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пропозиція від компанії «Лімагрейн»

Кількість учас ників кон фе ренції бу ла 
про сто при го лом шли вою: за за яв ле
них трьох сот на справді бу ло удвічі 

більше. А це го во рить про те, що про дук ти та 
рішен ня, які про по нує ком панія «Лімагрейн» 
справді за слу го ву ють на ви со ку довіру, на 
якій ґрун ту ють ся три валі й надійні парт
нерські сто сун ки. Тож цілком при род но, що 
керівник ком панії Те тя на ГенріЯку бовсь ка 
теп ло віта ла всіх при сутніх як давніх до б рих 
друзів. Торік «ЛімагрейнУкраїна» от ри ма ла 
премію як кра ща ком панія в номінації 
«Насіння по льо вих куль тур» (со няш ник). Це 
ви со ка оцінка, ад же за неї про го ло су ва ли 
аг ро ви роб ни ки по всій країні. До цьо го по каз
ни ка ми йшли вісім з по ло ви ною років, ад же 
са ме та кий час «Лімагрейн» при сут ня на 
ук раїнсько му рин ку, і про тя гом усь о го цьо го 
періоду за вой о ву ва ли довіру аг ро ви роб ників. 
На справді, ко ли аг рарії ку пу ють за па ко ва не 
насіння со няш ни ку, во ни пе ре дусім сподіва
ють ся на йо го ви со ку якість та до б рий уро
жай, ад же насіння — це врештірешт жи вий 
про дукт. Але це — сподіван ня, а не га рантія. 
Про по ну ю чи насіння со няш ни ку, ми з ве ли
кою впев неністю га ран туємо йо го ви со ку 
якість, що дасть змо гу без будьяких сумнівів 
от ри ма ти ви сокі вро жаї і відповідно ви сокі 
при бут ки», — за зна чи ла очільни ця ком панії.

Со няш ник є стра тегічною куль ту рою не 
ли ше в Ук раїні, то му про стра тегічні на пря ми 
роз вит ку со няш ни ку ком панії «Лімагрейн» у 
світі роз повів Рішар Ле г ран, керівник з роз
вит ку олійних куль тур та порт фоліо в Європі 

 «Вра хо ву ю чи тен денції та по ши рен ня 
роз вит ку со няш ни ку, ми маємо до сить ба га то 
про грам йо го ви ро щу ван ня не ли ше в Європі, 
а й по за її ме жа ми. 

Так, в Ар ген тині з 2010 ро ку функціонує 
про гра ма, за вдан ням якої є 
ство рен ня со няш ни ку, стійко го 
до вер ти ци ль о зу, ад же в цій 
країні фер ме ри ма ють до сить 
суттєву про бле му з цією хво ро
бою куль ту ри. На іншо му кон
ти ненті, в Індії, со няш ник 
страж дає від вірус них хво роб. 
У цій країні та кож про во дять 
дослід жен ня та ство рю ють 
нові гібри ди «Лімагрейн», стій
кі до вірусів. 

Як що по вер ну ти ся до 
Євро пи, то у Франції в нас 
пра цює се лекційна про гра ма з ви ве ден ня 
гібридів со няш ни ку, стійких до пе ро но с по ро
зу, а та кож до різних видів гербіцидів. У 
Європі на бу ває по ши рен ня ви со ко олеїно вий 
со няш ник, і Ук раїна не є ви нят ком. То му ми 

та кож приділяємо важ ли ву ува гу й цьо му 
пи тан ню та про по нуємо певні рішен ня. На 
Півдні Іспанії функціонує про гра ма з ви ве ден
ня новітніх гібридів со няш ни ку, стійких до 
но вих рас вовчка. Оскільки в цен т ральній 
ча с тині Франції ми маємо над су час ну ла бо ра
торію, то ви ко ри с то вуємо там ме тод мо ле ку
ляр них мар керів, що дає мож ливість іден
тифіку ва ти на со няш ни ку ге ни стійкості до 
но вих рас вовчка і та ким чи ном швид ко 

втіли ти їх у ви роб ництво, про по ну
ю чи рин ку но ву ге не ти ку. Що до 
швид ко го по ши рен ня та по яви 
но вих рас вовчка в тих країнах, де 
він роз ви вається, а са ме: в Іспанії, 
Ру мунії, ча с тині Ук раїни, — ми 
постійно про во ди мо там те с ту ван
ня, і сьо годні вже маємо та ке 
рішен ня, як тех но логія SUNEO®, 
яка пе ред ба чає за сто су ван ня кон
крет них про дуктів.

