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пропозиція від компанії «Ліма грейн»

Я
к що з ви со ти пта ши но го по льо ту по гля ну ти на ни ви, які засіва
ють ук раїнські аг ро ви роб ни ки, то во ни ду же схожі на витвір ми с
тецтва — настільки ця по льо ва кар ти на спов не на різно манітних 

барв. Од ним зі справжніх майстрів по ля, за вдя ки яким во но пе ре тво
рюється на справжнє ми с тецтво, є фран цузь ка ком панія «Ліма грейн», 
ви ко ри с тан ня про дукції якої при но сить не ли ше ве ли ке за до во лен ня, а й 
значні при бут ки.

На по чат ку серп ня у ма ль ов ни чо му за порізько му краї спеціалісти 
ком панії «Ліма грейн» щи ро віта ли учас ників Дня по ля, на яко му пре зен
ту ва ли не ли ше ос танні се лекційні до сяг нен ня, а й на вча ли, як пра виль но 
ви ро щу ва ти ку ку руд зу та со няш ник за для от ри ман ня ви со ких уро жаїв. 
Гос тей за хо ду осо би с то привітав ге не раль ний ди рек тор ком панії Віктор 
Карбівський. Він на го ло сив, що ком панія «Ліма грейн» уже три ва лий час 
пра цює в Ук раїні, і ба га то чо го за цей час зміни ло ся. Але є речі, які за ли
ша ють ся незмінни ми, і в цьо му їхня най ва гоміша цінність. «Тож для аг ро
ви роб ників ми є й за ли шаємо ся на далі пе ре дусім надійним парт не ром. Як 

завжди, пе ре жи ва ти ме мо ра зом із ва ми ко жен аг рар ний се зон, який роз
по чи нається сівбою та закінчується зби ран ням уро жаю. 

Що змінюється у «Ліма грейн»? Ще яки хось п’ять років то му аг ро ви
роб ни ки зби ра ли со няш ник за зви чай на рівні 16–18 ц/га і на тих, хто 
от ри му вав уро жай на рівні 25 ц/га та більше, по гля да ли ско са і га да ли, 
в чо му їхній се к рет. А се к рет зовсім про стий — це су час на ге не ти ка від 
ком панії «Ліма грейн», яка з кож ним ро ком ви во дить на но вий рівень 
уро жай ності та рен та бель ності все більшу кількість аг ро ви роб ників. 
Що ро ку ком панія за но сить до сво го порт фоліо близь ко п’яти за реєстро
ва них гібридів со няш ни ку та ку ку руд зи. То му ми маємо що за про по ну ва
ти кож но му аг рарію. А для то го, аби на ша співпра ця бу ла ре зуль та
тивнішою, завжди раді чу ти відгу ки та про по зиції від аг ро ви роб ників», 
— за вер шив своє привіталь не сло во очільник ком панії.

Ви ро щу ван ня «ца риці»  
не в «царсь ких» регіонах

Не бу де мо вко т ре на го ло шу ва ти про ек с т ре мальні аг рокліма тичні 
умо ви східних та півден них регіонів Ук раїни, про те звер не мо ува гу на те, 
що в ши ро ко му порт фоліо про дуктів «Ліма грейн» знай дуть ся й гібри ди, 
здатні за без пе чи ти до стойні вро жаї і в та ких жор ст ких умо вах. Тож про
по нуємо оз най о ми ти ся з ти ми, які, на дум ку спеціалістів «Ліма грейн», 
бу дуть ціка ви ми для аг ро ви роб ників на ступ но го аг рар но го се зо ну.

   Джоді — си лос ний гібрид, із яко го 
мож на от ри ма ти ви со ко якісний си лос, 
з ви со кою пе ре травністю клітко ви ни. 
Од нак чи ма ло гос по дарств Цен т раль
ної Ук раїни вже на вчи ли ся ви ро щу ва
ти йо го й на зер но.
  ЛГ 3350 — ви со коінтен сив ний 
гібрид із су то зу бо подібною фор мою 
зер на. За ос танні п’ять років за ре ко
мен ду вав се бе як най кра ще у прак тиці 
ба га ть ох аг раріїв на Чер ка щині, 
Дніпро пе т ров щині, Кіро во град щині та 
Оде щині. В По кровсь ку ком панія 
«АПКІнвест» у по су ш ли вих умо вах 
ми ну ло го ро ку от ри ма ла по над 50 ц/га. 
За сівби нор мою, мен шою за ре ко мен

до ва ну, зда тен сфор му ва ти ви со кий вро жай за ра ху нок ут во рен ня дру
го го ка ча на на рос лині.

