних 
наслідків як у короткостроковій, так і в дов-
гостроковій перспективі:

Рисунок 1.  Кількість опадів за період з серпня 2019 р. по березень 2020 р. у 
порівнянні з середньою кількістю опадів. Джерело: AGROTEMPO

Рисунок 2. Кількість опадів за період з 15.04 по 15.07.2020 р. у порівнянні з серед-
ньою кількістю опадів за останні 10 років. Джерело: AGROTEMPO

Прояв фітотоксинів на технології Clearfield® Plus,  
що застосовується перед сильними зливами

Опади (мм) 

-50 - -25

-75 - -50

-100 - -75

-150 - - 100

-200 - -150

<-200

MAS 30.M   
Полтавська область

Фітотоксичні елементи  
на кукурудзі

Опади (мм) 

<= -150

-150 - -80

-80 - -30

-30- 30

30 - 80

80 - 150

>150



Аналіз зроблено за допомогою агро-цифрового додатку AGROTEMPO  
з використанням метеорологічних даних партнера MAS Seeds - IBM

Вплив стресу на гібриди з різним ФАО.  
Зліва направо ФАО 180 / 230 / 250 / 280 / 300 / 310 / 340. 
Демо-посів біля Умані.

Рисунок 4. Кількість спекотних днів (T> 30 град) за 2020 рік порівняно із середнім 
значенням за останні 10 років. Джерело: JRC

Короткостроково: труднощі із закінченням 
посівної кампанії, із застосуванням страхо-
вого гербіциду та проблема фітотоксично-
сті. Через дощі в розпал посівної кампанії в 
деяких регіонах сівбу відклали з квітня на 
травень. З раннім початком та пізнім завер-
шенням, такий перебіг посівної кампанії цьо-
го року позначився на посівах, які по-різному 
реагували на складні погодні умови протя-
гом липня. Дощова та холодна весна також 
спричинила стрес для фермерів, які засто-
совували післясходовий гербіцид за техно-
логіями Clearfield®Plus або Express®. Через 
обмаль сприятливих можливостей для вне-
сення та зростаючий тиск бур’янів, на полях 
були допущені деякі помилки.

 
Довгостроково: урожай затримувався при-
близно на 10-15 днів. Через холодніші умови 
навесні посіви затрималися в середньому 
на 10-15 днів, і, на жаль, на деяких полях ця 
затримка була критичною, оскільки цвітіння 
посівів відбулося під час спекотних періодів 
другої половини липня. Більше того, посівна 
кампанія розпочалася раніше, ніж зазвичай, 
але закінчилась трохи пізніше через значні 
опади у другій половині квітня та на почат-
ку травня. В результаті ми бачили дуже різні 
ситуації на полях влітку, де інколи пізній посів 
показав кращі результати, оскільки цвітіння 
на цьому полі відбулося після спекотних пе-
ріодів у липні.

ВИСНОВОК: Ярі культури розвинули біо-
масу з обмеженою кореневою системою, 
оскільки через дощі вода знаходилася у 
верхніх сантиметрах ґрунту.

Літо 2020: сухіше і спекотніше за норму
Літо 2020 року було більш посушливим, ніж зазвичай, з вологою менше 30 
мм під час періоду цвітіння та наливу зерна з 01.07 по 15.08.2020 (рис. 3).

Потреби соняшника у воді в період цвітіння становлять 70-100 мм води 
у період від 15 до 20 днів. Якщо потреби не задоволені, соняшник стика-
ється із стресом посухи, який знижує врожайність. Більша кількість спе-
котних днів (T> 30 градусів) спостерігалася влітку 2020 р., їх було на 40% 
більше з середньою кількістю між 1 червня та 20 липня (рис.4).

ВИСНОВОК: Ярі культури пройшли період цвітіння без достатнього 
водопостачання і з більшою кількістю спекотних днів, ніж зазвичай. 
Вони зазнали різного рівня стресу від посухи, що вплинула на вро-
жайність з різною інтенсивністю.

Рисунок 3. Кількість опадів за період з 01.07. по 15.08.2020 р. у порівнянні з середньою 
кількістю опадів за останні 10 років.
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СОНЯШНИК

АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Умови з достатнім  
зволоженням  Умови з нестійким  

зволоженням

Рекомендована 
густота до збирання 
(рослин/га)

60-65 000 50-55 000

Вміст олії: 45-48%
Маса 1000 зерен (г): 60-65
Цвітіння: середньопізнє
Висота рослини: висока
Форма кошика: плоска
Нахил кошика: похилий
Стартовий ріст:  7
Стійкість проти вилягання: 8
Посухостійкість:  9
Вовчок:  G

АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Несправжня борошниста роса: RM9
Фомопсис:   8
Склеротиніоз (кошика): 7
Склеротиніоз (стебла):  7

Бали (1-9)

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

ДЛЯ ТИХ, ХТО ДІЙСНО               
ВТОМИВСЯ ВІД ВОВЧКА

 НАЦІЛЕНІСТЬ НА 
МАКСИМАЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ                 
у континентальних умовах вирощування

 ПОДВІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД ВОВЧКА 
СОНЯШНИКОВОГО
стійкість проти вовчка раси G в поєднанні  
з технологією захисту Clearfield® Plus

 ПРЕКРАСНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ 
ДО ЗАХВОРЮВАНЬ                                                                        
зелені здорові рослини під час сезону 
вегетації

MAS 93.CP

ЛІНОЛЕВИЙ | СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ

115-118 днів

Рекомендована  
зона вирощування Лісостеп, Степ

ВИРОБНИЧА CИСТЕМА CLEARFIELD® PLUS

Культура соняшник (гібриди, стійкі до гербіциду  
Євро-Лайтнінг® Плюс)

Норма витрати 
препарату 1,6–2,5 л/га

Терміни  
застосування

обприскування посівів у фазу від 2 до 8  
справжніх листків культури  
(на початкових фазах розвитку бур’янів)

Спектр дії однодольні та дводольні бур’яни

Діючі речовини імазамокс (16,5 г/л) + імазапір (7,5 г/л)

Розподіл у рослині системний; проникає як через листя,   
так і через кореневу систему бур’янів

ХАРАКТЕРИСТИКА

РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ

  Вищий потенціал гібридів Clearfield® Plus порівняно з гібридами 
Clearfield®

  Гнучкість у виборі норми та часу застосування

  Швидкий «стоп-ефект» та висока ефективність при перепадах 
температури

  Можливе використання в системах мінімального  
та нульового (no-till) обробітку ґрунту
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Область  Район Рік

37.9 Одеська Любашівський 2020

37.7 Херсонська Бериславский 2020

35.5 Дніпропетровська Апостолівський 2019

35.2 Херсонська Високопільський 2019

35.0 Дніпропетровська П'ятихатський 2019

34.9 Херсонська Чаплинський 2019

34.2 Херсонська Каховський 2020

34.2 Дніпропетровська Криничанський 2019

34.0 Миколаївська Первомайський 2020

34.0 Миколаївська Первомайський 2020

32.9 Дніпропетровська П'ятихатський 2019

32.4 Дніпропетровська Софіївський 2019

32.2 Одеська Балтський 2020

31.4 Миколаївська Первомайський 2019

30.6 Одеська Ананьївський 2020

30.5 Дніпропетровська Нікопольський 2019

30.2 Миколаївська Первомайський 2019

29.6 Одеська Арцизький 2020

29.5 Миколаївська Вознесенський 2019

28.9 Миколаївська Первомайський 2019

28.6 Миколаївська Первомайський 2019

ц/га Область  Район Рік

27.9 Миколаївська Первомайський 2019

26.3 Дніпропетровська Дніпропетровський 2019

26.0 Херсонська Високопільський 2019

26.0 Херсонська Нижньосірогозький 2019

26.0 Миколаївська Первомайський 2020

25.7 Херсонська Бериславський 2019

25.6 Херсонська Великоолександрівський 2019

24.8 Херсонська Херсонський 2019

24.7 Дніпропетровська Широківський 2019

24.2 Дніпропетровська Криничанський 2020

23.4 Миколаївська Баштанський 2019

22.6 Дніпропетровська П'ятихатський 2020

22.2 Дніпропетровська Софіївський 2020

21.0 Миколаївська Первомайський 2020

20.1 Дніпропетровська Нікопольський 2019

20.0 Дніпропетровська Апостолівський 2019

20.0 Миколаївська Первомайський 2020

20.0 Миколаївська Кривоозерський 2020

19.3 Одеська Саратський 2020

19.2 Дніпропетровська П'ятихатський 2020

19.0 Миколаївська Первомайський 2020

ц/га

Одеська  

Миколаївська  

Херсонська

Дніпропетровська  

35.2

34.2

26.025.7
37.7

37.9

30.6

29.6

19.3

32.2 30.2

29.5
23.4

20.0

19.0

32.9

35.0

30.5

26.3

34.2

20.0

32.4

35.5

31.434.0

    – Врожайність у перерахунку на базову вологість, ц/га    

РЕЗУЛЬТАТИ ВРОЖАЙНОСТІ (Ц/ГА) MAS 93.CP У 2019-2020 РОКАХ
 



8

ОГЛЯД КЛІМАТИЧНИХ УМОВ В ПОРІВНЯННІ З СЕРЕДНІМИ ДАНИМИ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ 

О
П

А
Д

И

Фактична кількість опадів за період вегетації, мм                     Потреба у воді                        Періоди стресів

 *Розрахунок технології не включає витрати на оренду землі, техніку, пальне, амортизацію,  
   заробітну плату. Середні ціни взяті із прайс-листів дистриб’юторів у вільному доступі. Ціна  
   насіння соняшника на умовах  FOB – 11 500 грн перерахована по курсу НБУ на 01.12.2020 р.
**Ціна на насіння зі стандартним протруюванням. 
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

Обробіток ґрунту оранка

Дата посіву 13.04.2020

Густота посіву 58 000 насінин/га

Система живлення Діамофос (10/26/26) 70 кг/га, 
Селітра (34/0/0) 100 кг/га, 

Система захисту Харнес® 2 л/га

Густота до збирання 55 000 рослин/га

Дата збирання врожаю 12.09.2020

РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЇ (UAH)*

С
ТА

Т
Т

І В
И

Т
РА

Т Витрати на насіння** 1 627

Витрати на добрива 1 680

Витрати на гербіциди 480

Витрати на фунгіциди без фунгіцидів

Загальні витрати 3 787

Грошовий оборот (виручка) 43 267

Область: 

Район: 

Площа посіву, га: 

Тип ґрунту: 

Попередник:

Це поле відповідає загальним погодним умовам 2020 
року в Україні з лише 80% забезпеченням вологою 
та дуже низькою кількістю опадів під час цвітіння та 
наливу зерна (менше 30 мм). У цих умовах Mas 93.CP 
демонструє свою посухостійкість під час критичних 
фаз вирощування соняшнику. Його потенціал вро-
жайносі зберігається навіть у складних умовах.

CУМА АКТИВНИХ  
ТЕМПЕРАТУР

Сума температур від посіву  
до фізіологічної стиглості

1852

-4

°C

%

ПОТРЕБА У ВОДІ

Потреба у воді від посіву 
до фізіологічної стиглості

433 ММ

ОПАДИ

Загальна кількість опадів від 
посіву до фізіологічої стиглості

339

+7

ММ

%

Сергій Коваль
Торговий представник MAS Seeds по Одеській області

37,9 ц/гa  
Вологість зерна при  
збиранні врожаю – 7,0%

MAS 93.CP  

Одеська

Любашівський

демонстраційні ділянки

чорноземи легко- або
середньосуглинкові

пшениця

N 41 P 18.2 K 18.2

Гібрид МАS 93.СР вирощувався за класичною 
схемою. Для запобігання втрати вологи було 
застосовано такі технології обробітку ґрунту, як 
оранка та дискування. За період вегетації спо-
стерігався відмінний фітосанітарний стан, рос-
лина добре себе почувала за стресових умов, 
таких як спека та періодична відсутність вологи. 
Також за період вегетації були незначні опади. 
Завдяки ґрунтовому забезпеченню вологою, 
яка під кінець вегетації була вже на критичному 
рівні, наш гібрид зміг дістати вологу за рахунок 
генетично сильної кореневої системи та сфор-
мувати найбільший врожай серед усіх гібридів 
інших насіннєвих компаній. За нашими спосте-
реженнями, МАS 93.СР дуже добре показав 
себе і на інших полях.



ОГЛЯД КЛІМАТИЧНИХ УМОВ В ПОРІВНЯННІ З СЕРЕДНІМИ ДАНИМИ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ 

О
П

А
Д

И

Фактична кількість опадів за період вегетації, мм                     Потреба у воді                        Періоди стресів

 *Розрахунок технології не включає витрати на оренду землі, техніку, пальне, амортизацію,  
   заробітну плату. Середні ціни взяті із прайс-листів дистриб’юторів у вільному доступі. Ціна  
   насіння соняшника на умовах  FOB – 11 500 грн перерахована по курсу НБУ на 01.12.2020 р.
**Ціна на насіння зі стандартним протруюванням.