У Європі об ся ги ви ро щу ван ня 
со няш ни ку за га лом охоп лю ють 
19.3 млн га. На ча ст ку Ук раїни, за 

офіційною ста ти с ти кою, при па дає май же 
тре ти на з них — тоб то близь ко 6 млн га. Із 
цієї площі посівів бу ло зібра но до 14 млн т 
то вар но го насіння. Ук раїна є найбільшим 
світо вим ек с пор те ром со няш ни ко вої олії, її 

ча ст ка у за галь но му світо во му ек с порті 
на бли жається до 60%. 

Однією з серй оз них за вад на шля ху при
бут ко вості со няш ни ку стоїть во вчок. На сьо
годнішній день в Ук раїні близь ко 
30% площ на яких куль ти вується 
со няш ник ма ють ду же ви со кий ри зик 
ура жен ня куль ту ри вовчком, так як 
на них відміче но по ши рен ня но вих 
аг ре сив них рас вовчку більш віру
лент них ніж 5та ра са «Е».  То му на 
цих пло щах висіва ти кла сич ний 
со няш ник (зі стійкістю до п’яти рас 
вже не рен та бель но. Та кож у цій зоні 
у зв’яз ку з особ ли во с тя ми но вих рас 
па ра зи ту вже не є надійним рішен
ням і ви ко ри с тан ня «тра диційних 
єв ро лайтнінго вих» гібридів стійких 
до 5ти рас вовчку. Як відміча ють 
спеціалісти «Лімагрейн», цей па ра зит мо же 
з’яв ля ти ся як на ранніх ета пах, так і на пізніх. 
По туж на ран ня «ата ка» вовчку здат на 
«за бра ти» до 70%  уро жаю со няш ни ку (а в 
де я ких віпад ках і повністю зни щи ти гібрид з 
не до стат нь ою ге не тич ною стійкістю), пізня 
«ата ка» в свою чер гу — до 20%. Та кож, окрім 
вовчку, південні та східні регіони Ук раїни із 
ро ку в рік по тер па ють від по су хи. Тожякий
ключдлявирішенняпроблемпропонує
компанія«Лімагрейн»?

SUNEO® — тех но логія 
за хи с ту вро жаю

У регіонах, де по ши ре ний го ло вний па ра
зит куль ту ри, як варіант мож на ви ро щу ва ти 
со няш ник, стійкий до п’яти рас вовчка та до 
гербіци ду Євро Лайтнінг®. Але й та кий вихід 
із си ту ації не є па на цеєю. Ад же, як за зна че но 
ви ще, у пізніші фа зи роз вит ку со няш ни ку, 
ко ли за хи ст на дія гербіци ду при пи няється, 
во вчок теж зда тен ата ку ва ти куль ту ру та 
«зніма ти» ча с ти ну вро жаю. Окрім то го, як 
підтвер д жу ють досліджен ня спеціалістів 
«Лімагрейн», ура жен ня но ви ми аг ре сив ни ми 
ра са ми ввовчку мо же відбу ва ти ся на ранніх 
ета пах ще до вне сен ня гербіци ду Євро
Лайтнінг® — що є особ ли во не без печ ним! 
Зви чай но по даль ша об роб ка посіву Єв ро
лайтнінг® зни щить га у с торії па ра зи ту. Про те 
внаслідок дії гербіци ду ги нуть не лише га у с
торії, ко ре не ва си с те ма в місці їх прикріплен
ня повністю при пи няє свій ріст та роз ви ток! 
В цьо му ви пад ку со няш ник зда тен фор му ва
ти у верх нь о му шарі ґрун ту вто рин ну ко ре не
ву си с те му— але зно ву ж та ки во на знач но 
слаб ша і фор мується за на яв ності до стат ньої 
кількості во ло ги, а її, як пра ви ло, не ви с та
чає. І в той же час, відповідно, змен шується 
по су хостійкість рос лин та їх «якорність» у 
ґрунті. То му навіть «п’яти ра со вий» со няш ник, 

