Рослинництво

«ЛІМАГРЕЙН» –
ЧЕМПІОН ВРОЖАЙНОСТІ У 2010 РОЦІ

На правах реклами

З

ерно кукурудзи та соняшнику має стабільний по-

пит, і ціни на нього поки що тішать виробників.
Щороку збільшується експорт, відтак зростають і
вимоги до якості вирощуваного зерна. На Дні поля, що
провела компанія «Лімагрейн Україна» на Вінниччині,
продемонстрували широкий спектр гібридів кукурудзи та
соняшнику, що здатні за будь-яких умов забезпечити фермерові вагомі прибутки.
Компанію «Лімагрейн» заснував кооператив французьких
фермерів, тобто люди, які добре розуміються на землі, сільському господарстві, його потребах і можливостях. У 60-і
роки вчені селекційних центрів «Лімагрейн» вивели перші
холодостійкі гібриди кукурудзи. Інвестиції в розвиток генетики та селекції давали дивовижні результати. Компанія розширювала свою діяльність, і нині «Лімагрейн» – міжнародна
корпорація, яка має понад 100 представництв по всьому світу.
Наразі «Лімагрейн» працює у кількох напрямках: зернові й
технічні культури, овочі, а також хлібобулочні вироби, злакові інгредієнти і біопластик. Компанія є визнаним лідером у
Європі з виробництва насіння пшениці, ячменю, кукурудзи
та соняшнику, а за масштабами науково-дослідної діяльності
входить до четвірки світових лідерів.
– «Лімагрейн» веде селекційну роботу щодо озимої та ярої
пшениці, льону, ячменю, озимого і ярого ріпаку, бобових
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Тетяна Якубовська,
генеральний директор
ТОВ «Лімагрейн Україна»:
– Представництво відкрито у
жовтні 2008 року. За час, що минув,
ми багато дізналися не лише про
український ринок, а й про самих
себе. Ми побачили, що наша генетика дуже підходить до українського клімату. Ми оновлюємо лінійку
культур, реєструємо нові гібриди, приносимо в
країну генетичний прогрес. Компанія має в
Україні дуже ефективну команду, яка робить
усе, аби виробники отримали якісний, більш
адаптований, максимально ефективний селекційний матеріал.
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культур і кормових трав, –
розповідає
Карой
Купі,
продукт-менеджер компанії з
кукурудзи у країнах Центральної та Східної Європи. –
«Лімагрейн» має найбільшу в
Європі селекційну програму
по кукурудзі, загалом це 33
науково-дослідні центри на
європейському та на обох американських континентах.
Селекцію щодо кукурудзи провадять у різних напрямках –
на силос, на зерно, на крупу та інші – ФАО від 170 до 800.
Маючи дослідні ділянки по всьому
світу, «Лімагрейн» може прискорювати перебіг досліджень.
Селекційні центри компанії мають сучасну лабораторну базу та
висококваліфікований персонал,
що дає змогу працювати на молекулярному рівні, створювати гібриди
з програмованими ознаками.
Приорітетним напрямком компанії є створення гібридів, добре
Карой Купі
адаптованих до умов зовнішнього
середовища, зокрема, до таких несприятливих чинників, як
посуха, холод, високі температури. Відповідні оцінки і відбір
селекційного матеріалу здійснюють у зонах, де ці чинники
найбільше проявляються. Велика увага приділяється створенню гібридів, толерантних/стійких до хвороб, особливо фузаріозу, летючої та пухирчастої сажки кукурудзи. При цьому
використовують як традиційні методи, так і методи штучного
зараження рослин з наступним відбором найстійкіших.
Приємне враження на спеціалістів, керівників господарств, представників дистрибуційних компаній під час
огляду посівів та пробного обмолоту 16 вересня 2010 року
справили потужні, добре облиствлені рослини кукурудзи в
СТОВ «Світанок-Агросвіт» смт Шляхова Бершадського
р-ну Вінницької обл. На час збирання частина листя залишалася ще зеленою – ефект «stay green», у той же час вологість зерна становила 18–23%. Таку ознаку має переважна більшість гібридів кукурудзи «Лімагрейн». А це означає,
що такі гібриди більш стійкі щодо хвороб та полягання, розширюють можливості господарника щодо термінів збирання урожаю та напрямку його використання.
Лінійка гібридів «Лімагрейн» в Україні охоплює практично
всі групи стиглості – від ФАО 180 до ФАО 380, що дає змогу
оптимально їх позиціонувати з урахуванням теплозабезпеченості регіонів. Зважаючи на біологічно-господарські особливості гібридів, можливо оптимально використати ресурснотехнологічний потенціал господарств. Наприклад, такі гібриди, як ЛГ 3330 (ФАО 330), ЛГ 3350 (ФАО 350), Аалвіто
(ФАО 210), ЛГ 3232 (ФАО 250), Фантастік (ФАО 280), Латізана (ФАО 320), мають потужний потенціал продуктивності, але
розкривають його повністю лише за інтенсивної технології
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Микола Романенко,
регіональний представник
ТОВ «Лімагрейн Україна»:
– Рахуйте через гроші. Що
означає сьогодні висушити
1 тонно-процент? За зростання
ціни на газ – близько 25 грн.
За різниці у вологості 6% і врожайності 8 т/га на гроші, витрачені на досушування, можна
було б купити насіння на 1 га. Тобто, лише одна
ознака гібриду – швидкість вологовіддачі –
значною мірою будує економіку господарства.

