«ЛІМАГРЕЙН»: МИ НЕСЕМО ПРОГРЕС
В СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ
КАЖУТЬ «ЩО БУЛО — БАЧИЛИ, А ЩО БУДЕ — ПОБАЧИМО». ТАК І З РОСЛИНАМИ — ПОВНОЮ МІРОЮ ЇХНІЙ ПОТЕНЦІАЛ УРОЖАЙНОСТІ,
АДАПТИВНІСТЬ ДО ПОГОДНИХ УМОВ, ВПЛИВ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ТА ЖИВЛЕННЯ МОЖНА ОЦІНИТИ ЛИШЕ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПЕРЕД ЖНИВАМИ.
ТОЖ КОМПАНІЯ «ЛІМАГРЕЙН» ЗАПРОСИЛА СВОЇХ ТЕПЕРІШНІХ І ПОТЕНЦІЙНИХ КЛІЄНТІВ З УСІХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ НА ПОЛЯ ГОСПОДАРСТВА
«НОВИЙ СВІТ-АГРО», ЩО НА ЧЕРКАЩИНІ, АБИ ПРОДЕМОНСТРУВАТИ МОЖЛИВОСТІ НОВИХ І ВЖЕ ВІДОМИХ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ ТА КУКУРУДЗИ,
А ТАКОЖ РОЗКРИТИ ТОНКОЩІ ТЕХНОЛОГІЇ ЇХ ВИРОЩУВАННЯ. І, ЗВІСНО, НАДАТИ МОЖЛИВІСТЬ АГРАРІЯМ ПОСПІЛКУВАТИСЯ ОДИН З ОДНИМ В
НЕФОРМАЛЬНІЙ ОБСТАНОВЦІ Й ПОДІЛИТИСЯ ВИРОБНИЧИМ ДОСВІДОМ. ТРАДИЦІЙНО ЗАХІД ПРОХОДИВ ЗА УЧАСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ КОМПАНІЇ
БАСФ, ЯКІ РОЗПОВІЛИ ПРО НОВАЦІЇ СИСТЕМ ЗАХИСТУ ЦИХ КУЛЬТУР.

Людмила Степанова
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА КУКУРУДЗА
Багато хто вважає «Лімагрейн» кукурудзяною компанією. І це правда, переконаний продакт-менеджер компанії Володимир Кузьмич. На Дні поля він продемонстрував широку лінійку гібридів кукурудзи
від «Лімагрейн». Кожен гібрид призначено
для застосування в певній галузі виробництва, для певних зон вирощування, певної
технології. Тому сільгоспвиробники, огля-

даючи демоділянки, мали нагоду обрати
собі на майбутнє найбільш підхожий.
— У цілому гібриди кукурудзи компанії
«Лімагрейн» вирізняються доброю холодостійкістю та продуктивністю, — зазначає Володимир Кузьмич. — Окрім того,
компанія багато уваги приділяє стійкості
гібридів до хвороб, причому навіть тих, що
мають потенційну загрозу. Щодо цього ми
працюємо на випередження.
Що ж пропонує «Лімагрейн» для України в новому сезоні? Для півночі країни

СЕРГІЙ САВОСТЬЯНОВ,
головний агроном АФ «Схід-агро»
(Дніпропетровська обл.)
Наше господарство
розташоване на південному сході України в зоні ризикованого землеробства.
Тому для нас вибір
гібрида
соняшнику (а це єдина в нас
прибуткова культура) — непросте завдання, адже на ринку України важко підібрати такий, що розкриє повністю свій
потенціал в наших умовах. Однак уже

протягом шести років ми сіємо гібриди
«Лімагрейн» — Тунка, Мегасан, ЛГ 5580,
а також ЛГ 5633 КЛ виробничої системи
Clearfield®. Коли вперше висіяли сім їхніх
гібридів на демоділянці, вони нас вразили своєю врожайністю — 28–32 ц/га.
І це на фоні гібридів інших компаній, які
давали в нашій зоні 15–20 ц/га. Ми регулярно відвідуємо семінари компанії
«Лімагрейн», тому й сьогодні приїхали
в господарство «Новий Світ-Агро» аж
в Черкаську область, щоб обрати собі
нові гібриди, зокрема стійкі до семи рас
вовчка. Наступного року висіємо їх на
демоділянці, щоб потім увести в товарні
посіви.

