ТЕХНОЛОГІЧНА

ПЛАТФОРМА

Шановний __________________________________________ !

Вітаємо на LNZ Hub-2020!
Ми стали ще інформативнішими та інноваційними — запрошуємо Вас.
Кожного року ми бачимо, як аграрії допускають помилки, що призводять
до неотримання стабільних прибутків. Щоб допомогти їх позбутися надалі
- вперше в Україні запустили проект «Краш-тест». В реальному часі ми свідомо демонструємо основні помилки, для того, щоб ви не допускали їх
надалі у себе. Ви подивитесь понад 50 ділянок демонстрацій технологій
захисту DEFENDA на ярій пшениці, кукурудзі, сої та соняшнику. А також,
цього року ми тестуємо нові силосні та зернові гібриди UNIVERSEED і
ексклюзивно нові гібриди соняшнику. Вас чекає ще багато нового на
нашому LNZ Hub3.0 — читайте далі.

Місце проведення: Черкаська обл., Шполянський р-н, с. Лозоватка
з 3 серпня по 31 серпня*
*Про конкретні дні у проміжку домовляйтеся з представниками свого регіону

Блок 1

Зернові культури системи
захисту DEFENDA

Проблема захисту посівів від шкідників, бур’янів та хвороб — одна з головних, тож ми підготували 3 схеми захисту, а також демонструємо краш-тести,
щоб підвищити економічну ефективність внесення та покращити ефективність їх використання.
Ми показуємо ефективність та економічність бакових сумішей фунгіцидів
при одно-, двох-, трьох- кратному внесенні на зернових культурах.
Демонструємо ефективність одно-, двох-, трьох-, схем страхового гербіцидного захисту DEFENDA на зернових культурах, в залежності від фази
розвитку культури та спектру бур'янів.
Робимо «Краш тести» — внесення страхових гербіцидів з різною нормою
та на різних етапах розвитку зернових культур.

Блок 2

Кукурудза системи захисту DEFENDA

Для отримання високих врожаїв кукурудзи, необхідно, насамперед, забезпечити найкращі умови для одержання дружніх сходів, а також контролювати бур’яни. При обґрунтуванні оптимального вибору систем захисту
рослин ми демонструємо економічну та біологічну ефективність застосування досходових та післясходових гербіцидів на кукурудзі. А також
показуємо результати вивчення впливу досходового та післясходового
захисту на формування майбутньої врожайності кукурудзи.

Блок 3

Вплив технології посіву на розкриття
максимального потенціалу врожайності

Ми виділили основні моменти і продемонструємо Вам, як технології посіву
можуть збільшити врожайність. Ми провели дослідження потенціалу врожайності кукурудзи в залежності від фракцій посівного матеріалу, а також
особливостей посіву із локальним двох- стрічковим внесенням азотних
добрив. також дивіться яка ефективність у внесенні стартових добрив для
початкової енергії росту. Крім цього, ми зробили оцінку впливу притискного зусилля та глибини посіву на дружні сходи. А також продемонструємо,
як впливає густота посівів та швидкість сівби на економічну ефективність
вирощування культури.

Блок 4

Соняшник системи захисту DEFENDA

Для одержання запланованого врожаю соняшнику слід своєчасно проводити рекомендовані заходи з контролю бур’янів. Для того, щоб вони були
доцільними ми демонструємо економічну та біологічну ефективність
застосування досходових та післясходових гербіцидів на соняшнику. А
також покажемо результати вивчення впливу досходового та післясходового захисту на формування майбутньої врожайності гібридів соняшнику.

Блок 5

соя системи захисту DEFENDA

Для одержання запланованого врожаю сої слід своєчасно проводити рекомендовані заходи з контролю бур’янів. Для того, щоб вони були доцільними ми демонструємо економічну та біологічну ефективність застосування
досходових та післясходових гербіцидів на сої. А також покажемо результати вивчення впливу досходового та післясходового гербіцидного, фунгіцидного інсектицидного та акарицидного захисту на формування майбутньої врожайності сої.

Блок 6

Лінійка зернових та силосних
гібридів UNIVERSEED

Цього року на LNZ HUB висіяні усі гібриди бренду UNIVERSEED. Однакові
умови і різні гібриди — покажемо, чим вони відрізняються.Ми продемондів UNIVERSEED. А також даємо оцінку біологічної та технічної врожайності
гібридів.

Блок 7

Лінійка нових гібридів соняшнику

Ми висіяли на LNZ HUB ексклюзивні гібриди соняшнику. В умовах полісся
провели вивчення та зробили порівняли ексклюзивної генетики соняшнику. Продемонструємо результати дослідження розкриття максимального
потенціалу врожайності ексклюзивних гібридів соняшнику SW seed,
Advanta seed

Блок 8

Порівняння закордонного
та українського виробництва,
вирощування гібридів BAYER

Вітчизняне чи закордонне насіння? Такі питання ви часто ставите нам. Тож,
ми демонструємо на LNZ HUB відмінності у якості українського та закордонного виробництва насіння кукурудзи. Запрошуємо подивитися разом з
нашими спеціалістами!

096-636-84-15
067-339-50-85
067-47-344-76
067-515-67-26
067-474-21-93
067-513-29-44
067-470-54-29
066-997-53-15

097-921-69-07
097-392-20-31
067-790-44-12
067-521-78-50
067-473-30-40

Представники бренду DEFENDA
Західний регіон
Керівник регіонального структурного підрозділу

Лимарь Андрій Володимирович

Керівник підгрупи

Ткачук Ольга Миколаївна

+38 (050) 328 50 35

Підгрупа збуту м. Луцьк
+38 (067) 334 74 30

Підгрупа збуту м. Хмельницький
Керівник підгрупи

Топалян Єгор Михайлович

+38 (050) 448 48 36

Підгрупа збуту м. Житомир
Керівник підгрупи

Гебрич Андрій Іванович

+38 (066) 250 17 53

Південний регіон
Керівник регіонального структурного підрозділу

Кулінічєв Анатолій Володимирович

Керівник підгрупи

Золін Андрій Олександрович

Керівник підгрупи

Крихтін Сергій Леонідович

+38 (050) 527 99 99

Підгрупа збуту м. Кривий Ріг
+38 (067) 569 83 13

Підгрупа збуту м. Одесса
+38 (095) 288 58 68

Підгрупа збуту м. Первомайськ
Керівник підгрупи

Миронець Ольга Миколаївна

+38 (050) 444 20 36,
+38 (068) 391 68 02

Центрально-східний регіон
Керівник регіонального структурного підрозділу

Бутенко Олександр Миколайович

+38 (050) 448 53 80

Підгрупа збуту м. Дніпро
Керівник підгрупи

Кімліченко Олег Володимирович

+38 (095) 288 58 77

Підгрупа збуту м. Київ і Київська обл.
Керівник підгрупи

Дук Владислав Леонідович

+38 (095) 272 77 82

Підгрупа збуту м. Полтава
Керівник підгрупи

Сак Орест Романович

Керівник підгрупи

Дук Владислав Леонідович

+38 (050) 346 07 77

Підгрупа збуту м. Сватове
+38 (095) 272 77 82

Підгрупа збуту м. Харків
Керівник підгрупи

Зуєв Олександр Георгійович

+38 (095) 282 87 80

