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Компанія	ніколи	не	
ставила	за	мету	пере-
творювати	навчаль-
ний	семінар	на	шоу	

на	кшталт	Сорочинсь	кого	
ярмарку.	Одначе,	попри	поча-
ток	соняшникових	жнив	на	
півдні,	гостей-кукурудзоводів	
усе	ж	прибуло	чимало.	Пере-
важна	частина	–	давні	друзі.	
Серед	них	перевірені	часом	
білоруські	партнери.	Цьогоріч	
приєдналися	й	поляки.	В	офі-
ційній	частині	зас	нов	ник	і	
керівник	компанії,	кандидат	
сільськогосподарських	наук	
Віктор	Борисов	нагадав	при-
сутнім	етапи	розвитку	НВФГ	
компанії	«Маїс»,	з	гумором	
вписавши	їх	в	«епохи»	керма-
ничів	України.	Початок	влас-
них	селекційних	програм,	
членство	в	Американській	
асоціації	виробників	та	про-
давців	насіння	(ASTA)	й	у	
Міжна	родній	асоціації	тесту-
вання	насіння	(ІСТА)	як	під-
твердження	якості	насінни-
цтва	«Маїс»,	селекція	в	зимо-
вих	розплідниках	Індії	та	Чилі,	
сортовипробування	та	реєст-
рація	гібридів	у	країнах	ЄС	
та	Білорусі,	випробовування	
в	Північній	Америці,	будівни-
цтва	нового	надсучасного	
насіннєвого	заводу	(усього	
в	компанії	їх	три),	селекція	
цукрової	кукурудзи,	випробо-
вування	гібридів	у	Казахстані,	
виокрем	лення	спеціальної	
лінійки	силосних	гібридів	
Силос-PRO.	
За	28	років	існування	компа-
нія	сформувала	власний	гене-

тичний	банк	(1500	ліній,	ство-
рених	в	Україні,	і	60	–	амери-
канського	походження),	виве-
ла	на	український	та	світовий	
ринки	понад	100	гібридів	різ-
них	груп	стиглості	(ФАО	160-
550),	зокрема	43	для	експорту.	
Гібриди	мають	патентний	
захист	і	придатні	для	вирощу-
вання	в	усіх	ґрунтово-кліма-
тичних	зонах	вирощування	
кукурудзи.	У	компанії	блиску-
ча,	песпективна	команда	
досвідчених	і	молодих	селекці-
онерів,	озброєних	сучасною	

селекційною	технікою	і	біотех-
нологіями	та	іншими	інстру-
ментами,	як	ведення	процесів,	
так	і	точного	вимірювання	
врожаїв,	команда	професійних	
та	клієнтоорієнтованих	спів-
робітників.	Світ	і	ринок	швид-
ко	міняються,	кліматичні	
умови	стають	все	жорсткіши-
ми,	що	ставить	перед	селек-
ціонерами	нові	вимоги	і	
виклики.	Як	свідчить	наукова	
статистика,	щороку	селек-
ція	кукурудзи	забезпечує	
0,5-1	ц/га	прибавки	врожай-

ності	–	цифра,	що	на	перший	
погляд	видається	не	надто	
високою.	Однак,	вирощуючи	
п’ять	років	поспіль	надійного	
гібрида-ветерана,	повз	увагу	
аграрія	проходить	як	мінімум	
один	новий	гібрид,	що	забез-
печує	вже	на	5	ц/га	вищу	вро-
жайність,	–	резюмував	Віктор	
Борисов	і	перегорнув	сторінки	
із	десяткою	селекційних	нови-
нок	«Маїс»	і	їх	показників	у	
випробувальних	посівах:	Мрія	
МС	(ФАО	190),	ДМ	Ескіз	(ФАО	
220),	ДМС	Прайм	(ФАО	220),	
ДМ	Петрос	(ФАО	260),	ДМС	
Блюз	(ФАО	280),	ДМ	Дует	
(ФАО	320),	ДМ	Скарб	(ФАО	
330),	ДМС	Сектор	(ФАО	330),	
ДМС	Адаптер	(ФАО	350),	ДМ	
Вінсенте	(ФАО	500).	Цікаво,	
що	деякі	з	цих	гібридів	спер-
шу	були	зареєстровані	в	інших	
країнах,	навіть	стали	там	
на	ціональними	стандартами,	
перш	ніж	були	зареєстровані	
в	Україні.	Це,	зокрема,	стосу-
ється	гібрида	Мрія	МС.	Кожна	
з	новинок	має	свої	характерні	
особливості.	Наприклад,	ціка-
вий	стресостійкий	і	високо-
пластичний	характер,	незва-
жаючи	на	своє	достатньо	
високе	ФАО,	проявив	
ДМС	Сектор	на	Тернопіль-
щині	й	забезпечив	урожай-
ність	148,4	ц/га.	Практично	
сухим	(14,1%)	було	зерно	на	
момент	збирання	у	ДМС	
Прайм	у	степовій	зоні	за	вро-
жайності	91,5	ц/га.	Компанія	
вперше	виводить	на	ринок	
гібрид	із	дуже	високим	ФАО	
(500)	–	ДМ	Вінсенте.	Навіть	

