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Д
о то го ж ча с ти ну посівів за 
ініціати ви Ми хай ла Зо ло та рь
о ва, керівни ка сільгоспко опе
ра ти ву «Ві тязь», на базі яко го 

про во ди ли День по ля, ви ро щу ва ли на 
кра пель но му зро шенні. Тож відвіду вачі 
ма ли змо гу оціни ти про дук тивність 
од но го і то го са мо го гібри да за різних 
умов во ло го за без пе чен ня. 

Пред став лені на полі гібри ди ку ку
руд зи та со няш ни ку бе заль тер на тив но 
засвідчи ли: на сьо годні се лекція «Ліма
грейн» до сяг ла ви со ких ре зуль татів — 
усі гібри ди з її асор ти мен ту по ка зу ють 
стабільну вро жайність за будьяких 
умов. Звісно, за пра виль но го їхньо го 
до бо ру. А ви бра ти є з чо го!

ГібридиHYDRANEO®—
чемпіонипосухостійкості

На сьо годні ком панія про по нує 
аг раріям гібри ди ку ку руд зи із різним 
ФАО, які мож на ви ро щу ва ти у різних 
аг рокліма тич них зо нах, за різних тех
но логій і для різно го при зна чен ня. Це й 
гібри ди, що вже знай ш ли своє місце на 
ук раїнських ла нах, а та кож інно ваційні 
про дук ти, які прой ш ли адап таційні 
ви про бу ван ня в усіх грун то вокліма
тич них зо нах. Вар то за зна чи ти, що 
спеціа лісти ком панії пішли ще далі — 
сьо годні во ни про по ну ють не про сто 
гібри ди, а пред став ля ють ком плексні 

про гра ми еко номічно вигідно го їхньо го 
ви ро щу ван ня, зо к ре ма но ву тех но логію 
уп рав ління по су хою HYDRANEO®.

Сьо годні більша ча с ти на ку ку руд зя
но го по ясу країни що ро ку відчу ває на 
собі га ря че ди хан ня повітря ної по су хи 
та не ста чу во ло ги в грунті. Тож «Ліма
грейн» про по нує ук раїнським зем ле ро
бам тех но логію HYDRANEO® — кон
цепт для тих те ри торій, де дефіцит 
во ло ги є найбільшим стри му ю чим фак
то ром у ви ро щу ванні куль ту ри. Тех но
ло гія HYDRANEO® — це про гра ма, що 
дає змо гу в ре аль них умо вах ке ру ва ти 
ри зи ка ми по су хи та ніве лю ва ти їх на 

всіх ета пах ку ку руд зя но го ви роб ни чо го 
цик лу, особ ли во під час та ких виз на
чаль них для куль ту ри, як сівба, цвітін
ня та фор му ван ня зер на. 

Но ва тех но логія пе ред ба чає ком
плекс  ний підхід до ви бо ру най оп ти ма
льнішо го до умов ви ро щу ван ня кон
крет  но го гос по дар ст ва гібри да. 

По чи нається все із діаг но с ти ки кон
крет но го по ля. Спеціалісти ком панії 
«Ліма грейн» за до по мо гою GPSко ор
ди нат, ба зи да них «Ліма грейн» (во на 
містить інфор мацію про кліма тичні 
умо ви в Ук раїні за ос танні 25 років) та 
спеціаль ної про гра ми виз на чить тем пе
ра тур ний ре жим та кількість опадів на 
пев но му полі за ос танні 25 років; 
фахів ці до да дуть інфор мацію про те, 
які гібри ди ви ви ро щуєте, у якій сівоз
міні, спо со би об робітку грун ту та стро
ки сів би. На ос нові цих да них си с те ма 
ви ко нає грун тов ний аналіз усієї от ри
ма ної інфор мації і об ра хує не обхідний 
рівень по су хостійкості куль ту ри на 
ва шо му по лі та по ре ко мен дує оп ти
маль ний на бір гібридів ку ку руд зи 
«Ліма грейн», най кра ще при дат них до 
ви ро щу ван ня са ме тут і з най ви щим 
по тенціалом уро жай ності у разі ви ник
нен ня по су хи.

