
Кукурудза

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
 

280 (350)

Середня кількість 
зерен у ряду 

38

Середня кількість  
рядів у качані

16-18

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

ЛГ31479 (ФАО–440)

ПРИЗНАЧЕННЯ: 
високоякісний силос 

ГРУПА СТИГЛОСТІ: 
середньопізній

ТИП ЗЕРНА: зубоподібний 

ТИП РОСЛИНИ: «стей грін»

• силосний гібрид напрямку 
LGAN
• високоякісний силос з 
високою перетравністю 
(DINAG)
• оптимальне співвідношен-
ня зерна і силосу
• гібрид з яскраво вираже-
ним стейгрін ефектом
• чудові агрономічні характе-
ристики

0 — низький показник, 9 — високий показник

РЕКОМЕНДОВАНА 
ГУСТОТА НА МОМЕНТ 
ЗБИРАННЯ: 

75-80
тис./га

зона
достатнього
зволоження 

60-70
тис./га

зона 
недостатнього 
зволоження

45-55
тис./га

засушлива 
зона

• рекомендується для
вирощування на високому 
агрофоні
• отримання силосу із чудовим
співвідношенням основних 
компонентів силосної маси

РЕКОМЕНДАЦІЇ: Тернопільська
обл.
140 ц/га

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ 
AGRILITY

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

Spain, 2018, DUERO Burganes 
Frace, 2019, Les Ormes
Slovakia, Banskobystrický 
Hungary, 2019, Bács-Kiskun
Austria, 2018, Groß Sankt Florian
Bulgaria, 2019, Pavlikeni
Romania, 2018, Timisoara
Serbia, 2018, South Banat District
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КОМПАНІЯ, ЩО СПЕЦІАЛІЗУЄТЬСЯ
ВИКЛЮЧНО НА НАСІННІ
КЛЮЧОВИЙ ГРАВЕЦЬ У СФЕРІ
НАСІННЯ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР

Наша діяльність як компанії, що займається виключно насінням, 
включає дослідження та розробки, виробництво та продаж 
продуктів та послуг, адаптованих до різних грунтово- 
кліматичних умов. Налічуючи  21 дочірнью компанію, що 
охоплює 50 країн світу, Limagrain Europe розробила лінійку 
різних видів сільськогосподарських культур з широким 
асортиментом сортів та гібридів для фермерів і дистриб'юторів.

«Маючи за плечима 50-річний досвід, ми надаємо фермерам інноваційні 
рішення, що базуюються на нашому досвіді у насінництві та землеробстві 
для підтримки сталого виробництва сільськогосподарського господарства».

Антуан Коломбо, Генеральний директор Limagrain Europe


