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Ігор Самойленко

Цьогоріч	приватна	
селекційна	ком-
панія	«Маїс»	
(Дніпро)	на	тра-

диційному	Дні	кукурудзи,	
окрім	демонстрації	нових	
гібридів,	дещо	прочинила	
двері	до	власної	селекційної	
кухні.	Аграрії	дізналися,	
як	народжуються	гібриди	
«Маїс»,	на	чому	базується	
якість	насіння	кукурудзи,	
чим	саме	гібриди	компанії	
відрізняються	від	конку-
рентів.	

Селекційні секрети
Здавалося,	Віктор	Борисов,	
голова	правління	компанії	
«Маїс»,	та	його	колеги	Юрій	
Пащенко,	Микола	Федько,	
Вікторія	Семенова	та	інші	
узялися	за	нездійсненне	–	
за	кілька	десятихвилинок	
розповісти	про	надскладну	
науку	селекцію	та	власне	–	
народження	гібрида.	Однак	
їм	це	вдалося.	Слід	зазначи-
ти,	що	Компанія	«МАЇС»	
поєднує	три	складових:	
селекцію,	виробництво	
насіння	і	просування	своїх	
генетичних	продуктів	на	
насіннєвий	ринок.	У	центрі	
ж	цього	поєднання	-	аграрій,	
чиї	побажання	селекціонери	
компанії	втілюють	у	гібри-
дах	кукурудзи.	

Ця	триєдність	символічно	
зафіксована	в	логотипі	ком-
панії.	І	такий	зв’язок	
із	виробником,	як	стверджу-
ють	у	«Маїс»,	–	найцінніше	
в	компанії	та	її	системі	взає-
мовідносин.	Селекціонер	
мріє	і	йде	вперед,	однак	його	
прагнення	чітко	спираються	
на	очікування	фермера.	
Щоб	їх	реалізувати,	може	

знадобитися	7-10	років.	
Саме	стільки	в	середньому	
треба	часу	для	створення	
гібрида	кукурудзи.	
Генеральний	директор	під-
приємства	Микола	Федько	
пояснює,	що	селекція	–	це	не	
лише	тривалий,	а	й	безпе-
рервний	процес,	бо	кожен	
новий	гібрид	завжди	буде	
кращим	за	попередні.	

Інакшого	й	бути	не	може	–
такі	правила	селекції.	
Можливість	використання	
зимових	розсадників	у	краї-
нах	з	теплим	кліматом,	
як	це	робить	«Маїс»	у	Індії	
та	Чилі,	чи	не	удвічі	скоро-
чує	шлях	створення	гібрида.	
Таким	чином,	обриси	нових	
гібридів,	котрі	аграрії	
бачать	нині	на	полігоні,	

народилися	в	голові	селек-
ціонера	ще	7-10	років	тому.	
А	результати	закладених	у	
цьому	сезоні	експериментів	
будуть	продемонстровані	
споживачам	лише	через	
5-7	наступних	років.	
Розумієте,	наскільки	далеко-
глядним	має	бути	селекціо-
нер?	Успіх	і	якість	селекцій-
ної	роботи	залежить	
від	кількості	матеріалу,	
що	опрацьовується	за	цей	
період,	і	швидкості	його	
обробки.		Адже	у	розпал	
сезону	селекціонер	має	
лише	мить,	щоб	оцінити	
рослину	за	десятком	показ-
ників.	Фактично	щороку	
в	селекційних	розсадниках	
«Маїс»	здійснюється	близь-
ко	100	тисяч	самозапилень,	

з	яких	наступного	року	
формується	новий	селек-
ційний	розсадник	з	
12-13	тисячами	ліній	та	
генотипів.	Гібрид,	який	
селекціонер	передає	на	дер-
жавну	реєстрацію,	він	оби-
рає	із	7-8	тисяч	варіантів.	
Це	не	може	не	вражати.	
До	того	ж	нові	гібриди	
Компанія	тестує	для	умов	
кожної	кліматичної	зони	
України	–	у	16	локаціях.	Для	
того	щоб	висіяти	і	зібрати	
дані	по	врожайності	такої	
кількості	зразків,	«Маїс»	
використовує	спеціальні	
селекційні	сівалки	та	селек-
ційні	комбайни.	Ці	машини,	
а	також	принципи	їхньої	
роботи	були	представлені	
аграріям	на	Дні	кукурудзи.