компанія рекомендує один із найкращих
гібридів кременисто-зубоподібного типу
Аалвіто, що має дуже добру вологовіддачу — саме цей показник актуальний
для цієї зони. Можна також сміливо сіяти
ЛГ 3258 з ФАО 250 — він показав відмінний результат в усіх агрокліматичних
зонах України, зокрема і для інтенсивних технологій в засушливих умовах. Уже
став бестселером гібрид Адевей — маючи
ФАО 290, в інтенсивних умовах він може
показати врожайність на рівні гібридів із
ФАО 330–340. Гібрид має добру початкову енергію росту як кореневої системи,
так і надземної частини рослини, а також
високу стійкість до різних хвороб — пухирчастої сажки, летючої сажки, фузаріозу та
пластичність до технології вирощування.
Вартий уваги ЛГ 3330 із його дуже
доброю врожайністю в усіх агрокліматичних
зонах. Гібрид можна сіяти в монокультурі,
за технологій no-till та mini-till. Навіть якщо
в господарстві припустилися певних огріхів
у технології, гібрид нівелює їх. Та й насіння
ЛГ 3330 завжди має велике, що надзвичайно подобається агрономам господарств.
Окрема програма селекції «Лімагрейн» — створення гібридів кукурудзи
силосного напрямку використання. У своїх дослідженнях селекціонери компанії
акцентують увагу на збільшенні перетравності силосної маси, що в свою чергу
дає більший вихід енергії, яку тварина
може витрачати на приріст у вазі або вихід
молока. Також важливим аргументом на
користь даних гібридів є здоров’я тварини, а саме зниження захворюваності на
ацидоз. Силос з LGAN гібридів «Лімагрейн» має підвищену перетравність. Саме
таким властивостям відповідають гібриди
ЛГ 3285 і Джоді.
На наше прохання Володимир Кузьмич вказав на найбільшу помилку, якої
припускаються фермери у вирощуванні
кукурудзи, — вони обирають один гібрид
або гібриди з одним ФАО. Натомість слід
за теперішніх складних погодних умов
диверсифікувати ризики, висіваючи кілька
гібридів різних груп стиглості.

ТЕТЯНА ЯКУБОВСЬКА,
генеральний директор
ТОВ «Лімагрейн Україна»

За сім років присутності компанії «Лімагрейн Україна» на українському ринку нам вдалося запропонувати українським аграріям найкращі продукти, що
адаптовані до наших погодно-кліматичних умов. І тепер ми щиро радіємо за
наших виробників, коли вони збирають
понад 3,5 т/га соняшнику, 10 т/га кукурудзи селекції компанії «Лімагрейн».
Окрім того, наша компанія пропонує
чимало інших культур, зокрема озимий
ріпак, який особисто мене здивував своєю врожайністю — понад 4 т/га. Проте найбільше нас вразила врожайність
озимої пшениці — сорт Колоніа в Житомирській області показав 13,8 т/га.
Мене тішить, що ми несемо прогрес
в сільське господарство України.
— Я радив би починати навесні сівбу
з гібридів, що мають мале ФАО, наприклад, з ЛГ 3255, ЛГ 3258, — радить продакт-менеджер. — На цей час у ґрунті
є потрібна для них волога, водночас ці
гібриди мають урожайність на рівні гібридів
із пізнішим ФАО і мають гарну холодостійкість. До того ж вони стабільні навіть
в посушливих умовах, качан в них завжди
виповнений. Тобто в будь-якій зоні вони
чудово себе проявляють.
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ СОНЯШНИК
Іншою сильною культурою компанії,
безперечно, є соняшник. Саме із цією
культурою, а точніше з гібридом Мегасан,
пов’язують активне просування «Лімагрейн» на ринок України сім років тому.
Це перший з імпортних гібридів, який зміг
протистояти посусі. Згодом гібрид Тунка,
що був першим стійким до вовчку, ЛГ 5550,
ЛГ 5580, Голдсан дозволили фермерам
отримувати високі врожаї в умовах засилля
цього паразита.

