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Н
а сьо годні про дук ти «Ліма
грейн» ко ри с ту ють ся се ред 
вітчиз ня них аг ро ви роб ників 
не аби я ким по пи том — про це 

свідчить ши ро ка по пу лярність та 
постійно зро с та ю чий рівень відвіду ван
ня прак тич них семінарів цієї ком панії, 
що відбу ва ють ся у різних грун то воклі
ма тич них зо нах Ук раїни. Ад же ба га то 
аг раріїв ви со ко по зиціону ють са ме 
лі ма   грейнівські про дук ти за най кра ще 
співвідно шен ня по каз ників ціна/якість. 
Ор ганіза то ри цих за ходів став лять за 
ме ту не ли ше про да ти ви со ко якісні гіб 
ри ди ку ку руд зи та со няш ни ку, а й 
на вчи ти аг ро ви роб ників пра виль но 
до би ра ти їхній асор ти мент та на да ва ти 
ре ко мен дації із ви ро щу ван ня. Ли ше за 
та ких умов до ся гається парт нер ст во та 
успіх в аг робізнесі.

День по ля роз по чав ся зі вступ но го 
сло ва ди рек то ра із мар ке тин гу «Ліма
грейн Євро па» Бру но Пу зе, який приві
тав ук раїнських аг раріїв та по ба жав їм 
вда лих уро жаїв. Він за зна чив, що на 
сьо годні не ли ше ук раїнські аг ро ви роб

ни ки, але й євро пейські фер ме ри під 
час ви ро щу ван ня ку ку руд зи і со няш ни
ку сти ка ють ся із низ кою про блем, 
спри чи не них, зо к ре ма, по су хою різно го 
ха рак те ру, під ви щен ням тем пе ра ту ри, 
по явою па ра зи ту ю чих об’єктів, та ких 
як во вчок со няш ни ко вий. Усі ці та інші 
фак то ри знач ною мірою впли ва ють на 
вро жайність куль тур. 

«Ліма грейн» як євро пейсь ка ком
панія, яка є од ним із лідерів із ви роб
ництва ви со ко якісно го насіння, не 

мо же сто я ти ос то ронь цих про блем. 
Са ме для успішно го їхньо го вирішен ня 
ком панія що ро ку вкла дає у роз ви ток 
се лекції по над 200 млн євро, для то го 
щоб віднай ти ключ до ви со ких уро жаїв. 
Як що го во ри ти про ку ку руд зу, то на 
сьо годні ми ство ри ли тех но логію 
HYDRANEO®, яка дасть змо гу ком
плекс но підійти до ви рішен ня по су хи. 
Як що го во ри ти про та ку стра тегічну 
куль ту ру, як со няш ник, та ос новній 
йо го біді — про блемі із за смічен ням 
вовчком — на сьо годні ми вда ло вирі
шуємо за вдя ки за сто су ван ню гібридів, 
при дат них до ви ро щу ван ня за си с те
мою Clearfield®. Але на до сяг ну то му ми 
не зу пи ни ли ся — для по туж но го за хи с
ту від вовчка цю гру пу гібридів ми 
підси ли ли ще і на ге не тич но му рівні — 
ство рив ши гібри ди для тех но логії 
SUNEO®. Ком панія «Ліма грейн» і 
на далі про дов жу ва ти ме інве с ту ва ти в 
інно вації та відна хо ди ти су часні дієві 
рішен ня навіть для но вих про блем, які 
ви ни ка ти муть у про цесі ви ро щу ван ня 
куль тур», — оп тимістич но за пев нив 
аг раріїв Бру но Пу зе.

HYDRANEO® — но вий 
кон цепт у ви ро щу ванні  
ку ку руд зи

Пло ща ви ро щу ван ня ку ку руд зи в 
Ук раїні на сьо годні є однією із най біль
ших у Європі — по над 4 млн га, її 
се ред ня вро жайність ста но вить близь ко 
6 т/га, про те по тенціал цієї куль ту ри в 
нашій країні аналіти ки оціню ють на ба
га то ви ще. Та, по при це, як у нас, так і в 
Європі є низ ка ліміту ю чих фак торів, 
які сто ять на за ваді збільшен ню об’ємів 
ви роб ництва — перш за все, це во ло га. 

