
— Про тя гом ос тан
ніх чо ти рь ох років в 
Ук раїні, та й у Росії, 
ком панія «Лімагрейн»
зро би ла до сить серй оз
ний ри вок у роз вит ку 
як ко ман ди, так і своїх 
про дук тів. Про грес у 
рівні про дажів — по над 
30%. На сьо годні ми 
про по нуємо ви со ко в
ро жайні гібри ди со 
няш   ни ку, ку ку руд зи, 
які відповіда ють ви мо
гам су час но го аг рарія. 
Із кож ним ро ком наші про дажі збільшу
ють ся, а це зна чить, що все більше 
аг раріїв довіря ють нам та на шим про
дук там. У ціло му по Європі ком панія 
збільши ла свої про дажі на 15%. За п’ять 
років при бу ток збільшив ся більш ніж 
удвічі. Солідна ком панія — лідер рин ку 
за зви чай інве с тує у на уку, то му 14% сво
го при бут ку на ша ком панія вкла дає са ме 
у досліджен ня, тоб то в свою пер спек ти
ву. Вже у най б лиж чих пла нах роз вит ку 
ком панії — співробітництво із ук раїн сь
ки ми на уко ви ми ус та но ва ми. Та кож у 
пер спек тив них пла нах компанії «Ліма
грейн» пе ред ба чає ви роб ництво насін
ня ку ку руд зи в Ук раїні (ви ро щу ван ня ж 
со няш ни ку бу де мак си маль но скон цен т
ро ва но у Росії). По при те, що цьо горічні 
ціни на ку ку руд зу на бли зи ли ся до більш 
ре аль но го рівня, на ступ но го ро ку мож
ли ве ско ро чен ня площ під цю куль ту ру, 
від повідно, і змен шен ня об сягів про
дажів. Про те для аг робізне су, як і для 
будьяко го іншо го ви ду підприємниць
кої діяль ності, ха рак тер на циклічність: є 
вро жай — ціни не має, не ма вро жаю — є 
ціна. А за га лом спо с терігаємо тен денцію 
до зро с тан ня, — роз повідає Жо ель Бос
сон, ге не раль ний ди рек тор «Лімагрейн
Єуроп».  

    «Лімагрейн» зай має 
чет вер ту по зицію се ред 
насінниць ких ком паній у 
світі та пер шу — в Європі. 
Що оз на чає бу ти пер шим? 
Це зна чить — ма ти най
більшу пло щу дрібно
ділян ко вих до слі дів, про
по ну ва ти найбільший 
сор ти мент су час них 
гібридів із різним ФАО. 
Порівня но із кон ку рен та
ми, ком панія про по нує 
аг ро ви роб ни кам найбіль
ше порт фоліо ку ку руд зи, 

по чи на ю чи від ранніх гібридів (ФАО 
180 ) та закінчу ю чи пізніми (ФАО 600). 
Та кож ком панія «Ліма грейн» приділяє 
ве ли ку ува гу роз вит ку про дуктів про
гра ми LGNA, за вдан ня якої — ви роб
ництво ви со ко якіс но го си ло су. 
Спеціалісти ком панії ве дуть на укові 
роз роб ки із вив чен ня пе ре трав ності 
клітко ви ни ку ку руд зи. До ви роб ни чих 
по треб ук раїнських аг раріїв — си лосні 
гібри ди ЛГ3285 та Джоді, які ко ри с
ту ють ся ве ли кою по пу лярністю в 
Єв ропі. 

    Дру га силь на сто ро на ком панії: во на 
про по нує ви со ко в ро жайні про дук ти в 
сег менті ран нь о с тиг лих гібридів, які 
ма ють зу бо подібну фор му, мо жуть рос

ти за по ни же них тем пе ра тур і при датні 
для на д ран нь о го висіву. Ад же що рані
ше ви про ве де те висіван ня, то кра ще 
рос ли ни ви ко ри с то ву ва ти муть зи мо ву 
во ло гу та мен ше ри зиків то го, що ку ку
руд за під час цвітіння за знає стре су вна
слідок не спри ят ли вих умов ви ро щу ван
ня (по су ха). Ти по вим пред став ни ком 
гібридів, які до б ре ре а гу ють на ранні 
стро ки ви сі ван ня та завжди за без пе чать 
ви со кий уро жай, є ЛГ3258.