Із	26	років	успішної	діяль-
ності	на	ринку	19	років	
«Маїс»		є	членом	ASTA	–	
Американської	асоціації	
виробників	насіння,	
що	забезпечило	селекціоне-
рам	компанії	доступ	до	банку	
генетичної	інформації	майже	
всієї	колекції	доступних	аме-
риканських	ліній.	Селекційні	
програми	«Маїс»	спираються	
на	ці	дані.	Водночас	компанія	
має	доступ	до	європейських	
інформаційних	серверів,	
що	містять	подібну	базу	
генетичних	продуктів	у	краї-
нах	Європи.	Тобто	селекціо-
нери	«Маїс»	(Дніпро)	вико-
ристовують	як	створені	у	
компанії	лінії,	так	і	отрима-
ний	з	легальних	джерел	мате-
ріал	із	США	та	країн	

«Мерседес»	Борисова	
і	бублики	Пащенка
У	День	кукурудзи	Компанія	«Маїс»	прочинила	двері	
до	селекційної	кухні

Про «Мерседес» згодом, спочатку про кукурудзу. Якими б не були погодно-кліма-
тичні умови вашого господарства, правильно підібраний гібрид кукурудзи бага-
то в чому визначатиме ваш успіх у її вирощуванні. Висока врожайність, швидка 
вологовіддача, висока адаптивність, а ще ціна – головні критерії вибору, чи не 
так? До того ж сьогодні очевидна зміна природно-кліматичних умов вимагає 
підвищеної стресостійкості до екологічних факторів. Актуальним стає локалізо-
ване поширення гібридів. Відтак, ваш вибір має бути ще більш виваженим

Сергій Беляєв, 
керівник ФГ 
«Виноградово» 
(Запорізь ка 
обл.):

– Співпрацюємо з «Маїс» 
понад шість років. Щосезону 
пробую вирощувати кращі з 
новинок. Дуже подобається 
гібрид Вілія, вирощував 
ДМС Супер, Візир, цьогоріч – 
ДМС Гроно, на наступний 
сезон планую спробувати 
ДМ Вікторію. Звісно, що 
пробую й іншу селекцію, 
однак у нашій жорсткій зоні, 
як на мене, гібриди від 
«Маїсу» стійкіші, краще 
адаптовані. А Вілія у мене 
вже років п’ять іде моно
культурою, вирощував по 
7 т/га. З такої кількості 
гібридів, та ще й постійних 
новинок, що пропонує 
«Маїс», завжди можна 
вибрати, що тобі треба – 
і за урожайністю, й за відда
чею вологи. Додайте при
йнятні ціни – всі переваги 
як на долоні.

Іван Копичай,   
ТОВ «Дружба» 
(Дніпро пет
ровська обл.):

– Госпо да рюємо на 
4300 тис. га, партнерство 
із «Маїс» вже перевищує 
10 років.  Вирощуємо 
соняшник, кукурудзу, пше
ницю та ячмінь. Зона зем
леробства в нас дуже ризи
кована, все залежить від 
погоди, хоча й ми робимо 
максимально від нас залеж
не. У гібридах кукурудзи 
більше орієнтуємося на 
ранні гібриди, щороку про
буємо новинки. Починали 
із гібрида Премія 190 МВ, 
у нас він вродив на 7,5 т/га. 
Торік узяли ДМС Гроно, сьо
годні наче стоїть непоганий, 
дуже привабливий ДМС 
Тренд. Пробували всі кращі 
зарубіжні гібриди, однак 
у наших умовах віддавати 
таку ціну за них невигідно.   