вирощування. В той же час пластичні гібриди ЛГ 2244 (ФАО
230), Бангій (ФАО 240), ЛГ 2306 (ФАО 310), ЛГ 2372 (ФАО 380)
здатні забезпечувати достатньо високі врожаї за середнього
рівня ресурсно-технологічного забезпечення. Більшість гібридів кукурудзи «Лімагрейн» можливо використовувати
для виробництва як зерна, так і силосу, проте компанія може
запропонувати спеціалізовані силосні гібриди – ЛГ 3258
(ФАО 250), ЛГ 3285 (ФАО 270). Зазначені гібриди вирізняються більш тонкою структурою клітин, покращеною засвоюваністю клітковини і крохмалю, безпечністю для шлунка тварин і високою енергетичною цінністю корму.
Варті особливої уваги гібриди Фантастік (ФАО 280) –
з його високоякісного зерна виходить найкраща крупа, а також Аальвіто (ФАО 210) з надзвичайно високою вологовіддачею, створений для зон з обмеженим теплозабезпеченням
(Львівська, Волинська, Рівненська, Житомирська та Чернігівська обл.). У деяких господарствах, за словами Миколи Романенка, регіонального представника «Лімагрейн», після збирання цього гібрида на зерно встигають ще й посіяти озиму
пшеницю.
Усі гібриди компанії відзначаються високою вологовіддачею: вологість качанів під час збирання, як правило, на 5–7%
нижча, ніж зазвичай. А цього року Лімагрейн – це чемпіон
врожайності у всіх зонах, особливо в засушливих регіонах
України.
Селекцією соняшнику займаються 4 селекційні центри в
Європі й один в Аргентині, які ставлять за мету виведення
найпластичніших гібридів, адаптованих до всіх умов і, як наПродуктивність кукурудзи
смт Шляхова Бершадського р-ну Вінницької обл.
Дата посіву: 29.04.2010. Дата збирання: 16.09.2010 (комбайн КЛААС)
№
Вологість зерна, Урожайність,
Гібриди
ФАО
з/п
%
т/га (14% вол.)
1
Аалвіто
210
17,9
9,15
2
Ааспід
230
22,7
9,98
3
ЛГ 2244
230
20,2
10,88
4
Бангій
240
20,2
10,88
5
ЛГ 3232
250
20
10,71
6
ЛГ 3285
270
24,1
10,47
7
Фантастік
280
20,6
10,63
8
ЛГ 2306
310
18,8
11,98
9
Латізана
320
20,5
11,60
10
ЛГ 3330
340
22
12,57
11
ЛГ 2350
350
22,6
12,97
12
ЛГ 2372 Україна
380
23,5
12,27
13
ЛГ2372 імпорт
380
23,5
11,17
Сівозміна: оз. ріпак – оз. пшениця – кукурудза
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слідок, завжди високоврожайних. Тому компанія має одну з
найширших мереж для мікроділяночних екологічних випробувань гібридів до реєстрації.
Найбільших проблем фермерам завдають численні раси
вовчка та паразитів переноспорозу, які постійно оновлюються. Стійкість до цих шкідників, а також хвороб: склеротинії,
фомопсису, фомозу, різноманітних гнилей кошика й ураження стебла, – є предметом глибоких і досить успішних досліджень компанії «Лімагрейн». Українські виробники вже знають гібрид Тунка, стійкий до всіх відомих рас вовчка. Тепер
з’явилися нові: Голдсан та покращений аналог гібрида Мегасан – ЛГ 5550, який цього року буде зареєстрований і запропонований до продажу в Україні.
Гібриди «Лімагрейн» відзначаються високою посухостійкістю, широким спектром достигання – від дуже раннього

Микола Макарчук,
головний агроном
ТОВ «Світанок-Агросвіт» смт Шляхова:
– Компанія «Лімагрейн» запропонувала лінійку гібридів кукурудзи від ФАО 210 до ФАО 380. Я уважно спостерігав увесь період вегетації – це гібриди з високим потенціалом урожайності й швидкою вологовіддачею. Хочу
відзначити гібрид ЛГ 2372. У нього вдале розташування
качана – на одному рівні, що дуже важливо для збирання. Насіння, вироблене в Україні, нічим не відрізняється
від імпортованого. Урожайність цього гібрида (насіння
вироблене в Україні) становила 12,71 т/га в перерахунку
на стандартну вологість 14%. При збиранні 16 вересня вологість зерна становила 23,5%. Зацікавили гібриди з хорошими силосними якостями, адже знаю з власного досвіду, що корова не всяку кукурудзу їсть із задоволенням.
Із представленої лінійки гібридів кращими, на мою думку, є Ааспід, ЛГ 3232, ЛГ 3285.

ЛГ 5412, рекомендованого для північних та західних регіонів, до середньопізнього ЛГ 5665, який найкращу віддачу гарантує у південних
та східних областях.
Один з найкращих способів поцінувати селекційні досягнення, –
вважає Ласло Харітай, продуктменеджер компанії «Лімагрейн» із
соняшнику в країнах Центральної
Ласло Харітай
та Східної Європи, – це пройтися
полем і на власні очі побачити, як показують себе культури у товарних посівах.
Тому добрі господарі, котрі хочуть застрахувати свій врожай від вовчка та отримати високий і якісний врожай, вибирають насіння компанії «Лімагрейн»!

ТОВ «Лімагрейн Україна»,
04050, Україна, м. Київ, вул. Тургєнєвська, 55
тел./факс: +38044 484 67 76
www.limagrain.ua www.lgseeds.com.ua
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