КАТАЛОГ 2017 Слънчоглед

Царевица

Потенциал
Нови технологии

Иновация
Генетика

LG 50.635 CLP
LG 56.71 CLP
LG 55.55 CLP
LG 54.61 CLP
LG 56.31 CL Plus

LG 55.42 CL
LG 56.61 CL
LG 56.63 CL
LG 56.33 CL
LG 54.63 CL
LG 54.52 HO CL
LG 54.92 HO CL
Конвенционални хибриди
LG 50.505
LG 56.65 M
Сулфо хибриди
LG 59.580

Слънчоглед

НОВ!

LG 56.71 CLP

ЗА
ЯДКА

LG 50.635 CLP

ЗА
МАСЛО

СЛЪНЧОГЛЕДОВ ХИБРИД

Висок потенциал
за добив

45,8%

Стейгрийн
ефект

масло

Висок потенциал
за добив

ЗА ХИБРИДА
Отлична сухоустойчивост и стабилност в представянето, съчетани с отлична устойчивост на болес
ти и добър потенциал за добив.

47,1%

73,1%

масло

ядка

ЗА ХИБРИДА
Хибрид от нова генерация с отлични възможности, висока масленост и отлична стабилност в
представянето. Разработен и адаптиран специално за югоизточна Европа.

Отлична стабилност в
представянето

4+ 4

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Висока маса на 1000 семена

2

424

422

410

404

391

387

380

370

368

366

360

358
с.Славяново

Уникалният символ на Clearfield® е регистрирана търговска марка на BASF. 2015 BASF. Всички права запазени.

455

с.Бръшлен

Издържа на средни и силни засушавания и усложнен инфекциозен фон. Стейгрийн ефектът и
толерантността на болести повишават значително
стабилността му в представянето.

АКЦЕНТИ

508

с.Байкал

Хибридът притежава топ стабилност в представянето и e много подходящ за производство както
на масло, така и на ядка.
с.Селановци

342

с.Тюленово

350

с.Водица

360
с.Г. Митрополия

360

с.Бръшлен

363

с.Царевец

365

с.Иново

369
с.Побит камък

370

с.Козловец

390

с.Ситово

397

с.Бенковски

412

с.Бабук

454

с.Байкал

гр.Свищов

455

544

с.Бръшлен

АКЦЕНТИ
478

с.Бръшлен

с.Селановци

501

Високият потенциал за добив изисква добър агрофон и правилно хранене на
растенията. Прекалено гъсти посеви не са препоръчителни.

кг/дка

гр.Свищов

кг/дка

Добиви
2016

с.Побит камък

Да се избягват ниски гъстоти на отглеждане и късни сеитби.

За широко
райониране

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

с.Комощица

Добиви
2016

60,1 гр

с.Козловец

За широко
райониране

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Висока маса на 1000 семена

Отлична на фома, фомопсис и склеротиния по питата. Много добра на
склеротиния при корените, алтернария и макрофомина

59,3 гр

с.Царевец

Отлична на фома, фомопсис, макрофомина, алтернария и склеротиния
по питата. Добра на склеротиния по корените.

СТОП
МАНА

Устойчивост на болести

с.Иново

СТОП
МАНА

Устойчивост на болести

Височина на растението: Около 165 см при нормални условия
Пити: Едри, приведени, много добре озърнени с
изпъкналост в центъра
Стъбло и листа: Средно дебело, здраво стъбло.
Добре облистени растения. Големи листа.
Семки: Едри с черен цвят
Узряване: Средно ранно

СТОП
СИНЯ
КИТКА

6000

Много добър здравен
профил

с.Г. Митрополия

6000

Много добър здравен
профил

растения за
реколтиране

с.Бенковски

СТОП
СИНЯ
КИТКА

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отлична толерантност на
засушаване

с.Ситово

растения за
реколтиране

Височина на растението: Около 165 см при нормални условия
Пити: Средно едри, полуприведени пити с умерена изпъкналост в центъра. Отлична озърненост и
изравненост
Стъбло и листа: Дебели, здрави стъбла. Отлично
облистени растения
Семки: Едри семки с основен черен цвят и посветли ивици
Узряване: Средно късно

с.Бабук

Отлична толерантност на
засушаване

ЗА
МАСЛО

СЛЪНЧОГЛЕДОВ ХИБРИД

Отлична стабилност в
представянето

4 +4

ЗА
ЯДКА

LG 50.635 CLP е хибрид от последно поколение с
лидерски качества. Изключително подходящ както за производство на масло, така и на ядка.
С топ резултати от опитите в България и Румъния
през последните 3 години. Комплексен и иновативен продукт за многоцелева употреба и отглеждане в цялата страна.
Уникалният символ на Clearfield® е регистрирана търговска марка на BASF. 2015 BASF. Всички права запазени.
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НОВ!

