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День кукурудзи —
свято від “Лімагрейну”
Провідна європейська насіннєва компанія “Лімагрейн” уже
багато років поспіль забезпечує українських аграріїв якісним
насіннєвим матеріалом. День поля, який пройшов під егідою
цієї компанії на базі фермерського господарства “Одарочка”,
що на Вінниччині, був присвячений кукурудзі.

К

укурузу не напрасно мы так
ценим высоко: Кукуруза — это
Мясо, Сало, Масло, Молоко!”
— агітплакат початку 60-х роз
повідає про переваги популярної куль
тури у віршованій формі, стисло та
переконливо. Після повсюдного нав’я
зування кукурудзи на деякий час до неї
виник певний скепсис. Однак сама
“цариця полів” у цьому не винна. Слога
ни хрущовської доби, якщо й гіпер
болізували роль кукурудзи, то ненабага
то. Наразі ця культура в Україні здобула
новий імпульс для розвитку. Надпри
ваблива ціна на неї дає змогу аграріям
вийти на високоприбуткове господарю
вання. А коли сільгоспвиробники вико
ристовують гібриди кукурудзи на зерно

Віктор Карбівський,
комерційний директор
компанії “Лімагрейн
Україна”:

— “Лімагрейн” продає
свою продукцію у понад 100 країнах. Пред
ставництво “Лімагрейн” із головним офісом у
Києві працює в Україні з 2009 року.
Регіональні представники — у Полтавській,
Донецькій, Дніпропетровській, Вінницькій,
Хмельницькій областях. У планах — збіль
шення цієї мережі. Напряму з господарства
ми ми не працюємо, а здійснюємо продажі
через наших дистрибуторів.
За річного товарообігу на рівні понад 1,5
млрд євро “Лімагрейн” щороку вкладає до 14%
у наукові дослідження, винаходить і з успіхом
упроваджує нові гібриди. Щодо кукурудзи
останнім часом ми істотно поновили наш порт
фоліо і здатні успішно конкурувати з найвідомі
шими постачальниками насіння цієї культури.
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і кукурудзи на силос, упаковка яких має
логотип із літерами “LG”, то результати,
зазвичай, перевершують усі сподівання.
Ринок Східної Європи розглядають у
компанії “Лімагрейн” як напрочуд перс
пективний. У планах — відкриття селек
ційного центру в одній із пострадянсь
ких країн, аби аграрії мали змогу купля
ти селекційний матеріал, одержаний
безпосередньо тут. Компанія “Ліма
грейн” пропонує українським аграріям
доволі широкий спектр насіння кукуруд
зи різних груп стиглості й, насамперед,
великий асортимент у групі ранньостиг
лих, середньоранніх і середньостиглих.
Гібриди мають низку визначних пе
реваг, які зумовлюють їхню популяр
ність серед аграріїв. Так, Аальвіто демон
Наразі в Україні відроджується тварин
ництво, і я хотів би для Західної і Централь
ної України рекомендувати насіння кукурудзи
для поліпшеного силосу. Це ЛГ 3285 (ФАО
— 280), Ааспід (ФАО — 230), Джоді (ФАО —
380). Сучасне тваринництво потребує не
лише великої зеленої маси, а й високої пере
травності корму. У Франції незалежними
інститутами було встановлено, що викорис
тання насіння цих гібридів для отримання
високоякісного силосу дає прибавку надою:
приблизно 0,5 л на одну корову на добу.
Щодо гібридів кукурудзи на зерно, то в
нас є чимало цікавих пропозицій: ЛГ 3232
(ФАО — 250), ЛГ 3350 (ФАО — 350), Латіза
на (ФАО — 320).
Багато господарств уже працювали з
нашими продуктами й обирають гібриди від
повідно до власних уподобань. Певні гібриди
забезпечують високу врожайність, інші
мають чудову стійкість до стресових умов.
Ми практикуємо індивідуальний підхід до
кожного нашого клієнта і, залежно від його
потреб, розташування господарства, фінан
сових можливостей, пропонуємо йому той чи
інший продукт.