Зро зуміло, що не всі гібри ди із про
дук то вої лінійки ком панії здатні да ва ти 
стабільну вро жайність в по су ш ли вих 
умо вах. Са ме то му, перш ніж за про по

пропозиція від компанії «Лімагрейн Україна»

На початку вересня 
французька компанія 
«Лімагрейн» провела один  
із наймасштабніших Днів 
поля на території Харківської 
області. Масштабність цього 
заходу полягала не лише  
в тому, що подія зібрала 
велику кількість відвідувачів, 
а й у тому, що на одному полі 
були представлені всі гібриди 
соняшнику та кукурудзи, які  
є в арсеналі компанії! 

Із «Ліма грейн» — 
стабільні вро жаї 
за будь-яких умов 
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ну ва ти HYDRANEO® аг раріям, фахівці 
ком панії про ве ли мас штабні по льові 
досліджен ня й те с ту ван ня гібридів: 
про тя гом ос танніх п'яти років на по над 
120 по льо вих дослідних станціях кож
но го се зо ну аналізу ють ве ли ку кіль
кість різ но манітних гібридів і виз на ча
ють індекс по су хостійкості: зо к ре ма, 
досліджу ють, наскільки той чи інший 
гібрид втра чає в уро жай ності у стре со
вих умо вах. Та ким чи ном бу ло виз на че
но най стабільніші гібри ди, що за будь
яких умов за без пе чу ють гідний уро жай 
(ро бо та із вив чен ня гібридів та по пов
нен ня ба зи да них ком панії три ває). 
За вдя ки цій копіткій і ре тельній ро боті 
вдається прак тич но повністю уник ну ти 
си ту ації не пра виль но го до бо ру гібри да. 

Цьо горічним чемпіоном се ред по су
хостійких гібридів ку ку руд зи як на 
по лях «Ви тя зя», так і в інших регіонах 
Ук раїни, став Аде вей. Цей гібрид із 
ФАО 290 по ка зав ре зуль тат на рівні 
про дуктів із ФАО 350 або й кра щий. 
Гібрид Аде вей прой шов ви про бу ван ня 
про тя гом ос танніх трьох років на 14 
дослід них ділян ках у різних регіонах 
Ук раїни і без за пе реч но підтвер див свої 
унікальні вла с ти вості (у стре со вих умо
вах, порів ня но із се редніми по каз ни ка

ми, він за без пе чу вав до 200 євро/га 
до дат ко во го при бут ку!). Тож не ви пад
ко во са ме Аде вей із мо мен ту вне сен ня 
йо го до Реєстру сортів Ук раїни вже за 
декілька років став од ним із лідерів за 
рівнем про дажів. 

Се ред но вих, то ле рант них до по су
хи, гібридів вар то зга да ти та кож ви со
ко в ро жай ний зу бо подібний ЛГ 30315 

(ФАО 280) — один із най кра щих у групі 
се ред нь о ранніх гібридів із раннім цві
тін ням і до сти ган ням. Фор мує стабі ль
ний уро жай (по над 110 ц/га) за ви ро
щу ван ня за кла сич ною тех но логією. 
Зер но ха рак те ри зується ви со ким вміс
том білка та чу до вою во ло говідда чею. 
А ЛГ 30273 із ФАО 260 до б ре адап
тується до стре со вих умов (дефіцит 
во ло ги, вес няні хо ло ди і підви щені тем
пе ра ту ри влітку) та, по при не спри ят
ливі чин ни ки, за без пе чує ви со ку про
дук тивність за інтен сив ної тех но логії 
ви ро щу ван ня (по над 110 ц/га). 

Для північно го та західно го регіонів 
Ук раїни спеціалісти «Ліма грейн Ук раї
на» ре ко мен ду ють гібрид ЛГ 30215 
(ФАО 220), який так са мо, як й інші 
пред став ни ки HYDRANEO®, має ви со ку 
адап тивність до умов ви ро щу ван ня і, 
го ло вне — за без пе чує стабільність уро
жаю (се редній по каз ник — близь ко 100 
ц/га і більше), до то го ж фор мує зер но 
ви со кої якості, яке вирізняється підви
ще ним ви хо дом кру пи.