Говорять 
учасники заходу

Компанія «Маїс» познайомила аграріїв з селекцією кукурудзи
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зменшували	запаси	вологи,	
а	витрачений	надміру	посів-
ний	матеріал	приніс	таким	
аграріям	«дірку	від	бублика,	
а	не	Шарапова»,	якщо	хто	
пам’ятає	знаменитий	фільм	
«Місце	зустрічі	змінити	не	
можна».	Це	був	закид	агра-
ріям	південної	степової	
зони,	які	полюбляють	загу-
щувати	посіви,	тоді	як	тут,	
навпаки,	густота	має	бути	
мінімальною.	Загалом	же	у	
кожного	гібрида	своя	густо-
та	і	вимоги	до	ґрунтів,	стро-
ків	сівби	і	таке	інше,	що	
завжди	вказується	
в	каталогах.	
По	завершенню	огляду	здій-
снювався	експерименталь-
ний	обмолот	ділянок	гібри-
дів	і	той	із	учасників,	хто	
найточніше	вказав	урожай-
ність,	отримував	винагоро-
ду.	Серед	призерів	цьогоріч-
ного	обмолоту	були	Візир,	
ДМС	4014,	ДМС	Тренд	
і	ДМ	Конфес.	
І	оскільки	цього	року	День	
кукурудзи	«Маїс»	вперше	
проводив	спільно	зі	своїм	
багатолітнім	партнером	–	
ТОВ	ТД	«Агроальянс»,	ліній-
ка	ґрунтообробної	та	іншої	
сільськогосподарської	техні-
ки,	переважно	Case	IH,	
Gregoire	Besson	і	Manitou,	
демонструвала	свої	можли-
вості	на	окремій	ділянці	

поля,	а	представники	заво-
дів-виробників	вказували	
на	переваги	агрегатів,	відпо-
відали	на	запитання	
господарників.	

…Інформація,	час,	кадри,	
власний	генетичний	банк	
і	довіра	до	бренда	–	ось	під-
ґрунтя,	на	котрому	нині	збу-
довано	ім’я	«Маїс»	(Дніпро)	
із	Синельникового.	І	якщо	
доступ	до	генетичного	
банку,	використання	над-
важливої	інформації,	скоро-
чення	часу	на	селекційні	

процеси	і	створення	конку-
рентної	генетики	у	компанії	
вибудовувалося	роками	
ретельного	партнерства,	
то	маркетингова	політика	й	
кадрове	наповнення	компа-
нії,	як	на	мене,	останнім	
часом	набирає	все	стрімкі-
ших	обертів.	Усього	за	остан-
ній	рік	«Маїс»	значно	розши-
рив	колектив	і	представни-
цтво	у	регіонах,	при	цьому	
регіональні	представники	
ознайомлюють	клієнтів	не	
лише	із	каталогом	та	прай-
сом,	а	й	забезпечують	зна-
ннями	не	меншими,	ніж	їх	
можна	отримати	в	централь-
ному	офісі.	Заодно	компанія	
перейшла	до	широкої	співп-
раці	з	дистриб’юто	рами,	сло-
вом,	кардинально	змінила	
своє	бачення	цього	напряму.	
За	останній	час	«Маїс»	
із	Синельникового	зміцнів	
і	науковими	кадрами.	
Словом,	бренд	«Маїс»	має	
своє	місце	на	ринку,	водно-
час	ім’я	гібридів	кукурудзи	
компанія	«Маїс»	впевнено	
просуває	на	європейських	
теренах.	А	голов	не,	історія	
«Маїс»	демонструє	всім	нам	
унікальний	приклад	вітчиз-
няного	успіху	–	успіху,	що	
базується	не	на	поцуплених	

грошах	чи	придбаних	за	
копійки	фабриках	чи	заво-
дах,	а	на	реалізації	мрії	нау-
ковця-селекціонера,	який	
має	мету,	знання,	бажання	
й	команду	однодумців.		
Ледь	не	забув	про	
«Мерседес».	«Мерседесом»	
у	компанії	називають	гібрид	
кукурудзи	ДМС	Тренд,	на	
котрого	тут	покладають	
величезні	сподівання.	
А	їздить	Віктор	Борисов	
на	звичайній	для	аграріїв	
Toyota	Land	Cruiser.		

