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справжні	хіти.	Зокрема,	середньопіз
ній	сорт	озимої	пшениці	з	дуже	
добрим	кущенням	Іліас	та	стійкістю	
до	морозів.	Також	дуже	добре	себе	
зарекомендував	новий	сорт	озимої	
пшениці	Колоніа.	Він	різниться	стій
кістю	до	морозів,	хвороб,	високою	
толерантністю	до	вилягання.	Цей	сорт	
рекомендований	для	вирощування	за	
інтенсивною	технологією	на	високих	
дозах	азотних	добрив.	Вирощуючи	
озиму	пшеницю	сорту	Колоніа,	ви	
можете	бути	впевнені:	отримаєте	ста
бильно	високий	урожай	якісного	
зерна.	Вочевидь,	найближчим	часом	
ми	побачимо	відродження	колишньої	
слави	гороху	в	Україні.	В	усякому	разі	
в	цьому	нас	переконують	ринкові	ана
літики.	Хай	там	як,	але	свій	вагомий	
внесок	у	цю	шляхетну	справу	робить	
і	компанія	Лімагрейн.	Середньоранній	
сорт	гороху	Профіт	різниться	чудо
вою	толерантністю	до	багатьох	хво
роб,	винятковою	стійкістю	проти	
вилягання,	великим	виходом	білка	
в	зерні,	а	також	високою	врожайністю.	
Середньопізній	сорт	гороху	Аудит	має	
чудову	стійкість	проти	вилягання	під	
час	вегетації	і	перед	збиранням,	харак
теризується	високим	вмістом	протеї
нів	у	зерні.	«Найкраща	генетика	здат
на	повернути	гороху	колишню	славу,	–	
переконаний	комерційний	директор	
ТОВ	«Лімагрейн	Україна»	Віктор	
Карбівський.	–	Потенціал	урожай
ності	цих	сортів	–	4045	ц/га,	
а	на	Тернопільщині	було	досягнуто	
результату	5	т/га!»	Середньопізній	
сорт	озимого	ячменю	Герлах	виріз
няється	високою	толерантністю	
до	борошнистої	роси,	морозостійкістю	
і	стійкістю	проти	вилягання.	До	того	ж	
Герлах	забезпечить	вам	високий	уро
жай.	А	середньопізній	сорт	ярого	
пивоварного	ячменю	Кангу	має	потен
ціал	урожайності	106,8	ц/га.	Чотири	
роки	тому	в	Чехії	було	одержано	
107	ц/га!	Це	–	сорт	інтенсивного	типу,	
чудово	реагує	на	підвищені	норми	
добрив,	є	високотолерантним	
до	борошнистої	роси,	а	також	стійким	
проти	ламкості	стебла	та	осипання.	
Кангу	забезпечує	високу	якість	солоду,	
і	зовсім	невипадково	вибір	на	його	
користь	зробили	такі	знані	пивоварні	
компанії,	як	Soufflet	і	Heineken.	
Для	ріпаківників	цікавими	будуть	
середньоранній	гібрид	Артога	(напро
чуд	популярний	у	Польщі,	має	потен