На на ступ ний аг рар ний се зон «Ліма грейн» го тує до про да жу но вий 
гібрид ЛГ 30352, який має схожі ри си із по пе редніми, але є більш інтен
сив ним й підхо дить для ви ро щу ван ня у беззмінних посівах. Та кож у 
сег менті се ред нь о с тиг лих гібридів за слу го вує на ува гу гібрид ЛГ 30360 
— напівінтен сив ний гібрид, який не вар то за гу щу ва ти, оскільки він кри
тич но на це ре а гує.
  ЛГ 30315 — на по чат ко вих ета пах роз вит ку (до вось мо го ли ст ка) візу
аль но має ду же повільний роз ви ток. На справді в цей час він інтен сив но 
фор мує по туж ну ко ре не ву си с те му після чо го до волі швид ко «на здо гя
няє» кон ку рентів. На Кіро во град щині се ред 70ти гібридівкон ку рентів 
са ме ЛГ 30315 зби ра ли з най ниж чою во логістю — і цим він ціка вий.
  Аде вей — цей гібрид не по тре бує до дат ко во го піару, ад же є ліде ром 
про дажів ком панії «Ліма грейн». Від ЛГ 30315 він відрізняється інтен сив
ним стар то вим рос том. Хо четь ся ли ше до да ти, що за умов цьо горічної 
хо лод ної вес ни, він чу до во про явив оз на ку хо ло достійкості, то му йо го 
мож на сміли во висіва ти в уль т ра ранні стро ки. Але він має од ну особ
ливість — за гор та ти насіння не обхідно що най мен ше на 6 см.
   ЛГ 30273 — ціка вий тим, що вже на мо мент йо го пре зен тації на Дні 
по ля він був май же стиг лий (при ФАО 260), тож на по ча ток ве рес ня в умо
вах За поріжжя мож на роз по чи на ти йо го зби ран ня. Вже не один раз на 

Днях по ля ми чуємо від ви роб ників, що зер но цьо го гібри ду має со лод кий 
смак. Це й не див но, ад же це один із тих, що ре ко мен до вані для ви роб
ництва кру пи.
   ЛГ 30254 — та кож один із про дуктівно ви нок, який бу ло пре зен то ва
но відвіду ва чам. На разі йо го мож ли вості вив ча ють спеціалісти «Ліма
грейн», і, за по пе редніми да ни ми, він бу де до сить ціка вим для аг ро ви
роб ників у регіонах, де по су ха не є ано малією. 

Вар то та кож до да ти, що гібри ди ЛГ 30215, ЛГ 30273, Аде вей та 
ЛГ 30315 мож на ви ро щу ва ти за тех но логією Hydraneo®, яка вра хо вує 
то ле рантність гібридів до по су хи та вклю чає стійкість про дуктів до 
ос нов них фак торів ри зи ку за вдя ки за кла де но му в них рішен ню що до 
їхньо го уник нен ня або мінімізації не га тив но го впли ву.

Тож са ме для по су ш ли вих регіонів «Ліма грейн» про по нує ши ро кий 
вибір гібридів з ФАО 200–300 для то го, щоб аг рарії мог ли яко мо га рані
ше їх висіяти, аби рос ли ни змог ли ефек тивніше ви ко ри с та ти про дук тив
ну во ло гу, щоб на час на стан ня підви ще них тем пе ра тур вхо ди ти у фа зу 
вос ко вої стиг лості. 

Со няш ник від «Ліма грейн» най кра щий, як що…

Бе зу мов но, гібри ди со няш ни ку від «Ліма грейн» ко ри с ту ють ся ви со
кою по пу лярністю се ред сільгоспви роб ників. Але є й такі аг рарії, котрі 
не мо жуть ви о кре ми ти якісь суттєві їхні пе ре ва ги. А все то му, що не 
во лодіють до стовірною інфор мацією що до тех но логічних особ ли во с тей 
ви ро щу ван ня, про які спеціалісти «Ліма грейн» роз повіли на Дні по ля.