Олександр Маняк
Торговий представник MAS Seeds по Миколаївській області
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

Обробіток ґрунту оранка

Дата посіву 20.04.2020

Густота посіву 54 000 насінин/га

Система живлення Нітроамофоска (16/16/16)  90 кг

Система захисту Примекстра® TZ Гголд 500 SC 4 л/га

Густота до збирання 50 000 рослин/га

Дата збирання врожаю 24.09.2020

РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЇ (UAH)*

С
ТА

Т
Т

І В
И

Т
РА

Т Витрати на насіння** 1 515

Витрати на добрива 1 080

Витрати на гербіциди 1 080

Витрати на фунгіциди без фунгіцидів

Загальні витрати 3 675

Грошовий оборот (виручка) 38 814

Область: 

Район: 

Площа посіву, га: 

Тип ґрунту: 

Попередник:

На цьому полі було посіяно 40 гібридів MAS 
Seeds та гібриди інших насіннєвих компаній, 
серед яких гібрид МАS 93.СР зайняв 3 місце і 
лише на 1 ц показав менший результат, ніж пе-
реможець. Гібрид МАS 93.СР відрізнявся від 
інших гарною толерантністю до хвороб. Поле 
мало дуже хороший стан та у зв’язку  з пра-
вильною системою живлення, ґрунт був наси-
чений макро- та мікроелементами. На полі було 
декілька локальних дощів, що допомогли по-
кращити урожайність в районі.

CУМА АКТИВНИХ  
ТЕМПЕРАТУР

Сума температур від посіву  
до фізіологічної стиглості

1842

-4

°C

%

ПОТРЕБА У ВОДІ

Потреба у воді від посіву 
до фізіологічної стиглості

428 ММ

ОПАДИ

Загальна кількість опадів від 
посіву до фізіологічої стиглості

318

+22

ММ

%

34,0 ц/гa  
Вологість зерна при  
збиранні врожаю – 8,2%

MAS 93.CP  

Миколаївська

Первомайський

демонстраційні ділянки

чорноземи легко- або
середньосуглинкові

пшениця

N  14,4 P 14,4 K  14,4

Рослини соняшнику стикалися з сильним стресом 
під час цвітіння, лише 40-50 мм опадів під час цвітін-
ня та наливу зерна. Потреба у воді склала близько 
70-100 мм протягом 15-20 днів цвітіння. У цих умовах 
досягнення урожаю понад 3 т/га є успіхом. Фермер 
використав мінімальну схему удобрення, оскільки 
надмірне внесення добрив робить соняшник чутли-
вим до посухи.
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ОГЛЯД КЛІМАТИЧНИХ УМОВ В ПОРІВНЯННІ З СЕРЕДНІМИ ДАНИМИ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ 

О
П

А
Д

И

Фактична кількість опадів за період вегетації, мм                     Потреба у воді                        Періоди стресів

 *Розрахунок технології не включає витрати на оренду землі, техніку, пальне, амортизацію,  
   заробітну плату. Середні ціни взяті із прайс-листів дистриб’юторів у вільному доступі. Ціна  
   насіння соняшника на умовах  FOB – 11 500 грн перерахована по курсу НБУ на 01.12.2020 р.
**Ціна на насіння зі стандартним протруюванням. 

Олександр Заїка
Торговий представник по Дніпропетровській  
та Херсонській областях

MAS 93.CP  
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

Обробіток ґрунту оранка

Дата посіву 15.05.2020

Густота посіву 59 000 насінин/га

Система живлення Селітра (34.4/0/0) 90 кг/га,
Селітра (34.4/0/0) 120 кг/га

Система захисту без гербіцидів, два міжрядних 
обробітки, окучування

Густота до збирання 54 000 рослин/га

Дата збирання врожаю 14.09.2020

РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЇ (UAH)*

С
ТА

Т
Т

І В
И

Т
РА

Т Витрати на насіння** 1 655

Витрати на добрива 1 470

Витрати на гербіциди без гербіцидів

Витрати на фунгіциди без фунгіцидів

Загальні витрати 3 125

Грошовий оборот (виручка) 25 344

Область: 

Район: 

Площа посіву, га: 

Тип ґрунту: 

Попередник:

Не дивлячись на дуже складні стресові посушливі 
умови під час цвітіння, невеликої кількості опадів 
виявилося достатньо для того, щоб рослини розви-
нули сильну кореневу систему та пристосувалися 
до стресових умов, забезпечивши гарний врожай 
більше 2 тон.

CУМА АКТИВНИХ  
ТЕМПЕРАТУР

Сума температур від посіву  
до фізіологічної стиглості

1811

+4

°C

%

ПОТРЕБА У ВОДІ

Потреба у воді від посіву 
до фізіологічної стиглості

458 ММ

ОПАДИ

Загальна кількість опадів від 
посіву до фізіологічої стиглості

297

-8

ММ

%

22,2 ц/гa  
Вологість зерна при  
збиранні врожаю – 7,0%

Дніпропетровська

Софіївський

демонстраційні ділянки

чорноземи легко- або
середньосуглинкові

кукурудза

N 72 P 0 K 0

За аномальної зими поле, в метровому шарі 
ґрунту, не мало достатнього запасу вологи, але 
завдяки генетичним особливостям, гібрид МАS 
93.СР повністю розкрив свій потенціал та по-
казав високу посухостійкість та жаростійкість, 
що є чи не найголовнішими якостями успішного 
гібриду в Південних областях. Також за рахунок 
середньостиглої групи та середньопізнього цві-
тіння, МАS 93.СР мав подовжений період роз-
витку, що забезпечило йому краще запилення 
та налив зерна. Як результат – гібрид соняшни-
ка МАS 93.СР дав найкращих результатів серед 
інших гібридів конкурентних компаній з інозем-
ною селекцією.



ОГЛЯД КЛІМАТИЧНИХ УМОВ В ПОРІВНЯННІ З СЕРЕДНІМИ ДАНИМИ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ 

О
П
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Д

И

Фактична кількість опадів за період вегетації, мм                     Потреба у воді                        Періоди стресів

 *Розрахунок технології не включає витрати на оренду землі, техніку, пальне, амортизацію,  
   заробітну плату. Середні ціни взяті із прайс-листів дистриб’юторів у вільному доступі. Ціна  
   насіння соняшника на умовах  FOB – 11 500 грн перерахована по курсу НБУ на 01.12.2020 р.
**Ціна на насіння зі стандартним протруюванням.

РІШЕННЯ MAS SEEDS  
У БОРОТЬБІ З ВОВЧКОМ 

СОНЯШНИКОВИМ

MAS 880.SU  
Лінолевий | Середньостиглий

115-118 днів  

КОРОЛЬ ПІВДНЯ  

NEW

Під технологію Експрес®

MAS 93.CP   
Лiнолевий | Середньостиглий 

115-118 днів 

ДЛЯ ТИХ, ХТО ДІЙСНО  
ВТОМИВСЯ ВІД ВОВЧКА  

Під технологію Клеарфілд® Плюс

Під класичну технологію

MAS 96.P    

Лінолевий | Середньостиглий
115-118 днів       

НАША ВІДПОВІДЬ  
ПІД ЧАС НАСТУПУ  

ВОВЧКА 
 



MAS 93.CP  

КУПІТЬ 5 мішків 
насіння соняшника 

MAS 93.CP*
та 1 каністру гербіциду  
Євро-Лайтнінг® Плюс

Технологія Clearfield® Plus на 10 га

*насіння MAS 93.CP  виробництва 2019 року

для захисту посівів соняшника від вовчка та бур’янів

і ОТРИМАЙТЕ  
 другу каністру гербіциду  
Євро-Лайтнінг® Плюс  

у подарунок



ПОПЕРЕДНЄ ЗАМОВЛЕННЯ  
на технологію Clearfield® Plus

ПРИМІТКА. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» особи, зазначені вище, надають згоду на обробку ТОВ «Мас Сідс Україна» своїх Персональних 
даних з метою проведення маркетингових досліджень для просування власної продукції. Для виконання вищевказаної мети Персональні дані можуть також оброблятися іншими юри-
дичним особами, з якими ТОВ «Мас Сідс Україна» уклала відповідні письмові договори. Згода на обробку Персональних даних надається на умовах, зазначених вище, на строк 10 років. 
У випадку, якщо чинним законодавством України встановлено інший (більш тривалий) строк зберігання документів, що містять Персональні дані, особи надають безумовну згоду на 
обробку Персональних даних протягом такого строку.

Представник MAS Seeds Представник господарства Представник дистриб’ютора

ГОСПОДАРСТВО

Адреса

Представник

Посада

E-mail

Телефон

ДИСТРИБ’ЮТОР

ПІБ

E-mail

Телефон

5 мішків MAS 93.CP, 
2 каністри гербіциду  
Євро-Лайтнінг® Плюс 

Всього пакетів  

Всього мішків MAS 93.CP  

ПАКЕТ  

Земельний банк, га

Площі під кукурудзою, га

Площі під соняшником, га

Площі під ріпаком, га 
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СОНЯШНИК

АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Умови з достатнім  
зволоженням  Умови з нестійким  

зволоженням

Рекомендована 
густота до збирання 
(рослин/га)

60-65 000 50-55 000

Вміст олії: 44-47%
Маса 1000 зерен (г): 52-62
Цвітіння: середньопізнє
Висота рослини: висока
Форма кошика: плоска
Нахил кошика: похилий
Стартовий ріст:  6
Стійкість проти вилягання: 7
Посухостійкість:  9
Вовчок:  G

АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Несправжня борошниста роса: RM9
Фомопсис: 7
Склеротиніоз (кошика):  8
Склеротиніоз (стебла):  8

Бали (1-9)

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

НАША ВІДПОВІДЬ ПІД ЧАС 
НАСТУПУ ВОВЧКА

 ГЕНЕТИЧНО ВИСОКИЙ РІВЕНЬ 
УРОЖАЙНОСТІ
максимально реалізується у виробничих умовах

 НАЛЕЖНИЙ РІВЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТІ 
ДО ВОВЧКА РАСИ G
дає можливість отримати високу врожайність  
у регіонах, де поширені агресивні раси вовчка 

 ВІДМІННИЙ ФІТОСАНІТАРНИЙ 
СТАН ПРОТЯГОМ ВЕГЕТАЦІЇ                                          
обумовлений толерантністю до склеротиніозу 
стебла та кошика

MAS 96.P

ЛІНОЛЕВИЙ | СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ 

115-118 днів

Рекомендована  
зона вирощування Лісостеп, Степ

ПЕРЕД ПОСІВОМ

  Ідентифікуйте інфіковані поля

  Дотримуйтеся мінімальної сівозміни: мінімум 3 роки перед 
посівом соняшнику на цьому самому полі

РІЗНОМАНІТНІСТЬ ВИБОРУ

  Використовуйте гібриди соняшнику, стійкі проти вовчка 
соняшникового або придатні до виробничих систем 
Clearfield®/Clearfield® PLUS

  Використовуйте гербіциди в максимально дозволеному 
дозуванні

  Уникайте дефіциту поживних речовин, щоб мати сильні рослини

ПІСЛЯ ЗБОРУ ВРОЖАЮ

  Збирайте врожай на неінфікованих полях спочатку,  
а вже потім на інфікованих

  Ретельно очищайте та мийте техніку після кожного поля

  Використовуйте систему глибокого обробітку  
ґрунту, щоб уникнути розповсюдження  
насіння паразита вітром або дикими 
тваринами

МЕТОДИ ЗАХИСТУ СОНЯШНИКУ ВІД ВОВЧКА



37.2

36.1

33.5

29.5

33.4

33.5
34.5

21.9

37.0

32.0

30.4

28.2

24.1

33.4

30.1

26.0

21.0

Одеська  Миколаївська  

Херсонська

Дніпропетровська  

39.2

37.0

35.5

28.2

23.2

20.2

23.2

    – Врожайність у перерахунку на базову вологість, ц/га    

РЕЗУЛЬТАТИ ВРОЖАЙНОСТІ (Ц/ГА) MAS 96.P У  2019-2020 РОКАХ 

 

Область  Район Рік

39.2 Херсонська Високопільський 2019

37.2 Дніпропетровська Апостолівський 2019

37.0 Херсонська Бериславский 2020

37.0 Миколаївська Первомайський 2020

36.1 Дніпропетровська П'ятихатський 2019

35.5 Херсонська Чаплинський 2019

34.5 Дніпропетровська Криничанський 2019

33.5 Дніпропетровська Софіївський 2019

33.5 Дніпропетровська П'ятихатський 2019

33.4 Дніпропетровська Дніпропетровський 2019

33.4 Одеська Любашівський 2020

32.0 Миколаївська Первомайський 2020

30.4 Миколаївська Єланецький 2019

30.1 Одеська Ананьївський 2020

ц/га Область  Район Рік

29.5 Дніпропетровська Нікопольський 2019

28.2 Миколаївська Врадіївський 2019

28.2 Херсонська Каховський 2020

28.1 Миколаївська Кривоозерський 2019

26.0 Одеська Арцизький 2020

25.0 Миколаївська Первомайський 2020

24.1 Миколаївська Баштанський 2019

24.0 Миколаївська Первомайський 2020

23.2 Херсонська Бериславський 2019

21.9 Дніпропетровська Апостолівський 2019

21.4 Дніпропетровська Нікопольський 2019

21.2 Дніпропетровська Широківський 2019

21.0 Одеська Біляївський 2020

20.2 Херсонська Нижньосірогозький 2019

ц/га
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ОГЛЯД КЛІМАТИЧНИХ УМОВ В ПОРІВНЯННІ З СЕРЕДНІМИ ДАНИМИ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ 

О
П

А
Д

И

Фактична кількість опадів за період вегетації, мм                     Потреба у воді                        Періоди стресів

 *Розрахунок технології не включає витрати на оренду землі, техніку, пальне, амортизацію,  
   заробітну плату. Середні ціни взяті із прайс-листів дистриб’юторів у вільному доступі. Ціна  
   насіння соняшника на умовах  FOB – 11 500 грн перерахована по курсу НБУ на 01.12.2020 р.
**Ціна на насіння зі стандартним протруюванням. 

