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14 серпня 2012 року насіннє-
ва компанія «Лімагрейн Україна» 
провела національний День Поля 
на базі фермерського господарства 
«Покровське», що знаходиться в Кі-
ровоградському районі Кіровоград-
ської області. На даному заході всі 
відвідувачі мали змогу ознайомитись 
з представленими в демонстрацій-
них посівах гібридами кукурудзи 
та соняшнику та почути відгуки 
від виробників, які вже мають досвід 
їх вирощування на власних полях.

В інтерв’ю нашому журналу ге-
неральний директор «Лімагрейн 

Україна» Тетяна Якубовська роз-
повіла про амбіційні плани компанії 
та цілі на найближчий період:

-  Минулорічний світовий оборот 
«Лімагрейн» склав 1,35 млрд євро. Та-
ким чином ми зайняли четверте місце 
в світі серед компаній, які займаються 
продажем насіння. На сьогодні осно-
вна ціль «Лімагрейн» – зберегти ці 
позиції на світовому ринку. І наша 
присутність в Україні є важливим 
етапом на шляху до здійснення цієї 
мети. Основний акцент ми робимо 
на насіння соняшнику і кукурудзи. 
Адже площі під соняшником в Укра-

ÄÅÍÜ ÏÎËß «Ë²ÌÀÃÐÅÉÍ» – 
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«Лімагрейн» – всесвітньо відома насіннєва компанія, яка за обсягами продажів 
займає передові позиції на європейському ринку та четверте місце у світі. Основною 
діяльністю компанії є селекція сільськогосподарських культур. Сьогодні «Лімагрейн» 
реалізовує свою продукцію в більш ніж 60 країнах світу і має в своєму портфоліо 
широкий вибір насіння різних сільськогосподарських культур. В Україні компанія працює 
з 2008 року і за цей час вже встигла заявити про себе як про надійного партнера, 
продукція якого дає можливість сільгоспвиробнику бути впевненим у завтрашньому 
дні і гарантує отримання гарного врожаю.
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їні є одними з найбільших у світі, 
а кукурудзи в минулому році ми 
зібрали більше, ніж пшениці. Тобто, 
Україна є одним із ключових грав-
ців на світовому ринку по даним 
культурам і потенціал її ще дуже 
великий. Гібриди, які ми представля-
ємо сьогодні на українському ринку, 
чудово підходять до погодно- кліма-
тичних умов країни, рік за роком 
демонструючи високу і стабільну 
врожайність. Ціль селекційного 
відділу нашої компанії – створення 
більш продуктивного в порівнянні 
з аналогами насіння сільськогос-
подарських культур і використання 
інновацій, здатних задовольнити по-
треби сільгоспвиробників. Щороку 
компанія витрачає на дослідницьку 
діяльність близько 15% річного 
обороту, і це дійсно великі кошти. 
«Лімагрейн» володіє науково- до-
слідною базою, яка дає змогу отри-
мувати високі результати в напрямі 
підвищення врожайності, боротьби 
з шкідниками і хворобами, стійкості 
до стресових ситуацій. Ми недарма 
обрали саме Кіровоградську область 
для проведення Дня Поля. Адже це 
регіон ризикованого землеробства, 
де часто спостерігається засуха. Не 
виключенням є і цей рік. Наприклад, 
минулого року в червні випала по-
двійна норма опадів, що не могло не 
позначитись на врожайності культу-
ри. Ми отримали рекордні врожаї. 
Цього ж року ситуація дещо інша. 
Тому аграрії мають змогу подиви-
тись, як розвиваються наші гібриди 
в різних екстремальних умовах. Крім 
того, це область перехідної зони 
від Лісостепу до Степу, і є можливість 
в одному місці продемонструвати 

потенціал гібридів, рекомендованих 
для кожної із цих зон.

Віктор Карбівський, комерцій-
ний директор «Лімагрейн Україна»: 

-  За цей недовгий час нашої при-
сутності на ринку України компанія 
«Лімагрейн Україна» за результатами 
минулого року зайняла третє місце 
за обсягами проданого насіння со-
няшнику і п’яте місце по кукурудзі, 
враховуючи той факт, що минулого 
року в нас був дефіцит на насіння 
цієї культури. Це говорить про те, 
що ми рухаємось у правильному 
напрямі і наша продукція знахо-
дить своїх численних прихильників 
у всіх регіонах країни. Гібриди, які 
ми пропонуємо нашим клієнтам, 
перед тим як потрапити в Реєстр 
сортів і гібридів України, проходять 
ретельний відбір. Незважаючи на те 
що наші акціонери – французи, 
ми – мультинаціональна компанія, 
продукція якої продається у всьому 
світі, тому в нас присутня генетика 
різних регіонів і країн. Понад 90% 
нашого насіння ми завозимо з- за 
кордону. Втім, ми також починаємо 
займатись виробництвом насіння 
і в Україні. І в майбутньому частка 

