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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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9
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Середня висота 
рослини 

(максимальна), см

251 (350)

Середня кількість
зерен у ряду 

38

Середня кількість 
рядів у качані

16-18

РЕЗУЛЬТАТИ УРОЖАЙНОСТІ В УКРАЇНІ, 2020 Р.
(Урожайність, ц/га на базову вологість 15%)

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

• рекомендований для 
Центру та Півдня України
• можливо використовувати 
як монокультура

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

ЛГ31388 (ФАО–360)

ПРИЗНАЧЕННЯ: зерно 

ГРУПА СТИГЛОСТІ:
середньостиглий

ТИП ЗЕРНА:  зубоподібний

• надійний партнер 
агронома
• висока толерантність до 
основних хвороб
• гарна якість зерна
• стабільно вирівняний 
качан по величині
• екологічно-пластичний

РЕКОМЕНДОВАНА 
ГУСТОТА НА МОМЕНТ 
ЗБИРАННЯ: 

70-75
тис./га

зона
достатнього
зволоження 

60-70
тис./га

зона
недостатнього 
зволоження

45-55
тис./га

засушлива 
зона

0 — низький показник, 9 — високий показник

Відскануй  
і дивись відео

Житомирська 
обл.
143 ц/га

ТОВ «Агро 
Інвест»
100 ц/га

ТОВ «Агро 
Овен»
70 ц/га

СТОВ 
«ІТАЛ ІК»
80 ц/га

ТОВ «Крячківка 
Агро Плюс»
90 ц/га

ТОВ «Дукра 
Агро»
70 ц/га

ПРАТ 
«Оберіг»
60 ц/га

СТОВ «АФ 
Нива»
70 ц/га

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ
AGRILITY

Spain, 2018, DUERO Burganes YT Rep1 (ZZZ)
France, Vienne, 2019, Les Ormes
Slovakia, Banskobystrický, 2019, 
Rimavské Janovce
France, Bas-Rhin, 2018, Marckolsheim
France, Ain, 2019, MACRO GRAIN G4 G5 
Pérouges (01)
France, Bas-Rhin, 2017,  
Marckolsheim 67 4rgs (67)
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Потенціал урожайності зерна
 в своїй групі стиглості   
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Толерантність до посухи та інших 
стресових факторів

Толерантність до пухирчатої сажки

Енергія початкового росту

Швидкість вологовіддачі

Толерантність до фузаріозу 

Стійкість до полягання

8

8

8

9

9

9

9

ПРИЗНАЧЕННЯ: зерно 

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньостиглий

ТИП ЗЕРНА: зубоподібний

• високий потенціал
урожайності в комбінації з 
високою толерантністю до 
посухи
• здоровий вигляд росли-
ни із гарною стійкістю до 
хвороб
• ефект «стей грін»
протягом усього періоду 
вегетації
• висока толерантність до
основних стресових факто-
рів (холод, високі тем-
ператури, посуха), гарна 
виповненість, стабільність 
ваги зерна

ЛГ31377 (ФАО–350)

Середня висота 
рослини 

(максимальна), см
 

280 (350)

Середня кількість 
зерен у ряду 

39

Середня кількість  
рядів у качані

18

0 — низький показник, 9 — високий показник

Відскануй  
і дивись відео

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

ВПЛИВ ГУСТОТИ НА УРОЖАЙНІСТЬ. ІНТЕНСИВНІ УМОВИ 
ЛГ 31377, посів 12.04.2020

ЛГ31377 нова генетика від «Лімагрейн» 
на ринку України, яка підтвердила 
в 2019 році свій високий потенціал 
урожайності, особливо за інтенсивних 
технологій вирощування. А 2020 рік не 
був виключенням і в інтенсивних умовах 
підтвердив свій результат. Посушливі 
умови 2020 в окремих регіонах з сильним 
дефіцитом вологи в метровому шарі 
показали, що рекомендації щодо зниження 
густоти стояння рослин на 5-10 тис/га 
від загально прийнятої норми позитивно 
вплинули на формування і наливі зерна. 
Тому при сильному недостатньому 
зволоженні в метровому шарі гурту 
рекомендується зниження густоти, що 
позитивно вплине на результат.
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