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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 * 

• жаростійкий
високопродуктивний гібрид
• перший та найкращий
гібрид зі стійкістю до вовч-
ка рас А–G
• пластичний до умов  та
технологій вирощування
• високотолерантний до
посушливих умов

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

• рекомендований для
Зони степу
• найкраще рішення для
полів, заражених вовчком

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ТУНКА

Середня висота 
рослини, см

 
150

Середній діаметр 
кошика, см

15,9

Середня маса 
1000 зерен, г

73

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

ДО 55 
тис./га

45-50 
тис./га

ЛІДЕР ПО ЖАРОСТІЙКОСТІ 
ТА СТАБІЛЬНОСТІ, 
ПЛАСТИЧНИЙ ДО 
КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН 
ТА ТЕХНОЛОГІЙ 
ВИРОЩУВАННЯ Полтавська ДСГДС 

ім. М.І. Вавілова
41 ц/га

Трайгон 
Фармінг
41 ц/га

СТОВ «ім 
Ватутіна»
35 ц/га

СТОВ АФ 
«Україна нова»

35 ц/га ФГ
«СУЛІМОВ»

34 ц/га

ТОВ НВП 
«Сортостанція»
36 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 всіх 
зон вирощування, особливо 
для зон, заражених вовчком
• не рекомендується 
загущення посівів
• рекомендуємо на Півдні 
для зрошення

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ5580
ВИСОКОВРОЖАЙНИЙ ТА
ПЛАСТИЧНИЙ  ДЛЯ  ЗОН 
УРАЖЕННЯ ВОВЧКОМ
ГРУПА СТИГЛОСТІ:
середньоранній

ТИП РОСЛИНИ: серед-
ньорослий для своєї групи 
стиглості * 

• стійкий до вовчка рас А–G
• високопродуктивний
гібрид
• пластичний до умов виро-
щування
• висока енергія початково-
го росту
• відмінна стійкість до 
посухи

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

15,9

Середня маса
1000 зерен, г

73

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

Під класичну технологію

ТОВ НВП 
«Сортостанція»
36 ц/га

ТОВ «Орбіта»
42 ц/га

СК «Дружба»
38 ц/га

Полтавська ДСГДС 
ім. М.І. Вавілова

40 ц/га

ФГ 
«СУЛІМОВ»

34 ц/га

ТОВ «Агро 
Овен»
42 ц/га

ТОВ 
«Родіна»
33 ц/га

СТОВ АФ 
«Україна нова»

33 ц/га
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Під класичну технологію


