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Сільське господарство та інформаційні 
технології – багато років тому, ніхто б і по-
думати не міг, що ці два поняття об’єдна-
ються і будуть йти нога в ногу шаленими 
темпами ланами України. 
Інформаційні технології в сільському гос-
подарстві стали для нас нормою. Чимало 
компаній, що працюють у різних галузях, 
зокрема аграрній, пропонують різнома-
нітні інноваційні рішення. Водночас укра-
їнські аграрії сподіваються отримати мак-
симальний зиск від їхнього застосування. 
Зрозуміло, що вкладені кошти не завжди 
дають очікуваний результат (а інколи все 
відбувається з точністю до навпаки). Але 
ми маємо зрозуміти, що прогрес не стоїть 
на місці. Постає вибір: іти в ногу з часом 
або залишитися далеко позаду інновацій-
но розвинених підприємств.
Нині в кожній ланці технологічного про-
цесу з вирощування с/г культур можна 
використовувати елементи ІТ-технологій 
та точного землеробства. Тому компа-
нія «Лімагрейн» пропонує, фермерам 
України, комплексну web-платформу 
AGRILITY, для максимального викори-
стання потенціалу поля. Рис. 1 

Рис. 2 

Рис. 4.1

Рис. 4

Рис. 3 

Що ж таке AGRILITY, та як працює ця плат-
форма?

AGRILIRY – це комплексна web-плат-
форма, для створення карт-завдань, зі 
змінними нормами, моніторингу ста-
ну вегетації культур, та прогнозуван-
ня врожайності зернової та силосної 
кукурудзи.
На основі інформації з AGRILITY менедже-
ри компанії «Лімагрейн» надають реко-
мендації для своїх клієнтів та партнерів. 
Платформа AGRILITY містить 4 модулі, які 
допомагають аграрію володіти актуаль-
ною інформацією про стан культури, впро-
довж всього процесу її вирощування.

Робота в AGRILITY починається з модуля: 

agrility.DENSITY – це модуль для створен-
ня карт-завдань, для диференційованого 
посіву кукурудзи.
 На основі кількарічних знімків NDVI, ви-
значаються зони з різним потенціалом. 
Для поля підбирається гібрид, з відпо-
відною продуктивністю, для відповідних 
умов. Після детального опрацювання 
цих даних, кожній зоні присвоюється 
певна густина посіву. 
Наступним етапом є генерація кар-
ти-завдання. Система створює SHP – 
файл, в якому ми маємо поле з різними 
зонами продуктивності, та відповідно 
різними густотами посіву.
Вся ця інформація «прив’язана» до 
GPS-координат, тому сучасна тех-
ніка, в процесі посіву розуміє в якій 
зоні потрібно автоматично змінювати 
густоту. (РИС 1) 

Потім ця карта завантажується безпосе-
редньо з платформи в монітор сівалки, 
після чого можна виконувати посів відпо-
відно до завдання.
(Також система прораховує кількість на-
сіння,   потрібно для посіву певної площі з 
певною густотою)
Звичайно, що процес посіву впливає на 
кінцеву врожайність культури, але агро-
номи добре розуміють, що на цьому етапі 
їх робота не закінчується. Рослина — це 
живий організм, який по-різному реагує 
на погодні умови, хвороби та живлення, 
тому дуже важливо спостерігати за про-
цесом розвитку культури.

Тут в пригоді, для агронома, стане:

agrility.VEGETATION - це модуль для 
онлайн спостереження за змінами ста-
ну посівів в процесі вегетації. Дозволяє 
відстежувати позитивні і негативні зміни 
розвитку рослин. 
Дані для agrility.VEGETATION отримуємо за 
допомогою зйомки супутників.

Пролітаючи над певною територією і ро-
блячи знімки високої якості, супутник фіксує 
потрібні нам ділянки поля.Отримані знімки 
з супутника дозволяють розрахувати веге-
таційні індекси NDVI, NDRI, RVI та ін.
Найбільш популярним в рослинництві вва-
жається індекс NDVI - «Нормалізований Ве-
гетаційний Індекс Рослинності». NDVI доз-
воляє виявити проблемні зони рослинності, 
даючи можливість приймати найбільш вір-
ні в довгостроковій перспективі рішення, 
спрямовані на підвищення врожайності. 
Проаналізувавши супутникові знімки агро-
ном має можливість створити маршрут 

Рис. 5

Змінні норми 
висіву кукурудзи 
AgRiLiTy.
DeNsItY від 
«Лімагрейн»: 
практика 
застосування огляду проблемних ділянок, якщо такі є, та 

оперативно вирішити проблему, затратив-
ши на це мінімальну кількість часу. (РИС 2)  
Після проведення огляду поля, агроном 
може створити звіт. (РИС 3)
Що дає змогу вести електронний облік ви-
конаних робіт на даному полі. 
Кожен агроном знає, як виростити хороший 
урожай. Але не кожен рік є урожайним.
Чи можемо ми заздалегідь передбачати 
врожайність? Так! 

Для цього існує agrility.YIELD та agrility.
HARVEST. 
agrility.YIELD та agrility.HARVEST - це мо-
дулі для онлайн прогнозування врожай-
ності кукурудзи, на базі знімків NDVI. 
agrility.YIELD - доступний для гібридів ку-
курудзи, які сіються для виходу зерна.
Індекс NDVI змінюється весь сезон і його 
значення різні під час росту, цвітіння і 
дозрівання рослин. На початку вегетаці-
йного сезону індекс наростає, в момент 
цвітіння його зростання зупиняється, по-
тім у міру дозрівання, NDVI знижується. 
Залежно від вмісту поживних речовин в 
грунті, метеоумов і технології обробітку 
посівів швидкість розвитку біомаси буде 

різною. Ці дані обробляються власним 
алгоритмом компанії «Лімагрейн», та на 
основі отриманих результатів, автоматично 
генерується прогноз врожайності зернової 
сировини з поля. (РИС 4/4.1)

agrility.HARVEST - доступний для гібридів 
кукурудзи, які сіються для виходу силосу.
Також цей модуль прогнозує кількість су-
хої речовини, та оптимальні дати збору 
врожаю для силосної кукурудзи.  (РИС 5) 
Чи перевірені ці рішення на практиці? Так, 
перевірені. За останні три роки макси-
мальна прибавка урожайності на полях, де 
тестувалася платформа, становить до 6 %.
В Україні чимало господарств, як малень-
ких, так і великих, вже скористалися цим 
сервісом. Серед них — ФГ «Флора», розта-
шоване у Вінницькій області. Слід зазначи-
ти, що господарство заздалегідь придбало 
сівалку, здатну виконувати посів за завдан-
ням, докупило додаткове обладнання та 
провело всі необхідні налаштування. 

Після проведення посіву, головний агроном 
користувався модулем agrility.VEGETATION 
та протягом всього процесу вегетації кон-
тролював ситуацію на полях. Вчасно під-
живлював та захищав культуру від шкід-
ників та хвороб, що в кінцевому результаті 
позитивно вплинуло на врожайність.

Збір урожаю на цьому полі проводився із 
використанням системи моніторингу уро-
жайності з прив’язкою до GPS-координат. 
Сама карта врожайності була досить «си-
рою» і незрозумілою. Тому її додатково 
«відшліфували». У результаті отримали 
зрозумілу карту і розраховану прибавку, 
яка становила майже 2 %. Таку ж врожай-
ність прогнозував на цьому полі модуль 
agrility.YIELD (РИС. 4)

Нарешті підведемо підсумки.
По-перше, в Україні з кожним роком з’яв-
ляється дедалі більше сівалок для висі-
ву зі змінними нормами. Таким чином, 
обираючи сучасну техніку, ви все одно 
платите за можливість виконувати змін-
ний посів. По-друге,весь світ рухається 
в напрямку діджиталізації, тому якщо 
ви бажаєте розвиватися - рано чи пізно, 
потрібно буде використовувати цифрові 
технології. По-третє, в розглянутому при-
кладі було досягнуто незначної економії 
насіння, що теж позитивно позначається 
на економіці. До того ж ми заздалегідь 
знали точну кількість необхідного насін-
ня. І по-четверте, з цього поля, а це менш 
ніж 30 га, додатково було зібрано уро-
жай вартістю приблизно 900 доларів!!!

Саме тому «Лімагрейн» пропонує своїм 
клієнтам не лише насіннєву продукцію, 
а й комплексну web-платформу AGRILITY 
для максимального використання потен-
ціалу кожного поля. Популярність, поши-
реність технології зумовлюють її дедалі 
більшу легкість і доступність.
Що потрібно для того, щоб почати кори-
стуватися AGRILITY?

Зв’яжіться з регіональним менедже-
ром компанії «Лімагрейн» та отримай-
те від нього план дій по впровадженню 
web-платформи AGRILITY на своєму гос-
подарстві.

Відскануй 
і дивись відео
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ЗАМОВЛЯЙТЕ ПОСЛУГИ
ПЛАТФОРМИ «AGRILITY» 
ПРЯМО ЗАРАЗ!

Зв'яжіться з регіональним менеджером компанії 
«Лімагрейн» та уточніть деталі співпраці.

Спеціаліст з цифрових сервісів 
Грабовий Ігор
Телефон: +380661900051
E-mail: igor.grabovyi@limagrain.com

ТОВ "ЛІМАГРЕЙН УКРАЇНА"
Насіння польових культур Лімагрейн
м.Київ, вул.Тургенєвська 55, поверх 2
Вебсайт: lgseeds.com.ua
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ЯК ОТРИМАТИ З ПОЛЯ 
МАКСИМУМ?

МОЖЛИВОСТІ «AGRILITY» 
Незалежно від часу та розвитку технологій, основною метою 
для кожного аграрія є отримання вдалого урожаю. Без 
сумніву можна сказати, що в процесі співпраці з компанією 
«Лімагрейн» дана мета буде досягнута. Ви запитаєте «Яким 
чином?». Крім виробництва якісного насіннєвого матеріалу, 
наша команда працює над розробкою та впровадженням 
інноваційних, але водночас, перевірених на практиці рішень.

МОВА ЙДЕ ПРО КОМПЛЕКСНУ
WEB-ПЛАТФОРМУ «AGRILITY», ЩО МАЄ
ФУНКЦІОНАЛ :

ДЛЯ СТВОРЕННЯ КАРТ-ЗАВДАНЬ, ЗІ ЗМІННИМИ НОРМАМИ ПОСІВУ

ДЛЯ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ВЕГЕТАЦІЇ КУЛЬТУР

ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ВРОЖАЙНОСТІ, ЯК ЗЕРНОВОЇ, 
ТАК І СИЛОСНОЇ КУКУРУДЗИ

ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ:

Модуль для створення карт-завдань, для 
диференційованого висіву кукурудзи.  Доступний 
для гібридів кукурудзи зернового та силосного 
напрямку.

Модуль для онлайн прогнозування врожайності 
кукурудзи, на базі знімків NDVI.  Доступний для 
гібридів кукурудзи зернового та силосного напрямку.

Модуль для онлайн спостереження за змінами 
стану посівів в процесі вегетації.  Доступний для всіх 
культур.

Модуль для онлайн прогнозування масової частки 
сухої речовини, та оптимальних дат збору врожаю. 
Доступний для гібридів кукурудзи силосного 
напрямку.

Збільшення урожаю в середньому на 3-5 % 

Оптимальна густота посіву 

Детальна аналітика вегетації

Більш рівномірне дозрівання та висока якість силосу

Покращене планування збору врожаю
завдяки прогнозу врожайності

DENSITY

YIELD

VEGETATION

HARVEST

БАЗУЮЧИСЬ НА РЕКОМЕНДАЦІЯХ
«AGRILITY» НАША КОМАНДА
ТОЧНО ЗНАЄ, ЯК ОТРИМАТИ З
КОЖНОГО ПОЛЯ МАКСИМУМ!
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призначення 32

Оцінка продуктивної дії силосу з гібридів 
кукурудзи 36

Порівняльна таблиця гібридів кукурудзи 
компанії «Лімагрейн» 38

Зміст розділу

Ку
ку

ру
дз

а
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Потенціал урожайності зерна
 в своїй групі стиглості   

Толерантність до посухи та інших 
стресових факторів

Толерантність до пухирчатої сажки

Енергія початкового росту

Швидкість вологовіддачі

Толерантність до фузаріозу 

Стійкість до полягання

9

9

8

9

9

8

7

Середня висота 
рослини 

(максимальна), см
 

240 (320)

Середня кількість 
зерен у ряду 

32

Середня кількість  
рядів у качані

14-16

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність, ц/га на
базову вологість 14%)

• добре реагує на 
інтенсивні технології
• хороші результати 
показав у посушливих 
умовах

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ30189 (ФАО–210)

ПРИЗНАЧЕННЯ: зерно 

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТИП ЗЕРНА: зубоподібний

• швидкий стартовий ріст
• швидка вологовіддача 
завдяки зубоподібному 
типу зерна
• висока толерантність до 
летючої сажки
• ранні строки цвітіння

РЕКОМЕНДОВАНА 
ГУСТОТА НА МОМЕНТ 
ЗБИРАННЯ: 

77-90
тис./га

зона
достатнього
зволоження 

65-75
тис./га

зона 
недостатнього 
зволоження

55-60
тис./га

засушлива 
зона

0 — низький показник, 9 — високий показник

ФГ «Гиренка»
111 ц/га

ПП «Україна
агро 2С»
129 ц/га

ПСП
«Сокільча»

118 ц/га

ТОВ 
 ім. І.Я. Франка

132 ц/га

ПРАТ «Філія 
Перспектив МХП»
111 ц/га

Потенціал урожайності зерна
 в своїй групі стиглості   

Толерантність до посухи та інших 
стресових факторів

Толерантність до пухирчатої сажки

Енергія початкового росту

Швидкість вологовіддачі

Толерантність до фузаріозу 

Стійкість до полягання

9

9

9

8

8

8

8

ПРИЗНАЧЕННЯ: зерно 

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТИП ЗЕРНА: 
кременисто-зубоподібний

• високотолерантний до 
посушливих умов
• висока адаптивність до 
сезонних стресових умов
• висока якість зерна з 
високим виходом крупи
• толерантність до летючої 
сажки

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність, ц/га на
базову вологість 14%)

• рекомендується для 
класичних технологій
• стабільний результат 
у посушливих умовах
2020 року

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ30215 (ФАО–220)

Середня висота 
рослини 

(максимальна), см
 

260 (320)

РЕКОМЕНДОВАНА 
ГУСТОТА НА МОМЕНТ 
ЗБИРАННЯ: 

70-85 
тис./га

зона
достатнього
зволоження 

60-70 
тис./га

зона 
недостатнього 
зволоження

50-55
тис./га

засушлива 
зона

Середня кількість 
зерен у ряду 

30

Середня кількість  
рядів у качані

14-16

0 — низький показник, 9 — високий показник

ТОВ «Контакт 
Плюс»
100 ц/га

ТОВ «Вітчизна 
Тиниця»
112 ц/га

ТОВ 
«Птахівник»
125 ц/га

ПОП 
«Іванівське»
123 ц/га

ПРАТ «Філія 
Перспектив МХП»
117 ц/га

ПСП 
«Іванівський»

113 ц/га

Відскануй  
і дивись відео

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ 
AGRILITY

Ку
ку

ру
дз

а

Hydraneo®
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Потенціал урожайності зерна
 в своїй групі стиглості   

Толерантність до посухи та інших 
стресових факторів

Толерантність до пухирчатої сажки

Енергія початкового росту

Швидкість вологовіддачі

Толерантність до фузаріозу 

Стійкість до полягання

9

9

9

8

8

8

8

Середня висота 
рослини 

(максимальна), см
 

270 (340)

Середня кількість 
зерен у ряду 

32

Середня кількість  
рядів у качані

14-16

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність, ц/га на
базову вологість 14%)

• добре реагує на 
внесення добрив
• рекомендуємо для 
класичних технологій 
• не рекомендується 
застосовувати надто велике 
навантаження систем захисту

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ30273 (ФАО–260)

ПРИЗНАЧЕННЯ: зерно 

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТИП ЗЕРНА:  
кременисто-зубоподібний

•  вологовіддача на рівні 
зубоподібних конкурентів
• стабільний за різних умов
• швидкий стартовий ріст
• використовується на 
крупу промисловістю 
Польщі і Франції
• швидка вологовіддача й 
висока продуктивність

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 

70-80
тис./га

зона
достатнього
зволоження 

60-70
тис./га

зона 
недостатнього 
зволоження

50-55
тис./га

засушлива 
зона

0 — низький показник, 9 — високий показник

ТОВ «Бучачагро
хлібпром»
130 ц/га

СТОВ «Хорост
Плюс»
130 ц/га

ТОВ «Захід 
Агропром»
148 ц/га

ТОВ 
«Італ ІК»
120 ц/га

ТОВ 
«Агрополіс»
106 ц/га

ТОВ «Агро-
Регіон Любар»
130 ц/га

ТОВ «Вітчизна 
Тиниця»
108 ц/га

«Агро
шляхбуд»
115 ц/га

ТОВ «Новий 
світ-Агро»
140 ц/га

Відскануй  
і дивись відео

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ 
AGRILITY

Ку
ку

ру
дз

а

Потенціал урожайності зерна
 в своїй групі стиглості   

Толерантність до посухи та інших 
стресових факторів

Толерантність до пухирчатої сажки

Енергія початкового росту

Швидкість вологовіддачі

Толерантність до фузаріозу 

Стійкість до полягання

9

9

9

8

7

8

8

ПРИЗНАЧЕННЯ: зерно 

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній 

ТИП ЗЕРНА: 
кременисто-зубоподібний

• толерантний до летючої 
сажки
• хороші агронломічні 
характеристики
• висока толерантність до 
холодних стресів
• придатний для 
монокультури

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність, ц/га на
базову вологість 15%)

• можливе подвійне 
використання зарно/силос
• придатний для різних 
технологій обробітку грунту 
• рекомендуємо при 
застосуванні систем захисту 
дотримуватись чітких регламентів

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЖАКЛІН (ФАО – 240)

Середня висота 
рослини 

(максимальна), см
 

270 (355)

Середня кількість 
зерен у ряду 

31

Середня кількість  
рядів у качані

14-16

0 — низький показник, 9 — високий показник

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 

75-85 
тис./га

зона
достатнього
зволоження 

60-70 
тис./га

зона 
недостатнього 
зволоження

50-55
тис./га

засушлива 
зона

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ 
AGRILITY

Сокільча
117 ц/га

Хмельницька 
обл.
130 ц/га

Піски
118 ц/га

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ
В ЄВРОПІ 
(Урожайність, т/га на базову вологість 15%)

France, 2019, GOUILLONS
Poland, 2018, Kruszwica
Germany, 2019, SAERBECK
Poland, 2018, Dabrowka
France, 2019, ALENCON
Germany, 2019, SAERBECK KORN 4 rows 
(ZZZ)

13,81
12,46
10,53
10,95
10,78
10,53

Hydraneo®
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129 ц/га

119 ц/га

119 ц/га

126 ц/га

115 ц/га

Потенціал урожайності зерна
 в своїй групі стиглості   

Толерантність до посухи та інших 
стресових факторів

Толерантність до пухирчатої сажки

Енергія початкового росту

Швидкість вологовіддачі

Толерантність до фузаріозу 

Стійкість до полягання

9

9

8

8

8

8

9

ПРИЗНАЧЕННЯ: зерно 

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній 

ТИП ЗЕРНА: кременисто-
зубвидний

• висока адаптованість 
до континентальних і 
посушливих умов
• висока толерантність до 
полягання
• висока толерантність до 
летючої сажки
• пластичний до технології 
вирощування
• стабільний результат в 
екологічних випробуваннях  
2020 року

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність, ц/га на
базову вологість 14%)

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність, ц/га на
базову вологість 14%)

• рекомендується для усіх зон 
вирощування
• придантий для 
використання в монокультурі 
• рекомендовано для 
вирошування господарствами 
для власних потреб

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ31284 (ФАО–280)

Середня висота 
рослини 

(максимальна), см
 

260 (360)

2020 РІК БУВ ПЕРШИМ РОКОМ В 
ТОВАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ І В ДЕМО 
ДЛЯ ЦЬОГО ГІБРИДУ. ПОКАЗНИКИ 
УРОЖАЙНОСТІ І СТАБІЛЬНОСТІ В 
ПОСУШЛИВИХ УМОВАХ 2020Р.  
НА ЛІВОБЕРЕЖЖІ УКРАЇНИ НАС 
ЗДИВУВАЛИ В ХОРОШОМУ СЕНСІ. 
ГІБРИД СФОРМУВАВ ДОСИТЬ ВЕЛИКИЙ 
І ВИРІВНЯНИЙ КАЧАН З ВЕЛИКОЮ 
КІЛЬКІСТЮ РЯДІВ.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 

70-85 
тис./га

зона
достатнього
зволоження 

60-70 
тис./га

зона 
недостатнього 
зволоження

50-55 
тис./га

засушлива 
зона

Середня кількість 
зерен у ряду 

30-32

Середня кількість  
рядів у качані

16

НОВИНКА

Ку
ку

ру
дз

а

Потенціал урожайності зерна
 в своїй групі стиглості   

Толерантність до посухи та інших 
стресових факторів

Толерантність до пухирчатої сажки

Енергія початкового росту

Швидкість вологовіддачі

Толерантність до фузаріозу 

Стійкість до полягання

9+

9

9

8

8

8

9

ПРИЗНАЧЕННЯ: зерно 

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній 

ТИП ЗЕРНА:
кременисто-зубоподібний

• шалена популярність в 
Європі
• раннє цвітіння
• стабільний в різних грун-
тово-кліматичних умовах
• пластичний до технологій 
вирощування
• висока толерантнійсть до 
основних хвороб

ЛГ31272 (ФАО–270)

Середня висота 
рослини 

(максимальна), см
 

260 (360)

Середня кількість 
зерен у ряду 

32

Середня кількість  
рядів у качані

14-16

0 — низький показник, 9 — високий показник

Відскануй  
і дивись відео

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 

75-85 
тис./га

зона
достатнього
зволоження 

60-70 
тис./га

зона 
недостатнього 
зволоження

50-55
тис./га

засушлива 
зона

• рекомендується для усіх зон 
вирощування
• придантий для використання 
в монокультурі 
• можливе використання на силос 
із високим вмістом крохмалю

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ 
AGRILITY

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ
В ЄВРОПІ 
(Урожайність, т/га на базову вологість 15%)

Germany, 2018, Grucking
France, 2017, Ardennes 
France, 2018, Morbihan
France, 2017, Marne
France, 2017, Oise
France, Eure-et-Loir, 2018, Prunay-le-Gillon
Czech Republic, 2019, Olomoucký kraj
France, Seine-et-Marne, 2017, 
Chenevron Provins
France, Marne, 2018, Vauchamps
Austria, 2017, Amstetten
Germany, 2016, Grucking

16,7
16,2
15,9
15,8
15,6
15,6
15,6
15,6

15,4
15,3
15,2

ПСП 
«Хлібороб»
150 ц/га ТОВ «ТАС-

Агро Центр»
70 ц/га

ПРАТ 
«Урожай»
80 ц/гаФГ 

«Одарочка»
110 ц/га

ТОВ 
«Україна»
130 ц/га

«Сварог 
Північ»
120 ц/га

Hydraneo®
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Потенціал урожайності зерна
 в своїй групі стиглості   

Толерантність до посухи та інших 
стресових факторів

Толерантність до пухирчатої сажки

Енергія початкового росту

Швидкість вологовіддачі

Толерантність до фузаріозу 

Стійкість до полягання

9

9

8

9

7

8

9

Середня висота 
рослини 

(максимальна), см
 

270 (340)

Середня кількість 
зерен у ряду 

34

Середня кількість  
рядів у качані

14-16

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність, ц/га на
базову вологість 14%)

АДЕВЕЙ (ФАО–290)

ПРИЗНАЧЕННЯ: зерно 

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТИП ЗЕРНА:  
кременисто-зубоподібний 

ТИП РОСЛИНИ: «стей грін»

• стабільно високий 
потенціал урожайності за 
різних умов
• придатний для ранніх 
посівів з високою початковою  
енергією росту
• придатний для виробництва 
класичного силосу
• толерантний до посухи

0 — низький показник, 9 — високий показник
Відскануй  
і дивись відео

Hydraneo®

«Агро
шляхбуд»
120 ц/га

СТОВ Аграрій 
СВ ПП
102 ц/га

ПАП 
«Агропродсервіс»

110 ц/га

ТОВ 
«Агрополіс»
103 ц/га

ТОВ 
«Кремінь»
103 ц/га

Уже не один рік гібрид Адевей показує свою 
стабільність, надійність і високу врожайність 
на ланах України. Є велика кількість позитивних 
відгуків від господарств з різних регіонів 
таких наприклад як СТОВ «Італ і К», ГК «Нива 
Переяславщини», Київська обл., ПП «Моя Надія» 
Житомирська обл., ТОВ»Західагропром», 
ТОВ «Луцька аграрна компані» та інші. І 2020 
рік не є виключенням. В посушливих регіонах  
гібрид в котре підтвердив свою стабільність і 
надійність, а в інтенсивних технологіях і умовах 
гібрид показує свої 14-15 тон в котре. Адевей був і 
залишається в ТОП 20  гібридів на ринку в Україні.

Потенціал урожайності зерна
 в своїй групі стиглості   

Толерантність до посухи та інших 
стресових факторів

Толерантність до пухирчатої сажки

Енергія початкового росту

Швидкість вологовіддачі

Толерантність до фузаріозу 

Стійкість до полягання

9

9

9

7

9

8

8

ПРИЗНАЧЕННЯ: зерно 

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТИП ЗЕРНА: зубовидний

• високотолерантний до 
посушливих умов
• стабільний результат в 
екологічних випробуваннях 
2015 року
• швидка вологовіддача
• толерантність до летючої 
сажки

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність, ц/га на
базову вологість 14%)

• добре реагує на інтенсивні 
технології
• хороші результати показав у 
посушливих умовах 
• стабільний результат в 
екологічних випробуваннях 
2020 року 

РЕКОМЕНДАЦІЇ:
• використовуйте засоби 
захисту згідно регламенту
• враховуйте високу енергію 
росту при внесення хімічних 
засобів
• краще вирощувати в сівозміні
придатний для повторних 
посівів

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ30315 (ФАО–280)

Середня висота 
рослини 

(максимальна), см
 

250 (340)

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 

70-80
тис./га

зона
достатнього
зволоження 

60-70 
тис./га

зона 
недостатнього 
зволоження

50-55
тис./га

засушлива 
зона

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 

70-80
тис./га

зона
достатнього
зволоження 

60-70 
тис./га

зона 
недостатнього 
зволоження

50-60 
тис./га

засушлива 
зона

Середня кількість 
зерен у ряду 

35

Середня кількість  
рядів у качані

14-16

0 — низький показник, 9 — високий показник
Відскануй  
і дивись відео

ПСП 
«Іванівський»

124 ц/га

ТОВ «Інтера-
гроінвест 2007»
124 ц/га

ПОП 
«Іванівське»

135 ц/га

ТОВ «Аграрна 
компанія - 2004»
100 ц/га

ТОВ «Кремінь»
124 ц/га

ПСП 
«Комишанське»
100 ц/га

Рівненська обл  ФГ «П’ятигірське» 
гол. агроном Кедич Андрій

В 2020 році нас порадував ЛГ30315 на наших 
полях, як врожайністю так і збиральною 
вологістю зерна. Врожайність склала 
білчя 14т/га., а збиральна вологість в 
залежності від поля склала від 24% що є 
чудовим показником для нашої зони.

