












Порівняння гібридів соняшнику
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Айдар

Деркул

Євро ���

Крос

Карбон

Командор 777

Кремінь ���

Лиман

Суліко 777 ��

Танос ���

102-107

104-108

107-110

102-105

113-118

110-112

110-112

112-116

110-113

108-110

150-160

160-170

160-170

160-175 

170-190

170-180

170-180

180-200

170-180

160-170

9 (Відмінна)

9 (Відмінна)

8 (Висока)

8 (Висока)

9 (Відмінна)

9 (Відмінна)

8 (Висока)

9 (Відмінна)

8 (Висока)

8 (Висока)

5 (A-E)

5+ (A-E+)

7 (A-G)

6+ (A-F+)

7 (A-G)

7 (A-G)

7 (A-G)

7 (A-G)

7 (A-G)

7+ (A-G+)

Гібрид Вегетаційний 
період, днів

Висота 
рослин, см Посухостійкість Стійкість до 

вовчка, раси



Соняшник

Гібрид не вимогливий до родючості грунту та 
строків повернення на попереднє місце

Ранньостиглий

102-107 дн

150-160 см

18-20 см

55-65 г

50-51%

49-50 ц/га

Група стиглості 

Вегетаційний період

Висота рослин

Діаметр кошика

Маса 1000 насінин

Вміст олії 

Потенціал врожайності

Айдар

СТІЙКІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ

1 = погано  9 = чудово

Вовчок

Біла гниль

Сіра гниль

Пероноспороз

Фомопсис

Фомоз
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Соняшник

Найпосухостійкіший гібрид для зони 
Степу України, швидко віддає вологу 
з насіння

Деркул

СТІЙКІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ

1 = погано  9 = чудово

Вовчок

Біла гниль

Сіра гниль

Пероноспороз

Фомопсис

Фомоз

Ранньостиглий

104-108 дн

160-170 см

18-20 см

55-60 г

52-53%

38-43 ц/га

Група стиглості 

Вегетаційний період

Висота рослин

Діаметр кошика

Маса 1000 насінин

Вміст олії 

Потенціал врожайності
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Соняшник

Гібрид інтенсивного типу степового 
напрямку. Створений для вирощування 
по виробничій системі з використанням 
гербіцидів групи імідазолінонів

Євро ���

СТІЙКІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ

1 = погано  9 = чудово

Вовчок

Біла гниль

Сіра гниль

Пероноспороз

Фомопсис

Фомоз

Середньоранній

107-110 дн

160-170 см

20-21 см

60-65 г

49-51%

38-42 ц/га

Група стиглості 

Вегетаційний період

Висота рослин

Діаметр кошика

Маса 1000 насінин

Вміст олії 

Потенціал врожайності
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Соняшник

Ранньостиглий гібрид з комплексною 
стійкістю до основних хвороб. Швидка 
вологовіддача при дозріванні

Крос

СТІЙКІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ

1 = погано  9 = чудово

Вовчок

Біла гниль

Сіра гниль

Пероноспороз

Фомопсис

Фомоз

Ранньостиглий

102-105 дн

160-175 см

17-19 см

52-58 г

48-51%

40-45 ц/га

Група стиглості 

Вегетаційний період

Висота рослин

Діаметр кошика

Маса 1000 насінин

Вміст олії 

Потенціал врожайності
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Соняшник

Середньоранній високопродуктивний 
гібрид зі стійкістю до останніх рас вовчка 
соняшникового

Карбон

СТІЙКІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ

1 = погано  9 = чудово

Вовчок

Біла гниль

Сіра гниль

Пероноспороз

Фомопсис

Фомоз

Середньоранній

113-118 дн

170-190 см

18-20 см

55-60 г

48-50%

50-55 ц/га

Група стиглості 

Вегетаційний період

Висота рослин

Діаметр кошика

Маса 1000 насінин

Вміст олії 

Потенціал врожайності
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Соняшник

Гібрид інтенсивного типу. Поєднує високу 
посухостійкість з високим потенціалом 
врожайності у сприятливих умовах. 
Стійкий до 7 рас вовчка соняшникового

Командор 777

СТІЙКІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ

��������������

0ÍÍ -112 дн

170-180 см

18-20 см

55-65 г

51-53%

50-52 ц/га

Група стиглості 

Вегетаційний період

Висота рослин

Діаметр кошика

Маса 1000 насінин

Вміст олії 

Потенціал врожайності

1 = погано  9 = чудово

Вовчок

Біла гниль

Сіра гниль

Пероноспороз

Фомопсис

Фомоз
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Соняшник

Гібрид створений для вирощування за 
технологією з використанням гербіцидів, 
що містять трибенурон-метил (SU) – 
до 50 г/га.