Не ли ше в Ук раїні, а й у Європі є 
чи ма ло зон, які за ве ге таційний період 
куль ту ри не ми ну че підпа да ють під по су
хи та ви сокі тем пе ра ту ри повітря. У 
за галь но му близь ко 70% ви ро щу ва них 
площ ку ку руд зи в Європі мо жуть біль

У серпні мультинаціональна 
насіннєва компанія 
«Лімагрейн» провела на 
Полтавщині, у с. Настасівка 
Хорольського р-ну, День 
поля, на якому презентувала 
свої досягнення у селекції 
соняшнику та кукурудзи.

«Ліма грейн»: 
від інно вацій до ви со ких 
при бутків

Бру но Пу зе, ди рек то р із мар ке тин гу  
«Ліма грейн Євро па» 
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шою чи мен шою мірою підпа да ти під 
вплив по су хи різно го ха рак те ру. То му за 
ос танні 10 років по пит на гібри ди, то ле
рантні до по су хи, се ред ку ку рудзівників 
постійно зро с тає. За ба га ть ма опи ту ван
ня ми, аг рарії під час ви бо ру гібридів 
ку ку руд зи відда ють пе ре ва гу та ким кри
теріям: на пер шо му місці — рівень уро
жай ності, на дру го му — то ле рантність до 
по су ш ли вих умов. Ад же по су ха для ку ку
руд зи но сить ба га то фак тор ний ха рак тер, 
і аг рарії підда ють ся ри зи кам не вда ло го 
ви ро щу ван ня як під час висі ван ня, так і в 
різні фа зи ве ге тації куль ту ри — під час 
цвітіння, фор му ван ня та на ли ван ня зер
на, що спри чи нює не до бір уро жаю. 

Ос таннім ча сом са ме цим ос нов ним 
про бле мам під час ви ро щу ван ня ку ку
руд зи спеціалісти ком панії «Ліма грейн» 
приділи ли ве ли ку ува гу та ви ве ли ге не
ти ку цієї куль ту ри на но вий рівень під 
брен дом HYDRANEO®.

Тех но логія оп тимізації по су хостій
кості HYDRANEO® є гло баль ним кон
цеп том, що пов’яза ний із уп равлін ням 
та ким ри зи ко вим фак то ром, як по су ха. 
На сьо годні чи ма ло ком паній на рин ку 
про по ну ють різні гібри ди, то ле рантні 
до по су хи, за пев ня ю чи, що, мов ляв, 
висіваєте їхній про дукт — і не ду маєте 
про по су ху вза галі. 

Ком панія «Ліма грейн» та кож має 
свою про по зицію для аг ро ви роб ників 
що до змен шен ня впли ву цьо го ліміту ю
чо го фак то ра під час ви ро щу ван ня 
ку ку руд зи, про те їхній підхід до 
вирішен ня про бле ми де що відмінний. 
Він но сить більш гло баль ний ха рак тер і 
ви бу ду ва ний на ос нові ура ху ван ня різ
нобічних чин ників та низ ки до дат ко вих 
уточ не них да них. На сам пе ред — це 
діаг но с ти ка по ля не в ме жах регіону, 
об ласті чи рай о ну, а в ме жах кон крет ної 
ділян ки у кон крет но му гос по дарстві, із 
всебічним вив чен ням грун то вокліма

тич них умов за ос танні 25 років. Та кож 
бе руть ся до ува ги тип ґрун ту, сівозміна 
та гру па гібридів, які ви ро щу ють у гос
по дарстві. Усі ці дані за спеціаль ною 
си с те мою за но сять у комп’ютер ну про
гра му, яка після цьо го ав то ма тич но виз
на чає рівень за гро зи по су хи (індекс 
по су хостійкості) та ви во дить прак тичні 
ре ко мен дації із ви ро щу ван ня ку ку руд
зи, які слід втілю ва ти на дослідже но му і 
продіаг но с то ва но му полі. 

Так, за ос танні п’ять років спеціа лісти 
«Ліма грейн» на те ри торії Ук раїни про те с
ту ва ли по над ти ся чу гібридів що до їхньої 
ре акції на по су ху. За от ри ма ни ми ре зуль
та та ми досліджень їх кла сифіку ють за 
гру па ми: пер ша — гіб ри ди, що да ють 
ви со кий уро жай в іде аль них умо вах; дру
га — по ка зу ють до б ру вро жайність в 
інтен сив них умо вах ви роб ництва, за пев
них стре со вих умов (не знач на по су ха) 
знач но ски да ють уро жай; тре тя — за без
пе чу ють ви   со ку вро жайність в інтен сив
них тех но логіях навіть за ви со ко ст ре со
вих умов (жор ст ка по су ха). 