Нова десятка 
дніпровського «Маїсу»

Селекційна новинка чи перевірений часом досвідче-
ний «ветеран»? Дилема, перед котрою нерідко задуму-
ється аграрій. Чому в цьому виборі слід спиратися саме 
на нове, які «козирі» це несе аграріям – такий акцент 
зробила компанія «Маїс» (Дніпро) на своєму 24-му Дні 
поля. Єдина вітчизняна науково-виробнича фірма, 
котра замалим не три десятки літ витримує жорстку 
конкуренцію на ринку селекції та насінництва кукуру-
дзи, не поступаючись світовим брендам, представила 
свою нову селекційну десятку гібридів кукурудзи

Борис Дзюбецький, 
академік НААН України,  
доктор сільськогосподарських наук, професор 
Інституту зернових культур НААН України:

– В Україні на ринку селекції кукурудзи над-
звичайно високий рівень конкуренції, разом 
із 36 іноземними селекційними компаніями 
присутні близько 16 вітчизняних, з котрих 

ефективно працює не більш як три-чотири. Без перебільшення 
зазначу, що маємо розглядати «Маїс» і її успіхи не просто, як комер-
ційну структуру, а як ідентифікатор розвитку селекції України. У ком-
панії хороші темпи розвитку, вона завжди на вістрі як науки, так і 
виробництва, якість її селекції та насінницт ва визнано у світі, гібри-
ди популярні серед вітчизняних виробників та виробників ближньо-
го зарубіжжя. Просувається їх популяризація в Європі. Я пишаюся 
тим, що в нашого Інституту надзвичайно теплі та дружні стосунки 
з компанією «Маїс». Значна частина селекційної команди «Маїс» – 
наші випускники, і ми дуже раді цьому симбіозу.

Василь Гніденко, 
директор ТОВ «Агродобробут» (Черкаська обл.):

– Це правильна порядна сімейна компанія, 
котра не відступає від свого слова, що в бізне-
сі вкрай важливо. Це наш основний партнер 
упродовж уже 10 років, нічию кукурудзу ми 
більш не продаємо, хоча раніше реалізовува-
ли й відому іноземну селекцію. Практично всі 

гібриди «Маїс» популярні, кожен затребуваний у своїй зоні. Чотири 
з них ми взяли в ексклюзивну реалізацію. Нова лінійка зарубіжним 
брендам не поступається ні на йоту, часто й переважає. Тому до 
виробника мені ніколи не соромно звертатися. Скажу вам так: куку-
рудза якщо «горить», то вона «горить» у всіх, однак від «Маїс» вона 
триматиметься все ж на тиждень довше. Хороші результати демон-
струють наші клієнти – виробники Кіровоградської, Миколаївської 
областей, південної частини Вінниччини. Одначе вже так само 
успішно вирощують кукурудзу «Маїс» і на Волині, Хмельниччині, 
Тернопіллі та Буковині. Останнім часом пробуємо на півдні дослі-
джувати можливість гібридів із раннім ФАО проскакувати засуху. 

Володимир Зінченко, 
директор з продажу насіння «ДП ТАК»  
(с. Тетіїв, Київська обл.):

– З минулого року група компаній «ТАК-Агро» 
розпочала дистрибуцію й ми відразу спробу-
вали працювати з кукурудзою «Маїс». Хоча 
здебільшого віддаємо перевагу іноземній 
селекції. Гібриди «Маїс» взяли для проби 
і лишилися дуже задоволені. Рівень багатьох 

гібридів, особливо новинок, не гірший від іноземних брендів. 
Ми реалізовували шість гібридів, попит на них був як у центральній 
частині, так і на сході та заході України. Продали утричі більше, ніж 
було заплановано. Відтак, з нового сезону маємо плани нарощувати 
співпрацю – у «Маїс» доволі широка лінійка гібридів, обирати 
є з чого. Можливо, замахнемося й на певний ексклюзив.

