Пропозиція від компанії

«Лімаг рейн »

З піхотинцями «Лімагрейну»
— не пропадеш!

Кожен господар має власний підхід до ведення справ та
застосовує певну техніку. Хтось для обробітку 2 тис. га
використовує цілий арсенал техніки, хтось користується
лише кількома одиницями. Що це за «одиниці» і чи
справляються вони із покладеними на них завданнями, ми
вирішили перевірити на прикладі одного із
фермерських товариств.

М

альовнича Городниця, що на
Уманщині, ось уже котрий рік
поспіль гостинно вітає аграріїв з усієї України. Звісно,
сюди охоче приїздять і помилуватися
чудовими краєвидами, й оцінити хлібосольних господарів та екологічну їжу!..
Втім, не це головне — сьогодні ТОВ
«Новий Світ-Агро», що господарює у
Городниці (це, без сумніву, передове господарство, яке стабільно демонструє
високі виробничі показники) стало
справжнім полігоном передових технологій. Тож агровиробниками рухає
насамперед бажання перейняти новітній
досвід колег і зробити черговий власний
крок до успіху.
На демонстраційних та польових
посівах господарства щороку проходять
випробування нові сорти та гібриди,
сучасні засоби захисту рослин, відпрацьовуються новітні технологічні підходи
до вирощування традиційних культур.
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Уже не перший рік «Новий Світ-Агро»
співпрацює із компанією БАСФ, користуючись їхніми послугами з організації
захисту посівів (саме у Городниці розміщено аграрний центр компанії-партнера)
та одним із лідерів насіннєвого ринку
України, компанією «Лімагрейн». Саме
гібриди соняшнику та кукурудзи «лімагрейнівської» селекції потрапили «під
приціл» аграріїв із різних регіонів країни
на початку вересня — тут проходив
Всеукраїнський день поля компанії
«Лімагрейн» (його проведенню не
зашкодили навіть задимлення через
пожежі на Київщині та Черкащині і висока температура).
Умови вегетаційного періоду цього
року для більшості території України
просто несприятливими навіть не
назвеш — вони були екстремальними:
дощів не було понад 100 днів, стояла
небачена спека. Культури «горіли» просто на очах, а з ними — і прибутки.

Страждали й озимі зернові, а тим більше
— кукурудза та соняшник. Втім, хто провів сівбу навесні вчасно (або навіть
трохи раніше, коли були дощі) та правильно обрав потрібний гібрид, так би
мовити, скористався перевагами передової селекції, відчув погодні екстрими не
так уже й болісно.
Це можна сказати і про «Новий СвітАгро». Сівбу просапних проводили у
травні, коли були опади (це стосується і
товарних, і демонстраційних посівів),
використовували перевірені гібриди
«Лімагрейн». Як слід проводили догляд
за посівами, допомагаючи рослинам
подолати тепловий та водяний стреси
(засоби захисту рослин за технологією
БАСФ, позакореневі підживлення тощо).
Тож рослини «вистояли», і гостям Дня
поля було на що подивитися (у господарстві вже розпочали збирання соняшнику, врожайність — не менше 3,5 т/га,
а від кукурудзи очікують до 75 т/га, до
того ж без потреби досушування).
Погодьтеся, за таких умов урожай більш
ніж пристойний!
За словами гостинного Віктора
Шилюка, директора ТОВ «Новий
Світ-Агро», найулюбленіший гібрид
кукурудзи у господарстві — це
Фантастік. Уже сама назва досить промовиста! Він універсального призначення (ФАО 280) і за чотири роки його
вирощування жодного сезону не дав
менше ніж 100 ц/га. Втім, сьогодні
«Лімагрейн» пропонує нові, більш сучасні, гібриди, які за своїми характеристиками, зокрема продуктивністю, посухостійкістю та пристосованістю до вирощування у нестабільних умовах, навіть
перевершують Фантастік (усі вони були
представлені на демопосівах Дня поля).
Так, новиною сезону є середньоранній гібрид Адевей (ФАО 290). Він має
високий потенціал урожайності (до
140 т/га), придатний для ранніх посівів,
адже добре витримує раптові зниження
температур навесні, і як більшість
гібридів «Лімагрейну» — посухостійкий. Попри широкий асортимент, усі
без винятку гібриди (деякі з них:
ЛГ 3258, ЛГ 3330, ЛГ 3350) мають
низку характеристик, що вирізняють їх
із-поміж інших, представлених на
ринку, та роблять, без перебільшення,
унікальними. Зокрема, непереверше-
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ною особливістю гібридів компанії
«Лімагрейн» є їхній потужний адаптивний потенціал: кожен гібрид кукурудзи
толерантний до впливу негативних факторів та спричинених ним стресів.
Буквально про кожний із гібридів
можна сказати, що він стійкий до посухи, різкої зміни температур тощо.
Важливою характеристикою є й те, що
більшість із них належить до типу «стей
грін», тобто вони мають здатність залишатись у відносно зеленому стані під
час дозрівання зерна, що збільшує період фотосинтезу, порівняно із гібридами
тієї самої групи стиглості, що не мають
такої властивості. Це забезпечує прибавку врожайності завдяки додатковому притоку у качан поживних речовин
без зміни строку його дозрівання.
Ще одна селекційна особливість
гібридів кукурудзи компанії
«Лімагрейн» — швидка вологовіддача
у період дозрівання (можливо, саме ця
особливість, разом із урожайністю та
посухостійкістю, з огляду на нагальні
проблеми забезпечення енергоносіями
в Україні стане визначальною у виборі гібридів).
 Не менш цікавими та показовими
були і посіви соняшнику. У селекції
соняшнику компанія «Лімагрейн»
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спрямовує максимальні зусилля на розвиток стійкості культури до нових рас
вовчка, посилення стійкості культури
до стресових факторів та підвищення
потенційного врожаю. І тут компанія є
чи не найпершою, упевнено лідируючи
у цьому сегменті. Факти говорять самі
за себе: цього року близько 800 тис. га
соняшнику в Україні — це гібриди
«Лімагрейн» (друге місце в країні за
площею посівів). Для кожної зони, для
будь-якого господарства компанія
готова запропонувати сучасні гібриди
різних груп стиглості та призначення,
які можна вирощувати від
Чернігівщини до півдня Одещини та
Херсонщини. Особливо важливо те,
що більшість гібридів компанії дуже
пластичні щодо строків сівби (їх можна
висівати раніше, коли вологи ще вистачає) та мають генетичну стійкість до
найпоширеніших хвороб та рас вовчка.
І, звісно ж, усі вони мають неперевершену стійкість до посухи.
Серед них як добре знайомі —
Тунка, Мегасан, Голдсан, ЛГ 5665 М
(лідер із продажів в Україні у групі
середньопізніх гібридів), ЛГ 5580,
ЛГ 5663 КЛ , так і новинки —
ЛГ5662 (дуже високоврожайний та
стабільний середньостиглий гібрид із
високою толерантністю до основних

