
Гібриди соняшнику та кукурудзи селекції 
«Лімагрейн» ще раз довели свою пластичність, 
посухостійкість, високу врожайність та швидку 
вологовіддачу. Серед 13 представлених гібридів 
кукурудзи не було жодного, який би показав уро-
жай, менший за 9 т/га, а максимальний становив 
13 т/га. Це при тому, що у господарстві викорис-
тали досить бюджетну технологію: попередник 
озима пшениця, удобрення аміачною селітрою 
100 кг/га, внесли ґрунтовий гербіцид на основі 
ацетохлору. Насіння було протруєне препаратом 
Максим XL. Проти хвороб та шкідників посіви 
не оброблялися.

Не випадково гібриди компанії «Лімагрейн» 
показали свою високу посухостійкість. Адже 
цей напрям є одним з головних у селекційній 

роботі наукових центрів та дослідних станцій, 
розташованих по всьому світу. Сьогодні ком-
панія, яка була створена шляхом об’єднання 
французьких фермерів у кооператив, пере-
творилася у потужну міжнародну корпорацію. 
«Лімагрейн» входить у четвірку найбільших 
насіннєвих компаній світу та є лідером на 
ринку Європи по продажах своїх сортів ози-
мої пшениці, ячменю та кукурудзи. В Україні 
компанія вже добре себе зарекомендувала як 
надійний партнер для вітчизняних виробників 
с/г продукції. На сьогодні «Лімагрейн Україна» 
надає аграріям гібриди кукурдзи та соняшнику, 
але вже невдовзі лінійку продукції поповнять 
зернові, зерно-бобові культури, а також кор-
мові трави.

Компанія пропонує досить широкий спектр 
гібридів кукурудзи різних груп стиглості — і 
насамперед великий асортимент в групі раннь-
остиглих, середньостиглих, середньоранніх та 
середньостиглих. Особливо високоврожайним 
є гібрид ЛГ 2372 з ФАО 380, призначений для 
отримання зерна. Це високоросла рослина з 
сильним стеблом та добре розвиненою корене-
вою системою, стіка до полягання, пластична до 
технологій та умов вирощування. Особливістю 
гібридів кукурудзи компанії «Лімагрейн» є те, 
що багато з них можуть використовуватися 
як для отримання зерна, так і високоякісного 
силосу. Це кукурудза Ааспід, ЛГ 3232, ЛГ 3258, 
ЛГ 3285, Латізана. Ці гібриди поєднують у собі 
високу урожайність та поживність. Спеціально 
для виробництва високоякісного силосу з підви-
щеним вмістом сухих речовин був виведений 
гібрид ЛГ 3285 з ФАО 270. Аби клітковина краще 
засвоювалася тваринами, спеціалісти шляхом 
селекції змінили структуру її стінок. Це підвищи-
ло енергетичну цінність корму, а перетравлення 
клітковини зросло від 50% до 100%. Таким чином 
інновації в селекції гібридів, спеціалізованих для 
виробництва силосу з клітковиною, яка добре 
перетравлюється, вивів компанію «Лімагрейн» 
на лідируючу позицію в Європі.

Також в трійку лідерів компанія входить і по 
виробництву насіння соняшнику. «Лімагрейн» 
володіє 5 науковими центрами, які займають-
ся селекцією цієї культури. Як розповів Ласло 
Харітай, продукт-менеджер по соняшнику по 
Центральній та Східній Європі компанії «Лімаг-
рейн» основні свої зусилля вони направляють 
на виведення гібридів, стійких до хвороб: всіх 
рас пероноспорозу, фомопсису, склеротинії, 
різноманітних гнилей кошика та уражень стебла 
і звичайно паразита вовчка. Проте, головним 
завданням за словами Ласло селекціонери спря-
мовують на виведення найбільш адаптовані 
та пластичних гібридів до всіх умов вирощу-

ГІБРИДИ «ЛІМАГРЕЙН»– 
ДОВЕДЕНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Тривала посуха цього літа створила екстремальні погодні умови для виживання 

с/г культур. Багато посівів «згоріло» від літньої посухи, а ті, що вистояли, не змогли 

показати високу врожайність. Тим вражаючими видаються результати спільної роботи 

агрономів «Світанок-Агросвіт» та компанії «Лімагрейн», демонстрацію якої було про-

ведено 16 вересня на Вінниччині у Бершадському районі. 



Микола Макарчук, головний агроном СТОВ 

«Світанок-Агросвіт»

Компанія «Лімагрейн» запропонувала лінійку 

гібридів соняшника та кукурудзи ФАО від 200 до 

400. І я радий нашій співпраці, бо вона виявилася 

для нас дуже продуктивною. Можу сказати, що 

насіння «Лімагрейн», вироблене на території 

України нічим не відрізняється від імпортованого. 

Їхні гібриди кукурудзи мають високий потенціал 

урожайності та володіють швидкою вологовіддачею. 

Особливо хочу відмітити гібрид ЛГ 2372. У нього 

мені подобається розташування качана. На усіх 

рослинах він знаходиться на одному рівні — вище 

середнього, що особливо важливо для збирання, 

до того ж він показав хороший урожай — 12,27 

т/га в перерахунку на стандартну вологість 14%. 

