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ГІБРИДИ  
КУКУРУДЗИ





Шановні друзі  
та партнери!
 

Раді презентувати вам новий бренд насіння гібридів кукурудзи — 
LEGEND. Він вийшов на ринок в результаті успішної п’ятирічної 
співпраці LNZ Group та Bayer (Monsanto).
 

У рамках формату private label, компанія Bayer (Monsanto) віддала в ексклюзивну дистриб’юцію 
LNZ Group три зернових гібриди кукурудзи. Один з них — ДК 315, споживачі незмінно обирають 
уже протягом кількох років, та два нові гібриди Insuffle (Інсаффл) і Drivia (Дрівіа).
 
Обираючи продукцію нашого бренду LEGEND, ви можете бути впевнені в її якості, адже ми 
тестуємо ці гібриди на власних полях і пильно контролюємо їх виробництво. 
 
Зазначимо, що компанія LNZ Group, окрім своєї власної торговельної марки, в 2018 році успішно 
запустила бренд генеричних засобів захисту рослин DEFENDA, а в 2019 році побачив світ бренд 
насіння гібридів кукурудзи північноамериканської генетики UNIVERSEED.
 

Досвідом та працею.
Заради більшого!

З повагою, 
колектив LNZ Group



ДK 315

Технічні характеристики  
гібриду
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ФАО 310

Група стиглості середньостигла

Використання зерно
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Вологовіддача швидка

Ремонтантність (stay green) середня

Початкова енергія росту низька

Стійкість до стеблового 
вилягання середня

Тип зерна зубовидний

Виповненість качана при 
фізіологічній стиглості хороша

Кількість зерен у ряді 34

Кількість рядів у качані 14-16
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Стійкість до гнилей середньостійкий

Стійкість до 
гельмінтоспоріозу стійкий

Стійкість до фузаріозу середньстійкий/
стійкий

Стійкість до сажки стійкий

Середньостиглий гібрид, дуже 
стійкий у будь-яких умовах. Хороші 
показники і в посушливих умовах і 
в умовах достатнього зволоження 
на всіх типах ґрунту. Дуже швидка 
вологовіддача.

310
ФАО

Cередньостигла
Група стиглості

Зубовидний
Тип зерна

Зерно
Використання

11,97 12,82 7,61

Тернопільська область, 
Теребовлянський р-н., 
с. Великий Говилів 

ТОВ АФ 
“Вікторія”, 
Білопільський р-н, 
Сумська область

Миколаївська обл., 
Первомайський р-н., 
с. Чаусове

Урожайність зерна  
при вологості 14%, т/га

Середня врожайність по регіону

8,57 8,0 4,58
Тернопільска  
область

Сумська  
область

Миколаївська  
область



ДK 315
Це насіння виготовляється та розповсюджується
на підставі невиключної ліцензії, наданої МОНСАНТО



8,57 8,0 4,58

Середня врожайність по регіону

Тернопільска  
область

Сумська  
область

Миколаївська  
область

Технічні характеристики  
гібриду
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ФАО 260

Група стиглості середньорання

Використання зерно

Х
ар

ак
те

р
ис

ти
ки

  
р

о
сл

ин
и

Вологовіддача швидка

Ремонтантність (stay green) середня

Початкова енергія росту середня

Стійкість до стеблового 
вилягання хороша

Тип зерна зубовидний

Виповненість качана при 
фізіологічній стиглості хороша

Кількість зерен у ряді 30-34

Кількість рядів у качані 14
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Стійкість  до гнилей середньостійкий

Стійкість до 
гельмінтоспоріозу хороша

Стійкість до фузаріозу хороша

Стійкість до сажки стійкий

Середньоранній зубовидний гібрид. 
Середньовисокий  із високим 
розміщенням качана. Гібриду 
притаманно раннє цвітіння, а також 
швидка вологовіддача. 

