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КАТАЛОГ ГІБРИДІВ
ЦУКРОВОГО БУРЯКУ

приклад, гібриди Пітон і Койот у Франції і Нідерландах, а Бакара – в Україні, вже на протязі багатьох років користуються найбільшим попитом на ринках цих
країн і дають найбільші прибутки.
Наші гібриди кращі по стійкості до кореневих гнилей.
SESVANDERHAVE пишається тим вагомим внеском,
що зробили науковці компанії для створення стійких
гібридів цукрових буряків до ризоктонії (бура гниль
коренеплодів), або, одночасно, ризоманії і ризоктонії,
і що це вирішило багато проблем навколишнього середовища.
Серед гібридів, стійких до кореневих гнилей в умовах України, кращими є Бізон, Гладіатор(СН-741), Анаконда, Панда, Пітбуль і Боа.

Генеральний директор ТОВ «Сесвандерхаве-Україна» О.Мельник про

ПЕРЕВАГИ НАСІННЯ ВІД SESVANDERHAVE
Компанія SESVANDERHAVE (Бельгія) – головний виробник насіння цукрового
буряку у світі. Завдяки найкращій генетиці буряку та створенню високопродуктивних
гібридів ми вже багато років надійно посідаємо лідируючі позиції.
Наші гібриди кращі по стійкості до ризоманії.
Одним з найбільших досягнень у селекції цукрових буряків є створення гібридів, стійких до ризоманії, збудником якої є вірус некротичного пожовтіння
жилок буряків і який переноситься до рослин ґрунтовим грибом Роlymixa betae. Починаючи з 70-х років
минулого століття ця хвороба дуже швидко розповсюдилась по всіх бурякосійних зонах і тільки завдяки селекційній компанії SESVANDERHAVE було зроблено вирішальну роль у подолання цієї проблеми. В
1984 році видатний селекціонер нашої компанії п. De
Biaggi створив перший у Європі гібрид цукрових буряків, стійкий до ризоманії, що був названий «Різор». На
даний момент не буде перебільшенням нагадати, що
завдяки саме цьому гібриду наша компанія врятувала
цукрові буряки як сільськогосподарську культуру для
вирощування у сильно заражених цією хворобою регіонах Європи.
Селекціонери SESVANDERHAVE продовжують
працювати над покращенням продуктивності і якості
гібридів, стійких до ризоманії і їх прогрес у генетиці
останніх років, втілений в насіннєвий матеріал, дозволив більшості буряководів Франції, Бельгії, Нідерландів та інших країн вирощувати на своїх полях тільки
стійкі до ризоманії гібриди.
Оскільки хвороба як і рослини буряків постійно
еволюціонують, вочевидь поява нових патотипів хвороби із можливим ушкодженням комерційних посівів
цукрових буряків, що вже мають гени стійкості. Така
ситуація вимагає великих зусиль від селекційних

компаній щодо постійного поліпшення їх продукції
завдяки новим генам стійкості. Ми горді за компанію
SESVANDERHAVE, яка завдяки своїй «Тандем Технології» («Tandem Technology®») вже запропонувала буряківникам нову генерацію таких гібридів.
SESVANDERHAVE – лідер створення гібридів, що
одночасно поєднують стійкість до ризоманії і цистової бурякової нематоди.
Науковці SESVANDERHAVE першими створили
FlexFieldR генотипи, що мають разючу поведінку на
уражених нематодами полях та показують агрономічно-цінні характеристики на рівні тих, що мають RT гібриди (толерантні до ризоманії) на неуражених полях.
Це стало революційним вирішенням проблеми.
Останні досягнення селекціонерів по створенню
сортів із подвійною толерантністю до ризоманії і нематоди привели до підвищеного попиту на них зі сторони фермерів. Наразі у Франції, Бельгії та ін. країнах
Західної Європи фермери засівають NeT гібридами
більше половини площ.
Нематодостійкі гібриди від SESVANDERHAVE для
ринку України – це Бізон, Гладіатор (СН-741), Пітбуль
і Балі.
Наші гібриди кращі по продуктивності (збору
цукру з гектара).
В Україні, Бельгії, Франції, і в Нідерландах офіційні
випробування постійно підтверджують, що гібриди
цукрових буряків селекції SESVanderHave займають
лідерські позиції серед інших по продуктивності. На-

