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Коли в найгарячішу пору збирається така кількість провідних спеціалістів
на День поля Limagrain, це красномовно свідчить про репутацію та авторитет компанії

Разом ми
виграємо цю гру
День поля Limagrain на Кіровоградщині

День поля був сімейний. На Кіровоградщині, в
господарстві «Покровське», зібралася велика родина
тих, хто веде кооператив Limagrain в Україні, й тих,
хто з ним працює, дружить, спілкується, але атмо
сфера була родинна, тепла, зустрічалися рідні люди.

Захоплюючі емоції починалися вже на реєстрації учасників –
самі погляньте, хоч по два рази реєструйся
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За кілька років українському представництву
відомої насіннєвої компанії Limagrain, першої в
Європі, четвертої у світі, вдалося не лише вивести на
ринок кращі гібриди, але й об’єднати людей
спільною ідеєю, спільною справою, й громада
зібралася чимала – близько 450 учасників тільки
цього Дня поля. Співорганізаторами заходу стали
одна з провідних хімічних компаній BASF і
дистриб’ютор виробника техніки №1 у світі, John
Deere, компанія «Ландтех»

иїв саме заливало
дощем, там трималося плюс 15, а на
цих полях врешті
розгулялося плюс 27, хоча
дощ також рясно впав вночі,
й у міжряддях
лімагрейнівських гібридних
лінійок, вичищених
гербіцидами BASF, густий
вологий чорнозем вражав
іноземних гостей.
А лінійки вродили щедро.
Повні соняхи, великі здорові
качани кукурудзи милували
зір, хоча в глибині можна
було відшукати й проблеми
цього року, аномальна спека
й посуха для жодних рослин
не могли пройти непоміченими. Але середня картина
була цілком вигідною для
організаторів, а для аграріїв,
дехто з яких зібрав з якогось
поля по 8 центнерів, а з якогось – кілька тонн, була просто торжеством французької
селекції.
Кукурудза й соняшник
Limagrain вистояли й з честю
пройшли абсолютно екстремальні випробування.
Після вступного слова директора «Лімагрейн Україна»
Тетяни Якубовської-Генрі та
вітальних слів представників
районної адміністрації учасники розбилися на чотири
групи й розпочали огляд здобутків Limagrain та BASF на
родючій, але такій складній
кіровоградській землі.
– Система Clearfield у країнах
Заходу застосовується на
90-95% усіх посівів соняшника, – розповідав про добре
відому нашим читачам концепцію захисту представник
компанії BASF. Нею ж було
врятовано від негараздів і
соняшник Limagrain. – Тому
що сьогодні це один із способів надійної боротьби з вовчком. Це дуже зручний для
агрономів гербіцид,
Euroligtning: один раз зробив
у фазі чотирьох листків – і
поле чисте аж до збирання.
Багато хто сьогодні впрова-

Сергій Анішин, «Агроскоп»

Максим Байдюк, Agrofuel

джує практику південних
господарств, коли після
соняшника сіється пшениця,
адже після збирання поле
абсолютно чисте від бур’янів.
Якщо ми робимо все по
сівозміні, Euroligtning – просто скарб для агронома, він
забирає всі посходові
бур’яни, всі злакові, дводольні, має чітко виражену ґрунтову дію й забезпечує чистоту
поля. Нюанс, на якому слід
зупинитися, – гранульований
інсектицид Regent. Це єдиний
100%-ний захист від дротяника. Оскільки наші сівозміни перенасичені соняшником
і кукурудзою, популяції дротяника виросли у десятки й
сотні разів. Одна личинка
дротяника може знищити

кілька сходів, й, якщо їх 3-4
на метр, ми можемо мати лисі
поля. Regent ефективно знищує личинку, яка, маючи
5-річний цикл, з настанням
тепла піднімається на ґрунт й
починає живитися, що призводить до втрат на якісному
насінні. Regent – це абсолютний захист.
Ці два підтвердження – якісне насіння й абсолютний
захист – стояли лінійками
перед учасниками Дня поля.
Кукурудза ЛГ 3232 з коротким ФАО у 230 – супервибір
для виробництва й зерна, й
силосу, адже у сприятливих
умовах та за умов дотримання технології вона завжди
дає два повноцінних качани.
Врожайність у зерні по