ДРІВІА 260
ФАО

Середньорання
Група стиглості

Зубовидний
Тип зерна

Зерно 
Використання

11,70 10,74 6,07

Тернопільська область, 
Теребовлянський р-н., 
с. Великий Говилів

ТОВ АФ 
“Вікторія”, 
Білопільський р-н, 
Сумська область

Миколаївська обл., 
Первомайський р-н., 
с. Чаусове

Урожайність зерна  
при вологості 14%, т/га



DRIVIA
Це насіння виготовляється та розповсюджується
на підставі невиключної ліцензії, наданої МОНСАНТО



ІНСАФЛ

Середня врожайність по регіону

Технічні характеристики  
гібриду
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ФАО 240

Група стиглості середньорання

Використання зерно
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Вологовіддача середня

Ремонтантність (stay green) середня

Початкова енергія росту середня

Стійкість до стеблового 
вилягання хороша

Тип зерна зубовидний

Виповненість качана при 
фізіологічній стиглості хороша
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Стійкість до гнилей середньостійкий

Стійкість до 
гельмінтоспоріозу хороша

Стійкість до фузаріозу хороша

Стійкість до сажки стійкий

Середньоранній зерновий гібрид 
із добре розвиненою кореневою 
системою. Хороша стійкість до 
деяких видів хвороб.

240
ФАО

Середньорання
Група стиглості

Зубовидний
Тип зерна

Зерно
Використання

10,78 11,12 7,17

Тернопільська область, 
Теребовлянський р-н., 
с. Великий Говилів

ТОВ АФ 
“Вікторія”, 
Білопільський р-н, 
Сумська область

Миколаївська обл., 
Первомайський р-н., 
с. Чаусове

Урожайність зерна  
при вологості 14%, т/га

8,57 8,0 4,58
Тернопільска  
область

Сумська  
область

Миколаївська  
область



INSUFFLE
Це насіння виготовляється та розповсюджується
на підставі невиключної ліцензії, наданої МОНСАНТО





ДОДАТКОВА 
ІНФОРМАЦІЯ
• LNZ Group

• UNIVERSEED

• DEFENDA

• MaxiPro

• LNZ hub

• Mini hub

• LNZ web

• LNZ Trade



LNZ Group — український вертикально інтегрований агропромисловий хол-
динг, що спеціалізується на торгівлі посівним матеріалом і засобами захисту 
рослин, вирощуванні зернових і технічних культур, тваринництві та трейдер-
ській діяльності.

Утворений на базі Лебединського насіннєвого заводу. Компанія розвиває агровиробництво, насінництво 
та дистриб’юцію. Обробляє більше 80 тис. га землі та має більше 3 тис. працівників у сезон. До складу LNZ 
Group входять 33 агрофірми, а також спеціалізований завод з виробництва кукурудзи; багатофункціональний 
завод із виробництва насіння пшениці, ячменю, гороху, сої, соняшнику, льону, спельти; 2 елеватори в Черкась-
кій і Сумській областях; 5 логістичних центрів і власний митний склад.

AGRO
LNZ AGRO — один із найефек-
тивніших національних агрохол-
дингів, що входить у TOП-25 най-
більших латифундистів України.

Земельний банк LNZ Group налічує більше 
80 тис. га оброблюваної землі, що роз-
поділені на 3 виробничо-територіальні 
кластери. Диверсифіковане розміщення 
земельного банку, чітка структура управлін-
ня, розвинена логістична інфраструктура 
та високий професіоналізм працівників 
дозволяють компанії бути серед лідерів 
аграрного ринку за показником економічної 
ефективності EBITDA.

LNZ AGRO — визнаний лідер аграрно-
го ринку України з виробництва насіння 
зернових і технічних культур. Компанія має 
найбільші в Україні площі  вирощування 
гібридної кукурудзи та соняшнику, врахову-
ючи площі під поливом. Понад п’ять років 
співпраці з провідними мультинаціональ-
ними компаніями-виробниками насіння є 
свідченням професійного та відповідально-
го ставлення нашого агрохолдинга до своїх 
партнерських зобов’язань.

PRODUCT
LNZ PRODUCT — виробничий 
напрям бізнесу LNZ Group, істо-
ричне «ядро» всієї компанії LNZ 
GROUP.

LNZ PRODUCT — це два сучасні насіннєві 
заводи. Наш основний принцип роботи – 
чітке дотримання технології та стандартів 
якості замовника. Понад вісімдесят років 
досвіду у виробництві насіння та сучас-
не технологічне обладнання гарантують 
виробництво насіння найвищої якості. Ми 
входимо в TOП-10 українських насіннєвих 
заводів з виробництва кукурудзи та вва-
жаємо себе лідером з якості виробленого 
нами насіння. ПРАТ Лебединський насіннє-
вий завод — постачання газу.

MARKET
LNZ MARKET — компанія націо-
нального масштабу, що входить у 
TOП-5 дистриб’юторів насіння та 
засобів захисту рослин в Україні.