Наші гібриди кращі по стійкості до хвороб листя.
Найбільш шкодочинною хворобою листового
апарату буряку є церкоспороз. Нажаль, у гібридів
спостерігається сильно негативна кореляція між
рівнем стійкості до церкоспорозу та потенціалом
продуктивності. Ось чому, маючи надійний прогноз та провівши одне, чи два обприскувань, фермерові краще використовувати високопродуктивний сорт із низькою, чи середньою резистентністю
до хвороб листя. Селекціонери SESVANDERHAVE
мають власний генетичний матеріал, що може продукувати сорти із різним рівнем стійкості, від дуже
низького до дуже високого, аби задовольнити
адекватне рішення побажань буряководів. Донедавна сорти цукрових буряків із дуже високим рівнем резистентності до церкоспорозу пропонувались для ринку США, Італії, та ін., але і в Україні все
більше таких гібридів: це Вапіті (стандарт стійкості
до борошнистої роси), та церкостійкі Бізон, Аргумент, Анаконда і Панда.
Ми використовуємо кращі наукові напрацювання
для прискореного створення нового продукту. Щойно введений в експлуатацію дослідницький центр
(вартість 20МЄвро), дає можливість скоротити у 4
рази час на створення готового селекційного матеріалу. Центр являє собою фітотрон з лабораторіями
молекулярної біології, фітопатології, імбридингу, гібридизації та ін., де працюють відомі фахівці з багатьох країн світу.
Start Up від SESVANDERHAVE – краще рішення
для підвищення швидкості проростання насіння цукрового буряку у польових умовах (скорочується час
від сівби насіння у полі до появи сходів, завдяки чому
отримують більш дружні і вирівняні посіви).
Під час цього процесу насіння по спеціальній технології замочується та промивається, аби видалити
природні інгібітори проростання (використовують

мало-концентровані хімічно-водні розчини), і праймується – активуються початкові етапи проростання.
Потім обережно всі процеси гальмуються і насіння
дражується. Таким чином, після сівби активованим насінням, в залежності від погодних умов, сходи в полі
з’являються на 3…6 днів раніше, що обумовлює приріст врожаю на 1.5%...2.0%.
Драже SESVANDERHAVE – це рівномірне розміщення насінини в рядку, захист проростку від
шкідників і хвороб, бережливе ставлення до навколишнього середовища і поліпшення польової
схожесті. Наша компанія створила драже (дражувальну масу), що підтримує природнє середовище
між насіниною і ґрунтом, що містить життєво необхідні
для росту рослини воду, кисень та поживні речовини.
Особлива увага була приділена структурі оболонки,
оскільки матеріал і його кількість прямо впливають на
величину пористості драже. Спеціальна дражувальна
пудра разом з водною дисперсією алюмінієвого комплексу, зв’язуючими речовинами та іншими компонентами, створюють унікальну масу з абсорбуючими
властивостями.
Завдяки цим новітнім наробкам наше драже
працює як мембрана живої клітини:
l регулює надходження до насінини з ґрунту в необхідних кількостях води, кисню та поживних речовин. Таким чином створюється сприятливе середовище для проростання насінини, що гарантує дружність
сходів.
Завдяки вищенаведеним перевагам, наша компанія
щорічно реалізує більше 1,7М п.о. комерційного насіння у країни Європи та Америки, а також сотні тон спеціального посівного матеріалу у країнах Азії і Африки.
Новий напрямок SESVANDERHAVE – створення спеціальних гібридів для Індії, Нової Зеландії та Австралії,
так званих «тропічних буряків».
SESVANDERHAVE пропонує більше 360 гібридів
для 60 країн світу.
Частка насіння гібридів цукрового буряку селекції
SESVANDERHAVE в Україні є найбільшою: щорічно ми
реалізуємо сотні тисяч посівних одиниць.
Всі нові гібриди одночасно з державними випробуваннями обов’язково перевіряються на спеціальних
полігонах найбільших агрохолдингів, що дає змогу
об’єктивно їх оцінити та прискорити впровадження у
виробництво.
Наш насіннєвий завод у Київській області дає змогу
оперативної підготовки насіння під замовлення та перевірки посівного матеріалу в сертифікованій насіннєвій лабораторії.
Девіз SESVANDERHAVE: успіх – у співпраці. Наша
ціль – прибуток буряківників.

ІМПАКТ

КРОКОДИЛ

КРАЩИЙ У ЦУКРОВАРІННІ

ДИПЛОЇД N-ТИПУ

СТІЙКИЙ ДО ОСНОВНИХ ХВОРОБ

ДУЖЕ ВИСОКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОДУКТИВНОСТІ

КРАЩИЙ ГІБРИД ДЛЯ РАННЬОГО ПЕРІОДУ ЗБИРАННЯ

ПЕРЕВАГИ
Диплоїд Z/NZ-типу
Гібрид з високим виходом
цукру

надзвичайно висока
врожайність
дуже пластичний до різних
грунтовокліматичних умов

Раннє накопичення цукру
(період вегетації - 170 днів)

стійкий до ризоманії

Толерантний до церкоспорозу,
висока стійкість до ризоманії та
борошнистої роси
Високотехнологічний у
збиранні

КРОКОДИЛ. ГІБРИД,
ПЕРЕВІРЕНИЙ ЧАСОМ

високий вихід цукру

Потенціал врожайності більше
80 т/га

Вражаюча доброякісність соку

ІМПАКТ. ЗБАЛАНСОВАНИЙ
ЗА ВСІМА ПОКАЗНИКАМИ

ПЕРЕВАГИ

толерантний до церкоспорозу
добре відгукується на
мінеральні добрива
рекомендується для пізнього
збирання

