
перетравністю немає рівних. 
А збільшення перетравності – 
це приховане джерело при-
бутку, адже зростання лише 
на 1% добавляє 0,25 кг молока 
від корови в день.

Поле спільних успіхів 
На демонстраційних полях 
царювали кукурудза та 
соняшник. У компанії 
«Лімагрейн» є кращі рішення 
по соняшнику, як для Півдня, 
так і для Центру та Півночі 
України. «На Вінниччині 
представлені всі гібриди. Але 
наголошуємо, що потрібен 
чіткий вибір, бо чудовий 
гібрид для одного регіону, для 
іншого може не підійти, – 
говорить продукт-менеджер 
Володимир Кузьмич. – 
Скажімо, прекрасний ЛГ5377 
не підходить для півдня, а в 
центральних та північних 
регіонах дає найліпші резуль-
тати». 
Для центральної України 
важливі ранні гібриди, які 
можуть ефективно викорис-
тати тепло, запаси вологи 
тощо: ЛГ5377, ЛГ 5635,  
ЛГ5632, ЛГ5631 КЛ, ЛГ5633 
КЛ. Звичайно, є чудова ліній-
ка середньопізніх гібридів:  
ЛГ 5665 М, ЛГ 5663 КЛ,  
ЛГ5661 КЛ. «Я би для цієї 
зони, зокрема, рекомендував 
стабільні гібриди ЛГ 5662 та 
ЛГ5377. А для південних регі-
онів актуальні Тунка, ЛГ5580, 
ЛГ5543 КЛ», – говорить 
Володимир Кузьмич. Набуває 
популярність технологія 
SUNEO®, яка забезпечує гене-
тичну стійкість до семи рас 
вовчка, біологічну стійкість 
до посушливих умов, хіміч-
ний захист у виробничих сис-
темах CLEARFIELD® та 
CLEARFIELD® Plus. У цій 
лінійці, окрім ЛГ5542 КЛ,  
ЛГ5631 КЛ, ЛГ5661 КЛ, 
з’явилися новинки: ЛГ5671 
КЛ, ЛГ 5555 КЛП, високоолеї-
новий ЛГ5452ХО КЛ. Загалом, 

соняшник виправдовує най-
кращі сподівання: за резуль-
татами екологічних випробу-
вань гібриди соняшнику 
Лімагрейн дають 4-4,5 т/га, 
на товарних посівах у деяких 
господарствах центральної 
України вже збирають  
до 4,2 тонни. 
На полі були представлені 
модельні досліди з різною 
густотою посіву соняшнику 
та кукурудзи, системи захисту 
від компанії «Адама», порів-
няльні посіви кукурудзи 
насіння імпортного та україн-
ського виробництва, з різни-
ми фракціями насіння. 
Зокрема, компанія 
«Лімагрейн» надає три реко-
мендації щодо густоти посіву 
кукурудзи з урахуваннями 
зон зволоження. Також фахів-
ці наголошують: «Існує хибна 
думка, що високе ФАО – це 
високий урожай. За певних 
умов раннє ФАО дозволяє 
отримати кращі результати». 
Для Полісся немає сенсу 
брати ФАО вище 350-370. 
«Для Вінницької області я би 
взяв ЛГ 30273 – новий гібрид 
з ФАО 260, Адевей (ФАО 280), 
ЛГ 3350 (ФАО 350). Як інший 
варіант, ЛГ 30315 (ФАО 280), 
ЛГ 3350 або ЛГ 30360 (ФАО 
360), – говорить Володимир 
Кузьмич. – Потрібно висівати 
гібриди з різним ФАО, що, 
попри особливості року, на 
круг дає хороший результат. 
Не треба бігати за одним 
гібридом, одним ФАО. Але як 
встояти, наприклад, перед 
гібридами HYDRANEO®? На 
демонстраційному обмолоті 
вони дали настільки гарні 
результати, що їх неможливо 
не запросити на власне поле».
Мабуть, найсуттєвіша осо-
бливість рекордно урожай-
ної осені Лімагрейн в тім, 
що всі селекційні досягнен-
ня стабільно стають щедри-
ми здобутками на україн-
ських ланах.  

Завдяки тісній спів-
праці з компанією 
«Лімагрейн» демон-
страційні поля ФГ 

«Одарочка» поблизу Вінниці 
стали справжньою виставкою 
досягнень та перспектив сіль-
ського господарства України. 
23 вересня тут зібралися не 
лише численні агровиробни-
ки з навколишніх областей, а 
й поважні іноземні гості – 
представницька делегація 
«Лімагрейн Туреччина». До 
того ж питання, які піднімали 
на заході, актуальні не лише 
для нашої країни. Зокрема, 
глобальний підхід до управ-
ління ризиками посухи при 
вирощування кукурудзи.

