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В
ідвідувачам представили чи не 
найбільшу колекцію гібридів 
соняшнику та кукурудзи — для 
детального ознайомлення з 

усіма і дня мало… Пропоновані гібриди 
вирізняються широким спектром цільо
вого призначення та створені для виро
щування у різноманітних агрокліматич
них умовах. Саме завдяки такому універ
сальному портфоліо високопродуктивні 
гібриди соняшнику та кукурудзи здобули 
велику популярність серед товаровироб
ників, а компанія впевнено завойовує 
ринки по всьому світі.

Втім, ком панія, про по ну ю чи ши ро ку 
га му сортів та гібридів, не за бу ває под
ба ти і про те, аби у ви роб ни чих умо вах 
во ни по ка за ли все, на що здатні. То му 
«Лімагрейн» і про во дить мас штабні Дні 
по ля у різних регіонах Ук раїни, щоб 
зорієнту ва ти аг раріїв, які са ме гібри ди 
їм слід ви ро щу ва ти з ог ля ду на спе ци
фіку аг рокліма тич ної зо ни та рівень 
інтен сифікації ви роб ництва у кон крет
но му гос по дарстві. Під час цих по льо
вих семінарів спеціалісти ком панії не 
про сто де мон ст ру ють усю лінійку про
дуктів LG, а й на да ють ви черпні про
фесійні кон суль тації. На пев но, са ме то му 
на Днях по ля ком панії завжди ан шлаг. 

Не зва жа ю чи на ши ро кий асор ти
мент, усі без ви нят ку гібри ди LG ма ють 
низ ку ха рак те ри с тик, що вирізня ють їх 
ізпоміж інших, пред став ле них на рин
ку, та роб лять, без пе ребільшен ня, 
унікаль ни ми. Усе це — ре зуль тат на по
лег ли вої дослідниць кої ро бо ти, спря
мо ва ної на ство рен ня но вих та вдо с ко
на лен ня на яв них сортів та гібридів. 
Що ро ку ком па нія вкла дає в на уко во
прак тичні дослід жен ня близь ко 200 
млн євро — жод на се лекційна ком панія 
не ви т ра чає на на уко вий по шук стіль
ки! До то го ж, «Лімагрейн» має роз га
лу же ну ме ре жу дос лід них полів по 
всьо му світі (й Ук раїна — не ви ня ток), 
де про во дять ком плексні адап таційно

еко логічні до  слід    жен ня влас них про
дуктів. Ли ше після про ве ден ня та ких 
іспитів го тові про дук ти над хо дять у 
ви роб ництво. 

Тож унікаль ною особ ливістю гіб ри
дів ком панії «Лімагрейн» є їхній по 
туж   ний адап тив ний по тенціал. Зо к ре ма, 
кож ний гібрид ку ку руд зи LG то  ле рант
ний до впли     ву не га тив них фак торів та 
спри чи не них ним стресів: він стійкий 
до по су хи, змі ни тем пе ра тур то що. 
   Важливоюхарактеристикоюгіб
ридівкукурудзиLGєйте,щобіль
шістьізнихналежитьдотипу"стей
грін", тоб то ма ють здатність за ли ша
тись у віднос но зе ле но му стані під час 
дозріван ня зер на, що збільшує період 
фо то син те зу, порівня но із гібри да ми тієї 
са мої гру пи стиг лості, що не ма ють 
та кої вла с ти вості. Це за без пе чує при
бав ку вро жай ності за вдя ки до дат ко во му 
при то ку у ка чан по жив них ре чо вин без 
зміни стро ку йо го дозріван ня. 

