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П
ро те це зовсім не за ва ди ло 
ор ганіза то рам («Ліма грейн 
Ук раїна», «Ада ма Ук раїна», 
«Яра Ук раїна») про ве с ти справ

жнє по льо ве свя то — свя то на уки та 
ви со ких тех но логій. Навіть при ро да в 
цей день бу ла ми ло с ти вою — ніби то 
спеціаль но «при глу ши ла» літню спе ку, 
аби гості свя та мог ли спов на на со ло д жу
ва ти ся чу до вою кар ти ною посівів ози мої 
пше ниці, яро го та ози мо го фу раж но го і 
пи во вар но го яч ме ню, ози мо          
го ріпа ку, го ро ху, ку ку руд зи 
та со няш ни ку, пред став ле них 
на де мо полі ФГ «Сві Бог», де 
і відбу вав ся День по ля.

По при те, що для де мон
ст рації бу ло пред став ле но 
прак тич но всі куль ту ри, 
се лекцією яких зай мається 
«Ліма г рейн», доміну ва ли зер
нові — пше ни ця та яч мінь, 
посіви яких, не на че зе ле но
жов ту ва те мо ре, так і ма ни
ло до се бе хви ля ми добірно
го ко лос ся: по ди вись на 
ме не, по знай ом ся зі мною. 

Се ред цьо го ба га то го 
роз маїття зла ків, що обіцяє до стойні 
вро жаї, спілкує мо ся із ха зяй кою цієї 
кра си, Те тя ною ГенріЯку бовсь кою, 
ге не раль ним ди рек  то ром ТОВ «Ліма
грейн Ук раїна». 

—ЦенашпершийнаціональнийДеньполя
цьогороку,спеціалізація—зернові(озиміта
яріпшеницяіячмінь,атакожріпак,горох),
хочапредставленавсяпродуктовалінійка
нашоїкомпанії,такбимовитиживийкаталог
нашихселекційнихнапрацювань.Сьогодні
учасникинашогосемінару—сільгоспвиробни
киЗахідноїтаЦентральноїУкраїни.Маємо
надію,щоїмвсесподобається,всінашітехніч
ніспеціаліститут,наполі,готовіконсультува
ти,відповідатинавсіпитання.

Нещодавнауцьомурегіоні
пройшовградірослинищене
зовсім(зокрема,кукурудза)«віді
йшли»відцієїприродноїнавали.
Дотогожгрунтитутдоволібідні
(сіріопідзолені),тожчимало
довелосятутпопрацюватинад
агрофоном(застосовувалисис
темиживленнятадобривавід
нашогопартнеракомпанії«Яра»
таорганічнідобриваукраїнсько
говиробництва«Ріверм»).Тобто
умовизакладаннянашихдемо
посівівмаксимальнонаближені
довиробничих,щохарактерні
длябільшостігосподарств.
Втім,нашісортитагібриди

чудововитрималистресовіумови.Можливо,
вонинезмоглисповнареалізуватизакладений
унихпотенціал,протепоказалисебезнайкра
щогобоку.Зокрема,нашрекордсмен—озима
пшеницяКолоніавцихумовахобіцяєвро

жайністьнарівні100ц/га(цеуніверсальний
сортпшениці,щокористуєтьсяколосальним
попитомурільників,агрохолдингинавіть«запи
суються»нарікуперед,щобкупитинасіння
еліти).Неменшурожайними,сподіваюся,
будутьінашіячмені,представленітут(напри
клад,Герлах—універсальнийозимийсорт).

Тож,намоюдумку,цьогорокутакожбуде
моізнепоганимурожаєм—іприємно,щов
цьомуєізаслуга«Лімагрейну».

Звісно,мирозуміємо,щопогодніумови,
зокремапонаднормовідощі,внеслипевні
коректививочікуваніпоказникиврожайності.
Аджеспочаткувсідужераділивесняному
вологозабезпеченнюзавдякиряснимопадам.
Алезгодом,коливодавжестояланаполі,а
потімнаповерхніутвориласягрунтовакірка,
то,яснаріч,нарозвиткурослиніформуванні
їхньоїврожайностіценеможенепозначитися.
Тожзаменшоїкількостівирощеногозернаціна
наньогозазвичайвища.Ядумаю,щонаші
аграріївжедосягливисокогоагрономічногоі
технічногорівня,щобзабудьякихумовотри
матидобрийурожайтапристойнийприбуток.

