²ç «Ë³ìàãðåéí» ³ Åëü-Í³íüéî
ìîæíà ïðèðó÷èòè
Осьужебагатороківпоспількомпанії,щопрацюютьв
аграрномусекторіУкраїні,проводятьвліткутавосенипольові
семінариіДняполя.Здавалосяб,нашіаграріїбачиличимало
іїхуженічимнездивуєш,тожіпопулярністьцихзаходівмала
бпадати.Втім,Деньполякомпанії«Лімагрейн»,щопроходив
неподалікНемирова,щонаВінниччині,продемонстрував
протилежне—учасниківбулонавітьбільше,ніжпланувалося.

П

—ЦенашпершийнаціональнийДеньполя
роте це зовсім не завадило
цьогороку,спеціалізація—зернові(озиміта
організаторам («Лімагрейн
яріпшеницяіячмінь,атакожріпак,горох),
Україна», «Адама Україна»,
хочапредставленавсяпродуктовалінійка
«Яра Україна») провести справ
нашоїкомпанії,такбимовитиживийкаталог
жнє польове свято — свято науки та
нашихселекційнихнапрацювань.Сьогодні
високих технологій. Навіть природа в
учасникинашогосемінару—сільгоспвиробни
цей день була милостивою — нібито
киЗахідноїтаЦентральноїУкраїни.Маємо
спеціально «приглушила» літню спеку,
надію,щоїмвсесподобається,всінашітехніч
аби гості свята могли сповна насолоджу
ніспеціаліститут,наполі,готовіконсультува
ватися чудовою картиною посівів озимої
ти,відповідатинавсіпитання.
пшениці, ярого та озимого фуражного і
Нещодавнауцьомурегіоні
пивоварного ячменю, озимо
пройшовградірослинищене
го ріпаку, гороху, кукурудзи
зовсім(зокрема,кукурудза)«віді
та соняшнику, представлених
йшли»відцієїприродноїнавали.
на демополі ФГ «Сві Бог», де
Дотогожгрунтитутдоволібідні
і відбувався День поля.
(сіріопідзолені),тожчимало
Попри те, що для демон
довелосятутпопрацюватинад
страції було представлено
агрофоном(застосовувалисис
практично всі культури,
темиживленнятадобривавід
селекцією яких займається
нашогопартнеракомпанії«Яра»
«Лімагрейн», домінували зер
таорганічнідобриваукраїнсько
нові — пшениця та ячмінь,
говиробництва«Ріверм»).Тобто
посіви яких, неначе зелено
умовизакладаннянашихдемо
жовтувате море, так і мани
Тетяна
посівівмаксимальнонаближені
ло до себе хвилями добірно
Генрі-Якубовська,
довиробничих,щохарактерні
го колосся: подивись на
генеральний
директор
длябільшостігосподарств.
мене, познайомся зі мною.
ТОВ «Лімагрейн Україна»
Втім,нашісортитагібриди
Серед цього багатого
чудововитрималистресовіумови.Можливо,
розмаїття злаків, що обіцяє достойні
вонинезмоглисповнареалізуватизакладений
врожаї, спілкуємося із хазяйкою цієї
унихпотенціал,протепоказалисебезнайкра
краси, Тетяною ГенріЯкубовською,
щогобоку.Зокрема,нашрекордсмен—озима
генеральним директором ТОВ «Ліма
пшеницяКолоніавцихумовахобіцяєвро
грейн Україна».
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жайністьнарівні100ц/га(цеуніверсальний
сортпшениці,щокористуєтьсяколосальним
попитомурільників,агрохолдингинавіть«запи
суються»нарікуперед,щобкупитинасіння
еліти).Неменшурожайними,сподіваюся,
будутьінашіячмені,представленітут(напри
клад,Герлах—універсальнийозимийсорт).
Тож,намоюдумку,цьогорокутакожбуде
моізнепоганимурожаєм—іприємно,щов
цьомуєізаслуга«Лімагрейну».
Звісно,мирозуміємо,щопогодніумови,
зокремапонаднормовідощі,внеслипевні
коректививочікуваніпоказникиврожайності.
Аджеспочаткувсідужераділивесняному
вологозабезпеченнюзавдякиряснимопадам.
Алезгодом,коливодавжестояланаполі,а
потімнаповерхніутвориласягрунтовакірка,
то,яснаріч,нарозвиткурослиніформуванні
їхньоїврожайностіценеможенепозначитися.
Тожзаменшоїкількостівирощеногозернаціна
наньогозазвичайвища.Ядумаю,щонаші
аграріївжедосягливисокогоагрономічногоі
технічногорівня,щобзабудьякихумовотри
матидобрийурожайтапристойнийприбуток.
Танавітьпоприпевніпогоднінюанси,цьо
горічнівиробничіумовивУкраїнівсежтаки
кращі,ніжубагатьохкраїнах,дефеноменЕль
Ніньйоуцьомусезонінайжорсткішийза
останні10років.Зокремайоговпливнаразі
вжевідчуливАргентинііБразилії,внаслідок
чогоцінинаосновнізерновіолійнізростати