Ще од на се лекційна особ ливість гіб 
ридів ку ку руд зи ком панії «Лімагрейн» 
— це швид ка во ло говідда ча у пе ріод до  
зрі  ван ня (мож ли во, са ме ця особ ли вість, 
ра зом із уро жайністю, з ог ля ду на на 
гальні про бле ми за без пе чен ня енер го 
носіями в Ук раїні, ста не виз на чаль ною у 
ви борі гібридів агрови роб никами).
   Портфоліогібридівкукурудзи
компанії«Лімагрейн»складаєтьсяіз
гібридіврізноїгрупистиглості—від
ФАО190доФАО500. А то му ко жен 
аг рарій мо же об ра ти для се бе оп ти маль
ний гібрид відповідно до грун то во
кліма тич них умов зо ни ви ро щу ван ня (і 
тут цілком до реч ни ми бу дуть по ра ди від 
Во ло ди ми ра Кузь ми ча, про дуктме не д
же ра ком панії «ЛімагрейнУкраїна» 
що до вда ло го ви бо ру гібри да ку ку руд
зи). При род нокліма тичні умо ви ос 
танніх років зму си ли ук раїнських ви  роб
ників ку ку руд зи «пе ре клю чи ти ся» на 
гібри ди ран нь о с тиг лої та се ред нь о ран
ньої гру пи (за ста ти с ти кою, по над 60% 
ви ро щу ва них в Ук раїні гібридів на ле жать 
до ФАО від 190 до 300). 

На при клад, до гру пи ран нь о с тиг
лих на ле жить ЛГ2195ізФАО190, 
при зна че ний для ви роб ництва як зер
на, так і си ло су. Цей ду же пла с тич ний 
до умов ви ро щу ван ня гібрид по ка зує 
відмінну вро жайність (100 ц/га) у 
регіонах, де мож ливі пе ре па ди тем пе
ра тур. До цієї са мої гру пи стиг лості 
та кож на ле жить і гібрид Аалвіто
(ФАО210). Це гібрид інтен сив но го 
ти пу з кре ме ни с тозу по подібним зер
ном, що має до б ру хо ло достійкість та 
швид ку во ло говідда чу (гібрид — 

ре корд с мен за ос таннім по каз ни ком). 
За відмінної тех но логії дає уро
жайність на рівні 110 ц/га.
   Середгруписередньостиг
лихгібридіввартовідмітити
ЛГ3232зФАО230. Це один із 
«то по вих» гібридів, який, за вдя ки 
своїй пла с тич ності до умов ви ро
щу ван ня та то ле рант ності до стре
сі, стабільно за без пе чує ви сокі 
ре зуль та ти уро жай ності та до б
ре при дат ний для ви роб ництва 
зер на та круп. Ду же ціка вим 
для ви роб ників є гібрид ЛГ
3255 із ФАО250, по тенціал 
уро жай ності яко го не об ме
жується 100 ц/га, за сло ва ми 
пред став ників ком панії «Лімагрейн»: 
як що є до стат ньо во ло ги, то він мо же 
да ва ти і до 130 ц/га!

Іде аль но адап то ва ним до умов 
«ку ку руд зя но го по ясу» Ук раїни є і 
гібрид ЛГ3258 — справжня «зірка» у 
порт фоліо «Лімагрейн». За сло ва ми 
Ка роя Купі, ме не д же ра із роз вит ку 
ку ку руд зи у Східній та Цен т ральній 
Європі ком панії «Лімагрейн», цей 
гібрид, який прой шов де та ль ні 
досліджен ня на те ри торії Ук раїни що до 
стійкості до се зон них стре со вих умов, 
за ви ко ри с тан ня інтен сив ної тех но логії 
ви ро щу ван ня спро мож ний мак си маль
но ре алізу ва ти свій по тенціал і да ти 
вро жайність на рівні 125–140 ц/га. Вже 
відомі ук раїнським ви роб ни кам гібри ди 
Джоді та ЛГ3285, ха рак те ри зуються 
ви со ким вмістом крох ма лю у си лосній 
масі, тож їх мож на ви ко ри с то ву ва ти 
для ви го тов лен ня ви со ко е нер ге тич но го 
си ло су. За вдя ки по ліпшеній пе ре трав
ності клітко ви ни си лос із цих гібридів 
охочіше поїда ють тва ри ни, він кра ще 
пе ре трав люється у рубці корів, вод но

час вивільняється більше 
енергії, яка йде на ут во рен ня 
мо ло ка. Тоб то якісний 
си лос ний корм сприяє 
підви щен ню про дук тив ності 
й от ри ман ню до дат ко вої 
над бав ки мо ло ка. Втім, є 
од на особ ливість цих гібри
дів — для по вної ре алізації 
їхньо го по тенціалу і ви го
тов лен ня із них справді 
енер ге тич но го си ло су зби
ра ти їх потрібно в оп ти
мальні стро ки (вміст су хої 
ре чо ви ни у рос лині має 

бу ти на рівні 28–35%). Ці гібри ди — 
одні з най по пу лярніших у Європі і зай
ма ють 60% рин ку. 

