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Н
а пе ре додні вес ни, на старті но во го 
аг рар но го се зо ну, ком панія  
«Ліма грейн», виз на ний світо вий лідер 

у ви роб ництві ви со ко якісно го насіння по льо
вих куль тур, зібра ла в Києві по над півти сячі 
аг ро про фесіоналів, щоб пре зен ту ва ти свої 
ос танні інно ваційні до сяг нен ня, да ти відпові
ді на за пи тан ня, які хви лю ють аг рар ників, і 
зре ш тою про сто приємно та з ко ри с тю про
ве с ти час.

Най щиріші привітан ня під час зустрічі 
про зву ча ли від ге не раль но го ди рек то ра ком
панії «Ліма грейн Ук раїна» Вікто ра 
Карбівсько го, який за зна чив:

 — За різни ми підра хун ка ми, на сьо годні 
сільське гос по дар ст во за без пе чує близь ко 
40% над хо д жен ня ва лю ти в на шу країну. 
Звісно, це ста ло мож ли вим на сам пе ред 
за вдя ки ук раїнським чор но зе мам, ге о
графічно му роз та шу ван ню країни і, яс на річ, 
не в ос тан ню чер гу — за вдя ки са мовідданій 
праці аг ро ви роб ників, які люб лять свою зем
лю та про фесійно пра цю ють на ній. 

Ме не до сить ча с то за пи ту ють, а що виріз
няє ком панію «Ліма грейн» зпоміж інших 
ком паній? На сьо годні ми єди на ком панія, яка 
є су то насіннєвою. Попер ше, ми пред став
ляємо весь сег мент по льо вих куль тур: яч мені, 
го рох, пше ниці, ку ку руд зу, со няш ник, ріпа ки, 
льон та інші. Дру гою особ ливістю ком панії 
«Ліма грейн» є те, що її акціоне ри — фран
цузькі фер ме ри, і во ни до б ре ро зуміють, із 
яки ми труд но ща ми під час ви ро щу ван ня куль
тур сти ка ють ся аг ро ви роб ни ки та які рішен ня 
для цьо го потрібно ство ри ти. 

І ще од на важ ли ва ха рак те ри с ти ка на шої 
діяль ності — «Ліма грейн» є інно ваційною ком

панією. Так, два ро ки то му наші спеціалісти 
ство ри ли про ект SUNEO®, торік — про ект 
Hydraneo®, а цьо горіч в Ук раїні стар тує но вий 
наш про ект — Easy VR. З якою ме тою 
«Ліма грейн» так ак тив но впро ва д жує ці про ек
ти? Аг ро ви роб ництво сти кається з низ кою фак
торів у про цесі ви ро щу ван ня куль тур, на які 
аг рарії не мо жуть впли ва ти. Пе ре дусім — це 
по год нокліма тичні умо ви, які є од ним із ос нов
них чин ників впли ву на вро жай. І для то го, аби 
мак си маль но ви ко ри с та ти по го ду на ко ристь 
куль ту рам, аг ро но мові потрібно пра виль но 
прий ня ти ба га то важ ли вих рішень, на при клад: 
оп ти мальні стро ки й спо со би сівби, вда лий 
вибір насіння то що. То му ком панія «Ліма грейн» 
і про во дить такі кон фе ренції, щоб аг ро ви роб ни
ки бу ли інфор ма тив но оз б роєні су ча сни ми 
до сяг нен ня ми ком панії та мог ли успішно впро
ва д жу ва ти їх на своїх по лях.

Гло баль на се лекція  
ку ку руд зи «Ліма грейн»

Про гло баль ну се лекційну про гра му ку ку
руд зи учас ни кам інте рак тив ної кон фе ренції 
роз повів Ка рой Купі, ди рек тор із роз вит ку 
ку ку руд зи в Східній та Південній Європі. Не 
се к рет, що ком панія «Ліма грейн», за сто со
ву ю чи гло бальні підхо ди та мо ти ваційно 
ке ру ю чись амбіціями, ве де мас штаб ну 
се лекцію насіння ку ку руд зи май же в усь о му 
світі — на всіх кон ти нен тах, окрім Ав ст ралії. 
То му в порт фоліо ком панії є всі про дук ти, які 
за до воль ня ють по тре би фер мерів у різних 
країнах. У се лекції ку ку руд зи за сто со ву ють 
як тра диційні се лекційні ме то ди, так і  ген ну 
мо дифікацію — зо к ре ма для рин ку США. 