Слово учасників заходуу	центральному	Лісостепу	за	
врожайності	143,5	ц/га	його	
зерно	мало	вологість	27%.	
Як	зазначив	керівник	компа-
нії,	гібриди	«Маїс»	постійно	
випробовуються	по	всій	
Україні.	Цьогоріч	вони	висіва-
лися	на	стику	трьох	областей	–	
Запорізької,	Донецької	і	
Дніпропетровсь	кої,	тобто	в	чи	
не	найжорстокіших	кліматич-
них	умовах,	особливо	в	пер-
ший	період	вегетації	(14-15	мм	
опадів).	Із	40	висіяних	гібридів	
(за	участі	й	іноземної	селекції),	
десятку	кращих	очолили	
гібриди	Маїс	–	ДМС	3015,	
ДМ	Конфес	та	ДМС	Тренд,	ще	
три	їх	побратими	теж	увійшли	
в	цей	рейтинг	–	ДМС	3510,	
ДМС	Гроно	та	ДМ	Вікторія.	
Водночас	Віктор	Борисов	
навів	приклади	й	іншого,	
нового	висновку	щодо	переваг	
селекції	«Маїс»:	«Довгий	час	
вважалося,	що	гібриди	«Маїс»	
здатні	давати	позитивний	
результат	лише	в	жорстких	
несприятливих	умовах.	Однак	
результати,	отримані	незалеж-
ною	структурою	при	випро-
буванні	гібридів	на	Волині	
(ФГ	«Волинь	Нова»,	Горохівсь-
кий	р-н),	засвідчили	про	пере-
ваги	нашої	селекції	і	на	висо-
ких	агрофонах	за	інтенсивної	
агротехніки.	Перше	місце	
серед	92	різноманітних	гібри-
дів	різної	селекції	з	урожайніс-
тю	152,6	ц/га	отримав	
ДМС	Тренд	(вологість	зерна	–	
21,8%),	друге	місце	–	Немирів	
(урожайність	–	132,4	ц/га,	
вологість	–	22%).	Хороші	
резуль	тати	показали	гібриди	
ДМС	Гроно,	ДМС	Супер,	
ДМС	3111,	ДМС	3015».
Микола	Федько,	генеральний	
директор	компанії,	кандидат	
сільськогосподарських	наук,	
продовжив	тему	селекційної	
кухні,	акцентувавши	увагу	на	
деталях	масштабної	та	кро-
піткої	роботи	по	створенню	
гібрида:	від	пошуку	вихідного	
матеріалу,	його	відбору,	
польових	експериментів	і	до	
державного	випробування	та	
впровадження	у	виробницт-
во,	шляху	загалом	у	7-10	ка-	
лендарних	років	(12-13	веге-
тацій).	Компанія	щорічно	
висіває	гібриди	на	140	тися-
чах	селекційних	ділянок	у	

20	локаціях	у	різних	регіонах,	
виконує	близько	100	тисяч	
самозапилень,	випробовуючи	
при	цьому	близько	20	тисяч	
нових	гібридів.	На	фініші	цієї	
роботи	–	на	державну	реєст-
рацію	–	передається	4-6	нових	
гібридів.	Відбір	масштабний	
і	надзвичайно	ретельний.	
Однак,	завдяки	важливим	
інструментам	–	селекційній	
техніці,	власному	генетично-
му	банку,	зимовим	розплідни-
кам,	сучасним	методам	біо-
технологій,	глобальному	між-
народному	партнерству,	тіс-
ній	співпраці	із	Інститутом	
зернових	культур	НААН	
України	–	це	успішно	вдаєть-
ся.	Головне	ж,	завдяки	особли-
вій	філософії	побудови	робо-
ти	компанії,	в	центрі	уваги	
котрої	знаходиться	виробник,	
спрощено	зв’язок	його	із	
селекціонером,	тож	компанія	
здатна	надзвичайно	швидко	
реагувати	на	його	запити	та	
вносити	зміни	в	селекційні	
програми.	Повністю	закри-
тий	цикл	діяльності		НВФГ	
«Маїс»	означає	й	те,	що	веден-
ня	насін	ництва	самою	компа-
нією	потрібне	якраз	для	того,	
аби	уберегти	гібрид	від	його	
спотворення	в	цьому	процесі	
іншими.	Контроль	генетичної	
чистоти	–	одна	з	особливо	
важливих	умов	виробництва	
насіння.	Ну	і,	звісно,	якісна	
доробка	його	(із	найефектив-
нішим	фунгіцидним	захис-
том)	на	власному	сучасному	
заводі	в	с.	Зайцеве.		
Юрій	Пащенко,	директор	
з	розвитку	проектів	«Маїс»,	
доктор	сільськогосподарських	
наук,	розкрив	тему	ризиків	
недоотримання	сходів	куку-
рудзи	залежно	від	строків	
сівби,	фокусував	увагу	на	
тому,	як	змінюється	вологість	
ґрунту	залежно	від	кількості	
операцій	на	весняному	полі,	
чи	завжди	виправдані	ранні	
терміни	сівби,	чи	впливає	на	
польову	схожість	кукурудзи	
не	лише	в	термін	сівби,	а	й	
глибина	загортання	та	фрак-
ція	насіння	та	який	вплив	
мають	строки	сівби	на	перед-
збиральну	вологість	зерна.
Друга	частина	заходу	була	
також	оперативною	і	головне	
–	практичною,	з	оглядом	як	

селекційних	новинок,	так	і	
добре	відомих	у	виробництві	
гібридів	«Маїс».	Як	і	завжди,	
дослідні	ділянки	мали	варіант	
зі	зрошенням	та	на	богарі.	
Водночас	можна	було	наочно	
побачити	те,	про	що	говорив	
Юрій	Пащенко:	вигляд	
де	яких	гібридів,	де	застосо-
вано	різні	строки	сівби,	гус-
тота	стояння,	сівба	фракція-
ми	різної	величини.	

mais-seeds.com
0	800	30	22	15		

(безкоштовно)

Гібриди, що успішні як у жорстких умовах, так і за хорошої агротехніки