HYDRANEO® — це, перш за все, 
стабільність. Ні для ко го не се к рет, що 
більшість сільсько го с по дарсь ких під
приємств в Ук раїні пра цює із за лу чен
ням кре дитів. І для гос по дар ст ва ста
більне от ри ман ня вро жаю є га рантією 
то го, що підприємство вчас но роз ра
хується із бан ком й от ри має при бу ток. І 
са ме ця про гра ма дає змо гу не тільки 
не по ми ли ти ся під час ви бо ру гібри да 
пе ред висівом, а й га ран то ва но от ри ма
ти при бу ток у кінці ро ку та вчас но роз
ра ху ва ти ся із фінан со ви ми ус та но ва ми. 
Отже,стабільнігібриди—стабільні
прибутки! 

пропозиція від компанії «Лімагрейн Україна»

МихайлоЗолотарьов,
головасільськогосподарськогокооперативу«Вітязь»:

— Хоч на ше гос по дар ст во і не ве ли ке (маємо в об робітку 730 га), 
втім, рос лин ниць ка спеціалізація у нас до волі ши ро ка: ви ро щуємо пше ни
цю, ячмінь, ку ку руд зу, ріпак, го рох, сою. Та кож зай маємо ся ви ро щу ван
ням овочів, ви но гра ду та ма ли ни. До б ре ро зуміємо, що тільки за серй оз
но го, на уко во об грун то ва но го став лен ня до землі мож на гос по да рю ва ти 
рен та бель но й при бут ко во. То му тісно співпра цюємо з ком паніями — 

ви роб ни ка ми насіння, за собів за хи с ту рос лин, ад же во ни го тові діли ти ся з на ми вла сни
ми пе ре до ви ми на пра цю ван ня ми та тех но логіями. 

Ми вже третій рік поспіль ви ро щуємо гібри ди со няш ни ку та ку ку руд зи від ком панії 
«Лімаг рейн» — і це прак тич но 100% усіх посівів цих куль тур у гос по дарстві. Го рох та 
пи во вар ний ячмінь — та кож се лекції «Ліма грейн». 

Цей День по ля у на шо му гос по дарст ві став справжнім свя том — свя том зустрічей, 
обміну досвідом та дум ка ми, тріум фом на уки та ви со ко тех но логічно го при бут ко во го гос
по да рю ван ня. Ад же пред став лені на полі су часні гібри ди та тех но логії їхньо го ви ро щу
ван ня — це справжній на уко вий про рив, це надійна за по ру ка рен та бель но го рільництва. 

Цьо го ро ку на по лях гос по дар ст ва ми висіяли всю лінійку гібридів со няш ни ку та ку ку
руд зи. Крім то го, за кла ли досліди із ви ро щу ван ня ку ку руд зи та со няш ни ку на кра пель но
му зро шу ванні. По ки що го во ри ти про ре зуль та ти за ра но, ад же їхньо го зби ран ня ми ще 
не про во ди ли. Про те по пе ред ня оцінка та роз ра хун ки по ка зу ють, що при бав ка вро жай
ності на цих ділян ках од но знач но є (як не ка жи, а з во ло гою та з до б ри ва ми, навіть за 
не ве ли кої кількості їхньо го вне сен ня, гібри ди роз кри ва ють ся кра ще). Рен та бельність 
ви ро щу ван ня мож на бу де підра ху ва ти ли ше після зби ран ня вро жаю. Ви т ра ти на зро шу
ван ня од но го гек та ра ку ку руд зи у нас ста нов лять 20–25 тис. грн/га (і це тільки на са ме 
зро шу ван ня!). То му для до сяг нен ня при бут ку та їхньої окуп ності потрібно, щоб рівень 
уро жай ності зро шу ва ної ку ку руд зи за цьо горічних цін на неї був на 6–7 т більшим від 
уро жаю гібридів, що ви ро щу ють ся без зро шу ван ня. Тож наскільки ви прав дає се бе ця 
тех но логія, мож на бу де го во ри ти ли ше після зби ран ня, ко ли ми от ри маємо всі дані що до 
вро жаю гібридів на зро шенні та без ньо го. Порівню ва ти, яс на річ, бу де що...

