Червень у кольорах «Лімагрейн»
Досягнення провідної світової селекції продемонстровані на Вінниччині
За 13 т/га – сюди

Компанію «Лімагрейн» професіоналам сільськогосподарської галузі представляти немає особливої потреби. Світовий лідер у галузі насінництва вже
став одним із ключових партнерів вітчизняних аграріїв. Завдяки тому, що
сама компанія постійно репрезентує нові сорти, гібриди, концептуальні
рішення вищого селекційного ґатунку. А перший День поля цього року був
особливо плідним у сегменті зернових культур та озимого ріпаку
Від «Лімагрейну» – з успіхом

Олександр Коваленко,

начальник відділу наукових інновацій
ТОВ НВФ «Урожай» (група компаній
«Миронівський хлібопродукт»), Черкаська обл.:
– Тут гарні демопосіви, й ми можемо порівняти зі
своїми, адже 200-300 кілометрів для якісного
гібрида – це не відстань. У нас тісна співпраця з
компанією «Лімагрейн» по озимій пшениці,
зокрема, вирощуємо сорти «Етела» та
«Колонія»; на цьому Дні поля нас зацікавили два нових сорти. Щодо
соняшнику, то гарно показує, наприклад, гібрид ЛГ 5665М, який має
ефект «Стей грін» та стійкість до вилягання. Що стосується кукурудзи,
то нам подобається, зокрема, гібрид «Адевей». Тип і розвиток кореневої системи дозволяє йому підійти готовим до липневої спеки, а
розміщення листя дозволяє максимально зберегти вологу й проводити активний фотосинтез. Придивляємося також до горохів, адже тут
представлені перспективні сорти.

Олександр Власюк,

ТОВ СГП «Агрос-Віста», Хмельницька обл.:
– У нашому господарстві 8400 гектарів землі,
вирощуємо озимі культури, сою, кукурудзу,
соняшник. Зокрема, ми сіємо соняшник селекції «Лімагрейн» – ЛГ 5665М, ЛГ 5550 – і дуже
задоволені. Пробували також озимий ячмінь
«Герлах», кукурудзу, зараз збираємося взяти
гібриди озимого ріпаку.
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Земледелие

Д

емонстраційні поля
поблизу Вінниці вже
не вперше зустрічають чисельних гостей із Центральної та
Західної України. Кожен із
керівників та фахівців господарств може знайти для
себе щось цікаве та актуальне. У демонстраційному центрі «Лімагрейн» свої продукти та рішення представляли
також компанії «Адама»,
«Яра», «Агромонітор»,
«Креатон» та «Ріверм». У
центрі уваги були озимі
пшениця та ячмінь, а також
озимий ріпак та горохи
провідної світової селекції.
Як підкреслила генеральний
директор компанії
«Лімагрейн» Тетяна ГенріЯкубовська: «Можна сказати, що це поле – живий
каталог, тут присутні всі
наші фахівці й вони готові
відповісти на всі запитання».

Та, мабуть, особливо переконливу відповідь давали саме
представлені культури. Навіть
на бідних ґрунтах, що досить
характерно для багатьох господарств, селекційні перлини
«Лімагрейн» продемонстрували напрочуд багатий потенціал урожаю. І червоні фірмові
кольори компанії заслужено
гордо майоріли на фоні зелених хвиль пшениці та ріпаків.
Так, із широкого портфоліо
озимої пшениці чудово зарекомендував себе в Україні
сорт «Дагмар», який адаптований до всіх умов вирощування та має відмінні хлібопекарські якості. Здобули
визнання й такі сорти, як
«Іліас» та «Етела». «Аркеос» –
це сорт для гурманів, що дає
зерно бісквітної якості, він
добре відомий на теренах
Європи, де його використовують у кондитерській галузі.
Гарні перспективи має й
новий сорт «Нордіка». А
озима пшениця «Колонія» –
це вже не перспектива, це –
великий попит, подейкують,
що потужні агрохолдинги за
рік записувалися на поставки
саме цього сорту. І не дивно,
«Колонія» вже стала справж
нім рекордсменом урожайності – торік одне із господарств у Житомирській
області зібрало рекордний
в Україні урожай – більше
13 т/га.
Компанія «Лімагрейн» – лідер
у селекції ячменів. Лінійка
ярих ячменів – «Гладіс»,
«Овертюр», «Одіcсей»,
«Петрусь» та інші – вже здобула визнання європейських
пивоварів та шанувальників
пива. До смаку вона припала
й українським виробникам.
Популярний середньопізній
сорт озимого ячменю
«Герлах» щорічно демонструє
стабільно високу врожайність
і використовується для виго-

Від «Лімагрейну» – з успіхом

Тетяна Генрі-Якубовська,

генеральний директор компанії
«Лімагрейн Україна»:

товлення якісних кормів.
Його відзначає чудова стійкість до хвороб, несприятливих умов зими та полягання.
Новий середньопізній сорт
озимого ячменю «Пасо»
показав дуже гарні врожаї в
Чехії, має високу морозостійкість, високу толерантність до
основних хвороб та полягання. Ранньостиглий озимий
сорт «Казанова», крім високого потенціалу врожайності,
відзначає стійкість до полягання та ламкості колоса.
Його зерно в країнах Західної
Європи використовують як
для виробництва пива, так і
на кормові цілі.