Олександр Заїка
Торговий представник по Дніпропетровській  
та Херсонській областях

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

Обробіток ґрунту оранка

Дата посіву 08.05.2020

Густота посіву 62 000 насінин/га

Система живлення Селітра (34.4/0/0) 180 кг/га

Зрошення 4 000 м3

Система захисту Геліантекстм 0,045 л/га 

Густота до збирання 60 000 рослин/га

Дата збирання врожаю 24.09.2020

РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЇ (UAH)*

С
ТА

Т
Т

І В
И

Т
РА

Т

Витрати на насіння** 1 640

Витрати на добрива 1 260

Витрати на гербіциди 540

Витрати на фунгіциди без фунгіцидів

Витрати на полив 10 000

Загальні витрати 13 440

Грошовий оборот (виручка) 42 239

Сх
од
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па
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и
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18. трав 1. черв 15. черв 29. черв 13. лип 27. лип 10. серп 24. серп 7. вер 21. вер 5. жовт 19. жовт
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Область: 

Район: 

Площа посіву, га: 

Тип ґрунту: 

Попередник:

Значний стрес посухи під час наливу зерна. Зрошен-
ня допомогло забезпечити хороший налив зерна і дало 
кращі результати порівняно з незрошуваними полями. 
Знаючи потенціал при зрошенні, господарство внесло 
достатню кількість азоту, щоб досягти високого врожаю 
та максимально використати воду.

Для Південного регіону зазвичай посів почина-
ється з квітня, але у зв'язку з холодними погод-
ними умовами, що склалися навесні, це поле було 
посіяно в пізні строки, а саме на початку травня 
та, в свою чергу, і був пізній збор. За рахунок ка-
пельного зрошення, генетичній стійкості до 7-ї 
раси вовчка соняшникового та інтенсивного типу, 
гібрид соняшника MAS 96.P зміг розкрити свій по-
тенціал та дати врожай 37 ц/га.

CУМА АКТИВНИХ  
ТЕМПЕРАТУР

Сума температур від посіву  
до фізіологічної стиглості

1841

-2

°C

%

ПОТРЕБА У ВОДІ

Потреба у воді від посіву 
до фізіологічної стиглості

461 ММ

ОПАДИ

Загальна кількість опадів від 
посіву до фізіологічої стиглості

339

+31

ММ

%

37,0 ц/гa  
Вологість зерна при  
збиранні врожаю – 12,2%

Херсонська

Бериславський

демонстраційні ділянки

дерново-підзолисті 
(піщані ґрунти) 

кукурудза

N 60 P 0 K 0

MAS 96.P

ZLATA TAVRIYД"



ОГЛЯД КЛІМАТИЧНИХ УМОВ В ПОРІВНЯННІ З СЕРЕДНІМИ ДАНИМИ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ 

О
П

А
Д

И

Фактична кількість опадів за період вегетації, мм                     Потреба у воді                        Періоди стресів

 *Розрахунок технології не включає витрати на оренду землі, техніку, пальне, амортизацію,  
   заробітну плату. Середні ціни взяті із прайс-листів дистриб’юторів у вільному доступі. Ціна  
   насіння соняшника на умовах  FOB – 11 500 грн перерахована по курсу НБУ на 01.12.2020 р.
**Ціна на насіння зі стандартним протруюванням.

Олександр Маняк
Торговий представник MAS Seeds по Миколаївській області

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

Обробіток ґрунту оранка

Дата посіву 22.04.2020

Густота посіву 52 000 насінин/га

Система живлення Нітроамофоска (16/16/16) 100 кг/га

Система захисту Геліантекстм 0,05 л/га

Густота до збирання 48 000 рослин/га

Дата збирання врожаю 23.09.2020

РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЇ (UAH)*

С
ТА

Т
Т

І В
И

Т
РА

Т Витрати на насіння** 1 375

Витрати на добрива 1 200

Витрати на гербіциди 600

Витрати на фунгіциди без фунгіцидів

Загальні витрати 3 175

Грошовий оборот (виручка) 27 398

Сх
од

и

3 
па

ри
 л

и
ст

кі
в

5 
па

р 
ли

ст
кі

в

Ц
ві
ті
нн

я

Зб
ір

 в
ро

ж
аю

4. трав 18. трав 1. черв 15. черв 29. черв 13. лип 27. лип 10. серп 24. серп 7. вер 21. вер
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Область: 

Район: 

Площа посіву, га: 

Тип ґрунту: 

Попередник:

З 319 мм опадів, потреби у воді не покриваються, тому такі 
погодні умови не дозволили досягти врожайності вище  
3 т/га. В таких умовах потрібно використовувати екстенсив-
ну технологію з мінімальним внесенням добрив. Соняшник 
не буде виробляти велику біомасу і кількість бур’янів, що 
забезпечить всю доступну воду лише йому. MAS 96.P, може 
адаптуватися до посушливих умов та забезпечити урожай 
більше 2 т/га.

Дане поле було виділено господарством під де-
монстраційні ділянки, на якому висівалось 25 
гібридів під різні технології вирощування, се-
ред яких найкращі результати показали гібри-
ди за класичною схемою вирощування та друге 
місце було віддано нашому гібриду соняшника  
МАS 96.Р.  Але ще до збирання врожаю МАS 96.Р 
значно відрізнявся від інших гібридів, представле-
них на демо-ділянці тим, що мав більший та випов-
нений кошик, а також мав добрий фітосанітарний 
стан – не було виявлено склеротиніозу кошика, 
склеротиніозу стебла та фомозу. Господарство 
висіває гібрид соняшника МАS 96.Р вже не пер-
ший рік і вже впевнився в тому, що він ідеально 
підходить під кліматичні умови та повністю задо-
вольняє вимогам до якості зерна та урожайності.

CУМА АКТИВНИХ  
ТЕМПЕРАТУР

Сума температур від посіву  
до фізіологічної стиглості

1851

-3

°C

%

ПОТРЕБА У ВОДІ

Потреба у воді від посіву 
до фізіологічної стиглості

426 ММ

ОПАДИ

Загальна кількість опадів від 
посіву до фізіологічої стиглості

319

+19

ММ

%

24,0 ц/гa  
Вологість зерна при  
збиранні врожаю – 7,0%

Миколаївська

Первомайський

демонстраційні ділянки

чорноземи легко- або 
середньосуглинкові  

пшениця

N 16 P 16 K 16

ФГ "Домінатор ЛД"

MAS 96.P
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ОГЛЯД КЛІМАТИЧНИХ УМОВ В ПОРІВНЯННІ З СЕРЕДНІМИ ДАНИМИ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ 

О
П
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Д

И

Фактична кількість опадів за період вегетації, мм                     Потреба у воді                        Періоди стресів

 *Розрахунок технології не включає витрати на оренду землі, техніку, пальне, амортизацію,  
   заробітну плату. Середні ціни взяті із прайс-листів дистриб’юторів у вільному доступі. Ціна  
   насіння соняшника на умовах  FOB – 11 500 грн перерахована по курсу НБУ на 01.12.2020 р.
**Ціна на насіння зі стандартним протруюванням. 

MAS 96.P

Сергій Коваль
Торговий представник MAS Seeds по Одеській області

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

Обробіток ґрунту оранка

Дата посіву 20.05.2020

Густота посіву 50 000 насінин/га

Система живлення Амофос (15/52/0) 80 кг/га, Бор 150 г

Система захисту Геліантекстм 0,045 л/га,  
Танос® 0,4 кг/га, Фастак® 0,5 л/га

Густота до збирання 48 000 рослин/га

Дата збирання врожаю 10.09.2020

РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЇ (UAH)*
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Т

Витрати на насіння** 1 322

Витрати на добрива 1 360

Витрати на гербіциди 540

Витрати на фунгіциди 700

Витрати на інсектицид 225

Загальні витрати 4 147

Грошовий оборот (виручка) 23 974
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Область: 

Район: 

Площа посіву, га: 

Тип ґрунту: 

Попередник:

237 мм опадів недостатньо, щоб задовольнити потреби 
соняшнику (близько 300-350 мм опадів потрібно, щоб до-
сягти 3 т/га). MAS 96.P зіткнувся зі стресовими умовами 
вже при цвітінні. Навіть у цих умовах цей гібрид демон-
струє хорошу стійкість до посухи і забезпечив достатню 
врожайність при екстенсивній технології.

Кондитерський напрямок діяльності господарст- 
ва — вироблення козинаків. Для такої продукції 
найважливішим є опукла форма насіння та її ви-
повненість, тому при виборі насіннєвого матеріалу 
дуже багато уваги приділялось саме фракції насін-
ня. Технологія обробітку ґрунту застосовувалася в 
класичному варіанті та  складалася з використан-
ням оранки, дискування та культивації перед посі-
вом. Попередником для гібрида  соняшника МАS 
96.Р були овочі, тому земля, що добре поливалася, 
мала значну кількість вологи. За період вегетації до-
щів практично не було, тому рослини брали вологу 
із нижчих шарів ґрунту. МАS 96.Р дуже виділявся 
на фоні інших гібридів своїм кошик, що був значно 
більший, ніж у інших. Виповненість та опуклість на-
сіння відповідало вимогам господарства. Агроном 
та господар залишились задоволеними і тепер пла-
нують взяти наш гібрид МАS 96.Р на всю площу.

CУМА АКТИВНИХ  
ТЕМПЕРАТУР

Сума температур від посіву  
до фізіологічної стиглості

1845

0

°C

%

ПОТРЕБА У ВОДІ

Потреба у воді від посіву 
до фізіологічної стиглості

457 ММ

ОПАДИ

Загальна кількість опадів від 
посіву до фізіологічої стиглості

237

+22

ММ

%

21,0 ц/гa  
Вологість зерна при  
збиранні врожаю – 7,0%

Одеська

Біляївський

товарний посів  

чорноземи 
важкосуглинкові 

овочі

N 12 P 41.6 K 0 B 150



АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Умови з достатнім  
зволоженням  Умови з нестійким  

зволоженням

Рекомендована 
густота до збирання 
(рослин/га)

55-60 000 50-55 000

Вміст олії: 46-49 %
Маса 1000 зерен (г): 50-65
Цвітіння: cередньопізнє
Висота рослини: висока
Форма кошика: випукла
Нахил кошика: злегка похилий
Стартовий ріст:  7
Стійкість проти вилягання: 7
Посухостійкість:  8
Вовчок:  G

АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Несправжня борошниста роса:   RM9
Фомопсис:   8
Вертицильоз 8
Склеротиніоз (кошика): 7
Склеротиніоз (стебла):  9
Прикоренева гниль 8

Бали (1-9)

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

КОРОЛЬ ПІВДНЯ

MAS 880.SU

ЛІНОЛЕВИЙ | СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ

115-118 днів

 ПОЄДНАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКСПРЕС®  

ТА СТІЙКОСТІ ДО ВОВЧКА 
СОНЯШНИКОВОГО РАСИ G 
прекрасна адаптація до засушливих регіонів  
з агресивною атакою вовчка соняшникового  
раси G

 ВИСОКА СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ 
має хорошу продуктивність навіть під впливом 
хвороб

 СТВОРЕНИЙ ДЛЯ ПІВДЕННИХ 
РЕГІОНІВ 
придатний при вирощуванні у засушливих умовах

Рекомендована  
зона вирощування

NEW

21.2

37.3

19.4
26.026.3 22.4

22.8

28.3

Одеська  

Херсонська

Миколаївська  

Дніпропетровська  

Полісся, Лісостеп, Північний Степ

Область  Район

37.3 Херсонська Бериславский

28.0 Миколаївська Вітовський

26.3 Одеська Балтський

26.0 Миколаївська Первомайський

22.8 Дніпропетровська Софіївський

22.4 Дніпропетровська Криворізький

21.2 Одеська Балтський

19.4 Дніпропетровська П'ятихатський

ц/га

РЕЗУЛЬТАТИ ВРОЖАЙНОСТІ (Ц/ГА) MAS 880.SU 
У 2020 РОЦІ 
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

Обробіток ґрунту оранка

Дата посіву 08.05.2020

Густота посіву 55 000 насінин/га

Система живлення
Амофос (12/52/0) 80 кг/га, 
Селітра (34.4/0/0) 80 кг/га,  
Амінобор (8/0/0) 1 кг/га

Система захисту Експрес® 25 г/га+ПАР Тренд® 90 0,3 кг/га, 
Біскайя® 0,3 л/га,  Амістар Екстра® 1 л/га

Густота до збирання 53 000 рослин/га

Дата збирання врожаю 30.09.2020

Область: 

Район: 

Площа посіву, га: 

Тип ґрунту: 

Попередник:

Гібрид зазнав стресу посухи під час цвітіння та на-
ливу зерна. Стрес під час наливу зерна, при май-
же 100 мм потреб соняшнику у волозі, не покритих 
дощами та водопостачанням із ґрунту через від-
сутність вологи при сівбі, дуже впливає на врожай.  
MAS 880.SU підтверджує свій потенціал та стійкість 
до стресу від посухи.