дуМкакерівника

Наодномуполібулипредставленівсігібридикукурудзи,якієварсеналі
компанії,ут.ч.іновинкизпрограмиHYDRANEO®»
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Соняшниковічемпіони

На разі ком панія «Ліма грейн» є виз
на ним ліде ром у ви роб ництві насіння 
со няш ни ку, порт фоліо гібридів со няш
ни ку ком панії є од ним із найбільших та 
відзна чається універ сальністю про дук
тів: ком панія про по нує ви со ко в ро жайні 
гібри ди куль ту ри різних груп стиг лості, 
так би мо ви ти, на будьякий смак: зви
чайні ліно леві та ви со ко олеїнові 
(ЛГ5452ХО КЛ, ЛГ5451ХО КЛ), стійкі 
до стресів та хво роб, при датні для ви ро
щу ван ня за різни ми тех но логіями — від 
кла сич ної до Clrearfield® Plus (ЛГ5555 
КЛП, ЛГ5671 КЛП). «Ліма грейн» про
по нує ве ли ку лінійку гіб ридів, стійких 
до вовчка. Вар то за зна чи ти, що їхня 
про по зиція і справді вра жає — всі во ни 
бу ли пред став лені на по лях ком панії 
«Ві тязь», щоб гості події ма ли змо гу на 
власні очі по ба чи ти різни цю між гібри
да ми різних груп стиг лості і виз на чи ти
ся із ти ми, що най кра ще «па су ють» під 
кон крет но їхні умо ви ви ро щу ван ня.

 Зо к ре ма, для Сло бо жан щи ни іде аль
ни ми бу дуть ЛГ5633 КЛ і ЛГ 5663 КЛ (се 
ред нь о ранній і се ред нь опізній ви со ко про
дук тивні гібри ди зі стійкістю до гербі ци ду 
ЄВРОЛАЙТНІНГ® за ви роб ни чої си с те
ми CLEARFIELD®, ви со ко то ле рант ні до 
різ  них умов ви ро щу ван ня, стійкі до вовч
ка рас АЕ та до но вих рас не справ жньої 
бо рош ни с тої ро си), а та кож ЛГ5631 КЛ і 
ЛГ5671 КЛП (се ред нь о ран ній і се ред нь о
пізній ви со ко про дук тивні гібри ди для 
ви роб ни чої си с те ми CLEARFIELD® Plus 
та тех но логії SUNEO®, ви со ко то ле рантні 
до різних умов ви ро щу ван ня, стійкі до 
вовчка рас AG та до но вих рас не справ
жньої бо  рош     ни с тої ро си). Крім них, для 
аг раріїв цієї зо ни цілком прий нят ни ми 
бу дуть такі гібри ди із різних груп стиг

лос  ті, як ЛГ5665 М, ЛГ5485, ЛГ5377  
(ли ше для чи с тих від вовчка полів) та 
ЛГ5635. 

Для по су ш ливіших регіонів ком
панія про по нує гібри ди, що спов на ре а
лізу ють свій по тенціал уро жай ності: 
ЛГ5662 (ду же пла с тич ний до умов ви ро
щу ван ня та з ви со кою стійкістю про ти 
ос нов них хво роб), ЛГ5632 (за до три
ман ня ре ко мен до ва ної гу с то ти сто ян ня 

рос лин — 45–50 тис. росл./га — за без
пе чує вро жай від 35 до 45 ц/га), ЛГ5582, 
ЛГ 5580 та справжній ре корд с мен із 
по су хостійкості — гібрид Тун ка.

Та кож ком панія ви ве ла на ри нок 
лінійку аб со лют но но вих гібридів під 
брен дом SUNEO® (зо к ре ма, ЛГ 5542 КЛ, 
ЛГ 5631 КЛ, ЛГ5661 КЛ, ЛГ5555 КЛП). 
Во ни вирізня ють ся зпоміж інших тим, 
що поєдну ють у собі ге не тич ну стійкість 
про ти се ми рас вовчка та то ле рантність 
до гербіцидів, за сто со ву ва них за тех но
логій CLEARFIELD® та CLEARFIELD® 
Plus (це вдо с ко на ле на тех но логія 
CLEARFIELD® із ви ко ри с тан ням най е
фек тивніших ком по зицій гербіцидів, що 
дає змо гу ви ко ри с то ву ва ти їх у мен ших 
до зах та за гнучкішим терміном вне сен