Се лекційні цен т ри «Ліма грейн», роз та
шо вані в різних країнах, зай ма ють ся ви ве ден
ням най су часніших гібридів ку ку руд зи для різ
них країн. Су часні ла бо ра торії, які ви ко ри с то
ву ють ге не тичні мар ке ри, да ють змо гу от ри
ма ти гібри ди з пев ни ми цінни ми оз на ка ми: 
стійкістю до хво роб, то ле рантність до по су хи 
то що. Тож, ма ю чи у своєму ар се налі ве ли ку 
кількість се лекційних станцій, су час них ла бо
ра торій та ви со кок валіфіко ва них спеціалістів, 
че рез ру ки яких про хо дять де сят ки, а то й 
сотні ти сяч схре щу вань, ком панія  
«Ліма грейн» що ро ку ви во дить на ри нок нові 
ви со ко про дук тивні 
гібри ди.

 Силь ною сто
ро ною ком панії  
«Ліма грейн» є те, 
що після ство рен
ня се лекції елітних 
ліній гібридів во на 
про во дить най мас
штабніші їхні 
ви про бу ван ня, а 
це, на при клад 
тільки в Європі, 
більш ніж 
120 ло кацій, зо к ре ма й в Ук раїні. В одній 
ло кації висіва ють до 30 тис. діля нок гібридів 
ку ку руд зи. Це дає змо гу спо с теріга ти, як 
один і той са мий гібрид ре а гує на різні умо ви 
на вко лиш нь о го се ре до ви ща, і після цьо го 
прий ма ти рішен ня що до йо го розмно жен ня 
та ре алізації. При кла дом та кої копіткої ро бо
ти се лекціонерів «Ліма грейн» є гібри ди 
ЛГ 30215, ЛГ 30273 і ЛГ30315. Так, у 
Попільнянсь ко му рні на Жи то мир щині в 

«Ліма грейн»: ні ро ку без інно вацій!

Віктор Карбівський

Карой Купі
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досліді із порівнян ня ре зуль татів ви ро щу ван
ня гібридів ЛГ 30215 та кон ку рент но го із 
зу бо вид ним ти пом зер на, пер ший про явив 
ви со ку хо ло достійкість. У кінце во му ре зуль
таті гібрид ЛГ 30215 за без пе чив на 1,2 т/га 
ви щий уро жай за од на ко вої во ло гості зер на. 
Підтвер д жен ням ви со кої оцінки гібридів 
«Ліма грейн» вітчиз ня ни ми аг раріями є те, 
що за об ся га ми про дажів насіння в Ук раїні 
во на зай має лідерські по зиції се ред ос нов
них насіннєвих ком паній, при сутніх на рин ку. 
Так, як що ста ном на 2014 рік рівень про
дажів ос нов них насіннєвих ком паній взя ти 
за 100, то на цей час рівень про дажів  
«Ліма грейн» збільшив ся більш ніж удвічі, 
що знач но пе ре вер шує по каз ни ки інших ком
паній. По точ но го ро ку ком панія ви во дить на 
ри нок та кож два но вих гібри ди — ЛГ 30254 
із ФАО 260 та ЛГ 30352 із ФАО 340. Обид ва 
— інтен сив но го ти пу, з ви со ким по тенціалом 
уро жай ності.