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ 
AGRILITY

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ 
AGRILITY

Ку
ку
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а
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110 ц/га

130 ц/га

120 ц/га

120 ц/га

100 ц/га

Потенціал урожайності зерна
 в своїй групі стиглості   

Толерантність до посухи та інших 
стресових факторів

Толерантність до пухирчатої сажки

Енергія початкового росту

Швидкість вологовіддачі

Толерантність до фузаріозу 

Стійкість до полягання

9

9

8

9

9

8

9

ПРИЗНАЧЕННЯ: зерно 

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньостиглий 

ТИП ЗЕРНА: зубовидний

• висока адаптивність і 
стабільність 
• висока толерантність до 
основних хвороб
• висока толерантність до 
посухи
• нова зірка в сегменті

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність, ц/га на
базову вологість 15%)

• рекомендується для усіх 
зон вирощування
• придантий для 
використання в монокультурі

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ31330 (ФАО–320)

Середня висота 
рослини 

(максимальна), см
 

255 (320)

НОВА ЗІРКА ВІД ЛІМАГРЕЙН У 
ЦЬОМУ СЕГМЕНТІ ІЗ ЧУДОВИМИ 
АГРОНОМІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 
І ЕКОЛОГІЧНОЮ СТАБІЛЬНІСТЮ. 
РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАНЬ В 2019-
2020 РОКАХ СВІДЧАТЬ ПРО ТЕ, ЩО 
ГІБРИД ПРОЯВИВ СЕБЕ ЯК СТАБІЛЬНИЙ, 
НАДІЙНИЙ І ВИСОКОВРОЖАЙНИЙ 
ПРОДУКТ ІЗ ВИСОКОЮ АДАПТИВНІСТЮ ДО 
УКРАЇНСЬКИЙ РЕАЛІЙ.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 

70-75 
тис./га

зона
достатнього
зволоження 

60-70 
тис./га

зона 
недостатнього 
зволоження

45-60
тис./га

засушлива 
зона

Середня кількість 
зерен у ряду 

38-40

Середня кількість  
рядів у качані

16-18

НОВИНКА

0 — низький показник, 9 — високий показник

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ 
AGRILITY

Ку
ку

ру
дз

а

ПРИЗНАЧЕННЯ: 
високоякісний силос 

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньостиглий

ТИП ЗЕРНА: проміжний

ТИП РОСЛИНИ: «стей грін»

• гібрид створений 
спеціально для 
використання на силос
• високі рослини з високим 
кріпленням качана
• толерантний до летючої 
та пухирчастої сажки, 
фузаріозу качана

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність, ц/га на
базову вологість 14%)

• рекомендується 
вирощувати лише на силос
• відносно ранні строки 
сівби
• краще вирощувати в 
сівозміні
• чудово реагує на 
внесення добрив

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ30308 (ФАО–310)

Середня висота 
рослини 

(максимальна), см
 

280 (350)

Середня кількість 
зерен у ряду 

Середня кількість  
рядів у качані

14-18

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 

85-95
тис./га

зона
достатнього
зволоження 

Потенціал урожайності зерна
 в своїй групі стиглості   

Толерантність до посухи та інших 
стресових факторів

Толерантність до пухирчатої сажки

Енергія початкового росту

Швидкість вологовіддачі

Толерантність до фузаріозу 

Стійкість до полягання

8

8

8

8

7

8

8

0 — низький показник, 9 — високий показник

ТДВ «Терезине»
560 ц/га

ПСП «Рідна
земля»

720 ц/га

ФГ «Маїс»
550 ц/га

ТОВ імені 
Шевченка
691 ц/га

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ 
AGRILITY

Hydraneo®
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Потенціал урожайності зерна
 в своїй групі стиглості   

Толерантність до посухи та інших 
стресових факторів

Толерантність до пухирчатої сажки

Енергія початкового росту

Швидкість вологовіддачі

Толерантність до фузаріозу 

Стійкість до полягання

9

9

7

8

9

8

9

ПРИЗНАЧЕННЯ: зерно 

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньостиглий

ТИП ЗЕРНА: зубоподібний

ТИП РОСЛИНИ: «стей грін»

• гібрид, що відповідає 
очікуванням
• високий потенціал 
урожайності
• хороші агрономічні 
характеристики
• товариш Агронома

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність, ц/га на
базову вологість 14%)

• кращі результати показує 
за умов рекомендованої  
густоти стояння рослин 
при інтенсивній технології 
вирощування
• добре адаптується також 
до умов низької густоти

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ3350 (ФАО–350)

Середня висота 
рослини 

(максимальна), см
 

280 (350)

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 

70-80
тис./га

зона
достатнього
зволоження 

60-70 
тис./га

зона 
недостатнього 
зволоження

50-55
тис./га

засушлива 
зона

Середня кількість 
зерен у ряду 

34

Середня кількість  
рядів у качані

14-16

0 — низький показник, 9 — високий показник
Відскануй  
і дивись відео

СТОВ «Агрокомплекс 
«Степанецьке»
120 ц/га

СТОВ «Дружба-
Нова»
139 ц/га

ТОВ «Подільська 
зернова компанія»
103 ц/га

«Агрошляхбуд»
117 ц/га

ПАП 
«Агропродсервіс»

120 ц/га
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НАВІТЬ ПРИ ПОСУШЛИВИХ 
УМОВАХ

ОТРИМУЙТЕ ВРОЖАЙ КОМПЛЕКСНИЙ 
ПІДХІД БОРОТЬБИ
З ПОСУХОЮ

ПРОПОЗИЦІЯ «HYDRANEO»
ПОЄДНУЄ ПОСЛУГИ ТА
ПОСУХОСТІЙКІ ГІБРИДИ

ЦИФРОВИЙ СЕРВІС «HYDRANEO»: ГЛОБАЛЬНА ДІАГНОС-
ТИКА РИЗИКІВ ПОСУХИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДБОРУ 
ГІБРИДУ

Головною проблемою для Українських 
аграріїв є посуха.
Це багатогранна проблема, яка з кож-
ним роком покриває все більше посів-
них площ.
Довгоочікуваним вирішенням цієї про-
блеми стала генетика, хоча і не єдиним.
компанія «Лімагрейн» розробила про-
позицію «HYDRANEO». Крім посухостій-
ких гібридів, пропозиція включає ци-
фровий сервіс, що аналізує клімат, тип 
ґрунту та тип обробітку ґрунту, для того, 
щоб:
• Зменшити ризики втрати врожаю в 
разі посухи
• Збільшити прибуток протягом бага-
тьох років

ПОСЛУГИ: Оцінка ризиків посухи з 
представником «Лімагрейн». 
Фермер отримує рекомендації щодо:
• Підбору гібриду до конкретної кліма-
тичної зони
• Агрономічних заходів для зменшен-
ня посухи (сівозміна, обробіток ґрунту, 
термін посіву, підживлення)

ПРОДУКЦІЯ: Посухостійкі гібриди, ви-
рощені за допомогою перевірених 
методів. Гібриди «HYDRANEO» краще 
переносять посуху та забезпечують ви-
соку урожайність в хороших умовах.

Цифровий сервіс «HYDRANEO» оцінює можливість появи посухи та її 
інтенсивності, в залежності від кліматичних показників, обробітку та 
типу ґрунту. Звернувшись до регіонального представника «Лімагрейн», 
фермер може отримати : 

• Рекомендації щодо підбору гібриду
• Рекомендації щодо оптимальної густоти висіву
• Рекомендації щодо обробітку ґрунту

Ку
ку

ру
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а
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ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД 
ВИРОЩУВАННЯ ТОЛЕРАНТНИХ ДО ПОСУХИ ГІБРИДІВ

Толерантність до посухи є важли-
вим напрямком досліджень для 
«Лімагрейн». З 2010 року над цим 
працює спеціальна дослідницька 
група. Для вирощування та оцінки 
посухостійкої кукурудзи, була роз-
роблена та запатентована власна 
методологія.
(Номер патенту: 122903). 

1. Для вимірювання температу-
ри, та прогнозування періоду ін-
тенсивної посухи, наші співробіт-
ники встановили більш ніж 100 
метеостанцій.

2. Толерантність до посухи оцінюється 
на основі водного та теплового стресів 
в найбільш чутливі періоди розвитку ку-
курудзи  (цвітіння та наповнення зерна). 
Толерантність до посухи - це здатність 
гібриду показувати гарну врожайність в 
стресових умовах.

3. Гібрид відносять до лінійки 
«HYDRANEO», після кількох років по-
зитивних випробовувань. Щоб стати 
«HYDRANEO» гібридом, гібриди-кан-
дидати повинні поєднувати: високу 
урожайність,  потенціал та високу посу-
хостійкість.

ГІБРИДИ «HYDRANEO»
ПОКАЗУЮТЬ КРАЩИЙ ВРОЖАЙ 
ТА РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ В СТРЕСОВИХ 
СИТУАЦІЯХ НІЖ ЗВИЧАЙНІ

ПРОДУКТ ЛГ31377
«HYDRANEO» В ПОСУШЛИВИХ 
ТА НЕ ПОСУШЛИВИХ УМОВАХ

Високий потенціал врожайності

“Завдяки комплексному підходу 
«HYDRANEO», гібриди кукуру-
дзи від компанії «Лімагрейн» 
можуть  забезпечити найвищу 
врожайність, навіть в умовах 
посухи”

“Гібриди кукурудзи «HYDRANEO» 
від компанії «Лімагрейн» кож-
ного року показують стабільну 
врожайність в умовах посухи, що 
збільшило мій прибуток”

• 4 роки тестувань: 2017-2020
• 64 локації, 8 країн

Великий урожай в хороших умовах

Високий рівень посухостійкості Великий урожай в стресових умовах

Стабільна врожайність Максимальний прибуток протягом 
багатьох років

ЛГ31377

Христина, фермер з Франції

Бартек, фермер з Польщі
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Потенціал урожайності зерна
 в своїй групі стиглості   

Толерантність до посухи та інших 
стресових факторів

Толерантність до пухирчатої сажки

Енергія початкового росту

Швидкість вологовіддачі

Толерантність до фузаріозу 

Стійкість до полягання

8

9

9

9

8

8

9

Середня висота 
рослини 

(максимальна), см
 

251 (350)

Середня кількість 
зерен у ряду 

38

Середня кількість  
рядів у качані

16-18

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ, 2020 Р. 
(Урожайність, ц/га на базову вологість 15%)

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ
В ЄВРОПІ 
(Урожайність, т/га на базову вологість 15%)

• рекомендований для 
Центру та Півдня України
• можливо використовувати 
як монокультура

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ31388 (ФАО–360)

ПРИЗНАЧЕННЯ: зерно 

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньостиглий

ТИП ЗЕРНА:  зубоподібний

• надійний партнер 
агронома
• висока толерантність до 
основних хвороб
• гарна якість зерна
• стабільно вирівняний 
качан по величині
• екологічно-пластичний

РЕКОМЕНДОВАНА 
ГУСТОТА НА МОМЕНТ 
ЗБИРАННЯ: 

70-75
тис./га

зона
достатнього
зволоження 

60-70
тис./га

зона 
недостатнього 
зволоження

45-55
тис./га

засушлива 
зона

0 — низький показник, 9 — високий показник

Відскануй  
і дивись відео

Житомирська 
обл.
143 ц/га

ТОВ «Агро 
Інвест»
100 ц/га

ТОВ «Агро 
Овен»
70 ц/га

СТОВ 
«ІТАЛ ІК»
80 ц/га

ТОВ «Крячківка 
Агро Плюс»
90 ц/га

ТОВ «Дукра 
Агро»
70 ц/га

ПРАТ 
«Оберіг»
60 ц/га

СТОВ «АФ 
Нива»
70 ц/га

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ 
AGRILITY

Spain, 2018, DUERO Burganes YT Rep1 (ZZZ)
France, Vienne, 2019, Les Ormes
Slovakia, Banskobystrický, 2019,  
Rimavské Janovce
France, Bas-Rhin, 2018, Marckolsheim
France, Ain, 2019, MACRO GRAIN G4 G5 
Pérouges (01)
France, Bas-Rhin, 2017,  
Marckolsheim 67 4rgs (67)

17
17
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16
15

15
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Потенціал урожайності зерна
 в своїй групі стиглості   

13.5
90 тис/га 80 тис/га 70 тис/га

15.5

14.5

16.5

17.5

14

16

15

17

18

Толерантність до посухи та інших 
стресових факторів

Толерантність до пухирчатої сажки

Енергія початкового росту

Швидкість вологовіддачі

Толерантність до фузаріозу 

Стійкість до полягання

8

8

8

9

9

9

9

ПРИЗНАЧЕННЯ: зерно 

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньостиглий

ТИП ЗЕРНА: зубоподібний

• високий потенціал 
урожайності в комбінації з 
високою толерантністю до 
посухи
• здоровий вигляд росли-
ни із гарною стійкістю до 
хвороб
• ефект «стей грін» 
протягом усього періоду 
вегетації
• висока толерантність до 
основних стресових факто-
рів (холод, високі тем-
ператури, посуха), гарна 
виповненість, стабільність 
ваги зерна

ЛГ31377 (ФАО–350)

Середня висота 
рослини 

(максимальна), см
 

280 (350)

Середня кількість 
зерен у ряду 

39

Середня кількість  
рядів у качані

18

0 — низький показник, 9 — високий показник

Відскануй  
і дивись відео

РЕКОМЕНДОВАНА 
ГУСТОТА НА МОМЕНТ 
ЗБИРАННЯ: 

70-85 
тис./га

зона
достатнього
зволоження 

60-70 
тис./га

зона 
недостатнього 
зволоження

50-55
тис./га

засушлива 
зона

ВПЛИВ ГУСТОТИ НА УРОЖАЙНІСТЬ. ІНТЕНСИВНІ УМОВИ 
ЛГ 31377, посів 12.04.2020

ЛГ31377 нова генетика від «Лімагрейн» 
на ринку України, яка підтвердила 
в 2019 році свій високий потенціал 
урожайності, особливо за інтенсивних 
технологій вирощування. А 2020 рік не 
був виключенням і в інтенсивних умовах 
підтвердив свій результат. Посушливі 
умови 2020 в окремих регіонах з сильним 
дефіцитом вологи в метровому шарі 
показали, що рекомендації щодо зниження 
густоти стояння рослин на 5-10 тис/га 
від загально прийнятої норми позитивно 
вплинули на формування і наливі зерна. 
Тому при сильному недостатньому 
зволоженні в метровому шарі гурту 
рекомендується зниження густоти, що 
позитивно вплине на результат.

Hydraneo®
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Потенціал урожайності зерна
 в своїй групі стиглості   

Толерантність до посухи та інших 
стресових факторів

Толерантність до пухирчатої сажки

Енергія початкового росту

Швидкість вологовіддачі

Толерантність до фузаріозу 

Стійкість до полягання

9

9

9

9

9

8

8

Середня висота 
рослини 

(максимальна), см
 

250 (320)

НОВИНКА ВІД ЛІМАГРЕЙН В ПЕРШУ 
ЧЕРГУ ЦІКАВА ДЛЯ ГОСПОДАРСТВ ЗІ 
ЗРОШУВАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ. ЗА ТРИ 
РОКИ ВИПРОБУВАНЬ НА ЗРОШУВАЛЬНИХ 
ЛОКАЦІЯХ В УГОРЩИНІ, БОЛГАРІЇ І 
РУМУНІЇ ГІБРИД ЗАРЕКОМЕНДУВАВ СЕБЕ 
З НАЙКРАЩОЇ СТОРОНИ І БЕЗ СУМНІВУ 
В 2021 РОЦІ ВІН ПІДТВЕРДИТЬ СВОЇ 
ПОКАЗНИКИ В ТОВАРНИХ ПОСІВАХ.

Середня кількість 
зерен у ряду 

34-38

Середня кількість  
рядів у качані

18-20

НОВИНКА

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність, ц/га на
базову вологість 15%)

• рекомендується для 
інтенсивних технологій
• хороший гібрид для 
зрошення

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ31415 (ФАО–400 )

ПРИЗНАЧЕННЯ: зерно 

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
зубоподібний 

ТИП ЗЕРНА:  
зубовидний

• чудовий для поливу
• стабільність і високий 
потенціал врожайності 
• висока толерантність до 
посухи
• висока енергія 
початкового росту
• чудові агрономічні 
характеристики

РЕКОМЕНДОВАНА 
ГУСТОТА НА МОМЕНТ 
ЗБИРАННЯ: 

70-75 
тис./га

зона
достатнього
зволоження 

55-70 
тис./га

зона 
недостатнього 
зволоження

45-55 
тис./га

засушлива 
зона

124 ц/га

120 ц/га

123 ц/га

130 ц/га

100 ц/га

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ 
AGRILITY
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Потенціал урожайності зерна
 в своїй групі стиглості   

Толерантність до посухи та інших 
стресових факторів

Толерантність до пухирчатої сажки

Енергія початкового росту

Швидкість вологовіддачі

Толерантність до фузаріозу 

Стійкість до полягання

8

8

7

8

8

9

9

Середня висота 
рослини 

(максимальна), см
 

280 (340)

Середня кількість 
зерен у ряду 

34

Середня кількість  
рядів у качані

14-16

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність, ц/га на
базову вологість 14%)

ДЖОДІ (ФАО–380)

ПРИЗНАЧЕННЯ:  
високоякісний силос, зерно

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньостиглий

ТИП ЗЕРНА: зубоподібний

ТИП РОСЛИНИ: «стей грін»

• відмінний гібрид для 
виробництва силосу з 
високим вмістом сухої 
речовини
• чудові агрономічні якості 
в товарному виробництві
• висока продуктивність та 
стабільність за стресових 
умов

РЕКОМЕНДОВАНА 
ГУСТОТА НА МОМЕНТ 
ЗБИРАННЯ: 

80-85
тис./га

зона
достатнього
зволоження 

60-65
тис./га

зона 
недостатнього 
зволоження

0 — низький показник, 9 — високий показник

• рекомендується для 
вирощування на високому 
агрофоні
• отримання силосу із чудовим 
співвідношенням основних 
компонентів силосної маси

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Гібриди кукурудзи силосного 
призначення

СТОВ «Новий 
Світ-Агро»
122 ц/га

ФГ «Мала 
Виска»
122 ц/га

ФГ 
«Маркобок»
120 ц/га

ТОВ 
«Стрілець»

120 ц/га

ТДВ «Русь»
120 ц/га

Hydraneo®

(ІНВАДОР)
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Потенціал урожайності зерна
 в своїй групі стиглості   

Толерантність до посухи та інших 
стресових факторів

Толерантність до пухирчатої сажки

Енергія початкового росту

Швидкість вологовіддачі

Толерантність до фузаріозу 

Стійкість до полягання

9

9

8

9

7

8

8

Середня висота 
рослини 

(максимальна), см
 

280 (350)

Середня кількість 
зерен у ряду 

38

Середня кількість  
рядів у качані

16-18

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність, ц/га на
базову вологість 14% в зерні)

ЛГ31479 (ФАО–440)

ПРИЗНАЧЕННЯ: 
високоякісний силос 

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньопізній

ТИП ЗЕРНА: зубоподібний 

ТИП РОСЛИНИ: «стей грін»

• силосний гібрид напрямку 
LGAN
• високоякісний силос з 
високою перетравністю 
(DINAG)
• оптимальне співвідношен-
ня зерна і силосу
• гібрид з яскраво вираже-
ним стейгрін ефектом
• чудові агрономічні характе-
ристики

0 — низький показник, 9 — високий показник

РЕКОМЕНДОВАНА 
ГУСТОТА НА МОМЕНТ 
ЗБИРАННЯ: 

75-80
тис./га

зона
достатнього
зволоження 

60-70
тис./га

зона 
недостатнього 
зволоження

45-55
тис./га

засушлива 
зона

• рекомендується для 
вирощування на високому 
агрофоні
• отримання силосу із чудовим 
співвідношенням основних 
компонентів силосної маси

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Тернопільська
обл.
140 ц/га

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ 
AGRILITY

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ
В ЄВРОПІ 
(Урожайність, т/га на базову вологість 15% в зерні)

Spain, 2018, DUERO Burganes 
Frace, 2019, Les Ormes
Slovakia, Banskobystrický 
Hungary, 2019, Bács-Kiskun
Austria, 2018, Groß Sankt Florian
Bulgaria, 2019, Pavlikeni
Romania, 2018, Timisoara
Serbia, 2018, South Banat District

16,7
16,6
16,2
13,5
14,1
11,2
12,5
12,7

КОМПАНІЯ, ЩО СПЕЦІАЛІЗУЄТЬСЯ
ВИКЛЮЧНО НА НАСІННІ
КЛЮЧОВИЙ ГРАВЕЦЬ У СФЕРІ
НАСІННЯ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР

Наша діяльність як компанії, що займається виключно насінням, 
включає дослідження та розробки, виробництво та продаж 
продуктів та послуг, адаптованих до різних грунтово- 
кліматичних умов. Налічуючи  21 дочірнью компанію, що 
охоплює 50 країн світу, Limagrain Europe розробила лінійку 
різних видів сільськогосподарських культур з широким 
асортиментом сортів та гібридів для фермерів і дистриб'юторів.

«Маючи за плечима 50-річний досвід, ми надаємо фермерам інноваційні 
рішення, що базуюються на нашому досвіді у насінництві та землеробстві 
для підтримки сталого виробництва сільськогосподарського господарства».

Антуан Коломбо, Генеральний директор Limagrain Europe
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Найкращий силос 
для найбільших надоїв!

Гібриди кукурудзи силосного напрямку з підвищеною перетравністю клітковини
Джоді / ЛГ 30308 / ЛГ 3285

силос

Компанія «Лімагрейн» досягла успіхів 
в селекції спеціалізованих гібридів для 
виробництва якісного силосу і сьогодні 
посідає провідні позиції на європей-
ському ринку в галузі розвитку та про-
дажу покращених гібридів силосного 
напрямку. «Лімагрейн» від криває мож-
ливості збільшення про дуктивності 
та рентабельності виробникам м’я-
со-молочної продукції із застосуван-
ням повної програми «Лімагрейн» 
(використання покращених гібридів 
«Лімагрейн», правильне збирання та 
закладка кукурудзи на силос, раціо-
ни годування). Інновації в селекції гіб-
ридів для силосу компанії «Лімагрейн» 
відповідають потребі виробників м’я-
со-молочної продукції в застосуванні 
енергоємного силосу.

Чим відрізняються гібриди 
«Лімагрейн» силосного напрямку 
від решти гібридів?

Клітковина тваринним організмом за-
своюється не більш ніж на 50%, а це 
втрати енергії корму. Спеціалісти «Лі-
магрейн» шляхом селекції змінили 
структуру стінок клітковини гібридів 
силосного напрямку для збільшення 
її засвоюваності тваринами, що збіль-
шило енергетичну цінність корму. Пе-
ретравність клітковини зросла в півто-
ра рази.

Успіх виробництва якісного силосу 
полягає в наступному:

1) Використання спеціалізованих 
гібридів для виробництва якісного 
силосу

Компанія «Лімагрейн» сьогодні про-
понує для ринку України 3 гіб риди: 
ЛГ30308, ЛГ3285, Джоді, які мають 
високий потенціал накопичення сухої 
речовини та високу перетравність си-
лосу.

2) Збирання кукурудзи в оптимальні 
строки

Початок збирання в оптимальні тер-
міни передбачає найкращу перетрав-
ність силосу тваринами. Правильна 
стадія збирання — це оптимум вмісту 
крохмалю в зерні та якості зеленої ча-
стини рослини, тому збирання потріб-
но проводити тоді, коли вміст сухої 
речовини в рослині загалом знахо-
диться на рівні 28–35%.

Кукурудза для 
виробництва 
якісного силосу. 
LGNA®

Енергія

Клітковина 

Крохмаль 

Листя 

Стебло 

Качан 

Стрижень 

Покривні  
листя 

Зерно 

Розподіл сухої 
речовини

54%

46%
Енергія корму 

100%  
споживання 

70%  

ко
рист

і
30% відходів 

Як кукурудза 
перетворюється 
на м’ясо та 
молоко?

Відскануй  
і дивись відео

Ку
ку

ру
дз

а



3534  Каталог 2021/22Кукурудза www.lgseeds.com.ua

3) Організація силосної траншеї:
• Щоб запобігти потраплянню землі 
до фуражної маси, силосну траншею 
краще забетонувати, а землю навколо 
неї закласти камінням або засипати 
гравієм.
• Відсутність кисню в силосній тран-
шеї (для якісної ферментації) досяга-
ється гарним трамбуванням та ізоля-
цією траншеї від доступу повітря та 
атмосферної вологи протягом всього 
періоду ферментації та використан-
ня. Силосна траншея щільно вкрива-
ється поліетиленовою плівкою в день 
збирання. Поверх плівки розміщують 
вантаж, наприклад старі гумові авто-
мобільні шини.

4) Подрібнення кукурудзи на силос:
Залежно від вмісту сухої речовини 
середня довжина різки повинна бути 
такою:

Гібриди кукурудзи з логотипом LG Animal Nutrition®
Компанія «Лімагрейн» відкрила спеціальну програму селекційного виве-
дення гібридів силосної кукурудзи десятки років тому. Ця програма ціл-
ком адаптована до потреб молочного скотарства та виробництва м’яса. 
Співпрацюючи з дослідниками та спеціалістами в галузі годівлі корів, ми 
створили стандарти для оцінки та вимірювання поживних якостей гібридів 
силосної кукурудзи.

Під час селекційного процесу всі гібриди перевіряються в першу чергу за 
польових умов. Врожайні, стійкі до хвороб гібриди та ті, що мають перева-
ги за іншими показниками, надалі проходять тестування на поживні якості. 
Тести проводять на селекційних станціях протягом декількох років, атакож 
під час випробувань, що передують реєстрації. Гібриди, які показали від-
мінні результати, продаються як кращі для годівлі тварин та отримують ло-
готип LG Animal Nutrition®

Ці переваги значно збільшують фінансовий прибуток від виробництва 
молока. Гібриди LG Animal Nutrition® допомагають зменшити витрати на 
виробництво кожного літра молока, а також відповідають потребам ко-
рів. Таким чином, використання LG Animal Nutrition® сприяє збільшенню 
продуктивності тварин, зберігаючи здоров’я поголів’я. Гібриди LG Animal 
Nutrition® на сьогодні — один з найкращих та найпростіших способів збіль-
шити прибуток виробників молока.