    Тре тя силь на сто ро на се лекції ком
панії «Лімагрейн» — гібри ди ку ку руд зи 
се ред нь опізньої гру пи (з ФАО по над 
300), до яких на ле жать ЛГ 2372,
ЛГ 3330, Латізана. Та кож до по слуг 
аг ро ви роб ників но вин ки: ЛГ 3395,
ЛГ 3475 та ЛГ 3350 — з ви со ким 
по тенціалом про дук тив ності та над зви
чай ною по су хо стійкістю. Для то го, аби 
аг рарії ма ли змо гу на оч но оціни ти пе ре
ва ги гібридів ку ку руд зи та пе ре ко на ти ся 
у їхній по су хостійкості, ком панія за кла
ла низ ку дрібноділян ко вих дослідів у 
Ру мунії та Угор щині, де по су ха є постій
ною «не зва ною гос тею».

У се лекції со няш ни ку ком панія 
«Лімагрейн» спря мо вує мак си мальні 
зу сил ля на роз ви ток стійкості со няш ни
ку до но вих рас вовчка, по си лен ня стій
кості куль ту ри до стре со вих фак торів та 
підви щен ня по тенційно го вро жаю. І тут 

«Від краю по ля і до обіду»… На Дні по ля на Дніпро пе т ров щині, ор ганіза то ром 
яко го бу ла ком панія «Ліма грейн», відвіду ва чам пред ста ви ли чи не найбіль шу 
ко лекцію гібридів со няш ни ку та ку ку руд зи. А на справді і ціло го дня не ви с та чи ло б для то го, 
щоб де тальніше оз най о ми тись із кож ним про дук том ком па нії, який має свої спе цифічні  
особ ли вості ви ро щу ван ня. Ство рю ю чи нові ви со ко про дук тивні гібри ди со няш ни ку та ку ку руд зи, 
ком панія впев не но за вой о вує не ли ше ук раїнський, російський рин ки, а й світо вий.
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Технологічніші,продуктивніші—
цегібридивід«Лімагрейн»

ЖоельБоссон,
генеральнийдиректор

«ЛімагрейнЄуроп»
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ком панія є чи не най пер шою, ліди ру ю
чи у цьо му сег менті. Для кож ної зо ни, 
для будьяко го гос по дар ст ва ком панія 
мо же за про по ну ва ти су часні гібри ди.

ВолодимирКузьмич, 
пр о д акт-ме не джер
компанії«Лімагрейн»:

—   Ос нов на зо на 
ви ро щу ван ня со няш
ни ку — це Південь, але 
еко номіка є еко номі
кою, і ко жен аг рарій 
хо че от ри му ва ти при
бут ки. То му йо го аре
ал, ска жімо, ви хо дить 
за свої межі — цю куль

ту ру ви ро щу ють навіть і у північних 
об ла с тях Ук раїни. У такій си ту ації важ ли
во пра виль но дібра ти оп ти маль ний 
гібрид для кож ної зо ни. Так, гібрид 
С70165 — су пер овий, але, на при клад, у 
Тер нопіль ській об ласті кра ще бу де 
ЛГ5412. І це ду же важ ли вий фак тор.

З цією ме тою ми і про во ди мо Дні 
по ля: щоб зорієнту ва ти аг раріїв, які 
гібри ди їм слід ви ро щу ва ти з ог ля ду на 
спе цифіку аг рокліма тич но го по ясу та 
рі вень інтен сифікації ви роб ництва. На 
де мон ст раційних по лях ор ганізо ва них 
ком  панією Лімагрейн аг рарій мо же 
свої ми очи ма по ба чи ти як ве де се бе 
гібрид в тій чи іншій зоні і наскільки він 
є ціка вим. Із аг ро хол дин га ми на ба га то 
прості ше співпра цю ва ти, ад же во ни 
ма ють кра щих спеціалістів, і, відповідно, 
вміють гра мот но до би ра ти гібри ди. А от 
ре ш та гос по дарств має різні тех но ло гічні 
про бле ми із ви ро щу ван ням со няш ни ку і 
то му по тре бує про фесійної кон суль тації. 
То му для Півдня Ук раїни, де ви ро щу ван
ня со няш ни ку щорічно су про во д жується 
по су хою, «Лімагрейн» ре ко мен дує 
гібри ди, що ма ють свої особ ли вості. 
На при клад, Мегасан — ві до  мий ви со ко
про дук тив ний гібрид, але стійкий ли ше 
до п’яти рас вовчка, то му йо го ре ко мен
ду ють гос по дар ст вам, які не ма ють про