Поле було добре підготовлено за допомогою 
таких інструментів як оранка, культивація, по-
сів, коткування. Гібрид соняшника MAS 880.SU 
добре себе проявив як на старті росту, так і 
показав гарну стійкість до основних хвороб. 
Завдяки відмінному фітосанітарному стану він 
добре переніс різні стреси в умовах повітряної 
та ґрунтової посухи. Нова генетика MAS 880.SU 
має високу стійкість проти 7 раси вовчка со-
няшникового. За період вегетації не було помі-
чено вовчка на полі. Гібрид демонструє себе на 
високому рівні. Агрономи задоволені гібридом 
MAS 880.SU та планують купувати його в цьо-
му році. Ми же, зі свого боку, і надалі будемо 
висівати демо-ділянки в Південних районах для 
закріплення результату.

CУМА АКТИВНИХ  
ТЕМПЕРАТУР

Сума температур від посіву  
до фізіологічної стиглості

1838

-1

°C

%

ПОТРЕБА У ВОДІ

Потреба у воді від посіву  
до фізіологічної стиглості

419 ММ

ОПАДИ

Загальна кількість опадів від 
посіву до фізіологічої стиглості

333

+7

ММ

%

Станіслав Ставрат
Керівник Південної України MAS Seeds

26,3 ц/гa  
Вологість зерна при  
збиранні врожаю – 8,0%

Одеська 

Балтський

товарний посів

чорноземи легко- або 
середньосуглинкові

пшениця

N 37.2 P 41.6 K 0

РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЇ (UAH)*

С
ТА

Т
Т

І В
И

Т
РА

Т

Витрати на насіння** 1 731

Витрати на добрива 1 920

Витрати на гербіциди 170

Витрати на фунгіциди 900

Витрати на інсектицид 390

Загальні витрати 5 111

Грошовий оборот (виручка) 30 024

B Так

20

ОГЛЯД КЛІМАТИЧНИХ УМОВ В ПОРІВНЯННІ З СЕРЕДНІМИ ДАНИМИ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ 

О
П

А
Д

И

Фактична кількість опадів за період вегетації, мм                     Потреба у воді                        Періоди стресів

 *Розрахунок технології не включає витрати на оренду землі, техніку, пальне, амортизацію,  
   заробітну плату. Середні ціни взяті із прайс-листів дистриб’юторів у вільному доступі. Ціна  
   насіння соняшника на умовах  FOB – 11 500 грн перерахована по курсу НБУ на 01.12.2020 р.
**Ціна на насіння зі стандартним протруюванням. 

MAS 880.SU
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18. трав 1. черв 15. черв 29. черв 13. лип 27. лип 10. серп 24. серп 7. вер 21. вер 5. жовт
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

Обробіток ґрунту Mini-Till

Дата посіву 10.05.2020

Густота посіву 55 000 насінин/га

Система живлення Нітроамофоска (16/16/16) 60 кг/га

Система захисту Харнес® 1,5 л/га

Густота до збирання 52 000 рослин/га

Дата збирання врожаю 22.09.2020

РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЇ (UAH)*

С
ТА

Т
Т

І В
И

Т
РА

Т Витрати на насіння** 1 731

Витрати на добрива 720

Витрати на гербіциди 360

Витрати на фунгіциди без фунгіцидів

Загальні витрати 2 811

Грошовий оборот (виручка) 29 682

Область: 

Район: 

Площа посіву, га: 

Тип ґрунту: 

Попередник:

Лише 265 мм опадів за період вегетації та 15-25 мм 
під час цвітіння та наливу зерна. Технологія з низь-
ким рівнем удобрення та мінімальною обробкою 
змушує соняшник розвивати кореневу систему та 
підвищувати посухостійкість. Густота 45 000-50 000 
рослин під час збору врожаю є оптимальною для 
досягнення гарного врожаю та вмісту олії.

На даному полі був проведений аналіз ґрунту, який 
показав достатню кількість мікро- та макроеле-
ментів. Цим господарство заощадило на добривах 
і тому при посіві було внесено всього 60 кг/га Ні-
троамофоски. Бор на стадії вегетації не вносився. 
На полі були посіяні тільки гібриди MAS Seeds, 
тому ми можемо порівняти гібрид соняшника MAS 
880.SU з вже відомими, такими як МАS 96.Р та 
МАS 93.СР. По завершенню збору врожаю MAS 
880.SU ввійшов в трійку лідерів та в цілому показу-
вав себе достойно протягом всього вегетаційного 
періоду. Що цікаво - на цьому полі не було вико-
ристано ніяких фунгіцидів, про що свідчить те, що 
гібриди MAS Seeds  та зокрема гібрид соняшника 
MAS 880.SU мають високу стійкість до хвороб.

26,0 ц/гa  
Вологість зерна при  
збиранні врожаю – 7,2%

Миколаївська

Первомайський

демонстраційні ділянки

чорноземи легко- або 
середньосуглинкові

пшениця

N 9.6 P 9.6 K 9.6

CУМА АКТИВНИХ  
ТЕМПЕРАТУР

Сума температур від посіву  
до фізіологічної стиглості

1840

-2

°C

ПОТРЕБА У ВОДІ

Потреба у воді від посіву 
до фізіологічної стиглості

421 ММ

ОПАДИ

Загальна кількість опадів від 
посіву до фізіологічої стиглості

265

+6

ММ

ОГЛЯД КЛІМАТИЧНИХ УМОВ В ПОРІВНЯННІ З СЕРЕДНІМИ ДАНИМИ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ 

О
П

А
Д

И

Фактична кількість опадів за період вегетації, мм                     Потреба у воді                        Періоди стресів

 *Розрахунок технології не включає витрати на оренду землі, техніку, пальне, амортизацію,  
   заробітну плату. Середні ціни взяті із прайс-листів дистриб’юторів у вільному доступі. Ціна  
   насіння соняшника на умовах  FOB – 11 500 грн перерахована по курсу НБУ на 01.12.2020 р.
**Ціна на насіння зі стандартним протруюванням.

Олександр Маняк
Торговий представник MAS Seeds по Миколаївській області

MAS 880.SU



Олександр Заїка
Торговий представник по Дніпропетровській  
та Херсонській областях

KRASNYI ZABOISHCHYK
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

Обробіток ґрунту оранка

Дата посіву 04.05.2020

Густота посіву 60 000 насінин/га

Система живлення Сульфат Амонія (21/24/0) 200 кг/га, 
Нітроамофоска (16/16/16) 80 кг/га

Система захисту Сора-Нет 2,2 л/га

Густота до збирання 59 000 рослин/га

Дата збирання врожаю 16.09.2020

РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЇ (UAH)*

С
ТА

Т
Т

І В
И

Т
РА

Т Витрати на насіння** 1 888

Витрати на добрива 2 160

Витрати на гербіциди 510

Витрати на фунгіциди без фунгіцидів

Загальні витрати 4 558

Грошовий оборот (виручка) 27 056

Область: 

Район: 

Площа посіву, га: 

Тип ґрунту: 

Попередник:

Стрес посухи прийшов під час наливу зерна і мав 
вплив на врожайність. Гібрид демонструє хороші 
показники в складних умовах. Удобрення фосфо-
ром дуже важливе для соняшнику. Дефіцит цього 
елемента, який бере участь у обміні кореневої сис-
теми, може негативно вплинути на рослини.

Це поле піддавалося складним погодним умо-
вам, а саме значній відсутності вологи як у 
вигляді опадів, так і відсутності вологи на гли-
бинних рівнях ґрунту, що повинна була попов-
нитися за рахунок зимово-весняних опадів. Але 
не зважаючи на це, в умовах класичної техно-
логії живлення гібрид соняшника MAS 880.SU 
показав достойний результат серед гібридів під 
технологію Express® та увійшов в трійку лідерів 
серед 50 гібридів інших компаній-виробників 
іноземної селекції.

23,7 ц/гa  
Вологість зерна при  
збиранні врожаю – 7,6%

Дніпропетровська

Криворізький

демонстраційні ділянки

чорноземи легко- або 
середньосуглинкові

пшениця

N 54.8 P 64.8 K 12.8

CУМА АКТИВНИХ  
ТЕМПЕРАТУР

Сума температур від посіву  
до фізіологічної стиглості

1827

+2

°C

ПОТРЕБА У ВОДІ

Потреба у воді від посіву 
до фізіологічної стиглості

471 ММ

ОПАДИ

Загальна кількість опадів від 
посіву до фізіологічої стиглості

336

-1

ММ

22

ОГЛЯД КЛІМАТИЧНИХ УМОВ В ПОРІВНЯННІ З СЕРЕДНІМИ ДАНИМИ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ 

О
П

А
Д

И

Фактична кількість опадів за період вегетації, мм                     Потреба у воді                        Періоди стресів

 *Розрахунок технології не включає витрати на оренду землі, техніку, пальне, амортизацію,  
   заробітну плату. Середні ціни взяті із прайс-листів дистриб’юторів у вільному доступі. Ціна  
   насіння соняшника на умовах  FOB – 11 500 грн перерахована по курсу НБУ на 01.12.2020 р.
**Ціна на насіння зі стандартним протруюванням. 

MAS 880.SU



Олександр Заїка
Торговий представник по Дніпропетровській  
та Херсонській областях

СЕРВІСИ MAS SEEDS  
В ОДНОМУ ДОДАТКУ
Всі агрономічні сервіси MAS 
Seeds об’єднані в єдиному 

агро-цифровому інструменті: 
рекомендації по даті посіву, 
стадії розвитку, моніторинг 

демоділянок, оцінка водного 
стресу.

АНАЛІЗ ВРОЖАЙНОСТІ
Порівняння показників 

врожайності різних гібридів.

 
ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ 

ПОЛЯ
Зберігання індивідуальних 

параметрів поля: GPS-
розташування, тип ґрунту, 

строки посіву та інше.

 
ІНДИВІДУАЛЬНІ 
ПОЛЬОВІ ЗВІТИ 

Отримання інформативних даних 
через агрономічні звіти  

та рекомендації.

 
СТАДІЇ РОЗВИТКУ

Агрокліматичні показники для 
планування дій на кожній стадії 

вирощування – з моменту посіву 
до збору врожаю.

ЛЕГКИЙ У 
ВИКОРИСТАННІ В 

ПОЛЬОВИХ УМОВАХ
Інтуїтивний інтерфейс дозволяє 

легко керувати усіма полями 
та завдяки наявності офлайн-
режиму, AGROTEMPO працює 
навіть на полях без Інтернету.

• Персоналізовані налаштування: адаптовані 
до умов кожного господарства (гібриди, 
культури, типи ґрунту)

• Врахування агрономічних показників: дата 
посіву, оцінка водного стресу, умови збирання

• Поради щодо вирощування: підвищення 
ефективністі ваших польових візитів

Переваги для агрономів:

Зверніться до представника MAS 
Seeds, зареєструйтеся в AGROTEMPO 
та створюйте Ваші поля у додатку.

ВСІ ПОСЛУГИ

В ОДНОМУ 

ДОДАТКУ
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КУКУРУДЗА НА ЗЕРНО 

MAS 24.C

ВЗЯТИ З КРАПЛІ ВОДИ
ВСЕ НАЙКРАЩЕ 

Посухостійкі  
гібриди кукурудзи:

MAS 15.T FAO 210

MAS 25.F FAO 250

MAS 24.C FAO 280

MAS 30.M FAO 310

MAS 34.B FAO 330

MAS 48.L FAO 380

MAS 47.P FAO 400



УСЕ ПРАЦЮЄ НА ШВИДКУ 
ВОЛОГОВІДДАЧУ ЗЕРНА

 ВІДМІННА СТІЙКІСТЬ ПРОТИ 
ПОСУХИ  
в усіх кліматичних зонах України 

 ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА ЗЕРНА
качан з обгортками, що швидко відкриваються 
в поєднанні з високим вмістом борошнистого 
крохмалю в зерні

 МАКСИМАЛЬНА ГЕНЕТИЧНА           
СТІЙКІСТЬ ПРОТИ ФУЗАРІОЗУ 
КАЧАНА
мінімально можлива кількість мікотоксинів  
у зерні кукурудзи

MAS 15.T
РАННЬОСТИГЛИЙ |  FAO 210

Напрям використання: Зерно
Тип зерна:  Кременисто-
  зубоподібний
Висота рослини: Cередньовисока
Висота кріплення качана: Середнє
Флексибільність качана:  MED
Сума активних T° до цвітіння: 850°C
Сума активних T° до стиглості: 1620°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІБРИДА

Кількість рядів:  14-16
Кількість зерен у ряду: 26-30
Маса 1000 зерен (г):  300-330

СКЛАДОВІ ВРОЖАЙНОСТІ

Стартовий ріст:  7
Посухостійкість: 9
Stay green: 7
Вологовіддача: 9
Стійкість проти вилягання:
під час вегетації: 8
після вегетації: 7

АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

Умови з достатнім  
зволоженням  Умови з нестійким  

зволоженням

Рекомендована 
густота до збирання 
(рослин/га)

80-90 000 75-80 000

Фузаріоз качана:  8
Фузаріоз стебла: 7
Летюча сажка:  7
Пухирчата сажка:  7

Бали (1-9)

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ
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КУКУРУДЗА НА ЗЕРНО 

MAS 25.F
НЕЗЛАМНА СТАБІЛЬНІСТЬ 
ВИСОКОВРОЖАЙНОГО 
МЕХАНІЗМУ

 НОВА ГЕНЕТИКА, НАЦІЛЕНА  
НА МАКСИМАЛЬНИЙ УРОЖАЙ 
для умов із достатнім і недостатнім 
зволоженням 

 НАДЗВИЧАЙНО СТАБІЛЬНИЙ 
ГІБРИД
забезпечується вирівняністю качанів

 ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА ЗЕРНА
завдяки кременисто-зубоподібно-
зубоподібному типу зерна

