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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

9

8

8

8

8

Середня висота 
рослини 

(максимальна), см
 

270 (340)

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
внесення добрив
• рекомендуємо для
класичних технологій 
• не рекомендується
застосовувати надто велике 
навантаження систем захисту

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ30273 (ФАО–260)

ПРИЗНАЧЕННЯ: зерно 

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньоранній

ТИП ЗЕРНА:  
кременисто-зубоподібний

• вологовіддача на рівні
зубоподібних конкурентів
• стабільний за різних умов
• швидкий стартовий ріст
• використовується на
крупу промисловістю 
Польщі і Франції
• швидка вологовіддача й
висока продуктивність

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

0 — низький показник, 9 — високий показник

ТОВ «Бучачагро
хлібпром»
130 ц/га

СТОВ «Хорост
Плюс»
130 ц/га

ТОВ «Захід 
Агропром»
148 ц/га

ТОВ 
«Італ ІК»
120 ц/га

ТОВ 
«Агрополіс»
106 ц/га

ТОВ «Агро-
Регіон Любар»
130 ц/га

ТОВ «Вітчизна 
Тиниця»
108 ц/га

«Агро
шляхбуд»
115 ц/га

ТОВ «Новий 
світ-Агро»
140 ц/га

Відскануй  
і дивись відео

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ 
AGRILITY

Ку
ку

ру
дз

а

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

7

8

8

ПРИЗНАЧЕННЯ: зерно 

ГРУПА СТИГЛОСТІ:
середньоранній

ТИП ЗЕРНА: 
кременисто-зубоподібний

• толерантний до летючої 
сажки
• хороші агронломічні 
характеристики
• висока толерантність до 
холодних стресів
• придатний для 
монокультури

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ 
(Урожайність, ц/га на
базову вологість 15%)

• можливе подвійне 
використання зарно/силос
• придатний для різних 
технологій обробітку грунту 
• рекомендуємо при 
застосуванні систем захисту 
дотримуватись чітких регламентів

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЖАКЛІН (ФАО – 240)

Середня висота 
рослини 

(максимальна), см

270 (355)

Середня кількість
зерен у ряду 

31

Середня кількість 
рядів у качані

14-16

0 — низький показник, 9 — високий показник

РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА
НА МОМЕНТ ЗБИРАННЯ: 

75-85 
тис./га

зона
достатнього
зволоження 

60-70 
тис./га

зона
недостатнього 
зволоження

50-55
тис./га

засушлива 
зона

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ
AGRILITY

Сокільча
117 ц/га

Хмельницька 
обл.
130 ц/га

Піски
118 ц/га

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ
В ЄВРОПІ 
(Урожайність, т/га на базову вологість 15%)

France, 2019, GOUILLONS
Poland, 2018, Kruszwica
Germany, 2019, SAERBECK
Poland, 2018, Dabrowka
France, 2019, ALENCON
Germany, 2019, SAERBECK KORN 4 rows 
(ZZZ)

13,81
12,46
10,53
10,95
10,78
10,53

Hydraneo®
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