Танавітьпоприпевніпогоднінюанси,цьо
горічнівиробничіумовивУкраїнівсежтаки
кращі,ніжубагатьохкраїнах,дефеноменЕль
Ніньйоуцьомусезонінайжорсткішийза
останні10років.Зокремайоговпливнаразі
вжевідчуливАргентинііБразилії,внаслідок
чогоцінинаосновнізерновіолійнізростати
мутьпопривисокіїхнісвітовізапаси.Іцей
фактпідняттяціннеможенерадувати.Так,
ужезрослицінинасою,щоавтоматично
«підтягне»іцінинасоняшник.Ринковавар
тістькукурудзиіпшеницітакож,хочіповільно,
починаєпідвищуватись.Іцевсе«наруку»
нашимтоваровиробникам.

Щеоднакультура,наякійакцентуватиме
моувагунацьомузаході,—церіпак.Длянас,
можнасказати,ценовакультура,оскількипра
цюватизнею,тобтопроводитиселекцію,ми
почалилишеіз2000гороку.Нашіріпакимають

Осьужебагатороківпоспількомпанії,щопрацюютьв
аграрномусекторіУкраїні,проводятьвліткутавосенипольові
семінариіДняполя.Здавалосяб,нашіаграріїбачиличимало
іїхуженічимнездивуєш,тожіпопулярністьцихзаходівмала
бпадати.Втім,Деньполякомпанії«Лімагрейн»,щопроходив
неподалікНемирова,щонаВінниччині,продемонстрував
протилежне—учасниківбулонавітьбільше,ніжпланувалося.

Те тя на 
Генрі-Яку бовсь ка, 

ге не раль ний 
ди рек  то р

 ТОВ «Ліма грейн Ук раїна»
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дужечудовуспецифіку—вонинерозтріску
ються,іцеразомзвисокимихарактеристиками
їхньоїзимостійкійурожайності.Тожті,хтовже
спробуваввирощуватинашріпак,залишися
дужезадоволенійогоякістю.Минеставимо
собізаметупродаватибагато,михочемопро
давативигідно.Томузацікавленіутому,щоб
фермервиростивдобрийурожай,вигіднойого
продав,заробивгрошейізновуприйшовдонас
придбатинасіннядлячерговогосезону.

Статуссоняшникууцьогорічномувиробни
чомусезонівУкраїні,м’якокажучи,нена
висоті,оскількирослинидужесильнохворіють.
Інацьомутлігібридисоняшникунашоїселекції
доситьдобресебезарекомендували,навіть
попритакудощовупогоду.Наразінарослинах
інтенсивнорозвиваєтьсяпероноспороз.Прояви
лисятакіхвороби,якихранішенаційкультуріне
було.Хочузазначити,щовпродовжусіхвосьми
років,щомивирощуємосоняшниквУкраїні,ще
небулотакогосильногоспалахупероноспоро
зу.Протенашагенетика(зокрема,гібрид
ЛГ5580)ітутзарекомендуваласебечудово.Я
думаю,нашіновинкиЛГ5377,ЛГ5485ЛГ5662
такожпокажутьвідміннийрезультатзавирощу
ванняїхуЦентральнійУкраїні.Наразівсіросли
нимаютьчудовийвигляд.

Щодокукурудзи,томизапустилинову
лінійку—HYDRANEO—цепосухостійкакуку
рудза.Хочацейрікзасвоїмипогоднимиумо
вами,скоріше,виняток,бонаранніхстадіях
вегетаціїрослинибулипростоперенасичені
вологою,томувони«жирують»,стають«ліни
вими»інерозвиваютькореневусистему
вглиб.Іякщонаповерхнігрунтуутвориться
кіркавнаслідокнастаннясильноїпосухи,тоце
моженегативновплинутинарозвитокрослин.
Мичекаємоцьогомоменту,щобостаточно
винестисвійвердиктіскоректуватипрогноз
урожаю.Гібридицієїлінійкиторікуспішно
пройшливипробування,ацьогоріч—цевже
комерційніпосіви,яківиробникивипробовують
віндустріальнихумовах.Мивпевненіунашій

селекції,аджезабудьякихумоввонаперема
гаєприродутадаєможливістьземлеробам
заробитипопривсе.

Як і за ве де но, роз по чав ся День по ля 
із офіційної ча с ти ни, де гос тей віта ли 
гос по дарі та ор ганіза то ри за хо ду. Та кож 
відбу ли ся цікаві пре зен тації су час них 
си с тем за хи с ту рос лин від ком панії 
ADAMA і си с тем удо б рен ня — від ком
панії YARA.

