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ГРУПА СТИГЛОСТІ:
середньоранній-ранній

ТИП РОСЛИНИ: 
середньорослий для своєї 
групи стиглості *

• високий врожай та вихід олії 
• стійкий до гербіциду 
Express ™ компанії FMC 
• гібрид інтенсивного типу з 
високою енергією початково-
го росту 
• найвищий потенціал уро-
жайності в Express ™ сегменті 
• стійкий до вовчку рас А-F 
• гарно озернений кошик з 
виповненим центром
• комплексна толерантність 
до основних хвороб 
• стійкий до нових рас 
несправжньої борошнистої
роси **

Толерантність до посухи  

Енергія початкового росту 

Стабільність урожаю

Стійкість до полягання 

Потенціал урожайності

Холодостійкість 

Вміст олії 

8

9

9

8

9

8

9

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

9

7

8

8

8

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

• рекомендований для  Лісостепу,
Полісся та півночі Степу України 
• рекомендований для інтенсивних 
та напівінтенсивних технологій
вирощування 
• максимально розкриває свій потенціал 
на родючих грунтах при дотриманні 
сбалансованного живлення 
• дотримуватись рекомендованої норми висіву 
• рекомендована доза гербіциду Express ™ в 
після сходовий період  до 50 г/га. 
• рекомендується додавати ПАР Тренд 90

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ50479 СХ

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

ДО 55
тис./га

45-50 
тис./га

Середня висота 
рослини, см

163

Середній діаметр 
кошика, см

18

Середня маса
1000 зерен, г

65

* висота може змінюватись від 
азотного живлення, кліматичних 
умов та вологозабезпечення 
* 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

ФГ 
«Одарочка»

46 ц/га

СТОВ «ВФ 
Гуменецьке»

34 ц/га

ФГ 
«Євроінвест»

43 ц/га

СФГ Урожай
41 ц/га

Екологічні 
випробування
51 ц/га

Екологічні 
випробування
45 ц/га

ТОВ «Білозіря- 
АГРО»
36 ц/га

Екологічні 
випробування 
31 ц/га

ТОВ «Вега 
Агро»
41 ц/га

СТОВ 
«Дніпро»

35 ц/га

* 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 

9

9

8

7

9

8

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)

7

7

7

7

7

7

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТИП РОСЛИНИ: 
середньорослий *

• стійкий до гербіциду
Express™ компанії FMC
• стійкий до вовчка рас А–G
• високотолерантний до
посухи 
• високопродуктивний
і пластичний до умов 
вирощування
• єталон, по пластичності та
стабільності в посушливих 
регіонах у Експрес сегменті

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

• рекомендований для
Півдня та Сходу України
• рекомендована доза
гербіциду Експрес® 75 в.г. в 
післясходовий період — до 
50 г/га
• рекомендується додавати
ПАР Тренд 90

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ59580

Середня висота 
рослини, см

 
155

Середній діаметр 
кошика, см

15,8

Середня маса 
1000 зерен, г

72

ТОВ АФ
«МИР»
45 ц/га

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

ДО 55 
тис./га

45-50 
тис./га

ЛІДЕР ПО ПЛОЩАМ 
ПОСІВУ СЕРЕД ВСІХ 
ЕКСПРЕС ГІБРИДІВ В 
УКРАЇНІ В 2020 РОЦІ

Під технологію Ехpress®Під технологію Ехpress®

СВК 
«РОДИНА»

32 ц/га

ТОВ «Агро 
Овен»

41 ц/га

ТОВ Агро 
Ленд

35 ц/га

ТОВ «Запоріжжя 
Агро»

32 ц/га

СТОВ АФ 
«Україна нова»
34 ц/га

ФГ
«СУЛІМОВ»

34 ц/га

ФГ Зміївська
41 ц/га

СФГ «Центр»
31 ц/га