У порт фоліо гібридів со няш ни ку ком панії «Ліма грейн» вхо дять як 
кла сичні гібри ди, так і стійкі до гербіцидів іміда золіно но вої гру пи. Са ме 
з не роз важ ли ви ми аг ро ви роб ни ка ми по льо ва прак ти ка зігра ла злий 
жарт: во ни висіва ли ліма грейнівські гібри ди… з гу с то тою ви ще 75 
тис./га. Спеціалісти «Ліма грейн» відра зу по пе ре д жа ють, що та ка ви со
ка нор ма висіву не при пу с ти ма, ад же за за гу щен ня посівів рос ли ни цих 
гібридів, як пра ви ло, не ма ють змо ги мак си маль но ре алізу ва ти свій 
по тенціал. До то го ж та ка сівба збільшує ви т ра ти на насіння, які не 
ви прав до ву ють ся от ри ма ною уро жайністю. Тож для зо ни до стат нь о го 
во ло го за без пе чен ня оп ти маль на гу с то та висіву — 62–64 тис. шт. схо
жих насінин на гек тар, а в зоні нестійко го зво ло жен ня та півден них 
регіонів — 45–60 тис./га.

Та кож ду же важ ли во до три му ва ти ся оп ти маль них термінів сівби. За 
не до три ман ня цієї умо ви ви роб ни ки гра ють ся з во гнем, ад же ні для ко го 
не є се к ре том, що цьо го ро ку ба га то хто висіяв со няш ник ще до ано маль
но го вес ня но го ви па дан ня снігу 17–18 квітня. Опа ди про ми ли вне сені 
ґрун тові гербіци ди в нижні ша ри грун ту, а хо лод ний ґрунт ство рив пе ре
ду мо ви для фор му ван ня нерівномірних схо ди. То му не вар то висіва ти 
со няш ник у кінці бе рез ня. 

І ще один важ ли вий фак тор, який спеціалісти вва жа ють «кла си кою 
жа н ру» — це фор му ван ня в со няш ни ку «ле да чої ко ре не вої си с те ми». Що 
це та ке? Відсутність стриж не вої ко ре не вої си с те ми! З чим це пов’яза но? 
За зви чай, окрім то го, що во се ни про во дить ся гли бо ка оран ка (до 30 см), 
на весні го тується ґрунт до сівби. Для цьо го про во дить ся куль ти вація на 
гли би ну 7–8 см. Куль ти ва тор якісно ро бить свою спра ву, але… на гли бині 
про хо ду йо го ла пи ут во рюється плуж на підо шва зав тов шки близь ко 1 см. 
У ре зуль таті цьо го ут во ри ла ся своєрідна ла гу на: во ло га при сут ня, до б ри ва 
в роз чи не но му ви гляді, ґрун то ве повітря — в мінімумі, а в зо ну під плуж ну 

підо шву — вза галі не про ни кає. З тем пе ра ту рою ґрун ту — те ж са ме: на 
гли бині 8 см во на спри ят ли ва для сівби, а ниж че — зем ля прогрівається 
до сить по га но. За та ких умов че рез пев ний час, ко ли вий де те на по ле, 
ви гляд со няш ни ко во го посіву спо чат ку «обіцяє» 5 т. Але зго дом завжди 
маємо не очіку ва ну (уже та ку звич ну!) по су ху, після якої со няш ник мо же 
«потіши ти» вже хіба що 18 ц/га. Ад же в рос лин не сфор му ва ла ся стриж не
ва ко ре не ва си с те ма, здат на діста ва ти во ло гу з нижніх шарів ґрун ту. 
Внаслідок цьо го со няш ник втра чає, як то ка жуть, «орієнтацію в про сторі». 
Тож потрібно пе ре гля да ти стро ки про ве ден ня куль ти вації!