Суліко 777 ��

СТІЙКІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ

Середньоранній

110-113 дн

170-180 см

22-24 см

55-60 г

48-50%

38-45 ц/га

Група стиглості 

Вегетаційний період

Висота рослин

Діаметр кошика

Маса 1000 насінин

Вміст олії 

Потенціал врожайності

1 = погано  9 = чудово

Вовчок

Біла гниль

Сіра гниль

Пероноспороз

Фомопсис

Фомоз
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Соняшник

Високопродуктивний посухостійкий гібрид, 
добре реагує на мінеральне живлення, 
стійкий до вилягання, вовчку та основних 
хвороб

Кремінь NEW

СТІЙКІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ

Середньоранній

110-112 дн

170-180 см

18-20 см

55-60 г

48-50%

50-55 ц/га

Група стиглості 

Вегетаційний період

Висота рослин

Діаметр кошика

Маса 1000 насінин

Вміст олії 

Потенціал врожайності

1 = погано  9 = чудово

Вовчок

Біла гниль

Сіра гниль

Пероноспороз

Фомопсис

Фомоз
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Соняшник

Гібрид з високим потенціалом врожайності. 
Висока інтенсивність росту, велика листкова
поверхня, ефективно використовує площу 
живлення. Стійкий до 7 рас вовчка 
соняшникового

Лиман

СТІЙКІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ

Середньоранній

112-116 дн

180-200 см

20-22 см

55-65 г

50-52%

45-50 ц/га

Група стиглості 

Вегетаційний період

Висота рослин

Діаметр кошика

Маса 1000 насінин

Вміст олії 

Потенціал врожайності

1 = погано  9 = чудово

Вовчок

Біла гниль

Сіра гниль

Пероноспороз

Фомопсис

Фомоз
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Соняшник

Ранньостиглий пластичний гібрид 
з підвищеною стійкістю до останніх рас 
вовчка соняшникового і швидкою 
вологовіддачею

Танос ���

СТІЙКІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ

Ранньостиглий

108-110 дн

160-170 см

18-20 см

55-60 г

48-50%

45-50 ц/га

Група стиглості 

Вегетаційний період

Висота рослин

Діаметр кошика

Маса 1000 насінин

Вміст олії 

Потенціал врожайності

1 = погано  9 = чудово

Вовчок

Біла гниль

Сіра гниль

Пероноспороз

Фомопсис

Фомоз

17



Врожайність гібридів в ФГ “Регіон” 
(Дніпропетровська область)

СФГ “Терра” Запорізької області: “Гібриди ТОВ ЛІСТ показали в наших умовах дуже гарні 
результати. В умовах недостатньої забезпеченості вологою рослини демонструють стійкість 
до посухи, що в результаті визначається вищим рівнем врожайності порівняно з багатьма 
іншими сортами та гібридами, що широко представлені зараз на ринку України. В сприят-
ливих умовах в нашому господарстві було отримано середню врожайність гібридів 
ТОВ ЛІСТ до 40 ц/га.”

ФГ «Загорулько» смт. Козельщина Полтавської обл.: «Моє 
знайомство з селекцією ЛІСТ почалося з гібриду Євро. Ну 
що хочу сказати – три роки підряд беру цей гібрид і не хочу
його міняти, бо результат завжди мене дуже радує, маю 
стабільно високий результат».

ФГ «Марчук» смт. Веселе Запорізької обл.: “Беру Командор 777 і можу дійсно підтвердити 
його стійкість до вовчка, так як на своєму полі маю дуже агресивну расу. Наприклад, в 
цьому році отримав 24 ц/га, тоді як поруч іноземний гібрид дав на 3 ц/га менше. Тому 
знову замовив цей крутезний гібрид.”