КАЛЕНДАР ВИКОПУВАННЯ

КАЛЕНДАР ВИКОПУВАННЯ

Імпакт: рекомендований період викопування

Крокодил: рекомендований період викопування
Жираф

ІМПАКТ
Коала

Коала

Койот

Койот

Шейен

Шейен

Бакара

КРОКОДИЛ

Пітон

Бізон

Предатор

Пітон

початок

середина

початок

закінчення

www.sesvanderhave.com

www.sesvanderhave.com

середина

закінчення

БАКАРА – СТАНДАРТ ПРОДУКТИВНОСТІ
ЦУКРОВОГО БУРЯКУ

БАКАРА
ГАРАНТОВАНИЙ ПРИБУТОК
ПЕРШИЙ ГІБРИД ПО РЕАЛІЗАЦІЇ НАСІННЯ В УКРАЇНІ
В РЕКОРДНОМУ ПО ВРОЖАЙНОСТІ ЦУКРОВОГО БУРЯКУ 2014 р.

ПЕРЕВАГИ
Диплоїд NZ-типу з
стабільно-високим
потенціалом продуктивності
Перевірений у всіх зонах
бурякосіяння
Здоровий коренеплід
Стійкість до церкоспорозу,
борошнистої роси і
стеблування
Висока продуктивність при
ризоманії
Добра придатність до
механізованого збирання

БАКАРА. ГІБРИД
ДЛЯ ВСІХ ЗОН БУРЯКОСІЯННЯ

2014 рік став рекордним по врожайності цукрового буряку та збору цукру
в країнах Східної Європи. Так, середня
врожайність цієї культури в Україні та в
Білорусі становила більше 47т/га, в Молдові – 45т/га, в Російській Федерації –
більше 36т/га.
Це насамперед тому, що рік видався
для буряківників досить сприятливим (від
умов року залежить до третини врожаю),
але на продуктивність впливає маса факторів, зокрема строки посіву, підготовка
ґрунту, норма висіву насіння, забур’яненість посівів, ступінь ураження рослин
хворобами і шкідниками, час збирання
врожаю. Цілком очевидно, що впровадження у виробництво високопродуктивних гібридів іноземної селекції є дуже
важливим фактором отримання високих
врожаїв останніх років, оскільки насіння,
як носій генетичного потенціалу, має частку 15% і більше в прирості врожаю.
Компанія Сесвандерхаве (Бельгія) є
світовим лідером в селекції та насінництві цукрового буряку і пропонує біля
360 гібридів у 60 країнах світу. Гібриди
Сесвандерхаве – це високопродуктивний
матеріал, що відрізняється високою пластичністю до умов вирощування.
Як приклад - один з таких гібридів:
«Бакара». Це диплоїдний гібрид N(NZ)-типу, стійкий до ризоманії і толерантний до
церкоспорозу. В 2007 році внесений до
Реєстру сортів рослин України (Лісостеп,
Степ, Полісся), Молдови, Білорусі і Російської Федерації (Центрально-Чорноземний район і Північний Кавказ) і з того часу
є одним із лідерів продаж.

КАЛЕНДАР ВИКОПУВАННЯ
Бакара: рекомендований період викопування
Жираф
Коала
Койот
Шейен
БАКАРА
Пітон

Предатор
початок

середина

закінчення

www.sesvanderhave.com

www.sesvanderhave.com

Вже на стадії сортовипробування Бакара показала стабільно високі показники
продуктивності. Наприклад в зоні Лісостепу середня врожайність становила 56т/га,
тоді як врожайність умовного стандарту –
46т/га в 2004р. і 62т/га та 46т/га в 2005р.
Цукристість також була значно вищою. З
часом, така-ж закономірність була відмічена в усіх виробничих посівах.
На сьогодні об’єми реалізації насіння цукрових буряків гібриду Бакара – це
тисячі посівних одиниць. Насіння користується попитом в державних підприємствах (Білорусь), в вітчизняних приватних
агрохолдингах, великих підприємств з
іноземними інвестиціями (наприклад, ТОВ
«Зюдцукер Молдова») та фермерських господарств.

В 2014р. в умовах Білорусі (демонстраційне поле Слуцького цукрокомбінату) врожайність цукрового буряку Баккара становила від 73т/га (звичайне насіння) до 77т/га
(насіння підготовлене по технології СтартАп), цукристість – 16,3% та 15,9% відповідно.
На демонстраційному полі ТОВ ІПК
«Полтавазернопродукт» (Глобінський район Полтавської області) серед 33 гібридів різних селекціонерів Бакара зайняла
друге місце: мала врожайність 58т/га при
цукристості 20,4%.
В Молдові у виробничих посівах
2014 р. Baccara показала найвищу врожайність – 100т/га. В цій республіці вже
на протязі років Бакара є стандартом
для державного випробування сортів
цукрового буряку.