Hydraneo® — пе ре ва ги 
та пер спек ти ви

Про пе ре ва ги та пер спек ти ви про гра ми 
Hydraneo® роз повів Аль фонс Хо ро, ме не д
жер з інно ваційних про ектів. Так, за гальні 
площі ку ку руд зи в Європі ста нов лять 25,7 млн 
га, із них 17,3 — зер но ва ку ку руд за. При чо му 
дві тре ти ни цієї площі пе ре бу ва ють під ри зи
ком по су хи, яка є од ним із ліміту ю чих фак
торів ут во рен ня уро жаю. Впли ну ти на по су ху 
мож на не ли ше шля хом вда ло го до бо ру то ле
рант них до неї гібридів, а й відповідни ми 
за хо да ми. Для цьо го ком панія «Ліма грейн» 
ство ри ла спеціаль ну про гра му Hydraneo®, 
яка до по мо же аг ро ви роб ни кам не тільки пра
виль но дібра ти оп ти маль ний гібрид, а й мак
си маль но ре алізу ва ти йо го по тенціал у пев
них умо вах ви ро щу ван ня. Про гра ма вра хо вує 
ме те о ро логічні умо ви що до 
кон крет но го по ля (для цьо го 
оп раць о вує відповідні по каз ни
ки за ос танні 26 років), а 
та кож усі умо ви гос по дар ст ва 
(по над 25 важ ли вих пунктів). 
На ос нові зібра них ком плекс
них да них про гра ма роз роб ляє 
тех но логічні рішен ня від ви бо
ру най оп ти мальнішо го гібри да 
до еле ментів йо го ви ро щу ван
ня. У про грамі ви ко ри с то ву ють 
спеціальні гібри ди ку ку руд зи 
Hydraneo®, які навіть за стре
со вих умов здатні мінімаль но 
зни жу ва ти вро жайність і, порівня но зі зви чай
ни ми гібри да ми, за без пе чу ють як мінімум на 
14 ц/га ви щий уро жай.

Пло ща під про дук та ми 
Hydraneo® в Європі 2017 ро ку 
ста но ви ла 200 тис. га. Спеціалісти 
ком панії зро би ли виїзди в близь ко 
1000 гос по дарств, де про ве ли 
си му ляцію тех но логії Hydraneo®. 
Цьо го ро ку, за про гно за ми спеціа
лістів «Ліма грейн», ви ро щу ван ня 
ку ку руд зи за про гра мою 
Hydraneo® збільшить ся вдвічі. 

В Ук раїні та кож чи ма ло аг ро
го с по дарств ви про бу ва ли цю інно
ваційну про гра му та пе ре ко на ли ся 
в її ефек тив ності. Тож про гра ма 
Hydraneo® — ком плекс ний підхід різних 
за ходів, спря мо ва них на от ри ман ня мак си
маль них по каз ників уро жай ності. Про гра ма 
ефек тив на, оскільки скла дається з індивіду
аль них аг ро тех но логічних ре ко мен дацій, гло
баль них про по зицій з оп тимізації по су
хостійкості гібридів і ґрун тується на ви ко ри с
танні да них діаг но с ти ки для оп ти маль но го 
до бо ру най кра щих гібридів.

Easy VR — про ект  
з точ но го зем ле роб ст ва  
від «Ліма грейн»

 Easy VR — це до дат ко вий сервіс від 
ком панії «Ліма грейн», про який роз повів 
Ло ран Бар тез, керівник про ек ту з точ но го 
зем ле роб ст ва. Ця про гра ма при зна че на для 
ди фе ренційо ва но го висіван ня насіння ку ку
руд зи. Ско ри с та ти ся нею мо жуть ли ше ті 
аг ро ви роб ни ки, в чиїх гос по дар ст вах є 
су час на техніка. Як пра цює про гра ма? Для 
при кла ду: оби ра ють будьяке по ле з посівом 
ку ку руд зи, аналізу ють уро жайність куль ту ри 
на ньо му. За зви чай на різних ділян ках по ля 
во на не од на ко ва. Та ким чи ном виз на ча ють 
про дук тивніші й менш про дук тивні ділян ки. 