ФОП «Івершень Ігор Миколайович» Інгулецький р-н 
Херсонської обл. «Я закладаю декілька років підряд лінійку 
гібридів соняшнику провідних українських селекційних 
компаній і що цікаво, що серед класичних гібридів на 
першому місці завжди лідирує гібрид Лиман. Це прекрас-
ний гібрид і я в ньому впевнений на 100%.»

Луганська область, Сватівський р-н, ФГ «Крикунов»: 
«2020 рік був дуже посушливий, дощу не було пів року, 
але гібрид Деркул та Командор дали стабільний урожай. 
Деякі кошики були розміром з кермо автомобіля. Ми з 
ТОВ "ЛІСТ" співпрацюємо уже більше десяти років і 
результатом задоволені.»
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ФГ «Несміян» Миколаївської області: “З огляду на важкі 
умови для вирощування будь-якої культури в нашому 
регіоні, гібрид Айдар вкотре показує високий рівень
врожайності. Він добре пристосований до скороченої 
сівозміни та забезпечує стабільність і передбачуваність 
при плануванні бюджету господарства”.

ФГ «Корида» Кіровоградської області: в 2019 році вперше спробували лінійку гібридів 
соняшнику ТОВ "ЛІСТ". Всі гібриди показали врожайність більше 25 ц/га, що є гарним 
показником в наших умовах. Особливо сподобався гібрид Лиман ОР, який показав 
врожайність більше 30 ц/га. А в 2020 році порівняли врожайність гібриду Лиман з 
гібридом відомого іноземного бренду. В тих самих умовах на виробничих площах було 
отримано практично однаковий результат. Ми ще раз переконались у доцільності 
використання селекції ЛІСТ.   
ФГ «Айсберг» Дніпропетровської області: «Завжди брали 
імпортне насіння соняшнику, але нещодавно спробували гібрид 
Командор. В однакових умовах врожайність імпортного гібриду 

склала 30 ц/га, в той час 
Командор дав 31 ц/га 
та витримав вовчок, 
якого в  господарстві 
останнім часом багато. 
Тоді питання: навіщо 
купувати дороге імпор-
тне, якщо українське 
має прекрасне співвідно-
шення ціни та якості?»

  Луганська область, Старобільський район, ФГ «Карпенко»: 
"Насіння соняшнику ТОВ "ЛІСТ" беру кожного року, 
гібриди їх пробував різні, але кожен раз врожайністю був 
задоволений. В наших посушливих умовах та з сильною 
засміченістю вовчком ці гібриди показують себе достойно 
як на полі впродовж вегетації, так і при збиранні в заліку. 
А також порадувала натура на рівні 420-460 кг/м³.

Врожайність гібридів 
в ФГ «Стимул-Агро», 

с. Остриківка, Токмакський р-н, 
Запорізька область, ц/га
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ПШЕНИЦЯ



Ампер

Белінда ���

Балагура ���

Златоглава

Лист 25

Металіст

Паляниця

Середньорослий

Середньорослий

Середньорослий

Середньорослий

Напівкарликовий

Середньорослий

Напівкарликовий

8 (Висока)

8 (Висока)

8 (Висока)

9 (Відмінна)

9 (Відмінна)

8 (Висока)

8 (Висока)

8 (Висока)

8 (Висока)

8 (Висока)

9 (Відмінна)

9 (Відмінна)

8 (Висока)

8 (Висока)

8 (Висока)

8 (Висока)

7 (Добра)

7 (Добра)

9 (Відмінна)

8 (Висока)

9 (Відмінна)

Сорт Висота 
рослин Посухостійкість Морозостійкість Стійкість до 

вилягання

Порівняння сортів пшениці
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1 = погано  9 = чудово

Посухостійкість 

Морозостійкість 

Стійкість до осипання 

Стійкість до вилягання 

Стійкість до борошнистої роси 

Стійкість до кореневих гнилей

Ампер
Озима пшениця

Новий високопродуктивний сорт з 
комплексною стійкістю до хвороб. Гарно реагує 
на мінеральне живлення, формує високу якість 
зерна.