бле ми з цим па ра зи том. Для тих же, на 
чиїх по лях на яв ний во вчок п’ятої ра си та 
ви ще, на заміну Мегасану про по нуємо 
ЛГ5550 — з ана ло гіч ни ми фізіологічни
ми вла с ти во с тя ми, але, окрім то го, він 
має ген стійкості до се ми рас вовчка. 
Та кож із но ви нок на де мон ст раційно му 
полі пред став лені ЛГ 5580, Голдсан — 
на сам пе ред ці гібри ди та кож ма ють стій
кість до се ми рас вовчка, а та кож над зви
чай ну по су хо стійкість.

Для аг раріїв Цен т раль но го регіону та 
півдня ре ко мен дуємо гібрид ЛГ5633КЛ, 
який наділе ний ви со кою тех но логіч ніс
тю, до б рою по су хостійкістю і стійкістю 
до п’яти рас вовчка. Для се ред ньо інтен
сив ної тех но логії ре ко мен дую з но ви нок 
Тун ку та ЛГ5543КЛ. Ці гібри ди по ка зу
ють стабільні ре зуль та ти за різних тех но
логій ви ро щу ван ня.

Нині «Лімагрейн» інтен сив но вив
чає гібри ди для ви ро щу ван ня на півночі 
країни, які на разі про хо дять еко логічне 
ви про бу ван ня Дер жав ною сор то служ
бою. Уже че рез рік аг раріям бу де за про
по но ва но ще два но вих гібри ди, адап то
вані для ви ро щу ван ня са ме в північних 
об ла с тях Ук раїни. На сьо годні до по слуг 
аг раріїв цьо го регіону ви роб ник про по
нує ЛГ5412, що є «на ро д же ним» са ме 
для цієї зо ни. В умо вах півночі країни 
гібрид по ка зує до б ру стабільність: 
ве ли кий ви пов не ний ко шик, завжди 
ви пов не не насіння, він не ви баг ли вий до 
гу с то ти висіван ня; з пра виль ною 
по зицією ко ши ка, яка за не по го ди на 
час зби ран ня вро жаю уне мож лив лює 
на ко пи чен ня во ди.

О. Тру би лов,  
головнийагроном
«Агрофірма“Батьківщина”»
(Пологівськийрайон
Запорізькоїобласті):

 — На сьо годні на ше 
гос по дар ст во об роб ляє 
близь ко 20 тис. га землі. 
Про філь ною куль ту рою в 
гос по дарстві є со няш ник, 
пло ща яко го ста но вить 
7 тис. га. А най го ловніше, 
що 80% цієї площі зай ма ють про дук ти ком панії 
«Лімагрейн». Цьо го ро ку висіяли гібри ди: 
ЛГ5665,ЛГ5543,ЛГ5663КЛ,Тунка,Голод
сан,Мегасан,ЛГ5550. Ми найбільш орієнто вані 
на гібри ди ран ньої гру пи, то муЛГ5550 та Мега
сан зай ма ють найбільшу пло щу. Вибір співпраці 
із ком панією «Лімагрейн» обу мов ле ний тим, що 
вже не один рік ми за кла даємо досліди із ви ро
щу ван ня со няш ни ку, і гібри ди від «Лімагрейну» 
по ка зу ють на схо дин ку вищі ре зуль та ти порівня
но із ана ло га ми інших ком паній. 

