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К
укурузу не напрасно мы так
ценим высоко: Кукуруза — это
Мясо, Сало, Масло, Молоко!”
—агітплакатпочатку60-хроз-

повідає про переваги популярної куль-
тури у віршованій формі, стисло та
переконливо. Після повсюдного нав’я-
зуваннякукурудзинадеякийчасдонеї
виник певний скепсис. Однак сама
“царицяполів”уцьомуневинна.Слога-
ни хрущовської доби, якщо й гіпер-
болізувалиролькукурудзи,тоненабага-
то.НаразіцякультуравУкраїніздобула
новий імпульс для розвитку. Надпри-
ваблива ціна на неї дає змогу аграріям
вийтинависокоприбутковегосподарю-
вання.Аколисільгоспвиробникивико-
ристовуютьгібридикукурудзиназерно

ікукурудзинасилос,упаковкаякихмає
логотипізлітерами“LG”,торезультати,
зазвичай,перевершуютьусісподівання.

РинокСхідноїЄвропирозглядаютьу
компанії“Лімагрейн”якнапрочудперс-
пективний.Упланах—відкриттяселек-
ційного центру в одній із пострадянсь-
кихкраїн,абиаграріїмализмогукупля-
ти селекційний матеріал, одержаний
безпосередньо тут. Компанія “Ліма-
грейн” пропонує українським аграріям
доволіширокийспектрнасіннякукуруд-
зи різних груп стиглості й, насамперед,
великийасортиментугрупіранньостиг-
лих,середньоранніхісередньостиглих.

Гібридимаютьнизкувизначнихпе-
реваг, які зумовлюють їхню популяр-
ністьсередаграріїв.Так,Аальвітодемон-

струє чудову пластичність у посушливих
умовах і має високу рентабельність, ЛГ
2244адаптованийдорізнихтипівгрунтів
і технологій, толерантний до основних
хвороб, Бангій — невибагливий до умов

Пропозиція від компанії “Ліма грейн Ук раїна”

День ку ку руд зи —
свя то від “Ліма грей ну”
Провідна євро пейсь ка насіннєва ком  панія “Ліма грейн” уже 
ба га то років поспіль за без пе чує ук раїнських аг раріїв якісним 
насіннєвим ма теріалом. День по ля, який прой шов під егідою 
цієї ком панії на базі фер мерсь ко го гос по дар ст ва “Ода роч ка”, 
що на Віннич чині, був при свя че ний ку ку рудзі. 

Віктор Карбівський, 
комерційнийдиректор
компанії“Лімагрейн
Україна”:

— “Ліма грейн” про дає 
свою про дук цію у по над 100 країнах. Пред
став ницт во “Ліма грейн” із го ло вним офісом у 
Киє ві пра цює в Ук раїні з 2009 ро ку. 
Ре гіональні пред став ни ки — у Пол тав ській, 
До   нецькій, Дніпро пе т ровській, Він ницькій, 
Хмель ницькій об ла с тях. У пла нах — збіль
шен ня цієї ме режі. На пря му з гос по дар ст ва
ми ми не пра цює мо, а здійснюємо про дажі 
че рез на ших дис три бу торів. 

За річно го то ва ро обігу на рівні по над 1,5 
млрд євро “Ліма грейн” що ро ку вкла дає до 14% 
у на укові досліджен ня, ви на хо дить і з успіхом 
уп ро ва д жує нові гіб ри ди. Що до ку ку руд зи 
ос таннім ча сом ми істот но по но ви ли наш порт
фоліо і здатні успішно кон ку ру ва ти з най відо мі
ши ми по ста чаль ни ка ми насіння цієї куль ту ри. 