Середньостиглий

280-285 дн

Середньорослий

Остистий

13-14,2%

27-29%

4,5-5,5 млн/га

Група стиглості 

Вегетаційний період

Висота рослин

Тип колоса

Білок

Клейковина

Норма висіву

СТІЙКІСТЬ ДО БІОТИЧНИХ ТА АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ
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1 = погано  9 = чудово

Посухостійкість 

Морозостійкість 

Стійкість до осипання 

Стійкість до вилягання 

Стійкість до борошнистої роси 

Стійкість до кореневих гнилей

Белінда ���
Озима пшениця

Сорт інтенсивного типу, належить до цінних 
середньорослих сортів пшениць. Має 
підвищену стійкість до фузаріозу колоса та 
церкоспорильозної кореневої гнилі

Середньостиглий

280-285 дн

Середньорослий

Остистий

 5,0-5,5 млн/га

Степ, Лісостеп

100-110 ц/га

Група стиглості 

Вегетаційний період

Висота рослин

Тип колоса

Норма висіву 

Зона розміщення

Потенціал врожайності

СТІЙКІСТЬ ДО БІОТИЧНИХ ТА АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ
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1 = погано  9 = чудово

Посухостійкість 

Морозостійкість 

Стійкість до осипання 

Стійкість до вилягання 

Стійкість до борошнистої роси 

Стійкість до кореневих гнилей

Балагура ���
Озима пшениця

Сорт інтенсивного типу вирощування, має 
високу продуктивну кущистість. Різновид 
лютесценс. Колосовий тип сорту реалізує 
врожайність за рахунок високої озерненості 
колоса і маси тисячі насінин

Середньостиглий

285-290 дн

 Середньорослий

Безостистий

4,5-5,5 млн/га

 Степ, Лісостеп

90-100 ц/га

Група стиглості 

Вегетаційний період

Висота рослин

Тип колоса

Норма висіву 

Зона розміщення

Потенціал врожайності

СТІЙКІСТЬ ДО БІОТИЧНИХ ТА АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ
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1 = погано  9 = чудово

Посухостійкість 

Морозостійкість 

Стійкість до осипання 

Стійкість до вилягання 

Стійкість до борошнистої роси 

Стійкість до кореневих гнилей

Златоглава
Озима пшениця

Сорт добре реагує на високий агрофон, має 
високі хлібопекарські якості.
Строки висіву: кінець оптимальних – початок 
допустимо пізніх

Середньостиглий

280-285 дн

Середньорослий

Остистий

5,0-5,5 млн/га

Степ, Лісостеп

85-100 ц/га

Група стиглості 

Вегетаційний період

Висота рослин

Тип колоса

Норма висіву 

Зона розміщення

Потенціал врожайності

СТІЙКІСТЬ ДО БІОТИЧНИХ ТА АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ
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1 = погано  9 = чудово

Посухостійкість 

Морозостійкість 

Стійкість до осипання 

Стійкість до вилягання 

Стійкість до борошнистої роси 

Стійкість до кореневих гнилей

Лист 25
Озима пшениця

Сорт відрізняється високою кущистістю, добре 
реагує на мінеральне живлення, має високу
екологічну адаптивність

Середньоранній

275-280 дн

Напівкарликовий

Остистий

13,4-14,0%

28,7-29,7%

100-110 ц/га

Група стиглості 

Вегетаційний період

Висота рослин

Тип колоса

Білок

Клейковина

Потенціал урожайності

СТІЙКІСТЬ ДО БІОТИЧНИХ ТА АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ
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1 = погано  9 = чудово

Посухостійкість 

Морозостійкість 

Стійкість до осипання 

Стійкість до вилягання 

Стійкість до борошнистої роси 

Стійкість до кореневих гнилей

Металіст
Озима пшениця

Сорт невибагливий до попередника, 
формує стабільний врожай навіть в 
стресових умовах

Середньоранній

273-278 дн

Середньорослий

Остистий

5,0-5,5 млн/га

Степ, Лісостеп, Полісся

95-110 ц/га

Група стиглості 

Вегетаційний період

Висота рослин

Тип колоса

Норма висіву 

Зона розміщення

Потенціал врожайності

СТІЙКІСТЬ ДО БІОТИЧНИХ ТА АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ
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1 = погано  9 = чудово