об роб ле ний гербіци дом іміда золіно но вої гру
пи в цих умо вах фор мує мен шу ко ре не ву си с
те му, та менш стійкий до стре со вих умов 
на вко лиш нь о    го се ре до ви ща, а це, відповідно, 

мен ший уро жай по при те, 
що куль ту ра бу ла за хи ще на 
від вовчку. А та кож, як го во
ри ло ся ви ще, до дат ко во 
при сут ня не без пе ка і пізньої 
ата ки пара зи ту.

Сьо годні єди ним ефек
тив ним рішен ням не ли ше 
про ти вовчку, а й про ти 
по су хи є за сто су ван ня інно
ваційної тех но логії SUNEO®. 
Ця тех но логія пе ред ба чає 
за сто су ван ня но вої ге не ти ки 
со няш ни ку, яка має ген стій
кості до ос тан ньої ра си 

вовчку та при дат на до ви ро щу ван ня за си с те
мою Clearfield®, тоб то зі стійкістю до гербіци
ду ЄвроЛайтнінг®. Са ме та ке рішен ня бу де 
ви со ко е фек тив ним у бо ротьбі про ти вовчку. 
Чо му? Ад же SUNEO® — це подвійний за хист 
про ти вовчку про тя гом ве ге таційно го періоду 
со няш ни ку (від ранніх до пізніх атак па ра зи
ту). Навіть як що з яки хось при чин ви не змог
ли за сто су ва ти гербіцид ЄвроЛайтнінг® 
(на при клад, за ва ди ли за тяжні дощі), то у 
будьяко му разі куль ту ра ма ти ме ге не тич ний 
за хист уп ро довж ве ге тації. Тоб то ген стійкос
ті сам бо реть ся про ти вовчку. В той же час 
ви роб ник має мож ливість за сто со ву ва ти гер
біцид Євро Лайтнінг® з мінімаль ною нор мою 
(ре ко мен до ва ною спеціаліста ми ком панії 
BASF)  в оп ти мальні терміни за для мак си
маль но ефек тив ної бо роть би з бур’яна ми, що 
також змен шує «на ван та жен ня» післядії на 
по дальші куль ту ри.

Но ва ге не ти ка — по туж на 
зброя про ти вовчку

Як не при кро для інших учас ників на  сін
нєво го бізне су, але слід виз на ти той факт, 
що фран цузь ка ком панія «Лімагрейн» є лі  ди
ру ю чою ком панією, яка ви ве ла та за про по ну
ва ла рин ку гібри ди со няш ни ку, стійкі до се ми 
рас вовчку. За вдя ки цьо му на уко во му про ри
ву, її гібри ди ста ли не ли ше по пу ляр ни ми, а й 
до сить при ваб ли ви ми з точ ки зо ру ви   ро щу
ван ня та рен та бель ності. Су час на ге   не ти ка 
со няш ни ку «Лімагрейн» є флаг ма ном за 
та ки ми по каз ни ка ми, як по су хостій кість, пла
с тичність та про дук тивність. Тож, щоб ви ро
щу ва ти со няш ник без про блем, із ви со ким 
рівнем за хи с ту, на сам пе ред від вовчку та 
по су хи, «Лімагрейн» про по нує гібриди
SUNEO®, на які вар то звер ну ти ува гу.

ЛГ5542КЛ—старттехнологіїSUNEO®
у Європі відбув ся са ме з цьо го гібри да, ад же 

він має стійкість до се ми рас вовчку (ра си 
A–G) і є справжнім флаг ма ном у зоні зем ле
роб ст ва, де па ну ють по су ха та во вчок, тоб то 
в Одеській, Ми ко лаївській, Лу ганській та 
До нецькій об ла с тях. Гібрид при дат ний для 
ви ро щу ван ня за си с те мою Clearfield®.

