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ПРОПОЗИЦІЯ ВІД КОМПАНІЇ BASFПРОПОЗИЦІЯ ВІД КОМПАНІЇ «Ліма грейн Ук раїна»

П
ро те не всі мо жуть по хва ли ти ся 
ще д ри ми вро жа я ми. Так, на  при-
к лад, у де я ких рай о нах Кі  ро   во-
град щи ни більшість аг ра ріїв 

че рез під ви щені тем пе ра ту ри цьо го се зо-
ну не от ри ма ють вро жаю ку ку руд зи вза-
галі. Тем пе ра ту ра, що ся га ла близь ко 40°С 
на мо мент цвітіння куль ту ри, спри чи ни ла 
по вну сте рилізацію пил ку, внаслідок чо го 
ут во ри ли ся пу с тоцвіти, а тріщи ни на 
по верхні грун ту (у які з легкістю вхо ди ла 
до ло ня), що ут во ри ли ся внаслідок ве ли-
кої по су хи, аж ніяк не до  да ва ли сна ги 
аг раріям. То му День по ля, який про ве ла 
ком панія «Ліма грейн» у Кіро во градсь ко-
му рай оні Кіро во град щи ни, зібрав над-
зви чай но ве ли ку кількість аг ро ви роб-
ників, близь ко 450, все ля ю чи їм оп тимізм 
та спов ню ю чи натх нен ня для ви ко нан ня 
їхньої ри зи ко ва ної спра ви, бо пе ре ко нав 
аг раріїв, що навіть за та ких ек с т ре маль-
них умов мож на до сить ус піш но гос по да-
рю ва ти, ви ко ри с то ву ю чи най су час  ніші 
гібри ди со няш ни ку та ку ку руд зи.

    «Ліма грейн» — муль ти національ на на -
сіннєва ком панія, ос нов ним акціоне ром 
якої є ко о пе ра тив фран     цузь ких фер мерів. 
Про те для ук раїнських аг раріїв насіння по с-
та ча ють та кож і з Ту реч чи ни: там йо го ви -
ро щу ють та до роб ля ють на су час но му за -

воді ком панії. Далі роз повідає Ченк Са ра-
сог лу, ге не раль ний ди рек тор ком панії 
«Ліма грейн Ту реч чи на»:

 «Ком панія “Ліма грейн” посідає чет-
вер ту по зицію у світі із ви роб ництва та 
ре алізації насіння со няш ни ку й ку ку руд-
зи і ліди ру ючі по зиції — в 
Європі. Ми маємо один із 
най по тужніших за водів, 
що роз та шо ва ний у Ту реч-
чині: він пра цює на 50% 
на за без пе чен ня по треб 
внутрішньо го рин ку, ре ш-
та 50% при па дає на рин ки 
Росії та Ук раїни. 

Ос танніми ро ка ми, 
особ  ли во це сто сується 
ук раїнських аг раріїв, спо с-
тері гається до сить знач ний 
інте рес до со няш ни ку від 
ком панії “Ліма грейн”, про 
що свідчать ве ликі об ся ги про дажів. 
Відповідно до цьо го ми збіль шуємо і 
по тужність за во ду, для то го щоб за без пе-
чи ти ук раїнський та російський рин ки 
ви со ко якісним насінням. “Ліма грейн” 
по всяк час онов лює своє порт фо ліо на 
25–30%, ад же що ро ку із на си чен ням площ 
со няш ни ком та ку ку руд зою про бле ми тіль-
ки про гре су ють: це і шкід ни ки, і бур’яни, і 

хво ро би, й не спри ят ливі по год но-кліма-
тичні умо ви, — то му ми на ма гаємо ся ство-
рю ва ти до с ко на лі ші гібри ди, більш стійкі 
до не спри ят ли вих чин ників, щоб із ро ку в 
рік от ри му ва ти ви сокі вро жаї. 