Са ме ос тан ня гру па гібридів вхо дить 
до гло баль но го кон цеп ту HYDRANEO®. 
Це нові гібри ди, такі як: Аде вей (ФАО 
290), який три ро ки поспіль успішно 
про хо дить те с ту ван ня на по лях Ук раїни 
в то вар них посівах та по ка зав до сить 
ви сокі по каз ни ки вро жай ності, а та кож 
ЛГ 30315, що має зу бо подібний тип зер
на із най кра щою во ло говідда чею та 
фор му ван ням уро жай ності та ви со кою 
по су хостійкістю, ЛГ 30273 (ФАО 260) 
— за без пе чує до волі ви со ку вро жай
ність у стре со вих умо вах і на фоні 
ін тен сив но го ви ро щу ван ня і має гар ну 
во ло говідда чу в своїй групі стиг лості, та 

ЛГ 30215 (ФАО 220), який більшою 
мірою при дат ний для ви ро щу ван ня у 
північно му та західно му регіонах.

 Пе ред тим, як за пу с ти ти цей про ект 
у жит тя, спеціалісти «Ліма грейн» про
во ди ли чи ма ло те с ту вань у різних 
ло кацій, де бу ли пред став лені різні гіб
ридів. Так, на при клад, за ре зуль та та ми 
досліду при бав ка від ви ро щу ван ня 
гібри да Аде вей у стре со вих умо вах, 
порівня но із по каз ни ка ми 18 кон ку
рент них гібридів, у гро шо во му ви ра
женні ста но ви ла 200 євро/га за ціни 
ку ку руд зи у 120 євро. Тож тех но логію 
HYDRANEO® від ком панії «Ліма грейн» 
на сьо годні мож на відзна чи ти як од ну 
із найпріори тетніших се ред аг ро ви роб
ників, що ба жа ють от ри му ва ти ви сокі 
по каз ни ки вро жай ності по при дію різ
них стре со вих фак торів.

Со няш ник — від кла си ки до 
інно вацій

Як що взя ти півден ну ча с ти ну 
Ук раїни, то цьо го ро ку по го да про тя гом 
ве ге тації бу ла до сить спри ят ли вою як 
для ку ку руд зи, так і для со няш ни ку. 
Хто пра виль но ско ор ди ну вав свої дії та 
вда ло дібрав гібри ди із різною гру пою 
стиг лості, той учи нив му д ро, як на го ло
сив Во ло ди мир Кузь мич, про дактме не
д жер ком панії «Ліма грейн». Зо к ре ма, 
він дав цінні по ра ди аг раріям що до 
ви бо ру гібридів со няш ни ку для сво го 
гос по дар ст ва:

 — Варто звернути увагу на гібрид 
ЛГ 5665 М, який має ви со ку стійкість 
до хво роб, знач ний по тенціал уро жай
ності, а та кож є до  сить тех но логічним, 

Олек сандр Яко вен ко, ди рек тор СТОВ «Да ни левсь ке-1», Ба лакліїв ський 
р-н, Харківська обл.: 

— У ви роб ни чо му відділку «Да ни левсь ке-1» ми маємо близь ко 1 тис. 
га, ви ро щуємо ку ку руд зу, со няш ник та ози му пше ни цю на зер но. Два ро ки 
то му в за гальній площі під со няш ни ком гібри ди ком панії «Ліма грейн» зай-
ма ли 70% посівів, цьо го ро ку увесь со няш ник, а це 310 га, засіяно повніс-
тю ліма грейнів сь ки ми гібри да ми.  

Оскільки на Ба лакліївщині ми, на ща с тя, не маємо ос танніх по колінь 
вовчка со няш ни ко во го, то висіваємо гібри ди Тун ка та Ме га сан. Ці гібри ди мож на на зва ти 
стабільни ми за вро жайністю за ро ка ми. Тож знач ною мірою цим по яс нюється їхній чи ма-
лий по пит се ред аг раріїв. 