Переваги гібридів LG Animal 
Nutrition® базуються на пожив-
них властивостях силосу — вмісті 
крохмалю та покращеній пере-
травності клітковини. Це дає змо-
гу забезпечити:
• краще поїдання силосу тварина-

ми;
• молочну продуктивність;
• якість молока;
• здоров’я корів;
• прибуток.

Отже, гібриди з логотипом LG 
Animal Nutrition® мають на ринку 
такі переваги для тваринництва:
• більший вихід доступної твари-

нам енергії з гектара;
• краще споживання силосу коро-

вами;
• збільшення виробництва моло-

ка;
• покращення якості молока;
• підтримка здоров’я корів.

ВИСОКОЯКІСНИЙ СИЛОС

Вміст сухої речови-
ни, %

Довжина шматочків 
силосної маси, мм

28 15-19

32 10-15

35 і більше 8-10

5) Закладання кукурудзи на силос:
Одразу після збирання кукурудзи 
вміст сухої речовини є максимальним, 
і якість закладання значною мірою 
впливає на збереження цінних власти-
востей силосної маси. Тому важливе 
правильне подрібнення та максималь-
не трамбування зеленої маси в тран-
шеї, щоб витіснити повітря, що спри-
ятиме ферментації та консервуванню 
силосу.

В силосній траншеї значні втрати енер-
гії відбуваються здебільшого тоді, 

коли вона вже відкрита та згодовуєть-
ся. Щоб зменшити втрати енергії, по-
трібно обмежити площу забору сило-
су з траншеї на глибину 10 см на день 
взимку та 20 см — влітку.
Трамбування:

Що дає краща перетравність 
клітковини?

1) Більше споживання — вища продук-
тивність

2) Вище пік лактації, краща лактаційна 
крива

3) Вища ефективність корму (молоко/
споживання тощо)

4) Забезпечення енергією, жуйка — 
нижче ризик ацидозу

5) Зростання dNDF на 1% дає:

- зростання споживання СР на 0,17 кг

- зростання надоїв на 0,25 кг

- зростання ваги на 0,04 кг

Особливість силосних гібридів «Лімагрейн» — деструк-
туроване лігнінове кільце.

Перетравність клітковини —  
приховане джерело прибутку.

Економіка на 1 гектар
1% dNDF = 0,25 кг молока / корова 
/ день
З1 га отримують корму на 3 корови,
300 днів лактації = 225 кг молока 
= 1305 грн

1% dNDF 1305 грн/гa

2% dNDF 2610 грн/га

3% dNDF 3915 грн/га

4% dNDF 5220 грн/гa
* З розрахунку 1 кг молока = 5,80 грн

Економіка на 100 гектарів
1% NDFD = 0,25 кг молока / коро-
ва / день
З 100 га отримують корму на 300 
корів,
300 днів лактації = 22 500 кг моло-
ка = 130 500 грн

1% dNDF 130 500 грн/гa

2% dNDF 261 000 грн/га

3% dNDF 391 500 грн/га

4% dNDF 522 000 грн/гa

Збільшення перетравності
клітковини на 1,5% компенсує 
різницю у вартості насіння,
решта — ваш чистий прибуток.

Звичайна кукурудза
Середня перетравність

стінок клітин
(Average Dinag)

Спеціалізована  
силосна кукурудза 

LGAN
Висока перетравність

стінок клітин  
(High Dinag)

Lignines                Hémicelluloses

↘   Лігнін 
Зупиняє «клітковинні» бактерії
↘  Кукурудза LGAN
Має кращу перетравність стінок клітин, таким 
чином клітковина більш доступна
↘  3 LGAN
Бактерії краще використовують доступну енергію 
з клітковини (у збалансованому раціоні)
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Лінійка спеціалізованих силосних гібридів компанії «Ліма-
грейн» з ФАО 230 до ФАО 380 дає змогу оптимально їх по-
зиціонувати з урахуванням теплозабезпеченості регіонів. 
Зважаючи на біологічно-господарські особливості гібридів, 
є можливість оптимально використати ресурсно-техноло-
гічний потенціал господарств.

Основні вимоги при заготівлі силосу:

• підвищений вміст зерна при збиранні;
• підвищена перетравність клітковини;
• підвищена урожайність сухих речовин;
• толерантність до патогенів (фузаріоз, гельмінтоспоріоз, 
сажка та інші).
Більшість гібридів кукурудзи «Лімагрейн» можна вико-
ристовувати для виробництва як зерна, так і силосу, проте 
компанія може запропонувати спеціалізовані силосні гібри-
ди — ЛГ30308 (ФАО 310), ЛГ3285 (ФАО 270), Джоді (ФАО 380).
Спеціалістами компанії «Лімагрейн» разом з фахівцями 
з Вінницького інституту кормів та сільського господарства 
поділля НААН в Україні було проведено лабораторні та го-
дівельні досліди з визначення перетравності та позитивної 
дії силосу з гібридів «Лімагрейн» на продуктивність корів.

Складові перетравності 

Оцінка продуктивної дії  
силосу з гібридів  
кукурудзи компанії  
«Лімагрейн» при виробництві 
молока та яловичини

Гібрид Середня 
маса  
рослини, г

Вологість, 
%

Листя Стебла Початки В тому числі ФАО

Зерно Обгортки Стрижені

LG 32.32 774 64,32 23,0 31,0 46,0 26,3 12,1 7,6 230

LG 32.85 824 70,33 22,8 28,2 48,4 29,4 7,9 8,4 270

JODIE 848 69,34 24,2 31,1 44,7 26,3 8,4 10,0 380

Показник  
продуктивності

Дослідна група Контрольна група
±

18.01.2014 14.03.2014 18.01.2014 14.03.2014
Середньодобовий 
надій, кг 22,62 24,33 21,38 22,52 +1,81

(+8,03%)

Жирність молока, % 3,88 3,91 3,85 3,82 +0,09
(+2,35%)

Вміст білку в  
молоці, % 3,16 3,23 3,21 3,25 -0,02

Молочна продуктивність та якість молока 
(ПрАТ «АгроФорт») n = 50 М ± m, 56 днів обліку

Клітинна стінка %  перетравність Цитоплазма %  перетравність

Пектини 2 50-100 Крохмаль 30 100

Лігнін 3  0 Розчинні цукри 5 100

Геміцелюлоза 18 20-100 Протеїн до 7 95

Целюлоза 22 20-100 Ліпіди 3 100

Група корів Кількість 
корів у 

групі, гол.  

Середньо- 
добовий  
надій, кг

Середній вміст 
у молоці, %

Кількість 
молока, 4,0 % 
жирності, кг

Базове
господарство

жиру білку

Дослід 15 28,90 ± 1,61 3,69 3,21 433,7 ПСП «Пісківське»

Контроль 15 26,70 ± 2,72 3,41 3,12 399,9 ПСП «Пісківське»

Дослід 36 22,02 ± 3,68 3,69 3,21 681,3 ДП ДГ  
«Олександрівське»

Контроль 36 20,36 ± 4,31 3,55 3,25 614,5 ДП ДГ  
«Олександрівське»
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Порівняльна таблиця гібридів кукурудзи компанії «Лімагрейн»

Гібрид ЛГ30189 ЛГ30215 Жаклін ЛГ30273 ЛГ31272 ЛГ31284 ЛГ30315 Адевей ЛГ30308 ЛГ31330 ЛГ3350 ЛГ31377 ЛГ31388 Джоді ЛГ31415 
(Інвадор) ЛГ31479

ФАО 210 220 240 260 270 280 280 290 310 320 350 350 360 380 400 440

Група стиглості середньо 
ранній

середньо 
ранній середньоранній середньо 

ранній середньоранній середньоранній середньоранній середньоранній середньо 
стиглий середньопізній середньо 

стиглий
середньо

ранній середньопізній середньо 
стиглий зубоподібний середньопізній

Тип зерна зубоподібний кременисто- 
зубоподібний

кременисто- 
зубовидний

кременисто- 
зубоподібний

кременисто- 
зубовидний

кременисто- 
зубовидний зубовидний кременисто- 

зубоподібний
кременисто- 

зубоподібний зубоподібний зубоподібний зубоподібний зубовидний зубоподібний зубоподібний зубовидний

Тип рослини «стей грін» «стей грін» «стей грін» «стей грін» «стей грін» «стей грін» «стей грін» «стей грін» «стей грін» «стей грін» «стей грін» «стей грін» «стей грін»

Середня висота рослини  
(максимальна) 240 (320) 260 (320) 270 (355) 270 (340) 260 (360) 260 (360) 250 (340) 270 (340) 265 (345) 255 (320) 280 (350) 280 (350) 251 (350) 250 (320) 280 (350) 280 (350)

Середня кількість рядів у качані 14–16 14–16 14 14–16 14–16 16 14–16 14–16 14–16 16-18 14–16 16–18 16–18 18-20 16–18 16–18

Середня кількість зерен у ряду 32 30 31 32 32 30-32 35 34 38-40 34 39 38 34-38 38 38

Середня маса 1000 зерен в гр. 250 250 300 310 335 310 250 350 295 330 300 275 330

Потенціал урожайності зерна  
в своїй групі стиглості 9 9 9 9 9+ 9 9 9 8 9 9 9 8 8 9 9

Швидкість вологовіддачі 8 8 7 8 8 8 9 7 8 9 9 8 8 8 9 7

Толерантність до пухирчатої сажки 8 9 9 8 9 8 9 8 9 8 7 8 9 7 9 8

Стійкість до вилягання 7 8 8 8 9 9 8 9 7 9 9 9 9 9 8 8

Толерантність до посухи  
та інших стресових факторів 8 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 8 9 9

Толерантність до фузаріозу 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 9 8 9 8 8

Енергія початкового росту 9 8 8 8 8 9 7 9 7 9 8 9 9 8 9 9

Використання

Крупа + +

Високоякісний силос  + + +

Силос + + + + + +

Зерно + + + + + + + + + + + + + +

Біогаз + + + +

Рекомендована 
густота  

до збирання, 
зерно/силос

Зона достатнього 
зволоження, тис./га 70–85/85–95 70–80/85–95 75–85 70–80 75–85 70–85 70–80 70–80/85–95 85–95 70–75 70–75 70–75 70–75 70–75/80–85 70–75 75–80

Зона недостатнього 
зволоження, тис./га 65–75 60–70 60–70 60–70 60–70 60–70 60–70 60–70 70–75 60–70 60–70 60–70 60–70 60–65/60–65 55-70 60–70

Засушлива зона, тис./га 50–60 50–55 50–55 50–55 50–55 50–55 45–50 45–50 45–50 45–50 45–50 45–50 45–55 45–50 45-55 45–55
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* висота може змінюватись від 
азотного живлення, кліматичних 
умов та вологозабезпечення 
* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 

8

9

8

8

8

9

9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

0 — низький показник, 9 — високий показник

Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Фомопсис (Phomopsis)  

Суха гниль (Rhizopus)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Фомоз (Phoma)

9

9

7

8

8

8

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
ранній

ТИП РОСЛИНИ: 
середньорослий * 

• дуже ранній 
високопродуктивний гібрид
• стабільний і надійний з 
високим вмістом олії

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на 
стандартну вологість 7%)

ЛГ5377

Середня висота 
рослини, см

 
155

Середній діаметр 
кошика, см 

15,9

Середня маса 
1000 зерен, г

70

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 
зона
достатнього
зволоження 
зона 
недостатнього 
зволоження

55-60 
тис./га

50-55 
тис./га

Відскануй  
і дивись відео

РАННІЙ, 
ВИСОКОПОТЕНЦІЙНИЙ 
ГІБРИД З ГАРНИМ 
ФІТОСАНІТАРНИМ 
ПРОФІЛЕМ

ТОВ «Вега 
Агро»

36 ц/га

АХ Епіцентр
42 ц/га

ПП 
Юхимівське

46 ц/га

ТОВ 
«Ічнянське»

46 ц/га

ФГ 
«Геркулес»
41 ц/га

ТОВ 
«Родіна»
30 ц/га

ПрАТ 
«Кремінь»
42 ц/га

Сумська 
обл. 
49 ц/га

ПВГ 
Поточище

37 ц/га

Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 

8

9

8

8

8

9

9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

0 — низький показник, 9 — високий показник

Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Фомопсис (Phomopsis)  

Суха гниль (Rhizopus)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Фомоз (Phoma)

9

9

7

8

8

8

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на 
стандартну вологість 7%)

• рекомендований для  
Лісостепу та Степу України
• рекомендується 
дотримуватись норми висіву

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ50270 ** Стійкість до відомих рас несправжньої борошнистої роси 
у континентальній Європі на момент реєстрації гібрида

РАННІЙ, ШВИДКО 
ЗВІЛЬНЯЄ ПОЛЯ, 
ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ ПОСІВУ 
ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ

* висота може змінюватись від 
азотного живлення, кліматичних 
умов та вологозабезпечення 
* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
ранній

ТИП РОСЛИНИ: 
середньорослий * 

• ранній холодостійкий гібрид
• толерантний до 
посушливих умов
• високий вихід олії
• стійкий до вовчка рас А–G
• стійкий до нових рас 
несправжньої борошнистої 
роси **

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 
зона
достатнього
зволоження 
зона 
недостатнього 
зволоження

55-60 
тис./га

50-55 
тис./га

Середня висота 
рослини, см

 
155

Середній діаметр 
кошика, см 

15,9

Середня маса 
1000 зерен, г

70

Під класичну технологіюПід класичну технологію

Миколаївська 
обл.
38 ц/га

Харківська 
обл.
46 ц/га

Черкаська 
обл.
50 ц/га

ТОВ СП 
«Агродім»
45 ц/га

СТОВ «Новий 
Світ-Агро»

45 ц/га

ТОВ ДП 
«Зернятко»

41 ц/га

Со
ня

ш
ни

к

• гібрид адаптований до 
вирощування в регіонах зі 
скороченим періодом вегетації, 
є оптимальним гібридом для 
посіву озимини.
• рекомендований для 
центрально західних та 
північних регіонів 

РЕКОМЕНДАЦІЇ:
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* висота може змінюватись від 
азотного живлення, кліматичних 
умов та вологозабезпечення 
* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 

9

9

9

9

8

8

8

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

0 — низький показник, 9 — високий показник

Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Фомопсис (Phomopsis)  

Суха гниль (Rhizopus)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Фомоз (Phoma)

8

8

8

7

9

8

ГРУПА СТИГЛОСТІ: ранній 
ТИП РОСЛИНИ: низькорослий 
для своєї групи стиглості * 

• ранній високопродуктивний 
гібрид 
• високотолерантний до посухи
• високий вихід олії
• гібрид для зон поширення 
вірулентних рас вовчка
• стійкий до вовчка рас А-G+
• толерантний до основних 
хвороб
• стійкий до нових рас не-
справжньої борошнистої 
роси **

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на 
стандартну вологість 7%)

ЛГ50480

Середня висота 
рослини, см

 
140

Середній діаметр 
кошика, см 

17

Середня маса 
1000 зерен, г

67

РАННІЙ, НИЗЬКОРОСЛИЙ! 
ЗАБЕЗПЕЧИТЬ МАКСИМАЛЬНИЙ 
УРОЖАЙ В ПОСУШЛИВИХ 
УМОВАХ ТА ЗОНАХ 
ПОШИРЕННЯ ВІРУЛЕНТНИХ РАС 
ВОВЧКУ! 

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 
зона
достатнього
зволоження 

зона 
недостатнього 
зволоження

ДО 55 
тис./га

45-50 
тис./га

** Стійкість до відомих рас несправжньої борошнистої роси 
у континентальній Європі на момент реєстрації гібрида

ФГ Зміївська
41 ц/га

ТОВ НВП 
«Сортостанція»
41 ц/га

ТОВ 
«Агролюкс»
50 ц/га

ТОВ «Сосоновка 
Агро»

37 ц/га

ПП 
Андріївське
42 ц/га

ФГ Агро-
Володимир

49 ц/га

ТОВ «Маяк»
33 ц/га

Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 

8

9

8

8

9

8

9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

0 — низький показник, 9 — високий показник

Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Фомопсис (Phomopsis)  

Суха гниль (Rhizopus)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Фомоз (Phoma)

8

9

7

8

8

8

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на 
стандартну вологість 7%)

• рекомендований для 
Лісостепу
і Полісся та півночі Степу 
України
• рекомендований для 
інтенсивних технологій 
вирощування
• рекомендується 
дотримуватись 
рекомендованої норми висіву

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ5478 ** Стійкість до відомих рас несправжньої борошнистої роси 
у континентальній Європі на момент реєстрації гібрида

ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ 
ІНТЕНСИВНИЙ ГІБРИД! ГАРНЕ 
ПОЄДНАННЯ СТАБІЛЬНОСТІ І 
АГРОНОМІЧНИХ  ЯКОСТЕЙ.

* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній-ранній

ТИП РОСЛИНИ: середньорослий 
для своєї групи стиглості * 

• високоврожайний і стабільний
• стабільно високий результат 
урожайності 
у високоурожайних умовах
• високий вихід олії 
• стійкий до вовчка рас А–F
• толерантний до основних 
хвороб
• стійкий до нових рас несправж-
ньої борошнистої роси **

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 
зона
достатнього
зволоження 
зона 
недостатнього 
зволоження

ДО 55 
тис./га

45-50 
тис./га

Середня висота 
рослини, см

 
165

Середній діаметр 
кошика, см 

17

Середня маса 
1000 зерен, г

65

Відскануй  
і дивись відео

Під класичну технологію

ПП 
Юхимівське

46 ц/га
ТОВ «Агро 
Овен»
42 ц/га

ФГ «Бутенко»
47 ц/га

СФГ Урожай
44 ц/га

ТОВ СП 
«Агродім»
46 ц/га

ТОВ «Сосоновка 
Агро»
44 ц/га

АХ Епіцентр
43 ц/га

ПрАТ 
«Кремінь»

46 ц/га

НОВИНКА

ТОВ «Вега 
Агро»

41 ц/га

Со
ня

ш
ни

к

• рекомендований для Півдня 
та Сходу  України
• пластичний до різних
технологий вирощування.
• завдяки короткому періоду вегетації, можливо 
використовувати для пізніх та пожнивних посівів 
• придатний для культивації на зрошенні в 
умовах Півдня та Південного Сходу України.
• рекомендується дотримуватись 
рекомендованої норми висіву

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Під класичну технологію
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* висота може змінюватись від 
азотного живлення, кліматичних 
умов та вологозабезпечення 
* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 

8

9

8

7

9

8

8

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

0 — низький показник, 9 — високий показник

Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Фомопсис (Phomopsis)  

Суха гниль (Rhizopus)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Фомоз (Phoma)

9

9                   

7

8

8

8

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній
 
ТИП РОСЛИНИ: 
середньорослий для своєї 
групи стиглості * 

• високоврожайний і 
стабільний
• толерантний до посушливих 
умов
• високий вихід олії
• стійкий до вовчка рас А–G 
• висока енергія початкового 
росту

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на 
стандартну вологість 7%)

• рекомендований для 
лісостепу та степу України
• рекомендований для інтенсивних 
технологій вирощування
• дотримуватись рекомендованої 
норми висіву

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ5485

Середня висота 
рослини, см

 
160

Середній діаметр 
кошика, см 

16

Середня маса 
1000 зерен, г

72

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 

зона
достатнього
зволоження 

зона 
недостатнього 
зволоження

ДО 55 
тис./га

50-55 
тис./га

ФГ Агро-
Володимир

39 ц/га

ТОВ «ТАС 
Агро Центр»

39 ц/га

ФГ «Бутенко»
43 ц/га

ТОВ ДП 
«Зернятко»
41 ц/га

ТОВ «АФ 
П’ятихатська»
38 ц/га

ПП «Перемога 
АВК»Центр»
39 ц/га

Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 

8

9

9

9

8

8

9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

0 — низький показник, 9 — високий показник

Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Фомопсис (Phomopsis)  

Суха гниль (Rhizopus)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Фомоз (Phoma)

7

9

7

7

8

8

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на 
стандартну вологість 7%)

• рекомендований для 
степової  
та лісостепової зони України
• рекомендований для інтенсивних 
та напівінтенсивних технологій 
вирощування
• дотримуватись рекомендованої 
норми висіву

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ50514 ** Стійкість до відомих рас несправжньої борошнистої роси 
у континентальній Європі на момент реєстрації гібрида

ПЛАСТИЧНИЙ, 
ШИРОКОРАЙОНОВАНИЙ 
ГІБРИД. ВИСОКА 
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ІРЖІ ТА  
ВИСОКИЙ ВМІСТ ОЛІЇ!

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТИП РОСЛИНИ: середньорос-
лий для своєї групи стиглості * 

• стабільний з високим потен-
ціалом  
• толерантність до посушливих 
умов 
• високий вихід олії 
• добре вираженні лідерські 
якості  
• стійкий до вовчка рас А-G 
• гарний фітосанітарний профіль
• адаптованний до різних зон 
вирощування
• стійкий до нових рас несправж-
ньої борошнистої роси ** 
• висока толерантність до іржі

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 
зона
достатнього
зволоження 
зона 
недостатнього 
зволоження

ДО 55
тис./га

45-50 
тис./га

Середня висота 
рослини, см

 
155

Середній діаметр 
кошика, см 

16,7

Середня маса 
1000 зерен, г

62

* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

Під класичну технологію

ПП «АВК 
Перемога»
40 ц/га

ПРАТ 
«БПП»
37 ц/га

НВФ 
Урожай
54 ц/га

ТОВ
«Україна»

34 ц/гаСТОВ АФ 
АгроРось

51 ц/га

ФГ Агро-
Володимир

50 ц/га

ФГ Агро 3
50 ц/га

ВИСОКОВРОЖАЙНИЙ 
ГІБРИД ДЛЯ ІНТЕНСИВНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ 
В ЛІСОСТЕПУ І ІНТЕНСИВНИХ 
РАЙОНАХ СТЕПУ УКРАЇНИ

НОВИНКА

Со
ня

ш
ни

к

Під класичну технологію
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* висота може змінюватись від 
азотного живлення, кліматичних 
умов та вологозабезпечення 
* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 

9

9

9

7

8

9

8

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

0 — низький показник, 9 — високий показник

Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Фомопсис (Phomopsis)  

Суха гниль (Rhizopus)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Фомоз (Phoma)

7

7                   

7

7

7

7

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній
 
ТИП РОСЛИНИ: 
середньорослий для своєї 
групи стиглості * 

• жаростійкий 
високопродуктивний гібрид
• перший та найкращий 
гібрид зі стійкістю до вовч-
ка рас А–G
•  пластичний до умов  та 
технологій вирощування
• високотолерантний до 
посушливих умов

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на 
стандартну вологість 7%)

• рекомендований для
Зони степу
• найкраще рішення для 
полів, заражених вовчком

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ТУНКА

Середня висота 
рослини, см

 
150

Середній діаметр 
кошика, см 

15,9

Середня маса 
1000 зерен, г

73

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 
зона
достатнього
зволоження 
зона 
недостатнього 
зволоження

ДО 55 
тис./га

45-50 
тис./га

ЛІДЕР ПО ЖАРОСТІЙКОСТІ 
ТА СТАБІЛЬНОСТІ, 
ПЛАСТИЧНИЙ ДО 
КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН 
ТА ТЕХНОЛОГІЙ 
ВИРОЩУВАННЯ Полтавська ДСГДС 

ім. М.І. Вавілова
41 ц/га

Трайгон 
Фармінг
41 ц/га

СТОВ «ім 
Ватутіна»
35 ц/га

СТОВ АФ 
«Україна нова»

35 ц/га ФГ
«СУЛІМОВ»

34 ц/га

ТОВ НВП 
«Сортостанція»
36 ц/га

Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 

9

9

8

7

9

9

8

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

0 — низький показник, 9 — високий показник

Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Фомопсис (Phomopsis)  

Суха гниль (Rhizopus)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Фомоз (Phoma)

7

7

7

7

7

7

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на 
стандартну вологість 7%)

• рекомендований для всіх 
зон вирощування, особливо 
для зон, заражених вовчком
• не рекомендується 
загущення посівів
• рекомендуємо на Півдні 
для зрошення

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ5580
ВИСОКОВРОЖАЙНИЙ ТА 
ПЛАСТИЧНИЙ  ДЛЯ  ЗОН 
УРАЖЕННЯ ВОВЧКОМ
ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТИП РОСЛИНИ: серед-
ньорослий для своєї групи 
стиглості * 

• стійкий до вовчка рас А–G
• високопродуктивний 
гібрид
• пластичний до умов виро-
щування
• висока енергія початково-
го росту
• відмінна стійкість до 
посухи

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 

зона
достатнього
зволоження 
зона 
недостатнього 
зволоження

ДО 55
тис./га

45-50 
тис./га

Середня висота 
рослини, см

 
155

Середній діаметр 
кошика, см 

15,9

Середня маса 
1000 зерен, г

73

* висота може змінюватись від 
азотного живлення, кліматичних 
умов та вологозабезпечення 
* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

Під класичну технологію

ТОВ НВП 
«Сортостанція»
36 ц/га

ТОВ «Орбіта»
42 ц/га

СК «Дружба»
38 ц/га

Полтавська ДСГДС 
ім. М.І. Вавілова

40 ц/га

ФГ 
«СУЛІМОВ»

34 ц/га

ТОВ «Агро 
Овен»
42 ц/га

ТОВ 
«Родіна»
33 ц/га

СТОВ АФ 
«Україна нова»

33 ц/га

Со
ня

ш
ни

к

Під класичну технологію
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* висота може змінюватись від 
азотного живлення, кліматичних 
умов та вологозабезпечення 
* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 

9

9

8

7

9

9

8

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

0 — низький показник, 9 — високий показник

Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Фомопсис (Phomopsis)  

Суха гниль (Rhizopus)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Фомоз (Phoma)

7

7                   

7

7

7

7

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній
 
ТИП РОСЛИНИ: 
середньорослий для своєї 
групи стиглості * 

• стійкий до вовчка рас A–G+
• високотолерантний до 
посухи
• високопродуктивний гібрид
• висока енергія початкового 
росту

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на 
стандартну вологість 7%)

• рекомендований для 
для півдня та сходу України
• не рекомендується 
загущення посівів

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ5582

Середня висота 
рослини, см

 
155

Середній діаметр 
кошика, см 

15,8

Середня маса 
1000 зерен, г

72

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 

зона
достатнього
зволоження 

зона 
недостатнього 
зволоження

ДО 55 
тис./га

45-50 
тис./га

ГІБРИД  ДЛЯ ПІВДНЯ 
УКРАЇНИ ІЗ ПІДВИЩЕНОЮ 
СТІЙКІСТЮ ДО НОВИХ РАС 
ВОВЧКУ

ТОВ АФ 
«МИР»
45 ц/га

СТОВ АФ 
«Україна нова»
33 ц/га

ТОВ НВП 
«Сортостанція»