МИХАЙЛО ГОНЧАРУК,
директор ПОП «Соколівка»
(Черкаська обл.)
У своєму господарстві вирощуємо
озимі пшеницю, ячмінь, ріпак, а також
соняшник, кукурудзу, зокрема селекції
компанії «Лімагрейн». Їхня продукція
нас приваблює насамперед стабільною врожайності за будь-яких погодних умов. Наприклад, соняшник «Лімагрейн» показує врожайність 35–40
ц/га, зернова кукурудза в середньому
родить по 80 ц/га. Дуже задоволені

показниками врожайності зеленого
гороху Профіт, який
цього року посіяли
вперше, — 43 ц/га.
На наступний рік
плануємо
закупити насіння ячменю
й озимої пшениці.
Також маємо тваринництво, тому сіємо «Лімагрейн» кукурудзу на силос, яка дає високий урожай і високоякісний силос.

ВІКТОР ШИЛЮК,
директор ТОВ «Новий Світ-Агро»
(Черкаська обл.)
Сіємо насіння «Лімагрейн»
майже
10 років — соняшник, кукурудзу, а віднедавна горох і пшеницю, цього року
вперше висіяли ярий
ячмінь. Бачу цю компанію лідерами насінництва на нашо-

му ринку, бо їхні гібриди дають добрі
врожаї. Від кукурудзи Фантастік отримуємо по 10 т/га, соняшник за технологією Clearfield® дає не менше 3,5 т/га,
зелений горох на демоділянці вродив
4 т/га — хочемо наступного року розмножити його на насіннєвій ділянці.
З-поміж іншого приваблює активна
співпраця компанії з сільгоспвиробниками, зокрема надання консультацій
агрономами, організація поїздок у свої
лабораторії та насіннєві заводи. Це
компанія, що динамічно розвивається.

Для інших регіонів України, де ці проблеми не є такими нагальними, «Лімагрейн» пропонує гібриди, що дають
високий урожай за достатньої кількості
вологи. Поява ж нової лінійки гібридів,
що мають підвищений поріг стійкості
до різних хвороб, зокрема ЛГ5665 М
та ЛГ5662 значно розширила ареал їх
поширення в різних зонах вирощування
соняшнику.
— Основні переваги нашого соняшнику — висока посухостійкість, стійкість до
вовчка й одна з найширших на сьогодні
лінійок гібридів за технологією Clearfield®,
зокрема й високоолеїнових, — підсумував керівник південно-східного регіону
компанії «Лімагрейн» Україна» Віталій
Шишка. — У центральному регіоні ми
рекомендуємо ЛГ 5635, нові гібриди
ЛГ5662, ЛГ5485 перевагою яких є стабільні врожаї. Зокрема, у цій зоні їхній
потенціал урожайності сягає понад 5 т/га.
Окрім того, ми маємо одну з найширших лінійок гібридів, стійких до семи
рас вовчка. Пропонуємо високоолеїнові
гібриди, зокрема ЛГ5400 ХО, ЛГ5474
ХО, а також стійкий до гербіциду ЄвроЛайтнінг® ЛГ5451 ХОКЛ, ЛГ5452 ХОКЛ.
Проте високу врожайність наші гібриди
можуть забезпечити за дотримання технології виробництва, зокрема правильного обробітку ґрунту. Площу під соняшник
потрібно ретельно підготувати, провівши
оранку або глибоке розпушення, — нако-

пичена таким чином волога зберігатиметься й у період вегетації.
Віднедавна компанія «Лімагрейн»
започаткувала ексклюзивну технологію
захисту врожайності соняшнику SUNEO®,
вивівши гібриди, що стійкі до семи рас
вовчка та до гербіциду, що застосовують
в технології CLEARFIELD®.
— До минулого року всі гібриди, стійкі до
гербіциду Євро-лайтнінг®, мали стійкість
максимум до п’яти рас вовчка, — розповідає менеджер з регіонального розвитку
Михайло Можаренко. — Це приводило до
значних втрат урожайності. Окрім того,
в зонах із більшим зволоженням відбувалося вторинне зараження вовчком, що
в результаті ставало причиною зниження маси тисячі насінин. Гібриди SUNEO®
ЛГ5542 КЛ ЛГ5661 КЛ, ЛГ5631 КЛ, ЛГ
5452 ХОКЛ захищені від вовчка на весь
період вегетації рослини. Ми є лідерами
цієї технології, оскільки маємо найбільший
арсенал відповідних гібридів.
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