Як пра ви ло, у на шо му регіоні ра но на весні 
та впро довж усь о го періоду ве ге тації скла да
ють ся по су ш ливі умо ви для ви ро щу ван ня куль
тур, і навіть за по вно го за хи с ту рос лин во ло га є 
ліміту ю чим фак то ром не до от ри ман ня ви со ких 
уро жаїв. Та по при такі ано малії, за вдя ки гібри
дам со няш ни ку від ком панії «Лімагрейн», у 
се ред нь о му за три ро ки нам вда ва ло ся зби ра ти 
уро жай на рівні 26 ц/га (на круг). Хо четь ся на го
ло си ти, що про дук ти із сег мен ту ран нь о с тиг
лих — найбільш по су хостійкі порівня но з гібри
да ми інших ком паній. Ми ну ло го ро ку гібрид 
ЛГ 5665 М за без пе чив уро жай 44 ц/га. Че рез 
по яву на на ших по лях шо с тоїсьо мої рас вовчка 
цьо го ро ку цей гібрид ми ви во ди мо із на шої 
сіво змі ни, оскільки йо го рівень стійкості — ли ше 
до п’яти рас, що спри чи нює втра ту вро жай
ності. Та ду маємо, що йо го замі нять інші ліма
грейнівські про дук ти, ад же у ком панії ве ли кий 
вибір гібридів із стійкістю до се ми рас вовчка.

Чо ти ри ро ки поспіль гібри ди від «Ліма
грейн» нас ду же ви ру чи ли. Тоді спо  с теріга ла ся 
особ ли ва по су ха. Ми ви сіяли со няш ник насінням 
від чо ти рь ох ком паній, у то му числі і від «Ліма
грейн». На мо мент зби ран ня от ри ма ли 10–12 ц/га 
со няш ни ку, а ліма грейнівські гібри ди за без пе чи
ли 16 ц/га. Це до сить сут тє ва різни ця. На сьо годні 
для нас без за пе реч ним ліде ром ви со ких уро жаїв 
є гіб ри ди від ком панії «Лімагрейн».

ДУМКА СПОЖИВАЧА

ТОВ“ЛімагрейнУкраїна”
тел./факс(044)4846776

www.limagrain.ua
www.lgseeds.com.ua
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«Друзьямои,
прекрасеннашсоюз!»

У будьяко му бізнесі, в то му числі й 
аг рар но му, є за галь не ро зуміння то го, що 
різні еле мен ти тех но логії не мо жуть існу
ва ти ок ре мо. Для ефек тив ності ве ден ня 
підприємництва потрібний ком плекс ний 
підхід до тех но логії ви ро щу ван ня. Не вар
то гна ти ся за над зви чай но ве ли кою еко
номікою, так са мо як і за су перінтен си вом. 
Тех но логії ма ють бу ти мак си маль но 
на бли же ни ми до оп ти маль них. На сьо
годні нам відо мо ба га то ком паній, які про
по ну ють сільгоспви роб ни кові аг ро па кет: і 
насіння, і за со би за хи с ту влас но го ви роб
ництва. Ком панія БАСФ роз ви вається 
ра зом із парт не ра ми за для кра що го 
вирішен ня за вдан ня: ство рен ня оп ти маль
них, при бут  ко вих тех но логій ви ро щу ван
ня сіль госпкуль тур. Вже ба га то років ком
панії «Лімагрейн» та БАСФ підтри му ють 
на дій ні парт нерські відно си ни.

Для ви роб ництва со няш ни ку БАСФ 
про по нує дві си с те ми за хи с ту: тра дицій
ну, яка пе ред ба чає за сто су ван ня грун то
вих гербіцидів Фронтьєр® Оптіма,
Стомп®330,а та кож за хист за си с те мою 
Clearfield® із ви ко ри с тан ням гербіци ду 
ЄвроЛайтнінг®.

Як що у посівах со няш ни ку па ра зи тує 
во вчок, то, навіть по при стійкі сор ти, єди 

ним рішен ням бу де за сто су ван ня гер біци ду 
ЄвроЛайтнінг®. Вод но час, не слід за бу
ва ти, що най ви щу ефек тивність цей гербі
цид за без пе чить за йо го вне сен ня у фазі 
чо ти рь ох листків куль ту ри в нормі 1,2 л/га.