НОВ!

LG 54.63 CL

ЗА
ЯДКА

LG 55.55 CLP

ЗА
МАСЛО

СЛЪНЧОГЛЕДОВ ХИБРИД

Висок потенциал
за добив

СЛЪНЧОГЛЕДОВ ХИБРИД

47,6%

74,2%

масло

ядка

Висок потенциал
за добив

ЗА ХИБРИДА
Много ранен, високопродуктивен
отлични стопански качества.

Отлична стабилност в
представянето

4+ 4

ЗА
МАСЛО

хибрид

46%

ЗА ХИБРИДА

масло

с

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нов Clearfield® Plus хибрид адаптиран за южна
България. Отлична толерантност на засушаване,
висока масленост, висок потенциал за добив.

Отлична стабилност в
представянето

4+ 4

Височина на растението: Около 175 см при нормални условия

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Височина на растението: Около 165 см при нормални условия
Пити: Едри, добре озърнени пити с много семки
в пита
Стъбло и листа: Средно дебели, здрави стъбла с
големи листа
Семки: Черни, средно едри
Узряване: Средно ранно

Пити: Едри, много добре озърнени
растения за
реколтиране

Отлична толерантност на
засушаване

СТОП
СИНЯ
КИТКА

6000

Стъбло и листа: Здрави, добре облистени стъбла

растения за
реколтиране

Отлична толерантност на
засушаване

Семки: Черни, много едри

СТОП
СИНЯ
КИТКА

5800

Узряване: Ранно

Много добър здравен
профил

Висока маса на 1000 семена

СТОП
МАНА

СТОП
МАНА

60,5 гр

За широко
райониране

4

2016
365
304
с.Селановци

с.Бръшлен

гр.Раднево

с.Селановци

269
с.Бръшлен

228

242

215
с.Чепинци

329

314
гр.Г. Тошево

334

с.Чепинци

318

446

АКЦЕНТИ

Нов Clearfield® Рlus хибрид с много добро представяне при по-леки почви, умерени до силни засушавания и екстензивни условия. Много подхо313 дящ за условията на южна България.

473

гр.Раднево

423

419

399

гр.Бургас

379

гр.Раднево

Уникалният символ на Clearfield® е регистрирана търговска марка на BASF. 2015 BASF. Всички права запазени.

469

с.Селановци

Хибридът показва много висока толерантност на
засушаване, ако се отглежда на добри почви. Ранозрелостта на хибрида позволява различни срокове на сеитба.

2015

с.Бръшлен

322
с.Голям чардак

326
гр.Раднево

349

с.Одърци

351

с.Караисен

351

с.Ситово

374

с.Козловец

385

с.Бръшлен

388

с.Чепинци

389

с.Бабук

393
с.Г. Митрополия

396

с.Бенковски

400

с.Байкал

444

гр.Свищов

485

с.Бръшлен

с.Селановци

524

Много ранна генетика с отличен потенциал. Реагира чудесно на интензивно земеделие и е винаги
конкурентен. Отлично предложение за производство на масло и ядка.

с.Селановци

кг/дка

Препоръчва се спазване на правилен сеитбооборот. При силно интензивни
условия е възможно да се наложи използване на фунгициди.

кг/дка

с.Бръшлен

АКЦЕНТИ

гр.Г. Тошево

Препоръчват се почви с добро плодородие.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

гр.Бургас

Добиви

гр.Раднево

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Добиви
2016

За южна
България

За постигане на максимални резултати трябва да
се отглежда при добър агрофон и почви.

Уникалният символ на Clearfield® е регистрирана търговска марка на BASF. 2015 BASF. Всички права запазени.
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НОВ!

LG 54.61 CLP

ЗА
ЯДКА

ЗА
МАСЛО

СЛЪНЧОГЛЕДОВ ХИБРИД

Висок потенциал
за добив

4+ 4

Високо
маслено
съдържание

ЗА ХИБРИДА
Ранен Clearfield® Plus хибрид с висок потенциал за
добив и много добри технологични характеристики.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отлична стабилност в
представянето

Отлична толерантност на
засушаване

растения за
реколтиране

6000

Много добър здравен
профил

Височина на растението: Около 175 см при
нормални условия
Пити: Едри с много добра озърненост
Стъбло и листа: Здрави стъбла с добра
облистеност
Семки: Черни с много висока маса на 1000 семена
Узряване: Ранно

СТОП
СИНЯ
КИТКА

СТОП
МАНА

За широко
райониране

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ
Препоръчват се почви с добро естествено плодородие.

