
 

ГІБРИДИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ 

СЕЛЕКЦІЇ SESVANDERHAVE 

В ДОСЛІДНО-ДЕМОНСТРАЦІЙНОМУ ЦЕНТРІ “ALFA SMART AGRO” 

 

Цього року по всіх зонах бурякосіяння України розміщені демонстраційні поля, де поруч з відомими 

гібридами SESVANDERHAVE презентується продукт нового покоління – гібриди, що знаходяться у 

сортовипробуванні. Дані гібриди нового покоління показують дуже добрі результати і, в зв’язку із 

зміненими кліматичними умовами України (відсутність вологи, посуха і т.д.), будуть затребуваними 

серед буряківників, так як вони є невибагливими до погодних умов і добре переносять різні стреси, 

посухи, високі температури та інше. 

Починаючи від сівби і до збирання буряківники мають змогу оцінити всі господарсько-цінні 

характеристики гібридів та розробити елементи сортової агротехніки, аби у повній мірі розкрити 

потенціал генетики всесвітньовідомої селекційно-насінницької компанії – світового лідера  

насінництва цукрового буряку Компанії SESVANDERHAVE. 



В даній статті йдеться мова про колекцію гібридів SESVANDERHAVE в Дослідно-Демонстраційному 

Центрі «АLFA Smart Agro». Компанія ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна» плідно співпрацює з даним 

центром. 

 

Розміщення полів ДДЦ дуже зручне: біля траси Київ-Одеса на 101 кілометрі, район споконвічно 

цукробуряковий, а партнер – відома насінницька і хімічна компанія Альфа Смарт Агро. До портфелю 

даної компанії не входить насіння  цукрового буряку, тому в якості партнера була залучена компанія 

SESVANDERHAVE – головний виробник насіння цукрового буряку в світі. Якщо того року через недолік 

вологи картина на полях була «на п’ятірку з мінусом», то цього року все складається набагато краще 

завдяки гібридам нового покоління. 

Вся колекція налічує 12 нових гібридів і контрольний гібрид – БАКАРА. На всіх ділянках 

використовується одна рекомендована технологія вирощування, а на контрольно-виробничому полі 

(БАКАРА) проводяться додаткові відпрацювання різних технологічних елементів та спеціальні  досліди 

компанії – партнера: ТОВ «Альфа Смарт Агро». 

 



АНАКОНДА, ПАНДА, БОА, ПІТБУЛЬ, ХОРНЕТ, КАРПАТИ, ТАПІР, ТОРЕАДОР, ФАЙТЕР, МАНІТУ, СІУ, ІГУАНА– 

це перелік гібридів, наданих для Дослідно-Демонстраційного Центру. Всі гібриди – є гібридами нового 

покоління, із спеціальними характеристиками. АНАКОНДА, ПАНДА, БОА та ПІТБУЛЬ вже зареєстровані 

у Державному реєстрі сортів рослин у цьому році і придатні для розповсюдження на території Україні.  

  

    

 

Такі гібриди, як ХОРНЕТ, КАРПАТИ, ТАПІР, ТОРЕАДОР, ФАЙТЕР, МАНІТУ, СІУ, ІГУАНА знаходяться у 

державному сортовипробуванні, а також показують свої результати в Alfa Smart Agro. 

  

   

   



Про перспективність обраних для умов України наших гібридів можна судити із їх характеристик: 

 

  

19 червня 2018 р. Дослідно-Демонстраційний Центр з колекцією нових гібридів цукрових буряків 

відвідали учасники Науково-практичного семінару (а це 4 великі групи). Серед гостей було приємно 

бачити багато відомих буряківників, наприклад з ТОВ «Панда» та ін., а також початківців-студентів, що 

говорить про велике майбутнє галузі. 

  

Спеціалісти ТОВ «СЕСВАНДЕРХАВЕ-Україна» мали можливість виступити з ознайомчою доповіддю та 

провести практичні заняття у полі. Серед запитань, що домінували серед слухачів, були питання щодо 

переваг насіння цукрового буряку, вирощеного в Україні; експортні можливості; пріоритетні напрямки 

роботи селекціонерів; перспектива створення «озимого буряку», та багато інших.  Представники 

компанії СЕСВАНДЕРХАВЕ надали вичерпні відповіді та розповіли багато цікавого. Відбувався 

справжній діалог, що підтверджує зацікавленість гібридами нового покоління. 

  

  

RhR NeT Мілдю Рамулярія Кореневі гнилі CrT

1 ФАЙТЕР 2017 NZ 9 8 6 7 8 Польша великі ризики хвороб листя

2 КАРПАТИ 2017 NZ 9 7 6 7 7 Словакія, Угорщина недостатнє вологозабезпечення

3 ТАПІР 2017 N 9 9 6 7 8 Польша невибагливий до погодніх умов

4 ТОРЕАДОР 2017 N 9 7 5 8 7 Словакія, Угорщина стрес  від посухи

5 БАЛІ(NeT) 2017 N 9 9 6 6 8 8 Швеція, Нідерланди стійкий до кореневих гнилей

6 ХОРНЕТ 2017 NZ 9 7 5 8 7 Великобританія пластичний

7 МАНІТУ 2018 Z 9 7 8 8 9 Польща Переносить стреси посухи і високих темп.

8 СІУ 2018 NZ 9 7 7 7 7 Австрія, Сербія Посухостійкий

9 ІГУАНА 2018 NE 9 9 8 8 8 Бельг., Фр., Сербія Посухостійкий, врожайний при Cr

 Характеристика  гібридів, що у випробуванні 2018р.

Зареєстрований Можливі умови вирощування№ Гібрид Bипр. Тип

Стійкість до хвороб(1-нестійкі, 9-стійкі)



Окремою темою було питання впровадження сортів для «Конвізо-технологій». Наразі компанія 

СЕСВАНДЕРХАВЕ має свої власні наробки «Смарт-сортів», що планується передати у випробування в 

наступному році, а поки-що ми порівнюємо наші гібриди з «Смарт-гібридами КВС» на демоцентрі 

компанії БАЙЕР в м. Умань (біля траси Київ-Одеса).  

  

  

Численні Дні поля БАЙЕР давали відвідувачам змогу побачити на практиці всі сторони обох продуктів. 

На фото від компанії «BAYER» показано стан цукрових буряків станом на 06.06.2018 р. 

На додаток необхідно відмітити, що компанія СЕСВАНДЕРХАВЕ, маючи в своєму активі Інноваційний 

центр в м. Тінен (Бельгія), працює не тільки в напрямку «Смарт сортів» цукрового буряку, але й 

розширює можливості буряківництва шляхом запровадження новітніх БІО технологій (еко насіння, еко 

дражування насіння і т.д.) і розвитку такого виду, як озимий цукровий буряк. Це доволі цікаві ідеї для 

буряківників. В поточному році Компанія СЕСВАНДЕРХАВЕ вже отримала декілька замовлень щодо БІО 

насіння і виконала їх в повному обсязі.  

Успіх буряківників гарантований селекцією SESVANDERHAVE !!!  

 

 