Чо му ба га то сільгоспви роб ників у 
Європі оби ра ють са ме гідри ди від “Ліма-
грейн”? По-пер ше, “Ліма грейн” ду же 
близь ка до ви роб ни ка ком     панія, ад же її 
влас ни ки — та кож ви роб ни ки; по-дру ге, 
ми маємо по туж ну ге не ти ку що до ку ку руд-
зи та со няш ни ку і мо же мо да ти від повіді на 
всі пи тан ня, які сто ять пе ред аг ро ви роб ни-
ком; по-третє, ви со ка про дук тивність 
гібридів ку ку руд зи га ран тує завжди ви  сокі 
вро жаї навіть у ек с т ре маль них умо вах, а 
но ва ге не ти ка со няш ни ку спря мо ва на на 
стійкість до ос тан ніх рас вовчка».

    На сьо годнішній день «Ліма грейн» 
про   по нує аг ро ви роб ни кам най кра щу лі -
нійку гібридів со няш ни ку. Так, на разі ком-
панія ви ве ла на ри нок чо ти ри гібри ди, 
стійкі до вовчка ос танніх рас. На   скільки 
кри  тич на на сьо годні си ту ація з цим шкід-
ни ком? Во вчок сво го ча су від но си ли до 
ка ран тин но го об’єкта. Ос танні 10 років він 

на був та ко го по ши рен ня, що 
аг ро ви роб ни ки на ньо го вже 
не звер та ють ува ги, та ко ли 
по чи на ють зби ра ти вро жаї 
на рівні 10–12 ц/га, то відшу-
ко ву ють при чи ну низь ких 
уро жаїв і за зви чай жаліють-
ся на не якісне насін ня. А 
ко ли ба чиш на полі та ку кар-
ти ну, де гек тар на гу с то та 
со няш ни ку — 40 тис. рос лин, 
а вовчка — 200 тис./га, то яка 
мо ва мо же йти про ви сокі 
вро жаї?! То му се лекціоне ри 
ком панії «Ліма грейн» до сить 

успішно по пра цю ва ли над се лек цією 
со няш ни ку, спря мо ва ною на підви щен ня 
стійкості про ти вовчка ос танніх рас: 
ре зуль тат вда лої ро бо ти — гібри ди Голд-
сан, Тун ка, ЛГ 5550 та ЛГ 5580. Ос танній 
з-поміж них на би рає особ ли во ве ли кої 
по пу ляр ності в Ту реч чині та вже встиг 
про сла ви ти ся своїми ре зуль та та ми в де я-
ких гос по дар ст вах Ук раїни. 

«  Ë³ìàãðåéí»: 
  ñó÷àñíà ãåíåòèêà 
  äëÿ åêñòðåìàëüíèõ óìîâ

Ченк Са ра сог лу

З середини-кінця серпня сільгоспвиробники вже можуть 
прогнозувати врожайність ярих пізніх культур 

та підраховувати прибутки.
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Володимир 
Кузь мич, 

про дакт-ме не д жер 
ком панії 

«Ліма грейн»:

«Цей но вий гіб-
рид у 2011 р. у Лу -
ганській об  ласті Ста-
робільсько го ра  й о ну 
по ка зав відмінний 
ре зуль тат. Що прав-
да, гос по дар ст во не 

за хотіло пред став ля ти ся та на зи ва ти вро-
жайність (щоб сусіди не за зд ри ли, — та ка 
вже на ша особ ливість), аг ро ном ли ше 
за те ле фо ну вав мені опівночі, ко ли за вер-
шив йо го зби ран ня. По йо го го ло су відчу-
ва ло ся ве ли ке мо раль не за до во лен ня. Та 
на ко ристь цьо го гібри да свідчить уже той 
факт, що на нинішній посівний се зон він 
за ба жав прид ба ти ЛГ 5580 на 70–80% 
від за галь ної площі гос по дар ст ва. 

    Що до ку ку руд зи ком панія “Ліма-
грейн” де що зміни ла про дук то вий ряд 
та на би рає що ро ку обертів із про да жу. 
Так, на сьо годні се ред аг ро ви роб ників 
ко ри с тується по пу лярністю гібрид ЛГ 
3258. Йо го мож на на зва ти гібри дом-
зіркою. Це до сить інтен сив ний гібрид: 
він ціка вий для тих, хто пра цює за 
інтен сив ною тех но логією. Для гос по-
дарств, які пра цю ють із за сто су ван ням 
мінімаль них тех но логій, но утіл, “Ліма-
грейн” од но знач но ре ко мен дує гібрид 
ЛГ 3255. Са ме з ним ви от ри маєте від-
мінні ре зуль та ти. 

