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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: 
середньоранній

ТИП РОСЛИНИ: 
середньорослий для своєї 
групи стиглості * 

• високоврожайний і 
стабільний
• толерантний до посушливих 
умов
• високий вихід олії
• стійкий до вовчка рас А–G
• висока енергія початкового 
росту

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

• рекомендований для
лісостепу та степу України
• рекомендований для інтенсивних
технологій вирощування
• дотримуватись рекомендованої
норми висіву

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ5485

Середня висота 
рослини, см

 
160

Середній діаметр 
кошика, см

16

Середня маса 
1000 зерен, г

72

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 

зона
достатнього
зволоження 

зона 
недостатнього 
зволоження

ДО 55 
тис./га

50-55 
тис./га

ФГ Агро-
Володимир

39 ц/га

ТОВ «ТАС 
Агро Центр»

39 ц/га

ФГ «Бутенко»
43 ц/га

ТОВ ДП 
«Зернятко»
41 ц/га

ТОВ «АФ 
П’ятихатська»
38 ц/га

ПП «Перемога 
АВК»Центр»
39 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
степової  
та лісостепової зони України
• рекомендований для інтенсивних
та напівінтенсивних технологій 
вирощування
• дотримуватись рекомендованої
норми висіву

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ50514 ** Стійкість до відомих рас несправжньої борошнистої роси 
у континентальній Європі на момент реєстрації гібрида

ПЛАСТИЧНИЙ, 
ШИРОКОРАЙОНОВАНИЙ 
ГІБРИД. ВИСОКА 
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ІРЖІ ТА  
ВИСОКИЙ ВМІСТ ОЛІЇ!

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТИП РОСЛИНИ: середньорос-
лий для своєї групи стиглості * 

• стабільний з високим потен-
ціалом 
• толерантність до посушливих 
умов 
• високий вихід олії 
• добре вираженні лідерські 
якості  
• стійкий до вовчка рас А-G
• гарний фітосанітарний профіль
• адаптованний до різних зон 
вирощування
• стійкий до нових рас несправж-
ньої борошнистої роси ** 
• висока толерантність до іржі

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

ДО 55
тис./га

45-50 
тис./га

Середня висота 
рослини, см

 
155

Середній діаметр 
кошика, см

16,7

Середня маса 
1000 зерен, г

62

* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

Під класичну технологію

ПП «АВК 
Перемога»
40 ц/га

ПРАТ 
«БПП»
37 ц/га

НВФ 
Урожай
54 ц/га

ТОВ
«Україна»

34 ц/гаСТОВ АФ 
АгроРось

51 ц/га

ФГ Агро-
Володимир

50 ц/га

ФГ Агро 3
50 ц/га

ВИСОКОВРОЖАЙНИЙ 
ГІБРИД ДЛЯ ІНТЕНСИВНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ 
В ЛІСОСТЕПУ І ІНТЕНСИВНИХ 
РАЙОНАХ СТЕПУ УКРАЇНИ

НОВИНКА
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Під класичну технологію