ЛЕОПАРД

ФЕДЕРІКА

ДИПЛОЇД N/NZ-ТИПУ

ДИПЛОЇД УРОЖАЙНО-ЦУКРОВОГО НАПРЯМКУ
ВИКОРИСТАННЯ (NZ-ТИПУ)

ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ ПОНАД 95 т/га

ДУЖЕ ПРОДУКТИВНИЙ ГІБРИД З ВИСОКИМ
ЗБОРОМ ЦУКРУ (ПОНАД 10 т/га)

ПЕРЕВАГИ
цукристість на рівні, або вище
стандарту
при переробці відрізняється
високою чистотою соку
має високу толерантність до
церкоспорозу та високу стійкість до ризоманії; стійкий до
цвітухи і борошнистої роси
гібрид середньораннього
вегетаційного періоду. Копку
коренеплодів можна проводити на протязі всієї збиральної
компанії

ФЕДЕРІКА. УДАР ПО
ЦЕРКОСПОРОЗУ

ПЕРЕВАГИ
цукристість 18-20%
добре адаптується до різних
умов вирощування
покращена форма коренеплоду
має високу стійкість до ризоманії
стійкий до цвітухи, борошнистої роси
середньо-толерантний до
церкоспорозу
копку коренеплодів рекомендується проводити у другій
половині збиральної компанії

ЛЕОПАРД. ІДЕАЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ
ВРОЖАЙНОСТІ ТА ЦУКРИСТОСТІ

КАЛЕНДАР ВИКОПУВАННЯ

КАЛЕНДАР ВИКОПУВАННЯ

Леопард: рекомендований період викопування

Федеріка: рекомендований період викопування

Жираф

Імпакт
Коала

Коала

Койот

Койот

Шейен

Шейен

ФЕДЕРІКА

ЛЕОПАРД

Пітон

Ліворно

Предатор

Пітон

початок
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закінчення

www.sesvanderhave.com

www.sesvanderhave.com

середина

закінчення

ПІТОН

ПЛУТОН

ДИПЛОЇДНИЙ ГІБРИД Е-ТИПУ

ДИПЛОЇД N/NZ-ТИПУ

СТАБІЛЬНА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ

ВІДМІННІ ПОКАЗНИКИ В РІЗНИХ ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ
УМОВАХ ВИРОЩУВАННЯ

ПЕРЕВАГИ

ПІТОН. КРАЩИЙ ГІБРИД
ВРОЖАЙНОГО ТИПУ

Гібрид з високим потенціалом
продуктивності
Потенціал врожайності
більше 100т/га
Здоровий коренеплід
Стійкий до ризо манії
Добра стійкість
до борошнистої роси

І
І ПРОДАЖ
НАЙБІЛЬШ 2011р.
В
У ФРАНЦІЇ
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РИЗОМАНІЇ

СОРТ СТАБІЛЬНИЙ

РОСТУ РОСЛИН

ПЕРЕВАГИ

ПЛУТОН. МРІЯ БУРЯКОВОДІВ

високоврожайний гібрид з
цукристістю вище стандарту
потенціал врожайності понад
90т/га
високотехнологічний
толерантний до
церкоспорозу
стійкий до ризоманії
копку коренеплодів можна
проводити на протязі всього
періоду збирання

КАЛЕНДАР ВИКОПУВАННЯ

КАЛЕНДАР ВИКОПУВАННЯ

Пітон: рекомендований період викопування

Плутон: рекомендований період викопування

Жираф

Жираф

Коала

Коала

Койот

Койот

Шейен

Шейен

Крокодил

Крокодил

Бізон

ПЛУТОН
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КОНТІНЕНТАЛЬ

КОЙОТ

ДИПЛОЇД Z/NZ-ТИПУ

ДИПЛОЇД NZ-ТИПУ

ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИЙ (НИЗЬКИЙ ВМІСТ
АМІННОГО АЗОТУ ТА ІНШИХ МЕЛЯСОУТВОРЮВАЧІВ)

НОВИЙ ПЕРСПЕКТИВНИЙ ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ ГІБРИД

ПЕРЕВАГИ
швидке накопичення цукру
цукристість сягає 22%
(державне випробування 2009 р.,
Івано-Франківський ДЦЕСР)
стійкий до ризоманії

ПЕРЕВАГИ

КОЙОТ. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР

швидкий розвиток і найвища
врожайність, особливо на
поливі
придатний для вирощування в
усіх регіонах бурякосіючої зони

стійкий до церкоспорозу
(7 балів) та середньо-стійкий
до борошнистої роси (6 балів)