Тра диційно силь на по зиція у «Ліма
грей ну» і в сег менті гібридів ку ку руд зи 
се ред нь опізньої гру пи (з ФАО по над 
300), до яких на ле жать ЛГ2306,ЛГ
3350,Латізана,ЛГ30360,ЛГ3395 та 
ЛГ3330 (хіт про дажів у Європі). Всі 
во ни ма ють ви со кий по тенціал про дук
тив ності та над зви чай ну по су хостій кість. 

У се лекції со няш ни ку ком панія 
«Лімагрейн» спря мо вує мак си мальні 
зу сил ля на роз ви ток стійкості куль ту ри 
до но вих рас вовчка, по си лен ня стійкос
ті куль ту ри до стре со вих фак торів та 
під ви  щен ня по тенційно го вро жаю. І тут 
ком панія є чи не най пер шою, ліди ру ю чи 
у цьо му сег менті. Для кож ної зо ни, для 
будьяко го гос по дар ст ва ком панія мо же 
за про по ну ва ти су часні гібри ди, які 
за без пе чать тим, хто їх ви ро щує, за до
во лен ня від ро бо ти та при бут ки. 

На разі со няш ни ки LG — це ви со ко
про дук тивні адап то вані до різних ви роб
ни чих умов гібри ди з ви со ким вмістом 
олії (є ок ре ма гру па гібридів із підви ще
ним вмістом олеїно вої кис ло ти), які мож
на ви ро щу ва ти за різни ми тех но логіями, 
у т. ч за кла сич ною та Clearfield®. А з 
2015 р. в Ук раїні ста нуть до ступ ни ми 
гібри ди брен ду SUNEO. 

День по ля «Лімагрейн» у Ба банці 
роз по чав ся ряс ним до щем. Але по обіді 
хма ри зник ли, яс к ра во за ся я ло со неч ко… 
На пев но, це зна ко во, ад же із надійни ми 
дру зя ми та парт не ра ми ніякі не га раз ди 
нам не страшні. Ви т ри маємо не по го ду в 
при роді, по до лаємо «не по го ду» в країні. 
Тож не хай і у вас, і в нас усе бу де га разд!  

З «Лімагрейном» —  
до аншлагу прибутків та достатку
Попри дощову погоду, демополе компанії «Лімагрейн» на 
базі ТОВ «Агровіт» (смт Бабанка Черкаської обл.) 28 серпня 
зібрало чимало агровиробників, які з’їхалися сюди з різних 
областей України на традиційний День поля. 

Віктор Ши люк, 
директорТОВ«Новий
Світ-Агро»,с.Городни-
цяЧеркаськоїобл.:


— «Ліма грейн» — 
по туж на се лек ційна ком
панія, що на дов го зай ш ла 
на наш ри нок і пра цює 

ду же серй оз но. Пра цюємо з їхніми гібри да
ми ку ку руд зи, со няш ни ку та го ро ху. З гібри
да ми LG мож на ро би ти справжні ди ва — 
от ри му ва ти су пер уро жайність, ви ро щу ва ти 
за різних тех но логій та умов. Повністю 
за до во лені якістю насіння та сервісом ком
панії: завжди все вчас но і з на леж ною 
аг ро номічною підтрим кою на ви со ко му про
фесійно му рівні. Побільше б ук раїн ським 
аг раріям та ких парт нерів, як «Ліма грейн»!

думка українських ВиробникіВ

ксав’є Тайо, 
керівниквідділурозвит-
купродуктівтапортфо-
ліо«Лімагрейн»в
Європі:


— Ми про по нуємо 
сільгоспви роб ни кам уні
кальні про дук ти — і за 

асор ти мен том, і за ха рак те ри с ти ка ми. При
бут ки фер мерів, які пра цю ють із на шим 
насінням, — яс к ра ве то му свідчен ня. 

