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* висота може змінюватись від 
азотного живлення, кліматичних 
умов та вологозабезпечення 
* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

0 — низький показник, 9 — високий показник

Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Фомопсис (Phomopsis)  

Суха гниль (Rhizopus)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Фомоз (Phoma)
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ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
ранній

ТИП РОСЛИНИ: 
середньорослий * 

• дуже ранній
високопродуктивний гібрид
• стабільний і надійний з
високим вмістом олії

РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на 
стандартну вологість 7%)

ЛГ5377

Середня висота 
рослини, см

 
155

Середній діаметр 
кошика, см

15,9

Середня маса 
1000 зерен, г

70

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 
зона
достатнього
зволоження 
зона 
недостатнього 
зволоження

55-60 
тис./га

50-55 
тис./га

Відскануй  
і дивись відео

РАННІЙ, 
ВИСОКОПОТЕНЦІЙНИЙ 
ГІБРИД З ГАРНИМ 
ФІТОСАНІТАРНИМ 
ПРОФІЛЕМ

ТОВ «Вега 
Агро»

36 ц/га

АХ Епіцентр
42 ц/га

ПП 
Юхимівське

46 ц/га

ТОВ 
«Ічнянське»

46 ц/га

ФГ 
«Геркулес»
41 ц/га

ТОВ 
«Родіна»
30 ц/га

ПрАТ 
«Кремінь»
42 ц/га

Сумська 
обл. 
49 ц/га

ПВГ 
Поточище

37 ц/га

Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 
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ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ

0 — низький показник, 9 — високий показник

Біла гниль кошика (Sclerotinia)

Фомопсис (Phomopsis)  

Суха гниль (Rhizopus)

Вугільна гниль (Macrophomina)

Біла гниль коріння (Sclerotinia)

Фомоз (Phoma)
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РЕЗУЛЬТАТИ 
УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність перерахована на 
стандартну вологість 7%)

• рекомендований для  
Лісостепу та Степу України
• рекомендується 
дотримуватись норми висіву

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ50270 ** Стійкість до відомих рас несправжньої борошнистої роси 
у континентальній Європі на момент реєстрації гібрида

РАННІЙ, ШВИДКО
ЗВІЛЬНЯЄ ПОЛЯ, 
ІДЕАЛЬНИЙ ДЛЯ ПОСІВУ 
ОЗИМИХ ЗЕРНОВИХ

* висота може змінюватись від 
азотного живлення, кліматичних 
умов та вологозабезпечення 
* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

ГРУПА СТИГЛОСТІ:
ранній

ТИП РОСЛИНИ: 
середньорослий * 

• ранній холодостійкий гібрид
• толерантний до 
посушливих умов
• високий вихід олії
• стійкий до вовчка рас А–G
• стійкий до нових рас 
несправжньої борошнистої
роси **

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 
зона
достатнього
зволоження 
зона
недостатнього 
зволоження

55-60 
тис./га

50-55 
тис./га

Середня висота 
рослини, см

155

Середній діаметр 
кошика, см

15,9

Середня маса
1000 зерен, г

70

Під класичну технологіюПід класичну технологію

Миколаївська 
обл.
38 ц/га

Харківська 
обл.
46 ц/га

Черкаська 
обл.
50 ц/га

ТОВ СП 
«Агродім»
45 ц/га

СТОВ «Новий 
Світ-Агро»

45 ц/га

ТОВ ДП 
«Зернятко»

41 ц/га
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• гібрид адаптований до
вирощування в регіонах зі 
скороченим періодом вегетації, 
є оптимальним гібридом для 
посіву озимини.
• рекомендований для
центрально західних та 
північних регіонів 

РЕКОМЕНДАЦІЇ:


