
За рангами гостей із Франції було зрозуміло, 
що Україна стала важливою складовою бізне-
су компанії. Так, на поля Дніпропетровщини 
завітав Жоель Боссон, генеральний директор 
«Лімагрейн Європ», якого журналісти прискі-
пливо допитувалися про причини успіху селек-
ції «Лімагрейн». «Лімагрейн» — це передусім 
кооператив 2500 французьких фермерів, які 
володіють 70% акцій компанії. І практичний під-
хід фермерів присутній у всій стратегії розвитку 
нашої компанії, — розповів Жоель Боссон. — 
Чому ми такі популярні? Мабуть, насамперед 
тому, що даємо виробникам те, що їм необхід-
но. Ми вже дуже давно на ринку, у нас є свої 
традиції і напрацювання. Ми не належимо якійсь 
інвестиційній групі, наші головні інвестори — це 
фермери, і ми виробляємо продукцію в першу 
чергу саме для них. Ми думаємо, як вони».

Торік компанія «Лімагрейн» встановила істо-
ричний рекорд — подолала рубіж оборотного 
капіталу у 2 млрд євро. За 5 років компанія вдві-
чі наростила загальний оборот. Ринок України 
досить великий і є цікавим для Лімпгрейн, нам є 
що запропонувати українському фермеру тому 
ми готові інвестувати в Україну. Генеральний 
директор «Лімагрейн Європ» поділився пла-
нами компанії щодо налагодження виробни-

цтва в Україні: «Для того щоб запропонувати 
українським аграріям генетику, яка найбільш 
адаптована до місцевих умов, ми інвестуємо в 
наукову діяльність в Україні та Росії та плануємо 
створити у цих країнах науково-селекційний 
центр, — зазначив Жоель Боссон. — Ми вже 
співпрацюємо з науковими установами Росії 
та України, наприклад Одеським селекційно-
генетичним інститутом та Всеросійським НДІ 
олійних культур у Краснодарі. За останні два 
роки ми посилили і розповсюдили виробництво 

насіння у Західній Європі, але нашим наступним 
етапом розвитку буде налагодження вирощу-
вання посівного матеріалу у східному регіоні. 
Виробництво кукурудзи ми максимально скон-
центруємо в Україні, а соняшнику  — в Росії».

Насіння компанії «Лімагрейн» вирізняє не 
лише найвища якість та широка лінійка продук-
тів, а й унікальні технології, яких немає в конку-
рентів. У селекції кукурудзи — це насамперед 
програма LG Animal Nutrition, що передбачає 
вивчення перетравлюваності великою рога-
тою худобою клітковини. Завдяки цій системі 
компанія «Лімагрейн» розробила спеціальні 
силосні гібриди, з яких виробляють високое-
нергетичний силос, що допомагає отримати 
додаткову надбавку молока. Ці гібриди над-
звичайно популярні у Європі і займають 60% 
ринку. У селекції соняшнику компанії вдалося 
вивести продукти, стійкі до всіх рас вовчка, що є 
сьогодні особливою проблемою для виробників 
півдня України.

«Щороку ми додаємо більш як 10 гібридів 
соняшнику і кукурудзи у нашу лінійку. За 
минулий рік у нас з’явилися нові продукти 
по соняшнику, стійкі до всіх рас вовчка — це 
Голдсан, незабаром з’явиться гібрид, стійке до 
всіх рас вовчка та гербіциду Euroligtning,  — 
розповіла Тетяна Генрі-Якубовська, гене-
ральний директор ТОВ «Лімагрейн Украї-
на».  — Хітами минулого року по соняшнику 
було кілька гібридів: Тунка, який входить до 
десяти найпопулярніших продуктів в Україні, 
ЛГ 5550  — нова версія Мегасану, який стійкий 
до всіх рас вовчка, та гібрид ЛГ 5663 КЛ — із 
системи Clearfield. Також у нас є дуже широ-
кий спектр високоолеїнових гібридів. Вони 
зареєстровані, і навіть є такі, що придатні до 
використання в системі Clearfield. І якщо цей 
ринок буде розвиватися, ми готові надати 
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найширший спектр необхідних продуктів — від 
найбільш ранніх до пізніх. Ми оновили повніс-
тю свою лінійку кукурудзи. Торік було кілька 
лідерів продажу  — це ЛГ 3258, ЛГ 3330, ЛГ 
3350, ЛГ 3395. Вони дають стабільний врожай, 
дуже пластичні, прості у вирощуванні. Мене 
особливо тішить те, що нам довіряють — ми 
свою довіру заробили. Якщо виробники вже 
звикли до якогось гібриду, а ми порекоменду-
вали його замінити, то клієнти бачать різницю, 
прибавку врожаю, і навіть не думають про те, 
щоб повернутися до попереднього гібриду». 

Щороку компанія нарощує свою присутність 
в Україні, продаючи дедалі більше насіння та 
розширюючи лінійку продукції, збільшується й 
команда. Сьогодні вже 12 регіональних мене-
джерів готові допомогти агровиробникам обра-
ти той гібрид, який покаже найвищий результат 
залежно від зони вирощування та технологічних 
особливостей господарства. Втім, варто один 
раз перевірити на полі, ніж сто разів побачити 
у каталогах. Тож наступного разу  — не пропус-
тіть Дня поля насіннєвої компанії «Лімагрейн»!