сЛоВо керіВника

Лас ло харгітай, 
менеджерізрозвитку
соняшникукомпанії
«Лімагрейн»уЄвропі:

— Виз нач ни ми оз на
ка ми гібридів LG є їхня 
то ле рантність до по су хи, 
до існуючих рас вовчку та 
гербіци ду Євро-Лайт-

нінг® (гербіцид ком панії BASF, який за сто
со ву ють у ви роб ничій про грамі Clearfield®). 
Але сьо годні ми мо же мо да ти сільгоспви
роб ни кам де що більше — наші нові гібри ди, 
що поєдну ють вод но час то ле рантність до 
по су хи, до но вих рас вовчку та гербіци ду 
Євро-Лайтнінг®. Це гібри ди SUNEO. Во ни 
ма ють шир ший за хист від вовчку (ген стій
кості + стійкість до Євро-Лайт нінгу®), а 
та кож мож ливість кон тро лю ши ро ко го спе
к т ру бур’янів у зруч ний для про ве ден ня 
гербіцид но го за хи с ту час. 

думка менеджера

Во ло ди ми р кузь ми ч, 
продукт-менеджера
компанії«Лімагрейн
Україна»:


— Не слід шу ка ти 
універ саль ний про дукт, 
оскільки ду же склад но в 
од но му гібриді поєдна ти 

відра зу все. Са ме то му вар то до би ра ти 
гібри ди відповідно до ва ших тех но логічних 
по треб та спеціалізації. Зо к ре ма, вар то 
зро би ти ак цент на гібри ди із різним ФАО, 
щоб у май бут нь о му не ма ти про блем із 
своєчасністю зби ран ня зер на та до ве ден
ня йо го до ба зо вої во ло гості. За ви ко ри с
тан ня про дуктів різних груп стиг лості «на 
круг» у гро шо во му ек ві  ва ленті мож на 
от ри ма ти більший уро жай, аніж за ви ро щу
ван ня гібридів з од ним по каз ни ком ФАО. 
Зав бач ли вий гос по дар має за зда легідь 
убез пе чи тись від по год них примх, ко ли 
мо жуть скла с тись не спри ят ливі для однієї 
з груп ФАО умо ви, в ре зуль таті чо го мо же 
ви ник ну ти ри зик втра ти ча с ти ни вро жаю…

поради Від кузьмича

Те тя на Яку бовсь ка, генеральнийдиректорТОВ«ЛімагрейнУкраїна»:


— На на ших по льо вих семіна рах завжди ба га то гос тей — навіть 
не спри ят ливі по годні умо ви, постійна зай нятість і гос по дарсь ка за кло по
таність та складні об ста ви ни в країні не ста ють на за ваді їхньо му про ве
ден ню. І це свідчен ня то го, що нам вда ло ся здо бу ти при хильність 
ук раїнських аг раріїв, ад же за вдя ки на шим про дук там во ни ма ють змо гу 
стабільно от ри му ва ти при бу ток.

Що ро ку ми ви во ди мо на ри нок нові гру пи про дуктів із поліпше ни ми 
ха рак те ри с ти ка ми стре состійкості та про дук тив ності.  

Інко ли я ду маю, що спеціалісти «Ліма грей ну» — такі собі чарівни ки, бо нам вдається 
ніби то за гля да ти у май бутнє. На пев но, са ме че рез це ми пер ши ми ви ве ли на ук раїнський 
ри нок гібри ди со няш ни ку, стійкі до вовчка (ще тоді, ко ли в Ук раїні навіть і не ду ма ли, що цей 
«оку пант» так швид ко підко рю ва ти ме ук раїнські ла ни), або, всу пе реч ре аліям сьо го ден ня, 
ви во ди мо на ри нок країни гібри ди со няш ни ку із підви ще ним вміс том олеїно вої кис ло ти, 
ад же сьо годні во ни — виз на чаль ний тренд роз вит ку олійної га лузі у світі. Висо ко олеїнові 
сор ти ма ють ду же сильні по зиції в Європі, ад же лю ди хо чуть спо жи ва ти якісну здо ро ву їжу: 
у Франції, на при клад, 70% площ — під ви со ко олеїно вим со няш ни ком. Те ж са ме спо с
терігаємо і в Цен т ральній Європі. Для Ук раїни — це по ки що спра ва май бут нь о го, еко
номічний ефект відчу ва ти ме мо де що пізніше. 

сЛоВо керіВника

КаройКупі,
менеджеріз

розвиткукукурудзи
уСхіднійтаЦент

ральнійЄвропі
компанії

«Лімагрейн»