Компанія охоплює майже всю територію 
України, пропонуючи комплексну технологію 
(насіння+ЗЗР), та налічує  5 логістичних цен-
трів, 20 регіональних представництв (офісів) 
та 100 менеджерів з продажу. Компанія 
налічує понад 3 тисячі активних клієнтів з 
усієї Україні. LNZ MARKET — компанія, що 
найбільш динамічно зростає за обсягами 
продажів протягом останніх п’яти років

Основними перевагами компанії є:

• відповідальність перед клієнтами та 
постачальниками: своєчасні поставки, та 
виконання своїх фінансових зобов’язань;

• професіоналізм менеджерів з продажу та 
постійна агропідтримка наших клієнтів;

• фінансова диверсифікація бізнесу ком-
панії LNZ Group дає змогу пропонувати 
нашим клієнтам якісні послуги на умовах 
передплати або дострокового кредиту-
вання.



UNIVERSEED об’єднує найкращий світовий досвід із місцевими знаннями. 
Ми вибираємо кращий генетичний матеріал з Канади та США і досліджуємо 
його, проводячи перевірки та відбір в Україні. Ця унікальна програма дозволяє 
поширювати відому в усьому світі генетику на українських землях.

Раді представити вам високопродуктивні зернові та 
(вперше на українському ринку!) силосні гібриди Leafy 
та Leafy-Floury типу. Ці гібриди пройшли перевірку на 
відповідність суворим вимогам до агротехнологічних 
характеристик для молочного та м’ясного тваринни-
цтва. Зараз такі гібриди вважаються окремим типом 
кукурудзи. Серед їхніх переваг можна виокремити 
бездоганний баланс між ефективною клітковиною 
та засвоюваною масою, якісний крохмаль, що кра-
ще розщеплюється в рубці, й унікальні агрономічні 

властивості, які високо цінуються в молочній промис-
ловості, як-от (висока загальна врожайність і тривалі 
періоди жнив.)

LNZ Group — надійний ексклюзивний партнер 
UNIVERSEED в Україні.

Ми переконані, що гібриди UNIVERSEED — новий 
крок в розвитку насіннєвої галузі в Україні.

Генетика та досвід

Генетика та досвід канадських 
фермерів від North American Plant 
Genetic. UNIVERSEED має своїх 
представників у регіонах, щоби 
бути якомога ближче до клієнтів.

Бездоганна репутація

Налагоджена логістика та 
репутація, власний насіннєвий 
завод.

Синергія бізнесів

Синергія бізнесів двох країн стала 
запорукою створення нового 
бренду.



У 2017-му році до складу LNZ Group приєдналась компанія УкрАгроПротект – 
дистриб’ютор генеричних засобів захисту рослин, що відповідають усім вимогам 
сучасного аграрія. Сьогодні компанія УкрАгроПротект представляє нове 
покоління генеричних препаратів під брендом DEFENDA. 

Місія бренду DEFENDA – забезпечити українського 
виробника якісними та доступними засобами захисту 
рослин, необхідною технологічною та фінансовою під-
тримкою, сприяти його фінансовому успіху.

Мультинаціональні компанії зробили величезний 
внесок у розвиток аграрної науки у сфері засобів 
захисту рослин. Наша мета – зробити якісні генеричні 
препарати доступними для кожного аграрія.

Близькість

Компанія має своїх 
представників у регіонах, 
щоби бути якомога 
ближче до клієнтів.

Відкритість

Компанія готова 
ділитися своїм досвідом.

Прогнозованість

Має довгострокову 
стратегію розвитку.

Якість

Співпраця з найкращими 
китайськими заводами, 
сучасні технології 
та контроль якості 
продукції.



Високоефективні інсекто-фунгіцидні компоненти формують потужний захист від шкідників і хвороб у критичні 
моменти розвитку культури, а інноваційний біостимулятор забезпечує максимальну енергію на початкових 
етапах росту. Завдяки цьому в польових умовах формуються дружні та рівні сходи, які забезпечать хорошу 
якість майбутнього врожаю.

Преміальні технології протруювання насіння MaxiPro та Brilliant — це новий підхід до захисту насіння. . 
Маючи потрійну дію, MaxiPro захищає майбутній урожай кукурудзи та розкриває його потенці.
 
Енергія початкового росту визначає здатність рослини формувати дружні та рівні сходи,  
що позитивно впливає на майбутній урожай.