Україні в дослідних господарствах сягала 107–122 ц/га.
Шляхом селекції силос з
цього гібриду має вищу
характеристику доступності
у засвоєнні тваринами та дає
більший вихід енергії для
продуктивності, аніж у звичайній силосній кукурудзі.
Дослідження показують, що
лише за рахунок застосування ЛГ 3232 для силосу корова
дає на добу 0,5 л молока
додаткового надою.  
Цього року у пропозиціях
Limagrain засяяла зірка –
гібрид ЛГ 3258. Він щойно
внесений до реєстру й висіяний ще у небагатьох господарствах, але вже посідає
передові місця за врожайністю. Його висота – за три
метри, а врожайність у господарствах складала 120 ц/га у
перерахунку на 14% вологи.
Зерно відзначається підвищеною вмісткістю крохмалю.
Вибір у Limagrain сьогодні
широкий: це і новинка
ЛГ 3395 з величезним потенціалом врожайності та ФАО
390, і ААСПІД з ФАО 230,
високою врожайністю та
швидким відновленням
росту у холодних умовах.
Соняшники Limagrain –
предмет бажань усіх аграріїв,

Аднан Текче, директор турецького кооперативу Trakya Birlik, директор Limagrain-Україна Тетяна Якубовська-Генрі
та директор Limagrain Turkey Ченк Сарасоглу
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Фермер заробляв набагато
більше, адже гібриди конкурентів мали 40% олійності, а
Тунка – 49%, і ціна викупу
зерна соняшника з вищою
олійністю була на 15% вища.

– Кукурудза на півночі? Яка
ж там урожайність?
– Уявіть собі, минулого року
ми отримували по 11-12
тонн по гібридах Limagrain…
– В сухому зерні???
– Ні, в сухому виходило
9,8–9,5 тонни. У нас і цей рік
виглядає непогано, тому що
ми з дощами. Кукурудза
виглядає не гірше, аніж
минулого року. В окремих
місцях в Глухові була надмірна посуха, було неповне
запилення, але й там, гадаю,
6 тонн візьмемо.

Комбайн «Джон Дір» – мрія чи не кожного аграрія, а тут «Ландтех» новеньку машину демонстрував у дії
адже у палітрі пропозицій є
унікальна ТУНКА, стійка до
рас A – G вовчку, пластична, з
перевіреною врожайністю до
38 ц/га на Донеччині. Такими
якостями (стійкістю до наз
ваних рас) володіє й новинка
Голдсан, придатна до усіх зон
вирощування соняшника.
Щиро був захоплений якістю
соняшника на демопосівах
радник банку Credit Agricole
Жан-Жак Ерве (цей банк
реалізує низку програм з підтримки партнерів та клієнтів
Limagrain-Україна).
– Ми від початку, вже 10 років
займаємося гібридами
Limagrain, – поділився враженнями Сергій Анішин,
заступник начальника відділу технологічного консалтингу компанії «Агроскоп». –
У нас понад тисячу клієнтів.
На Дніпропетровщині, у
Запорізькій області  колосальним попитом користуються гібриди Limagrain по
соняшнику, Мегасан. Зараз є
новинки ЛГ 5665, ЛГ 5635 –
гібриди, які мають унікальну
посухостійкість. Там стабільно вирощують 25 ц, а дехто й
чотири тонни.
– А цей аномальний рік –
хіба не виняток?
– Мені присилали менеджери
Херсонщини фото з полів, де
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цього року посіяно Мегасан, –
там все дуже добре виглядає. У
Limagrain гібриди стійкі до
вовчку, а це велика проблема
на Луганщині. Там вони
активно витісняють з ринку
продукцію інших виробників.
Та й гібриди кукурудзи показують прекрасні результати,
особливо кремнисті, кремнисто-зубовидні з ФАО близько
300. Наші клієнти дуже задоволені гібридами Фантастік,
Латизана. Цього року ми
почали працювати з «Миро
нівським хлібопродуктом»,
куди складно увійти з якимись
новими гібридами. Рівень
Limagrain буде рости, маю на
увазі потенціал урожайності, а
ціна у них прийнятна для
виробників. А от по соняшнику Limagrain – номер один.
Мені подобається працювати
з Limagrain, оскільки за цими
гібридами у нас менше рекламацій, аніж по інших компаніях, – Limagrain зберігає якість,
незважаючи на зростання
обсягів.
Зрештою вдалося проштовхатися крізь щільне коло жур
налістів, клієнтів та просто
друзів до Тетяни ЯкубовськоїГенрі, господині свята.
– Як вам вдалося таку кіль
кість народу зібрати на День
поля? Він грандіозний!