Так, торік за пізньо го посіву, який бу ло про ве де но 8 черв ня, гібрид Ме га сан під час 
зби ран ня по ка зав уро жайність 42 ц/га. Вза галі мен ше 3 т/га ці гібри ди за ро ки ви ро щу ван-
ня не по ка зу ва ли. Та кож цьо го ро ку 70% площі ку ку руд зи (310 га) зай ня то під гібри дом 
Аде вей (ФАО 290). Як що у нас от ри му ють 7 т/га ку ку руд зи, то це мож на вва жа ти відмін-
ним по каз ни ком. Ко рот ко три ва ла спе ка, яка бу ла цьо го ро ку, «за пек ла» ка ча ни на ку ку-
рудзі, то му, зро зуміло, бу де відчут не зни жен ня вро жай ності, але тільки не у гібри да Аде-
вей, який по ка зав чу до ву стійкість до підви ще них тем пе ра тур.

думка керівника

Во ло ди мир Кузь мич, про дакт-ме не д жер  
ком панії «Ліма грейн» як завжди емоційно, 

грамотно та професійно — про улюблені 
гібриди та технологічні аспекти
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при дат ним са ме для умов Пол тав щи ни 
(вар то пам’я та ти, що він ре ко мен дує
ться до ранніх строків висіван ня). 
Та кож цей гібрид ви ру чає пол тавсь ких 
аг раріїв у разі, як що гос по дар ст во не 
всти гає вчас но змо ло ти ти со няш ник 
(зро зуміло, що це не ми ну че при зво дить 
до про бле ми об си пан ня насіння), а 
гібри ду ЛГ 5665 М це не за гро жує. Для 
то го, щоб оп тимізу ва ти тех но логічні 
про це си із ви ро щу ван ня та зби ран ня 
со  няш ни ку, спеціалісти «Ліма грейн» 
ре ко мен ду ють не ро би ти став ку на 
якийсь один гібрид, а ви ро щу ва ти їх у 
се бе як мінімум дватри. Тож най кра
щою комбінацією для зо ни Лісо сте пу, 
зо к ре ма для Пол тав щи ни, є ком бінація 

із ранніх та се ред нь о ранніх та се ред нь
опізніх гібридів, та ких як ЛГ 5665 М, 
ЛГ5485 та ЛГ5377. Та кож із се ред нь о
ран ньої гру пи най кра щи ми бу дуть 
гібри ди ЛГ5662, ЛГ 5635, ЛГ5485, 
Ме га сан (для півдня Пол тав щи ни).

Для тих гос по дарств, що пра цю ють 
за се ред нь ою тех но логією ви ро щу ван
ня, а та кож тих, що ма ють різні ти пи 
ґрунтів навіть у ме жах од но го по ля, 
най оп ти мальніший варіант — гібрид 
ЛГ5662, який є од ним із най пла с тич
ніших і до сить стійким до ос нов них 
хво роб со няш ни ку. 

Гібри ди ЛГ5632 та ЛГ 5635 та кож 
варті ува ги аг раріїв Пол тав щи ни, але 
для то го, щоб от ри ма ти ви со кий уро

жай со няш ни ку за їхньо го ви ко ри с тан
ня, потрібно до три му ва тись ви мог 
що до фор му ван ня гу с то ти сто ян ня 
посіву в ме жах 52–53 тис. рос лин/га. 
Обид ва гібри ди ма ють ви со ку стійкість 
до бо рош ни с тої ро си, зо к ре ма гібрид 
ЛГ5632 стійкий до се ми рас вовчка. 
Од ним із най по ши реніших кла сич них 
гібридів, що вже не один рік поспіль 
справ ля ють вра жен ня на аг ро ви роб
ників, є Тун ка. Він має ви со кий по 
тенціал уро жай ності, але він най кра ще 
при дат ний для півден них регіонів.. 
Та кож для цієї зо ни най кра щи ми 
бу дуть гібри ди ЛГ5582, ЛГ 5580, які 
фор му ють ви со кий уро жай у по су ш ли
вих умо вах. 

Для гос по дарств які зай ма ють ся 
ви ро щу ван ня ви со ко олеїно во го 
со няш ни ку бу де ціка во ЛГ5452ХО КЛ 
та ЛГ 5451 ХО КЛ. Ці гібри ди по ка за ли 
се бе надій ним парт не ром для аг ро но ма 
в даній га лузі, а ЛГ5452ХО КЛ має стій
кість до се ми рас вовчку.