Петро Петрович Євич,
директор ТОВ «Агрорось»:

– Багато хто з аграріїв знає 
нашу компанію як дистриб’ютора 
насіння, добрив та засобів за-
хисту рослин на українському 
ринку. Але крім цього ми також 
займаємось власним вирощу-
ванням сільськогосподарських 
культур на площі близько 5 тисяч 
гектарів землі. В структурі на-
шого господарства нараховується 
14 культур. Ми вирощуємо майже 
всі культури, які притаманні на-
шій зоні, починаючи від пшениці, 
ріпаку і закінчуючи цукровими 
буряками, гречкою та кормовими 
травами. З компанією «Лімагрейн 
Україна» ми активно співпра-
цюємо вже 4 роки. Продаємо 
їх насіння та вирощуємо його 
самі. Перш за все це соняшник 
та кукурудза. Також перший 
рік посіяли їх пшеницю. Посіви 
кукурудзи займають у нас 10% 
від загальної площі господарства, 
а соняшник – 7%. Із них насінням 
селекції «Лімагрейн» засіяно 
близько 15% кукурудзи, та 20% 
соняшнику. Середня врожайність 
цих культур у минулому році скла-
ла в нас на кукурудзі 150 ц/ га, 
на соняшнику – 36,8 ц/ га. Варто 
зазначити, що ми задоволені про-
дуктами цієї компанії. Їх гібриди 
дуже конкурентні і технологічні, 
дають стабільно високі врожаї. 
На сьогодні ми вже провели пере-
говори з керівництвом компанії 
«Лімагрейн» і на наступний рік 
плануємо розширювати співпрацю 
з ними. Ми збільшимо лінійку їх 
продуктів як для продажу, так 
і для вирощування на власних 
полях.
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українського насіння може зрости, 
що, безумовно, позитивно позна-
читься на логістиці. На наш ринок 
ми пропонуємо гібриди, які гаран-
тують отримання гарного врожаю 
за будь- яких погодно- кліматичних 
умов. В лінійці компанії є гібриди 
соняшника, стійкі до всіх відомих 
в Україні рас вовчка, а також до гер-
біциду Євро- Лайтнінг®. Адже сьогодні 
ця проблема призводить до великих 
втрат врожаю. Що стосується кукуру-
дзи, ми пропонуємо широку лінійку 
посухостійких гібридів. В умовах ви-
соких температур півдня країни це 
дуже актуальна продукція. Також в на-
шій лінійці є ряд силосних гібридів. 
Певні господарства, які займаються 
молочним напрямом і вже досягли 
європейського рівня, шукають шляхи 
підвищення якості і кількості молока. 
А одним із основних моментів в до-
сягненні бажаного результату є якісні 
корми. Ці господарства залюбки йдуть 
з нами на контакт і задоволені ре-
зультатами, які отримують з нашими 
гібридами кукурудзи LGNA. Окрім 
гібридів кукурудзи та соняшнику, 
наша компанія пропонує на ринку 
України якісне насіння таких куль-
тур як ріпак, озима пшениця, ози-
мий та ярий ячмінь, горох та льон. 
По пшениці та пивоварному ячменю 

ми теж маємо дуже сильні позиції 
в Європі. Так, наша компанія займає 
20% європейського ринку насіння 
пшениці та 30% – ячменю. Компанія 
«Лімагрейн» є лідером ринку пиво-
варного ячменю в Чехії. Ми постійно 
працюємо над покращенням наших 
сортів та гібридів, тому продукція 
«Лімагрейн» відзначається високою 
врожайністю та покращеними якіс-
ними показниками.

Володимир Кузьмич, про-
дукт- менеджер «Лімагрейн Україна»:

-  Я з упевненістю можу сказати, що 
наша компанія має одну з найкра-
щих лінійок гібридів по соняшнику, 
особливо для півдня України. В на-
шому портфоліо є 4 гібриди, стійкі 
до нових рас вовчка, що є актуаль-
ним сьогодні для багатьох аграріїв. 

Свого часу вовчок був карантинним 
об’єктом. Але останніми роками він 
настільки поширився, що все більше 
господарств цікавляться гібридами, 
стійкими до цього паразита. Врахо-
вуючи таку проблему, селекціонери 
отримали ген, який має стійкість 
до вовчка. Так з’явились гібриди 
Голдсан, Тунка, ЛГ5550 та ЛГ5580.