мутьпопривисокіїхнісвітовізапаси.Іцей
фактпідняттяціннеможенерадувати.Так,
ужезрослицінинасою,щоавтоматично
«підтягне»іцінинасоняшник.Ринковавар
тістькукурудзиіпшеницітакож,хочіповільно,
починаєпідвищуватись.Іцевсе«наруку»
нашимтоваровиробникам.
Щеоднакультура,наякійакцентуватиме
моувагунацьомузаході,—церіпак.Длянас,
можнасказати,ценовакультура,оскількипра
цюватизнею,тобтопроводитиселекцію,ми
почалилишеіз2000гороку.Нашіріпакимають
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дуже чудову специфіку — вони не розтріску
ються, і це разом з високими характеристиками
їхньої зимостійкі й урожайності. Тож ті, хто вже
спробував вирощувати наш ріпак, залишися
дуже задоволені його якістю. Ми не ставимо
собі за мету продавати багато, ми хочемо про
давати вигідно. Тому зацікавлені у тому, щоб
фермер виростив добрий урожай, вигідно його
продав, заробив грошей і знову прийшов до нас
придбати насіння для чергового сезону.
Статус соняшнику у цьогорічному виробни
чому сезоні в Україні, м’яко кажучи, не на
висоті, оскільки рослини дуже сильно хворіють.
І на цьому тлі гібриди соняшнику нашої селекції
досить добре себе зарекомендували, навіть
попри таку дощову погоду. Наразі на рослинах
інтенсивно розвивається пероноспороз. Прояви
лися такі хвороби, яких раніше на цій культурі не
було. Хочу зазначити, що впродовж усіх восьми
років, що ми вирощуємо соняшник в Україні, ще
не було такого сильного спалаху пероноспоро
зу. Проте наша генетика (зокрема, гібрид
ЛГ5580) і тут зарекомендувала себе чудово. Я
думаю, наші новинки ЛГ 5377, ЛГ5485 ЛГ5662
також покажуть відмінний результат за вирощу
вання їх у Центральній Україні. Наразі всі росли
ни мають чудовий вигляд.
Щодо кукурудзи, то ми запустили нову
лінійку — HYDRANEO — це посухостійка куку
рудза. Хоча цей рік за своїми погодними умо
вами, скоріше, виняток, бо на ранніх стадіях
вегетації рослини були просто перенасичені
вологою, тому вони «жирують», стають «ліни
вими» і не розвивають кореневу систему
вглиб. І якщо на поверхні грунту утвориться
кірка внаслідок настання сильної посухи, то це
може негативно вплинути на розвиток рослин.
Ми чекаємо цього моменту, щоб остаточно
винести свій вердикт і скоректувати прогноз
урожаю. Гібриди цієї лінійки торік успішно
пройшли випробування, а цьогоріч — це вже
комерційні посіви, які виробники випробовують
в індустріальних умовах. Ми впевнені у нашій
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Олександр Коваленко, начальник відділу наукових інновацій
ТОВ «Урожай» (ПАТ Миронівський хлібопродукт), Черкаська обл.:
— На запрошення нашого давнього ділового партнера, компанії «Ліма
грейн», із превеликим задоволенням відвідали один із найбільших їхніх демо
центрів.
Побачили кращі елементи технологій, селекційні здобутки, які ми викори
стовуємо або плануємо застосувати у себе  в господарстві найкращі із них
після виробничих випробувань.
Найцікавіший для нас сегмент — озима пшениця. У господарстві вирощуємо у товарних
посівах два її сорти, а саме: Етела (її переваги — активний осінній розвиток, можна сіяти по
пізніх попередниках, завдяки хорошому коефіцієнту кущіння компенсується пізній висів), а
також новий сорт Колоніа, що характеризується стійкістю до церкоспорельозної кореневої
гнилі, що дуже важливо, адже здорове стебло — «дорога життя» для рослини, через яку до
неї надходять вода та поживні речовини, а це — шлях до високого врожаю.
Також працюємо із соняшником та кукурудзою компанії (ЛГ5665, Адевей та ін.), вив
чаємо можливості використання новинок від компанії, зокрема посухостійких гібридів куку
рудзи лінійки HYDRANEO. Співпрацею задоволені, і використання сортів та гібридів «Ліма
грейну» у товарних посівах нашого підприємства — беззаперечне підтвердження цьому.