висока якість сировини

розміщення головки
коренеплоду над поверхнею
поля – звичайне

толерантний до церкоспорозу

рекомендується для ранніх та
середніх строків збирання

КОНТІНЕНТАЛЬ.
ВРАЖАЮЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ

ПОЄДНУЄ ВИСОКУ ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ЦУКРИСТІСТЬ

“Rhizo стійкий”

копку коренеплодів рекомендується проводити протягом
всього періоду збирання

КАЛЕНДАР ВИКОПУВАННЯ

КАЛЕНДАР ВИКОПУВАННЯ

Контіненталь: рекомендований період викопування

Койот: рекомендований період викопування

Жираф

Жираф

Коала

Коала

Койот

КОЙОТ

КОНТІНЕНТАЛЬ

Шейен

Крокодил

Крокодил

Бізон

Бізон

Пітон

Пітон

початок

середина

закінчення

www.sesvanderhave.com

початок

www.sesvanderhave.com

середина

закінчення

ШЕЙЕН

КОАЛА
СПРАВЖНЯ ДОВЕРШЕНІСТЬ!

КРАЩЕ СПІВВІДНОШЕННЯ МАСИ КОРЕНЕПЛОДУ І ЦУКРИСТОСТІ

НОВИЙ ДИПЛОЇДНИЙ ГІБРИД, ЩО ПОЄДНУЄ ДУЖЕ ВИСОКУ
ЦУКРИСТІСТЬ ІЗ ВРАЖАЮЧОЮ ВРОЖАЙНІСТЮ (Z, NZ-ТИП)

НАЙКРАЩИЙ ПО КІНЦЕВІЙ ГУСТОТІ РОСЛИН В 2011р

ЛІДЕР ПРОДУКТИВНОСТІ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ЗОН ВИРОЩУВАННЯ

ПЕРЕВАГИ

КОАЛА. ГІБРИД СПРАВЖНІХ
ЛЮБИТЕЛІВ ПОТЕНЦІАЛУ

Стабільність понад 4 роки
Надзвичайний потенціал

ПЕРЕВАГИ

ШЕЙЕН. ГІБРИД, ЩО ВЕДЕ
ВАС У НОВИХ НАПРЯМКАХ

Збалансована продуктивність

Дуже висока енергія росту
рослин

Добра придатність
до машинного збирання

Кращий для раннього
викопування

Дуже надійний і стабільний

Головки коренеплодів
не виступають над грунтом

Висока енергія росту рослин

Гарна стійкість до:

Висока стійкість до рамулярії

 Церкоспорозу
 Іржі
 Мучнистої роси
 Стеблування.
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Коала: рекомендований період викопування
КОАЛА
Шейен
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ПРОДУКТИВНИЙ
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КАЛЕНДАР ВИКОПУВАННЯ
Шейен: рекомендований період викопування
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ТАЛТОС

МАГІСТР
ПОСИЛЕНА СТІЙКІСТЬ ДО ВІРУСУ РИЗОМАНІЇ

ДУЖЕ ЦУКРИСТИЙ (Z-ТИП) І ТЕХНОЛОГІЧНИЙ

ПІОНЕР ТАНДЕМ-ТЕХНОЛОГІЇ

КРАЩИЙ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ В СТРЕСОВИХ УМОВАХ

ПЕРЕВАГИ

МАГІСТР. НЕБУВАЛА СТІЙКІСТЬ
ДО РИЗОМАНІЇ

й

до

cтійк

и

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РИЗОМАНІЇ

ВАЖЛИВЕ
ЗАУВАЖЕННЯ:

Гібрид Z (NZ) типу
Дуже стійкий до ризоманії –
продукт патенту Сесвандерхаве “TandemTechnology”
Французьке визнання
Висока енергія росту рослин
навіть в умовах холодної весни
Потенціал врожайності – 120 т/га
Надзвичайно технологічний при
перебці
Стійкий до стеблування, церкоспорозу і середньостійкий до борошнистої роси
Для ранніх та середніх строків
збирання
Середньозаглиблені у грунті
коренеплоди (85-90%)

ПЕРЕВАГИ
Заглибленість коренеплодів у
ґрунті – 85-95%
Розміщення листя – більш до
напів-еректоідного
Високостійкий до ризоманії,
стійкий до церкоспорозу,
ризоктонії і борошнистої роси
Збирання коренеплодів
можливе у ранні строки
Стійкий до стеблування і
температурних стресів
Придатність до механізованого
збирання – 9 балів