Європейського	Союзу.		
На	сьогодні	компанія	геноти-
пувала	1000	власних	ліній	і	
біля	500	ліній,	які	вийшли	
з	патентування.	«Маїс»	
у	своїй	роботі	використовує	
найсучасніші	методи	біотех-
нологій,	а	саме	ДНК-
технології	із	застосуванням	
молекулярних	маркерів.	
Це,	окрім	того,	що	полегшує	
роботу	селекціонерів,	забез-
печує	вищу	якість	селекцій-
ної	роботи,	а	саме	–	сортової	
чистоти	та	запилення.	
З’явилася	можливість	краще	
прогнозувати	гетерозис	
і	отримувати	більш	урожайні	
та	прибуткові	гібриди.	
Водночас	членство	в	ІSТА	–	
Міжнародній	асоціації	з	тес-
тування	насіння	–	наблизило	

компанію	до	отримання	
можливості	самостійно	про-
водити	аналіз	насіння	й	сер-
тифікувати	його	за	стандар-
тами	ІSТА,	без	чого	експорт	
насіння	неможливий.	
Компанія	випробовує	свої	
гібриди	в	Північній	Америці,	
західній	і	північній	Європі,	де	
вже	зареєстровано	15	гібри-
дів	«Маїсу».	Так,	наприклад,	
2016-го	у	Франції	ДМС	Тренд	
(ФАО	290)	забезпечив	
134,3	ц/га	за	вологості	зерна	
21,5%,	2017	року	ДМС	3510	
у	Німеччині	(ФАО	350)	–	
143,6	ц/га	за	вологості	22,4%,	
уже	зазначений	ДМС	Тренд	
2016-го	в	Північній	
Дакоті	(США)	забезпечив	
132	ц/га,	а	ДМС	Орфей(350)	
2017-го	–	164,1	ц/га,	що	

засвідчило:	гібриди	«Маїсу»	
демонструють	хороші	показ-
ники	не	лише	в	жорстких	
умовах	України,	а	й	за	інтен-
сивного	виробництва	на	
високих	агрофонах.	
Власний	новий	насіннєвий	
завод,	оснащений	лініями	
кращих	європейських	вироб-
ників	подібного	обладнання,	
і,	звісно	ж,	селекційна	техні-
ка:	сівалки,	збиральні	ком-
байни	та	машини,	що	вида-
ляють	волоті,	–	все	це	допов-
нювало	переваги	компанії	та	
засвідчувало	забезпечення	
якості	на	кожному	етапі	
виробництва	насіння.	

Густота і бублики 
Демополігон	«Маїс»	тради-
ційно	мав	два	варіанти	–	
ділянки	зі	зрошенням	та	
без,	на	котрих	демонструва-
лися	як	відомі	гібриди	ком-
панії,	так	і	дев’ять	абсолют-
них	новинок.	Юрій	
Пащенко,	директор	з	розвит-
ку	проектів	компанії,	доктор	
сільськогосподарських	наук,	

не	без	гумору	поділився	
результатами	досліду	щодо	
впливу	густоти	і	строків	
сівби	на	врожайність.	Адже	
поряд	із	важливістю	селек-
ції	вплив	сортової	техноло-
гії	не	менш	важливий.	
Особливо	наочним	був	
дослід	із	густоти	посівів.	
Виламані	з	одного	рядка	
і	нанизані	на	«ялинку»	кача-
ни	свідчили	про	врожай-
ність	і	демонстрували	
зовнішній	вигляд	качанів	
залежно	від	застосованої	
тут	густоти	(від	40	до	
70	тисяч/га	–	для	ранньо-
стиглих	і	середньоранніх	та	
від	30	до	60	тисяч/га	–	для	
середньостиглих	і	середньо-
пізніх).	Найбільш	загущені	
ділянки,	окрім	того,	що	
мали	менше	качанів,	дали	і	
саме	зерно	меншого	розмі-
ру.	Тут	стояли	пляшки	з	
водою,	а	замість	кількох	
качанів	висіли	бублики…	
Це	так	Юрій	Пащенко	
натякнув	на	те,	що	зайві	
рослини	критично	