Аг ро ви роб ни кам зо ни ри зи ко ва но го 
зем ле роб ст ва та Півдня Ук раїни ком-
панія про по нує се ред нь о с тиг лий гібрид 
із ФАО 350 — ЛГ 3350. Да ний гібрид 
ха рак те ри зується най кра щою по су-
хостій кістю. Він має та кож силь но го 
кон ку рен та — се ред нь о с тиг лий гібрид 

ЛГ 3330 із ФАО 330. Мож ли во, для де я-
ких гос по дарів різни ця в ФАО на рівні 
20 оди ниць не та ка вже й знач на, про те 
для інших цей по каз ник відіграє ве ли ку 
роль, і ми ну лий, 2011-й, рік це довів.

Гос по дар ст ва, які ма ють по 3–4 тис. 
га ку ку руд зи од но го по каз ни ка ФАО 
(на при клад, тільки гібри ди ФАО 330) та 
зби ра ють її трьо ма, чо тир ма ком бай на-
ми і ма ють свою су шар ку, сти ка ють ся із 
та кою про бле мою: ком бай ни всти га ють 
у строк зібра ти вро жай, а су шар ка не 
всти гає су ши ти зер но че рез над то швид-
кий йо го потік із по ля — тоді з’яв ля ють-
ся різні про бле ми із тим ча со вим збері-
ган ням во ло го го зер на.  

    То му, пла ну ю чи висіва ти ку ку руд зу, 
ме не д же ри ком панії “Ліма грейн” ре ко-
мен ду ють сіяти гібри ди із різним ФАО: 
від се ред нь о ранніх до се ред нь о с тиг лих 
— і це бу де стра ху ван ням ри зиків для 
ба га ть ох. Ад же ми мо же мо впли ну ти на 
ге не ти ку, шкідників, хво ро би, бур’яни, 
але ніяким чи ном — на по годні умо ви, 
тож са ме ство рен ня гру пи гібридів із 
роз тяг ну тим стро ком до сти ган ня дасть 
по зи тив ний ре зуль тат за не спри ят ли вих 
по год них умов, зво дя чи ри зи ки до 
мініму му.

Та кож мож на на ве с ти ми ну лорічний 
при клад, ко ли в де я ких об ла с тях Ук раї-
ни гос по дар ст ва втра ти ли ку ку руд зу 
пізньої гру пи ФАО, але за над то ран нь о-
го стро ку висіву, яка не ви т ри ма ла хо ло-
ду на весні. А як що фер мер посіяв би 
се ред нь о ранні гібри ди кре ме ни с тої 
фор ми, на при клад Фан тастік, ЛГ 
3258, Аалвіто чи то ЛГ 2244 у ранні 
стро ки (особ ли во гібрид Ааспід, який 
мож на висіва ти і в уль т ра ранні стро ки), 
що ма ють до б ру хо ло достійкість, а 
се ред нь о с тиглі гібри ди ЛГ 3350, Джоді 
чи то ЛГ 2370 — у пізні стро ки висіву, 
то він би мав од на ко ву се ред ню вро жай-

ність, скажімо, на рівні 10 т на круг (але 
при цьо му був би роз тяг ну тий період 
висіву та зби ран ня). 

    Для Півночі Ук раїни аг ро ви роб ни-
кам про по нується гібрид зер но во го 
на пря му Аалвіто, пе ре ва гою яко го в 
цій зоні над інши ми гібри да ми є най-
кра ща во ло говідда ча, як по ка зав досвід 
ба га ть ох гос по дарств: йо го во логість 
завжди до 5% ниж ча за відповідний 
по каз ник ін ших. Ад же ко ли гос по да рю 
потрібно 8–9 т ку ку руд зи у сухій вазі і 
вод но час не ви т ра ча ти ве ликі ко ш ти на 
її до су шу ван ня, Аалвіто — один із кра-
щих варіантів. До то го ж, цей гібрид — 
для се ред ньо інтен сив ної тех но логії. 