Після звер шен ня офіційної ча с ти ни 
відбу ла ся ціка ва та ко рис на для досвіду 
аг раріїв по до рож де мон ст раційни ми 
ділян ка ми. Звісно, найбільший інте рес 
вик ли ка ли посіви пше ниці та яч ме ню. 
Най дов ше учас ни ки Дня по ля за три му
ва ли ся біля діля нок із су перхітом «Ліма
грей ну», ози мою пше ни цею Ко лоніа 
(торік на Жи то мир щині у гос по дарстві 
«Со кіль ча» во на вста но ви ла аб со лют
ний ре корд із уро жай ності — 132 ц/га!).

Цей пла с тич ний до умов ви ро щу
ван ня сорт має ви нят ко ву стійкість до 
мо розів, хво роб, а та кож ха рак те ри
зується ви со кою то ле рантністю до 
ви ля ган ня. Втім, спеціалісти «Ліма
грей ну» ра дять ви ро щу ва ти цей сорт за 
інтен сив ною тех но логією та із за сто су
ван ням ви со ких доз азот них до б рив, 
ад же са ме за цих умов сорт зда тен 
спов на ре алізу ва ти свій по тенціал.

Не бу ли обділені ува гою і вже знай
омі ук раїнським аг раріям сор ти ози мої 
пше ниці, такі як Іліас, Даг мар, Ете ла, 
ад же їхня адап тивність до умов ви ро
щу ван ня (як до при род них стресів, так і 
спри чи не них аг ро номічни ми по мил ка
ми) та якість зер на от ри ма ли най вищі 
ба ли у всіх регіонах Ук раїни. Не мен ше 
заціка ви ли гос тей і но вин ки ком панії — 
Фріскі, Нордіка, Аве ню, Ме с каль, які 
вже до б ре за ре ко мен ду ва ли се бе в 
Європі і го тові «підко рю ва ти» Ук раїну.

Ячмінь ком панії — як ози мий, так і 
ярий — та кож як магніти при вер та ли ува
гу гос тей Дня по ля. Зо к ре ма, се ред нь

ОлександрКоваленко,начальниквідділунауковихінновацій
ТОВ«Урожай»(ПАТМиронівськийхлібопродукт),Черкаськаобл.:

—Назапрошеннянашогодавньогоділовогопартнера,компанії«Ліма
грейн»,ізпревеликимзадоволеннямвідвідалиодинізнайбільшихїхніхдемо
центрів.

Побачиликращіелементитехнологій,селекційніздобутки,якімивикори
стовуємоабоплануємозастосуватиусебевгосподарствінайкращі ізних

післявиробничихвипробувань.
Найцікавішийдлянассегмент—озимапшениця.Угосподарствівирощуємоутоварних

посівахдваїїсорти,асаме:Етела(їїпереваги—активнийосіннійрозвиток,можнасіятипо
пізніхпопередниках, завдякихорошомукоефіцієнтукущіннякомпенсуєтьсяпізнійвисів), а
такожновийсортКолоніа,щохарактеризуєтьсястійкістюдоцеркоспорельозноїкореневої
гнилі,щодужеважливо,аджездоровестебло—«дорогажиття»длярослини,черезякудо
неїнадходятьводатапоживніречовини,аце—шляхдовисокоговрожаю.

Також працюємо із соняшником та кукурудзою компанії (ЛГ5665, Адевей та ін.), вив
чаємоможливостівикористанняновиноквідкомпанії,зокремапосухостійкихгібридівкуку
рудзилінійкиHYDRANEO.Співпрацеюзадоволені, івикористаннясортівтагібридів«Ліма
грейну»утоварнихпосівахнашогопідприємства—беззаперечнепідтвердженняцьому.

думка керівника

ВолодимирОсадчий,директорФГ«АгрофірмаБазис»(с.Кочубіївка,
УманськийрайонЧеркаськоїобл.):

—Господарюємона4тис.га,маєморозвиненерослинництвотатварин
ництво.Із«Лімагрейном»працюємовжедоволідавно.Їхнігібридисилосної
кукурудзиДжоді,ЛГ3285,зерновіАдевейтановийЛГ30315,атакожсоняш
нику—ЛГ5665,5633вжеотрималипостійну«прописку»нанашихполях,а,
окрімних,40%посівівгорохуунашихсівозмінах—тежселекції«Лімагрейн».