КАЛЕНДАР ВИКОПУВАННЯ
МАГІСТР

КАЛЕНДАР ВИКОПУВАННЯ
Талтос: рекомендований період викопування

ЗВИЧАЙНА СТІЙКІСТЬ
ДО РИЗОМАНІЇ

Жираф

Поля, можуть бути

Коала

дуже забрудненими

ТАЛТОС

й

ХВОРОБ ЛИСТЯ

Шейен

застосування

cтійк

и

цими хворобами і
до

Крокодил
Ліворно

Магістра може бути
ПРОДУКТИВНИЙ

ТАЛТОС. СТІЙКИЙ ДО
СТРЕСОВИХ УМОВ РОСТУ

Пітон

кращим рішенням

початок
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ВАПІТІ

ЖИРАФ

ДИПЛОЇДНИЙ ГІБРИД N-ТИПУ

ДИПЛОЇД ЦУКРИСТОГО НАПРЯМКУ ВИКОРИСТАННЯ

СТІЙКИЙ ДО РИЗОМАНІЇ ТА БОРОШНИСТОЇ РОСИ

ПЕРЕВАГИ

ПЕРЕВАГИ

Розетка листя – напіверектоїдна

Розетка листя – напіврозлога

Стійкий до церкоспорозу,
толерантний до рамулярії

Стійкий до ризоманії та
борошнистої роси

Коренеплід конічної форми,
повністю заглиблений у ґрунті

ВАПІТІ. ДЛЯ БОРОТЬБИ
З ЦЕРКОСПОРОЗОМ

ЕКОНОМНЕ ВОДОСПОЖИВАННЯ

Середньостійкий до
церкоспорозу та рамулярії

Висока продуктивність у
порівнянні із стандартом у всіх
зонах бурякосіяння

Інтенсивний ріст у другій
половині вегетації

Рекомендується на час збирання
мати густоту 90-110 тисяч рослин
на гектар

Коренеплід широко-конічної
форми, добре заглиблений у
ґрунті

Кращий термін збирання –
у жовтні

Рекомендується для ранніх та
середніх строків збирання

КАЛЕНДАР ВИКОПУВАННЯ

ЖИРАФ. ЕТАЛОН
ЦУКРОНАКОПИЧЕННЯ

КАЛЕНДАР ВИКОПУВАННЯ
Жираф: рекомендований період викопування

Вапіті: рекомендований період викопування

ЖИРАФ

Коала

Коала

Імпакт

Койот

Крокодил

Шейен

Бізон

Крокодил

ВАПІТІ
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ПРЕДАТОР

СКОРПІОН

ДИПЛОЇД Е- ТИПУ

ДИПЛОЇДНИЙ ГІБРИД NZ-ТИПУ

НАДЗВИЧАЙНО ВИСОКА ВРОЖАЙНІСТЬ КОРЕНЕПЛОДІВ

ПЕРЕВАГИ

ПРЕДАТОР. РЕКОРДСМЕН
ПО ВРОЖАЙНОСТІ ТА ЗБОРУ ЦУКРУ

Розетка листя – напіверектоїдна
Стійкий до ризоманії та борошнистої роси
Середня толерантність до
церкоспорозу і рамулярії
Коренеплід крупний, конічної
форми, повністю заглиблений
у ґрунті
Рекомендується на час збирання
мати густоту 100 -110 тисяч
рослин на гектар
Кращий для пізньої копки (найбільший збір цукру)

ДУЖЕ ВЕЛИКИЙ ВРОЖАЙ ЦУКРУ

ПЕРЕВАГИ
Розетка листя – напіврозлога
Стійкий до ризоманії та
борошнистої роси
У порівнянні з Крокодилом –
більш толерантний до
церкоспорозу
Коренеплід широко-конічної
форми, добре заглиблений у
ґрунті
Надзвичайно продуктивний,
особливо на поливі (економне
водоспоживання)
Рекомендується на час
збирання мати густоту більше
100 тисяч рослин на гектар, аби
уникнути великих розмірів
коренеплодів

КАЛЕНДАР ВИКОПУВАННЯ

СКОРПІОН. ПРИКЛАД ПЛАСТИЧНОСТІ

КАЛЕНДАР ВИКОПУВАННЯ
Скорпіон: рекомендований період викопування

Предатор: рекомендований період викопування

Жираф

Коала

Коала

Шейен

Койот

Крокодил

Шейен

Бізон

СКОРПІОН

ПРЕДАТОР
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БІЗОН

1 ШИЙ РЕКОМЕНДОВАНИЙ І.Т.В.1 В 2011 р. ЗА ЯКІСТЮ РОСТУ РОСЛИН

FLEX FIELD: НОВЕ РІШЕННЯ
КОМПАНІЇ СЕСВАНДЕРХАВЕ
В ГЕНЕТИЦІ

1 ШИЙ ЗА ПРОДУКТИВНІСТЮ НА НЕУРАЖЕНИХ ГРУНТАХ
СЕРЕД ГІБРИДІВ, РЕКОМЕНДОВАНИХ 2 РОКИ І БІЛЬШЕ

ПЕРЕВАГИ

БІЗОН. МОГУТНІСТЬ
СЕСВАНДЕРХАВЕ ПРОТИ НЕМАТОДИ

Інноваційна генетика
Висока продуктивність
навіть при наявності нематоди
Дуже висока продуктивність
на неуражених (доброякісних)
ґрунтах
Висока енергія росту рослин
Швидке змикання міжрядь
Висока продуктивність
при сильній ризоманії
Стійкість до церкоспорозу,
борошнистої роси, іржі,
рамулярії.