Віктор Борисов, 
голова правління «Маїс», кандидат сільськогосподар
ських наук:
Нинішнього року пропонуємо дев’ять нових гібри
дів, які ще не продавалися на ринку і мають пере
ваги над відомими нашими попередніми стандарта
ми. Серед них хочу відзначити надранній гібрид 

Унія (ФАО 180); середньоранній гібрид ДМС 2715, який поєднує 
високу стійкість проти стресу і високий потенціал урожаю; ДМС 
3015, який, зберігаючи високу стійкість проти стресових умов, 
передусім до посухи, показує найкращі результати за високою 
динамікою висихання зерна й урожайності загалом; ДМ Конфес 
(ФАО 350), котрий іде на зміну Візиру; ДМС 4014 із середньопізньої 
групи з високим потенціалом урожаю (до 160 ц/га); ДМС Тренд має 
гарні характеристики в Європі, Америці й Україні, гібрид для інтен
сивного землеробства. Сподіваємося, що на 2019 рік буде зареє
стрований і ДМС Орфей, який має надзвичайно потужний і цікавий 
габітус рослини – з міцним і гарно облистяним стеблом. Такі гібри
ди здебільшого мають низьку жаростійкість, однак у ДМС Орфей 
цей показник підвищений – цьогоріч у посуху на нашому полігоні 
він на фоні всіх інших найдовше лишався зеленим. Окрім як для 
східних, південносхідних регіонів із дефіцитом вологи й жорстки
ми умовами, цей гібрид має високий потенціал і в умовах високо
інтенсивного землеробства. Високі сподівання виправдовує гібрид 
ДМС Вікторія, особливо в посушливих умовах півдня, зокрема й на 
зрошенні.  
Хочу зазначити, що серед аграріїв побутує чимало старих стерео
типів, які довго формувалися, а тепер для їх зміни треба витратити 
не менше часу. Скажімо, ми руйнуємо міф про те, що наші гібриди 
можуть бути високоврожайними лише в жорстких умовах або вони 
завжди повільно висихають. В Європі та Америці в умовах гарного 
забезпечення наші гібриди не поступалися іншим брендам, іноді й 
перевищували тамтешні стандарти. Наш ДМС Гроно цілком конку
рує за швидкістю висихання, а особливо ДМС 1915, який торік за 
ознаками господарської цінності в 11 екологічних пунктах випро
бувань увійшов у кращу трійку поряд зі стандартами відомих брен
дів. І рівень вологовіддачі тут ураховувався теж. 

Говорять учасники заходу

Дмитро 
Гапонець, 
директор ТОВ ФГ 
«Резонанс» 
(Дніпро петров сь
ка обл.): 

– Ми сусідуємо з «Маїс», від
так співпраця склалася давно. 
На третині площ господарства 
вирощуємо кукурудзу. 
Задоволені співпрацею й 
гібридами. Кожен рік беремо 
нові, цьогоріч – ДМС Гроно, 
ДМ Вікторія, ДМС Супер. 
Урожайність буває різною, 
однак у нашій зоні землероб
ства ми переконалися, що 
насіння «Маїсу» забезпечує 
стабільнішими показниками 
врожайності та й передзби
ральна вологість зерна цілком 
прийнятна. Плануємо й надалі 
співпрацювати із «Маїс».

Говорять 
учасники заходу

Сіпвробітники лабораторії Селекції Компаніі Маїс (Дніпро) 

У селекційному наметі демонстрували качани гібридів і їх 
батьківських форм

Щоб мати качани, а не дірку від бублика –  
треба обирати правильну густоту посівів кукурудзи