На разі в Ук раїні відро д жується тва рин
ництво, і я хотів би для Західної і Цен т раль
ної Ук раїни ре ко мен ду ва ти насіння ку ку руд зи 
для поліпше но го си ло су. Це ЛГ 3285 (ФАО 
— 280), Ааспід (ФАО — 230), Джоді (ФАО — 
380). Су час не тва рин ництво по тре бує не 
ли ше ве ли кої зе ле ної ма си, а й ви со кої пе ре
трав ності кор му. У Франції не за леж ни ми 
інсти ту та ми бу ло вста нов ле но, що ви ко ри с
тан ня насіння цих гібридів для от ри ман ня 
ви со ко якісно го си ло су дає при бав ку на дою: 
при близ но 0,5 л на од ну ко ро ву на до бу. 

Що до гібридів ку ку руд зи на зер но, то в 
нас є чи ма ло ціка вих про по зицій: ЛГ 3232 
(ФАО — 250), ЛГ 3350 (ФАО — 350), Латіза
на (ФАО — 320). 

Ба га то гос по дарств уже пра цю ва ли з 
на ши ми про дук та ми й оби ра ють гібри ди від
повідно до влас них упо до бань. Певні гібри ди 
за без пе чу ють ви со ку вро жай ність, інші 
ма ють чу до ву стійкість до стре со вих умов. 
Ми прак ти куємо інди віду аль ний підхід до 
кож но го на шо го клієнта і, за леж но від йо го 
по треб, роз та шу ван ня гос по дар ст ва, фінан
со вих мож ли во с тей, про по нуємо йо му той чи 
інший про дукт.

Василь Рихльовський, 
заступникдиректора
СТОВ“Хорост-плюс”,

с.Кадиївка,
Ярмолинецькийрайон,
Хмельницькаобласть:



— У нас 1200 га землі. Ви ро щуємо 
здебільшо го всі куль ту ри, які потрібні для 
за без пе чен ня пта хо фа б ри ки: ку ку руд зу на 
площі 200 га, сою — 200 га, ози мий ріпак і 
ячмінь пи во вар ний. Із “Ліма грей ном” співпра
цюємо близь ко ше с ти років. По ча ли з ку ку
руд зи. Маємо такі самі дослідні ділян ки, як і 
тут. У цьо му році 60% посіяної у нас ку ку руд
зи ста но ви ли гібри ди “Ліма грейн”. 

У нас скла ли ся добрі осо бисті сто сун ки 
з пред став ни ка ми цієї ком панії та їхніми 
дис три бу то ра ми. У будьякий час до них 
мож на за те ле фо ну ва ти, одер жа ти про
фесійну кон суль тацію. До то го ж, від зна чу і 
по ряд не став лен ня “Ліма грей ну” до клієн
тів. Ми ду же по люб ляємо ек с пе ри мен ту ва
ти: висіваємо кілька різ них сортів і гібридів. 
Гібри ди ком панії “Ліма грейн” нас ніко ли не 
підво ди ли. Во ни да ють більшу вро жайність, 
ніж ін ші, а ми орієнто вані на те, щоб сівоз
міна бу ла рен та бель ною.

  Думка споживача 
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вирощування, відзна-
чається ефектом Stay
Green,колизаповного
дозрівання качана
стебло залишається
зеленим.Такимсамим
ефектомволодієіФан-
тастик, серед переваг
якого — висока толе-
рантністьдопухирчастої
ілетючоїсажок,атакож
чудові круп’яні власти-
вості зерна. Неабиякою
універсальністю відзна-
чається гібрид ЛГ 3232.
Низьку вологість зерна
під час збирання має
Латізана,крімтого,серед
переваг цього гібрида —
швидкийстартзаранніх
термінівсівби.

Добререагуєнавне-
сення добрив холодо-
стійкийгібридЛГ2306.
Гібриди ЛГ 3330 і ЛГ
2372 також мають ефект Stay Green.
Крімтого,ЛГ3330єсправжнімчемпіо-
номзаврожайністюімаєвисокутоле-
рантність до пухирчастої сажки та
фузаріозу,аЛГ2372,своєючергою,на-

діленийвисокоюенергієюпочаткового
росту, толерантний до посухи, стійкий
проти вилягання і високопластичний
до технологій та умов вирощування.
Втім, перед обранням того чи іншого

гібрида вам варто проконсультуватися
у менеджерів і партнерів компанії
“Лімагрейн”, які порекомендують саме
той гібрид, що забезпечить успіх саме
навашомуполі. 