ЕНЕРГІЯ, ЩО 
ДАЄ ПРИБУТОК

Розкриття максимального потенціалу енергії початкового росту

Контроль збудників хвороб із родів Alternaria Ness., Aspergillus Mich., Botrytis Mich., Cladosporium Link., Fusarium Link., Mucor Mich., 
Penicillium Link., Pytium Pringsh., Rhizoctonia DC., Trichothecium Link

На етапі сходів сильний інсектицидний захист від основних 
шкідників (дротяник, совка, личинка паросткової мухи, блішка, 
польовий хрущ, шведська мушка, цикадка)

Забезпечення рівномірності сходів у стресових умовахПідвищення польової схожості насіння

Переваги технології захисту MaxiPro:

Новітня препаративна форма дає можливість найбільш повно  
використовувати цільові властивості діючих речовин. 

Дізнайтеся більше про компоненти нашого протруйника у торгового представника у вашому регіоні.



LNZ hub — це інноваційна технологічна платформа, яка концентрується на 
індивідуальному підході до клієнтів. На полях демонструється портфоліо 
гібридів кукурудзи й інших культур, технології та засоби захисту рослин з 
акцентом на власні бренди — DEFENDA та UNIVERSEED.

Практичне представлення 
ексклюзивної технології  
LNZ на полях 

Демонстрація власного 
досвіду ведення  
бізнесу

Індивідуальний підхід  
до  кожного клієнта з 
будь-якого регіону

Надання повного пакету 
послуг: від насіння до 
врожаю



Інтенсивний розвиток сільського господарства та значне коливання цін на 
вирощену продукцію змушує виробників звертати більшу увагу на витрати 
на одиницю площі. Одним із шляхів оптимізації є економія на витратних 
матеріалах, а саме: застосування дієвих генеричних засобів захисту рослин  
і якісного, але недорогого насіння.

Mini hub — це мережа всеукраїнських технологічних платформ, де є унікальна можливість наочно оцінити 
ефективність роботи з насінням UNIVERSEED та технологіями захисту DEFENDA у різних ґрунтово-кліма-
тичних зонах. Провідні агрономи LNZ Group ознайомлять із особливостями використання наших продуктів у 
виробничих умовах по всій території України.

Можливість оцінити ефективність 
препаратів DEFENDA у різних 
кліматичних зонах

Демонстрація портфелю 
гібридів UNIVERSEED 

Рекомендації з використання 
та змішування засобів захисту 
рослин DEFENDA



LNZ web —  це інноваційна онлайн-платформа, де можна придбати посівний 
матеріал, засоби захисту рослин і добрива. 

Ресурс простий у користуванні й дуже зручний, адже до кожної позиції додана 
детальна характеристика та поради щодо використання препаратів. Уся 
продукція сертифікована, а посівні матеріали вже перевірені на полях 

LNZ Group

Перевірена агропродукція 
найкращих світових 
брендів

Можливість швидко 
замовити необхідний 
продукт онлайн

Швидка доставка

Однією з переваг LNZ web є можливість обрати спосіб 
оплати та доставки: у відділення «Нової пошти», адрес-
ну доставку «Новою Поштою» або самовивіз зі складів 
LNZ Group. Замовлення ви отримаєте протягом 1-2 
днів.

На LNZ web доступні додаткові функції. Ви можете 
скористатися детальним агрономічним прогнозом 
погоди на 7 днів із рекомендаціями щодо часу посіву 

та обробки рослин. Також є можливість дізнатися 
актуальні ціни на елеваторах і курс валют.

Місія LNZ web — дати можливість представникам 
середнього та малого агробізнесу отримати без 
посередників продукцію визнаних на міжнародному 
рівні брендів за такою ж ціною, як і для великих агро-
підприємств, а також стати надійним прогресивним 
помічником сучасних аграріїв.



Напрям LNZ Trade постійно проводить закупівлю зернових, олійних та 
бобових культур. За  роки успішної роботи ми зарекомендували себе як 
відповідального та сумлінного партнера для сільгоспвиробників та компаній 
посередників. 

Зараз компанія займається експортом зернових до Китаю, країн Близького Сходу та Європейського Союзу. 
Нашими клієнтами є найбільші світові аграрні корпорації, лідери галузей бізнесу. 

Компанія володіє трьома елеваторними комплексами в Черкаській та Сумських областях, а також має влас-
ний парк залізничних вагонів, завдяки чому вчасно виконує контрактні зобов’язання.