Управління ризиками 
посухи
Близько 70% відсотків посівів 
кукурудзи в Європі стражда-
ють від посухи на різних ета-
пах розвитку культури. І в 
Україні фактор посухостій-
кості є найбільш значимим 
для аграріїв після урожайнос-
ті. Насіннєві компанії жваво 
відгукуються на запити ринку 
– тож кількість гібридів, толе-
рантних до посухи, зростає. 
Але фермери очікують біль-
ше, ніж просто висока толе-
рантність. Комерційний 
директор компанії 

«Лімагрейн Україна» Віктор 
Карбівський презентував 
інноваційну програму опти-
мізації посухостійкості 
HYDRANEO®, яка надає фер-
мерам комплексні рішення. 
Цей програмний продукт 
поєднує підбір гібрида з ура-
хуванням та комплексним 
аналізом ґрунтово-кліматич-
ної зони, метеорологічних 
даних за останні 25 років, осо-
бливостей конкретного поля, 
технологій господарства: 
сівозміни, дати сівби, густоти 
стояння рослин, мінеральне 
живлення, обробка ґрунту 
тощо. Як підкреслює Віктор 
Карбівський: «Компанія 
«Лімагрейн» забезпечує інди-
відуальний підхід до кожного 
господарства, навіть до кож-
ного поля».  
Під час презентації були наве-
дені результати врожайності 
гібридів залежно від інтен-
сивності посухи в 44 локаціях. 
Окрім уже популярного 
гібрида Адевей, були пред-
ставлені перспективні новин-
ки. Потужний гібрид ЛГ 
30215 (ФАО 220) цікавий 
насамперед для півночі 
України й центральних облас-
тей. ЛГ 30273 (ФАО 260) має 
кремнисто-зубовидний тип 
зерна, але за вологовіддачею 
знаходиться на рівні зубовид-

них, він стійкий до хвороб, 
зокрема сажки. ЛГ 30315 
(ФАО 280) – краще рішення 
для тих, хто любить зубовидні 
гібриди, з прекрасною воло-
говіддачею, в гарних умовах 
спокійно може давати 13 
тонн. 
«Питання вологозабезпече-
ності зараз стало централь-
ним у технології сівби та 
догляду за посівами сортів 
озимої пшениці», – підкрес-
лив регіональний менеджер 
компанії «Лімагрейн» Микола 
Романенко. Компанія займає 
серйозні позиції на європей-
ському ринку насіння зерно-
вих колосових – 20-30%. І в 
Україні сортові ресурси ози-
мих зернових компанії 
«Лімагрейн» здобувають все 
більше визнання, бо стали 
символом стабільно високої 
урожайності. Про це свідчить 
і результати тестування на 
полях ФГ «Одарочка» на 
Вінниччині за 2014-2016 роки. 
Слід врахувати, що сірі опід-
золені ґрунти господарства – 
не найбагатші ґрунти в облас-
ті та країні. Та сорт озимої 
пшениці Колоніа в середньо-
му дав 10,1 ц/га зерна високо-
го класу якості, Дагмар – 9,1 
ц/га, Етела – 9,0 ц/га, Іліас – 9,3 
ц/га, Мескал – 10,1 ц/га, Алтіго 
– 9,5 ц/га. Пшеничне портфо-

ліо компанії «Лімагрейн» 
постійно поповнюється: на 
ринок вийшли Аркеос та 
Нордіка, на підході Фріскі та 
Алтіго, інші сорти. Не відстає  
ячмінь. Озимий ячмінь Герлах 
на випробуваннях в середньо-
му дав 7,2 ц/га, Пасо – 7,4 ц/га, 
Казанова – 7,9 ц/га. Минулого 
року з’явився новий сорт 
Каліпсо, державні сортови-
пробування проходить 
Каліфорніа. 
Фахівці компанії «Лімагрейн» 
проаналізували реакцію сор-
тів на попередник, системи 
обробітку ґрунту, оптимальні 
терміни й норми висіву 
залежно від умов. 
Запропонували орієнтовні 
схеми живлення, моделі посі-
ву перед входом в зиму, а 
також протруювальні компо-
зиції. За професійного підхо-
ду генетика Лімагрейн дає 
рекордні врожаї. Так, минуло-
го року сорт Колоніа в 
Житомирській області приніс 
господарству 13 т/г. Цей сорт, 
на який існує величезний 
попит, як і інші сорти озимої 
пшениці Лімагрейн відзначає 
висока здатність до кущіння 
та регенерації.  
Євгеній Кришталь коротко 
зупинився на економічних 
аспектах вирощування силос-
них гібридів LGAN®. Їм за 

Рекордно урожайна
осінь «Лімагрейн»
День поля на Вінниччині надихає українських сільгоспвиробників

Тетяна Генрі-Якубовська, 
генеральний директор компанії «Лімагрейн Україна»:

– Практично в усіх регіонах маємо рекордні резуль-
тати з врожайності. Скажімо, гібрид Адевей побив 
усі рекорди в господарствах: на 10-20 вище гібри-
дів інших виробників. Пшениця Колоніа вже два 

роки поспіль є справжнім чемпіоном з врожайності. Соняшник  
ЛГ5555 КЛП, як-то кажуть, весь пішов у корзинку: демонструє про-
сто чудову продуктивність та вміст олії.    