По кукурудзі компанія оновила 
лінійку гібридів, і нові продукти 
з кожним роком набирають все 
більшої популярності серед агра-
ріїв. В середньоранній і середньо-
стиглій групах стиглості є гібриди 
із вдалим поєднанням стабільності 
і високої урожайності в різних 
ґрунтово- кліматичних зонах. Та-
кож є спеціалізований напрям ви-
користання – силос. На сьогодні 
«Лімагрейн» має найпотужніший 
генетичний потенціал як зернового, 
так і силосного напряму викорис-
тання та окремі селекційні про-
грами по цих напрямах. Сьогодні 
ми пропонуємо широку лінійку 
гібридів, котрі застосовуються як 
для високоінтенсивних технологій, 
так і для класичних. Тому наша лі-
нійка підібрана таким чином, щоб 
мати змогу задовольнити потреби 
клієнтів у різних ґрунтово- кліматич-
них умовах з різними потребами.
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Всім аграріям я рекомендую ку-
пувати для тестування нові гібри-
ди, адже вони мають ряд переваг 
над старими. Сьогодні селекція 
не стоїть на місці і нові гібриди 
наділені рядом переваг, наприклад, 
підвищеною стійкістю до посухи 
чи основних хвороб. Не потріб-
но шукати універсальний гібрид, 
оскільки дуже складно в одному 
гібриді поєднати усе відразу. Саме 
тому пропоную підбирати гібриди 
відповідно до ваших технологічних 
потреб та спеціалізації. Зокре-
ма, пропоную підбирати гібриди 
з різним ФАО, щоб у майбутньому 
не мати проблем із своєчасним 
збиранням зерна та доведенням 
його до базової вологості. Адже 
не новина, що ранній урожай – 
це вища ціна. При використанні 
одного ФАО на великих площах 
виникає проблема із збиранням 
в оптимальні строки, завантаженіс-
тю сушарок, нестачею техніки, що, 
відповідно, тягне за собою втрати 
урожаю та додаткові витрати ко-
штів. Використовуючи різні групи 
стиглості, ви отримаєте «на круг» 
в грошовому еквіваленті більший 
врожай, аніж вирощуючи лише 
одне ФАО. Адже можуть скластись 
погодні умови, несприятливі для од-
нієї з груп ФАО, і в результаті ви 
втратите частину врожаю. 

Якщо більш детально зупинитись 
на гібридах, то по соняшнику перш 
за все варто виділити середньопізній 
ЛГ 5665, який є одним із найбільш 
урожайних, але ми рекомендуємо 
його висівати тільки в ранні строки 
сівби і не забувати, що критичним 
періодом для будь- якого соняшнику 
є фаза зірочки. Великою популяр-
ністю сьогодні користується також 
середньоранній гібрид Мегасан 
за свою стабільність, а також Тунка 
як перший гібрид, стійкий до нових 

рас вовчка, та ЛГ 5550 за стабіль-
ність, успадковану від Мегасана, 
та стійкість до вовчка.

По кукурудзі чудовим середньо-
раннім гібридом є Фантастік з ФАО 
280, який характеризується високим 
потенціалом врожайності та при-
датний для переробки на крупу. 
Для півночі України цікавий зер-
новий гібрид Аальвіто з високою 
вологовіддачею. Під час збирання 
цього гібрида в демонстраційних 
посівах вологість у нього завжди 
нижча в середньому на 5%, ніж 
у всіх інших. Тобто, основна його 
перевага – це вологовіддача. Якщо 
господарству потрібно 9 тонн у сухій 
вазі, це ідеальний варіант. 

Для центра України рекомендуємо 
як середньоранні, так і середньо-
стиглі гібриди кукурудзи – ЛГ 3258, 
Латізана, ЛГ 3330, ЛГ 3350. Останній 
якнайкраще підходить для високо-
інтенсивних технологій, але ми не 

рекомендуємо вирощувати його 
по монокультурі. 

Під час Дня Поля гостям проде-
монстрували переважну більшість 
зареєстрованих в Україні гібридів 
соняшнику та кукурудзи селекції 
«Лімагрейн». Також всі бажаючі мали 
змогу ознайомитись з системою за-
хисту цих культур, яку пропонувала 
партнер «Лімагрейн Україна» агро-
хімічна компанія БАСФ. А компанія 
«Ландтех» – дилер «Джон Дір» в Укра-
їні, мала змогу показати свій новий 
зернозбиральний комбайн S670, який 
чудово справляється із збиранням ви-
соковрожайних гібридів. І як прийнято 
в кращих традиціях, після офіційної 
частини всі бажаючі були запрошені 
до святкового столу на березі річки 
Інгул, де на них чекали смачні укра-
їнські страви та розваги. 

Отже, після закінчення всіх дійств 
ми з упевненістю можемо сказати, 
що свято вдалось! 