Земледелие

– Грандіозний? Для нас –
стандартний День поля.
– Ні, не стандартний, я був
на ваших Днях поля мину
лих років, народу було втри
чі менше.
– Дякуючи команді… Хоча з
кожним роком стало працювати легше, нас знають,
інтерес до нашої генетики
куди вищий, аніж чотири
роки тому.
– Гаразд. Але – чому ви про
водите День поля саме тут?
На Кіровоградщині надто
великі ризики, можна очіку
вати кількамісячну відсут
ність дощів. Навіть демолі
нійки… Їх треба чи відрами
поливати, чи віялами обма
хувати від спеки…
– Не поливали й не обмахували. Ми саме прагнули
показати нашу генетику, її
поведінку в надзвичайних
умовах. Легко було б щось
виростити на Вінничині, там
досить опадів, добра земля.
Але ми вирішили показати,
як гібриди Limagrain здатні
боротися з несприятливими
умовами.
– Ви самі оглядали посіви?
– Так, цілком задовільні.
Бачили ми поля й ліпші по
дорозі, дуже гарні демополя

на Черкащині. Ми взагалі
задоволені результатами
цього року, і за продажами, і
за результатами наших клієнтів. Звісно, на Херсонщині
подекуди повітряна посуха
трапилася нечувана, там взагалі тяжке пригнічення всього рослинного світу.
Протягом понад 40 днів температура вища від 35 градусів… Є окремі райони… Але
в середньому по Україні
ситуація позитивна для
наших гібридів, й ми абсолютно не плануємо на цьому
зупинятися, ми будемо йти
вперед.
– «Агроф’юел» має 55 тисяч
гектарів по Україні – Сумська
область, Житомирська,
Тернопільська, Львівська, –
представився мій співрозмовник, головний агроном
Максим Байдюк. – Минулого
року ми вирощували
соняшник Limagrain у
Глухівському районі, отримали по три тонни з гектара,
і це було приємною несподіванкою для всіх, адже
соняшник там зроду не
вирощували. Кукурудза у
нас представлена ранньостиглими гібридами, ЛГ 3232,
ЛГ 2244 був… Гібриди нам
подобаються, вони потужні,
мають високу врожайність,
технологічні…

У ході семінару створилася
рідкісна нагода поспілкуватися с Ченком Сарасоглу,
генеральним менеджером
Limagrain Turkiye, – його
дивізіон має видатні успіхи,
адже 65% ринку соняшника
в Туреччині займає саме
Limagrain. Саме там був
випробуваний й популяризований зірковий гібрид
ТУНКА.
– Як нам вдалося здобути
таку частку ринку? Звісно,
багато факторів спрацювало.

Жан-Жак Ерве, донедавна – радник профільного міністра, тепер –
фахівець відомого французького аграрного банку
Починали у 2006-му й
вийшли на цей рубіж 2010го року. Більш як 70% ринку
здобути важко. Все базувалося на сильному маркетингу. Перше – це дуже добрий
продукт, сильна генетика,
яка відповідає усім бажанням фермерів. Додалися й
фінансові інструменти, й
зусилля партнерів, й головне
– продукція насіння. Цінну
допомогу надав нам великий

турецький кооператив
Trakya Birlik (Ченк познайомив мене з генеральним
директором кооперативу
Аднаном Текче). Машина
для вимірювання олійності
коштує 35 тисяч євро, і кооператив купив 92 такі машини, показуючи фермерам
усієї країни якості Тунки, – її
олійність надзвичайно
вигідно вирізняє цей гібрид
з-поміж конкурентів.

– Як вам українські умови
для рослинництва порівня
но з турецькими? Ви ж авто
мобілем приїхали з Києва,
могли подивитися…
– Це виняткові умови.
Прекрасні. Подивіться на
поле – воно прекрасне. У вас
країна з величезним потенціалом, у вас неймовірне майбутнє! Разом ми виграємо
цю гру, будемо чемпіонами.
Не один з присутніх на Дні
поля аграріїв починав цю гру
– з природою, з економікою,
з вітчизняними реаліями –
разом з Limagrain. І чемпіонів на Дні поля не бракувало.
Й чисельність збірної, яка
почне посівний чемпіонат
наступного року з генетикою
Limagrain, безумовно, зросте
після цієї зустрічі.  

Текст і фото – Юрій Гончаренко

Ось вони – головні дійові особи Дня поля, кукурудза та соняшник Limagrain. Звісно, якби так потужно, як на лінійках, вони виросли на полях учасників,
щастю не було б меж
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