Намімпонуєте,щоцякомпаніяінноваційна,щорокувиводитьнаринок
цікавіновинки,тожмислідкуємозацим,беремоучастьувсіхзаходахкомпанії,абийтиу
ногузчасом.Вивчаємонавласнихполяхселекцію«Лімагрейну»,закладаємоізнимидемо
посіви із вирощування соняшнику та кукурудзи і зарезультатами таких сортовипробувань
поповнюємонаші«активи»новинкамивідкомпанії.Уперспективі—зерновікультури,насам
передпшениця,ячміньозимийшестиряднийнакормовіцілі.

У співпраці із компанією«Лімагрейн»насприваблює її порядністьтавідкритість, чес
ність,високаякістьселекції,високийпрофесійнийрівеньагрономічнихконсультацій,сприят
ливаціноваполітика (нешкодуємо,бохочанасіння і дороге, алеякісне, з гарантованими
результатами).Щодозакупівлінасіння,тоспівпрацюємолишезофіційнимидистрибуторами,
зокремаізТОВ«АгроРось».

думка керівника
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опізній сорт ози мо го яч ме ню Гер лах із 
ше с ти ряд ним ко ло сом, який має ви  сокі 
ха рак те ри с ти ки то ле рант ності до бо рош
ни с тої ро си, мо ро зостійкості і стійкості до 
ви ля ган ня. І все це — за ви со кої стабіль
ної вро жай ності. Ціка вою бу ла і но вин ка 
від ком панії — ви  со ко в ро жай ний (за вдя
ки ви сокій масі 1000 зе рен) ози мий 
ячмінь Ка за но ва. Цей ран нь о с тиг лий сорт 
ози мо го яч ме ню із дво ряд ним ко ло сом за 
своїми по жив ни ми ха  рак те ри с ти ка ми є 
іде аль ним для пи во варів. Йо го особ
ливістю є те, що, по при ви со ке стеб ло рос
ли ни, він ду же то ле рант ний до ви ля ган ня 
та стеб ло вої лам кості, що спро щує йо го 
зби ран ня. А се  ред нь опізній сорт кор мо во
го ози мо го яч ме ню Па со із ше с ти ряд ним 
ко ло сом за вдя ки ви сокій ку щи с тості чу до
во ви т ри мує наші мо ро зи і де мон ст рує 
ви со ку, до 110 ц/га, вро жай   ність! Та кож 
ба га то аг ро ви роб ників ви я ви ли ба жан ня 
ма ти у се бе нові сор ти яро го яч ме ню, які 
ще тільки про хо дять сор то ви про бу ван ня, 
але вже бу ли пред став лені на де мо полі. 

Яки ми б не спри ят ли ви ми для ріпа ку 
не бу ли умо ви осені по пе ред нь о го ро ку, 
на де мо полі посіви цієї куль ту ри що до 
вро жаю все од но бу ли більш ніж 
об надійли ви ми, що ще раз підтвер ди ло 

си лу се лекції «Ліма грей ну». Гібри ди 
Аль ба т рос із по тенційною вро жайністю 
на рівні 69,9 ц/га, До б ра ва — 69,5, Ар то
га — 69,4 та Ар се нал — 70 ц/га про де
мон ст ру ва ли, що навіть за умов осін ньої 
по су хи, ма лосніжної зи ми та про хо лод
ної вес ни во ни стабільні що до вро жай
ності. На разі їхні посіви пе ре бу ва ють у 
чу до во му стані. Го ло вна пе ре ва га гібри
дів ріпа кувід «Ліма грейн» — це стійкість 
до розтріску ван ня стручків та до впли ву 
низь ких тем пе ра тур і, зви чай но, пла с
тичність до різних кліма тич них умов. 

Особ ли ве місце на Дні по ля посідав 
го рох. Ця куль ту ра на разі пе ре жи ває пік 
своєї по пу ляр ності, ад же це і до б рий 
по пе ред ник, і хо роші вро жаї, і чу до ва ціна 
(про по зиція не всти гає за по пи том). 
«Ліма грейн» — зна ний ек с перт що до цієї 
куль ту ри. На сьо годні ком панія у своєму 
порт фоліо має кілька сортів. Пе ре дусім, 
це се ред нь о ранній сорт го ро ху із зе ле ним 