Як пра ви ло, ра но на весні пер шим виїжджає в по ле керівник, який дає 
ко ман ду аг ро но мові ви га ня ти техніку: мов ляв, ґрунт уже фізич но стиг лий, 
бо він спокійно проїхав по лем на своєму ав то. Та по при те, що на гли бині 5 
см він дійсно зрілий, на гли бині 8 см грунт ще ліпить ся, мов пла с тилін. За га
ня ю чи куль ти ва тор на та ке по ле, аг рарії роб лять тим са мим ве ли ку біду, 
про що йшло ся ви ще. Од не з рішень та кої про бле ми — пе ре не сен ня куль ти
вації для вирівню ван ня по верхні по ля на осінь. У та ко му разі плуж на підо
шва, яка ут во рить ся в ре зуль таті цієї опе рації, в зи мо вий період руй нується 
мо ро за ми, і на весні ви уник не те опи са них ви ще про блем.

Ще один підхід до ви ро щу ван ня со няш ни ку — тех но логія Suneo®. На 
Дніпро пе т ров щині та За поріжжі се ред аг ро ви роб ників хо дить кла сич ний 
жарт про чо ти рипільну со няш ни ко ву сівозміну, яка скла дається із: со няш
ни ку, «под солнєчніка», «сємєчки» і Clearfield® Plus. А та ка «унікаль на» 
ви роб ни чо обґрун то ва на сівозміна при зво дить до ко ло саль ної про бле ми 
— силь но го роз вит ку вовчка со няш ни ко во го. Як ефек тив не рішен ня цієї 
про бле ми «Ліма грейн» про по нує тех но логію Suneo®, яка спря мо ва на на 
ви ро щу ван ня но вих гібридів, що поєдну ють ви сокі по каз ни ки ге не тич ної 
стійкості до вовчка, по су хи та до гербіцидів іміда золіно но вої гру пи. Це 
гібри ди ЛГ 5555 КЛП, ЛГ 5671 КЛП, ЛГ 5661 КЛ, ЛГ 5631 КЛ та 
ЛГ 5542 КЛ, ЛГ 5492 ХО КЛ — но вий ви со ко олеїно вий гібрид, а та кож 
но вин ка — ЛГ5463 КЛ із ко рот ким періодом ве ге тації, що дає мож ливість 
ра но звільни ти по ле під озимі та з ви хо дом олії на рівні гібри да Тун ка.
  ЛГ 5451 ХО КЛ — пе ревіре ний ви со ко олеїно вий гібрид для ви ро щу ван ня 
за тех но логією Clearfield®. Має стійкість до чо ти рь ох рас вовчка, то му в 
зоні, де при сутній во вчок, да ний гібрид не ре ко мен дується ви ро щу ва ти без 
за сто су ван ня гербіци ду ЄвроЛайтнінг. До б ре за без пе че ний по жив ни ми 
ре чо ви нам за мінімаль них норм азот них до б рив він здат ний ут во ри ти насін
ня з вмістом 94% олеїно вої кис ло ти у олії.
  Гібрид ЛГ 5665М  відно сить ся до кла сич них та є стійким до п’яти рас 
вовчка, про те йо го на зи ва ють «трак то ром полів», ад же він рос те і дає 
ви сокі вро жаї в будьяких умо вах: ши ро ке та вузь ке міжряд дя, за ви ро
щу ван ня «по ну лю», за мінімаль ної та тра диційної тех но логій. Він до сить 
не по га но ви т ри мує ранні стро ки висіван ня. Од ним сло вом, універ саль
ність — це йо го пе ре ва га.
  ЛГ 5543 КЛ має найбільшу по су хостійкість і та кож ви т ри мує всі умо
ви ґрун то об робітку.

Це да ле ко не всі гібри ди з порт фоліо ком панії, а ли ше най
кращі, які вже до б ре за ре ко мен ду ва ли се бе на прак тиці та бу дуть 
за про по но вані аг ро ви роб ни кам на ступ но го ви роб ни чо го се зо ну. 
Тож щоб бу ти при бут ко вим, висівай те гібри ди фран цузь кої 
се лекції від «Ліма грейн»! А які са ме про дук ти бу дуть оп ти маль ни
ми са ме для ва ших умов — по ра дять ви со кок валіфіко вані спеціа
лісти ком панії.     

Віктор Карбівський

«Ліма грейн»: 
для вас ми 

за ли шаємо ся 
та ки ми ж!

пропозиція від компанії «Ліма грейн»