36 ц/га

ПП АФ 
«Промінь»

37 ц/га

ФГ
«СУЛІМОВ»

34 ц/га

Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 

8

8

9

8

9

9

8

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

0 — низький показник, 9 — високий показник

Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Фомопсис (Phomopsis)  

Суха гниль (Rhizopus)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Фомоз (Phoma)

8

8

8

8

7

8

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на 
стандартну вологість 7%)

• рекомендований для 
Лісостепу і Полісся та півночі 
Степу України;
• рекомендований для 
інтенсивних технологій 
вирощування;
• дотримуватись 
рекомендованої норми висіву

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ50510 ** Стійкість до відомих рас несправжньої борошнистої роси 
у континентальній Європі на момент реєстрації гібрида

ВИСОКОВРОЖАЙНИЙ ГІБРИД 
ДЛЯ ІНТЕНСИВНИХ УМОВ 
ТА ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ГОСПОДАРСТВ ЦЕНТРУ, 
ПІВНОЧІ ТА ЗАХОДУ УКРАЇНИ

* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній
ТИП РОСЛИНИ: середньорослий 
для своєї групи стиглості * 

• високий потенціал урожайності
• добрий вихід олії
• пластичний
• стійкість до вовчка рас A-F, 
толерантність до G
• висока толерантність до 
більшості хвороб
• рослина має здоровий вигляд 
до кінця вегетації
• стійкий до нових рас 
несправжньої борошнистої 
роси **

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 
зона
достатнього
зволоження 
зона 
недостатнього 
зволоження

ДО 55 
тис./га

50
 тис./га

Середня висота 
рослини, см

 
160

Середній діаметр 
кошика, см 

17,5

Середня маса 
1000 зерен, г

68

Відскануй  
і дивись відео

Під класичну технологію

ТОВ АФ 
«МИР»
45 ц/га

ТОВ «Аграрна 
компанія 2004»
42 ц/га

ПОСП 
«Геворг»
41 ц/га

ТОВ «Плиски 
Агро»
54 ц/га

АХ Епіцентр-
Агро

44 ц/га

ТОВ «Агро 
Овен»

43 ц/га

ФГ Зміївська
46 ц/га

СФГ Урожай
45 ц/га

ТОВ «Вега 
Агро»

42 ц/га

НОВИНКА

Со
ня

ш
ни

к

Під класичну технологію
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* висота може змінюватись від 
азотного живлення, кліматичних 
умов та вологозабезпечення 
* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 

8

8

9

7

9

8

8

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

0 — низький показник, 9 — високий показник

Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Фомопсис (Phomopsis)  

Суха гниль (Rhizopus)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Фомоз (Phoma)

8

9

8

8

7

8

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТИП РОСЛИНИ: 
середньорослий * 

• середньоранній 
високопродуктивний гібрид
• пластичний до умов 
вирощування
• стійкий до вовчка рас А–Е

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на 
стандартну вологість 7%)

• потенціал урожайності 
максимально розкривається 
при до триманні інтенсивної
технології вирощу вання та сівозміни
• рекомендований для всіх зон 
вирощування соняшнику
• рекомендується дотримання 
густоти стояння

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

Середня висота 
рослини, см

 
155

Середній діаметр 
кошика, см 

15,5

Середня маса 
1000 зерен, г

71

Відскануй  
і дивись відео

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 

зона
достатнього
зволоження 

зона 
недостатнього 
зволоження

ДО 55 
тис./га

45-50
тис./га

ТОВ
«Коджен Б»

43 ц/гаПОСП 
«Геворг»
39 ц/га

СФГ Урожай
44 ц/га

ТОВ СП 
«Агродім»
44 ц/га

Трайгон 
Фармінг
43 ц/га

ТОВ «Вега 
Агро»

42 ц/га

ТОВ ДП 
«Зернятко»

45 ц/га

Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 

9

7

8

7

8

7

9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

0 — низький показник, 9 — високий показник

Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Фомопсис (Phomopsis)  

Суха гниль (Rhizopus)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Фомоз (Phoma)

7

8

8

8

8

8

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на 
стандартну вологість 7%)

• рекомендований для 
південних районів Луганської,
Донецької, Дніпропетровської, 
Запорізької, Херсонської, 
Миколаївської та Одеської областей
• рекомендований для вирощування в 
зоні Степу, особливо в зонах сильного 
ураження вовчком

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ50505
ВИСОКІ АГРОНОМІЧНІ ЯКОСТІ В 
ПОЄДНАННІ З МАКСИМАЛЬНОЮ 
СТІЙКІСТЮ ДО ВОВЧКУ

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТИП РОСЛИНИ: середньорос-
лий для своєї групи стиглості * 

• толерантний до посушливих 
умов
• стійкість до вовчку – програма 
OR-X
• високий вихід олії
• стійкий до нових рас не-
справжньої борошнистої роси
• для регіонів з сильним ура-
женням вовчком

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 
зона
достатнього
зволоження 

зона 
недостатнього 
зволоження

ДО 55
тис./га

45-50 
тис./га

Середня висота 
рослини, см

 
177

Середній діаметр 
кошика, см 

15

Середня маса 
1000 зерен, г

70

* висота може змінюватись від 
азотного живлення, кліматичних 
умов та вологозабезпечення 
* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

Під класичну технологію

ТОВ «Зоря»
32 ц/га

ТОВ АФ 
«МИР»
42 ц/га

ТОВ НВП 
«Сортостанція»

33 ц/га

ГІБРИД З ГАРНОЮ 
ТОЛЕРАНТНІСТЮ ДО 
ПОСУХИ ТА ІНТЕНСИВНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ

OR-X

OR-X програма – це стійкість гібрида  до 
вовчка раси A-G, та висока толерант-
ність до наступної більш агресивнішої, 
ніж G раса. Дані гібриди створені на базі 
нової  генетики Лімагрейн і отримали 
свій абсолютно новий рівень генетичного 
захисту – OR-X МУЛЬТИТОЛЕРАНТНІСТЬ 
до вовчка шляхом комплексної комбінації 
різних адитивних генів скомбінованих 
селекціонерами в одному продукті.

Со
ня

ш
ни

к

Під класичну технологію

ЛГ5635
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* висота може змінюватись від 
азотного живлення, кліматичних 
умов та вологозабезпечення 
* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 

9

8

8

7

9

7

9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

0 — низький показник, 9 — високий показник

Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Фомопсис (Phomopsis)  

Суха гниль (Rhizopus)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Фомоз (Phoma)

7

8           

8

7

7

7

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній
 
ТИП РОСЛИНИ: 
середньорослий для своєї 
групи стиглості * 

• стійкість до вовчку – 
програма OR-X
• високий вихід олії
• для регіонів з сильним 
ураженням вовчком 
•  оптимальне генетичне 
рішення проблем з вовчком

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на 
стандартну вологість 7%)

• гібрид помірно 
інтенсивного типу
• рекомендований для вирощу-
вання в зоні Степу
• за більш детальною інформаці-
єю звертайтесь до регіонального 
менеджера

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ50585

Середня висота 
рослини, см

 
178

Середній діаметр 
кошика, см 

15,7

Середня маса 
1000 зерен, г

71

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 
зона
достатнього
зволоження 

зона 
недостатнього 
зволоження

ДО 55 
тис./га

45-50 
тис./га

ЧУДОВЕ ПОЄДНАННЯ 
ПЛАСТИЧНОСТІ  З ВИСОКОЮ 
СТІЙКІСТЮ  ДО НОВИХ РАС 
ВОВЧКУ

OR-X

СТОВ АФ 
«Україна нова»
33 ц/га

АЛСО 
«Інгулець»

38 ц/га

ТОВ «Сосоновка 
Агро»

37 ц/га

ТОВ АФ 
«МИР»
44 ц/га

ТОВ НВП 
«Сортостанція»

35 ц/га

OR-X програма – це стійкість гібрида  до 
вовчка раси A-G, та висока толерант-
ність до наступної більш агресивнішої, 
ніж G раса. Дані гібриди створені на базі 
нової  генетики Лімагрейн і отримали 
свій абсолютно новий рівень генетичного 
захисту – OR-X МУЛЬТИТОЛЕРАНТНІСТЬ 
до вовчка шляхом комплексної комбінації 
різних адитивних генів скомбінованих 
селекціонерами в одному продукті.

Під класичну технологію
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Інноваційна технологія
післясходового захисту соняшнику
від двосім’ядольних бур’янів

Нові можливості післясходового захисту соняшнику від бур’янів
Висока ефективність проти видів осотів, нетреби, амброзії, лободи
Гнучкість застосування: від 2 до 8 листків культури

www.fmc.com.ua

Експрес®

Експрес рішення!

Компанія «Лімагрейн» пропонує для аграріїв України південного регіону гібриди соняшнику ЛГ59580, 
ЛГ50479 СХ, ЛГ50529 СХ, ЛГ50609 СХ для використання з післясходовим гербіцидом Express® компанії 
FMC. Гібрид ЛГ59580 має генетичну стійкість до гербіциду Express®

Переваги, якими можуть скористатися аграрії при викорис-
танні гібридів соняшника ЛГ59580, ЛГ50479 СХ, ЛГ50529 СХ, 
ЛГ50609 СХ і гербіциду Express® – це  боротьба з широким 
спектром одно – та багаторічних дводольних бур’янів, гнуч-
кість внесення гербіциду в часі від 2 до 8 листків соняшнику, 
післясходове використання, відсутність обмежень щодо 
ротації культур в сівозміні. 

До складу Express® входить добре відома діюча речови-
на трибенурон-метил, що швидко (протягом 3-х годин) 
зупиняє поділ клітин чутливих видів бур’янів, у результаті 
чого ріст бур’янів блокується. Видимі симптоми з’являють-
ся через 5–8 днів, а повна загибель бур’янів настає через 
10–25 днів. Тепла та волога погода підвищує швидкість дії 
гербіциду, а прохолодна та суха – уповільнює її. 

Компанія «Лімагрейн» рекомендує застосовувати Екс-
прес® в нормі до 50 г/га одноразово або роздільно на гі-
бридах ЛГ59580 ЛГ59580, ЛГ50479 СХ, ЛГ50529 СХ, ЛГ50609 
СХ в фазу 2–8 листків. Для максимального контролю бур’я-
нів на полях з високою забур’яненістю рекомендуємо ви-
користовувати комбіновану систему захисту, що включає 
поєднання ґрунтових гербіцидів (метолахлор, ацетохлор, 
трифлуралін, диметенамід, інші) та післясходового засто-
сування гербіциду Express® у стадії 4–8 листків.

Express® – це торгова марка корпорації FMC, що використо-
вується Limagrain Europe S.A. та її дочірніми компаніями на 
ліцензійній основі.
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Найчисленніша група облігатних 
підземних паразитів — вовчкові. 
Рід вовчків Оrobance в порівнянні з 
іншими родами родини вовчкових 
відрізняється винятковою різнома-
нітністю видового складу (відомо до 
120 видів). Пояснюється це широким 
ареалом розповсюдження і значним 
діапазоном у виборі рослин-госпо-
дарів. Представники роду вовчків 
паразитують на дикорослих, куль-
турних і бур’янистих рослинах.

ВОВЧОК 
СОНЯШНИКОВИЙ

На території нашої країни налічується 
понад 40 видів вовчка, у тому числі 
п’ять паразитів культурних рослин. 
Найбільш шкідливими є наступні 
види, які вражають технічні, кормо-
ві, декоративні, овочеві, баштанні 
культури: вовчок соняшниковий – 
О. cumana, вовчок гіллястий, або ко-
нопляний – О. ramosa, вовчок єгипет-
ський, або баштанний — О. aegyptiaca, 
вовчок мутеля — О. mutellii і вовчок 
люцерновий — О. lutea.
Стебло вовчка – світло-бурого, жов-
туватого, рожевого або синюватого 
кольору, м’ясисте, прямостояче, роз-
галужене або нерозгалужене, з потов-
щеною основою, яка має присоски, 
що проникають в тканину кореня рос-
лини-господаря. Висота стебла може 
сягати 50 см і більше.
За сильного засмічення ґрунту насін-
ням вовчка та за наявності ураженої 
рослини на одну рослину може припа-
дати до 200 квітконосів паразита і біль-

ше. Оцвітини вовчка пазушні, п’ятич-
ленні, з двогубим віночком синього, 
білуватого або фіолетового кольору, 
зібрані по кілька десятків на колос або 
колосоподібне суцвіття. Вони здат-
ні до самозапилення в тому випадку, 
якщо не було перехресного запилен-
ня, що здійснюється за допомогою 
вовчкової мухи-фітомізи — phytomysa 
orobanchia — і джмелів. Плід – коро-
бочка, що розкривається двома або 
трьома стулками і містить понад 2 тис. 
насінин. Насіння надзвичайно дріб-
не, довжина – 0,2–0,6 мм, ширина — 
0,17–0,25 мм, округле або довгасте, 
темно-бурого кольору, з комірчастою 
поверхнею. На одній рослині вовчка їх 
може бути до 100 тис. Майже всі види 
вовчка є відносно вузькоспеціалізова-
ними. Кожен вид пристосований до 
паразитування на обмеженій кількості 
рослин-господарів, що належать лише 
до одного або декількох певних родин, 
родів та видів.

Вовчок соняшниковий відрізняється 
від інших видів вовчка нерозгалу-
женим стеблом заввишки до 50 см 
і вище. Вид добре розвивається на 
культурних і дикорослих представни-
ках родини пасльонових і складно-
цвітих. Серед них – соняшник, тютюн, 
махорка, томат, перилла, сафлор, по-
лин морський, полин австралійський, 
полин гіркий, полин звичайний, дур-
нишник звичайний, великоголовник 
солончаковий, ромашка непахуча, 
астра солончакова.

Вовчок соняшниковий не вражає ри-
цину, сою, лялеманцію, капусту, кар-
топлю, гірчицю. Вовчок єгипетський, 
або баштанний, вражає близько 70 
видів рослин, у тому числі картоплю, 
тютюн, капусту, томат, гарбузові. 
Вовчок гіллястий, або конопляний, 
вражає в основному тютюн, томат, 
а також коноплю, капусту, моркву, 
диню тощо.

Відскануй  
і дивись відео

Спеціалізація вовчка змінювалася 
в процесі еволюції, чому сприяв при-
родний відбір і діяльність людини. По-
ряд з новими формами рослин в про-
цесі постійно мінливих взаємовідносин 
паразита і господаря виникали і поши-
рювалися нові фізіологічні популяції 
і раси паразита, які відрізняються ві-
рулентністю і здатністю долати захисні 
властивості організму рослини-госпо-
даря. Кількість рас паразитуючого виду 
в певному районі визначається трива-
лістю обробітку рослини-господаря і 
різноманітністю її генотипів.

Поява нових найбільш агресивних рас 
вовчка призводить до того, що сорти 
та гібриди втрачають імунітет. Розви-
ток паразита визначається не лише 
імунологічними властивостями рос-
лини-господаря, але і строками сів-
би, родючістю ґрунту, залишком його 
насіння в ґрунті, глибиною залягання 
цього насіння, структурою кореневої 
системи рослини, кількістю вологи 

в ґрунті тощо. Залежно від біології рос-
лини-господаря, у вовчка з’явилися 
багаторічні, дворічні, однорічні форми 
та навіть ефемери. Відмінними ознака-
ми окремих видів вовчка є морфологія 
стебла і оцвітини, а також паразитую-
ча спеціалізація. Легке, як пил, насіння 
вовчка вільно розноситься вітром, во-
дою, чіпляється з ґрунтом до взуття, 
до знарядь праці, запасаючих органів 
рослин, переноситься пиловими буря-
ми на величезні відстані.

Оптимальна температура для про-
ростання насіння вовчка — 22–25°С. 
Воно не проростає за температури 
нижче 20°С і вище 45°С, деяке – вище 
50°С. Насіння вовчка здатне пророста-
ти на будь-якій глибині орного шару 
під впливом кореневих виділень пев-
них видів рослин-господарів. Якщо 
поблизу насіння вовчка таких рослин 
немає, то воно не проростає, однак 
може зберігати життєздат ність протя-
гом 8–12 років. За даними деяких до-

слідників, з підвищенням концентра-
ції кореневих виділень до певної межі 
збільшується і відсоток пророслого 
насіння. У менш зволоженому ґрун-
ті концентрація кореневих виділень 
буде вищою, тому  особливо значне 
виснаження соняшнику вовчком спо-
стерігається в посушливі роки.

Заходи боротьби із вовчком

Для захисту від квіткових паразитів 
використовують комплекс прийомів.

• введення сівозміни, що виключає 
уражувані культури на тривалий 
термін (не менше 6–8 років);

• обробіток гібридів соняшнику, 
стійких до нових рас вовчка;

• використання виробничої системи 
Clearfield®.

Оскільки вовчок вражає різні дикорос-
лі рослини, боротьба з ним – обов’яз-
кова ланка в системі заходів захисту.
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ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній-ранній

ТИП РОСЛИНИ: 
середньорослий для своєї 
групи стиглості *

• високий врожай та вихід олії 
• стійкий до гербіциду 
Express ™ компанії FMC 
• гібрид інтенсивного типу з 
високою енергією початково-
го росту 
• найвищий потенціал уро-
жайності в Express ™ сегменті 
• стійкий до вовчку рас А-F 
• гарно озернений кошик з 
виповненим центром 
• комплексна толерантність 
до основних хвороб 
• стійкий до нових рас 
несправжньої борошнистої 
роси **

Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 

8

9

9

8

9

8

9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

0 — низький показник, 9 — високий показник

Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Фомопсис (Phomopsis)  

Суха гниль (Rhizopus)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Фомоз (Phoma)

8

9

7

8

8

8

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на 
стандартну вологість 7%)

• рекомендований для  Лісостепу,
Полісся та півночі Степу України 
• рекомендований для інтенсивних 
та напівінтенсивних технологій 
вирощування 
• максимально розкриває свій потенціал 
на родючих грунтах при дотриманні 
сбалансованного живлення 
• дотримуватись рекомендованої норми висіву 
• рекомендована доза гербіциду Express ™ в 
після сходовий період  до 50 г/га. 
• рекомендується додавати ПАР Тренд 90

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ50479 СХ

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 
зона
достатнього
зволоження 
зона 
недостатнього 
зволоження

ДО 55
тис./га

45-50 
тис./га

Середня висота 
рослини, см

 
163

Середній діаметр 
кошика, см 

18

Середня маса 
1000 зерен, г

65

* висота може змінюватись від 
азотного живлення, кліматичних 
умов та вологозабезпечення 
* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

** Стійкість до відомих рас несправжньої борошнистої роси 
у континентальній Європі на момент реєстрації гібрида

НОВИНКА

ФГ 
«Одарочка»

46 ц/га

СТОВ «ВФ 
Гуменецьке»

34 ц/га

ФГ 
«Євроінвест»

43 ц/га

СФГ Урожай
41 ц/га

Екологічні 
випробування
51 ц/га

Екологічні 
випробування
45 ц/га

ТОВ «Білозіря- 
АГРО»
36 ц/га

Екологічні 
випробування 
31 ц/га

ТОВ «Вега 
Агро»
41 ц/га

СТОВ 
«Дніпро»

35 ц/га

* висота може змінюватись від 
азотного живлення, кліматичних 
умов та вологозабезпечення 
* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 

9

9

8

7

9

8

8

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

0 — низький показник, 9 — високий показник

Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Фомопсис (Phomopsis)  

Суха гниль (Rhizopus)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Фомоз (Phoma)

7

7

7

7

7

7

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній
 
ТИП РОСЛИНИ: 
середньорослий *

• стійкий до гербіциду 
Express™ компанії FMC
• стійкий до вовчка рас А–G
• високотолерантний до 
посухи 
• високопродуктивний 
і пластичний до умов 
вирощування
• єталон, по пластичності та 
стабільності в посушливих 
регіонах у Експрес сегменті

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на 
стандартну вологість 7%)

• рекомендований для
Півдня та Сходу України
• рекомендована доза 
гербіциду Експрес® 75 в.г. в 
післясходовий період — до 
50 г/га
• рекомендується додавати 
ПАР Тренд 90

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ59580

Середня висота 
рослини, см

 
155

Середній діаметр 
кошика, см 

15,8

Середня маса 
1000 зерен, г

72

ТОВ АФ
«МИР»
45 ц/га

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 
зона
достатнього
зволоження 
зона 
недостатнього 
зволоження

ДО 55 
тис./га

45-50 
тис./га

ЛІДЕР ПО ПЛОЩАМ 
ПОСІВУ СЕРЕД ВСІХ 
ЕКСПРЕС ГІБРИДІВ В 
УКРАЇНІ В 2020 РОЦІ

Під технологію Ехpress®Під технологію Ехpress®

СВК 
«РОДИНА»

32 ц/га

ТОВ «Агро 
Овен»

41 ц/га

ТОВ Агро 
Ленд

35 ц/га

ТОВ «Запоріжжя 
Агро»

32 ц/га

СТОВ АФ 
«Україна нова»
34 ц/га

ФГ
«СУЛІМОВ»

34 ц/га

ФГ Зміївська
41 ц/га

СФГ «Центр»
31 ц/га

Со
ня

ш
ни

к
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ЛГ50529 СХ

Середня висота 
рослини, см

 
165

Середній діаметр 
кошика, см 

17,5

Середня маса 
1000 зерен, г

63

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТИП РОСЛИНИ: середньорослий 
для своєї групи стиглості *

• пластичний гібрид, стійкий до 
гербіциду Express ™ компанії 
FMC 
• широкорайонований гібрид 
з гарною посухостійкістю та 
толлерантністю до хвороб 
• високоврожайний у своїй гру-
пі стиглості, стабільна олійність. 
• стійкий до вовчку рас А-G 
• стійкий до нових рас не-
справжньої борошнистої роси **

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

0 — низький показник, 9 — високий показник

Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Фомопсис (Phomopsis)  

Суха гниль (Rhizopus)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Фомоз (Phoma)

8

9

8

8

7

8

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на 
стандартну вологість 7%)

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 

зона
достатнього
зволоження 

зона 
недостатнього 
зволоження

ДО 55
тис./га

45-50 
тис./га

* висота може змінюватись від 
азотного живлення, кліматичних 
умов та вологозабезпечення 
* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

** Стійкість до відомих рас несправжньої борошнистої роси 
у континентальній Європі на момент реєстрації гібрида

Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 

8

9

8

7

8

8

8

• рекомендований для Степу
та Лісостепу
• рекомендований для інтенсивних
та класичних технологій вирощування 
• рекомендується дотримуватись 
рекомендованої норми висіву 
• рекомендована доза гербіциду Express™ в 
після сходовий період до 50 г/га. 
• рекомендується додавати ПАР Тренд 90 
• на Півдні та Сході гарно гармонізує разом 
з ЛГ59580, у центрі та півночі разом з 
ЛГ50479 СХ

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

НОВИНКА

ФГ 
«Одарочка»

46 ц/га

ФГ 
«Євроінвест»

43 ц/га

СФГ Урожай
41 ц/га

Екологічні 
випробування
51 ц/га

Екологічні 
випробування
45 ц/га

Екологічні 
випробування
38 ц/га

ТОВ «Дукра 
агро»
37 ц/га

ТОВ «Вега 
Агро»

41 ц/га

* висота може змінюватись від 
азотного живлення, кліматичних 
умов та вологозабезпечення 
* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 

9

7

9

7

8

8

9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

0 — низький показник, 9 — високий показник

Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Фомопсис (Phomopsis)  

Суха гниль (Rhizopus)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Фомоз (Phoma)

8

7           

7

9

8

8

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньостиглий
 
ТИП РОСЛИНИ: середньорослий 
для своєї групи стиглості *

• стабільний
• стабільна урожайності в зонах 
поширення нових рас вовчка
• високий вихід олії
• стійкий до гербіциду Express™ 
компанії FMC
• стійкий до вовчка програми OR-X
• толерантний до основних 
хвороб
• стійкий до нових рас несправж-
ньої борошнистої роси **

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на 
стандартну вологість 7%)

• рекомендований для півдня
та сходу України  
в зони поширення найбільш  
вірулентних рас вовчка.
• рекомендований для напів інтенсивних 
та інтенсивних технологій вирощування
• дотримуватись рекомендованої норми висіву
• рекомендована доза гербіциду Експрес® 75 
в.г. 
в післясходовий період - до 50 г/га 
• рекомендується додавати ПАР Тренд 90

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ50609 СХ

Середня висота 
рослини, см

 
160

Середній діаметр 
кошика, см 

17

Середня маса 
1000 зерен, г

55

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 
зона
достатнього
зволоження 
зона 
недостатнього 
зволоження

ДО 55 
тис./га

50 
тис./га

** Стійкість до відомих рас несправжньої борошнистої роси 
у континентальній Європі на момент реєстрації гібрида

Під технологію Ехpress®

OR-X

ТОВ «Агро 
Овен»

49 ц/га

СТОВ АФ 
«Україна нова»
33 ц/га

ФГ
«СУЛІМОВ»

33 ц/га

ТОВ АФ 
«МИР»
46 ц/га

ТОВ НВП 
«Сортостанція»

35 ц/га

ФГ Агро 3
33 ц/га

ФГ Агро-
Володимир

41 ц/га

OR-X програма – це стійкість гібрида  до 
вовчка раси A-G, та висока толерант-
ність до наступної більш агресивнішої, 
ніж G раса. Дані гібриди створені на базі 
нової  генетики Лімагрейн і отримали 
свій абсолютно новий рівень генетичного 
захисту – OR-X МУЛЬТИТОЛЕРАНТНІСТЬ 
до вовчка шляхом комплексної комбінації 
різних адитивних генів скомбінованих 
селекціонерами в одному продукті.

Со
ня

ш
ни

к

Під технологію Ехpress®



Діючі речовини імазамокс (16,5 г/л) + імазапір (7,5 г/л)

Розподіл у рослині системний; проникає як через листя, 
так і через кореневу систему бур’янів

Діючі речовини імазамокс (25 г/л)

Розподіл у рослині системний – при контакті з листям та 
через ґрунт до коріння рослин 

Культура соняшник (гібриди, стійкі до гербіциду 
Євро-Лайтнінг® Плюс)

Норма витрати 
препарату 1,6–2,5 л/га

Терміни 
застосування

обприскування посівів у фазу від 2 
до 8 справжніх листків культури (на 
початкових стадіях розвитку бур’янів)

Спектр дії
однодольні та дводольні бур’яни, вовчок 
соняшниковий 

Культура соняшник Clearfield® та Clearfield® Plus

Норма витрати 
препарату

1,2–2,0 л/га   
1,0+1,0 л/га*

Спосіб на час 
обробок

обприскування посівів у фазу від 
2 до 8 справжніх листків культури (на 
початкових стадіях розвитку бур’янів)

Спектр дії
однодольні та дводольні бур’яни, вовчок 
соняшниковий 

* Дробне внесення гербіциду Пульсар® Флекс (1,0+1,0 л/га) можливо застосовувати 
у випадку тривалого проростання однорічних бур’янів. Під час кожної обробки 
дводольні бур’яни мають бути у фазі сім’ядоль – двох листків, злакові – 1–3 листки. 