Ріпаковий злет лідера

Ріпак для компанії досить
молода культура – відповідну
селекційну програму було
започатковано лише 2000
року. Та зараз ріпаки
«Лімагрейн» вже №2 у
Німеччині та Польщі, країнах-профі з вирощування цієї
культури. Нині фахівці компанії працюють у чотирьох
основних напрямах: висока
стабільна урожайність –
потенціал біля 7 тонн, гарна
зимостійкість, стійкість до
розтріскування – 7-14 днів із
моменту повного достигання.
Також важливим аспектом є
покращена толерантність до
фомозу. Нові гібриди, які
зайшли в Україну цього року
– «Арізона», «Атензо»,
«Арсенал» та «Александер»,
мають стійкість до цієї поширеної хвороби.
«Для ріпаку дуже важливим є
термін сівби, наявність вологи в грунті, – наголошує регіональний представник
«Лімагрейн Україна» Андрій
Андрієнко. – І наші гібриди
мають широкий діапазон
оптимальної сівби – фактично, до місяця».
Можливості та підходи у господарств бувають різні. І в
портфоліо «Лімагрейн» є
ріпаки для інтенсивних та
менш інтенсивних технологій.

Скажімо, «Арізона», «Атензо»,
«Арсенал» та «Альбатрос»
чудово підходять для інтенсивного типу вирощування, а
«Добрава» – досить невибаглива. А от «Артога», як підкреслюють фахівці, за умов
високого агрофону веде себе
як інтенсивний гібрид.
Водночас, при помірному
агрофоні він не скидає хутко
урожайності, а проявляє себе,
як надійна «робоча конячка».
Польські фермери дуже поважають цей гібрид за його стабільність.
Аграрії віддають належне і
горохам, адже на цю культуру
склалася хороша ціна.
Компанія «Лімагрейн» представляє дуже гарні сорти
чеської селекції: жовтозерний
«Аудіт» і зеленозерний
«Профіт». Наступного року
на ринок також виходять два
нових горохи – «Боксер» і
«Авенгер».

Зважений вибір
професіоналів

На демоділянках предметно
аналізувалися врожайність,
якість, стійкість до хвороб та
стресових факторів, особливості вирощування для отримання найкращих результатів.
Для порівняння були висіяні
сорти інших компаній, ділянки з різними термінами сівби
тощо. І учасники заходу
демонстрували напрочуд глибокий професійний інтерес
до широкої низки селекційних продуктів «Лімагрейн».  
«Пшениця селекції
«Лімагрейн» добре себе показує при наших екстремальних осінніх умовах. Адже
входження в зиму залишає
бажати кращого, а завдання
отримати гарний посів переноситься на весну, – констатує начальник відділу наукових інновацій ТОВ НВФ
«Урожай» Олександр
Коваленко. – Завдяки гарному кущенню можна компенсувати недостатній осінній
розвиток. Важливу роль

– Людей сьогодні зібралося вельми багато – й
ми дуже раді гостям. Наш перший День поля
цього року присвячено зерновим культурам –
озимій пшениці та ячменю, а також озимому
ріпаку. Хоча соняшник, кукурудза, горох на
нашому агроцентрі теж у пошані.
Наша продуктова лінійка постійно зростає. Але в нас немає мети
продати багато будь-яким чином. Ми прагнемо запропонувати
добре: щоби виробник отримав гарний прибуток – і знову прийшов
до нас.
Зараз зростає ціна на сільськогосподарську продукцію. Драйвером
виступила соя, вона потягнула соняшник, ціна на кукурудзу та
пшеницю пішла вгору. До речі, соняшнику в нас, з огляду на
погодні умови, не буде очікуваних 6,5 млн га – це також скоригує
ціни. А цінова кон’юнктура – зараз, мабуть, головне. Наші виробники вже досягли високого агротехнічного рівня, щоби навіть за
складних погодних умов зібрати урожай – і отримати прибуток.

Віктор Карбівський,

комерційний директор компанії
«Лімагрейн Україна»:
– Кожного року ми реєструємо нові сорти та
гібриди, адаптовані до українських умов.
Україна – розвинута аграрна держава. У нас
велике майбутнє – й ми як французька, європейська компанія приносимо в Україну найкраще в світовій селекції. Традиційно, в червні
місяці ми демонструємо широку лінійку озимих пшениць. Тим господарствам, які хочуть збирати десять й більше тонн з гектара,
саме сюди.
Також зверніть увагу на озимі ріпаки. На ринок ми вивели гарні
продукти, які займають чільні місця на європейських теренах. Так,
гібрид «Арсенал» є стандартом у європейських країнах. Посіви
гібрида «Арізона» з кожним роком зростають у східних європейських країнах, які межують із Україною. Добре вже себе зарекомендували на ланах України «Альбатрос» і «Артога».

Андрій Андрієнко,

регіональний представник
«Лімагрейн Україна», кандидат
сільськогосподарських наук:
– Я гадаю, що «Лімагрейн» може зайти в
Україну з ріпаками так само потужно, як свого
часу зайшов із соняшником. На український
ринок ми виводимо найбільш адаптовані для
наших умов гібриди: зимостійкі, посухостійкі,
стійкі до розтріскування стручків, стійкі до екстремальних нестабільних умов весни – вони не «піддаються на провокації» весняних
потеплінь. І, звичайно, висока урожайність, високий вміст олії,
стійкість до основних хвороб – все це аргументи на користь нашого ріпакового портфоліо.

також відіграє стійкість до
певних хвороб, зокрема, гнилей. Рослини живі, здорові та
максимально реалізують свій
потенціал».
Окрім селекційних набутків,
на масштабному заході знайшлося місце для обнадійливого аналізу сільськогосподарських ринків, систем

захисту та живлення рослин,
елементів технології точного
землеробства. Звичайно. гостей Дня поля чекала культурно-розважальна програма та
справжня злива подарунків.
Зустріти червень у яскравих
кольорах «Лімагрейн» – це
завжди свято й вибір професіоналів.
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