АКЦЕНТИ
Отлично предложение за югоизточна Европа в условия на умерени до силни засушавания.
Съчетава висок потенциал за добив с висока масленост и едри семки. Атрактивен за производство
на ядка заради едрите семки и високия процент
ядка в тях. Много високо маслено съдържание.

Уникалният символ на Clearfield® е регистрирана търговска марка на BASF. 2015 BASF. Всички права запазени.
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LG 56.31 CL Plus

ЗА
ЯДКА

LG 55.42 CL

ЗА
МАСЛО

СЛЪНЧОГЛЕДОВ ХИБРИД

Висок потенциал
за добив

4+ 4

СЛЪНЧОГЛЕДОВ ХИБРИД

Стейгрийн
ефект

Висок потенциал
за добив

ЗА ХИБРИДА
Отличен потенциал за добив съчетан с висока
маса на 1000 семена. Интензивна генетика за добри стопани. Сигурен и надежден хибрид.

Отлична стабилност в
представянето

Отличен здравен профил

растения за
реколтиране

5800

Устойчивост на болести

СТОП
СИНЯ
КИТКА

СТОП
МАНА

Височина на растението: Около 175 см при нормални условия
Пити: Едри, приведени, много добре озърнени
пити, изпъкнали в центъра
Стъбло и листа: Здрави, дебели стъбла с много
големи листа. Отлична облистеност
Семки: Много едри семки с основен черен цвят и
по-светли ивици
Узряване: Средно ранно до средно късно

46,4%

ЗА ХИБРИДА

масло

Адаптиран специално за условията на южна България. Отлично съчетание от сухоустойчивост, потенциал за добив и висока масленост.

Отлична стабилност в
представянето

4+ 4

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Много добра толерантност
на засушаване

ЗА
МАСЛО

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

растения за
реколтиране

Отлична толерантност на
засушаване

Височина на растението: Около 165 см при нормални условия
Пити: Едри, слабо изпъкнали, с много семки
Стъбло и листа: Средно дебели, здрави стъбла с
големи листа
Семки: Черни, средно едри
Узряване: Средно ранно

СТОП
СИНЯ
КИТКА

5800

СТОП
МАНА

Отлична на фома, фомопсис, макрофомина, алтернария и склеротиния
по питата. Много добра на склеротиния по корените.

кг/дка

360

350

342

с.Тюленово

360

с.Водица

363

с.Г. Митрополия

365

с.Бръшлен

369

с.Царевец

370

с.Иново

390

с.Побит камък

397

с.Козловец

412

с.Ситово

454

с.Байкал

455

гр.Свищов

Уникалният символ на Clearfield® е регистрирана търговска марка на BASF. 2015 BASF. Всички права запазени.

478

с.Бръшлен

Хибридът притежава много висока маса на 1000
семена и е особено подходящ за производство на
ядка. При нормална гъстота на отглеждане семките стават едри с голяма ядка.
Стабилност, устойчивост на болести и потенциал
за добив на топ ниво. Един от най-добрите хибриди за северна България. При нормален агрофон и
срокове на сеитба винаги е конкурентен.

АКЦЕНТИ
501

с.Селановци

АКЦЕНТИ

8

Да се избягва културата слънчоглед като предшественик. При високо интензивни условия може да има нужда от използване на фунгициди.

с.Бенковски

Препоръчва се добър агрофон на отглеждане и влагозапасени почви. Високи гъстоти на отглеждане и късни срокове на сеитба не са препоръчителни.

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Добиви
2016

с.Бабук

За северна
България

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

За южна
България

Отлично предложение за условията на юг от Стара планина. Много стабилно поведение при нисък
агрофон и екстензивни условия. Отлично адаптиран за южна България.
Хибридът се представя силно конкурентно при
средни и силни засушавания, но за постигане на
максимални добиви трябва да се отглежда при добро хранене и подходящи почвени типове.
Уникалният символ на Clearfield® е регистрирана търговска марка на BASF. 2015 BASF. Всички права запазени.
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LG 56.61 CL

ЗА
ЯДКА

ЗА
МАСЛО

СЛЪНЧОГЛЕДОВ ХИБРИД

Висок потенциал
за добив

4+ 4

Много добра стабилност
в представянето

Стейгрийн
ефект

ЗА ХИБРИДА

Много добра толерантност
на засушаване

Много добър здравен
профил

Устойчивост на болести

СТОП
СИНЯ
КИТКА

СЛЪНЧОГЛЕДОВ ХИБРИД

СЛЪНЧОГЛЕДОВ ХИБРИД

Отлична
толерантност
на засушаване

Височина на растението: Около 165 см при нормални условия
Пити: Средно едри, полуприведени пити с умерена изпъкналост в центъра. Отлична озърненост
Стъбло и листа: Дебели, здрави стъбла. Отлично
облистени растения
Семки: Едри до много едри семки с основен черен цвят и по-светли ивици
Узряване: Средно ранно до средно късно

Много добър
здравен
профил

растения за
реколтиране

6000

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ
Късни срокове на сеитба не са желателни, както и отглеждане на крайно бедни и песъкливи
почви.