Характеристика

Регламенти застосування

ХарактеристикаПереваги препарату

Регламенти застосування

Пульсар® 
Флекс   

Євро-Лайтнінг® 
ПлюсПлюс

Мультиплікатор 
Вашого прибутку

першоКЛасний Продукт

��Гнучкість у виборі норми та 
часу застосування гербіциду 
залежно від регіональних 
особливостей 

��Ефективність практично 
не залежить від кількості 
опадів – діє через листя та 
довготривало через ґрунт

��Можливе використання в 
системах мінімального та 
нульового (no-till) обробітку 
ґрунту

��Швидкий «стоп-ефект» та 
висока ефективність при 
перепадах температури 

��Ідеальне рішення для 
посушливих регіонів 

��Доступна вартість/га для 
вирощування соняшнику за 
технологіями Clearfield® та 
Clearfield® Plus

��Менше пестицидне 
навантаження 

��Універсальний продукт – 
можливість використання на 
різних культурах (соняшник, 
соя, горох)

��Надійний контроль бур’янів та 
усіх рас вовчка соняшникового

Переваги препарату

0,06 л/п.о.*
Космос® 500

5,0–10,0 кг/га
Регент® 20 G

4,5–7,0 л/т
ПончоТМ

0,5–0,75 л/га
Ретенго®

0,5 л/га
Піктор®

або

або
1,0–1,2 л/га

Пульсар® 40 

1,0–1,2 л/га

Євро-
Лайтнінг®

* Посівна одиниця – 150 тис. насінин.

Отримай більше

Отримай більше

1,0–2,0 л/га + 0,5–1,0 кг/га
Архітект® + Турбо

Отримай більше

або
1,2–2,0 л/га або 1,0+1,0 л/га

Пульсар® Флекс 

Âèðîáíè÷à ñèñòåìà äëÿ ñîíÿøíèêó

Новинка

1,6–2,5 л/га
Євро-Лайтнінг® Плюс 

або

Âèðîáíè÷à ñèñòåìà äëÿ ñîíÿøíèêó

Характеристика гербіцидів Євро-Лайтнінг® Пульсар® 40

Діючі речовини імазапір (15 г/л) + імазамокс (33 г/л) імазамокс (40 г/л)

Препаративна форма розчинний концентрат (РК) розчинний концентрат (РК)

Спектр дії
злакові та дводольні бур’яни, 
вовчок соняшниковий

злакові та дводольні бур’яни, 
вовчок соняшниковий

Рекомендації щодо 
застосування

обприскування у фазу 4 листків 
культури на початкових стадіях 
розвитку бур’янів

обприскування посівів у фазу 
2–8 справжніх листків культури

Строки застосування гербіцидів системи Clearfield® 
Оптимальна фаза розвитку соняшнику при застосуванні гербіциду Clearfield® для боротьби з вовчком 
та бур’янами – 4 листки. Зазвичай у цей період більшість бур’янів перебувають на початкових фазах 
розвитку та активно вегетують. Clearfield®-гербіциди також стримуватимуть наступні хвилі бур’янів.
Увага! Застосовувати тільки на гібридах соняшнику для виробничої системи Clearfield® з гарантією 
від постачальника на стійкість до гербіциду Євро-Лайтнінг® та Пульсар® 40.

Переваги гербіцидів системи 
Clearfield®:
� післясходові гербіциди для со-

няшнику з широким спектром дії;
� одна обробка за весь вегетацій-

ний період;
� контролюють злакові і дводоль-

ні бур’яни, в тому числі важко 
контрольовані (вовчок, осот, 
амброзія тощо);

� не залежать від кількості опадів – 
діють через листя та довготрива-
ло через ґрунт;

� можливе використання в систе-
мах з мінімальним та нульовим 
обробітком ґрунту.

Clearfield® та Clearfield® Plus – системи захисту соняшнику 
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Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 

9

8

8

7

8

8

8

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

0 — низький показник, 9 — високий показник

Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Фомопсис (Phomopsis)  

Суха гниль (Rhizopus)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Фомоз (Phoma)

7

7

7

7

7

7

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на 
стандартну вологість 7%)

• пластичний гібрид для 
традиційної та енергоощадних
технологій вирощування 
• придатний для всіх зон
вирощування 
соняшнику із застосуванням різних 
технологій
• не рекомендується загущення 
посівів
• рекомендуємо для Півдня України

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ5543 КЛ
ІДЕАЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ 
ПОСУХОСТІЙКОСТІ, 
СТАБІЛЬНОСТІ  ТА 
ПЛАСТИЧНОСТІ ДО РІЗНИХ 
ГРУНТОВО КЛІМАТИЧНИХ 
УМОВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ 
ВИРОЩУВАННЯ

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТИП РОСЛИНИ: серед-
ньорослий для своєї групи 
стиглості *

• стійкий до вовчка рас А–Е
• толерантний до посухи
• адаптований для вирощу-
вання за різних кліматичних 
умов

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 
зона
достатнього
зволоження 
зона 
недостатнього 
зволоження

ДО 55
тис./га

45-50 
тис./га

Середня висота 
рослини, см

 
152

Середній діаметр 
кошика, см 

15,9

Середня маса 
1000 зерен, г

73

* висота може змінюватись від 
азотного живлення, кліматичних 
умов та вологозабезпечення 
* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

ФГ «Авлос»
42 ц/га

ТОВ АФ 
«Дністровська»

43 ц/га

ПП «АВК 
Перемога»
42 ц/га

СТОВ
«АФ Нива»

30 ц/га

ТОВ АФ 
«МИР»
46 ц/га

Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 

8

9

8

8

9

8

8

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

0 — низький показник, 9 — високий показник

Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Фомопсис (Phomopsis)  

Суха гниль (Rhizopus)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Фомоз (Phoma)

8

9

8

8

7

8

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на 
стандартну вологість 7%)

• максимально розкриває 
потенціал при дотриманні 
інтенсивної технології 
вирощування на родючих 
ґрунтах
• рекомендований для всіх 
зон вирощування соняшнику

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ5633 КЛ
СТАБІЛЬНИЙ ТА 
ПЛАСТИЧНИЙ ГІБРИД З 
ГАРНОЮ ТОЛЕРАНТНІСТЮ 
ДО ПОСУХИ, ПРИДАТНИЙ 
ДО ВИРОЩУВАННЯ В 
РІЗНИХ ЗОНАХ

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТИП РОСЛИНИ:
середньорослий * 

• середньоранній висо-
копродуктивний гібрид 
зі стійкістю до гербіциду 
Євро-Лайтнінг® 
виробничої системи 
Clearfield®
• високотолерантний до 
різних умов вирощування
• стійкий до вовчка рас А–Е
• висока толерантність до 
іржі

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 
зона
достатнього
зволоження 
зона 
недостатнього 
зволоження

ДО 53
тис./га

45-50 
тис./га

Середня висота 
рослини, см

 
155

Середній діаметр 
кошика, см 

16,8

Середня маса 
1000 зерен, г

72

* висота може змінюватись від 
азотного живлення, кліматичних 
умов та вологозабезпечення 
* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

Під технологію Clearfield®Під технологію Clearfield®

ПСП 
«Сокільча»

37 ц/га

ТОВ «Білозіря- 
АГРО»
33 ц/га

СФГ 
«Благодать»
33 ц/га

ТОВ «Сосоновка 
Агро»
36 ц/га

ТОВ
«Коджен Б»
42 ц/га

АФ «Спілка 
Малолисовецька»

38 ц/га

ТОВ «Вега 
Агро»

41 ц/га
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• захист від вовчка
• захист від бур’янів
• стійкість до посухи

інноваційна 
технологія санео

Що ж особливого в цьому проек-
ті, яку мету ми ставили перед собою 
та селекціонерами, створюючи цей 
продукт і виводячи його на ринок, які 
властивості мають нові продукти, а го-
ловне — які переваги може отримати 
сільськогосподарський виробник, ви-
користовуючи запропоновані нами 
гібриди? 
Почнемо з назви проекту: SUN — ско-
рочено від “sunflower” — соняшник, 
і NEO — це все те нове, краще і прогре-
сивне, що наша компанія має у своєму 
арсеналі й прагне запропонувати сво-
їм клієнтам. 
У чому ж унікальність цього проекту 
і які його цільові ринки?
На сьогоднішній день в Україні соняш-

ник культивується більш ніж на 6 мільйонах гектарів, і близько 70% відсотків цієї 
території заражені вовчком соняшниковим (Orobanche cumana). Це зараження 
має різні ступені й спричинено різними расами, і скрізь, де проявляється вовчок, 
особливо нові агресивні раси, він може завдати непоправної шкоди врожаю. Та-
кий ризик поширення вовчка більш вірулентних рас ніж Е наявний приблизно на 
38% від загальної площі соняшнику, що становить більше 2,2 мільйона гектарів 
посівних площ. Приблизно така ж площа посівів соняшнику — до 70% — страждає 
й від посушливих умов.
Саме для цих цільових ринків компанія «Лімагрейн» і пропонує гібриди проекту 
SUNEO. У чому ж суть цієї пропозиції?
Наша компанія на базі своєї кращої генетики, що завоювала популярність в агра-
ріїв багатьох країн світу завдяки своїй посухостійкості та пластичності, створила 
унікальні гібриди, які поєднують в собі останній ген стійкості до вовчка, наявний 
у компанії, і Clearfield/Clearfield Plus-технологію. Наразі для аграріїв України ми 
пропонуємо гібриди, які включають в себе всі наведені вище переваги та стікість 
до вовчка А–G рас. Але ми не зупиняємось, і в подальшому під даним брендом 
будуть запропоновані SUNEO продукти нового покоління, які включатимуть в себе 
наступний ген чи комплекс генів з толерантністю до вовчка більше G раси.

Технологія 
для захисту 
врожаю
Ексклюзивний продукт від 
компанії «Лімагрейн»

У 2014 році компанія «Ліма-
грейн» презентувала на євро-
пейському ринку новий екс-
клюзивний проект — SUNEO. 
В Україні ми також маємо 
можливість реалізувати цей 
унікальний проект і представити 
на ринку його продукти.  

Геннадій Потоцький
Спеціаліст із розвитку соняшнику
у Східній Європі, компанія  
«Лімагрейн Європа»

НАЙКРАЩА ГЕНЕТИКА КОМПАНІЇ
«ЛІМАГРЕЙН» ПОЄДНУЄ:
• Останній ген стійкості до вовчка
• Clearfield®-технологію
Перевагою цієї технології є її стійкість. 
Що вона собою являє:
– подвійний захист для контролю вовчка

ГЕНЕТИКА

ГЕН
СТІЙКОСТІ

ДО ВОВЧКА
ПЛАТФОРМА

Зона ефективності

3 рішення — ключі 
до застосування

Зона 
вовчка

Зона 
боротьби з  
бур’янами

Зона з 
ризиком 

посухи

ГЕНЕТИКА

ORO
ГЕН

ПЛАТФОРМА

Со
ня

ш
ни

к
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Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 

9

8

8

7

8

7

8

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

0 — низький показник, 9 — високий показник

Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Фомопсис (Phomopsis)  

Суха гниль (Rhizopus)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Фомоз (Phoma)

7

7

7

7

7

7

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на 
стандартну вологість 7%)

• рекомендований для Півдня 
та Сходу України для зон, 
уражених вовчком
• потрібно дотримуватись 
рекомендованої густоти на 
момент збирання

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ5542 КЛ
СПЕЦІАЛЬНО 
РОЗРОБЛЕНИЙ ДЛЯ 
ВИРОЩУВАННЯ В ВАЖКИХ 
УМОВАХ ПІВДНЯ. КРАЩЕ 
КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ 
В ВАЖКИХ ГРУНТОВО 
КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ 
І ЗОНАХ ПОШИРЕННЯ 
ВОВЧКА
ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТИП РОСЛИНИ: 
середньорослий *

• гібрид зі стійкістю до гербі-
циду Євро-Лайтнінг® 
виробничої системи 
Clearfield®
• стійкий до вовчка рас А–G
• пластичний до умов виро-
щування
• високотолерантний до 
посухи
• придатний для різних тех-
нологій вирощування
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 
зона
достатнього
зволоження 
зона 
недостатнього 
зволоження

ДО 53
тис./га

45-50 
тис./га

Середня висота 
рослини, см

 
152

Середній діаметр 
кошика, см 

15,9

Середня маса 
1000 зерен, г

71

* висота може змінюватись від 
азотного живлення, кліматичних 
умов та вологозабезпечення 
* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

ЧСП 
«Ковпакивец»

32 ц/га

ФГ «Авлос»
42 ц/га

ФГ 
«СУЛІМОВ»

33 ц/га

ТОВ АФ 
«МИР»
46 ц/га

СВК 
«РОДИНА»

32 ц/га

Трайгон 
Фармінг
38 ц/га

СТОВ АФ 
«Україна нова»

34 ц/га

ТОВ 
«Маяк»
36 ц/га

Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 

9

9

9

8

8

9

8

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

0 — низький показник, 9 — високий показник

Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Фомопсис (Phomopsis)  

Суха гниль (Rhizopus)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Фомоз (Phoma)

8

8

7

8

8

8

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на 
стандартну вологість 7%)

• рекомендований для Степу, 
Лісостепу та Полісся 
• рекомендується для зон, де є  
необхідність в гібридах з коротким
вегетаційним періодом 
• рано звільняє поля, ідеально підходить для 
посіву озимої пшениці. 
•рекомендований для інтенсивних та класичних 
технологій вирощування 
• рекомендується дотримуватись 
рекомендованої норми висіву 
• завдяки короткому періоду вегетації, можливо
використовувати для пізніх та пожнивних посівів

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ50455 КЛП

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
ранній

ТИП РОСЛИНИ: 
середньорослий для своєї 
групи стиглості *

• ранньостиглий гібрид з 
високим потенціалом вро-
жайності 
• найвищий урожай в ран-
ньому КЛП сегменті 
• широкорайонований 
гібрид з гарною посухостій-
кістю та толлерантністю до 
хвороб 
• пластичний до термінів 
сівби 
• високий вихід олії 
• стійкий до вовчку рас А-G 
• стійкий до нових рас 
несправжньої борошнистої 
роси
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 
зона
достатнього
зволоження 
зона 
недостатнього 
зволоження

ДО 55
тис./га

45-50 
тис./га

Середня висота 
рослини, см

 
153

Середній діаметр 
кошика, см 

17

Середня маса 
1000 зерен, г

73

* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

* Стійкість до відомих 
рас несправжньої 
борошнистої роси у 
континентальній  
Європі на момент  
реєстрації гібрида

НОВИНКА

Під технологію SUNEO®Під технологію SUNEO®Під технологію SUNEO®

Екологічні 
випробування

38 ц/га

Екологічні 
випробування
32 ц/га

Екологічні 
випробування
46 ц/га

ТОВ «Дукра 
агро»
37 ц/га

ФГ 
«Одарочка»
33 ц/га

ТОВ 
«Козацьке»
36 ц/гаТДВ 

«Терезене»
31 ц/га

Екологічні 
випробування

46 ц/га

ФГ
«Євроінвест»

41 ц/га

Со
ня

ш
ни

к
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Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 

8

8

8

7

8

7

8

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

0 — низький показник, 9 — високий показник

Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Фомопсис (Phomopsis)  

Суха гниль (Rhizopus)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Фомоз (Phoma)

7

7

7

7

7

7

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на 
стандартну вологість 7%)

• рекомендований для Півдня 
та Сходу України для зон, 
уражених вовчком 
• придатний для культивації на зрошенні в 
умовах Півдня та Південного Сходу України.
• рекомендується дотримуватись 
рекомендованої густоти на момент збирання 
• завдяки короткому періоду вегетації, 
можливо використовувати для пізніх та 
пожнивних посівів

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ5555 КЛП
ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній-ранній

ТИП РОСЛИНИ: 
низькорослий для своєї 
групи стиглості *

• гібрид зі стійкістю до 
гербіциду Євро-Лайтнінг® 
Плюс 
виробничої системи 
Clearfield® Plus
• екологічно-пластичний до 
умов вирощування
• високотолерантний до 
посухи
• пластичний до різних тех-
нологій вирощування
• стійкий до вовчка рас А–G 
• гібрид технології SUNEO® 
для півдня України, еко-
номно
використовує запас накопи-
ченої грунтової вологи

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 
зона
достатнього
зволоження 
зона 
недостатнього 
зволоження

ДО 53
тис./га

45-50 
тис./га

Середня висота 
рослини, см

 
140

Середній діаметр 
кошика, см 

15,8

Середня маса 
1000 зерен, г

71

* висота може змінюватись від 
азотного живлення, кліматичних 
умов та вологозабезпечення 
* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

ТОВ 
«Маяк»
36 ц/га

ЧСП 
«Ковпакивец»

32 ц/га

ТОВ «Агро 
Овен»

41 ц/га

ФГ «Авлос»
42 ц/га

СВК 
«РОДИНА»

32 ц/га

Трайгон 
Фармінг
38 ц/га

ТОВ АФ 
«МИР»
46 ц/га

ТОВ 
«Агролюкс»
46 ц/га

Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 

8

9

9

8

8

8

9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

0 — низький показник, 9 — високий показник

Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Фомопсис (Phomopsis)  

Суха гниль (Rhizopus)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Фомоз (Phoma)

7

7

8

8

7

7

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на 
стандартну вологість 7%)

• рекомендований в 
інтенсивні господарства Степу 
та Лісостепу України
• рекомендований для інтенсивних 
та напівінтенсивних технологій 
вирощування
• дотримуватись рекомендованої 
норми висіву

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ50521 КЛП
ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТИП РОСЛИНИ: 
середньорослий для своєї 
групи стиглості *

•  пластичний гібрид з 
високим потенціалом
• стабільно високий резуль-
тат урожайності в різних 
умовах
• високий вихід олії 
• стійкий до вовчка рас А-G
• толерантний до основних 
хвороб 
• широкорайонований, 
пластичний гібрид
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 

зона
достатнього
зволоження 
зона 
недостатнього 
зволоження

ДО 55 
тис./га

45-50
 тис./га

Середня висота 
рослини, см

 
159

Середній діаметр 
кошика, см 

16

Середня маса 
1000 зерен, г

69

Відскануй  
і дивись відео

* висота може змінюватись від 
азотного живлення, кліматичних 
умов та вологозабезпечення 
* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

Під технологію SUNEO®

ФГ Агро-
Володимир

40 ц/га

ТОВ 
«Батьківщина»
45 ц/га

ООО «Трайгон 
Фармінг»
31 ц/га

ТОВ СП 
«Агродім»

43 ц/га

ТОВ «ТАС Агро 
Центр»
38 ц/га

ФГ «Подільська 
марка»
49 ц/га

ФГ Агро 3
33 ц/га

ФГ Зміївська
40 ц/га

ТОВ «Райз 
Північ»
44 ц/га

ТОВ 
«Славгород»
41 ц/га

Со
ня

ш
ни

к

Під технологію SUNEO®
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* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 

8

8

9

8

9

9

8

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

0 — низький показник, 9 — високий показник

Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Фомопсис (Phomopsis)  

Суха гниль (Rhizopus)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Фомоз (Phoma)

8

9

8

8

8

8

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТИП РОСЛИНИ: 
середньорослий для своєї 
групи стиглості *

• середньоранній гібрид стійкий 
до гербіциду  Євро-Лайтнінг® Плюс 
виробничої системи Clearfield® Plus
• гібрид стійкий до вовчка рас А–G
• високий вихід олії
• гібрид інтенсивного напрямку
• високотолерантний до основних 
хвороб 
• висока толерантність до іржі 
соняшника

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на 
стандартну вологість 7%)

•  широкорайонованний 
гібрид інтенсивного типу 
• добре відзивається 
на інтенсивні технології 
вирощування 
• придатний для культивації на 
зрошенні в умовах Півдня та 
Південного Сходу України.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ50635 КЛП

Середня висота 
рослини, см

 
147

Середній діаметр 
кошика, см 

17

Середня маса 
1000 зерен, г

73

Відскануй  
і дивись відео

СТАБІЛЬНИЙ ТА ПЛАСТИЧНИЙ 
ГІБРИД ДЛЯ УМОВ 
ДОСТАТНЬОГО ЗВОЛОЖЕННЯ 
З ДУЖЕ ВИСОКОЮ 
ТОЛЕРАНТНІСТЮ ДО ХВОРОБ 
ТА ВИСОКИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 
УРОЖАЙНОСТІ!

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 

зона
достатнього
зволоження 

зона 
недостатнього 
зволоження

55-60 
тис./га

 ДО 50
тис./га

Сумська 
обл.
44 ц/га

ПП 
«Андріївське»
44 ц/га

ТОВ ДП 
«Зернятко»
41 ц/га

ТОВ АФ 
«МИР»
46 ц/га

ПСП 
«Маяк»
35 ц/га

ФОП 
«Зотов»
49 ц/га

ТОВ «Агро 
Овен»

41 ц/га

ФГ 
«Геркулес»

34 ц/га

ТОВ «ТАС 
Агро Центр»

34 ц/га

ФГ «Авлос»
39 ц/га

Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 

8

8

9

9

9

8

7

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

0 — низький показник, 9 — високий показник

Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Фомопсис (Phomopsis)  

Суха гниль (Rhizopus)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Фомоз (Phoma)

8

8

8

9

7

8

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на 
стандартну вологість 7%)

• для середньоінтенсивних та 
інтенсивних технологій
• рекомендований для 
вирощування в зоні ураження 
вовчком
• рекомендуються ранні 
строки посіву

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ5671 КЛП
ГІБРИД ТЕХНОЛОГІЇ SUNEO® З 
ВИСОКОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ 
ТА  СТІЙКІСТЮ ДО 
КОМПЛЕКСУ ІНФЕКЦИЙНИХ 
ХВОРОБ. 

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньопізній

ТИП РОСЛИНИ:
середньорослий для своєї 
групи стиглості * 

• середньопізній гібрид зі стійкі-
стю до гербіциду 
Євро-Лайтнінг® Плюс виробничої 
системи Clearfield® Plus
• толерантний до посухи
• висока продуктивність та 
стабільність
• стійкий до вовчка рас А–G
• висока толерантність до іржі 
соняшника 
• високотолерантний до ос-
новних хвороб, здоровий вигляд 
на протязі всієї вегетації

Середня висота 
рослини, см

 
159

Середній діаметр 
кошика, см 

15,6

Середня маса 
1000 зерен, г

72

* висота може змінюватись від 
азотного живлення, кліматичних 
умов та вологозабезпечення 
* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА 
МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 

зона
достатнього
зволоження 

зона 
недостатнього 
зволоження

ДО 60
тис./га

50-55 
тис./га

Під технологію SUNEO®

ТОВ «ТАС 
Агро Центр»
37 ц/га

ТОВ НВП 
«Сортостанція»
39 ц/га

Трайгон 
Фармінг
36 ц/га

ТОВ «Райз 
Північ»
42 ц/га

Полтавська ДСГДС 
ім. М.І. Вавілова

36 ц/га

ТОВ ДП 
«Зернятко»

47 ц/гаПСП
«Сокільча

34 ц/га

АФ «Спілка 
Малолисовецька»

36 ц/га Со
ня

ш
ни

к

Під технологію SUNEO®
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* висота може змінюватись від 
азотного живлення, кліматичних 
умов та вологозабезпечення 
* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 

9

8

9

9

8

9

9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

0 — низький показник, 9 — високий показник

Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Фомопсис (Phomopsis)  

Суха гниль (Rhizopus)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Фомоз (Phoma)

9

8           

8

8

9

8

ГРУПА СТИГЛОСТІ: ранній
 
ТИП РОСЛИНИ: 
середньорослий для своєї 
групи стиглості *

• високоурожайний у своїй 
групі стиглості 
• високий вихід олії, високий 
вміст олеїнової кислоти 
• толерантний до посушливих 
умов 
• стійкий до вовчка рас А-G+
• толерантний до основних 
хвороб

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на 
стандартну вологість 7%)

• рекомендований для усіх 
зон вирощування соняшнику 
• оптимальною зоною 
вирощування є Степ України
• в зоні Лісостепу та Полісся 
рекомендуємо з застосуванням 
системних фунгіцидів 
• рекомендований для інтенсивних 
технологій вирощування

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ50300

Середня висота 
рослини, см

 
155

Середній діаметр 
кошика, см 

15,5

Середня маса 
1000 зерен, г

67

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 
зона
достатнього
зволоження 
зона 
недостатнього 
зволоження

ДО 55 
тис./га

45-50 
тис./га

СТАБІЛЬНИЙ ВМІСТ 
ВИСОКООЛЕЇНОВОЇ КИСЛОТИ 
ТА ВИСОКИЙ ВИХІД  ОЛІЇ! 
ПЛАСТИЧНИЙ ПРОДУКТ 
ЯКИЙ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ ГАРНИЙ 
УРОЖАЙ В ПОСУШЛИВИХ 
УМОВАХ ТА ЗОНАХ 
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НОВИХ 
РАС ВОВЧКУ! 