ПРО НЕМАТОДИ
Від доктора ЖАНА СЕЛЬ

селекціонера СЕСВАНДЕРХАВЕ, керівника програми з нематоди
Вже через рік після анонсування нового продукту, Сесвандерхаве запропонувала
європейським виробникам буряків нові генетичні рішення, задовольняючи зростаючий інтерес і потребу в продуктивних сортах, а також можливість мати подвійну стійкість до ризоманії і цистової нематоди.
ЯКА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДБУВАЛАСЬ ЗА ЦЕЙ ПЕРІОД
В КОМПАНІЇ СЕСВАНДЕРХАВЕ?
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ШВИДКА ПОЯВА СХОДІВ

Французький Технічний Інститут цукрових буряків (І.Т.В.)

КАЛЕНДАР ВИКОПУВАННЯ
Бізон: Рекомендований період викопування
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ЖАН СЕЛЬ: Селекційна програма по стійких до нематоди
сортах є дуже насичена. На початку для схрещування з
нашим елітним генетичним матеріалом, що є дуже високопродуктивним і стійким до ризоманії, була використана
велика кількість джерел природньої стійкості, що походили
із
Сполучених
Штатів
Америки та від дикого
буряку (beta maritima). Успіх
цієї роботи став можливим
завдяки
використанню
молекулярних маркерів та
співпраці
спеціалістів
багатьох напрямків. Селекція проводилась в лабораторіях, на дослідних ділянках в теплицях і на дослідних полях.

НОВИНИ
ГІБРИД ВІД СЕСВАНДЕРХАВЕ, СТІЙКИЙ
ДО НЕМАТОДИ – ЗАПОРУКА УСПІХУ.
Зусилля, які докладала компанія Sesvanderhave для
боротьби з нематодою, тепер мають результат. Гібриди
FlexField є цілком продуктом досягнень компанії
Sesvanderhave, це результат випробування численних
технічних характеристик, зібраних в різних умовах розвитку культури: при
наявності чи
відсутності нематоди, при наявності чи
відсутності ризоманії. Ця нова генетика
є запорукою успіху
посівів на проблемних полях.

ХАЙЛЕНД

АРГУМЕНТ

ДРУЖНІ СХОДИ

НОВИНКА

ВИСОКА ДИГЕСТІЯ ТА ВИХІД ЦУКРУ

ЗБАЛАНСОВАНИЙ, ПРОДУКТИВНИЙ
(ПОТЕНЦІАЛ ВРОЖАЙНОСТІ 110 т/га І БІЛЬШЕ)

ШВИДКЕ ЗМИКАННЯ РЯДКІВ
СТІЙКІСТЬ ДО ЦЕРКОСПОРОЗУ

ПЕРЕВАГИ
Висока енергія росту рослин
Висока стійкість до
– Ризоманії
– Борошнистої роси
– Стеблування
Нормально-цукристий тип
Кращий гібрид 2015 року

ПЕРЕВАГИ
Диплоїдний гібрид Z/NZ – типу.
Вдало поєднує в собі високу цукристість, високий вихід цукру і високу
продуктивність буряків (в 2016 р.
врожайність коренеплодів у виробничих посівах СГК «Вознесенськоє»
Жабінковського району Р.Білорусь
становила 88т/га).
Добрий баланс між врожайністю і
стійкістю до церкоспорозу
Характеризується значною стійкістю
до стеблування і ризоманії
Листя розміщується високо (еректоїдне розміщення), має невеликий
глянцевий відблиск

ХАЙЛЕНД. ГІБРИД, ЯКИЙ
ПРИЄМНО ЗДИВУЄ ВАС!

Коренеплоди середньозанурені у
ґрунті та добре очищаються від
ґрунту під час копання

КАЛЕНДАР ВИКОПУВАННЯ

АРГУМЕНТ ЗА ВАШ
ГАРАНТОВАНИЙ ПРИБУТОК!