селекції, адже за будь-яких умов вона перема
гає природу та дає можливість землеробам
заробити попри все.
Як і заведено, розпочався День поля
із офіційної частини, де гостей вітали
господарі та організатори заходу. Також
відбулися цікаві презентації сучасних
систем захисту рослин від компанії
ADAMA і систем удобр
 ення — від ком
панії YARA.
Після звершення офіційної частини
відбулася цікава та корисна для досвіду
аграріїв подорож демонстраційними
ділянками. Звісно, найбільший інтерес
викликали посіви пшениці та ячменю.
Найдовше учасники Дня поля затриму
валися біля ділянок із суперхітом «Ліма
грейну», озимою пшеницею Колоніа
(торік на Житомирщині у господарстві
«Сокільча» вона встановила абсолют
ний рекорд із урожайності — 132 ц/га!).

думка керівника

Володимир Осадчий, директор ФГ «Агрофірма Базис» (с. Кочубіївка,
Уманський район Черкаської обл.):
— Господарюємо на 4 тис. га, маємо розвинене рослинництво та тварин
ництво. Із «Лімагрейном» працюємо вже доволі давно. Їхні гібриди силосної
кукурудзи Джоді, ЛГ3285, зернові Адевей та новий ЛГ30315, а також соняш
нику — ЛГ5665, 5633 вже отримали постійну «прописку» на наших полях, а,
окрім них, 40% посівів гороху у наших сівозмінах — теж селекції «Лімагрейн».
Нам імпонує те, що ця компанія інноваційна, щороку виводить на ринок
цікаві новинки, тож ми слідкуємо за цим, беремо участь у всіх заходах компанії, аби йти у
ногу з часом. Вивчаємо на власних полях селекцію «Лімагрейну», закладаємо із ними демо
посіви із вирощування соняшнику та кукурудзи і за результатами таких сортовипробувань
поповнюємо наші «активи» новинками від компанії. У перспективі — зернові культури, насам
перед пшениця, ячмінь озимий шестирядний на кормові цілі.
У співпраці із компанією «Лімагрейн» нас приваблює її порядність та відкритість, чес
ність, висока якість селекції, високий професійний рівень агрономічних консультацій, сприят
лива цінова політика (не шкодуємо, бо хоча насіння і дороге, але якісне, з гарантованими
результатами). Щодо закупівлі насіння, то співпрацюємо лише з офіційними дистрибуторами,
зокрема із ТОВ «АгроРось».

Цей пластичний до умов вирощу
вання сорт має виняткову стійкість до
морозів, хвороб, а також характери
зується високою толерантністю до
вилягання. Втім, спеціалісти «Ліма
грейну» радять вирощувати цей сорт за
інтенсивною технологією та із застосу
ванням високих доз азотних добрив,
адже саме за цих умов сорт здатен
сповна реалізувати свій потенціал.
Не були обділені увагою і вже знай
омі українським аграріям сорти озимої
пшениці, такі як Іліас, Дагмар, Етела,
адже їхня адаптивність до умов виро
щування (як до природних стресів, так і
спричинених агрономічними помилка
ми) та якість зерна отримали найвищі
бали у всіх регіонах України. Не менше
зацікавили гостей і новинки компанії —
Фріскі, Нордіка, Авеню, Мескаль, які
вже добре зарекомендували себе в
Європі і готові «підкорювати» Україну.
Ячмінь компанії — як озимий, так і
ярий — також як магніти привертали ува
гу гостей Дня поля. Зокрема, середнь
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опізній сорт озимого ячменю Герлах із
шестирядним колосом, який має високі
характеристики толерантності до борош
нистої роси, морозостійкості і стійкості до
вилягання. І все це — за високої стабіль
ної врожайності. Цікавою була і новинка
від компанії — високоврожайний (завдя
ки високій масі 1000 зерен) озимий
ячмінь Казанова. Цей ранньостиглий сорт
озимого ячменю із дворядним колосом за
своїми поживними характеристиками є
ідеальним для пивоварів. Його особ
ливістю є те, що, попри високе стебло рос
лини, він дуже толерантний до вилягання
та стеблової ламкості, що спрощує його
збирання. А середньопізній сорт кормово
го озимого ячменю Пасо із шестирядним
колосом завдяки високій кущистості чудо
во витримує наші морози і демонструє
високу, до 110 ц/га, врожайність! Також
багато агровиробників виявили бажання
мати у себе нові сорти ярого ячменю, які
ще тільки проходять сортовипробування,
але вже були представлені на демополі.
Якими б несприятливими для ріпаку
не були умови осені попереднього року,
на демополі посіви цієї культури щодо
врожаю все одно були більш ніж
обнадійливими, що ще раз підтвердило