ЛГ5661КЛ — гібрид для цен т раль ної ча с
ти ни регіону ви ро щу ван ня со няш ни ку, має 
ви со ку пла с тичність, то ле рант ний до за гу
щен ня (ви т ри мує до 65 тис. росл./га), та кож 
стійкий до се ми рас вовчку.

ЛГ5555КЛП — при дат ний для ви ро щу
ван ня за си с те мою Clearfield® Plus. Стійкий 
до вовчку A–G рас. Це од не з кра щих рішень 
для ви роб ників у по су ш ливій зоні з поширен
ням но вих рас вовчку.

ЛГ5631КЛ — єди ний у сег менті про дукт, 
який не ма ю чи в назві по знач ки «П», при дат
ний для тех но логії Clearfield® Plus і на ле жить 
до інтен сив них гібридів. Йо го мож на ви ро щу
ва ти в регіонах як з до стат нь ою, так і з не 
стійкою во логістю.

ЛГ5452ХОКЛ — ви со ко олеїно вий гібрид 
у тех но логії SUNEO®, стійкий до всіх рас 
пе ро но с по ро зу, най кра ще при дат ний до ви ро
щу ван ня в цен т раль них регіонах.

ЛГ5671КЛП — но вин ка, гібрид із гру пи 
се ред нь опізніх, до б ре ви т ри мує хо лодні умо
ви, над зви чай но пла с тич ний гібрид з ви со кою 
то ле рантністю до хво роб.

Хо че мо на го ло си ти, що всі ви щев ка зані 
про дук ти на сьо годнішній день ма ють стікість 
до вовчку A–G рас та гербіци дів Clearfield® чи 
Clearfield® Plus. Але в компанії не зу пи няю ть
ся та про дов жують ро бо ту в цьо му на прям ку і 
в по даль шо му, за по яви новіших рас вовчку, 
«Лімагрейн» відповідно вироблятиме про дук
ти під цим брен дом стійкі до но вих рас. Тоб то 
ви мо же те бу ти впев нені, що з брен дом 
SUNEO® ви от ри муєте кра щу ге не ти ку 
«Лімагрейн». Ген стійкості до останніх рас 
вовчку вже на яв ний у ком панії, а пролукти з 
ним готові для використання за тех но логіями 
Clearfield® чи Clearfield® Plus.

Отже, для успішно го ве ден ня бо роть би з 
ос нов ни ми труд но ща ми, які ви ни ка ють під 
час ви ро щу ван ня со няш ни ку, ком панія 
«Лімагрейн» у відповідь на за пи ти аг раріїв 
про по нує інно ваційну тех но логію SUNEO®. 
Цей новітній інстру мент в прак тиці сіль госп
ви роб ників до по ма гає їм от ри му ва ти ви сокі 
вро жаї со няш ни ку навіть у регіонах із ве ли
кою по су хою та аг ре сив ни ми ра са ми вовчку, 
де фак тич но чи ма ло аг ро ви роб ників що ро ку 
втра ча ють надію на рен та бельність цієї куль
ту ри че рез шко ду за зна че них чин ників. Тож
отримуйтегарантованіприбуткипідчас
вирощуваннясоняшникуразоміз
«Лімагрейн»,застосовуючипродукти
технологіїSUNEO®.�    

На початку лютого у Харкові 
компанія «Лімагрейн», яка є 
одним із лідерів виробництва 
високоякісної селекції 
польових культур, зібрала чи 
не найбільшу кількість 
аграріїв, які професійно 
займаються вирощуванням 
соняшнику. Компанія вкотре 
презентувала інноваційну 
технологію SUNEO®, яка дає 
можливість суттєво 
підвищити рентабельність 
вирощування «сонячної 
квітки».

           — інно ваційне рішен ня 
про блем со няш ни ку

Рішар Легран

Те тя на  
Генрі-Яку бовсь ка

пропозиція від компанії «Лімагрейн»


