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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

9

9

8

9

9

8
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Середня висота 
рослини 

(максимальна), см

240 (320)

Середня кількість
зерен у ряду 

32

Середня кількість 
рядів у качані

14-16

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

• добре реагує на 
інтенсивні технології
• хороші результати 
показав у посушливих 
умовах

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ30189 (ФАО–210)

ПРИЗНАЧЕННЯ: зерно 

ГРУПА СТИГЛОСТІ:
середньоранній

ТИП ЗЕРНА: зубоподібний

• швидкий стартовий ріст
• швидка вологовіддача 
завдяки зубоподібному 
типу зерна
• висока толерантність до 
летючої сажки
• ранні строки цвітіння

РЕКОМЕНДОВАНА 
ГУСТОТА НА МОМЕНТ 
ЗБИРАННЯ: 

77-90
тис./га

зона
достатнього
зволоження 

65-75
тис./га

зона
недостатнього 
зволоження

55-60
тис./га

засушлива 
зона

0 — низький показник, 9 — високий показник

ФГ «Гиренка»
111 ц/га

ПП «Україна
агро 2С»
129 ц/га

ПСП
«Сокільча»

118 ц/га

ТОВ 
 ім. І.Я. Франка

132 ц/га

ПРАТ «Філія 
Перспектив МХП»
111 ц/га

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

9

9

9

8

8

8

8

ПРИЗНАЧЕННЯ: зерно 

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТИП ЗЕРНА: 
кременисто-зубоподібний

• високотолерантний до
посушливих умов
• висока адаптивність до
сезонних стресових умов
• висока якість зерна з
високим виходом крупи
• толерантність до летючої
сажки

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

• рекомендується для
класичних технологій
• стабільний результат
у посушливих умовах
2020 року

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ30215 (ФАО–220)

Середня висота 
рослини 

(максимальна), см
 

260 (320)

РЕКОМЕНДОВАНА 
ГУСТОТА НА МОМЕНТ 
ЗБИРАННЯ: 

70-85 
тис./га

зона
достатнього
зволоження 

60-70 
тис./га

зона 
недостатнього 
зволоження

50-55
тис./га

засушлива 
зона

Середня кількість 
зерен у ряду 

30

Середня кількість  
рядів у качані

14-16

0 — низький показник, 9 — високий показник

ТОВ «Контакт 
Плюс»
100 ц/га

ТОВ «Вітчизна 
Тиниця»
112 ц/га

ТОВ 
«Птахівник»
125 ц/га

ПОП 
«Іванівське»
123 ц/га

ПРАТ «Філія 
Перспектив МХП»
117 ц/га

ПСП 
«Іванівський»

113 ц/га

Відскануй  
і дивись відео
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