ня). Ці ха рак те ри с ти ки да ють мож ли
вість повністю кон тро лю ва ти во вчок 
со няш ни ко вий про тя гом усь о го ве ге
таційно го періоду куль ту ри, а за умов 
вчас но го ви ко ри с тан ня гербіцидів за 
си с те ма ми CLEARFIELD®/CLEARFIELD® 
Plus — і ши ро ку низ ку бур'янів. За вдя ки 
та ким вла с ти во с тям, а та кож то му, що 
рос ли ни цих гібридів ма ють ду же по туж
ну ко ре не ву си с те му, во ни здатні стійко 
про ти сто я ти по сусі. Як ре зуль тат, гібри
ди новітньо го брен да SUNEO® роз ви ва
ють ся кра ще, а їхня вро жайність пе ре ви
щує відповідні по каз ни ки інших гібридів 
си с те ми ви ро щу ван ня CLEARFIELD® на 
0,4–2,0 ц/га. Тож гібри ди SUNEO® прак
тич но універ сальні, а фер мер, який їх 
ви ко ри с то вує, уни кає до дат ко вих тех но
логічних опе рацій, от же, еко но мить час і 
ко ш ти на гербіци дах та по ливі, а най го
ловніше — ви ро щує га ран то ва но ви сокі 
вро жаї якісно го насіння. 

«Знай ш ло ся місце» на Дні по ля у 
«Вітязі» й ово че вим куль ту рам, ад же 
«Гру па Ліма грейн» сьо годні — це не 
ли ше насіння по льо вих куль тур, а й 
ши   ро ка лінійка ово че вих. Тож ра зом із 
ку  ку руд зою та со няш ни ком на дослід
них ділян ках де мон ст ру ва ли й про
дукцію «ово че во го» брен да Clause.

І як завжди, по льо ве свя то, ор гані
зо  ва не «Ліма грейн» цьо го ро ку ра зом 
із ді  ло   ви ми парт не ра ми (CК «Ві тязь», 
ком панії BASF та Kuhn), закінчу ва ло ся 
ціка вою роз ва жаль ною про гра мою із 
ве се ли ми кон кур са ми та за паль ною 
му зи кою, що ство ри ла відповідний 
за галь ний настрій учас ників події, 
спов не ний вра жень та ад ре наліну, який 
бу ває після пе  ре мож но го фут боль но го 
мат чу. І це сим волічно, ад же вко т ре 
гібри ди «Ліма грей ну» про де мон ст ру ва
ли, що з ни ми аг ро ви роб ни ки завжди 
бу дуть чемпіо на ми із при бут ко вості, 
до стой ни ми чле на ми аг рар ної Ліги 
чемпіонів!   

пропозиція від компанії «Лімагрейн Україна»

володимирівахненко,керівникТОВ«Комсомолець»:
— «Ліма грейн» — це ком панія за в т раш нь о го дня. Я пра цю вав із 

ба га ть ма світо ви ми ком паніями і брен да ми, про те та кої ши ро кої лінійки 
су час них гібридів со няш ни ку не мо же пред ста ви ти жод на. Це і стійкість 
до по су хи, і до вовчка, і до гербіци ду ЄвроЛайтнінг®. 

Я сам із півдня Харківської об ласті, де про бле ма вовчка стоїть ду же 
гос тро — і не завжди вдається по бо ро ти її хі мічним або ме ханічним спо
со бом. Тож гібри ди SUNEO® від «Ліма грейн» — це своєчас но і влуч но. 

Та кож ду же спо до ба лась лінійка гібридів ку ку руд зи, особ ли во ціка во бу ло по ба чи ти 
ЛГ30273 на зро шенні і без ньо го. Візу аль но гібрид про де мон ст ру вав по туж ний ка чан і в 
умо вах ви ро щу ван ня без зро шен ня. Ду маю, що на ступ но го ро ку ще тісніше співпра цю ва
ти ме мо із цією ком панією, зо к ре ма і в сег менті гібридів ку ку руд зи. 

дуМкакерівника

Портфоліогібридівсоняшнику«Лімагрейн»—
однезнайбільшихтауніверсальних