Пропозиція від компанії “Ліма грейн Ук раїна”

ТОВ “Лімагрейн Україна” 
тел./факс (044) 4846776

www.limagrain.ua
www.lgseeds.com.ua

Во ло ди мир Кузь мич, 
продукт-менеджер
компанії“Лімагрейн”:

— На на ступ ний ви роб
ни чий рік ми про по нуємо 
сільгоспто ва ро ви роб ни кам 
но вий — зер но во го і си лос

но го на пря му — гібрид ЛГ 3258 (ФАО — 250). 
Йо го за реєстру ва ли прак тич но од но час но в 
Європі та Ук раїні. Гібрид ду же пла с тич ний, 
має ви со кий по тенціал уро жай нос ті, до б ре 
адап то ва ний до се зон них стре со вих умов. 

Зер но во го і ви со ко якісно го си лос но го 
на пря му гібрид Ааспід (ФАО — 230) та кож із 
ви со ким по тенціалом уро жай ності в зерні та 
си лосі. Ці ха рак те ри с ти ки ду же важ ливі, 
оскільки ви ко ри с тан ня ви со ко якісно го си ло су 
за умо ви до три ман ня тех но логії за кла дан ня 
для годівлі ве ли кої ро га тої ху до би поліпшує 
здо ров’я тва рин, за без пе чує приріст ма си і 
на леж ну жирність мо ло ка за вдя ки біль шо му 

вмісту кор мо вих оди ниць, ви со ко му сту пе ню 
пе ре трав ності та поїдан ня. 

Справжнім хітом про дажів у Європі став 
гібрид ЛГ 3350 (ФАО — 350). Торік на де мон
ст рації у Бер шадсь ко му рай оні Вінниць кої 
об ласті ЛГ 3350 по ка зав най кра щий ре зуль
тат за вро жайністю з усієї лінійки гібридів. 
Гібрид ЛГ 3395 (ФАО — 390) ду же ціка вий 
для аг ро ви роб ництва Цен т ру і Півдня Ук раїни. 
Під час ви про бу вань в Ук раїні у різних грун то
вокліма тич них зо нах він де мон ст ру вав до б ру 
по су хостійкість і пла с тичність до умов ви ро
щу ван ня та ви со ку вро жай ність. Гібрид пла с
тич ний за по су ш ли вих і стре со вих умов. 

Що до со няш ни ку зроб лю ак цент на 
гібриді ЛГ 5550, який є фак тич но но вою вер
сією відо мо го гібри да Ме га сан. Він стійкий 
про ти вовчка рас AF і но вих рас не справжньої 
бо рош ни с тої ро си. Для ви роб ни чої си с те ми 
Clearfield про по нуємо се ред нь о ранні гібри ди 
ЛГ 5654 КЛ, ЛГ 5658 КЛ, ЛГ 5451 ХО КЛ 
(ос танній з них вирізняється ви со ким вміс том 
олеїно вої кис ло ти) та се ред нь опізні ЛГ 5663 
КЛ і ЛГ 5669 КЛ.