ТОВ «Вега 
Агро»

35 ц/га

ТОВ «ТАС 
Агро Центр»

37 ц/га

ТОВ «Зоря»
32 ц/га

ФГ
«СУЛІМОВ»

32 ц/га

ТОВ НВП 
«Сортостанція»

35 ц/га

ПП Юхимівське
43 ц/га

Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 

8

8

9

9

9

9

9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

0 — низький показник, 9 — високий показник

Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Фомопсис (Phomopsis)  

Суха гниль (Rhizopus)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Фомоз (Phoma)

8

8

8

8

9

8

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на 
стандартну вологість 7%)

• рекомендований для 
Лісостепу і півдня Полісся та 
півночі Степу України
• рекомендований для 
інтенсивних технологій 
вирощування

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ5687ХО
ГАРНЕ ПОЄДНАННЯ 
АГРОНОМІЧНИХ 
ПОКАЗНИКІВ ЗІ СТІЙКІСТЮ 
ДО ВОВЧКУ 

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньопізній

ТИП РОСЛИНИ:
середньорослий для своєї 
групи стиглості *

• високоурожайний і ста-
більний
• високий вихід олії, висо-
кий вміст олеїнової кисло-
ти 
• стійкий до вовчка рас 
А–G 
• високотолерантний до 
основних хвороб 
• високоолеїновий гібрид 
під класичну технологію 
вирощування

Середня висота 
рослини, см

 
150

Середній діаметр 
кошика, см 

16

Середня маса 
1000 зерен, г

71

* висота може змінюватись від 
азотного живлення, кліматичних 
умов та вологозабезпечення 
* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 
зона
достатнього
зволоження 
зона 
недостатнього 
зволоження

ДО 55
тис./га

50-55 
тис./га

ДСП 
«Агрокомплекс»

41 ц/га

Полтавська ДСГДС 
ім. М.І. Вавілова
36 ц/га

ТОВ «Контакт 
Плюс»
40 ц/га

ПП «АВК 
Перемога»
42 ц/га

Сумська 
область
40 ц/га

Під класичну технологію
Високоолеїнові гібриди

Під класичну технологію
Високоолеїнові гібриди

Со
ня

ш
ни
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Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 

8

8

8

8

8

8

9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

0 — низький показник, 9 — високий показник

Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Фомопсис (Phomopsis)  

Суха гниль (Rhizopus)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Фомоз (Phoma)

8

9

7

8

7

8

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на 
стандартну вологість 7%)

• потрібно дотримуватись 
рекомендованої густоти на 
момент збирання 
• пластичний гібрид, адаптований 
для більшості регіонів України 
• найкраще розкриває потенціал 
при дотриманні інтенсивної 
технології вирощування

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ5492ХО КЛ
ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньостиглий

ТИП РОСЛИНИ: 
середньорослий для своєї 
групи стиглості *

• гібрид стійкий до 
гербіциду 
Євро-Лайтнінг® виробничої 
системи Clearfield® 
високоолеїнового напрямку 
використання
• гібрид стійкий до вовчка 
рас А–G
• високий вихід олії
• високотолерантний до 
більшості хвороб

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 
зона
достатнього
зволоження 
зона 
недостатнього 
зволоження

ДО 55
тис./га

47-50 
тис./га

Середня висота 
рослини, см

 
162

Середній діаметр 
кошика, см 

16

Середня маса 
1000 зерен, г

71

* висота може змінюватись від 
азотного живлення, кліматичних 
умов та вологозабезпечення 
* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

Вінницька 
обл.

35 ц/га

ПП АФ 
«Лендфорт Азов»
37 ц/га

Черкаська 
обл.
38 ц/га

Полтавська ДСГДС 
ім. М.І. Вавілова
33 ц/га

ТОВ «ТАС Агро 
Центр»
38 ц/га

Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 

8

8

8

7

9

8

9

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

0 — низький показник, 9 — високий показник

Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Фомопсис (Phomopsis)  

Суха гниль (Rhizopus)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Фомоз (Phoma)

7

8

8

8

8

7

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на 
стандартну вологість 7%)

• рекомендований для 
Лісостепу та півночі Степу 
України
• рекомендований для середньо 
інтенсивних та інтенсивних 
технологій вирощування
• дотримуватись рекомендованої 
норми висіву

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ50797 КЛП

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньопізній

ТИП РОСЛИНИ:
середньорослий для своєї 
групи стиглості *

•  стійкий до гербіциду
Євро-Лайтнінг Plus® вироб-
ничої системи Clearfield®Plus
•  гібрид високоолеїнового 
напрямку використання
• стабільно високий результат 
урожайності в інтенсивних 
умовах
• високий вихід олії
• стійкий до вовчка рас А-G
• толерантний до основних 
хвороб 
• стабільно високий вміст 
олеїнової кислоти

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 
зона
достатнього
зволоження 
зона 
недостатнього 
зволоження

ДО 55 
тис./га

50
 тис./га

Середня висота 
рослини, см

 
170

Середній діаметр 
кошика, см 

17

Середня маса 
1000 зерен, г

65

Відскануй  
і дивись відео

* висота може змінюватись від 
азотного живлення, кліматичних 
умов та вологозабезпечення 
* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

ІННОВАЦІЙНА ГЕНЕТИКА 
СЕРЕД ВИСОКООЛЕЇНОВИХ 
ГІБРИДІВ

Високоолеїнові гібриди 
під технологію Clearfield®

Високоолеїнові гібриди під 
технологію Clearfield® Plus

ФГ Агро-
Володимир

43 ц/га

ФГ Агро 3
43 ц/га

ФГ 
«Одарочка»

43 ц/га

ТОВ 
«Славгород»
42 ц/га

СТОВ АФ 
АгроРось
42 ц/га

ТДВ 
Терезине
40 ц/га

ФГ «Подільська 
марка»
45 ц/га

ФОП 
«Зотов»
35 ц/га

ПП «Перемога 
АВК»
32 ц/га

ТОВ 
«Батьківщина»
32 ц/га

НОВИНКА

Со
ня

ш
ни
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Гібрид ЛГ5377 ЛГ50270 ЛГ50480 
новинка ЛГ5478 ЛГ5485 ЛГ50514 

новинка ТУНКА ЛГ5580 ЛГ5582 ЛГ50510 
новинка ЛГ5635 ЛГ50505 ЛГ50585

   цBVVVVVV V

ЛГ50479 СХ 
новинка   ЛГ59580 ЛГ50529 СХ 

новинки
ЛГ50609 

СX
ЛГ5543 

КЛ
ЛГ5633 

КЛ
ЛГ5542 

КЛ
ЛГ50455 КЛП 

новинка
ЛГ5555 

КЛП
ЛГ50521 КЛП 

новинка
ЛГ50635 

КЛП
ЛГ5671 

КЛП ЛГ50300 ЛГ5687 
ХО

ЛГ5492ХО 
КЛ

ЛГ50797 КЛП 
новинка

Під класичну технологію Під технологію Express® Під технологію Clearfield® Під технологію Clearfield® Plus Високоолеїнові гібриди

 Група стиглості ранній ранній ранній середньо-
ранній

середньо-
ранній

середньо-
ранній

середньо-
ранній

середньо-
ранній

середньо-
ранній

середньо-
ранній

середньо-
ранній

середньо-
ранній

середньо-
ранній

середньоранній- 
ранній

середньо-
ранній

середньо-
ранній

середньо-
стиглий

серед-
ньоран-

ній

серед-
ньоран-

ній

середньо-
ранній ранній

середньо-
ранній 
ранній

середньо-
ранній

середньо-
ранній

серед-
ньопізній ранній

серед-
ньопіз-

ній

середньо-
стиглий

середньо-
пізній

Висота рослини середньо-
рослий

середньо-
рослий

низькорос-
лий

середньо-
рослий

середньо-
рослий

середньо-
рослий

середньо-
рослий

середньо-
рослий

середньо-
рослий

середньо-
рослий

середньо-
рослий

середньо-
рослий

середньо-
рослий

середньо рослий
середньо-

рослий
середньо-

рослий
середньо-

рослий
середньо-

рослий
середньо-

рослий
середньо-

рослий
середньо-

рослий
низько-
рослий

середньо-
рослий

середньо-
рослий

середньо-
рослий

середньо-
рослий

середньо-
рослий

середньо-
рослий

середньо-
рослий

Агрономічні характеристики: Агрономічні характеристики:

Толерантність до іржі висока висока висока висока

Середня висота рослини, см 155 155 140 165 160 155 150 155 155 160 155 177 178 163 155 165 160 152 155 152 153 140 159 147 159 155 150 162 170

Середній діаметр кошика, см 15,9 15,9 17 17 16 16,7 15,9 15,9 15,8 17,5 15,5 15 15,7 18 15,8 17,5 17 15,9 16,8 15,9 17 15,8 16 17 15,6 15,5 16 16 17

Середня маса 1000 зерен, г 70 70 67 65 72 62 73 73 72 68 71 70 71 65 72 63 55 73 72 71 73 71 69 73 72 67 71 71 65

Толерантність до посухи 8 8 9 8 8 8 9 9 8 8 9 9 8 9 8 9 9 8 9 9 8 8 8 8 9 8 8 8

Потенціал урожайності 8 8 8 9 9 8 8 9 9 9 9 8 9 9 9 8 8 8 9 8 8 8 8 9 9 8 9 8 9

Стабільність урожаю 8 8 9 8 8 9 9 8 8 9 9 8 8 9 8 8 9 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 8 8

Вміст олії 9 9 8 9 8 9 8 8 8 8 8 9 9 9 8 8 9 8 8 8 8 8 9 8 7 9 9 9 9

Енергія початкового росту 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 7 8 9 9 9 7 8 9 8 9 8 9 8 8 8 8 8 8

Стійкість  
до стресових умов 8 8 9 8 9 8 9 9 9 8 9 8 8 9 9 7 9 8 8 8 8 9 8 8 8 7

Холодостійкість 9 9 8 8 8 8 8 9 9 9 8 7 7 8 8 8 8 8 8 7 9 7 8 9 8 9 9 8 8

Стійкість до полягання 8 8 9 8 7 9 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 7 7 8 7 8 7 8 8 9 9 9 8 7

Толерантність до захворювань: Толерантність до захворювань:

Фомопсис (Phomopsis) 9 9 8 9 9 9 7 7 7 8 9 8 8 9 7 9 7 7 9 7 8 7 7 9 8 8 8 9 8

Біла гниль коріння (Sclerotinia) 8 8 9 8 8 8 7 7 7 7 7 8 7 8 7 7 8 7 7 7 8 7 7 8 7 9 9 7 8

Біла гниль кошика (Sclerotinia) 9 9 8 8 9 7 7 7 7 8 8 7 7 8 7 8 8 7 8 7 8 7 7 8 8 9 8 8 7

Вугільна гниль (Macrophomina) 8 8 7 8 8 7 7 7 7 8 8 8 7 8 7 8 9 7 8 7 8 7 8 8 9 8 8 8 8

Суха гниль (Rhizopus) 7 7 8 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 7 7 8 7 7 8 7 7 7 8 8 8 8 8 7 8

Фомоз (Phoma) 8 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 7 8 7 8 8 7 8 7 8 7 7 8 8 8 8 8 7

Стійкість до вовчку A–G A–G+ A–F A–G A–G A–G A–G A–G+ A-F до G 
толерантність

A–E OR-X OR-X A–F A–G A–G OR-X A–E A–E A–G A–G A–G A–G A–G A–G A-G+ A–G A–G A–G

Рекомендована 
густота на мо-
мент збирання

Зона  
достатнього 
зволоження, 

тис./га
55–60 55–60 до 55 до 55 до 55 до 55 до 55 до 55 до 55 до 55 до 55 до 55 до 55 до 55 до 55 до 55 до 55 до 55 до 53 до 53 до 55 до 53 до 55 55-60 55-60 до 55 до 55 до 55 до 55

Зона  
недостатньо-
го зволожен-

ня, тис./га
50–55 50–55 45–50 45–50 50–55 45–50 45–50 45–50 45–50 50 45–50 45–50 45-50 45–50 45–50 45-50 50 45–50 45–50 45–50 45–50 45–50 45–50 50 50-55 45–50 50–55 45–50 50
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QR-КОД
Захист від підробок насіння «Лімагрейн»  

Візьміть мішок з 
насінням «Лімагрейн», 
знайдіть на ньому код. 

Перейдіть за посиланням 
на сайт, та заповніть анкету, 

представник компанії 
зв’яжеться з Вами найближчим 

часом.  

Як його використовувати?  

Що таке QR-код? 

QR-код, який Ви бачите на мал. 1, є новою 
версією штрихкоду. Абревіатура QR (quick 
response) перекладається з англійської 
як «швидка відповідь». Головна перевага 
QR-коду – просте розпізнавання скануваль-
ним обладнанням (в тому числі і фотока-
мерою мобільного телефону), що надає 
широкі можливості. Ця технологія може 
бути корисною і в сільському господарстві, 
і «Лімагрейн» — новатор в цій сфері. QR-код 
дозволяє максимально швидко отримати 
відповідь від компанії «Лімагрейн», оригі-
нальний мішок чи ні. 

Що необхідно, щоб прочитати QR-код?
• Смартфон з налаштованим доступом до мережі Інтернет.
• Спеціальне програмне забезпечення (в багатьох смартфонах воно 
вже встановлене або його можна безкоштовно завантажити з Інтер-
нету).

Або ж Ви можете відвідати сайт www.quality.lgseeds-europe.com зі сво-
го комп’ютера і там заповнити анкету (з Вами зв’яжуться представники 
компанії), а також ознайомитись з додатковою інформацією про ви-
робництво та якість насіння «Лімагрейн». 

ОБЕРЕЖНО!
ПІДРОБЛЕНЕ НАСІННЯ! 
Фальсифіковане насіння — пряма дорога до збитків!

• Назва нанесена чітко та яскраво 

• Чітке зображення культури 

• QR-код

Упаковка: 

До мішка кріпиться синя етикетка. Цю 
етикетку рекомендуємо зберігати, тому 
що на неї наноситься інформація, яка 
допоможе вам переконатись у справж-
ності насіння: вид культури, назва сорту 
чи гібриду, країна виробництва, вага 
або заявлена кількість насінин у мішку, 
номер партії. 

Підробка насіння сьогодні в Україні стала звичним явищем, 
особливо в періоди дефіциту. Зазвичай підробляють продук-
цію відомих брендів, яка користується попитом споживачів. 
Таким чином, частіше за все підробляють насіння кукурудзи 
та соняшнику селекції «Лімагрейн». Ціна підробленого насін-
ня зазвичай суттєво нижча, ніж оригінального. 

Шкода, заподіяна фальсифікатом, може досягати жахливих 
розмірів, навіть призводити до повної втрати врожаю. 

Щоб не придбати підроблене насіння, дотримуйтесь наступ-
них порад: 

1. Купуйте насіння «Лімагрейн» у наших офіційних дис-
триб’юторів. Їх перелік Ви можете знайти на нашому сайті 
або дізнатись у наших регіональних представників чи зателе-
фонувавши до офісу «Лімагрейн Україна». 

2. Вимагайте сертифікат на насіння й обов’язково перевіряй-
те відповідність інформації у сертифікаті та на синій етикетці 
на мішку. Номер партії та країна виробництва насіння повин-
ні співпадати. Не слід довіряти незасвідченим копіям серти-
фікатів. При виникненні підозри на підробку зверніться до 
представництва компанії ТОВ «Лімагрейн Україна», повідо-
мивши назву гібриду, країну походження й обов’язково номер 
партії, за яким можна ідентифікувати насіння. 

1.
2.

3.

Відскануйте  QR-код.
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АКАПУЛЬКО 105

АРІЗОНА 106

Зміст розділу
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Нопасаран® +  
ПАР Метолат
Ярий ріпак:  
1,0–1,2 л/га

Озимий ріпак:  
1,2–1,5 л/га

 Комплексний контроль бур’янів

•   Підвищення врожайності (за рахунок високого рівня ефективності проти всіх 
однорічних бур’янів)

•  Покращення якості насіння ріпаку (контроль бур’янів, які впливають на вміст 
глюкозинолатів та домішок)
•    Зручність та простота застосування (одна обробка після сходів, гнучкість у 

строках, без заробки)

 Переваги 

Виробнича система Clearfield® для ріпаку
Виробнича система Clearfield® для ріпаку — це унікальне поєднання гербіциду 
Нопасаран® і високоврожайних гібридів ріпаку, стійких до цього гербіциду. 
Стійкість гібридів ріпаку отримано традиційним способом селекції, без викори-
стання методів генної інженерії. Гібриди ріпаку Clearfield® не трансгенні.

Характеристика гербіциду Нопасаран® 
Діючі речовини метазахлор (375 г/л) + імазамокс (25 г/л)

Розподіл у рослині
системний; проникає як через листя, так і через кореневу 
систему бур'янів 

Норма витрати робочої рідини 200–350 л/га

Кратність обробки однократно

ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ  ВІД ЛІМАГРЕЙН 
«SMART ВИБІР» 

напрямки 
селекції 
ріпаку
Артем Юр’єв 
продукт-менеджер з розвитку 
зернових культур та озимих ріпаків

За останні роки посівні площі під ріпа-
ком зростають і ця культура знайшла 
своє місце у сівозмінах господарств усіх 
регіонів України.  Чим це пояснюється? В 
першу чергу – високим попитом та ціною 
на продукцію його переробки, що робить 
його однією з найрентабельніших куль-
тур для українського виробника. З іншої 
сторони, це відмінна культура з точки 
зору оптимізації виробничих процесів 
у сільському господарстві. Так, з його 
допомогою ми розбавляємо сівозміну, 
особливо це актуально в умовах півден-
ної частини України; отримуємо раннє 
надходження коштів; розвантажуємо та 
розподіляємо сезонні польові роботи, 
які не пересікаються з роботами на інших 
культурах. 

Інші причини зростання посівних площ 
і урожайності відбувається за рахунок 
відточення технології вирощування цієї 
культури, а також надходження  на ри-
нок України більш продуктивних та адап-

тованих гібридів для наших умов госпо-
дарювання. 

Що компанія Лімагрейн може запропо-
нувати аграріям України? 
Завдяки одній з наших селекційних про-
грам, яка спрямована на виведення гі-
бридів для континентальних умов нам 
є що запропонувати ринку України. Наші 
селекціонери спрямовують свої зусилля 
на здатність гібридів використовувати 
наявні ресурси і протидіяти впливу не-
гативних факторів. Такі показники, як: 
морозостійксть, посухостійкість, толе-
рантність до хвороб, стійкість до розтрі-
скування стручків, швидкий розвиток 
кореневої системи – є стратегічними орі-
єнтирами при створенні нових продуктів. 

Генетична стійкість  
до розтріскування стручків.
Як нам відомо, після достигання струч-
ки ріпаку мають дуже високу чутливість 
до розтріскування і через це обмежений 

період для збору врожаю, як правило він 
складає 3-5 днів, після чого стручки по-
чинають тріскатись і осипатись. Особли-
во критично це питання постає в умовах 
сильних вітрів, дощів з градом, а також 
при затягуванні періоду збирання через 
відсутність техніки у потрібний момент. В 
даних обставинах ми ризикуємо втрати-
ти суттєву частину нашого врожаю і від-
повідно прибутку.

Саме для таких умов, селекціонери ком-
панії Лімагрейн перейшли на платформу 
створення гібридів ріпаку, яка перед-
бачає наявність генетично-покращеної 
стійкості до розтріскування стручків.

В умовах, коли ми вкладаємо великі кош-
ти у технологію виробництва даної культу-
ри, зокрема у ЗЗР, живлення та інш., покра-
щена стійкість до розтріскування стручків 
є фінальним доповненням Вашої техноло-
гії, яка виступає в якості страховки у кри-
тичний період перед збиранням врожаю.  

Рі
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Приклад різниці у врожайності гібридів середньоранньої групи стиглості у Львівській обл.  
ТОВ «Ресіліент»  після сильного дощу з градом (2018р). 

Період достигання Оптимальний 
період збирання

Динаміка зниження врожайності при затримці зі 
збиранням

Період достигання Оптимальний період збирання Динаміка зниження врожайності при 
затримці зі збиранням

Звичайні гібриди без стійкості до розтріскування

Гібриди Лімагрейн зі стійкістю до розтріскування

Вр
ож

ай
ні

ст
ь

Вр
ож

ай
ні

ст
ь

Оптимальний період для 
збирання, днів

Оптимальний період для 
збирання, днів

1 3

1 3 5 7 9

Відповідно, господарство отримує той 
врожай, на який розраховує, а також 
зменшує витрати на боротьбу із падали-
цею у наступних культурах. 

TuYV або вірус жовтухи турнепсу
TuYV одна з важливих причин через яку рі-
пак не досягає свого генетичного потенці-
алу. Останнім часом значення та поширен-

ня цього вірусу набуло більших масштабів, 
адже, через ураження TuYV, врожайність 
ріпаку може знижуватись на 10-30%, ін-
коли, при сильному ураженні – навіть до 
50%,. Якщо взяти до уваги, що розпов-
сюдження TuYV відбувається комахами, 
преважно попелицями, і той факт, що за 
останні роки ми спостерігаємо аномаль-
но теплі осінні та зимові періоди, можемо 
констатувати, що все це призводить до 
подовження активності і збільшенню по-
пуляцій переносників цього вірусу і відпо-
відно збільшенню шкоди на полях.  

Найбільшого поширення цей вірус набу-
ває в регіонах вирощування цукрового 
буряку та поблизу садових насаджень, та-
кож, рослинами-господарями виступають 
багаторічні бур’яни та овочеві культури. 
Найнебезпечнішим переносником TuYV 
є персикова попелиця, яка після перебу-
вання на вищезгаданих культурах перемі-
щується на посіви ріпаку у осінній період і 

Персикова попелиця та вірус жовтухи турнепсу

Наявність попелиць — перша передумова 
розповсюдження вірусу Симптоми ураження вірусом

Рівень зараженості вірусом безпосередньо залежить від рівня присутності попелиць

Осінь Весна

відповідно інфікує рослини. Саму попели-
цю на рослині побачити дуже важко, адже 
вона знаходиться під листком, через це і 
боротьба з нею малоефективна. Але, при-
сутність самої попелиці може вже свідчи-
ти про наявність вірусу у рослинах.

Як проявляється вірус жовтухи турнепсу 
(ВЖТ):

• Фіолетове забарвлення листків
• Низькорослість рослини
• Зменшення площі листкової поверхні
• Зменшення кількості зерен в стручку
• Збільшення вмісту глюкозинолатів
• Зниження вмісту олії
• Зниження врожайності 

Але, слід пам’ятати, що симптоми 
вірусу легко сплутати з іншими: дефіцит 
азоту або фосфору, гербіцидний 
вплив, або поверхневе залягання 
грунтових вод. Перевірити наявність 
зараження допоможуть лабораторні 
дослідження. Ефективним способом 
зниження впливу цього вірусу є імунна 
селекція. Компанія Лімагрейн першою 
запропонувала для ринку Європи 
гібриди зі стійкістю до цього вірусу. 
Одним з перших таких гібридів виступив 
Архітект,  який у попередніх сезонах 
став найпопулярнішим гібридом ріпаку 
озимого в Європі. Посівні площі під цим 
гібридом сягнули позначки у 300 тис. га. 
Також, така стійкість впроваджується 

і на нові гібриди Лімагрейн. В Україні 
вже наявні такі продукти зі стійкістю 
до TuYV,  як Анністон, Абсолют, Аспект. 
Основною відмінністю цих гібридів 
є не тільки здатність формувати 
максимальні врожаї у місцях 
поширення цього вірусу, а їх унікальна 
адаптивність та стабільність у різних 
умовах вирощування.  

З кожним роком потреби ринку 
змінюються, запити зростають, і в таких 
умовах, наша задача відслідковувати 
тенденції ринку і впроваджувати 
останні досягнення для підтримки 
і покращення рівня сільського 
господарства. 
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Морозостійкість

Толерантність до вертицильозу

Стійкість до вилягання 

Толерантність до фомозу 

Посухостійкість 

Вміст олії 

9

8

8

8

8

КАРЛТОН КЛ
ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТЕРМІНИ СІВБИ: 
оптимальні – пізні 

ВЕСНЯНЕ ВІДНОВЛЕННЯ 
ВЕГЕТАЦІЇ: середньораннє

ЦВІТІННЯ: середньораннє
 
ТИП: 00 (безеруковий)

Відмінне поєднання 
селекційних досягнень 
для виробничої системи 
Clearfield®

• гібрид відмінно 
адаптувався по всій Європі, 
а також у континентальних 
умовах України
• високоврожайний гібрид 
інтенсивного типу
• підходить як для 
звичайних так і для 
широкорядних посівів
• висока стабільність в 
посушливих умовах 
• висока толерантність до 
фомозу (RLM7)
• висока толерантність до 
вертицильозу

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА 
ВИСІВУ: 400-500 тис./га

• вміст глюкозинолатів:
менше 15 ммоль/г 0 — низький показник, 9 — високий показник

НОВИНКА

9
(RLM7)

Мікро 
Астарта
49,6 ц/га

Мікро 
Астарта
48,11 ц/га

Мікро Біотек
51,13 ц/га

Мікро
Біотек

48,5 ц/га

Мікро 
Стафіт
47,22 ц/га

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

Морозостійкість

Толерантність до вертицильозу

Стійкість до вилягання 

Толерантність до фомозу 

Посухостійкість 

Вміст олії 

9

8

8

8

8

8

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньопізній 

ТЕРМІНИ СІВБИ: 
оптимальні – пізні 

ВЕСНЯНЕ ВІДРОСТАННЯ: 
середнє

ЦВІТІННЯ: середнє
 
ТИП: 00 (безеруковий)

Гібрид з генетичною стійкі-
стю до Кили капусти

• високий рівень 
врожайності як в умовах 
поширення кили капусти, 
так і в звичайних умовах 
вирощування
• висока толерантність 
до вертицильозу та 
циліндроспоріозу 
• генетична стійкість до 
розтріскування стручків

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА 
ВИСІВУ: 350–450 тис./га

• вміст глюкозинолатів:
менше 15 ммоль/г

0 — низький показник, 9 — високий показник

АЛЯСКО
НОВИНКА

Вінницька 
обл.
56 ц/га

Хмельницька 
обл.
41,96 ц/га

Тернопільська
обл.

47,16 ц/га

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

Рі
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Морозостійкість

Толерантність до вертицильозу

Стійкість до вилягання 

Толерантність до фомозу 

Посухостійкість 

Вміст олії 

9

7

9

8

8

9

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

АРХІТЕКТ
ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТЕРМІНИ СІВБИ: 
середньоранні-середньо-
пізні 

ВЕСНЯНЕ ВІДНОВЛЕННЯ 
ВЕГЕТАЦІЇ: середнє

ЦВІТІННЯ: середньопізнє
 
ТИП: 00 (безеруковий)

Гірид №1 в Європі за посів-
ними площами

• найпопулярніший гібрид в 
Європі по стійкості до TuYV 
(вірус жовтухи турнепсу)
• пластичний та стабільний 
гібрид
• один із найкращих за 
зимостійкістю
• швидкий розвиток восени
• висока стійкість до 
вилягання
• потужне гілкування
• високий вміст олії
• генетична стійкість до 
розтріскування стручків

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА 
ВИСІВУ: 400-500 тис./га

• вміст глюкозинолатів:
менше 15 ммоль/г

0 — низький показник, 9 — високий показник

Тернопільська
обл.

63,3 ц/га

ФГ «Одарочка»
45 ц/га Дніпропетровська 

обл.
51,8 ц/га

Морозостійкість

Толерантність до вертицильозу

Стійкість до вилягання 

Толерантність до фомозу 

Посухостійкість 

Вміст олії 

9

7

8

9
(RLM7)

8

8

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТЕРМІНИ СІВБИ: 
оптимальні – пізні 

ВЕСНЯНЕ ВІДРОСТАННЯ: 
середньораннє

ЦВІТІННЯ: середньораннє
 
ТИП: 00 (безеруковий)

• гібрид поєднує стійкість 
до TuYV 
(вірус жовтухи турнепсу) + 
стійкість до фомозу RLM7
• пластичний до умов виро-
щування
• швидкий розвиток восени
• генетична стійкість до 
розтріскування стручків
• висока урожайність у 
поєднанні із високою олій-
ністю
• велика маса 1000 насінин
• потужний весняний роз-
виток як коренової системи 
так і надземної частини 
дозволяє швидко затіню-
вати бур’яни та ефективно 
використовувати вологу у 
посушливий період.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА 
ВИСІВУ: 350–450 тис./га

• вміст глюкозинолатів:
менше 15 ммоль/г

0 — низький показник, 9 — високий показник

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

АННІСТОН

Рі
па

к

Тернопільська
обл.