струє чудову пластичність у посушливих
умовах і має високу рентабельність, ЛГ
2244 адаптований до різних типів грунтів
і технологій, толерантний до основних
хвороб, Бангій — невибагливий до умов

Думка споживача
Василь Рихльовський,
заступник директора
СТОВ “Хорост-плюс”,
с. Кадиївка,
Ярмолинецький район,
Хмельницька область:
— У нас 1200 га землі. Вирощуємо
здебільшого всі культури, які потрібні для
забезпечення птахофабрики: кукурудзу на
площі 200 га, сою — 200 га, озимий ріпак і
ячмінь пивоварний. Із “Лімагрейном” співпра
цюємо близько шести років. Почали з куку
рудзи. Маємо такі самі дослідні ділянки, як і
тут. У цьому році 60% посіяної у нас кукуруд
зи становили гібриди “Лімагрейн”.
У нас склалися добрі особисті стосунки
з представниками цієї компанії та їхніми
дистрибуторами. У будь-який час до них
можна зателефонувати, одержати про
фесійну консультацію. До того ж, відзначу і
порядне ставлення “Лімагрейну” до клієн
тів. Ми дуже полюбляємо експериментува
ти: висіваємо кілька різних сортів і гібридів.
Гібриди компанії “Лімагрейн” нас ніколи не
підводили. Вони дають більшу врожайність,
ніж інші, а ми орієнтовані на те, щоб сівоз
міна була рентабельною.
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Володимир Кузьмич,
продукт-менеджер 
компанії “Лімагрейн”:
— На наступний вироб
ничий рік ми пропонуємо
сільгосптоваровиробникам
новий — зернового і силос
ного напряму — гібрид ЛГ 3258 (ФАО — 250).
Його зареєстрували практично одночасно в
Європі та Україні. Гібрид дуже пластичний,
має високий потенціал урожайності, добр е
адаптований до сезонних стресових умов.
Зернового і високоякісного силосного
напряму гібрид Ааспід (ФАО — 230) також із
високим потенціалом урожайності в зерні та
силосі. Ці характеристики дуже важливі,
оскільки використання високоякісного силосу
за умови дотримання технології закладання
для годівлі великої рогатої худоби поліпшує
здоров’я тварин, забезпечує приріст маси і
належну жирність молока завдяки більшому

вмісту кормових одиниць, високому ступеню
перетравності та поїдання.
Справжнім хітом продажів у Європі став
гібрид ЛГ 3350 (ФАО — 350). Торік на демон
страції у Бершадському районі Вінницької
області ЛГ 3350 показав найкращий резуль
тат за врожайністю з усієї лінійки гібридів.
Гібрид ЛГ 3395 (ФАО — 390) дуже цікавий
для агровиробництва Центру і Півдня України.
Під час випробувань в Україні у різних грунто
во-кліматичних зонах він демонстрував добру
посухостійкість і пластичність до умов виро
щування та високу врожайність. Гібрид плас
тичний за посушливих і стресових умов.
Щодо соняшнику зроблю акцент на
гібриді ЛГ 5550, який є фактично новою вер
сією відомого гібрида Мегасан. Він стійкий
проти вовчка рас A-F і нових рас несправжньої
борошнистої роси. Для виробничої системи
Clearfield пропонуємо середньоранні гібриди
ЛГ 5654 КЛ, ЛГ 5658 КЛ, ЛГ 5451 ХО КЛ
(останній з них вирізняється високим вмістом
олеїнової кислоти) та середньопізні ЛГ 5663
КЛ і ЛГ 5669 КЛ.