Під час ви ро щу ван ня со няш ни ку 
важ ли во приділи ти на леж ну ува гу йо го 
за хи с ту від хво роб. Як що ще п’ять років 
то му не бу ло по бо ю вань що до хво роб 
цієї куль ту ри, то нині аб со лют но всі 
по сіви, в за леж ності від по год нокліма
тич них умов, по шко д жу ють ся тією чи 
ін шою хво ро бою (аль тер наріоз, скле ро
ти ніоз, сеп торіоз, фо моп сис, фо моз, 
то що). Всі фунгіци ди на посівах со няш
ни ку ефек тив но вно си ти з ме тою 
профілак ти ки, ко ли ще не має про яву 
хво роб на рос ли нах. Про ти цих хво роб 
БАСФ про по нує надійний за хист 
фунгіци да ми Ретенго® таПіктор®.

Піктор® нормою 0,5 л/га ре ко мен
дуємо за сто со ву ва ти у сівозміні, яка пе ре
на си че на олійни ми технічни ми куль ту ра
ми та як що, бу дуть скла да ти ся спри ят ливі 
умо ви для роз вит ку скле ро тиніозу, аль
тер наріозу та фо мо зу. Він надійно за хи с
тить рос ли ну в мо мент льо ту та про ро с
тан ня спор. Вда ле поєднан ня двох діючих 
ре чо вин дімоксістробіну та бо с каліду 
за без пе чує ефек тив не про ник нен ня та 
ство рен ня фунгіцид ної ак тив ності як 
зовні, так і в тка ни нах рос ли ни. Під час 
висіван ня со няш ни ку за на яв ної про бле
ми із грун то ви ми шкідни ка ми на полі 
доцільно вно си ти грун то вий інсек ти цид 
Регент®20G у нормі 5 кг/га (за ло каль
но го вне сен ня в ря док) або 10 кг/га (за 
роз кид но го спо со бу), і це вам га ран тує 
успішне її вирішен ня. Для гербіцид но го 
за хи с ту ку ку руд зи ком панія про по нує гер
біцид Стеллар®. Та кож мож на ви ко ри с
то ву ва ти грун тові гербіци ди Фронтьєр®
ОптіматаСтомп®330. За на яв ності зла
ко вих бур’янів до стат ньо бу де ли ше вне
сен ня пре па ра ту Фронтьєр® Оптіма. 
Як що посіви засмічені не ли ше зла ко ви ми 
бур’яна ми, а й хре с тоцвіти ми, ам б ро зією, 
то до Фронтьєру®Оптіма у нормі 1 л/га 
доцільно до да ти пре па рат Стомп®330 — 
3 л/га, тоді ми от ри маємо чу до вий ре зуль
тат кон тро лю і цієї гру пи бур’янів. Вод но
час, про ве ден ня міжряд них об ро бітків 
слід пе ре не с ти яко мо га на до вший період, 
щоб не по ру шу ва ти гербіцид но го ек ра ну, 
який ут во рює пре па рат Стомп®330.

Із кож ним ро ком все ак тивніше свою 
ефек тивність до во дить гербіцид  Стел
лар®. Пре па рат пра цює, і ті, хто хоч раз 
ма ли досвід ви ко ри с тан ня, оби ра ли йо го 
по втор но: ду же при ваб лює еко номія 
йо го вне сен ня по ряд із йо го ефек тив

ністю. Гербіцид кон тро лює од норічні 
зла кові, а та кож дво дольні бур’яни — як 
од норічні, так і ба га торічні, оскільки міс
тить д. р. ди кам бу. Вно сять гербіцид до 
фа зи п’ято го ли ст ка і про тя гом де кількох 
місяців, та ким чи ном аг рарій за без пе че
ний надійним за хи с том своїх по сівів і має 
га ран то ва но чи с те від бур’янів по ле.

Для за хи с ту ку ку руд зи від хво роб 
БАСФ про по нує про дук ти Абакус® та 
Ретенго®. Схе ма вне сен ня фунгіцидів — 
та ка са ма, як і на со няш ни ку. З ме тою 
профі лак ти ки доцільно вно си ти Ре тен го, а 
за про явів хво ро би у ви гляді плям слід 
за сто со ву ва ти Абакус®: д. р. епок си ко на
зол, яку містить пре па рат, здат на зни щу ва
ти інфекцію все ре дині рос ли ни. Окрім 
за хи с ту від хво роб, ба га то аг ро ви роб ників 
вно сять ці фунгіци ди за для от ри ман ня 
AgCelence®ефек ту (зро с тає ви пов не ність 
верхівки ку ку руд зя но го ка ча на, зер на 
на бу ва ють кра щої ви пов не ності, що дає 
змо гу от ри ма ти більший уро жай, а відпо
відно, і вищі при бут ки). Най кра щий 
фунгіцид ний AgCelence®ефект спо  с
терігається за інтен сив ної тех но логії ви ро
щу ван ня ку ку руд зи і ви ко ри с тан ня відпо
відних гібридів, доз міне раль них до б рив, 
то що. Тоді ми ма ти ме мо суттєву при бав ку 
вро жаю порівня но із кон тро лем. 