56ц/га
Черкаська 

обл.
51,8 ц/га

Дніпропетровська 
обл.
50,1 ц/га
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Морозостійкість

Толерантність до циліндроспоріозу

Стійкість до вилягання 

Толерантність до фомозу 

Посухостійкість 

Олійність

9

8

8

9
(RLM)

8

8

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

АБСОЛЮТ
ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньостиглий

ТЕРМІН СІВБИ: 
оптимально – пізні 

ВЕСНЯНЕ ВІДРОСТАННЯ: 
середньораннє

ЦВІТІННЯ: середньораннє
 
ТИП: 00 (безеруковий)

Гірид №1 в Європі за посівни-
ми площами

• стійкість до TuYV (вірус жов-
тухи турнепсу),
• ген стійкості до фомозу RLM7
• стійкість до розтріскування 
стручків
• висока зимостійкість
• за рахунок потужного гілку-
вання швидко затінює бур’я-ни 
і запобігає випаровуванню 
вологи
• відмінно підходить для 
широкорядних посівів

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА 
ВИСІВУ: 350-450 тис/га, в 
залежності від умов.

• вміст глюкозинолатів:
менше 15 ммоль/г
• потенціал врожайності:
70 ц/га

0 — низький показник, 9 — високий показник

АБСОЛЮТ 
ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньостиглий

ТЕРМІНИ СІВБИ: 
оптимально-пізні 

ВЕСНЯНЕ ВІДРОСТАННЯ: 
середньораннє

ЦВІТІННЯ: середньораннє
 
ТИП: 00 (безеруковий)

Середньостиглий гібрид 
нового покоління з вражаю-
чими показниками адаптив-
ності та врожайності. Має в 
своєму арсеналі унікальне 
поєднання таких характе-
ристик як:
• стійкість до TuYV (вірус 
жовтухи турнепсу),
• ген стійкості до фомозу 
RLM7
• стійкість до розтріскуван-
ня стручків
• висока зимостійкість
• за рахунок потужного 
гілкування швидко затінює 
бур’я-ни і запобігає випаро-
вуванню вологи
• відмінно підходить для 
широкорядних посівів

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА 
ВИСІВУ: 350-450 тис/га, в 
залежності від умов.

• вміст глюкозинолатів:
менше 15 ммоль/г

Дніпропетровська 
обл.
50,74 ц/га

Черкаська 
обл.

47,5 ц/га

Вінницька 
обл.

53,83 ц/га

Морозостійкість

Толерантність до вертицильозу 

Стійкість до вилягання 

Толерантність до фомозу 

Посухостійкість 

Вміст олії 

9

7

9

8

8

9

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТЕРМІН СІВБИ: 
оптимальні – пізні 

ВЕСНЯНЕ ВІДРОСТАННЯ: 
середньопізнє

ЦВІТІННЯ: середньопізнє
 
ТИП: 00 (безеруковий)

Новий гібрид в середньоран-
ній групі стиглості.   
Високі показники врожайно-
сті, а також високий вихід олії 
роблять цей гібрид одним з 
лідерів у сегменті. 
• швидкий осінній розвиток
• стійкість до ВЖТ (Вірус жов-
тухи турнепсу),
• висока зимостійкість, а 
також стійкість до весняних 
приморозків
• міцне стебло та висока стій-
кість до вилягання
• генетична стійкість до розтрі-
скування стручків.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА 
ВИСІВУ: 450-500 тис/га

• вміст глюкозинолатів:
менше 15 ммоль/г
• потенціал врожайності:
 > 70 ц/га

0 — низький показник, 9 — високий показник

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

АСПЕКТ
ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТЕРМІНИ СІВБИ: 
оптимальні-пізні 

ВЕСНЯНЕ ВІДРОСТАННЯ: 
середньопізнє

ЦВІТІННЯ: середньопізнє
 
ТИП: 00 (безеруковий)

Новий гібрид в середньо-
ранній групі стиглості.   
Високі показники врожай-
ності, а також високий вихід 
олії роблять цей гібрид 
одним з лідерів у сегменті. 

• швидкий осінній розвиток
• стійкість до ВЖТ (Вірус 
жовтухи турнепсу),
• висока зимостійкість, а 
також стійкість до весняних 
приморозків
• міцне стебло та висока 
стійкість до вилягання
• генетична стійкість до 
розтріскування стручків.

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА 
ВИСІВУ: 450-500 тис/га

• вміст глюкозинолатів:
менше 15 ммоль/г

АСПЕКТ

Рі
па

кДніпропетровська 
обл.
38 ц/га

Черкаська 
обл.

48 ц/га

Хмельницька 
обл.

51 ц/га
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Морозостійкість

Циліндроспоріоз

Стійкість до вилягання 

Толерантність до фомозу 

Посухостійкість 

Олійність

9

8

8

9
(RLM7, 
RLM3)

8

8

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

АРКАНЗАС
ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
cередньоранній

ТЕРМІНИ СІВБИ: 
середньоранні - середньо-
пізні

ВЕСНЯНЕ ВІДРОСТАННЯ: 
середньораннє

ЦВІТІННЯ: середньораннє
 
ТИП: 00 (безеруковий)

Гібрид, який характери-
зується надзвичайними 
показника ми здоров’я та 
адаптивністю до умов виро-
щування.  
Має видатну толерантність 
до Фомозу, завдяки генам 
RLM3, RLM7, а також високу 
толерантність до вертици-
льо-зу і склеротинії, що доз-
воляє отримувати стабільно 
високі врожаї в різних 
умовах вирощування.

• висока стійкість до витягу-
вання точки росту
• висока зимостійкість
• генетична стійкість до 
розтріскування стручків

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА 
ВИСІВУ: 400-500 тис/га

• вміст глюкозинолатів:
менше 15 ммоль/г

0 — низький показник, 9 — високий показник

Хмельницька 
обл.

50,4 ц/га

Черкаська 
обл.

46,8 ц/га

Морозостійкість

Толерантність до циліндроспоріозу

Стійкість до вилягання 

Толерантність до фомозу 

Посухостійкість 

Вміст олії 

9

9

8

8

8

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
ранній

ТЕРМІНИ СІВБИ: 
середньоранні-пізні

ВЕСНЯНЕ ВІДРОСТАННЯ: 
раннє

ЦВІТІННЯ: середньораннє
 
ТИП: 00 (безеруковий)

• гібрид має високу зи-
мостійкість 
• дуже стабільний в кон-
тинентальних умовах за 
рахунок шивдкого весня-
ного розвитку та раннього 
достигання
• пластичний до технологій 
вирощування
• толерантний до витягу-
вання кореневої шийки 
восени
• генетична стійкість до 
розтріскування стручків
• гібрид придатний до ви-
рощування в умовах 
з перепадами висот.
• стабільний у посушливих 
умовах
• наявний ген RLM7 до 
фомозу

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА 
ВИСІВУ: 400-500 тис/га

• вміст олії: 47–50%
• вміст глюкозинолатів:
менше 15 ммоль/г

0 — низький показник, 9 — високий показник

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

АЛІКАНТЕ

9
(RLM7)

Рі
па

к

Хмельницька 
обл.

49 ц/га

Вінницька 
обл.

45,4 ц/га

ТОВ НВП 
«Сортостанція»
38 ц/га



9998  Каталог 2021/22Ріпак www.lgseeds.com.ua

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

АБСОЛЮТ
ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньостиглий

ТЕРМІН СІВБИ: 
оптимально – пізні 

ВЕСНЯНЕ ВІДРОСТАННЯ: 
середньораннє

ЦВІТІННЯ: середньораннє
 
ТИП: 00 (безеруковий)

Гірид №1 в Європі за посівни-
ми площами

• стійкість до TuYV (вірус жов-
тухи турнепсу),
• ген стійкості до фомозу RLM7
• стійкість до розтріскування 
стручків
• висока зимостійкість
• за рахунок потужного гілку-
вання швидко затінює бур’я-ни 
і запобігає випаровуванню 
вологи
• відмінно підходить для 
широкорядних посівів

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА 
ВИСІВУ: 350-450 тис/га, в 
залежності від умов.

• вміст глюкозинолатів:
менше 15 ммоль/г
• потенціал врожайності:
70 ц/га

Дніпропетровська 
обл.

50,74 ц/га

Черкаська
обл.

47,5 ц/га

КОНРАД КЛ
ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТЕРМІНИ СІВБИ: 
середньоранні-середньо-
пізні

ВЕСНЯНЕ ВІДРОСТАННЯ: 
середнє

ЦВІТІННЯ: середньораннє
 
ТИП: 00 (безеруковий)

Поєднання виробничої 
системи Clearfield із високою 
стійкістю до розтріскування 
стручків дозволяє не тільки 
ефективно боротись з бур’я-
нами та отримувати високі 
врожаї, а також мінімізувати 
рівень падалиці у наступних 
культурах. 

• високопродуктивний в усіх 
умовах вирощування
• забезпечує стабільні високі 
врожаї та високий вихід олії
• висока стійкість до виля-
гання
• генетична стійкість до роз-
тріскування стручків
• має високу масу 1000 
насінин
• висока зимостійкість та 
посухостійкість

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА 
ВИСІВУ: 500 тис/га

• вміст глюкозинолатів:
менше 15 ммоль/г

Морозостійкість

Толерантність до циліндроспоріозу

Стійкість до вилягання 

Толерантність до фомозу 

Посухостійкість 

Вміст олії 

9

7

9

8

8

9

0 — низький показник, 9 — високий показник

Дніпропетровська 
обл.
51,5 ц/га

ТОВ НВП 
«Сортостанція»
37,4 ц/га

Черкаська 
обл.

47,6 ц/га

ФГ «Одарочка»
43 ц/га

Морозостійкість

Толерантність до циліндроспоріозу 

Стійкість до вилягання 

Толерантність до фомозу 

Посухостійкість 

8

7

8

8

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній  (ближче до 
ранніх)

ТЕРМІН СІВБИ: 
оптимально-пізні

ВЕСНЯНЕ ВІДРОСТАННЯ 
ВЕГЕТАЦІЇ: середньораннє

ВИСОТА РОСЛИНИ: середня
 
ТИП: 00 (безеруковий)

•  гібрид відмінно адаптувався 
по всій Європі, а також у кон-
тинентальних умовах України
• високоінтенсивний гібрид 
з високим потенціалом уро-
жайності
• за рахунок швидкого вес-
няного розвитку –високопро-
дуктивний навіть при пізніх 
термінах висіву
• відзначається високою 
толерантністю до основних 
хвороб, в тому числі завдяки 
гену стійкості RLM7
• генетична стійкість до роз-
тріскування стручків
• висока компенсаторна 
здатність в умовах зріджених 
посівів

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА 
ВИСІВУ: 350-500 тис/га

• вміст олії: 47–50%
• вміст глюкозинолатів: менше 
15 ммоль/г

0 — низький показник, 9 — високий показник

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

АРСЕНАЛ

9
(RLM7)

Рі
па

к

ПП «Карла 
Маркса 2»
48,2 ц/га

ТОВ
ім. Шевченка
45,4 ц/га

ТОВ 
«Геолан-Агро»
52,2 ц/га

ТОВ «Волинь 
нова»

58 ц/га

Тернопільська
обл.

60,6 ц/га
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РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

АБСОЛЮТ
ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньостиглий

ТЕРМІН СІВБИ: 
оптимально – пізні 

ВЕСНЯНЕ ВІДРОСТАННЯ: 
середньораннє

ЦВІТІННЯ: середньораннє
 
ТИП: 00 (безеруковий)

Гірид №1 в Європі за посівни-
ми площами

• стійкість до TuYV (вірус жов-
тухи турнепсу),
• ген стійкості до фомозу RLM7
• стійкість до розтріскування 
стручків
• висока зимостійкість
• за рахунок потужного гілку-
вання швидко затінює бур’я-ни 
і запобігає випаровуванню 
вологи
• відмінно підходить для 
широкорядних посівів

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА 
ВИСІВУ: 350-450 тис/га, в 
залежності від умов.

• вміст глюкозинолатів:
менше 15 ммоль/г
• потенціал врожайності:
70 ц/га

Дніпропетровська 
обл.

50,74 ц/га

Черкаська
обл.

47,5 ц/га

АЛЬБАТРОС
ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТЕРМІНИ СІВБИ: 
середньоранні-пізні

ВЕСНЯНЕ ВІДНОВЛЕННЯ 
ВЕГЕТАЦІЇ: середнє

ЦВІТІННЯ: середньораннє
 
ТИП: 00 (безеруковий)

• гібрид ріпаку, пластичний 
до умов вирощування
• дуже висока і стабільна 
врожайність
• стійкий до вилягання
• висока енергія початково-
го росту
• значна маса 1000 насінин
• стійкий до видовження 
кореневої шийки восени
• розвиває значну біомасу 
восени
• генетична стійкість до 
розтріскування стручків
• більше «вікно» часу для 
збирання врожаю

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА 
ВИСІВУ: 500 тис/га

• вміст олії: 47–50%
• вміст глюкозинолатів: 
менше 16 ммоль/г

Морозостійкість

Толерантність до вертицильозу

Стійкість до вилягання 

Толерантність до фомозу 

Посухостійкість 

8

8

8

8

8
0 — низький показник, 9 — високий показник

ПСП  
«Володимирівське»

38 ц/га

ТОВ «Мена-
Авангард»
52,7 ц/га

ТОВ 
«Геолан-Агро»
49,1 ц/га

ТОВ «Агролан 
Крупець»
52,5 ц/га

ФГ
«Березна»

45 ц/га

ФГ
«Мега»
50 ц/га

Морозостійкість

Толерантність до циліндроспоріозу

Стійкість до вилягання 

Толерантність до фомозу 

Посухостійкість 

9

7

8

8

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТЕРМІНИ СІВБИ: 
ультраранні-середні

ВЕСНЯНЕ ВІДНОВЛЕННЯ 
ВЕГЕТАЦІЇ: середньопізнє

ЦВІТІННЯ: середньораннє
 
ТИП: 00 (безеруковий)

• відмінний гібрид для уль-
траранніх та ранніх термінів 
посіву, який не потребує 
високої кількості регулято-
рів росту. 
• гібрид з дуже високою 
зимостійкістю та стійкістю 
до весняних приморозків 
• дуже адаптивний до кон-
тинентальних умов  
• генетична стійкість до 
розтріскування стручків 
• потужне гілкування 
• маса 1000 насінин — висо-
ка 

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА 
ВИСІВУ: 350-500 тис/га

• вміст олії: 47–50%
• вміст глюкозинолатів: мен-
ше 15 ммоль/г

0 — низький показник, 9 — високий показник

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

АНДЕРСОН

9
(RLM7)

Рі
па

к

ТОВ «Волинь 
нова»

46 ц/га

ТДВ «Шамраївський 
цукровий завод»
48,12 ц/га

ПП «Україна
Агро 2С»
53,1 ц/га ПАТ 

«Яготинське»
42,8 ц/га

ТОВ 
«Сервіг»

48,4 ц/га

ПП «Аграрна 
компанія 2004»

45 ц/га
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РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

АБСОЛЮТ
ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньостиглий

ТЕРМІН СІВБИ: 
оптимально – пізні 

ВЕСНЯНЕ ВІДРОСТАННЯ: 
середньораннє

ЦВІТІННЯ: середньораннє
 
ТИП: 00 (безеруковий)

Гірид №1 в Європі за посівни-
ми площами

• стійкість до TuYV (вірус жов-
тухи турнепсу),
• ген стійкості до фомозу RLM7
• стійкість до розтріскування 
стручків
• висока зимостійкість
• за рахунок потужного гілку-
вання швидко затінює бур’я-ни 
і запобігає випаровуванню 
вологи
• відмінно підходить для 
широкорядних посівів

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА 
ВИСІВУ: 350-450 тис/га, в 
залежності від умов.

• вміст глюкозинолатів:
менше 15 ммоль/г
• потенціал врожайності:
70 ц/га

Дніпропетровська 
обл.

50,74 ц/га

Черкаська
обл.

47,5 ц/га

АКВІЛА
ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТЕРМІНИ СІВБИ: 
середньоранні-середньо-
пізні

ВЕСНЯНЕ ВІДНОВЛЕННЯ 
ВЕГЕТАЦІЇ: середньораннє

ЦВІТІННЯ: середньораннє
 
ТИП: 00 (безеруковий)

• зареєстрований у Франції, 
Угорщині й Україні
• відмінна стійкість до фо-
мозу (RLM 7)
• висока зимостійкість
• пластичний та стабільний 
гібрид
• висока стійкість до виля-
гання
• потужне гілкування
• середньорослий
• толерантний до витягуван-
ня кореневої шийки
• Генетична стійкість до 
розтріскування стручків
Рекомендована норма 
висіву: 500 тис./га

• вміст олії: 47–50%
• вміст глюкозинолатів: 
менше 15 ммоль/г

Морозостійкість

Толерантність до вертицильозу

Стійкість до вилягання 

Толерантність до фомозу 

Посухостійкість 

9

8

8

8
0 — низький показник, 9 — високий показник

9
(RLM7)

ТОВ «Волинь 
нова»
45,6 ц/га

СТОВ «Степ»
40 ц/га

ПП «Аграрна 
компанія 2004»

48,3 ц/га

ПСП «Вега 
Агро»

47,6 ц/га

ПАТ 
«Яготинське»
40,9 ц/га

Морозостійкість

Толерантність до циліндроспоріозу

Стійкість до вилягання 

Толерантність до фомозу 

Посухостійкість 

8

8

8

8

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТЕРМІНИ СІВБИ: 
середні-пізні

ВЕСНЯНЕ ВІДНОВЛЕННЯ 
ВЕГЕТАЦІЇ: середньораннє

ЦВІТІННЯ: середньораннє
 
ТИП: 00 (безеруковий)

• висока енергія початково-
го розвитку восени
• придатний для вирощу-
вання у широкорядних 
посівах
• завдяки ранньому віднов-
ленню вегетаціїї навесні 
швидко затінює бур’яни і 
запобігає випаровуванню 
вологи
• високі показники посу-
хостійкості
• цей гібрид продукує 
велику к-сть стручків і зерна 
на м² 
• ген стійкості до фомозу 
RLM7
• генетична стійкість до 
розтрскування стручків

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА 
ВИСІВУ: 350-500 тис/га

• вміст олії: 47–50%
• вміст глюкозинолатів: мен-
ше 15 ммоль/г

0 — низький показник, 9 — високий показник

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

АСТРОНОМ

9
(RLM7)

Рі
па

кСТОВ «Степ»
40,8 ц/га

СФГ «Агро 
Троя»
45,1 ц/га

ПП 
«Агропродсервіс»

54,2 ц/га

ПСП «Вега 
Агро»

46,5 ц/га

ФГ 
«Одарочка»
45,3 ц/га

ТОВ 
«Сервіг»

48,4 ц/га



105104  Каталог 2021/22Ріпак www.lgseeds.com.ua

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

АБСОЛЮТ
ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньостиглий

ТЕРМІН СІВБИ: 
оптимально – пізні 

ВЕСНЯНЕ ВІДРОСТАННЯ: 
середньораннє

ЦВІТІННЯ: середньораннє
 
ТИП: 00 (безеруковий)

Гірид №1 в Європі за посівни-
ми площами

• стійкість до TuYV (вірус жов-
тухи турнепсу),
• ген стійкості до фомозу RLM7
• стійкість до розтріскування 
стручків
• висока зимостійкість
• за рахунок потужного гілку-
вання швидко затінює бур’я-ни 
і запобігає випаровуванню 
вологи
• відмінно підходить для 
широкорядних посівів

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА 
ВИСІВУ: 350-450 тис/га, в 
залежності від умов.

• вміст глюкозинолатів:
менше 15 ммоль/г
• потенціал врожайності:
70 ц/га

Дніпропетровська 
обл.

50,74 ц/га

Черкаська
обл.

47,5 ц/га

АЛЕКСАНДЕР
ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТЕРМІНИ СІВБИ: 
ранні-середньопізні

ВЕСНЯНЕ ВІДНОВЛЕННЯ 
ВЕГЕТАЦІЇ: середньопізнє

ЦВІТІННЯ: середнє
 
ТИП: 00 (безеруковий)

• гібрид з відмінними показ-
никами стресостійкості
• висока стійкість до витягу-
вання кореневої шийки
• пластичний до термінів 
посіву
• Високі показники зи-
мостійкості
• Ген стійкості до фомозу 
RLM7
• Стабільний в посушливих 
умовах
• Генетична стійкість до 
розтріскування стручків
Рекомендована норма 
висіву: 400–500 тис./га

• вміст олії: 47–51%
• вміст глюкозинолатів: 
менше 15 ммоль/г

Морозостійкість

Толерантність до циліндроспоріозу

Стійкість до вилягання 

Толерантність до фомозу 

Посухостійкість 

9

7

8

8
0 — низький показник, 9 — високий показник

9
(RLM7)

ТОВ «Волинь 
нова»
56,4 ц/га ПП «Карла 

Маркса 2»
46 ц/га

ТОВ «Агро-
Олімп»
52,3 ц/га

ТОВ «Мена-
Авангард»
50,3 ц/га

ТОВ «Геолан-
Агро»
50,1 ц/га

ПрАТ 
«Кремінь»
47,7 ц/га

Морозостійкість

Толерантність до циліндроспоріозу 

Стійкість до вилягання 

Толерантність до фомозу 

Посухостійкість 

8

7

8

8

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТЕРМІНИ СІВБИ: 
середні-пізні

ВЕСНЯНЕ ВІДНОВЛЕННЯ 
ВЕГЕТАЦІЇ: середнє

ЦВІТІННЯ: середньораннє
 
ТИП: 00 (безеруковий)

• гібриду властиві швидкі 
темпи розвитку восени, при 
цьому не схильний  до витя-
гування кореневої шийки.
• придатний для широко-
рядних посівів
• витримує зріджені посіви 
• висока зимостійкість
• стабільний у посушливих 
умовах
• ген стійкості до фомозу 
РЛМ7
• генетична стійкість до 
розтріскування стручків

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА 
ВИСІВУ: 400-500 тис./га

• вміст олії: 47–50%
• вміст глюкозинолатів: мен-
ше 15 ммоль/г

0 — низький показник, 9 — високий показник

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

АКАПУЛЬКО

9
(RLM7)

Рі
па

к

ПП «Аграрна 
компанія 2004»

47,8 ц/га СТОВ «Степ»
42,7 ц/га

ФГ 
«Одарочка»
45,3 ц/га

ТОВ 
«Спрінт К»
42,3 ц/га

СФГ «Агро 
Троя»
42,5 ц/га

ПСП «Вега 
Агро»
43,6 ц/га

ТОВ «Волинь 
нова»
47,7 ц/га
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РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на стандартну вологість 7%)

АБСОЛЮТ
ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньостиглий

ТЕРМІН СІВБИ: 
оптимально – пізні 

ВЕСНЯНЕ ВІДРОСТАННЯ: 
середньораннє

ЦВІТІННЯ: середньораннє
 
ТИП: 00 (безеруковий)

Гірид №1 в Європі за посівни-
ми площами

• стійкість до TuYV (вірус жов-
тухи турнепсу),
• ген стійкості до фомозу RLM7
• стійкість до розтріскування 
стручків
• висока зимостійкість
• за рахунок потужного гілку-
вання швидко затінює бур’я-ни 
і запобігає випаровуванню 
вологи
• відмінно підходить для 
широкорядних посівів

РЕКОМЕНДОВАНА НОРМА 
ВИСІВУ: 350-450 тис/га, в 
залежності від умов.

• вміст глюкозинолатів:
менше 15 ммоль/г
• потенціал врожайності:
70 ц/га

Дніпропетровська 
обл.

50,74 ц/га

Черкаська
обл.

47,5 ц/га

АРІЗОНА
ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТЕРМІНИ СІВБИ: 
середньоранні-пізні

ВЕСНЯНЕ ВІДНОВЛЕННЯ 
ВЕГЕТАЦІЇ: середньораннє

ЦВІТІННЯ: середньораннє
 
ТИП: 00 (безеруковий)

• високоврожайний гібрид 
із великою масою 1000 
зерен 
• висока енергія початково 
росту
• низька схильність до витя-
гування точки росту
• високий вміст олії 
• швидкий весняний 
розвиток дає можливість 
ефективніше використо-
вувати вологу для форму-
вання високих врожаїв при 
посушливих умовах в кінці 
вегетації
• генетична стійкість до 
розтріскування стручків 
Рекомендована норма 
висіву: 400 – 500 тис./га

• вміст олії: 47–50%
• вміст глюкозинолатів: 
менше 15 ммоль/г

Морозостійкість

Толерантність до циліндроспоріозу

Стійкість до вилягання 

Толерантність до фомозу 

Посухостійкість 

8

7

8

8
0 — низький показник, 9 — високий показник

8

ПП «Карла 
Маркса 2»
43,6 ц/га

ТОВ «СП 
«Агродім»
44,5 ц/гаТОВ «Агролан 

Крупець»
55,9 ц/га

СФГ «Скіф»

39,5 ц/га

ТОВ «Агро-
Олімп»
47,21 ц/га

ТОВ «Волинь 
нова»

48,97 ц/га
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Селекція 
зернових

Зараз, ринок сільського господарства 
в країні розвивається дуже швидкими 
темпами, ринок технологій та кваліфі-
кація росте, відповідно, як селекційна 
компанія, ми повинні підтримувати 
цей розвиток виводячи на ринок  нові 
високопродуктивні сорти та гібриди. 
Метою компанії є підвищити планку 
врожайності та якості своєї продукції. 
За останні роки, на території України ми 
впровадили дослідні центри у різних 
грунтово-кліматичний умовах, на яких 
проводиться тестування десятків різних 
сортів озимої пшениці з метою відбору 
найкращого матеріалу для континен-
тальних умов України. 

У селекціїї зернових культур виділяємо 
наступні напрямки: селекція м’яких сор-
тів озимої та ярої пшениці, селекція ози-
мого і ярого ячменю.

Стійкість до хвороб і підвищення вро-
жайності сортів сільгоспкультур – най-

важливіші аспекти роботи селекціо-
нерів компанії Лімагрейн. Однак наші 
вчені враховують і потреби переробної 
промисловості. Тому вони працюють 
над вдосконаленням господарсько-ко-
рисних ознак сільгосппродукції для на-
ступних напрямів: виробництво хлібо-
пекарської та кондитерської продукції, 
макаронних виробів, пластівців і сухих 
сніданків; виробництво солоду для 
пива, віскі; виробництво біоетанолу. 
Крім того, селекціонери компанії займа-
ються поліпшенням поживних якостей 
зерна для потреб тваринництва.