вирощування, відзна
Карой Купі, продукт-менеджер компанії
чається ефектом Stay
“Лімагрейн” із кукурудзи у країнах Цент
Green, коли за повного
ральної і Східної Європи:
дозріванн я
кач ан а
стебло залишається
зеленим. Таким самим
— Український ринок — дуже великий
і вельми важливий. Важливий не лише
ефектом володіє і Фан
через розміри, а й через великі можливості
тастик, серед переваг
у
майбутньому. Ми прагнемо передати свої
якого — висока толе
селекційні досягнення, свої знання і надати свій комплекс
рантність до пухирчастої
ний сервіс українським агровиробникам.
і летючої сажок, а також
Я думаю, що на кукурудзу в Україні очікує велике май
чудові круп’яні власти
бутнє. Тут є великі поля і високий технологічний рівень.
вості зерна. Неабиякою
Кукурудза тут чудова. Однак не слід забувати про такий
універсальністю відзна
вагомий чинник, як українська погода. Ми маємо запропо
нувати такі продукти, які будуть стійкими проти посухи й
чається гібрид ЛГ 3232.
дадуть змогу українським аграріям виростити якомога мак
Низьку вологість зерна
симальний урожай кукурудзи. Поєднання наших генетичних
під час збирання має
досягнень і сучасних технологій дасть змогу домогтися
Латізана, крім того, серед
вагомих здобутків. Я справді великий оптиміст щодо цього.
переваг цього гібрида —
Ми розуміємо, що Україна — важливий ринок, тому
швидкий старт за ранніх
завдання нашої компанії — надання найкращих продуктів
термінів сівби.
вашим аграріям. Українська команда “Лімагрейн” — це дуже
Добре реагує на вне
освічені й мотивовані люди. Наразі триває її формування.
Вірю, що можемо домогтися ще кращих результатів в Україні.
сення добрив холодо
стійкий гібрид ЛГ 2306.
Гібриди ЛГ 3330 і ЛГ
ділений високою енергією початкового
2372 також мають ефект Stay Green.
росту, толерантний до посухи, стійкий
Крім того, ЛГ 3330 є справжнім чемпіопроти вилягання і високопластичний
ном за врожайністю і має високу толе
до технологій та умов вирощування.
рантність до пухирчас тої сажки та
Втім, перед обранням того чи іншого
фузаріозу, а ЛГ 2372, своєю чергою, на
На Дні поля —
аншлаг!

Думка споживача
Юрій Щетинін,
науковий консультант
ФГ “Одарочка”,
Вінницький район
Вінницької області:
— Наше фер
мерське господарст
во засноване в 2003
році. У розпоряд
женні маємо 1200 га
землі. Постійно працює 28 осіб, із них 21
працівник — у виробничій сфері. На сьо
годні середня зарплата у нас становить
3500 грн. Специфіка розташування госпо
дарства має певний вплив на ведення
агротехніки. Всі поля, які перебувають в
оперативному керівництві господарства,
перетинають високовольтні лінії елект р о
передач. Відтак, у нас дуже обмежена
можливість застосування авіації для
захисту рослин. Впроваджено пятипільну
систему сівозміни. Основні культури —
пшениця, озимий ріпак, соя, соняшник і
кукурудза. Зернових отримали цьогорік
63 ц/га, сої — у межах 30-35 ц/га. Куку
рудзою ми займаємося вже впродовж
п’яти років. Перший рік — спільно з ком
панією “Лімагрейн”. Ті результати, які ми
маємо вже тепер, свідчать, що стра
тегічний вибір зроблено правильно.
Завдячуючи співпраці з науковою групою
компанії “Лімагрейн”, ми заклали майже
на 4 га випробувальні ділянки. Тут є
близько 30 сортів і гібридів кукурудзи на
площі 80 га. А всього по господарству
маємо 250 га кукурудзи. Ділянки й дослі
ди закладені за виробничою схемою, тоб
то буде застосовано не ручне збирання,
як у науково-дослідних установах, а
машинне. Вивчатимемо, як поведе себе
той чи інший гібрид не лише в період
вегетації, а й під час збирання. Наступно
го сезону ми продовжимо співпрацю з
“Лімагрейном”. На сьогодні рента
бельність пшениці — 61%, кукурудзи —
102%, ріпаку — 74%. Проте найбільшу
рентабельність дає соняшник за врожай
ності до 35 ц на гектар.

гібрида вам варто проконсультуватися
у менеджерів і партнерів компанії
“Лімагрейн”, які порекомендують саме
той гібрид, що забезпечить успіх саме
на вашому полі. 	


ТОВ “Лімагрейн Україна”
тел./факс (044) 4846776
www.limagrain.ua
www.lgseeds.com.ua
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