Посухостійкість 

Морозостійкість 

Стійкість до осипання 

Стійкість до вилягання 

Стійкість до борошнистої роси 

Стійкість до кореневих гнилей

Паляниця
Озима пшениця

Високотехнологічний сорт, має високу 
посухостійкість, за сприятливих умов 
формує продовольче зерно 1-2 класу

Середньоранній

273-278 дн

Напівкарликовий

Остистий

13,0-13,9%

27,3-29,1%

100-105 ц/га

Група стиглості 

Вегетаційний період

Висота рослин

Тип колоса

Білок

Клейковина

Потенціал врожайності

СТІЙКІСТЬ ДО БІОТИЧНИХ ТА АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ
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ТОВ “Аскон” Запорізької області: “Працюємо з ТОВ ЛІСТ  " "
вже більше 10 років. Сорти озимих показують стабільний 
врожай в посушливих умовах нашого регіону. Слід 
зазначити, що сорти пластичні та формують високі врожаї 
за сприятливих погодних умов та достатньої забезпече-
ності рослин елементами живлення.“

Малієнко Микола Васильович, СТОВ "Перемога" Київської 
області Фастівського району:" «Вже багато років вирощую 
сорти пшениці селекції ЛІСТ. В цьому році Паляниця дала 
нам по 85 ц/га. І це не дивно, адже таку врожайність на 
сортах ЛІСТ я бачу регулярно.»

Сорт Златоглава було внесено до Реєстру 
сортів рослин Туреччини завдяки високим 
показникам як врожайності, так і якості зерна. 
Наступний етап співробітництва з турецькими 
партнерами - передача ще одного сорту 
озимої пшениці для реєстрації в Туреччині.
Сорти озимої пшениці ТОВ ЛІСТ добре пока-
зують себе в посушливих умовах Туреччини 
порівняно з іншими сортами світової селекції.

ПСП "Степове" Луганська обл., Станично-Луганський 
р-н: "Сорти пшениці селекції ЛІСТ знаємо вже давно, 
і в себе сіяли не один рік, але 2020 рік ще раз нам 
показав, що ми зробили правильний вибір. В порів-
нянні з іншими, дуже достойними сортами пшениці 
інших селекційних компаній, сорти Златоглава, 
Ампер та Металіст показали найвищі результати на 
виробничих площах, забезпечивши нам відмінну 
економіку."
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ФГ «Регіон» смт.Софіївка Дніпропетровської 
обл. «Серед сортів селекції ЛІСТ найбільше 
мені подобається сорт Златоглава -  як по 
зовнішньому вигляду, так і по врожайності, 
він просто бомбезний. В мене його і сусіди 
купують, і також дуже задоволені. А ще із 
року в рік я закладаю демо-поле всіх 
комерційних сортів ЛІСТа та новинок, бо 
люблю перевіряти на власному досвіді.

СФГ "Світанок" Луганська обл., Сватівський р-н: 
"Сорти пшениці селекції ЛІСТ знаємо та сіємо вже 
багато років. Ці сорти завжди стабільно та продук-
тивно себе показують на наших полях і тому вже 
другий рік ми ведемо насінництво по сортам 
пшениці спільно з ТОВ ЛІСТ."

СФГ "Відродження" Дніпропетровська обл., Синельників-
ський р-н: "В цьому році по пшениці сорту Металіст ми 
отримали врожайність близько 80 ц/га. Результатом задо-
волені. По соняшнику в нас також є співпраця, нам останні 
5 років подобається гібрид Командор, він тримає вовчок 
та дає стабільно достойні результати порівняно з інозем-
ною селекцією, яку ми також сіємо."  

