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Потенціал урожайності зерна
 в своїй групі стиглості   

Толерантність до посухи та інших 
стресових факторів

Толерантність до пухирчатої сажки

Енергія початкового росту

Швидкість вологовіддачі

Толерантність до фузаріозу 

Стійкість до полягання
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Середня висота 
рослини 

(максимальна), см
 

270 (340)

Середня кількість 
зерен у ряду 

34

Середня кількість  
рядів у качані

14-16

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність, ц/га на
базову вологість 14%)

АДЕВЕЙ (ФАО–290)

ПРИЗНАЧЕННЯ: зерно 

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТИП ЗЕРНА:  
кременисто-зубоподібний 

ТИП РОСЛИНИ: «стей грін»

• стабільно високий
потенціал урожайності за 
різних умов
• придатний для ранніх
посівів з високою початковою  
енергією росту
• придатний для виробництва
класичного силосу
• толерантний до посухи

0 — низький показник, 9 — високий показник
Відскануй  
і дивись відео

Hydraneo®

«Агро
шляхбуд»
120 ц/га

СТОВ Аграрій 
СВ ПП
102 ц/га

ПАП 
«Агропродсервіс»

110 ц/га

ТОВ 
«Агрополіс»
103 ц/га

ТОВ 
«Кремінь»
103 ц/га

Уже не один рік гібрид Адевей показує свою 
стабільність, надійність і високу врожайність 
на ланах України. Є велика кількість позитивних 
відгуків від господарств з різних регіонів 
таких наприклад як СТОВ «Італ і К», ГК «Нива 
Переяславщини», Київська обл., ПП «Моя Надія» 
Житомирська обл., ТОВ»Західагропром», 
ТОВ «Луцька аграрна компані» та інші. І 2020 
рік не є виключенням. В посушливих регіонах  
гібрид в котре підтвердив свою стабільність і 
надійність, а в інтенсивних технологіях і умовах 
гібрид показує свої 14-15 тон в котре. Адевей був і 
залишається в ТОП 20  гібридів на ринку в Україні.

Потенціал урожайності зерна
 в своїй групі стиглості   

Толерантність до посухи та інших 
стресових факторів

Толерантність до пухирчатої сажки

Енергія початкового росту

Швидкість вологовіддачі

Толерантність до фузаріозу 

Стійкість до полягання
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ПРИЗНАЧЕННЯ: зерно 

ГРУПА СТИГЛОСТІ:
середньоранній

ТИП ЗЕРНА: зубовидний

• високотолерантний до 
посушливих умов
• стабільний результат в 
екологічних випробуваннях 
2015 року
• швидка вологовіддача
• толерантність до летючої 
сажки

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність, ц/га на
базову вологість 14%)

• добре реагує на інтенсивні 
технології
• хороші результати показав у 
посушливих умовах 
• стабільний результат в 
екологічних випробуваннях 
2020 року 

РЕКОМЕНДАЦІЇ:
• використовуйте засоби
захисту згідно регламенту
• враховуйте високу енергію
росту при внесення хімічних 
засобів
• краще вирощувати в сівозміні
придатний для повторних 
посівів

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ30315 (ФАО–280)

Середня висота 
рослини 

(максимальна), см

250 (340)

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 

70-80
тис./га

зона
достатнього
зволоження 

60-70 
тис./га

зона
недостатнього 
зволоження

50-55
тис./га

засушлива 
зона

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА 
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 

70-80
тис./га

зона
достатнього
зволоження 

60-70 
тис./га

зона 
недостатнього 
зволоження

50-60 
тис./га

засушлива 
зона

Середня кількість
зерен у ряду 

35

Середня кількість 
рядів у качані

14-16

0 — низький показник, 9 — високий показник
Відскануй  
і дивись відео

ПСП 
«Іванівський»

124 ц/га

ТОВ «Інтера-
гроінвест 2007»
124 ц/га

ПОП
«Іванівське»

135 ц/га

ТОВ «Аграрна 
компанія - 2004»
100 ц/га

ТОВ «Кремінь»
124 ц/га

ПСП 
«Комишанське»
100 ц/га

Рівненська обл  ФГ «П’ятигірське»
гол. агроном Кедич Андрій

В 2020 році нас порадував ЛГ30315 на наших 
полях, як врожайністю так і збиральною 
вологістю зерна. Врожайність склала 
білчя 14т/га., а збиральна вологість в 
залежності від поля склала від 24% що є 
чудовим показником для нашої зони.

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ
AGRILITY

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ 
AGRILITY
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