То му в по даль шо му, щоб ве с ти 
вда лий аг робізнес, який не за ле жа ти-
ме, на сам пе ред, від ек с т ре маль них 
по год них умов, обов’яз ко во включіть 
у свою тех но логію су часні гібри ди 
со няш ни ку та ку ку руд зи від ком панії 
“Ліма грейн”, і во ни завжди віддя чать 
вам стабільни ми вро жа я ми!» 

ТОВ “Лімагрейн Україна” 
тел./факс (044) 4846776

www.limagrain.ua
www.lgseeds.com.ua

Володимир 
Кузь мич

Віталій Єрмоленко, 

головний агроном СТОВ «Агрофірма 

“Зоря”», Кіровоградська область, 

Добровеличківський район: 

«У нас в об робітку пе ре бу-
ває 2500 га, гос по дар ст во зер но-
во го на пря му. Із ком панією 
“Ліма грейн” пра цюємо вже шість 
років поспіль. Спо чат ку висіва ли 
со  няш ник на площі 30 га, впро-
довж цих років пло щу під ним 
роз ши ри ли до 400 га, і 80% її зай-
ма ють гібри ди “Ліма грейн”. Най-
кра ще за ре ко мен ду ва ли се бе гібри ди Ме га сан, 
Ідаль го, які що ро ку, не за леж но від по год них 
умов, да ють стабільні вро жаї на рівні 30–35 ц/

га. Ку ку руд зу в гос по дарстві висіваємо на 
площі 300 га, і ос танні три ро ки ча ст ка гібридів 
“Ліма грейн” ста но вить 200 га: це гібри ди 
Аа спід, ЛГ 3258 та ЛГ 3350. Цьо го ро ку в цен-

т раль них регіонах, і у нас зо к ре-
ма, під час цвітіння ку ку руд зи 
сто я ла спе ка як ніко ли — до 
40°С і ве ли ка по су ха, та, по при 
це, от ри маємо вро жай на рівні 
60 ц/га. Так, це десь лиш по ло ви-
на по тенційної вро жай ності 
ліма грейнівських гібридів, але у 
ба га ть ох гос  по дарств в ок   рузі 
ку ку руд за за та ких не спри ят ли-
вих умов повністю “по горі ла”.

Осо би с то ми об ра ли спів-
пра цю із “Ліма грейн” то му, що 

ком панія за ре ко мен ду ва ла се бе як надійний 
парт нер, який по ста чає якісне насіння за 
до ступ ною ціною». 

ДУМКА СПОЖИВАЧА

Борис Максимов, 

керівник «ФГ 

Максимова Бориса 

Григоровича», 

Знам’янський район 

Кіровоградської 

області:

«Гос по дар ст во об -
роб  ляє 1,5 тис. га, спе-
ціалізується на ви ро щу-
ванні зер но вих та тех-
нічних куль тур. Із ком панією “Ліма грейн” 
по ча ли пра цю ва ти пер ший рік. На площі 70 
га висіяли гібри ди со няш ни ка ЛГ 5658 КЛ 
та ЛГ 5654 КЛ після по пе ред ни ка — ози мої 
пше ниці. Для се бе осо би с то про во ди ли 
досліди, як ре а гу ють ліма грейнівські гібри-
ди на різні спо со би об робітку грун ту. Тож 
по ло ви ну площі бу ло засіяно після зяб ле вої 
оран ки, а по ло ви ну — після дис ку ван ня 
(мінімаль но го об робітку). Рос ли ни на ділян-
ці із ви ко ри с тан ням оран ки візу аль но бу ли 
од но знач но кра щи ми, діаметр ко шиків у 
гібридів ЛГ 5658 КЛ та ЛГ 5654 КЛ — 30 см, 
а у варіанті із дис ку ван ням — менші на тре-
ти ну. От ри маємо вро жайність не мен ше 35 
ц/га, і слід відміти ти, що дощів не бу ло із 
квіт ня, то му вва жаю, що дані гібри ди гідні 
ува ги. Сподіваємо ся, що на ступ но го ро ку 
площі під со няш ни ком роз ши ри мо са ме 
гібри да ми від “Ліма грейн”».

ДУМКА СПОЖИВАЧА