СФГ "Терра" Запорізька область, Новомиколаївський 
район, керівник Жильцов Сергій Григорович: "Співпрацю-
ємо з компанією ЛІСТ в двох напрямках - по соняшнику та 
по пшениці. Якщо по соняшнику я отримував до 40 ц/га по 
гібридам ЛІСТ, то по пшениці Ампер, наприклад, отримав 
результат 92 ц/га."
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1 = погано  9 = чудово

Посухостійкість 

Морозостійкість 

Стійкість до вилягання 

Стійкість до борошнистої роси 

Стійкість до кореневих гнилей 

Стійкість до гельмінтоспоріозів

Переможець
Ячмінь озимий

Сорт-дворучка з підвищеною адаптивністю
до різко континентальних умов Степу 
України.
Можливість висіву в лютневі вікна

Середньостиглий

260-265 дн

Середньорослий

35-40 г

Степ, Лісостеп

Шестирядний

75-90 ц/га

Група стиглості 

Вегетаційний період

Висота рослин

Маса 1000 зерен

Зона розміщення 

Кількість рядів зерен 

Потенціал врожайності

СТІЙКІСТЬ ДО БІОТИЧНИХ ТА АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ
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1 = погано  9 = чудово

Посухостійкість 

Жаростійкість 

Стійкість до вилягання 

Стійкість до борошнистої роси 

Стійкість до кореневих гнилей 

Стійкість до гельмінтоспоріозів

Гарант Преміум
Ячмінь ярий

Сорт зернофуражного і продовольчого 
напрямів, вирівняність зерна висока. 
Сорт степового екотипу, інтенсивний, 
пластичний. В екстремальних умовах 
вирощування дає більш високі і стабільні 
врожаї в порівнянні з іншими сортами

Середньостиглий

93-98 дн

Середньорослий

43-48 г

Степ, Лісостеп

Дворядний

70-78 ц/га

Група стиглості 

Вегетаційний період

Висота рослин

Маса 1000 зерен

Зона розміщення 

Кількість рядів зерен 

Потенціал врожайності

СТІЙКІСТЬ ДО БІОТИЧНИХ ТА АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ
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1 = погано  9 = чудово

Посухостійкість 

Жаростійкість 

Стійкість до вилягання 

Стійкість до борошнистої роси 

Стійкість до кореневих гнилей 

Стійкість до гельмінтоспоріозів

Овес

Формує підвищену натуру зерна. 
Рекомендований для вирощування 
в дуже посушливих умовах

Середньостиглий

90-97 дн

Середньорослий

30-35 г

Степ, Лісостеп, Полісся

Харчовий

50-60 ц/га

Група стиглості 

Вегетаційний період

Висота рослин

Маса 1000 зерен

Зона розміщення 

Напрямок використання 

Потенціал врожайності

СТІЙКІСТЬ ДО БІОТИЧНИХ ТА АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ

Мустанг
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Сочевиця

Сорт має світле забарвлення насіння. 
Створений в умовах Східного Степу 
України та має адаптацію до посушливих 
умов та високих температур

Ранньостиглий

87-90 дн

50-55 см

18-20 см

45-50 г

25-28%

21-24 ц/га

Група стиглості 

Вегетаційний період 

Висота рослин 

Висота прикріплення нижнього бобу 

Маса 1000 насінин 

Вміст білка 

Потенціал врожайності

Блонді

Сочевиця
Ранньостиглий

87-90 дн

50-55 см

18-20 см

45-50 г

26-29%

22-25 ц/га

Група стиглості 

Вегетаційний період 

Висота рослин 

Висота прикріплення нижнього бобу 

Маса 1000 насінин 

Вміст білка 

Потенціал врожайності

Гаррі

Сорт створений в умовах Східного 
Степу України та має адаптацію до 
посушливих умов та високих 
температур
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Виробнича система захисту рослин

Позакореневе підживлення В, РО₃, L, t⁰ <28⁰С
Фунгіцид

IMI, SU

Позакореневе підживлення
B, Mg, Mo, Mn

Позакореневе підживлення
Фунгіцид

Інсектицид

Позакореневе підживлення
Фунгіцид

Інсектицид

Позакореневе підживлення
Фунгіцид

Інсектицид

Соняшник

Пшениця

Основне удобрення
N : P : K + S         
1 : 0,7 ; 1,4 + 0,12

Грунтовий
гербіцид

Основне удобрення
N : P : K + S         
1 : 0,4 : 0,8 + 0,11

Обробка насіння: 
фунгіцид, 
інсектицид, 
мікроелементи

Обробка насіння: 
фунгіцид, 
інсектицид, 
мікроелементи
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м. Київ, вул. Якутська, 10, офіс 414 
Тел.: +38 050 358 52 88
          +38 096 96 131 96 

www.libt.com.ua
libt@ukr.net