КАЛЕНДАР ВИКОПУВАННЯ

Хайленд: рекомендований період викопування

Аргумент: рекомендований період викопування

Жираф

Коала

Коала

Імпакт

Койот

АРГУМЕНТ

Шейен
ХАЙЛЕНД

Бізон

Бізон

Вапіті

Пітон

Предатор

початок

середина

закінчення

www.sesvanderhave.com

початок

www.sesvanderhave.ua

середина

закінчення

АНАКОНДА

НОВИНКА

ДИПЛОЇД Z-ТИПУ

ПАНДА

НОВИНКА

ДИПЛОЇД Z, NZ-ТИПУ

ДУЖЕ СТІЙКИЙ ДО ХВОРОБ ЛИСТЯ

ДУЖЕ СТІЙКИЙ ДО РИЗОМАНІЇ ТА ЦЕРКОСПОРОЗУ,
МАЄ ЧУДОВУ ТОЛЕРАНТНІСТЬ
ДО ХВОРОБ КОРЕНЕПЛОДУ

ПЕРЕВАГИ

ПЕРЕВАГИ

АНАКОНДА.
ЗАХОПЛЕННЯ ЦУКРОВАРІВ

Європейське визнання
У період випробування в Україні
рекорд врожайності 102т/га
Надзвичайно технологічний при
перебці
Стійкий до стеблування
Стійкий до церкоспорозу та
борошнистої роси(7), стійкий до
ризоманії(9)
Дуже добра толерантність до
хвороб коренеплоду
Темно-зелене листя
розміщується семіеректоїдно на
правильної конічної форми
коренеплоді, повністю (8)
зануреному у ґрунті
Краща продуктивність на поливі
Для ранніх строків збирання
Вегетаційний період –
від 170 днів

Визнаний у Франції
У період випробування в
Україні врожайність
перевищила 114 т/га
Середня стійкість (5) до
рамулярії та борошнистої роси
Висока (9) стійкість до
ризоманії і церкоспорозу
Листя темно-зелене,
полу-розлоге, з хвилястістю
країв
Заглибленість коренеплодів у
ґрунті – 95%
Економне водоспоживання
Рекомендується для ранніх та
середніх строків збирання
Вегетаційний період – від 180
днів

ПАНДА. ПРОДУТИВНИЙ ГІБРИД
НЕЗАЛЕЖНО ВІД УМОВ ВИРОЩУВАННЯ

КАЛЕНДАР ВИКОПУВАННЯ

КАЛЕНДАР ВИКОПУВАННЯ

Анаконда: рекомендований період викопування

Панда: рекомендований період викопування
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БОА

НОВИНКА

ДИПЛОЇД N-ТИПУ

ПІТБУЛЬ

НОВИНКА

ДИПЛОЇД N-ТИПУ

ДУЖЕ ДОБРА СТІЙКІСТЬ ДО РИЗОКТОНІЇ

ДУЖЕ СТІЙКИЙ ДО ЦИСТОУТВОРЮЮЧОЇ
БУРЯКОВОЇ НЕМАТОДИ

ПЕРЕВАГИ

ПЕРЕВАГИ

Гібрид, визнаний у країнах
Європи

Зареєстрований у
Великобританії

Гарантує високу врожайність
та цукристість коренеплодів

В Україні є кращим серед
відомих NeT гібридів

Стійкий до посухи

Середня стійкість (5) до
рамулярії та борошнистої роси

Стійкий до стеблування
Тандем технологія стійкості
до ризоманії (9)
Темно-зелене листя
розміщується семіеректоїдно

БОА.
ДЛЯ СТРЕСОВИХ УМОВ

Листя зелене, полу – еректоїдне,
з хвилястістю країв
Зануреність коренеплодів у
ґрунті – 87%

Відмінна лежкість коренеплодів

Дуже добра лежкість
коренеплодів

Для середніх та пізніх строків
збирання

Рекомендується для середніх та
пізніх строків збирання

Вегетаційний період –
від 180 днів

Вегетаційний період – більше
180 днів

ПІТБУЛЬ. КРАЩИЙ ДЛЯ БОРОТЬБИ
З ГЕТЕРОДЕРОЗОМ!

КАЛЕНДАР ВИКОПУВАННЯ
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Пітбуль: рекомендований період викопування

Боа: рекомендований період викопування
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ДЛЯ НОТАТОК
Комерційний директор
Селінков Сергій Львович, к.е.н.,
Тел. (050) 440 50 02
E-mail: Sergiy.Selinkov@sesvanderhave.com

Директор з виробництва насінння
Гацула Віктор Гаврилович
Тел. (050) 310 44 66
E-mail: Viktor.Gatsula@sesvanderhave.com

Агроном
Дучак Сергій Володимирович
Тел. (050) 444 50 97
E-mail: Sergiy.Duchak@sesvanderhave.com

Технічний консультант
Козій Василь Євгенович, к.с.-г.н.,
Тел. (050) 351 31 41
E-mail: Vasyl.Koziy@sesvanderhave.com

Головний технолог
Марченко Станіслав Іванович, к.с.-г.н.,
Тел. (095) 276 51 85
E-mail: Stanislav.Marchenko@sesvanderhave.com

Завідувач лабораторії якості насіння
Шевченко Костянтин Костянтинович
Тел. (095) 282 04 10
E-mail: Kostyantyn.Shevchenko@sesvanderhave.com

ГЕНЕРАЦІЇ
СЕСВАНДЕРХАВЕ

Мобільний додаток

ТОВ «Сесвандерхаве-Україна»:
03083, м. Київ,
проспект Науки, 54-Б, офіс 7
Тел./факс (044) 502-93-66, (044) 502-93-67

