
Дорогі колеги, друзі!
Запрошуємо Вас на LNZ HUB 5.0!

Наша технологічна платформа LNZ Hub цьогоріч розташована 
на полях Дубенської Аграрної Компанії у Рівненській області. 

На LNZ Hub для Вас представлені 4 блоки, де Ви побачите:
• Лінійку гібридів кукурудзи бренду UNIVERSEED
• Технології захисту DEFENDA

на кукурудзі 
• Лінійку ексклюзивних гібридів соняшнику 

від бренду Strube. 
• Технології захисту DEFENDA

на соняшнику

LNZ HUB 5.0 в цьому році буде відбуватись у західній 
частині України, а детальніше про захід – читайте далі. 





Технології вирощування кукурудзи

У першому блоці демонструється лінійка зернових та силосних гібридів 
кукурудзи UNIVERSEED з ФАО від 220 до 440

Мета: демонстрація особливостей селекції зернових гібридів UNIVERSEED, 
презентація силосних гібридів селекції Leafy та Leafy Floury бренду 
UNIVERSEED.

Серед зернової лінійки представлені 9 гібридів, що відрізняються високою
пластичністю, посухостійкістю, та придатністю для вирощування за різних
умов та різного рівня інтенсивності технологій. Серед гібридів новинка -
UNI3717/EXPM051 (ФАО 370)

Серед  силосної лінійки представлено 6 гібридів, що відризняються
високим рівнем облистяності, високим потенціалом врожаю зеленої маси
та зерна борошнистого типу.  Серед гібридів новинка - S3477/EXPG601 (ФАО 
440)



Технології захисту кукурудзи

На нашому LNZ HUB ви ознайомитесь із 4 системами захисту на кукурудзі 
від бренду DEFENDA.
На всіх представлених схемах демонструються різноманітні схеми із 

різними підходами та варіаціями продуктів, включаючи мікродобрива 
DEFENDA для позакореневого живлення кукурудзи

Мета випробування: доведення економічної та біологічної ефективності 
обраних продуктів на кукурудзі, а також — вивчення впливу ґрунтового, 
страхового та комбінованого гербіцидного захисту з внесенням мікродобрив 
на формування потенціалу продуктивності культури.



Технології вирощування соняшнику

Ми продемонструємо Вам лінійку гібридів соняшнику селекції Strube,
ексклюзивним дистриб’ютором яких є компанія LNZ Group. 
Лінійка включає гібриди під різні технології: класичну, сульфо- та ІМІ-стійкі.

Ви побачите посухостійкі, толерантні до фомопсису та вовчка гібриди
соняшника Strube, і, звісно, новинки лінійки. Це гібриди: Сарелія, Кімера, 
Конквест та Мерісан

Мета: демонстрація широкого портфелю соняшнику для того, щоб Ви 
змогли підібрати гібрид під ваш регіон та технологію вирощування. 



Технології захисту соняшнику

Система захисту гібридів соняшника цьогоріч побудована на застосуванні  
продуктів бренду DEFENDA у чотирьох схемах, що, є найбільш наближеними 
до тих, що використовуються господарствами та мають високу ефективність 
в даних ґрунтово-кліматичних умовах.  

Ви побачите результати підживлення соняшнику, яке ми проводили із
використанням продуктів з лінійки мікродобрив DEFENDA та як саме
мінеральні елементи дозволяють покращити якість врожаю.

Мета: продемонструвати ефективність роботи однокомпонентних препаратів, 
надати алгоритм вибору технологію соняшнику, яка буде оптимальною до 
ваших ґрунтово-кліматичних умов.



Час Програма

9:00 - 9:30 Зустріч на полі, реєстрація

9:30 - 10:00 Презентація компанії

10:00 – 10:50
Екскурсія, демонстрація гібридів кукурудзи 

та технологій захисту 

11:00 – 11:50
Демонстрація гібридів соняшнику

та технологій захисту 

12:00 - 12:15 Переїзд у ресторан

12:30 - 14:30 Обід



Чекаємо Вас за адресою:

Рівненська обл., м. Дубно, 
вул. Мостова 

50.378835, 25.721634

Записуйтесь на екскурсії у ваших 
менеджерів. 

Детальніша інформація за номером: 
+38 (067) 370 65 95 

До зустрічі на LNZ Hub 5.0!