Кукрудза «Лімагрейн» має хороші силосні якості, 

бо з власного досвіду можу сказати, що корова 

їсть із завдоленням не будь-яку кукурудзу. Тому 

гібриди Ааспід, ЛГ 3232, ЛГ 3285 — це основа 

якісного силосу.

Сергій Іщенко, директор 

компанії «Агролегіон», 

м.Дніпропетровськ

З компанією «Лімагрейн» 

співпрацюємо вже років сім, 

відколи вони тільки зайшли 

в Україну. Поряд з іншими 

відомими брендами, «Лімагрейн» є лідером у світі 

по виробництву насіння соняшника та кукурудзи. 

Їхні гібриди адаптовані до кліматичних умов в 

Україні, виробникам подобається їх вирощувати. 

Це насіння VIP-класу за якістю, але невибагливе до 

технології вирощування. Якщо в інших компаніях — 

світових виробників, — гібриди високотехнологічні, 

високоврожайні, але потребують значних вкладань 

в технологію вирощування, то в «Лімагрейн» при 

мінімальних затратах можна отримати оптимальний 

врожай.

Цього року героєм ланів можна назвати гібрид 

соняшнику Мегасан. На сьогодні в Харківській 

області в умовах, де все згоріло,  — 7–11 ц/га 

дають вітчизняні гібриди, 15–27 ц/га дає Мегасан. 

По Запорізькій області соняшник найвідоміших 

брендів дає 19–20 ц/га, Мегасан  — 24–27 ц/га, у 

Полтавській області — 34 ц/га.

На цей гібрид уже йдуть замовлення, і вони 

обчислюються тисячами мішків. Люди вже зараз 

готові платити за нього кошти. Тому що при 

посусі отримати такий врожай  — це багато чого 

варто!

Тому для Запорізької області та Херсону, у 

першу чергу, я рекомендував би вирощувати 

посухостійкі гібриди компанії «Лімагрейн»,  — це 

Мегасан, ЛГ 5665, С70165. Вони давно в лінійці 

«Лімагрейн», є стабільними і кожного року дають 

хороший врожай. 

Олександр Стукалов, 

регіональний менеджер 

центрального регіону 

компанія «Агросфера»

Спробувавши виро щувати 

гібриди «Лімагрейн» у своїх 

господарствах, виробники 

цінують селекцію цієї компанії, 

бо отримують високі результати. Найбільше купують 

С 70165, Мегасан, ЛГ 5665 — це найпопулярніше 

насіння соняшнику. Цього року господарства 

збирали з цих гібридів в середньому по 20 ц/га, 

і це з урахуванням того, що на полях практично 

все згоріло! Коли ж умови більш-менш сприятливі, 

великі господарства, де вирощують соняшник на 

6 тис. га, отримували 33 ц/га на кругу. Зауважте, 

це результат на великих площах. Що вже й казати 

про урожай у господарствах, які вирощують 120 га 

соняшнику. Там можна отримати й значно більше. 

Коли люди збирають такий врожай — це означає 

одне: вони вибрали правильний гібрид, якісне 

насіння. Щодо особистих вподобань, то для мене 

номер один гібрид по соняшнику це Мегасан. Я 

взагалі не чув, щоб він давав врожай менше 19 

ц/га. Є приклади, коли люди посіяли, але дощу 

не було, відповідно вкладати кошти в удобрення 

не було сенсу і зібрали 19 ц/га. Водночас, при 

достатньому удобренню, він здатний показувати 

42 ц/га.

КОМЕНТАРІ ФАХІВЦІВ

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

вання. «Адже лише поєднанням всіх якостей: 
посухостійкості, пластичності до різноманітних 
погодних умов, стійкості до хвороб, високовро-
жайності, можна створити гібрид, який забез-
печить результативність на полі, та, відповідно, 
прибуток для господарства»,  — переконаний 
Ласло Харітай.

Оскільки південні регіони особливо стражда-
ють від зараження полів паразитом вовчком, для 
боротьби з ним селекціонери компанії «Лімаг-
рейн» створили гібриди, стійкі до всіх відомих 
рас вочка. Насамперед це Тунка, середньоранній 
соняшник, стійкий до вовчка рас A-F, також Гол-
дсан (A-F, толерантний до раси G) — високоп-
родуктивний з високим вмістом олії. Ще однією 
новинкою є гібрид ЛГ 5550, генетична копія 
гібриду Мегасан, стійкий до вовчка рас A-F.

Іншим шляхом подолання вовчка є вирощу-
вання гібридів, придатних для використання 
в виробничій системі Clearfiеld. Це унікальна 
комбінація гербіциду Євро-лайтнінгу та високов-
рожайних гібридів, стійких до цього гербіциду. 
Лінійка компанії «Лімагрейн» таких гібридів 
досить широка — від сердньоранніх ЛГ 5658 
КЛ, ЛГ 5654 КЛ, середньостиглого Рімісол до 
середньопізніх ЛГ 5669 КЛ та ЛГ 5663 КЛ. 

Гібриди кукурудзи і соняшника компанії 
«Лімагрейн», продемонстровані на ланах Він-
ниччини цього року, ще раз довели істину, що 
успіх господарства починається з якісного насін-
ня. Тільки вкладаючи кошти в хороший посівний 
матеріал виробники можуть бути впевнені в 
досягнені результату, незважаючи на всі примхи 
погоди!