СЕРЕДНЬОРАННІЙ |  FAO 250

Напрям використання: Зерно
Тип зерна:  Кременисто-
     зубоподібний-
     зубоподібний
Висота рослини: Cередня
Висота кріплення качана: Середня
Флексибільність качана:  MED
Сума активних T° до цвітіння: 850°C
Сума активних T° до стиглості: 1700°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІБРИДА

Кількість рядів:  14-16
Кількість зерен у ряду: 32-36
Маса 1000 зерен (г):  300-320

СКЛАДОВІ ВРОЖАЙНОСТІ

Стартовий ріст:  7
Посухостійкість: 8
Stay green: 9
Вологовіддача: 8
Стійкість проти вилягання:
під час вегетації: 9
після вегетації: 8

АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Умови з достатнім  
зволоженням  Умови з нестійким  

зволоженням

Рекомендована 
густота до збирання 
(рослин/га)

75-85 000 70-75 000

Екслюзивна формула  
обробки AGROSTART+   
включена у вартість насіння

Фузаріоз качана:  7
Фузаріоз стебла: 7
Летюча сажка:  8
Пухирчата сажка:  6

Бали (1-9)

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



    – Врожайність у перерахунку на базову вологість, ц/га            – Вологість зерна при збиранні врожаю, %

РЕЗУЛЬТАТИ ВРОЖАЙНОСТІ (Ц/ГА) MAS 25.F У 2019-2020 РОКАХ 

Область  Район Рік

164.9 9.0 Дніпропетровська Апостолівський 2020

124.3 18.5 Миколаївська Первомайський 2019

115.6 15.2 Дніпропетровська Нікопольський 2019

102.8 13.1 Херсонська Бериславський 2020

96.7 15.0 Дніпропетровська Верхньодніпровський 2019

91.0 19.2 Херсонська Чаплинський 2019

85.7 14.8 Дніпропетровська Криничанський 2019

78.8 18.0 Херсонська Каховський 2020

76.0 15.2 Миколаївська Первомайський 2020

72.0 15.0 Миколаївська Первомайський 2020

63.5 17.9 Одеська Подільський 2020

62.0 15.0 Миколаївська Вітовський 2020

62.0 17.7 Одеська Любашівський 2020

51.1 16.8 Дніпропетровська Верхньодніпровський 2020

50.8 19.4 Одеська Любашівський 2020

47.8 12.6 Дніпропетровська П'ятихатський 2020

47.0 16.1 Дніпропетровська Криничанський 2020

44.6 17.0 Одеська Ананьївський 2020

%ц/га

164.9 
9.0%

Одеська  

Миколаївська  

Херсонська

Дніпропетровська  

115.6 
15.2%

85.7 
14.8%

51.1 
16.8%

96.7 
15.0%

47.8 
12.6%

62.0 
15.0%

72.0 
15.0%

76.0 
15.2%

124.3 
18.5%

63.5 
17.9%

62.0 
17.7%

50.8 
19.4%

44.6 
17.0%

102.8 
13.1%

91.0 
18.0%

78.8 
19.2%
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ОГЛЯД КЛІМАТИЧНИХ УМОВ В ПОРІВНЯННІ З СЕРЕДНІМИ ДАНИМИ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ 

О
П

А
Д

И

Фактична кількість опадів за період вегетації, мм                     Потреба у воді                        Періоди стресівФактична кількість опадів за період вегетації, мм                     Потреба у воді                        Періоди стресів

 *Розрахунок технології не включає витрати на оренду землі, техніку, пальне, амортизацію,   
  заробітну плату. Середні ціни взяті із прайс-листів дистриб’юторів у вільному доступі. Ціна  
   насіння кукурудзи на умовах FOB –  6 900 грн перерахована по курсу НБУ на 01.12.2020 р
**Ціна вказана з протруєнням Форс® Зеа.

MAS 25.F

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

Обробіток ґрунту оранка

Дата посіву 20.04.2020

Густота посіву 65 000 насінин/га

Система живлення Сульфоамофос 250 кг/га

Система захисту Міладар 1,25 л/га

Густота до збирання 62 000 рослин/га

Дата збирання врожаю 14.10.2020

РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЇ (UAH)*

С
ТА

Т
Т

І В
И

Т
РА

Т Витрати на насіння** 3 000

Витрати на добрива 3 000

Витрати на гербіциди 275

Витрати на сушку насіння 1 700

Загальні витрати 5 935

Грошовий оборот (виручка) 43 495

20. квіт 27. квіт 4. трав 11. трав 18. трав 25. трав 1. черв 8. черв 15. черв 22. черв 29. черв 6. лип 13. лип 20. лип 27. лип 3. серп 10. серп 17. серп 24. серп 31. серп 7. вер 14. вер
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80 мм

160 мм

240 мм

320 мм

400 мм

Область: 

Район: 

Площа посіву, га: 

Тип ґрунту: 

Попередник:

На даному полі було проведено дискування, 
під час якого внесено 250 кг сульфоамофоса 
та потім зроблено глибоке рихлення. Завдяки 
наявності локальних опадів кукурудза мала 
змогу показати свій потенціал урожайності. 
Зокрема гібрид кукурудзи MAS 25.F ще з са-
мого початку проявляв свої генетичні особли-
вості. Його сходи мали високий стартовий ріст 
та поле в цілому виглядало однорідно та без 
строкатості. В середині вегетаційного розвит-
ку рослина мала дуже хороший вигляд: інтен-
сивний окрас, без пожовтінь та наявності хво-
роб, що говорить про активний фотосинтез. 
Спостерігалося синхронне викидання ниток та 
цвітіння волоті. Усе це в комплексі і стало запо-
рукою отримання доброго результату.
   

CУМА АКТИВНИХ  
ТЕМПЕРАТУР

Сума температур від посіву  
до фізіологічної стиглості

1891

-3

°C

%

ПОТРЕБА У ВОДІ

Потреба у воді від посіву 
до фізіологічної стиглості

355 ММ

ОПАДИ

Загальна кількість опадів від 
посіву до фізіологічої стиглості

305

+3

ММ

%

63,5 ц/гa  
Вологість зерна при  
збиранні врожаю – 17,9%

Одеська

Балтський

демонстраційні ділянки

чорноземи 
важкосуглинкові

соняшник

N 50 P 50 K 0

Сергій Коваль
Торговий представник MAS Seeds по Одеській області

S 35

Відносно погодних умов, що сталися на даному полі, 
можна побачити, що кількість опадів за період ве-
гетації була досить високою, але в самі критичні пе-
ріоди для кукурудзи (цвітіння, налив зерна) кількість 
дощу була мінімальна.



ОГЛЯД КЛІМАТИЧНИХ УМОВ В ПОРІВНЯННІ З СЕРЕДНІМИ ДАНИМИ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ 

О
П

А
Д

И

Фактична кількість опадів за період вегетації, мм                     Потреба у воді                        Періоди стресівФактична кількість опадів за період вегетації, мм                     Потреба у воді                        Періоди стресів

 *Розрахунок технології не включає витрати на оренду землі, техніку, пальне, амортизацію,   
  заробітну плату. Середні ціни взяті із прайс-листів дистриб’юторів у вільному доступі. Ціна  
   насіння кукурудзи на умовах FOB –  6 900 грн перерахована по курсу НБУ на 01.12.2020 р
**Ціна вказана з протруєнням Форс® Зеа.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

Обробіток ґрунту оранка

Дата посіву 15.04.2020

Густота посіву 65 000 насінин/га

Система живлення Діамофос N10P26K26 80 кг/га, 
Селітра N34,4 80 кг/га

Система захисту Пандора, Проксаніл 4 л/га

Густота до збирання 62 000 рослин/га

Дата збирання врожаю 26.10.2020

РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЇ (UAH)*

С
ТА

Т
Т

І В
И

Т
РА

Т Витрати на насіння** 3 000

Витрати на добрива 2 080

Витрати на гербіциди 1 040

Витрати на сушку насіння 1 600

Загальні витрати 7 720

Грошовий оборот (виручка) 42 468
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Область: 

Район: 

Площа посіву, га: 

Тип ґрунту: 

Попередник:

В регіоні було недостатньо опадів за весь час 
вегетації кукурудзи, спостерігалися високі тем-
ператури та повітряна посуха, тому зрозумі-
ло що гібриди страждали від водного стресу, 
але не всі гібриди змогли витримати такі не-
гативні навантаження та дати бажані врожаї. 
Гібрид MAS 25.F, що відноситься до лінійки 
WATERLOCK, завдяки своїм особливостям та 
генетичній здатності переносити жаростійкість 
та посухостійкість, зміг дати достойний резуль-
тат по врожайності.
     
     
     
     

CУМА АКТИВНИХ  
ТЕМПЕРАТУР

Сума температур від посіву  
до фізіологічної стиглості

1894

-4

°C

%

ПОТРЕБА У ВОДІ

Потреба у воді від посіву 
до фізіологічної стиглості

379 ММ

ОПАДИ

Загальна кількість опадів від 
посіву до фізіологічої стиглості

221

-16

ММ

%

Костянтин Головашич
Менеджер з продукту по кукурудзі MAS Seeds

62,0 ц/гa  
Вологість зерна при  
збиранні врожаю – 17,7%

Одеська

Любашівський

демонстраційні ділянки

чорноземи легко- або 
середньосуглинкові 

соняшник

MAS 25.F

N 37 P 21 K 21

На цьому полі в 2020 році, за період вегетації була 
критично низька кількість опадів. Та, як наслідок 
сильна повітряна посуха. Отже тільки адаптивні, 
стресостійкі та пластичні гібриди, були здатні фор-
мувати нормальний врожай.
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КУКУРУДЗА НА ЗЕРНО 

Чемпіон  
з урожайності 2019! 

16,2 тон/га

СИЛА ЕЛІТНОЇ ГЕНЕТИКИ 
В КОЖНІЙ НАСІНИНІ

 ПОЄДНАНА МОЖЛИВІСТЬ 
ВИРОЩУВАННЯ 
за інтенсивної та екстенсивної технологій 
вирощування

 ПОТУЖНИЙ КАЧАН З ВЕЛИКОЮ 
КІЛЬКІСТЮ РЯДІВ
та високою масою 1000 зерен

 ДУЖЕ ВИСОКА ПОСУХОСТІЙКІСТЬ
надає гібриду адаптивність  
до посушливих умов

MAS 24.C

СЕРЕДНЬОРАННІЙ |  FAO 280

АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Умови з достатнім  
зволоженням  Умови з нестійким  

зволоженням

Рекомендована 
густота до збирання 
(рослин/га)

75-85 000 70-75 000

Напрям використання: Зерно
Тип зерна:  Кременисто-
     зубоподібний-
     зубоподібний
Висота рослини: Cередньовисока
Висота кріплення качана: Середня
Флексибільність качана:  MED
Сума активних T° до цвітіння: 880°C
Сума активних T° до стиглості: 1720°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІБРИДА

Кількість рядів:  16-20
Кількість зерен у ряду: 24-28
Маса 1000 зерен (г):  330-350

СКЛАДОВІ ВРОЖАЙНОСТІ

Стартовий ріст:  8
Посухостійкість: 9
Stay green: 7
Вологовіддача: 8
Стійкість проти вилягання:
під час вегетації: 7
після вегетації: 8

АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Фузаріоз качана:  8
Фузаріоз стебла: 7
Летюча сажка:  7
Пухирчата сажка:  8

Бали (1-9)

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

Екслюзивна формула  
обробки AGROSTART+   
включена у вартість насіння



    – Врожайність у перерахунку на базову вологість, ц/га            – Вологість зерна при збиранні врожаю, %

РЕЗУЛЬТАТИ ВРОЖАЙНОСТІ (Ц/ГА) MAS 24.C У 2019-2020 РОКАХ  

Одеська  

Миколаївська  

Херсонська

Дніпропетровська  

Область  Район Рік

126.8 18.5 Миколаївська Первомайський 2019

108.3 13.0 Херсонська Бериславський 2019

90.0 16.0 Одеська Савранський 2019

87.6 13.3 Дніпропетровська Криничанський 2019

86.0 13.8 Одеська Кодимський 2019

83.2 17.8 Херсонська Каховський 2019

79.0 15.2 Миколаївська Первомайський 2020

78.0 15.0 Миколаївська Первомайський 2020

69.0 15.0 Миколаївська Вітовський 2020

62.1 17.5 Одеська Подільський 2020

58.8 17.2 Одеська Любашівський 2020

55.0 15.9 Дніпропетровська Криничанський 2020

49.0 15.0 Миколаївська Первомайський 2020

48.2 13.8 Дніпропетровська П'ятихатський 2020

45.6 19.4 Одеська Любашівський 2020

43.0 15.0 Миколаївська Первомайський 2020

%ц/га

90.0 
16.0%

86.0 
13.8%

62.1 
17.5%

55.0 
15.9%

87.6 
13.3%

48.2 
13.8%

45.6 
19.4%

58.8 
17.2%

49.0 
15.0%

78.0 
15.0%

79.0 
15.2%

126.8 
18.5%

108.3 
13.0%

83.2 
17.8%
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ОГЛЯД КЛІМАТИЧНИХ УМОВ В ПОРІВНЯННІ З СЕРЕДНІМИ ДАНИМИ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ 

О
П

А
Д

И

Фактична кількість опадів за період вегетації, мм                     Потреба у воді                        Періоди стресівФактична кількість опадів за період вегетації, мм                     Потреба у воді                        Періоди стресів

 *Розрахунок технології не включає витрати на оренду землі, техніку, пальне, амортизацію,   
  заробітну плату. Середні ціни взяті із прайс-листів дистриб’юторів у вільному доступі. Ціна  
   насіння кукурудзи на умовах FOB –  6 900 грн перерахована по курсу НБУ на 01.12.2020 р
**Ціна вказана з протруєнням Форс® Зеа.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

Обробіток ґрунту оранка 

Дата посіву 17.04.2020

Густота посіву 82 000 насінин/га

Система живлення КАС-32 450 кг/га

Зрошення дощовальною машиною 7 000 м3

Система захисту Харнес® 3 л/га

Густота до збирання 80 000 рослин/га

Дата збирання врожаю 12.09.2020

РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЇ (UAH)*

С
ТА

Т
Т

І В
И

Т
РА

Т

Витрати на насіння** 3 900

Витрати на добрива 2 925

Витрати на гербіциди 720

Витрати на полив 7 000

Витрати на сушку насіння 2 200

Загальні витрати 16 745

Грошовий оборот (виручка) 56 989

27. квіт 11. трав 25. трав 8. черв 22. черв 6. лип 20. лип 3. серп 17. серп 31. серп
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Область: 

Район: 

Площа посіву, га: 

Тип ґрунту: 

Попередник:

На цьому полі не було проблем з наявністю 
вологи, у звязку з тим, що воно знаходилось 
під зрошенням та в цілому кількість вологи за 
рік було достатньо для формування гарного 
врожаю. Також поле було добре удобрено, а у 
зв’язку з тим, що гібрид кукурудзи MAS 24.C 
відноситься до інтенсивних гібридів та потре-
бує значної кількості добрив, він зміг розкрити 
свій потенціал в умовах застосування інтен-
сивної технології живлення. Від самого початку 
MAS 24.C показував дружні і рівномірні сходи 
та протягом усього вегетаційного періоду не 
мав проблем з розвитком та хворобами.
   