 
ОЛЕГ ТУРБІЛОВ, головний агроном,
Запорізька область, понад 20 тис. га

Співпрацюємо з ком-
панією «Лімагрейн» з 
моменту її появи на ринку 
України. Основна культу-
ра у нас — це соняшник, 
цього року ним було 
засіяно 7 тис. га, з них на 
80% площі зайняті насін-
ням «Лімагрейн». Більше 

орієнтуємося на ранні гібриди, хоча у нас при-
сутня практично вся лінійка ЛГ 5665 М, ЛГ 5543 
КЛ, ЛГ 5663 КЛ, Тунка, Голдсан, Мегасан і ЛГ 
5550. Щороку ми закладаємо для себе дослідні 
ділянки і визначаємо, які гібриди найкращі. І на 
сьогодні гібриди «Лімайгрейн» показують най-
кращі результати. Їх урожайність за три останні 
роки становила по 24–26 ц/га на круг. Рекорд 
у нас був по гібриду ЛГ 5665 М, позаторік ми 
зібрали 44 ц/га. Однак на сьогоднішній день у 
нього з’явилася проблема. Він стійкий до п’яти 
рас вовчка, а у нас уже є і шоста і сьома, тому 
потрохи виводимо його із сівозміни. На наступ-
ний рік плануємо брати ЛГ 5550 та ЛГ 5633 КЛ з 
лінійки Clearfield. Будемо висівати гібриди, стій-
кіші до вовчка. Це основна наша проблема на 
Півдні України. Рання група «Лімагрейн» одна 
з найбільш стійких до посухи. Чотири роки тому 
«Лімагрейн» нам дуже сильно допоміг, коли 
гібриди цієї компанії дали по 16 ц/га, а інших ми 
зібрали 10–12 ц/га. У той посушливий рік гібри-
ди цієї компанії спрацювали чудово — різниця 
з іншими гібридами була суттєвою. Кукурудзу 
теж плануємо впроваджувати у виробництво і 
будемо брати обов’язково «Лімагрейн», тому 
що у нас посушлива зона. 

МИКОЛА ГРИНЬ, головний агроном,
Запорізька область, 3400 га 

Співпрацюємо з ком-
панією «Лімагрейн» вже 
сім років. Профілюючі 
культури у нашому гос-
подарстві — пшениця і 
соняшник. Цього року ми 
використовували Мега-
сан, Голдсан, ЛГ 5543 КЛ, 
ЛГ 5663 КЛ. Також у нас 

висіяний гібрид ЛГ 5633 КЛ, на наступний 
рік будемо розширювати його посіви. Мину-
лого року гібриди «Лімагрейн» порівняно з 
насінням інших компаній показали результат 
кращий на 8 центнерів. Збирали по 26,7 ц/га. 
Зараз більше зосереджуємося на технології 
вирощування Clearfield та підбираємо відпо-
відні гібриди. У нашій лінійці, наприклад, є ЛГ 
5543 КЛ та ЛГ 5663 КЛ. Результати чудові. 
Якщо іншої  компанії ми вже отримали 26,5 
ц/га, то соняшнику  «Лімагрейн»  — з площі 
111 га — по 34 ц/га. І надалі будемо купувати 
їхні гібриди, бо такі результати є більше ніж 
переконливими у необхідності співпраці. Дуже 
добре, що дві компанії — насінницька «Ліма-
грейн» та із захисту рослин БАСФ — об’єднали 
свої зусилля та пропонують спільні рішення 
для агровиробників. Адже посівний матеріал 
та ЗЗР — основні складові доброго врожаю. 

ВАДИМ КОСІНОВ, 
головний агроном,
Харківська область,
3 тис. га

Наше господарство 
вирощує і кукурудзу і 
соняшник, гречку, горох, 
але левову частку у 

сівозміні становлять зернові та соняшник. 
З «Лімагрейн» співпрацюємо вже третій рік, 
і понад 50% посівів соняшнику займають 
гібриди цієї компанії. В основному цього 
року висівали Мегасан, але маємо майже 
всю їхню лінійку.

Минулого року вирощували ЛГ 5550, Тун-
ку, Голдсан, Мегасан, ЛГ 5665 М. Найкращі 
результати показав ЛГ 5665 М  — збира-
ли  його по 28–29 ц/га. Цього року є споді-
вання на хороші результати гібридів ЛГ 5635, 
ЛГ  5580, непогано виглядає і ЛГ 5665 М. На 
одному полі, яке уражене вовчком, у нас є 
гібриди іншої компанії та гібриди селекції 
«Лімагрейн» і гібриди «Лімагрейн», стійкі 
до 7 рас вовчку не уразились. Тому будемо 
розширювати посівні площі під гібридами 
цієї компанії. 

Нині набирає популярності тема високоо-
леїнових гібридів соняшнику, що пов’язано 
з вищою закупівельною ціною на це насін-
ня. Навіть попри непросту логістику, коли з 
Харківської області доводиться везти його у 
Запорізьку область, багато фермерів заці-
кавлені у виробництві такого соняшнику. 
Тому чекаємо від компанії «Лімагрейн» висо-
коолеїнових гібридів.
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