Юрій Щетинін,    
науковийконсультант

ФГ“Одарочка”,
Вінницькийрайон
Вінницькоїобласті:


— На ше фер
мерсь ке гос по дар ст
во за сно ва не в 2003 
році. У роз по ря д
женні маємо 1200 га 
землі. Постійно пра цює 28 осіб, із них 21 
працівник — у ви роб ничій сфері. На сьо
годні се ред ня зар пла та у нас ста но вить 
3500 грн. Спе цифіка роз та шу ван ня гос по
дар ст ва має пев ний вплив на ве ден ня 
аг ро техніки. Всі по ля, які пе ре бу ва ють в 
опе ра тив но му керів ництві гос по дар ст ва, 
пе ре ти на ють ви со ко вольтні лінії еле к т ро
пе ре дач. Відтак, у нас ду же об ме же на 
мож ливість за сто су ван ня авіації для 
за хи с ту рос лин. Впро ва д же но пя типільну 
си с те му сівозміни. Ос новні куль ту ри — 
пше ни ця, ози мий ріпак, соя, со няш ник і 
ку ку руд за. Зер но вих от ри ма ли цьо горік 
63 ц/га, сої — у ме жах 3035 ц/га. Ку ку
руд зою ми зай маємо ся вже впро довж 
п’яти років. Пер ший рік — спільно з ком
панією “Ліма грейн”. Ті ре зуль та ти, які ми 
маємо вже те пер, свідчать, що стра
тегічний вибір зроб ле но пра виль но. 
За вдя чу ю чи спів пра ці з на уко вою гру пою 
ком панії “Ліма грейн”, ми за кла ли май же 
на 4 га ви про бу вальні ділян ки. Тут є 
близь ко 30 сортів і гібридів ку ку руд зи на 
площі 80 га. А всьо го по гос по дар ст ву 
маємо 250 га ку ку руд зи. Ділян ки й дослі
ди за кла дені за ви роб ни чою схе мою, тоб
то бу де за сто со ва но не руч не зби ран ня, 
як у на уко водослідних ус та но вах, а 
ма шин не. Вив ча ти ме мо, як по ве де се бе 
той чи інший гібрид не ли ше в період 
ве ге тації, а й під час зби ран ня. На ступ но
го се зо ну ми про дов жи мо співпра цю з 
“Ліма грей ном”. На сьо годні рен та
бельність пше ниці — 61%, ку ку руд зи — 
102%, ріпа ку — 74%. Про те найбільшу 
рен та бельність дає со няш ник за вро жай
ності до 35 ц на гек тар.

  Думка споживача 

Ка рой Купі, продукт-менеджеркомпанії
“Лімагрейн”ізкукурудзиукраїнахЦент-
ральноїіСхідноїЄвропи:

— Ук раїнський ри нок — ду же ве ли кий 
і вель ми важ ли вий. Важ ли вий не ли ше 
че рез розміри, а й че рез ве ликі мож  ли вості 
у май бут нь о му. Ми праг не мо пе ре да ти свої 

се лекційні до сяг нен ня, свої знан ня і на да ти свій ком плекс
ний сервіс ук раїнським аг ро ви роб ни кам. 

Я ду маю, що на ку ку руд зу в Ук раїні очікує ве ли ке май
бутнє. Тут є ве ликі по ля і ви со кий тех но логічний рівень. 
Ку ку руд за тут чу до ва. Од нак не слід за бу ва ти про та кий 
ва го мий чин ник, як ук раїн ська по го да. Ми маємо за про по
ну ва ти такі про дук ти, які бу дуть стійки ми про ти по су хи й 
да дуть змо гу ук раїнським аг раріям ви ро с ти ти яко мо га мак
си маль ний уро жай ку ку руд зи. Поєднан ня на ших ге не тич них 
до сяг нень і су час них тех но логій дасть змо гу до мог ти ся 
ва го мих здо бутків. Я справді ве ли кий оп тиміст що до цьо го. 

Ми ро зуміємо, що Ук раїна — важ ли вий ри нок, то му 
за вдан ня на шої ком панії — на дан ня най кра щих про дуктів 
ва шим аг раріям. Ук раїнська ко ман да “Ліма грейн” — це ду же 
освічені й мо ти во вані лю ди. На разі три ває її фор му ван ня. 
Вірю, що мо же мо до мог ти ся ще кра щих ре зуль татів в Ук раїні.

На Дні поля —  
аншлаг!


