
УДні поля взяли участь керівники
господарств та агрономи з різних регіонів
України, щоб подивитися на врожайну
потужність і якість сучасних гібридів ку-
курудзи та соняшнику, що презентувала
компанія “Лімагрейн”. Усі гібриди пред-
ставлених культур цієї компанії мають
відмінну репутацію не тільки в Україні, а й
в усьому світі. До того ж, показані гібри-
ди-новинки не мають аналогів в Україні,
тож виробничники досить серйозно були
зацікавлені ними. Під час презентації на
Дні поля фермерам розкрили секрети ви-
рощування саме якісного насіння, яке га-
рантує високий урожай, якість та впев-
неність у завтрашньому прибутку.

Із новинок у насінні соняшників бу-
ло представлено новітні гібриди. 

Тунка — високопродуктивний, се-
редньоранній гібрид стійкий до рас A-F

вовчка. Має добру посухостійкість та
толерантний до білої гнилі. Висока по-
тенційна врожайність. Посій Тунку —
забудь про вовчка.

ЛГ 56.54 КЛ — середньоранній
гібрид, стійкий до гербіциду Євро-
Лайтнінг® виробничої системи Clearfield®.
Стійкий проти нових рас пероноспорозу,
толерантний до склеротинії. Запорука ви-
сокого врожаю через контроль бур'янів
на початкових стадіях вирощування.

Продемонстрували учасникам Дня
поля й відомі гібриди: 

ЛГ 56.65 — високоврожайний се-
редньопізній гібрид, екологічно плас-
тичний в стресових умовах, стійкий до
рас A-E вовчка, толерантний до посухи.
Лідер продажів у Європі. Врожайність
перевищує всі очікування.

ЛГ 56.35 — середньоранній стабіль-
ний гібрид з високою потенційною вро-
жайністю та високим вмістом олії.

Стійкий проти нових рас пе-
роноспорозу та рас А-Е
вовчка, толерантний до фо-
мопсису. Невибагливий до
умов вирощування.

Мегасан — середньоран-
ній, з високою енергією росту
на початкових етапах орга-
ногенезу. Екологічно плас-
тичний, адаптується до різ-
них кліматичних умов та тех-

нологій вирощування. Посухостійкий,
стійкий до вилягання та рас А-Е вовчка.
Гібрид, ідеально придатний для виро-
щування в засушливих регіонах.

Рімісол — середньостиглий, стійкий
до гербіциду Євро-Лайтнінг® виробничої
системи Clearfield®. Високотолерантий до

Насіння від “Лімагрейн” —
урожайна потужність на вашому полі
Полтавщина, Миргородський район, с. Білики, 
11 вересня, День поля компанії “Лімагрейн”.

Компанію “Лімагрейн” організу-
вали фермери в Лімані, у центрі
Франції, які створили кооператив од-
разу ж у післявоєнний період, для то-
го щоб краще співпрацювати із зер-
нотрейдерами. Завдяки першому і
вдалому результату їхнього досягнен-
ня, разом із місцевою науковою уста-
новою ІНРА в 1970 р. було створено
холодостійкий гібрид кукурудзи
ЛГ 11, який відкрив початок насіннє-
вого бізнесу компанії “Лімагрейн”. 

На сьогодні “Лімагрейн” є про-
фесійною лідерською компанією у
Європі та світі з виробництва насіння
польових і овочевих культур. Офі-
ційне представництво в Україні ком-
панія відкрила у цьому році. До цьо-
го компанія з 2004 р. постачала висо-
коякісне насіння через дистрибу-
торів, і за цей період тисячі госпо-
дарств України відчули перевагу ви-
сокоякісного насіння кукурудзи та
соняшнику, вирощуючи щороку ста-
більно високі врожаї.

Про компанію
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фомопсису, толерантний до білої гнилі
кошика, придатний для вирощування на
всіх типах грунтів. Старий надійний друг.

Із колекції кукурудзи: ЛГ 32.32 —
ФАО — 250. Трьохлінійний гібрид, при-
значений як на зерно, так і на силос.
Стійкий до полягання. Висока толе-
рантність до більшості патогенів. Новий
гібрид з високим потенціалом, універ-
сальний продукт для вашого бізнесу. 

Фантастік — ФАО — 280. Простий
гібрид, використовують на зерно та си-
лос. Рослина типу Стей Грін. Високото-
лерантний до сажки. Стійких до поля-
гання, пластичний до умов вирощуван-
ня. Зерно з відмінними круп'яними вла-
стивостями. Новий стандарт урожай-
ності у своїй групі стиглості.

ЛГ 22.44 — ФАО — 230. Трьохліній-
ний, з ефектом Стей Грін, призначений
для використання на зерно та силос. Хо-
роша толерантність до основних хвороб,
придатний для всіх технологій у всіх аг-
рокліматичних зонах, посухостійкий.
Чудові круп'яні властивості зерна. 

Аалвіто — ФАО — 210. Трьохліній-
ний гібрид, призначений для вирощуван-
ня на зерно. Стійкий
до фузаріозу та саж-
ки. Морфологічна
будова качана спри-
яє швидкій віддачі
вологи зерном. Най-
кращий гібрид для
професіоналів.