Одним із партнерів проведення Дня поля була фірма «Креатон Україна»,
що є дочірньою компанією відомого світового виробника покрівельних
матеріалів «Креатон», яка наразі пропонує свою продукцію і для агрови
робників. І приємною несподіванкою для всіх учасників заходу стало те, що
у якості призу один з учасників отримав у подарунок 50 м2 фіброцементної
черепиці Easyton.
Олів’є Анрі, директор компанії «Креатон Україна»:
— Із 2014 року наша компанія працює в Україні і наразі представляє таку
продукцію:  покрівельні матеріали, зокрема різні види черепиці: керамічну
марки CREATON, цементно-піщану — Euronit, фіброцеметну — Easyton, фіброцементний сла
нець Eternit;  фасадні матеріали, а саме: фіброцеметні плити Equitone, сайдинг Cedral.
На цьому заході ми представили продукт, що, без перебільшення, є предметом нашої
гордості: фіброцементну черепицю Easyton — це безпечне безазбестове дахове покриття,
виготовлене із цементу, вапняку, целюлози, води і замінника азбесту, спеціального армуваль
ного волокна ПВА. Саме це волокно робить нашу покрівлю дуже гнучкою і водночас міцною.
Фіброцемент вирізняється прекрасними показниками стійкості до впливу навколишнього
середовища і високою міцністю, тому таке дахове покриття прослужить довго без потреби
спеціального догляду і при цьому виглядатиме естетично.
Наша продукція виробляється на власному новому заводі у Литві (всього у промислової
групи «Етекс» понад 20 заводів у різних країнах світу). Ця торгова марка добре відома в
Європі, її використовують і в житловому будівництві, і для покриття спеціальних приміщень,
у т.ч. сільгосппризначення. Ми даємо 30 років гарантії на наші продукти, а використовувати
таку покрівлю можна впродовж 50 років.
силу селекції «Лімагрейну». Гібриди
Альбатрос із потенційною врожайністю
на рівні 69,9 ц/га, Добрава — 69,5, Арто
га — 69,4 та Арсенал — 70 ц/га проде
монстрували, що навіть за умов осінньої
посухи, малосніжної зими та прохолод
ної весни вони стабільні щодо врожай
ності. Наразі їхні посіви перебувають у
чудовому стані. Головна перевага гібри
дів ріпакувід «Лімагрейн» — це стійкість
до розтріскування стручків та до впливу
низьких температур і, звичайно, плас
тичність до різних кліматичних умов.
Особливе місце на Дні поля посідав
горох. Ця культура наразі переживає пік
своєї популярності, адже це і добрий
попередник, і хороші врожаї, і чудова ціна
(пропозиція не встигає за попитом).
«Лімагрейн» — знаний експерт щодо цієї
культури. На сьогодні компанія у своєму
портфоліо має кілька сортів. Передусім,
це середньоранній сорт гороху із зеленим

думка керівника

Віктор Слободяник, головний агроном ТОВ «АгроРось» (Корсунь-Шев
ченківський р-н Черкаської області):
— Понад 10 років працюємо із «Лімагрейном» і є їхнім офіційним
дистрибутором (насіння соняшнику, кукурудзи). Вирощуємо на насіння
горох, пшеницю озиму (Етела, Іліас), які мають дуже хороший потенціал
урожайності — до 100 ц/га. Збираємося взяти сорт Колоніа для вирощу
вання на насіння. Маємо товарні посіви кукурудзи лімагрейнівської
селекції.
Чому працюємо із «Лімагрейном»? Тому що це надійний партнер, який здобув нашу при
хильність завдяки відвертості, чесності, прозорості ведення бізнесу та високопродуктивній
селекції. Це головні засади нашої взаємовигідної співпраці. Особливо мене на цьому полі
вразив озимий ячмінь-дворядка Казанова (виповнений великий колос, який містить 32 добір
ні зернини!). На мою думку, цей сорт із величезним потенціалом має дуже хороші перспекти
ви вирощування в Україні.

зерном Профіт, що вирізняється суперто
лерантністю до багатьох хвороб, винят
ковою стійкістю проти вилягання, вели
ким вмістом білка у зерні та високою вро
жайністю, а також середньопізній сорт
гороху Аудит (жовтозерний), який має
виняткову стійкість проти вилягання під
час вегетації і перед збиранням, характе
ризується високим вмістом протеїну в
зерні. Потенціал урожайності цих сортів
— до 65 ц/га, і вже на Тернопільщині у
доволі складних умовах було досягнуто
результат на рівні 5 т/га! Виняткову стій
кість горохів від «Лімагрейн» проти
вилягання (зокрема, сорт Абарс) можна
було спостерігати і на демонстраційних
полях — дерев’яний ящик запросто стояв
зверху на рослинах, а їм — хоч би що…
А по завершенні ділової програми
учасників Дня поля чекали цікаві вікто
рини, розіграш призів… і приємне та
корисне спілкування учасників заходу.
Тож численні гості Дня поля поїхали
додому задоволеними, у доброму гу
морі та із впевненістю, що з ефектив
ною селекцією «Лімагрейну» у них на
полях все буде добре! 