Ду ет із ви со ко ро дю чих гібридів ком
панії «Ліма грейн» та ви со ко тех но логіч
них за собів за хи с ту рос лин ком панії 
БАСФ за без пе чить мак си мальні вро жаї 
на Ва шо му полі. 

Ком панії LimagrainEurope та BASF ого ло
си ли про підпи сан ня міжна род но го до го во ру без 
на дан ня ви ключ но го пра ва. Ком панії до мо ви
лись про на дан ня Limagrain Europe ліцензії 
BASF на си с те му стійкості со няш ни ку до гербі
цидів Clearfield® Plus. Цей до говір доз во ляє 
ком панії LimagrainEurope роз роб ля ти стійкі до 
гербіцидів Clearfield®Plus ком панії BASF гібри
ди для ре алізації в де я ких країнах Євро пи.

Роз роб ле на із ви ко ри с тан ням тра диційної 
се лекції рос лин, ви роб ни ча си с те ма Clearfield®
Plus для со няш ни ку за без пе чує не ли ше за хист 
від бур’янів та підви ще ну стійкість куль ту ри до 
кліма тич них стресів уп ро довж всьо го се зо ну, 
во на доз во ляє та кож збільши ти олій ність та уро
жайність зер на. 

«Со няш ник — це стра тегічна рос ли на для 
на шої ком панії. Са ме то му ми справді раді 
зміцни ти наші парт нерські сто сун ки із ком панією 
BASF, яка на дає нам до ступ до най новітнішої 
тех но логії Clearfield® Plus. Це до по мо же нам 
мак симізу ва ти до дат ко ву вартість, ко т ру аг рарій 
мо же от ри ма ти від на шої пре міаль  ної лінійки 
гібридів со няш ни ку LG у Європі», — за зна чив 
Бру но Ка ретт (Bruno Carette), керівник відділу 
насіння по льо вих куль тур ком панії Limagrain.

 ДОВІДКОВО

М. Гринь, 
головнийагроном
СВК«Любимівський»
(Гуляйпільськийрайон
Запорізькоїобласті):

— Землі в на шо му гос
по дарстві — 3,5 тис. га. 
Со няш ни ко вий бізнес — 
най по ши реніший у на шо му 
регіоні. Ра зом із тим, про
блем під час ви ро щу ван ня 
со няш ни ку теж ви с та чає. Найбільше до шку ля ють 
во вчок та ам б розія. То му, аби по лег ши ти ви роб
ництво со няш ни ку, об ра ли гібри ди, при датні для 
ви ро щу ван ня за си с те мою Clearfield®: ЛГ5543КЛ
таЛГ5663КЛ. Цьо горічна вро жайність — підтвер
д жен ня то го, що ліде ром із за без пе чен ня про дук
тив ності со няш ни ку за ли шається ком панія «Ліма
грейн». Їхні гібри ди по ка за ли вро жайність на рівні 
34 ц/га, тоді як ана ло ги інших ком паній да ли по 
26 ц/га. Торік висіва ли гібри ди Голдсан,Мегасан,
ЛГ5543КЛ,ЛГ5663КЛ, уро жайність яких ста но ви
ла в се ред  нь о му 27 ц/га, кон ку рен ти да ли до 22 ц/га. 
До ки ком панія «Лімагрейн» ліди ру ва ти ме у сег
менті най кра щих гібридів со няш ни ку, до ти, звісно, і 
про дов жу ва ти ме мо співпра цю з ни ми.

До б ре те, що ком панії «Лімагрейн»таБАСФ
тісно співпра цю ють. Ад же якіс ні гібри ди ма ють бу ти 
підси лені надійним за хи с том якісни ми пре па ра та ми.

ДУМКА СПОЖИВАЧА