ціал	урожайності	69,4	ц/га),	а	також	
інтенсивніший	середньоранній	гібрид	
Альбатрос	(потенційна	врожайність	–	
69,9	ц/га).	В	Україні	в	одному	з	госпо
дарств	на	Вінниччині	торік	було	
досягнуто	врожайності	Альбатроса	
51	ц/га!	Відмітна	риса	цих	гібридів	–	
чудова	стійкість	проти	розтріскуван
ня	стручків.	Потенціал	урожайності	
соняш	нику	від	компанії	Лімагрейн	–	
6	т/га.	А	цифрою	в	4,2–5	т/га,	одержа
ною	від	насіння	соняшнику	Лімагрейн,	
можуть	похвалитися	численні	вітчиз
няні	господарства.	Прикладів	удосталь.	
Так,	торік	гібрид	соняшнику	ЛГ	5665	М	
дав	у	фермерському	господарстві	
«Одарочка»	на	Вінниччині	42	ц/га,	
позаторік	цей	самий	гібрид	
у	ПП	«Перемога	АВК»	на	Дніпро
петровщині	продемонстрував	
ще	кращий	результат	–	47	ц/га!	
Півтора	десятки	сортів	кукурудзи	
Лімагрейн,	внесені	до	Реєстру	сортів	
рослин,	здатні	забезпечити	високовро
жайне	господарювання	практично	
у	кожній	природнокліматичній	зоні	
України.	Для	господарств	із	розвину
тим	тваринництвом	якнайкраще	піді
йдуть	гібриди	ЛГ	3232,	ЛГ	3285	
і	Джоді.	Вони	забезпечать	високоякіс
ний	силос.	ЛГ	3232	є	топовим	гібри
дом	за	врожайністю	і	стабільністю	
у	своїй	групі	стиглості,	ЛГ	3285	і	Джоді	
мають	високий	вміст	сухої	речовини.	
Перший	є	пластичним	для	різних	
умов	вирощування,	другий	здатен	
демонструвати	високу	продуктивність	
і	стабільність	навіть	за	стресових	
умов.
Вибір	сорту	чи	гібрида	–	непростий	
процес.	Утім,	за	допомогою	таких	
заходів	сільгоспвиробнику	розібрати
ся	у	розмаїтті	насіннєвих	пропозицій	
відчутно	легше.	Відповідаючи	на	запи
тання,	що	його	привело	сюди,	один	
з	аграріїв	чітко	зазначив:	«Прагну	
побачити	на	власні	очі	врожайний	
результат	із	тим,	щоб	опісля	запрова
дити	здатні	на	врожайні	рекорди	сорти	
та	гібриди	на	власних	ланах.	Задля	
цього	можна	подолати	не	одну	сотню	
кілометрів.	Здобуття	нових	знань	
варте	таких	зусиль!»
Звісно,	не	завжди	шлях	до	високовро
жайого	господарювання	є	таким	тер
нистим.	Найкраща	селекція	Лімагрейн	
відчутно	скоротить	відстань	до	ваших	
вагомих	прибутків.	Отже,	вирушайте	
за	врожаями!	

Європейський	насіннєвий	
лідер	компанія	Лімагрейн	
виступила	організатором	
Дня	поля	на	Вінниччині,	де	

продемонструвала	можливості	сортів	
та	гібридів	соняшнику,	озимої	
пшениці,	гороху,	озимого	та	пивовар
ного	ячменю,	кукурудзи,	озимого	
ріпаку.	Співорганізаторами	заходу	
стали	компанії	Yara,	BASF	і	KUHN.	
Поєднання	зусиль	провідних	світових	
корпорацій	дозволило	гостям	відчути	
себе	відвідувачами	супермаркету:	
в	одному	місці	можна	було	наочно	
побачити	ефективність	сортів	
та	гібридів,	мінеральних	добрив,	

засобів	захисту	рослин,	обприскувачів	
та	іншої	сільгосптехніки	і	зробити	
оптимальний	вибір	для	свого	госпо
дарства.
Аграрне	велелюддя,	зібравшись	
погожої	літньої	днини	на	подільській	
землі,	засвідчило,	що	вітчизняний	
агросектор	потроху,	поступово,	
але	вперто	й	наполегливо	залу
чається	до	агротехнологічного	
різнобарв’я	провідних	світових	ком
паній.	На	демонстраційних	полях	
ФГ	«Сві	Бог»	кожен	із	присутніх	
напевно	обрав	собі	гібрид	чи	сорт	
до	смаку.	Проте	й	серед	усього	розма
їття	пропозицій	від	Лімагрейн	були	

Як уможливити 
врожайні рекорди
Лімагрейн	пропонує	найкраще	насіння	для	кожної	із	зон