ЛГ 21.95 —
ФАО — 190. Трьох-
лінійний гібрид, вико-
ристовується на зерно
та силос. Придатний
для вирощування на
всіх типах грунтів та за
всіх технологій. Толе-
рантний до основних
хвороб, стійкий до по-
лягання. Холостійкий, з високою почат-
ковою енергією росту. Ранній, перевіре-
ний часом гібрид. 

ЛГ 23.72 — ФАО — 380. Простий
гібрид для вирощування на зерно з
сильним стеблом та добре розвине-
ною кореневою системою. Добрий по-
тенціал урожайності та висока ста-
більність у різних умовах вирощуван-
ня. Толерантний до основних пато-

генів, добре реагує на
внесення добрив. 

Латизана — ФАО —
320. Простий гібрид, призна-
чений для використання на
зерно та силос. Низький
вміст вологи в зерні при зби-
ранні. Високоросла рослина
з густою облистяністю та великим
листям.  Два спрямування з високим

потенціалом врожайності — вибір 
за фермером. 

З питань придбання та консультації звертайтесь до ТОВ “Лімагрейн Україна” 

тел./факс: +380 44 484 6776 – 01054 – Україна – Київ – вул. Павлівська 10

Ласло Харитай,
продукт-менеджер 

по соняшнику, 
компанії “Лімагрейн”
в Центральній Європі 

(на фото зліва):

— Ми обрали ук-
раїнський ринок тому, що
він має великий сільського-
сподарський потенціал, —
сказав Ласло Харитай, —
це ринок номер один в
Європі. Ще кілька років — і Європа не зможе
конкурувати з Україною у виробництві зернових
культур, кукурудзи, соняшнику та ріпаку. Тож
нам залишається обирати ультрасучасні, висо-
коінтенсивні технології, що зможуть дати вели-
кий прогрес у технологічних аспектах.

Багатьох фермерів цікавить питання: а
чи не дешевше вирощувати якісне насіння
тут, в Україні? 

— На сьогоднішній день компанія
“Лімагрейн” не готова вирощувати насіння со-
няшника в Україні. Ми маємо бути впевнені, що
на всіх етапах насінництва будуть витримані
стандарти європейської якості. Тому це питання
в процесі вивчення і рішення по ньому ми буде-
мо приймати пізніше. Для продажу на наступ-
ний сезон у нас буде тільки імпортне насіння. 

В Україні нині маємо перенасичення сівозмін
соняшником, а це призводить до широкого роз-
повсюдження на культурі вовчка соняшниково-
го. Наша ж компанія єдина в світі вирішує цю
проблему. На сьогодні ми вивели та зареєстру-
вали в Україні гібрид соняшнику Тунка, який
стійкий до рас A-F вовчка. Й аналогів на ук-
раїнському ринку немає.

Європейська селекція досить консерватив-
на. Європа приділяє велику увагу навколишньо-
му середовищу, охороні здоров'я людини та
якісному рівню життя, тому генетично мо-
дифікованих рослин у Європі взагалі не викори-
стовують. Компанія “Лімагрейн” теж дотри-
мується цих вимог.

Чи може український фермер стати за-
можнім, купуючи якісне насіння?

Насіння є гарантією високого врожаю, і го-
ловне для фермера — вибрати високоякісне
насіння, селекційно стійке проти різних хво-
роб, стресових умов в різних агрокліматичних
зонах. Насіння має дві важливі ознаки: перша
— генетичний потенціал урожайності, плас-
тичність, стійкість проти хвороб. Друга і ще
важливіша  - якість насіння. Бо маючи високий
урожай поганої якості — це все одно, що мати
авто Ferrari без двигуна. Саме таке насіння,
яке поєднує найважливіші ознаки, пропонує

компанія “Лімагрейн”. 

О. І. Зуй, 
головний агроном 
дослідного господарства
ім. Декабристів Полтавської області,
Миргородського району:

— Землі в господарстві — 3,5 тис га. 
У компанії “Лімагрейн” купуємо насіння со-
няшнику. Висіваємо соняшник на площі 350 га,

зокрема третину площі засіяли гібридом Мега-
сан від компанії “Лімагрейн”. Порівняно з інши-
ми гібридами, які ми купували у відомих вироб-
ників, цей виявився найкращим і забезпечив уро-
жай на рівні 44 ц/га. Результатами дуже задово-
лені, тож наступного року площу під гібриди со-
няшнику від компанії “Лімагрейн” подвоїмо.

С. А. Науменко,
головний агроном СТОВ “Злагода”
Полтавського району: 

— В господарстві — 4 тис га землі, з
компанією “Лімагрейн” співпрацюємо два
роки, купляємо в них насіння кукурудзи.
Придбали гібрид ЛГ 22.44. Торік виростили
врожай цього гібрида понад 90 ц/га, і що

важливо — на момент збирання вологість зерна становила
18%. Адже коли гібриди збираєш із вологістю 25%, їх обов’яз-
ково потрібно досушувати, а це додаткові витрати. Цього року
врожайність очікуємо на рівні торішньої — 92 центнера.