За останні два роки ми дуже суттєво 
розширили лінійку сортів озимої пшени-
ці. Так, до таких відомих ігроків на ринку 
як Дагмар, і Колонія, яка, до речі, давала 
130 ц/га у товарних посівах Житомир-
ської обл, добавились такі сорти як Ме-
скаль, який харектеризується високою 
стабільністю в умовах дефіциту вологи, 
сорт Аркеос, який підходить для ви-

робництва кондитерських виробів, ран-
ньостиглий, з дуже високою толерантні-
стю до посушливих умов остистий сорт 
Алтіго, ультраранній сорт Авеню, який 
швидко звільняє поле, а також високо-
врожайні сорти Нордіка та Фріскі.  

На ринку ярого ячменю робимо акцент 
на пивоварні сорти, а саме: Одіссей, 
Овертюр, які характеризуються не тільки 
високою урожайністю, а й високими якіс-
ними показниками, за які сьогодні суттє-
во доплачують. Також в нас є й озимі сор-
ти ячменю, такі як Герлах, Каліфорнія та 
Казанова, які встигли добре зарекомен-
дувати себе в умовах нашої країни. 

На цьому робота команди Лімагрейн не 
зупиняється, з кожним наступним ро-
ком на ринок будуть заходити ще більш 
врожайні, адаптовані під наші умови та 
потреби нові сорти та гібриди, з якими, 
Ви виробники, зможете отримувати 
максимальні врожайності та прибутки.

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній 

ВИСОТА РОСЛИНИ: середньорослий, 80-85см

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп
 
КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ СОРТУ: Німеччина

Відмінна комбінація високого рівня врожай-
ності, високої толерантності до хвороб та 
високих якісних показників

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ: 
• вміст білку – високий 
• вміст клейковини – високий
• число падіння – високе

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• стабільний в умовах дефіциту вологи
• маса 1000 – серденя
• озерненість колосу – висока
• стійкість до вилягання – висока
• зимостійкість - 8

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньостиглий

ВИСОТА РОСЛИНИ: високорослий, 85-90 см

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп
 
КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ СОРТУ: Франція
 
Новий середньостиглий сорт з передовими по-
казниками толерантності до основних хвороб та 
стабільності в різних умовах вирощування

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ: 
• вміст білку – середній
• вміст клейковини – середній
• число падіння – середнє

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• стабільний в усіх умовах вирощування
• маса 1000 – висока
• озерненість колосу – середня
• стійкість до вилягання – висока
• зимостійкість – 7

ЛГ КЕРАМІК ЛГ ЕГМОНТ

8

Бура іржа 

Жовта іржа 

Борошниста роса

Септоріоз листя 

Фузаріоз колоса  

8

8

8

7

0 — низький показник, 9 — високий показник

8

Бура іржа 

Жовта іржа 

Борошниста роса

Септоріоз листя 

Фузаріоз колоса  

8

8

8

7

0 — низький показник, 9 — високий показник

НОВИНКА НОВИНКАНОВИНКА НОВИНКА
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Озима пшениця
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ЛГ АНЕРІ ЛГ АРНОВА   

8

Бура іржа 

Жовта іржа 

Борошниста роса

Септоріоз листя 

Фузаріоз колоса  

7

7

7

8

0 — низький показник, 9 — високий показник

8

Бура іржа 

Жовта іржа 

Борошниста роса

Септоріоз листя 

Фузаріоз колоса  

7

7

8

7

0 — низький показник, 9 — високий показник

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній 

ВИСОТА РОСЛИНИ: середньорослий, 80 см

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп, 
Північний степ
 
КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ СОРТУ: Чехія

Середньоранній сорт з високими якісними 
показниками та високим рівнем урожайно-
сті

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ: 
• вміст білку – високий 
• вміст клейковини – високий
• число падіння – середнє

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• невибагливий до умов вирощування
• маса 1000 – середня
• озерненість колосу – висока
• стійкість до вилягання – вище середнього
• зимостійкість – 7
• кущення - середнє

ГРУПА СТИГЛОСТІ: ранній

ВИСОТА РОСЛИНИ: середньорослий, 80 см

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп, Північ-
ний степ
 
КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ СОРТУ: Франція
 
Ранній сорт з високими показниками адаптації по 
всій Європі

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ: 
• вміст білку – середній
• вміст клейковини – середній
• число падіння – середнє

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• стабільний в усіх умовах вирощування
• маса 1000 – середня
• озерненість колосу – висока
• стійкість до вилягання – вище середнього
• зимостійкість – 7 
• кущення - середнє

НОВИНКА НОВИНКА

ГРУПА СТИГЛОСТІ: ранньостигилий

ТЕРМІН СІВБИ: ранні-пізні

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп
 
КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ СОРТУ: Франція
 
НОРМИ ВИСІВУ: 3,5 – 5,0 млн/га

Короткостебельний, остистий, високоврожай-
ний в ранній групі сорт продовольчого типу В

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ: 
• вміст білку — середній 
• число падіння — середнє

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• маса 1000 насінин — висока
• стійкість до полягання — висока
• добре витримує загущення
• здатність до кущення — середня
• толерантний до посушливих умов
• генетично стійкий до ВЖМ

АЛТІГО

7

Бура іржа 

Жовта іржа 

Борошниста роса

Септоріоз листя 

Фузаріоз колоса  

8

7

7

7

0 — низький показник, 9 — високий показник
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МЕСКАЛЬ 
ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

ТЕРМІН СІВБИ: середні-пізні

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп
 
КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ СОРТУ: Німеччина
 
НОРМИ ВИСІВУ: 3,0 – 4,5 млн/га

Інтенсивний, посухо — та зимостійкий сорт про-
довольчої пшениці класу В

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ: 
• число падіння — добре
• вміст білку — середній
• вміст клейковини — високий/середній
• седиментаційна здатність — середня

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• зимостійкість — добра
• щільність стеблостою — середня
• кількість зерен в колосі — висока/середня
• маса 1000 зернин — висока
• потенціал урожайності — дуже високий
• обробіток грунту — традиційний/ поверхневий

6

Бура іржа 

Жовта іржа 

Борошниста роса

Септоріоз листя 

Фузаріоз колоса  

6

7

8

7

0 — низький показник, 9 — високий показник

Озима пшениця
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7

Бура іржа 

Жовта іржа 

Борошниста роса

Септоріоз листя 

Фузаріоз колоса  

7

7

7

7

0 — низький показник, 9 — високий показник

7

Бура іржа 

Жовта іржа 

Борошниста роса

Септоріоз листя 

Фузаріоз колоса  

8

7

8

7

0 — низький показник, 9 — високий показник

АВЕНЮ   ФРІСКІ
ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньостиглий

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Лісостеп, Полісся

ТЕРМІН СІВБИ: середні-пізні
 
КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ СОРТУ: Німеччина
 
НОРМИ ВИСІВУ: 3,5 – 5,0 млн/га

Високоврожайний інтенсивний сорт класу В з 
дуже високою зимостійкістю 

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ: 
• число падіння — добре
• вміст білку — середній
• вміст клейковини — високий
• седиментаційна здатність — середня

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• зимостійкість — висока
• стійкість до полягання — дуже висока
• підходить для пізніх термінів посіву
• пластичний до попередників
• потужне кущення
• висока толерантність до основних хвороб
• середньорослий

ГРУПА СТИГЛОСТІ: ультраранній 

ТЕРМІН СІВБИ: 15.09–05.10

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп
 
КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ СОРТУ: Франція
 
НОРМИ ВИСІВУ: 4,0 – 5,0 млн/га

Ультраранній, напівкарликовий, продовольчий 
сорт озимої пшениці В-типу. Оптимальний попе-
редник для озимого ріпаку та проміжних культур

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ: 
• вміст білку — високий
• вміст клейковини — високий (27%)
• число падіння — добре (333)
• натура зерна — 827 г/л

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• маса 1000 насінин — висока
• озерненісь колоса — середня
• регенараційна здатність і кущення — дуже 
добре
• довжина стебла — коротка
• стійкість до полягання — дуже висока
• обробіток ґрунту — бажано традиційний
• бажано розміщувати на родючих ґрунтах по 
кращих попередниках

Озима пшениця

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

ТЕРМІНИ ПОСІВУ: ранні — оптимальні  

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп 

КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ СОРТУ: Німеччина

НОРМИ ВИСІВУ: 3,5 – 5,0 млн/га

Продовольча пшениця класу В, має гарну 
зимостійкість та регенераційну здатність

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ: 
• число падіння — добре
• вміст білку — середній
• седиментаційна здатність — середня

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• пластичний сорт по відношенню до техно-
логії 
вирощування
• щільність стеблостою — середня
• кількість зерен в колосі — висока
• маса 1000 насінин — середня
• стійкість до полягання — добра
• довжина стебла — середня

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

ТЕРМІН СІВБИ: оптимальні-пізні

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп
 
КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ СОРТУ: Чехія
 
НОРМИ ВИСІВУ: 3,5 – 5,0 млн/га

Продовольчий сорт (клас В) з дуже високою зи-
мостійкістю та крупністю зерна

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ: 
• число падіння — добре
• вміст білку — середній
• вміст клейковини — високий/середній
• седиментаційна здатність — середня

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• зимостійкість — дуже висока
• стійкість до полягання — висока
• кількість зерен в колосі — середня
• маса 1000 насінин — висока
• здатність до кущення — середня
• довжина соломини — середня
• гарна толерантність до посушливих умов

КОЛОНІА НОРДІKA 

7

Бура іржа 

Жовта іржа 

Борошниста роса

Септоріоз листя 

Фузаріоз колоса  

6

7

7

7

0 — низький показник, 9 — високий показник
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Жовта іржа 

Борошниста роса

Септоріоз листя 

Фузаріоз колоса  
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0 — низький показник, 9 — високий показник
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Бура іржа 

Жовта іржа 

Борошниста роса

Фузаріоз колоса  

7

7

7

7

0 — низький показник, 9 — високий показник

АРКЕОС ДАГМАР 

6
Іржа 

Борошниста роса

Септоріоз листя 

Фузаріоз колоса  

7

7

8

0 — низький показник, 9 — високий показник

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

ТЕРМІН СІВБИ: оптимальні-пізні

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп
 
КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ СОРТУ: Франція
 
НОРМИ ВИСІВУ: 3,0 – 4,5 млн/га

Високоврожайний сорт озимої пшениці для 
кондитерських цілей (клас С)

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ: 
• число падіння — високе
• натура зерна — висока
• вміст білку — низький 
Дуже м`яка структура ендосперму

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• зимостійкість — добра
• здатність до кущення — висока
• стійкість до полягання — висока
• має розвинену кореневу систему
• маса 1000 насінин — середня
• довжина стебла 80–85см
• тип урожайності компенсаційний

ГРУПА СТИГЛОСТІ: ранній

ТЕРМІНИ ПОСІВУ: оптимальні  

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп 

КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ СОРТУ: Чехія

НОРМИ ВИСІВУ: 3,5 – 5,0 млн/га

Продовольча пшениця, класу В. Сорт пластичний із 
стабільно високою урожайністю

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ: 
• вміст білку — високий
• натура зерна — 820 г/л
• об’єм хліба — 560 мл
• число падіння — високе (354)

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• сорт має високу зимостійкість
• тип урожайності — за рахунок густоти 
і продуктивності колоса
• здатність до кущения — висока
• маса 1000 зернин — висока
• стійкість до полягання — висока
• урожайність — висока (макс. 124 ц/га в Чехії)

Озима пшениця

ГРУПА СТИГЛОСТІ: ранній

ТИП КОЛОСУ: дворядний 

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: пивоварний, кормо-
вий 

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: підходить для всіх зон 
вирощування 

НОРМИ ВИСІВУ: 3,5 – 4,5 млн/га

Універсальний сорт кормового та пивоварного 
призначення

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• низькорослий
• висока зимостійкість
• гарна посухостійкість
• висока маса і вирівняність насіння
• висока стійкість до полягання

КАЗАНОВА 

7
Ринхоспоріоз

Сітчаста плямистість

Іржа

Гельмінтоспоріоз

8

8

7

0 — низький показник, 9 — високий показник
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Ринхоспоріоз

Іржа 

Борошниста роса

Гельмінтоспоріоз

6

7

8

7

0 — низький показник, 9 — високий показник

КАЛІФОРНІЯ 
ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньопізній

ТИП КОЛОСУ: дворядний

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: кормовий
 
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: підходить для всіх зон 
вирощування
 
НОРМИ ВИСІВУ: 3,5 – 4,5 млн/га

Озимий ячмінь кормового напрямку викори-
стання

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• висока стійкість до вилягання
• гарна стійкість до хвороб
• висока маса 1000 насінин
• кількість зерен в колосі — середня
• характеризується високою стабільністю

Озимий ячмінь
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8

Ринхоспоріоз

Іржа 

Борошниста роса

Ламкість колоса

Фузаріоз колоса  

8

7

8

8

0 — низький показник, 9 — високий показник

ОВЕРТЮР ЛГ НАБУКО 

7
Ринхоспоріоз

Борошниста роса

Іржа

Гельмінтоспоріоз

6

8

7

0 — низький показник, 9 — високий показник

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньостиглий

ТИП КОЛОСУ: дворядний

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: пивоварний
 
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп
 
КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ: Великобританія
 
НОРМИ ВИСІВУ: 3,0 – 4,5 млн/га

Сорт популярний у шотландських виробни-
ків віскі

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ: 
• індекс якості солоду: USJ — 7,3
• вміст білку — 10%
• крупність — 86–95%
• екстрактивність — 84

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•  висока маса 1000 насінин
• здатність до кущення — висока
• середня висота рослин — 70 см
• пластичний до технологій вирощування

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній

ТИП КОЛОСУ: дворядний
 
НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: пивоварний  

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп 

НОРМИ ВИСІВУ: 3,0 – 4,5 млн/га

Новий високопродуктивний сорт пивоварного 
напряму

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ: 
• екстрактивність — 82–84%
• висока якість солоду
• вміст білка — 10–11%
• висока крупність зерна

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• маса 1000 зерен — висока
• стійкість до полягання — висока
• середня висота рослин — 70–80см
• здатність до кущення — висока

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньопізній 

ТИП КОЛОСУ: дворядний

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: пивоварний/корм
 
ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп
 
КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ: Франція
 
НОРМИ ВИСІВУ: 3,0 – 4,5 млн/га

Ярий ячмінь з високою адаптивністю до 
умов вирощування

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ: 
• екстрактивність — 82–84%
• висока якість солоду
• вміст білку — 10%

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• маса 1000 насінин — висока
• стійкість до полягання — висока
• середня висота рослин — 70–80 см
• здатність до кущення — висока
• гарна стійкість до патогенної мікрофлори 
під час солодіння

ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньостиглий

ТИП КОЛОСУ: дворядний 

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ: пивоварний

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: підходить для всіх зон 
вирощування 

КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ: Великобританія

НОРМИ ВИСІВУ: 3,0 – 4,5 млн/га

Сорт пластичний до умов вирощування, має солод 
високої якості для виробництва пива та віскі

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ:
• крупність — 86–95%
• вміст білку — 9,5–10
• екстрактивність — 83–84 

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• маса 1000 насінин — висока
• здатність до кущення — висока
• значний потенціал врожайності
• середньорослий
• стійкість до вилягання — висока

ГЛАДІС ОДІССЕЙ    

6

Ринхоспоріоз 

Іржа 

Борошниста роса

Сітчаста плямистість

Ламкість колоса

Фузаріоз колоса  
7

7

8

7

7

0 — низький показник, 9 — високий показник

8

Ринхоспоріоз 

Іржа 

Борошниста роса

Сітчаста плямистість

Ламкість колоса

Фузаріоз колоса  
7

7

8

7

7

0 — низький показник, 9 — високий показник
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ГРУПА СТИГЛОСТІ: середньоранній 

ТИП КОЛОСУ – дворядний

НАПРЯМ ВИКОРИСТАННЯ – пивоварний, 
фуражний

ЗОНА ВИРОЩУВАННЯ: Полісся, Лісостеп

Дуже висока врожайність у поєднанні з відмін-
ними якісними  показниками для пивоварної 
галузі

ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ: 
• вміст білка: дуже низький
• крупність: висока
• екстрактивність: дуже висока

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• здатність до кущення – висока
• висота рослини – низькорослий
• кількість зерен в колосі – середня
• маса 1000 насінин – дуже висока
• стійкість до вилягання - висока 

НОРМА ВИСІВУ
• оптимальні строки – 3-3.5 млн/га
• пізні строки – 3.5-4 млн/га
• глибина загортання – 2 см. 

ЛГ ТОСCА 

Бура іржа 

Борошниста роса

Гельмінтоспоріоз

7

8

7
0 — низький показник, 9 — високий показник

НОВИНКА
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Контакти

Менеджер з розвитку проекту силосної кукурудзи LGNA
Євгеній Олександрович Кришталь
+380 99 740-03-74, Ievgenii.kryshtal@limagrain.com

Керівник відділу по роботі з ключовими партнерами
Сергій Вікторович Басанець
+380 50 442-79-89, sergii.basanets@limagrain.com

Менеджер по роботі з ключовими партнерами 
Центрально-східного регіону
Роман Володимирович Нарожний
+380 50 472-34-72, roman.narozhnyi@limagrain.com

Менеджер по роботі з ключовими партнерами 
Центрального регіону
Наталія Іванівна Каражбей
+380 95 275-25-71, nataliia.karazhbei@limagrain.com

Директор сектору центрально-
західного регіону
Вінницька, Тернопільська, Львівська, 
Хмельницька, Рівненська, Волинська, 
Івано-Франківська, Чернівецька обл.,
Микола Максимович Романенко
+380 50 442-76-18
mykola.romanenko@limagrain.com

Старший менеджер з 
регіонального розвитку
Житомирська обл.,
Андрій Миколайович Здовбіцький
+380 95 271-33-30
andrii.zdovbitskyi@limagrain.com

Менеджер 
з регіонального розвитку
Тернопільська, Львівська,
Івано-Франківська обл.,
Микола Ярославович Солян
+380 50 359-63-98
solian.mykola@limagrain.com

Менеджер 
з регіонального розвитку
Хмельницька, Чернівецька обл.,
Ігор Анатолійович Стояновський 
+380 50 339-20-05
igor.stoyanovskyi@limagrain.com

Менеджер 
з регіонального розвитку
Волинська, Рівненька обл.,
Олександр Богданович Балагура
+380 50 339-20-01 
oleksandr.balahura@limagrain.com

Менеджер 
з регіонального розвитку
Вінницька обл.,
Вадим Васильович Захарчук
+380 50 325-96-23
vadym.zakharchuk@limagrain.com

Директор сектору 
центрального регіону
Черкаська, Кіровоградська обл.,
Андрій Леонідович Андрієнко
+380 50 755-36-61
andrii.andriienko@limagrain.com

Менеджер 
з регіонального розвитку 
Київська, Чернігівська обл.,
Сергій Сенченко
+380 95 928 82 45
sergiy.senchenko@limagrain.com

Менеджер 
з регіонального розвитку
Київська обл.,
Вадим Вікторович Смілянець
+380 50 339-20-31
vadim.smilyanets@limagrain.com

Менеджер 
з регіонального розвитку
Кіровоградська обл.,
Анатолій Миколайович Швець
+380 50 339-20-16
anatolii.shvets@limagrain.com

Менеджер 
з регіонального розвитку 
Черкаська обл.,
Костянтин Володимирович Попов
+380 50 410-74-36
kostiantyn.popov@limagrain.com

Менеджер 
з регіонального розвитку 
Черкаська обл.,
Володимир Павлович Гвоздь
+380 50 410-74-29
volodymyr.gvozd@limagrain.com

Старший менеджер 
з регіонального розвитку
Юрій Васильович Нестеренко
Чернігівська обл., Київська обл.,
+380 50 486-55-56
yurii.nesterenko@limagrain.com
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Директор сектору 
південно-східного регіону
Херсонська, Миколаївська, Одеська, 
Запорізька, Дніпропетровська обл.,
Олексій Олександрович Жужа
+380 50 380-92-55
oleksiy.zhuzha@limagrain.com

Старший менеджер 
з регіонального розвитку
Запорізька, Дніпропетровська обл.,
Віталій Миколайович Шишка
+380 50 448-53-89
vitalii.shyshka@limagrain.com 

Менеджер 
з регіонального розвитку
Дніпропетровська обл.,
В’ячеслав Олександрович Суров
+380 50 416-57-93
vyacheslav.surov@limagrain.com

Менеджер 
з регіонального розвитку
Дніпропетровська обл.,
Максим Асафович Оруджов
+380 95 272-00-89
maksym.orudzhov@limagrain.com

Менеджер 
з регіонального розвитку
Запорізька обл.,
Артем Ігорович Беспавлов
+380 50 364-76-81
artem.bespavlov@limagrain.com

Менеджер 
з регіонального розвитку
Херсонська обл.
Артем Олегович Томчук
+380 50 233 32 64
artem.tomchuk@limagrain.com

Менеджер 
з регіонального розвитку
Миколаївська обл.,
Станіслав Володимирович Русанов 
+380 50 351-68-30
stanislav.rusanov@limagrain.com

Менеджер
з регіонального розвитку
Одеська обл.
Вадим Гулеватий
+380 96 675 34 98
vadym.gulevatyi@limagrain.com

Директор сектору 
центрально – східного регіону
Донецька, Луганська, Харківська, 
Полтавська, Сумська обл.,
Олександр Михайлович Шевченко
+380 50 449-71-87
oleksandr.shevchenko@limagrain.com

Старший менеджер з 
регіонального розвитку 
Полтавська обл.,
Андрій Петрович Дашевський
+380 50 449-72-43
andriy.dashevskiy@limagrain.com

Менеджер 
з регіонального розвитку
Сумська обл.,
Віталій Миколайович Авраменко
+380 95 275-25-70
vitaliy.avramenko@limagrain.com

Менеджер 
з регіонального розвитку
Харківська обл.,
Юлія Сергіївна Ісечко
+380 95 270-08-45
iuliia.isechko@limagrain.com

Менеджер 
з регіонального розвитку
Харківська обл.,
Максим Вікторович Гуржій
+380 50 424-81-00 
maksym.gurzhii@limagrain.com

Менеджер 
з регіонального розвитку
Полтавська обл.
Юрій Іванович Лук’янчик
+380 50 80 66 928
yurii.lukianchyk@limagrain.com

Менеджер 
з регіонального розвитку
Луганська обл.
Семененко Валерій Анатолійович
+380 99 507 67 64
semenenko.valerii@limagrain.com

Офіційні дистриб’ютори

 ТОВ «ФІРМА ЕРIДОН»
Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 
Україна, 08131, с. Софіївська Борщагівка 
(промвузол Жуляни), вул. Чорновола, 30
+380 (44) 536-92-02
office@eridon.ua
www.eridon.ua

ПП «Бізон-Тех 2006»
Україна, 03189, м. Київ, вул. Ломоносова, 71-Г

+380 (44) 391-44-40 
+380 (44) 391-44-41
office@bizontech.ua
bizontech.ua

ТОВ «Агроресурс-А»
Кропивницкий, 
вул. Мурманська, 29-М

0522 35-90-35
office@agro.kr.ua
www.agro.kr.ua

ТОВ «АгроРось»
19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевчен-
ківський р-н, м. Корсунь-Шевченківський, 
вул. Шевченка, 39
04735 2-58-55
office@agroros.com.ua
www.agroros.com.ua

ТОВ «Агріі Україна»
03022, м. Київ, 
вул. Смольна, 9Б

+380 (44) 494 36 60
feedback@agrii.com.ua
www.agrii.com.ua

ТОВ «Полетехніка»
69002 м. Запоріжжя, 
вул. Космічна, 121в

0612 22-32-11
office@poletehnika.in.ua
www.poletehnika.com.ua

ТОВ «Спектр-Агро»
Київська обл., 
м. Обухів, вул. Промислова, 20
056 969-62-82
agro@spectr-agro.com
www.spectr-agro.com

ТОВ «Щедрий Лан»
Україна, 92704, вул. Південна, 1, м. Старобільськ, 
Старобільський район, Луганська обл.

064 369-52-00
lan@usr.lg.ua

ТОВ «Суффле Агро Україна»
30000, Хмельницька обл., 
м. Славута, вул. Острозька, 138
03842 7-14-98
sau@soufflet.com
www.soufflet-agro.com.ua/uk/

ТОВ «Украгроресурс»
61035, м. Харків, 
просп. Гагарiна, 127а, оф. 305, 307

057 737-23-44
ukragroresurs@ukr.net

ГРУПА КОМПАНІЙ «АГРО ЕКСПЕРТ»
09200, вул. Каштанова, 54, м. Кагарлик, 
Київська одл.
044 536-39-00
067 234-40-80
agro-e@ukr.net
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Для нотаток:

ТОВ «Лімагрейн Україна»
Київ – Україна – 04053 
вул. Тургенєвська, 55 
тел. / факс: +38 044 484-67-76 
тел.: +38 044 339-97-97 
e-mail: Limagrain.ukraine@limagrain.com 

Для нотаток:

ТОВ «Лімагрейн Україна»
Київ – Україна – 04053 
вул. Тургенєвська, 55 
тел. / факс: +38 044 484-67-76 
тел.: +38 044 339-97-97 
e-mail: Limagrain.ukraine@limagrain.com 



СТАТИ ЄВРОПЕЙСЬКИМ ЛІДЕРОМ
В НАСІННІ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР

КОМЕРЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ,
ЩО максимально наближена
до ринків збуту

СТРАТЕГІЯ, ЩО БАЗУЄТЬСЯ НА П’ЯТИ
ОСНОВОПОЛОЖНИХ ПРИНЦИПАХ

Limagrain Europe налагоджує
тісні контакти з фермерами у
співпраці з дистриб'юторами.

21
ДОЧІРНЄ

ПІДПРИЄМСТВО 50
КРАЇН
СВІТУ

ЩО ОХОПЛЮЄ
понад

Країни,в яких працюють дочірні підприємства

*
2020 sales

* IFRS11
©Photo : Bouchet

До 2025 року Limagrain Europe також прагне потрапити в топ-3 виробників кожної з основних 
сільськогосподарських культур: кукурудзи, соняшника, ячменю, пшениці та озимого ріпаку.

Продовжувати
розвиток

у Східній Європі

Утримувати
лідерство

в Західній Європі

Надавати
все більше 

інноваційних рішень 
В НАСІННИЦТВІ

Розвивати
операційну 

досконалість на всіх 
ланках нашої діяльності

Зміцнювати
наші відносини з фермерами 

та нашими партнерами-
дистриб’юторами

ЕКСПЕРТ
З НАСІННИЦТВА



   

 

 

 

 