Антон Крючков,
головний агроном холдингу 
«Агроінвест Україна», 
м. Київ

– Загалом у Київській, 
Вінницькій і Черкаській областях обро-
бляємо 27 000 гектарів землі. Вирощуємо 
кукурудзу на площі майже 16 000 гекта-
рів, соняшник на площі 4000 гектарів, 
маємо таку саму площу озимої пшениці, 
є в нас і кормовий клин. Із сортами 
та гібридами компанії Лімагрейн знайомі 
давно. Пшениця у нас майже вся селек-
ції Лімагрейн, з нею працюємо 
вже п’ять років. Сіємо чимало гібридів 
соняшнику Лімагрейн. Зокрема, й 
середньоранній Мегасан, що має чудову 
стійкість проти стресових умов, і нову 
версію цього гібрида – середньоранній 
ЛГ 5550, що вирізняється стійкістю 
проти вовчка рас A-G, а також стійкістю 
проти нових рас несправжньої борош-
нистої роси й високою толерантністю 
до посухи. Сіємо й середньоранній 
гібрид Тунка – перший та найкращий 
за стійкістю проти вовчка рас A-G. Він є 
напрочуд пластичним до умов вирощу-
вання та технологій. Насіння Лімагрейн 
виграє у конкурентів за співвідношен-
ням ціна/якість. Відтак практику масово-
го використання їхнього насіння продо-
вжимо й наступного року.

Віктор Ваколюк,
власник ФГ «Сві Бог», 
Вінницька область

– У нас 600 гектарів 
землі. Вирощуємо пше-

ницю, соняшник, кукурудзу і сою. 
Вже чотири роки співпрацюємо із компа-
нією Лімагрейн. Сіємо, зокрема, такі їхні 
сорти й гібриди: середньопізній сорт ози-
мої пшениці Іліас, середньостиглий гібрид 
кукурудзи, хіт продажів у Європі ЛГ 3350, 
середньоранній класичний гібрид кукуру-
дзи ЛГ 3258, середньопізній гібрид 
соняшнику ЛГ 5665 М. Всі вони гаранту-
ють добру врожайність. Торік у сухому 
зерні кукурудза дала у нас 120 ц/га, 
соняшник – 40 ц/га, пшениця – понад 
100 ц/га. Щороку врожаї високі! Цьогоріч 
буде складніше, адже на це поле, де ми 
з вами стоїмо, не потрапило жодної краплі 
опадів. Про врожай ще говорити зарано, 
але дасть Бог, все буде добре. Мені при-
ємно співпрацювати з компанією-лідером, 
радий бачити чимало колег-аграріїв 
на сьогоднішньому святі. Сподіваюся, 
що численні гості Дня поля поїдуть додому 
в доброму настрої та з новими агротехно-
логічними знаннями!

Іван Кривенко,
заступник генерального дирек-
тора з виробництва ТОВ 
«Вінницька аграрно-промисло-
ва група», м. Вінниця

– Назагал у нас в обробітку 52 000 гектарів 
землі, переважно у Вінницькій, а також 
у Хмельницькій областях. Із 12 000 гектарів 
соняшнику 5000 гектарів, або 40%, засіяно 
сортами Лімагрейн. Торік зібрали 3,7 т/га 
соняшнику в заліковій вазі. Наразі види 
на врожай непогані, і, сподіваюся, 
що цього року ми одержимо принаймні 
не менше. Цілком задоволені результатами, 
які нам забезпечує соняшник Лімагрейн. 
Сьогодні на Дні поля мені сподобалася пше-
ниця Лімагрейн, плануємо невдовзі її при-
дбати. Ми давно вже поклали око на певні 
сорти. Вони щороку засвідчують спромож-
ність дати високий урожай. І ми робитимемо 
ставку саме на них.

Сергій Іщенко,
директор компанії «Агро 
Легіон», м. Дніпропетровськ

– У нас – дистриб’юторська 
компанія. Ми співпрацюємо 

з фірмою Лімагрейн уже впродовж трива-
лого часу, власне, відтоді, як відкрилося 
їх представництво в Україні. Спільною 
роботою напрочуд задоволені. Це – компа-
нія європейського рівня, і попит на їхні 
соняшник і кукурудзу високий. 
У Запорізькій області – регіоні, де ми 
активно працюємо – торік середньоранній 
гібрид Мегасан встановив урожайний 
рекорд – 44 ц/га! Я вже кілька років 
поспіль приїжджаю сюди. Мені вельми 
імпонує середньопізній сорт озимої пшени-
ці Іліас. Він рекомендований для вирощу-
вання за інтенсивною технологією на висо-
ких дозах азотних добрив. Його відмітні 
риси – висока морозо- і посухостійкість. Ця 
пшениця справді вражає! Скажу, що навіть 
складно ходити по полю, де висіяний цей 
сорт із напрочуд гарним кущенням!
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