Віктор Карбівський, 
комерційний директор компанії «Лімагрейн Україна»:

– Компанія «Лімагрейн» сьогодні пропонує прак-
тично всю лінійку основних культур, які вирощу-
ються в Україні та зокрема у Вінницькій області. 
Також є нішеві культури в нашому портфоліо. Всі 

вони адаптовані до умов вирощування в Україні. Наші пшениці 
Колоніа, Дагмар показують  урожайність понад 10 тонн. Гібриди 
соняшнику ЛГ 5665 М, ЛГ 5635, новий ЛГ5377, який набуває попу-
лярність, дають по 4 і більше тонн. А гібриди кукурудзи для про-
грами HYDRANEO® при вас зібрали – Адевей, ЛГ 30215, ЛГ 30273 
показали чудовий результат. В інтенсивних гарних умовах такі 
гібриди дають максимальну врожайність, а в стресових – теж здат-
ні порадувати, хоч і меншим, але достатньо добрим урожаєм.  

Ченк Сарачоглу, 
генеральний директор «Лімагрейн Туреччина»:

– Ми виробляємо насіння соняшнику для україн-
ських аграріїв, 60-65% нашої продукції відправляє-
мо в Україну. Це справжні перлини якості, завдяки 
відповідальному підходу на кожному етапі виробни-

цтва, ідеальному клімату для насінництва, найсучаснішому облад-
нанню на новому заводі, що розпочав роботу восени минулого року.  

Андрій Здовбицький, 
регіональний представник компанії «Лімагрейн»:

– Ми можемо запропонувати нашу селекцію на всю 
сівозміну: від горохів, льону до зернових, ріпаку, 
кукурудзи, соняшнику. Так, більше мільйона гекта-
рів в Україні засіяно соняшником нашої селекції – 

ми беззаперечний лідер на Півдні та Сході країни завдяки посу-
хостійкості та стійкості до вовчка. Для інших регіонів у нас теж 
з’явилися справжні лідери. В останні два роки, які характеризу-
ються досить посушливими умовами та екстремальними умовами 
навесні, особливо гарно себе показали і соняшник, і кукурудза, й 
зернові.  

Василь Шевчук, 
заступник генерального директора з виробництва агро-
комлексу «Зелена Долина», Вінницька область:

– Такі агрофоруми відвідувати варто, без них багато 
новинок проходить осторонь виробничників. У 
мене агрономічний стаж понад 35 років, і я знаю 

одну річ – немає жодної компанії, в якій лінійка була б золота. Ми 
повинні обирати з неї діаманти для себе. Зокрема, для мене сьо-
годні дуже цікаві посухостійкі, високопродуктивні гібриди кукуру-
дзи та соняшнику Лімагрейн. З кукурудзи ми вирощуємо Адевей, 
ЛГ 3350, силосний гібрид Джоді.  

Володимир Кузьмич, 
продукт-менеджер компанії «Лімагрейн»:

– Ми повинні розуміти, уважно слухати власників та 
фахівців господарств. Головне, вчасно поставити 
аграрію найоптимальніший гібрид саме для його 
умов та потреб, повністю відреагувати на запити. А 

гарні гібриди проявлять себе справжньою перлиною в належних 
умовах та за належного підходу. 

Перлини селекції для України

Урожайність гібридів кукурудзи в макродосліді ЛГ ФГ« Одарочка», 
Вінницького р-ну, Вінницької обл., 23.09.2016 р.

Гібриди ФАО Урожайність, т/га (в перерахунку на 
14% вологість зерна)

Вологість зерна,  
%

ЛГ 30215 220 10,45 20,7

ЛГ 3258 250 10,4 24,7

ЛГ 30273 260 11,75 21,9

Адевей 290 12,53 29,7

Вінницька область  
є лідером агарної 
України. І провідна 
світова компанія,  
яка організувала тут 
традиційний захід, 
зібрала справжніх 
майстрів своєї справи. 
Лімагрейн – дійсно 
вибір справжніх 
професіоналів. 
Обирати їм є з чого: 
рекордні результати за 
основними культурами 
знаменують сезон-2016, 
а унікальні пропозиції, 
програми та продукти 
дарують впевненість 
сільгоспвиробникам