зер ном Профіт, що вирізняється су пер то
ле рантністю до ба га ть ох хво роб, ви нят
ко вою стійкістю про ти ви ля ган ня, ве ли
ким вмістом біл ка у зерні та ви со кою вро
жайністю, а та кож се ред нь опізній сорт 
го ро ху Ау дит (жов то зер ний), який має 
ви нят ко ву стійкість про ти ви ля ган ня під 
час ве ге тації і пе ред зби ран ням, ха рак те
ри зує ться ви со ким вмістом про теїну в 
зерні. По тенціал уро жай ності цих сортів 
— до 65 ц/га, і вже на Тер нопільщині у 
доволі складних умовах бу ло до сяг ну то 
ре зуль тат на рівні 5 т/га! Ви нят ко ву стій
кість го рохів від «Ліма г рейн» про ти 
ви ля ган ня (зо к ре ма, сорт Абарс) мож на 
бу ло спо с теріга ти і на де мон ст раційних 
по лях — де рев’я  ний ящик за про с то сто яв 
звер ху на рос ли нах, а їм — хоч би що…

А по за вер шенні діло вої про гра ми 
учас ників Дня по ля че ка ли цікаві вікто
ри ни, розіграш призів… і приємне та 
ко рис не спілку ван ня учас ників за хо ду. 
Тож чис ленні гості Дня по ля поїха ли 
до до му за до во ле ни ми, у до б ро му гу 
морі та із впев неністю, що з ефек тив
ною се лекцією «Ліма грей ну» у них на 
по лях все бу де до б ре!  

ОднимізпартнерівпроведенняДняполябулафірма«КреатонУкраїна»,
щоєдочірньоюкомпанієювідомогосвітовоговиробникапокрівельних
матеріалів«Креатон»,яканаразіпропонуєсвоюпродукціюідляагрови
робників.Іприємноюнесподіванкоюдлявсіхучасниківзаходусталоте,що
уякостіпризуодинзучасниківотримавуподарунок50м2фіброцементної
черепиціEasyton.
Олів’є анрі, директоркомпанії«КреатонУкраїна»:
 —Із2014рокунашакомпаніяпрацюєвУкраїніінаразіпредставляєтаку
продукцію:   покрівельніматеріали,зокремарізнівидичерепиці:керамічну

маркиCREATON,цементнопіщану—Euronit,фіброцеметну—Easyton,фіброцементнийсла
нецьEternit;   фасадніматеріали,асаме:фіброцеметніплитиEquitone,сайдингCedral.

На цьому заході ми представили продукт, що, без перебільшення, є предметом нашої
гордості: фіброцементну черепицю Easyton — це безпечне безазбестове дахове покриття,
виготовленеізцементу,вапняку,целюлози,водиізамінникаазбесту,спеціальногоармуваль
ноговолокнаПВА.Самецеволокноробитьнашупокрівлюдужегнучкоюіводночасміцною.

Фіброцементвирізняєтьсяпрекраснимипоказникамистійкостідовпливунавколишнього
середовищаівисокоюміцністю,томутакедаховепокриттяпрослужитьдовгобезпотреби
спеціальногодоглядуіприцьомувиглядатимеестетично.

НашапродукціявиробляєтьсянавласномуновомузаводіуЛитві(всьогоупромислової
групи «Етекс» понад 20 заводів у різних країнах світу). Ця торгова марка добре відома в
Європі,їївикористовуютьівжитловомубудівництві,ідляпокриттяспеціальнихприміщень,
ут.ч.сільгосппризначення.Мидаємо30роківгарантіїнанашіпродукти,авикористовувати
такупокрівлюможнавпродовж50років.

думка керівника

ВікторСлободяник,головнийагрономТОВ«АгроРось»(КорсуньШев
ченківськийрнЧеркаськоїобласті):

—Понад10роківпрацюємоіз«Лімагрейном»ієїхнімофіційним
дистрибутором(насіннясоняшнику,кукурудзи).Вирощуємонанасіння
горох,пшеницюозиму(Етела,Іліас),якімаютьдужехорошийпотенціал
урожайності—до100ц/га.ЗбираємосявзятисортКолоніадлявирощу
ваннянанасіння.Маємотоварніпосівикукурудзилімагрейнівської
селекції.

Чомупрацюємоіз«Лімагрейном»?Томущоценадійнийпартнер,якийздобувнашупри
хильністьзавдякивідвертості,чесності,прозоростіведеннябізнесутависокопродуктивній
селекції. Це головні засади нашої взаємовигідної співпраці. Особливо мене на цьому полі
вразивозимийячміньдворядкаКазанова(виповненийвеликийколос,якиймістить32добір
нізернини!).Намоюдумку,цейсортізвеличезнимпотенціаломмаєдужехорошіперспекти
вивирощуваннявУкраїні.
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