Уза галі порт фоліо гібридів со няш ни
ку ком панії «Ліма грейн» є од ним із най
більших що до ви бо ру гібридів, тож щоб 
дізна ти ся, які гібри ди най кра ще при дат
ні са ме для ва шої зо ни, звер ні ться за 
по ра дою до спеціалістів ком панії — і 
во ни не одмінно до по мо жуть вам прий
ня ти най оп ти мальніше рішен ня. 

Для вда ло го ве ден ня аг робізне су, 
що не за ле жа ти ме на сам пе ред від стре
со вих по год них умов, обов’яз ко во 
включіть у свою тех но логію су часні 
гібри ди со няш ни ку та ку ку руд зи від 
ком панії «Ліма грейн» і будь те впев нені: 
во ни завжди віддя чать вам стабільни
ми вро жа я ми!  

іван Поч кай, ди рек тор СТОВ «Со сонівка Аг ро», Но во во до лазь кий р-н, 
Харківська обл.: 

— Об роб ляємо 2600 га землі. Ви ро щуємо зер нові, технічні куль ту ри, 
сою, го рох. Із ком панією «Ліма грейн» по ча ли співпра цю ва ти п’ять років 
то му. Як що взя ти для оцінки про дук ти «Ліма грейн», то мо жу на ве с ти такі 
дані: по пе ред нь о го ви роб ни чо го се зо ну площі со няш ни ку, а це 260 га, 
стовідсот ко во бу ли засіяні гібри да ми «Ліма грейн», та ки ми як ЛГ5543 КЛ 
та ЛГ 5580. Цьо горіч, окрім на зва них, наш ар се нал гібридів та кож до пов-

нив їхній про дукт — Тун ка. Що сто сується уро жай ності, торік во на ста но ви ла на круг 33 ц/
га, нині очі кує мо де що вищі по каз ни ки. На сьо годні ви гляд посіву під ліма грейнівсь ким 
со няш ни ком нас ду же втішає — він до сить пе ре кон ли во свідчить про свою пе ре ва гу 
порівня но із посіва ми кон ку рентів. На нашій прак тиці кра щих за по су хостійкістю гібридів, 
як у ком панії «Ліма грейн», по ки що ми не ба чи мо.

 Хо четь ся відміти ти те, що «Ліма грейн» має чу до ву сфор мо ва ну ціно ву політи ку на свої 
про дук ти. Так, візьмімо для при кла ду до рожчі гібри ди інших ком паній, то для то го, щоб 
відда ти їм пе ре ва гу під час ви бо ру, різни ця у вро жай ності ку ку руд зи чи со няш ни ку має бу ти 
як мінімум 20%. За вдя ки прий нятній ціні ліма грейнівських про дуктів це най кра щий вибір, 
оскільки тут до б ре зба лан со ва но співвідно шен ня по каз ників ціна/якість. Уза галі про гібри-
ди ком панії «Ліма грейн» мож на по чу ти ба га то хо ро шо го від тих, хто вже прак ти кує їхнє 
ви ро щу ван ня, але кра ще прид ба ти їх са мо му та пе ре ко на ти ся в цьо му на влас но му досвіді.

думка керівника

Сергій Се ме ню та, го ло вний аг ро ном, 
СВК «Ба га чансь кий», Хо рольсь кий р-н, 
Пол тавсь ка обл.: 

— В об робітку маємо 2200 га землі. 
Для на шої зо ни нестійко го зво ло жен ня 
най кра ще за ре ко мен ду ва ли се бе гібри ди 
со няш ни ку від ком панії «Ліма грейн». 
За га лом цю «со няч ну» куль ту ру ви ро-
щуємо на площі 500 га, ду же лю би мо 
гібрид Ме га сан. Із ку ку руд зи ду же за до во-
лені си ло сним гібри дом Джоді, який цьо го 
ро ку впер ше спро бу ва ли, а на зер но — ЛГ 
3350 та Аде веєм. Однією із го ло вних 
оз нак, якою мож на оха рак те ри зу ва ти 
со няш ник та ку ку руд зу від «Ліма грейн», 
— це ви со ка і стабільна вро жайність, та 
вирівняність посівів, що та кож ду же важ-
ли во з аг ро технічної точ ки зо ру.

думка керівника

Со няш ник «Лімагрейн» — від кла си ки  
до інно вацій