І. КУЛЬТУРА

кукурудза  
пшениця  
ячмінь

ІІ. ЗАКУПІВЛЯ НА УМОВАХ

EXW (лінійні елеватори)
CPT (порти Миколаєва, Одеси)
FCA (завантажено на вагон)

ІІІ. КІЛЬКІСТЬ

EXW — від 300 т
CPT — від 500 т
FCA — від 280 т 

V. ТЕРМІН 
ПОСТАВКИ

договірний

VI. ОПЛАТА

EXW – за складській квитанціями;
CPT – за реєстрам відвантаження;
FCA – за реєстрам відвантаження.

VII. ЦІНОВІ ІНДИКАЦІЇ

на підставі розсилок
Telegram - https://t.me/LNZgroup
https://tripoli.land/companies/lnz-group
Viber-https://invite.viber.com

IV. ВАЛЮТА

ГРН
ДОЛ

TRADE



*Представники DEFENDA

КОНТАКТИ

Західний регіон
Керівник регіонального структурного підрозділу Лимарь Андрій Володимирович* 050-328-50-35

Підгрупа збуту м. Хмельницький

Керівник підгрупи Топалян Єгор Михайлович*  050-448-48-36

Підгрупа збуту м. Луцьк

Керівник підгрупи Ткачук Ольга Миколаївна* 067-334-74-30

Південний регіон
Керівник регіонального структурного підрозділу Кулінічєв Анатолій Володимирович* 050-527-99-99

Підгрупа збуту м. Первомайськ

Керівник підгрупи Миронець Ольга Миколаївна* 050-444-20-36 
068-391-68-02

Підгрупа збуту м. Одеса

Керівник підгрупи Крихтін Сергій Леонідович* 095-288-58-68

Підгрупа збуту м. Кривий Ріг

Керівник підгрупи Золін Андрій Олександрович* 067-569-83-13

Центрально-Східний регіон
Керівник регіонального структурного підрозділу Бутенко Олександр Миколайович* 050-448-53-80

Підгрупа збуту м. Дніпро

Керівник підгрупи Кімліченко Олег Володимирович* 095-288-58-77

Підгрупа збуту м. Полтава

Керівник підгрупи Сак Орест Романович* 050-346-07-77

Підгрупа збуту м. Харків

Керівник підгрупи Зуєв Олександр Георгійович* 095-282-87-80

Підгрупа збуту м. Сватове

Керівник підгрупи Дук Владислав Леонідович* 095-272-77-82

Підгрупа збуту м. Київ і Київська обл.

Керівник підгрупи Дук Владислав Леонідович* 095-272-77-82



КОНТАКТИ

Центральне регіональне представництво
(Кіровоградська, Черкаська)

Пшенишний  
Вадим Ілліч 067 473-30-40

Київське регіональне представництво 
(Чернігів, Київ)

Щербина  
Микола Сергійович 067 474-21-93

Тернопільске регіональне представництво 
(Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька, 
Закарпатська)

Юськів  
Микола  Йосипович 097 921-69-07

Уманське регіональне представництво Гриценко  
Олег Леонтійович 097 392-20-31

Сумське регіональне представництво
(Сумська, Чернігівська)

Кащенко  
Олександр В’ячеславович

097 689-62-23  
067 470-11-07

Житомирське регіональне представництво 
(Житомирська, Вінницька)

Юдін  
Ярослав Олександрович 067 47-344-76

Харківське регіональне представництво  
(Харківська)

Задорожний 
Юрій Васильович 067 790-44-12

Миколаївське регіональне представництво
(Івано-Франківськ)

Лебеденко 
Михайло Сергійович 067 513-29-44

Полтавське регіональне представництво
(Полтава)

Сипко 
Дмитро Михайлович

066 997-53-15 
096 268-57-22

Херсонське регіональне представництво
(Херсонська, Запорізька)

Ветчанін 
Андрій Олександрович 067 521-78-50

Івано-Франківське регіональне представництво 
(Львів, Фанківськ)

Кривішин
Петро Миронович 067 515-67-26

Одеське регіональне представництво Красіков
Юрій Євгенович 067 470-54-29

Дніпропетровське регіональне представництво Добровольський 
В`ячеслав Євгенович 067 339-50-58

Вінницьке регіональне представництво Носенко 
Олександр Вікторович 067 448-34-66



Для нотаток





Телефон: +38(097)000-77-72
Ел. пошта: office@lnz.com.ua

www.lnz.com.ua


