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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 Півдня
та Сходу України для зон, 
уражених вовчком
• потрібно дотримуватись
рекомендованої густоти на 
момент збирання

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ5542 КЛ
СПЕЦІАЛЬНО 
РОЗРОБЛЕНИЙ ДЛЯ 
ВИРОЩУВАННЯ В ВАЖКИХ 
УМОВАХ ПІВДНЯ. КРАЩЕ 
КОМПЛЕКСНЕ РІШЕННЯ 
В ВАЖКИХ ГРУНТОВО 
КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ 
І ЗОНАХ ПОШИРЕННЯ 
ВОВЧКА
ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТИП РОСЛИНИ: 
середньорослий *

• гібрид зі стійкістю до гербі-
циду Євро-Лайтнінг® 
виробничої системи 
Clearfield®
• стійкий до вовчка рас А–G
• пластичний до умов виро-
щування
• високотолерантний до
посухи
• придатний для різних тех-
нологій вирощування
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 
зона
достатнього
зволоження 
зона 
недостатнього 
зволоження

ДО 53
тис./га

45-50 
тис./га

Середня висота 
рослини, см

 
152

Середній діаметр 
кошика, см

15,9

Середня маса 
1000 зерен, г
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* висота може змінюватись від 
азотного живлення, кліматичних 
умов та вологозабезпечення 
* прояв інших фенотипічних та 
морфологічних ознак залежить від 
зовнішніх факторів.

ЧСП 
«Ковпакивец»

32 ц/га

ФГ «Авлос»
42 ц/га

ФГ 
«СУЛІМОВ»

33 ц/га

ТОВ АФ 
«МИР»
46 ц/га

СВК 
«РОДИНА»

32 ц/га

Трайгон 
Фармінг
38 ц/га

СТОВ АФ 
«Україна нова»

34 ц/га

ТОВ 
«Маяк»
36 ц/га
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Стабільність урожаю
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Холодостійкість 

Вміст олії 

9

9

9

8

8

9

8

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)

8

8

7

8

8

8

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

• рекомендований для Степу, 
Лісостепу та Полісся 
• рекомендується для зон, де є  
необхідність в гібридах з коротким
вегетаційним періодом 
• рано звільняє поля, ідеально підходить для 
посіву озимої пшениці.
•рекомендований для інтенсивних та класичних 
технологій вирощування 
• рекомендується дотримуватись 
рекомендованої норми висіву 
• завдяки короткому періоду вегетації, можливо
використовувати для пізніх та пожнивних посівів

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ50455 КЛП

ГРУПА СТИГЛОСТІ:
ранній

ТИП РОСЛИНИ: 
середньорослий для своєї 
групи стиглості *

• ранньостиглий гібрид з 
високим потенціалом вро-
жайності 
• найвищий урожай в ран-
ньому КЛП сегменті 
• широкорайонований 
гібрид з гарною посухостій-
кістю та толлерантністю до 
хвороб 
• пластичний до термінів 
сівби 
• високий вихід олії 
• стійкий до вовчку рас А-G 
• стійкий до нових рас 
несправжньої борошнистої
роси
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 
зона
достатнього
зволоження 
зона
недостатнього 
зволоження

ДО 55
тис./га

45-50 
тис./га

Середня висота 
рослини, см

153

Середній діаметр 
кошика, см

17

Середня маса
1000 зерен, г

73

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

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

НОВИНКА

Під технологію SUNEO®Під технологію SUNEO®Під технологію SUNEO®

Екологічні 
випробування

38 ц/га

Екологічні 
випробування
32 ц/га

Екологічні 
випробування
46 ц/га

ТОВ «Дукра 
агро»
37 ц/га

ФГ 
«Одарочка»
33 ц/га

ТОВ 
«Козацьке»
36 ц/гаТДВ 

«Терезене»
31 ц/га

Екологічні 
випробування

46 ц/га

ФГ
«Євроінвест»

41 ц/га
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