     

% %

CУМА АКТИВНИХ  
ТЕМПЕРАТУР

Сума температур від посіву  
до фізіологічної стиглості

1935

-6

°C

ПОТРЕБА У ВОДІ

Потреба у воді від посіву 
до фізіологічної стиглості

394 ММ

ОПАДИ

Загальна кількість опадів від 
посіву до фізіологічої стиглості

226

+13

ММ

Вадим Багірян
Національний директор з продажів MAS Seeds

83,2 ц/гa  
Вологість зерна при  
збиранні врожаю – 17,8%

Херсонська

Каховський

демонстраційні ділянки

дерново-підзолисті 
(піщані ґрунти)

cоя

MAS 24.C

N 144 P K

Кожного року в цьому регіоні спостерігається низь-
ка кількість опадів, та високі температури під час 
вегетації. Тому, як результат вирощування кукурудзи, 
та отримання врожаю можливе лише при наявності 
зрошення. Для уникнення повітряної посухи, реко-
мендується використовувати зрошення за допомо-
гою дощувальною машиною.



ОГЛЯД КЛІМАТИЧНИХ УМОВ В ПОРІВНЯННІ З СЕРЕДНІМИ ДАНИМИ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ 

О
П

А
Д

И

Фактична кількість опадів за період вегетації, мм                     Потреба у воді                        Періоди стресівФактична кількість опадів за період вегетації, мм                     Потреба у воді                        Періоди стресів

 *Розрахунок технології не включає витрати на оренду землі, техніку, пальне, амортизацію,   
  заробітну плату. Середні ціни взяті із прайс-листів дистриб’юторів у вільному доступі. Ціна  
   насіння кукурудзи на умовах FOB –  6 900 грн перерахована по курсу НБУ на 01.12.2020 р
**Ціна вказана з протруєнням Форс® Зеа.

Олександр Маняк
Торговий представник MAS Seeds по Миколаївській області

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

Обробіток ґрунту Mini-Till

Дата посіву 10.05.2020

Густота посіву 62 000 насінин/га

Система живлення Нітроамофоска 60 кг/га

Зрошення відсутнє

Система захисту Харнес® 1,5 л/га

Густота до збирання 58 000 рослин/га

Дата збирання врожаю 23.09.2020

РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЇ (UAH)*

С
ТА

Т
Т

І В
И

Т
РА

Т

Витрати на насіння** 3000

Витрати на добрива 720

Витрати на гербіциди 480

Витрати на полив без поливу

Витрати на сушку насіння 550

Загальні витрати 4 750

Грошовий оборот (виручка) 53 427

11. трав 18. трав 25. трав 1. черв 8. черв 15. черв 22. черв 29. черв 6. лип 13. лип 20. лип 27. лип 3. серп 10. серп 17. серп 24. серп 31. серп 7. вер 14. вер 21. вер
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Область: 

Район: 

Площа посіву, га: 

Тип ґрунту: 

Попередник:

Поле знаходилося у відмінному стані за раху-
нок  його гарного хімічного, фізичного та біо-
логічного складу, що підтвердив аналіз ґрун-
ту. Завдяки попереднику пшениці та сильній 
генетиці гібридів MAS Seeds, рослини не були 
уражені різними хворобами, тому на полі не 
використовувалися ніякі фунгіциди. За весь 
період вегетації був один невеликий локаль-
ний дощ, тому рослини страждали від нестачі 
вологи, але завдяки своїй особливості гібрид 
кукурудзи MAS 24.C, що належить до лінійки 
WATERLOCK, показав себе як посухо- та жа-
ростійкий гібрид, з високою здібністю віднов-
лювати фізіологічну активність після водного 
стресу.    

% %

CУМА АКТИВНИХ  
ТЕМПЕРАТУР

Сума температур від посіву  
до фізіологічної стиглості

1927

-2

°C

ПОТРЕБА У ВОДІ

Потреба у воді від посіву 
до фізіологічної стиглості

376 ММ

ОПАДИ

Загальна кількість опадів від 
посіву до фізіологічої стиглості

216

-14

ММ

78,0 ц/гa  
Вологість зерна при  
збиранні врожаю – 15,0%

Миколаївська

Первомайський

демонстраційні ділянки

чорноземи легко- або 
середньосуглинкові

пшениця

MAS 24.C

N 16 P 16 K 16

На даному полі, кількість опадів була значно ниж-
чою за реальну потребу гібриду. А також технологія 
вирощування була не досить інтенсивною для ньо-
го. Але врешті решт, MAS 24.C прекрасно показав 
свою адаптивність до складних умов вирощування, 
та показав достойний урожай в рамках сезону 2020.



АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
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КУКУРУДЗА НА ЗЕРНО 

Екслюзивна формула  
обробки AGROSTART+   
включена у вартість насіння

МРІЯ СПРАВЖНІХ 
ПРОФЕСІОНАЛІВ

 ВРАЖАЮЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
УРОЖАЙНОСТІ 
в середньостиглій групі стиглості кукурудзи

 НАДЗВИЧАЙНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ  
ДО СТРЕСОВИХ УМОВ
під час тривалої повітряної  
та ґрунтової посухи 

 МОЖЛИВІСТЬ ПІЗНЬОГО 
ЗБИРАННЯ
завдяки гарному фітосанітарному стану 
рослин

MAS 30.M

СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ |  FAO 310

Умови з достатнім  
зволоженням  Умови з нестійким  

зволоженням

Рекомендована 
густота до збирання 
(рослин/га)

70-80 000 60-70 000

Напрям використання: Зерно
Тип зерна:  Зубоподібний
Висота рослини: Низька
Висота кріплення качана: Середня
Флексибільність качана:  MED
Сума активних T° до цвітіння: 910°C
Сума активних T° до стиглості: 1800°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІБРИДА

Кількість рядів:  16-18
Кількість зерен у ряду: 28-32
Маса 1000 зерен (г):  310-340

СКЛАДОВІ ВРОЖАЙНОСТІ

Стартовий ріст:  8
Посухостійкість: 9
Stay green: 7
Вологовіддача: 8
Стійкість проти вилягання:
під час вегетації: 9
після вегетації: 9

АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Фузаріоз качана:  8
Фузаріоз стебла: 7
Летюча сажка:  9
Пухирчата сажка:  7

Бали (1-9)

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



    – Врожайність у перерахунку на базову вологість, ц/га            – Вологість зерна при збиранні врожаю, %

РЕЗУЛЬТАТИ ВРОЖАЙНОСТІ (Ц/ГА) MAS 30.M У 2019-2020 РОКАХ 

Одеська  

Миколаївська  

Херсонська

Дніпропетровська  

Область  Район Рік

130.8 16.5 Дніпропетровська Нікопольський 2019

126.0 19.0 Миколаївська Первомайський 2019

125.7 17.8 Херсонська Новотроїцький 2019

117.0 18.0 Миколаївська Вітовський 2019

111.6 15.3 Дніпропетровська Верхньодніпровський 2019

109.8 14 Херсонська Бериславський 2019

96.8 19.6 Дніпропетровська П'ятихатський 2019

95.9 17 Херсонська Каховський 2019

92.6 13.8 Одеська Кодимський 2019

91.5 13.3 Дніпропетровська Криничанський 2019

81.0 16.0 Миколаївська Первомайський 2020

%ц/га

125.7 
17.8%

95.9 
17.0%

Область  Район Рік

66.0 15.5 Миколаївська Вітовський 2020

64.0 17.6 Одеська Подільський 2020

62.1 17.6 Одеська Любашівський 2020

58.6 19.4 Одеська Любашівський 2020

56.4 15.3 Дніпропетровська Криничанський 2020

50.1 17.2 Одеська Ананьївський 2020

48.9 14.6 Дніпропетровська Верхньодніпровський 2020

45.6 16.1 Дніпропетровська Томаківський 2020

43.0 15.4 Миколаївська Первомайський 2020

39.0 15.5 Миколаївська Первомайський 2020

%ц/га

50.1 
17.2%

58.6 
19.4%

62.1 
17.6%

64.0 
17.6%

92.6 
13.8%

66.0 
15.5%

66.0 
15.5%

109.8 
14.0%

117.0 
18.0%

81.0 
16.0%

126.0 
19.0%

130.8 
16.5%

111.6 
15.3%

96.8 
19.6%

56.4 
15.3%91.5 

13.3%

45.6 
16.1%
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ОГЛЯД КЛІМАТИЧНИХ УМОВ В ПОРІВНЯННІ З СЕРЕДНІМИ ДАНИМИ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ 

О
П

А
Д

И

Фактична кількість опадів за період вегетації, мм                     Потреба у воді                        Періоди стресівФактична кількість опадів за період вегетації, мм                     Потреба у воді                        Періоди стресів

 *Розрахунок технології не включає витрати на оренду землі, техніку, пальне, амортизацію,   
  заробітну плату. Середні ціни взяті із прайс-листів дистриб’юторів у вільному доступі. Ціна  
   насіння кукурудзи на умовах FOB –  6 900 грн перерахована по курсу НБУ на 01.12.2020 р
**Ціна вказана з протруєнням Форс® Зеа.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

Обробіток ґрунту оранка

Дата посіву 30.04.2020

Густота посіву 87 000 насінин/га

Система живлення Селітра N 34,4 600 кг/га

Зрошення дощовальною машиною 8 000 м3

Система захисту без гербіциду

Густота до збирання 83 000 рослин/га

Дата збирання врожаю 28.10.2020

Область: 

Район: 

Площа посіву, га: 

Тип ґрунту: 

Попередник:

Для розкриття максимального потенціалу гі-
бриду кукурудзи MAS 30.M необхідна інтенсив-
на система живлення. Завдяки використанню 
достатньої кількості азотних добрив MAS 30.M 
зміг показати пристойний результат. Господар-
ство цей гібрид сіє вже не перший рік та спо-
стерігає його стабільність та надійність. Також 
не можна не відмітити, що гібрид MAS 30.M 
швидко віддає вологу, що досить важливо при 
збирання врожаю.

125,7 ц/гa  
Вологість зерна при  
збиранні врожаю – 17,8%

Херсонська

Новотроїцький

товарний посів

дерново-підзолисті 
(піщані ґрунти)

пшениця

MAS 30.M

РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЇ (UAH)*

С
ТА

Т
Т

І В
И

Т
РА

Т

Витрати на насіння** 4 500

Витрати на добрива 4 200

Витрати на гербіциди без гербіцидів

Витрати на полив 20 000

Витрати на сушку насіння 3 300

Загальні витрати 32 000

Грошовий оборот (виручка) 86 099 

Олександр Заїка
Торговий представник по Дніпропетровській  
та Херсонській областях

CУМА АКТИВНИХ  
ТЕМПЕРАТУР

Сума температур від посіву  
до фізіологічної стиглості

1944

-4

°C

%

ПОТРЕБА У ВОДІ

Потреба у воді від посіву 
до фізіологічної стиглості

384
ОПАДИ

Загальна кількість опадів від 
посіву до фізіологічої стиглості

448

+82

ММ

%

ММ

N 207 P 0 K 0
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По кліматичній ситуації, що сталася на даному полі в 
2020 році, можна зробити висновок, що кількість опадів 
була достатньою для отримання хорошого врожаю. Але 
не дивлячись на це, саме під час цвітіння опадів не було. 
Гібрид вирощували за інтенсивною технологією під по-
ливом. І це допомогло отримати достойний урожай.