По каз ни ки ґрун то вої про дук тив
ності на полі різнять ся за 
во логістю ґрун ту, вмістом 
по жив них ре чо вин то що. Тож 
як що уза галь ни ти кар ти ну вро
жай ності, то здебільшо го на 
менш про дук тив них ділян ках 
куль ту ра не мо же повністю 
ре алізу ва ти свій по тенціал, і, 
відповідно, це су про во д жується 
не до бо ром уро жаю. Як що взя ти 
не про дук тив ну ча с ти ну по ля, то 
збільши ти її про дук тивність 
мож на шля хом змінної нор ми 
висіву, тоб то ство ри ти оп ти

маль ну гу с то ту на не про дук тивній ділянці — 
приміром 55 тис./га, а на про дук тивній ча с
тині мож на ще збільши ти гу с то ту від ре ко

мен до ва ної. (За зви чай же, 
як по ка зує прак ти ка, аг ро ви
роб ни ки фор му ють ре ко мен
до ва ну гу с то ту для по ля в 
ціло му.) Зда ва ло ся б, те о ре
тич но ди фе ренціюва ти нор
му висіву про сто, про те на 
прак тиці це зовсім не так, 
ад же ко жен гібрид 
посвоєму ре а гує на гу с то ту. 

На пер шо му етапі роз
вит ку про гра ми спеціалісти 
«Ліма грейн» ви ко ри с то ву
ють су пут ни кові зо б ра жен

ня по ля за по пе ред ньо на да ни ми ко ор ди на
та ми. В по даль шо му, аналізу ють пев ний 
гібрид шля хом зістав лен ня йо го про дук тив
ності з про дук тивністю різних діля нок по ля 
— та ким чи ном мож на спрог но зу ва ти вро
жай у кон крет них умо вах. Та кож потрібно 
вра хо ву ва ти вплив ліміту ю чи фак торів уро
жай ності: пе ре ущільнен ня ґрун ту, не до
статній рівень за без пе чен ня по жив ни ми 
ре чо ви на ми та ін. Після скла дан ня кар ти 
посіву з різною гу с то тою рос лин у різних 
ча с ти нах по ля відповідно до ре зуль татів 
аналізу, її ре алізу ють на прак тиці. При чо му 
по се ред по ля за ли ша ють кон троль ну ділян
ку із за галь но прий ня тою для цьо го гос по
дар ст ва гу с то тою посіву. Під час зби ран ня 
ку ку руд зи ви мо же те по ра ху ва ти різни цю у 
вро жай ності на кон трольній смузі та на 
ділян ках зі змінною гу с то тою висіван ня від
повідно до про гра ми Easy VR. 

Перші кро ки прак тич но го про ек ту бу ли 
зроб лені у Франції, а 2017 ро ку про гра ма 
бу ла за кла де на в трьох країнах Євро пи, 
зо к ре ма й в чо ти рь ох точ ках в Ук раїні. 
Ре зуль та ти аналізу її впро ва д жен ня 
засвідчи ли, що, за вдя ки змінним нор мам 
висіван ня ку ку руд зи, мож на збільши ти її 
вро жайність на 6%, а це — до дат ко вий при
бу ток на рівні 70–90 у.о./га. Як що ви 
ба жаєте взя ти участь у та ко му про екті, то 
зв’яжіться зі своїм регіональ ним ме не д же
ром ком панії «Ліма грейн» та дізнай те ся 
про умо ви участі. Плат фор ма Easy VR 
чу до во поєднується із інши ми про г   
рам ни ми інстру мен та ми з уп равління  
гос по дар ст вом.

  
Тож у відповідь на вик ли ки, пов’язані 

зі зміною гло баль но го кліма ту, спеціалісти 
ком панії «Ліма грейн» завжди знай дуть 
рішен ня, які до по мо жуть ба га ть ом аг ро ви
роб ни кам у світі от ри му ва ти ви сокі вро жаї 
за будьяких умов. Ба жаєте бу ти успішним 
— будь те із «Ліма грейн»!    

Аль фонс Хо ро

Ло ран Бар тез