думка керівника

Тетяна Генрі-
Якубовська, 
генеральний директор
ТОВ «Лімагрейн-
Україна»:
У «Лімагрейн» —
дуже гнучка генетика, я б сказала,
що вона «фермеролюбна»: за будьяких умов наші гібриди віддячать їм
сповна врожайністю та якістю. Вони
— як ті піхотинці: ані спека, ані приморозки їм не страшні. Ще одна
«фішка» гібридів кукурудзи та
соняшнику «Лімагрейн» — це посухостійкість та стабільність. Пам’я
таєте, у 2010-му була супер посуха, і
тоді найбільші врожаї дали саме
наші гібриди. У наших планах навіть
зареєструвати бренд «Посухо
стійкість» (щоправда, над цим ми
поки що дуже не «зациклюємося»,
головне — гібриди «Лімагрейн»
насправді (доведено практикою!)
посухостійкі не лише на сторінках
рекламних проспектів).
Я вважаю, що наші гібриди цьогорічні іспити витримали на «відмінно»
та «добре» (особливо це стосується
гібридів із «ранньою» генетикою).
Жодних скарг та нарікань, господарі
задоволені — і це головне для нас!

думка агровиробника

Олександр Однороженко, 
заступник директора із виробництва ТОВ «ТАС Агро»:
Ми представлені у шести областях України. З «Лімагрейн» працюємо
вже п’ять років поспіль у сегменті соняшнику і три — кукурудзи.
Відвідуємо всі заходи, що проводить компанія, — щоб побачити, як
«ведуть себе» їхні гібриди у різних умовах, адже наші поля розміщено із
півночі на південь по різних зонах.
Висіваємо також у трьох областях (Київська, Вінницька, Миколаївська) власні демопосіви соняшнику та кукурудзи, де порівнюємо гібриди різних виробників. Можу сказати
відверто, що за результатами попереднього року гібриди соняшнику від «Лімагрейн» були
найкращими. Побачили, що в них уже є нові гібриди, ще продуктивніші та витриваліші,
тож частку їхніх гібридів будемо збільшувати. У нас цього року під соняшником — 20 тис.
га, з яких 40% — це гібриди «Лімагрейн», а кукурудзи — десь 18 тис. га (20% — також
цієї компанії).
Як ви зрозуміли, співпрацею ми цілком задоволені. Якісне насіння, високопрофесійний
сервіс, прозоре фінансування… З ними працювати і ефективно, й приємно: нам подобається те, що спеціалісти компанії інтенсивно «рухаються» назустріч у разі виникнення питань
— дуже оперативно на все реагують . Хоча, слід зауважити, досі складних питань і не було.
Я, як і будь-який українець, дотримувався думки: чуже — значить краще, тому завжди
віддавав перевагу насінню, виробленому за кордоном, зокрема і «лімагрейнівському». Тому
інформацію про те, що відтепер «Лімагрейн» вироблятиме частину насіння кукурудзи в
Україні, сприйняв дещо скептично. Але торік побував у Франції, Іспанії, цьогоріч – у
Німеччині, подивився, як там ведеться насінництво. Порівняв із тим, що робиться в Україні (і
виробничі, і насіннєві посіви), і можу з упевненістю сказати: посіви із гібридного насіння
кукурудзи, виробленого в Україні, — нічим не гірші, ніж у Європі. Ніякої різниці! Головне
— щоб був контроль, а «Лімагрейн» його забезпечує. Та й доробка у нас краща, адже українські заводи — новіші, по-сучасному оснащені, словом, технологічніші, ніж європейські.

хвороб), ЛГ5485 (середньоранній
гібрид із високим виходом олії та високим потенціалом урожайності).
Привертає увагу і те, що у виробничому портфоліо компанії доволі висока
частка гібридів, які можна вирощувати
за технологією Clearfield®. До того ж
«Лімагрейн» виводить на ринок гібриди з абсолютно новою генетикою —
SUNEO®. Ці унікальні продукти поєднують у собі генетичну стійкість до
останніх рас вовчка (мають ген стійкості), можливість вирощування за
технологіями Clearfield® та Clearfield®
Plus та високі посухостійкість і продуктивність. Саме такі генетичні особливості дають змогу забезпечити подвійний контроль над вовчком, оптимізувати строки застосування гербіциду та
отримати запланований урожай.
Як то кажуть, «Лімагрейн» має
гібриди на будь-який запит та «смак»,
і для досвідчених… і «не дуже» господарів. І всі вони приносять задоволення від роботи та прибутки — за будьякої погоди. 
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