ОГЛЯД КЛІМАТИЧНИХ УМОВ В ПОРІВНЯННІ З СЕРЕДНІМИ ДАНИМИ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ 

О
П

А
Д

И

Фактична кількість опадів за період вегетації, мм                     Потреба у воді                        Періоди стресівФактична кількість опадів за період вегетації, мм                     Потреба у воді                        Періоди стресів

 *Розрахунок технології не включає витрати на оренду землі, техніку, пальне, амортизацію,   
  заробітну плату. Середні ціни взяті із прайс-листів дистриб’юторів у вільному доступі. Ціна  
   насіння кукурудзи на умовах FOB –  6 900 грн перерахована по курсу НБУ на 01.12.2020 р
**Ціна вказана з протруєнням Форс® Зеа.

Станіслав Ставрат
Керівник регіону Південь MAS Seeds

MAS 30.M

11. трав 18. трав 25. трав 1. черв 8. черв 15. черв 22. черв 29. черв 6. лип 13. лип 20. лип 27. лип 3. серп 10. серп 17. серп 24. серп 31. серп 7. вер 14. вер 21. вер
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Область: 

Район: 

Площа посіву, га: 

Тип ґрунту: 

Попередник:

Ніяких проблем з рослиною в цілому під час 
вегетації не було виявлено. Це зумовлено 
прекрасною генетичною стійкістю гібриду до 
сажкових хвороб, а також придатність до ви-
рощування на всіх типах ґрунтів та при всіх 
технологіях. Враховуючи погодно-кліматичні 
умови та технологію вирощування, гібрид по-
казав хороший результат врожайності.

% %

CУМА АКТИВНИХ  
ТЕМПЕРАТУР

Сума температур від посіву  
до фізіологічної стиглості

1951

-4

°C

ПОТРЕБА У ВОДІ

Потреба у воді від посіву 
до фізіологічної стиглості

390 ММ

ОПАДИ

Загальна кількість опадів від 
посіву до фізіологічої стиглості

260

+28

ММ

109,8 ц/гa  
Вологість зерна при  
збиранні врожаю – 14,0%

Херсонська

Бериславский

демонстраційні ділянки

дерново-підзолисті 
(піщані ґрунти)

кукурудза

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

Обробіток ґрунту оранка

Дата посіву 08.05.2020

Густота посіву 83 000 насінин/га

Система живлення Селітра N34,4 100 кг/га,  
КАС-32 400 кг/га

Зрошення капельне 4 000 м3

Система захисту Елюміс® 1,2 л/га

Густота до збирання 80 000 рослин/га

Дата збирання врожаю 22.10.2020

РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЇ (UAH)*

С
ТА

Т
Т

І В
И

Т
РА

Т Витрати на насіння** 4300

Витрати на добрива 3300

Витрати на гербіциди 840

Витрати на полив 10 000

Загальні витрати 18 440

Грошовий оборот (виручка) 75 209

N 163 P 0 K 0

Олександр Заїка
Торговий представник по Дніпропетровській  
та Херсонській областях

Не достаток опадів був компенсований капельним 
зрошенням. А також використана інтенсивна техно-
логія, що в свою чергу дозволило гібриду прекрасно 
розкрити свій потенціал. Гібрид добре переніс пові-
тряну засуху під час цвітіння, та наливу зерна.
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КУКУРУДЗА НА ЗЕРНО 

MAS 34.B 

MAS 30.M 
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Cтандарт №6
Cтандарт №5

Cтандарт №3

Cтандарт №4

Результати врожайності.  
R&D дослідження 2019, 7 локацій, 
врожайність >125 ц/га
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ож
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, ц
/г

а

Волога зерна при збиранні, %

ФЕНОМЕНАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 
ВРОЖАЙНОСТІ

 ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЮ  
ПОНАД 160 Ц/ГА

 ВИСОКА ПЛАСТИЧНІСТЬ  
та добра адаптація до жаркого 
континентального клімату

 ШВИДКА ВОЛОГОВІДДАЧА

 РАННІЙ ЗБІР ЗМЕНШУЄ ВИТРАТИ

MAS 34.B

СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ |  FAO 330 NEW

Напрям використання: Зерно
Тип зерна:  Зубоподібний 
Висота рослини: Cереднє
Висота кріплення качана: Середнє
Флексибільність качана:  MED
Сума активних T° до цвітіння: 940°C
Сума активних T° до стиглості: 1850°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІБРИДА

Кількість рядів:  16-18
Кількість зерен у ряду: 32-38
Маса 1000 зерен (г):  320-340

СКЛАДОВІ ВРОЖАЙНОСТІ

Стартовий ріст:  8
Посухостійкість: 8
Stay green: 7
Вологовіддача: 8
Стійкість проти вилягання:
під час вегетації: 8
після вегетації: 7

АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

Умови з достатнім  
зволоженням  Умови з нестійким  

зволоженням

Рекомендована 
густота до збирання 
(рослин/га)

70-80 000 60-70 000

Фузаріоз качана:  7
Фузаріоз стебла: 7
Летюча сажка:  7
Пухирчата сажка:  8

Бали (1-9)

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



ОХОРОНЕЦЬ ВАШОГО 
ВРОЖАЮ

 ВИСОКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЮ
легко конкурує з кращими конкурентами 
свого сегменту

 СИЛЬНА АГРОНОМІЯ
гарний фітосанітарний стан рослини

 СТАБІЛЬНІСТЬ
високі результати не залежно від типу 
ґрунту та умов

MAS 48.L

СЕРЕДНЬОПІЗНІЙ |  FAO 380 NEW

Напрям використання: Зерно
Тип зерна:  Зубоподібний 
Висота рослини: Середня
Висота кріплення качана: Середнє
Флексибільність качана:  MED
Сума активних T° до цвітіння: 960°C
Сума активних T° до стиглості: 1960°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІБРИДА

Кількість рядів:  16-18
Кількість зерен у ряду: 32-36
Маса 1000 зерен (г):  310-330

СКЛАДОВІ ВРОЖАЙНОСТІ

Стартовий ріст:  8
Посухостійкість: 9
Stay green: 8
Вологовіддача: 7
Стійкість проти вилягання:
під час вегетації: 9
після вегетації: 9

АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

Умови з достатнім  
зволоженням  Умови з нестійким  

зволоженням

Рекомендована 
густота до збирання 
(рослин/га)

70-85 000 60-70 000

MAS 48.L 
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Cтандарт №2

Результати врожайності.  
R&D дослідження 2019, 5 локацій, південь, 
в умовах посухи

Ур
ож

ай
ні

ст
ь 

пр
и 

зб
ир

ан
ні

, ц
/г

а

Волога зерна при збиранні, %

Фузаріоз качана:  7
Фузаріоз стебла: 8
Летюча сажка:  7
Пухирчата сажка:  8

Бали (1-9)

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ



СЕРЕДНЬОСТИГЛИЙ  |  FAO 340

АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

GREEN

СТВОРЕНИЙ ДЛЯ 
МАКСИМАЛІСТІВ

 МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ             
ЗЕРЕН У РЯДУ  
в українському порфоліо кукурудзи 

 АДАПТИВНІСТЬ ДО             
ПОСУШЛИВИХ УМОВ
з відмінною толерантністю 
до високих температур 

 ЗДОРОВА РОСЛИНА ТА ЗЕРНО
завдяки стійкості проти фузаріозу качана

MAS 37.V

Умови з достатнім  
зволоженням  Умови з нестійким  

зволоженням

Рекомендована 
густота до збирання 
(рослин/га)

70-75 000 65-70 000

Кількість рядів:  14-16
Кількість зерен у ряду: 36-40

СКЛАДОВІ ВРОЖАЙНОСТІ

Стартовий ріст:  6
Посухостійкість: 9
Stay green: 8
Стійкість проти вилягання:
під час вегетації: 8
Бали (1-9)

АГРОТЕХНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Вміст крохмалю: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Перетравність волокон:  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Загальна кормова цінність:  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

КОРМОВІ ПАРАМЕТРИ

Напрям використання: Силос /зерно/біогаз
Тип зерна:  Зубоподібний 
Висота рослини: Висока
Висота кріплення качана: Cередня
Сума активних T° до цвітіння: 940°C
Сума активних T° до стиглості
зерна 32% сухої речовини: 1600°C

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІБРИДА
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КУКУРУДЗА НА ЗЕРНО ТА СИЛОС

ХАРАКТЕРИСТИКИ І ПЕРЕВАГИ  
ГІБРИДІВ GREEN+ ДЛЯ ФЕРМЕРІВ:

  Властивість stay-green
  Більше гнучкості у даті збирання від +5 до 10 днів

  Краща організація збору врожаю 

  Більше розчинних цукрів     
  Краща консервація в силосі (+3% фуражного зерна) 
  Швидший початок бродіння і зниження рН

  Повільніше вивільнення сухої речовини
  Вища валоризація клітковини (+5% перетравної 

клітковини)
  Легше подрібнення зернин

ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ  

ЗБЕРІГАННЯ В СИЛОСІ

 ГОДІВЛЯ



РЕЗУЛЬТАТИ ВРОЖАЙНОСТІ (Ц/ГА) MAS 96.P У 2019-2020 РОКАХ
 

    – Врожайність у перерахунку на базову вологість, ц/га            – Вологість зерна при збиранні врожаю, %

Область  Район Рік

127.0 20.1 Миколаївська Первомайський 2019

120.0 18.0 Миколаївська Вітовський 2019

113.4 17.2 Дніпропетровська Нікопольський 2019

110.0 17.1 Дніпропетровська Петриківський 2019

98.4 15.6 Дніпропетровська Верхньодніпровський 2019

95.7 14.2 Херсонська Бериславський 2020

92.0 14.8 Дніпропетровська Магдалинівський 2019

89.8 15.4 Дніпропетровська Новомосковський 2019

80.2 14.0 Одеська Кодимський 2019

80.0 18.0 Миколаївська Первомайський 2020

%ц/га

Одеська  

Миколаївська  

Херсонська

Дніпропетровська  

Область  Район Рік

78.2 15.8 Херсонська Каховський 2020

73.0 0.0 Одеська Овідіопольський 2020

69.1 11.3 Дніпропетровська Дніпропетровський 2019

69.0 17.6 Миколаївська Снігурівський 2020

69.0 12.6 Дніпропетровська П'ятихатський 2019

67.0 18.6 Миколаївська Врадіївський 2019

67.0 15.0 Миколаївська Первомайський 2019

53.6 18.1 Одеська Подільський 2020

52.7 12.6 Дніпропетровська Апостолівський 2019

46.3 12.5 Дніпропетровська Софіївський 2019

%ц/га

120.0 
18.0%

113.4 
17.2%

111.0 
17.1%

98.4 
15.6%

92.0 
14.8%

89.8 
15.4%

69.1 
11.3%

80.2 
14.0%

69.0 
12.6%

52.7 
12.6%

46.3 
12.5%

80.0 
18.0%

69.0 
17.6%

67.0 
18.6%

67.0 
15.0%

127.0 
20.1%

73.0 
0.0%

53.6 
18.1%

95.7 
14.2%

78.2 
15.8%

ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ  

ЗБЕРІГАННЯ В СИЛОСІ

 ГОДІВЛЯ



42

Костянтин Головашич
Менеджер з продукту по кукурудзі MAS Seeds

MAS 37.V 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

Обробіток ґрунту оранка

Дата посіву 08.05.2020

Густота посіву 83 000 насінин/га

Система живлення Селітра N34,4 100 кг/га,  
КАС-32 400 кг/га

Зрошення капельне 4 000 м3

Система захисту Елюміс® 1,2 л/га

Густота до збирання 80 000 рослин/га

Дата збирання врожаю 22.10.2020

РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЇ (UAH)*
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Витрати на насіння** 3 200

Витрати на добрива 3 300

Витрати на гербіциди 840

Витрати на полив 10 000

Витрати на сушку насіння 150

Загальні витрати 17 490

Грошовий оборот (виручка) 65 551
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Область: 

Район: 

Площа посіву, га: 

Тип ґрунту: 

Попередник:

Гібрид кукурудзи MAS 37.V підходить як на 
вирощування на зерно, так і на силос. На да-
ному полі гібрид вирощувався як зерновий і 
його результати врожайності порівнювалися 
з конкурентними зерновими гібридами інших 
іноземних компаній. Зерно мало відмінну 
якість та не було уражене хворобами. Завдя-
ки тому, що поле знаходилось під поливом, не 
спостерігався дефіцит вологи та були наявні 
всі умови для розкритті максимального по-
тенціалу урожайності.    
 
     
     
     

CУМА АКТИВНИХ  
ТЕМПЕРАТУР

Сума температур від посіву  
до фізіологічної стиглості
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°C

%

ПОТРЕБА У ВОДІ

Потреба у воді від посіву 
до фізіологічної стиглості

410 ММ

ОПАДИ

Загальна кількість опадів від 
посіву до фізіологічої стиглості

260

+22

ММ

%

95,7 ц/гa  
Вологість зерна при  
збиранні врожаю – 14,2%

Херсонська

Бериславский

демонстраційні ділянки

дерново-підзолисті 
(піщані ґрунти)

кукурудза

N 163 P 0 K 0

ОГЛЯД КЛІМАТИЧНИХ УМОВ В ПОРІВНЯННІ З СЕРЕДНІМИ ДАНИМИ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ 
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Фактична кількість опадів за період вегетації, мм                     Потреба у воді                        Періоди стресів

 *Розрахунок технології не включає витрати на оренду землі, техніку, пальне, амортизацію,   
  заробітну плату. Середні ціни взяті із прайс-листів дистриб’юторів у вільному доступі. Ціна  
   насіння кукурудзи на умовах FOB – 4 068 UAH перерахована по курсу НБУ на 18.12.2019 р.
**Ціна на насіння зі стандартним протруюванням.

В сезоні 2020 в Первомайському районі Микола-
ївської області загальна кількість опадів була кри-
тично низькою. Але в господарстві є можливість 
вирощувати кукурудзу на поливі. Сам полив було 
проведено не значною кількістю але в самі критичні 
моменти для кукурудзи. В період в 5-7 листів, цвітіні 
та під час наливу зерна.



MAS 37.V 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

Обробіток ґрунту оранка

Дата посіву 22.04.2020

Густота посіву 78 000 насінин/га

Система живлення Нітроамофос 80 кг/га

Зрошення дощовальною машиною 500 м3

Система захисту Примекстра® TZ Гголд 500 SC 4 л/га

Густота до збирання 74 000 рослин/га

Дата збирання врожаю 13.10.2020

РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЇ (UAH)*
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Витрати на насіння** 3 000

Витрати на добрива 960

Витрати на гербіциди 1 080

Витрати на полив 1 250

Витрати на сушку насіння 2 500

Загальні витрати 8 790

Грошовий оборот (виручка) 62 331
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27. квіт 4. трав 11. трав 18. трав 25. трав 1. черв 8. черв 15. черв 22. черв 29. черв 6. лип 13. лип 20. лип 27. лип 3. серп 10. серп 17. серп 24. серп 31. серп 7. вер 14. вер 21. вер 28. вер
0 мм

120 мм

240 мм

360 мм

480 мм

600 мм

Область: 

Район: 

Площа посіву, га: 

Тип ґрунту: 

Попередник:

Цього року погодні умови в Південних регіонах 
України були дуже непростими і всі посіви під-
давалися значним стресам на протязі всього 
вегетаційного періоду. Наше демонстраційне 
поле знаходилось на схилі, що мало свої нега-
тивні наслідки на врожайність та мало перебої 
з поливом, тому результати по врожайності 
були нижчими в порівняні зі попередніми рока-
ми, але при всіх цих умовах наш гібрид кукуру-
дзи MAS 37.V дав непоганий врожай. За весь 
вегетаційний час рослини кукурудзи виглядали 
здоровими, без затримки в розвитку та без 
явно виражених ознак хвороб.
     
     

% %

CУМА АКТИВНИХ  
ТЕМПЕРАТУР

Сума температур від посіву  
до фізіологічної стиглості

2047

-3

°C

ПОТРЕБА У ВОДІ

Потреба у воді від посіву 
до фізіологічної стиглості

388 ММ

ОПАДИ

Загальна кількість опадів від 
посіву до фізіологічої стиглості

393

+24

ММ

Іван Лебединський
Менеджер по роботі з ключовими клієнтами MAS Seeds

91,0 ц/гa  
Вологість зерна при  
збиранні врожаю – 18,0%

Миколаївська

Первомайський

демонстраційні ділянки

чорноземи легко- або 
середньосуглинкові

ріпак

N 13 P 13 K 13

ОГЛЯД КЛІМАТИЧНИХ УМОВ В ПОРІВНЯННІ З СЕРЕДНІМИ ДАНИМИ ЗА ОСТАННІ 10 РОКІВ 
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Фактична кількість опадів за період вегетації, мм                     Потреба у воді                        Періоди стресів

Гібрид Mas 37.V Інтенсивного типу, що прекрасно 
підходить для поливу. На даному полі було вико-
ристано не значну кількість мінерального добрива, 
та поливу. Але навіть при цьому гібрид показав до-
стойний урожай в рамках Миколаївської області для 
2020 року. 

 *Розрахунок технології не включає витрати на оренду землі, техніку, пальне, амортизацію,   
  заробітну плату. Середні ціни взяті із прайс-листів дистриб’юторів у вільному доступі. Ціна  
   насіння кукурудзи на умовах FOB – 4 068 UAH перерахована по курсу НБУ на 18.12.2019 р.
**Ціна на насіння зі стандартним протруюванням.



MAS Seeds є прогресивною компанією, з якою знайомий вже не перший рік. 
Нам гібриди поставляються завжди вчасно, насіння має високу якість та 
гібриди відрізняються своєю продуктивність, стабільність та урожайністю. 

Цього року ми посіяли на поливі новий гібрид кукурудзи MAS 48.L, який нам 
порекомендував менеджер MAS Seeds. Я був приємно вражений резуль-
татами. Ми отримали 140 ц/га при вологі 16%. В цьому гібриді ми бачимо 
великий потенціал та він є конкурентним на ринку. Дуже радує, що компанія 
MAS Seeds розуміється на наших потребах та виводить гібриди, що підхо-
дять до наших умов вирощування. 
 
 

З компанією MAS Seeds ми співпрацюємо вже на протязі п’яти років. 
MAS Seeds зарекомендували себе як стабільна компанія, яка щороку 
удосконалює та оновлює своє портфоліо. 

В цьому році на демонстраційних посівах було представлено новин-
ку — гібрид соняшника MAS 880.SU, який є толерантним до гербіциду 
Експрес® та стійким до вовчка соняшникового сьомої раси. Цей гі-
брид показав найвищу врожайність в порівнянні з іншими гібридами 
насіннєвих компаній.  

Беручи до уваги аномальні погодні умови цього року, найвищу ре-
зультативність продемонстрував MAS 93.CP з урожайністю 26,4 ц/га, 
тому в наступному році саме цей гібрид буде на наших полях.  

Ми задовільні співпрацею з компанією MAS Seeds та плануємо і далі 
сіяти її гібриди.

Працюємо з компанією MAS Seeds вже декілька років. В цьому році ми 
сіяли демо-лінійку гібридів кукурудзи та соняшника усіх брендів іноземної 
селекції, що представлені в Україні. Хоча гібридів було дуже багато, але 
гібриди MAS Seeds відрізнялися дуже вигідно від конкурентів. Найбільше 
сподобались з кукурудзи гібриди MAS 25.F та MAS 24.C.  

Цього року ситуація з вологою була дуже критична і урожайність гібри-
дів всіх компаній впала в порівняні з минулим роком, але гібриди компанії 
MAS Seeds змогли показати результат на рівні 45 ц/га. Для порівняння, 
конкуренти більше 35 ц/га в таких умовах не дали. Я вважаю, що це чудові 
результати за умови 50 мм опадів за період вегетації і абсолютно сухого 
серпня. 

Соняшник також нас повністю задовільнив. Серед 40 гібридів посіяних на 
демо-полі, гібриди MAS Seeds входили в ТОП-5. MAS 85.SU та MAS 93.CP 
показали дуже гарні результати — 23 и 24 ц/га відповідно, при тому що 
типова урожайність була 18-19 ц/га. Ми не знаємо точно, за рахунок чого 
гібриди MAS Seeds мали більшу врожайність, але припускаємо, що це зав-
дяки обробці насіння Agrostart+, що включає в собі інсектицид, фунгіцид та 
біостимулятор. 

Також мене повністю задовольняє ціна насіння MAS Seeds. У товарний по-
сів для себе я обрав гібрид MAS 85.SU під Express®-технологію і кукурудзу 
MAS 24.C з ФАО 280. 

Володимир Іванович Бучило
Керівник ТОВ «Діоніс»

Миколаївська область 
Кривоозерський район

  

Володимир Миколайович Полюхович
Головний агроном  

АФ ТОВ  «Красний Забойщик»

Дніпропетровська область  
Криворізький район

Анатолій Васильович Міхов
Головний агроном ФГ «Міхов А.В.»

Татарбунарський район  
Одеська область
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Компанію MAS Seeds знаємо давно та працюємо з ними вже біля чотирьох 
років. Ми сіємо гібриди MAS Seeds як на товарних посівах, так і вже котрий 
рік поспіль сіємо всю лінійку гібридів на демо-посівах, тому ми перші дізна-
ємося про новинки компанії та бачимо які з них мають великий потенціал.  

В цьому році ми посіяли MAS 24.С в товарних посівав під капельне зрошен-
ня та отримали 83,2 ц/га. Ми задоволені роботою з компанією, нам подоба-
ється їх дистриб’ютори та якість їх гібридів нас також влаштовує. Плануємо 
і надалі  співпрацювати. 

З гібридами соняшника компанії MAS Seeds ми вперше познайомились 
декілька років тому на демо-полі у сусідньому господарстві. На вигляд  
гібриди MAS Seeds відрізнялись від інших своєю виповненістю кошика та 
мінімальним ураженням хвороб. За результатами демо-ділянок ми вирі-
шили спробувати та перевірити гібрид MAS 87.IR в товарних посівах, що 
йде під технологію Clearfield®. Цей гібрид має дуже високий вміст олії та в  
2018 році урожайність була 32 цга. 

2020 рік видався дуже складним для фермерів — за відсутності на-
лежної вологи та високих температур 40+ соняшнику було дуже важ-
ко сформувати високу врожайність, але, незважаючи на це, гібри-
ди компанії MAS Seeds показали себе, як дійсно посухо-жаро стійкі 
та дуже толерантні до хвороб. В цьому році дійсно гарно себе по-
казали гібриди MAS 93.CP, MAS 96.P, MAS 85.SU та наш незамінний  
MAS 87.IR, що в котрий раз довів нам свою стабільність та повністю задо-
вольнив наші потреби. 

На наступний рік я однозначно збільшу площу під соняшники MAS Seeds, 
особливо під гібриди MAS 87.IR та MAS 93.CP. 

 

Віктор Дмитрович Бушилов 
Директор ТОВ  «Підгур’ївське»         

Миколаївська область 
Первомайський район

Компанія MAS Seeds є нашим надійним партнером вже протягом 5 ро-
ків і посівні площі, зайняті гібридами соняшника і кукурудзи MAS Seeds, 
незмінно ростуть в нашому господарстві. 

Цього року ми сіяли високоолеїновий соняшник MAS 86.OL, а також 
універсальний, дуже продуктивний та простий у вирощувані гібрид  
кукурудзи MAS 30.М, який показує чудовий результат із року в рік. 

Маємо чудові результати по соняшнику MAS 86.OL, що був посіяний на 
площі в 100 га. Урожайність склала 35 ц/га та вихід олеїнової кислоти — 
86%. Отримали солідну доплату за якісні показники соняшнику. 

Кукурудза MAS 30.М зібрана з урожайністю 40 ц/га та на момент зби-
рання волога складала 14,6%. Вологовіддача цього гібриду нас радує 
завжди. У звязку з нестачею вологи кукурудза була посіяна кулісним 
методом на 2,10 м. При такій технології така урожайність в південній 
частині Одеської області є дуже чудовим результатом. Наступного року 
ми плануємо збільшити площі під гібриди MAS Seeds ще на 150 га. 

Микола Степанович Вейцман 
Головний агроном ТОВ «Правда» 

Татарбунарський район  
Одеська область    

 Дмітрієв Олексій Миколайович 

Директор ТОВ «Злато Таврії» 

Херсонська область  
Бериславський район
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Вадим Багірян
Національний директор  
з продажів
+38 067 552 07 14
bagiryan@maisadour.com

Іван Лебединський
Менеджер по роботі
з ключовими клієнтами
+38 067 552 07 58
lebedinskiy@maisadour.com

Ігор Кулініч
Директор по роботі  
з дистриб’юцією  
та ключовими клієнтами
+38 067 552 07 07
kulinich@maisadour.com

Олександр Маняк
Миколаївська область
+38 067 552 07 55
a.manyak@maisadour.com

Олександр Заїка
Дніпропетровська
та Херсонська області
+38 067 552 07 15
a.zaika@maisadour.com

Станіслав Ставрат
Керівник регіону
+38 067 552 07 54 
s.stavrat@maisadour.com

Сергій Коваль
Одеська область
+38 067 552 07 18
s.koval@maisadour.com



ТОВ «АГРОСЕМ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +38 (044) 583 07 25 

ТОВ «ВІТАГРО ПАРТНЕР». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +38 (038) 454 00 26

ТОВ «СПЕКТР-АГРО». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +38 (044) 520 94 30

ТОВ «ФІРМА ЕРІДОН» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +38 (044) 536 92 00
+38 (044) 501 88 30

ПП «БІЗОН-ТЕХ 2006». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +38 (044) 391 44 40
 +38 (044) 391 44 41

ТОВ «ЗАХІД АГРОБІЗНЕС». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +38 (0362) 62 92 84
+38 (067) 354 03 02  

ТОВ «ХІМАГРОСТЕП» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +38 (0532) 60 62 61

ТОВ "АГРОПОІНТ СОЛЮШНС" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +38 (044)  465 64 55

ТОВ «АГРОРОСЬ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +38 (04735) 2 35 90

ТОВ «СУФФЛЕ АГРО УКРАЇНА». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +38 (03842) 7 28 31

ФОП Малик Н.С. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +38 (067) 709 29 66

ДИСТРИБ’ЮТОРСЬКА МЕРЕЖА

ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

ТОВ «СП МИКОЛАЇВСЬКЕ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +38 (067) 574 07 28

ТОВ "ХАРВІСТ ТРЕЙДІНГ" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +38 (095) 295 04 93

ТОВ «АП ІМПОРТ»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +38 (044) 498 22 40

ТОВ «АГРОСІДС». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +38 (067) 900 87 78
 +38 (098) 900 87 78

 

Підписуйтесь на офіційні сторінки MAS Seeds Україна  
в Facebook і Youtube, щоб бути в курсі останніх подій!



Адреса центрального офісу:

08320, Київська область, Бориспільський р-н,  
с. Велика Олександрівка, вул. Соборна, 59-Б

masseeds.ua

MAS Seeds – це бренд Кооперативної групи MAÏSADOUR