АКЦЕНТИ
Хибридът се представя много добре при интензивни условия на отглеждане и умерени засушавания.
Стабилността в представянето му зависи много от
агрофона и срока на сеитба.
Семките са едри и подходящи за производство на
ядка. Масата на 1000 семена е основен елемент на
стабилността и добрите крайни резултати.
Уникалният символ на Clearfield® е регистрирана търговска марка на BASF. 2015 BASF. Всички права запазени.

Отлична
стабилност
в представянето

4+4

Стейгрийн
ефект

Отлична на фома, фомопсис, макрофомина,
алтернария и склеротиния по питата. Добра
на склеротиния по корените. Устойчив на Синя
китка раси А-Е.

За северна
България

Висок
потенциал
за добив

ЗА
ЯДКА И
МАСЛО

ЗА
ЯДКА И
МАСЛО
растения за
реколтиране

5800

Много добър
здравен профил

СТОП
МАНА

Устойчивост
на болести

СТОП
МАНА

Отлична на фома, фомопсис, макрофомина, алтернария и склеротиния
по питата. Добра на склеротиния по корените.

10

4+ 4

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6000

LG 56.33 CL

Отлична
стабилност
в представянето

Хибрид с висок потенциал за добив, висока маса
на 1000 семена и отличен здравен профил.
растения за
реколтиране

LG 56.63 CL

СТОП
МАНА

Висока маса на 1000 семена

Устойчивост
на болести
Отлична на фома, фомопсис, макрофомина, алтернария и склеротиния по питата.
Добра на склеротиния по корените. Устойчив на Синя китка раси А-Е.

За северна
България

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ
Да се избягват ниски гъстоти на отглеждане. Хибридът се представя
много стабилно при слаби до умерени засушавания и сравнително
добре влагозапасени почви. Късни сеитби не се препоръчват. Не се
препоръчва отглеждането му в райони с нови раси Синя китка.

ЗА ХИБРИДА

За северна
България

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ
Интензивен хибрид за добри условия на отглеждане. Да се избягват
високи гъстоти на отглеждане и прекалено късни сеитби. Не се препоръчва отглеждането му в райони с нови раси Синя китка.

ЗА ХИБРИДА

Утвърден хибрид с отлична стабилност в представянето, много добър здравен профил и сухоустойчивост. Подходящ за производство на ядка и масло.

Много висок потенциал за добив, много едри семки, отличен здравен профил. Един от най-добрите хибриди за производство на ядка.

АКЦЕНТИ

АКЦЕНТИ

Хибрид с утвърдени качества, отлична стабилност в представянето и висока
сигурност. Отличният здравен профил и едрите семки спомагат много за добрите крайни резултати.
При нормални гъстоти на отглеждане семките стават едри и атрактивни за
производство на ядка. Масленото съдържание зависи много от запасеността на почвата с фосфор.

Отлично съчетание от висок потенциал за добив и едрина на семките. Здрави растения с добра поносимост на стрес.
Едрите семки правят хибрида предпочитан за производство на ядка. Отличният здравен профил и добрата стабилност в представянето допринасят за
доброто представяне при разнообразни условия на отглеждане.
Уникалният символ на Clearfield® е регистрирана търговска марка на BASF. 2015 BASF. Всички права запазени.
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LG 54.52 HO CL

LG 54.92 HO CL

LG 50.505

ВИСОКООЛЕИНОВ СЛЪНЧОГЛЕДОВ ХИБРИД

ВИСОКООЛЕИНОВ СЛЪНЧОГЛЕДОВ ХИБРИД

КОНВЕНЦИОНАЛЕН СЛЪНЧОГЛЕДОВ ХИБРИД

12

441

464

362 360

400

383 362

372

554

2015
337

302

467
386

364
257

496

2016

509

439
385

347

375

292
211

172

337 348

375
312

346

331
268 278
213 198

с.Чепинци

Уникалният символ на Clearfield® е регистрирана търговска марка на BASF. 2015 BASF. Всички права запазени.

499

гр.Бургас

583

гр.Раднево

Отлично предложение за интензивно отглеждане и висок агрофон. Много
добро съчетание между желани стопански качества и висок потенциал за
добив от единица площ.

Късно изтеглени сеитби и високи гъстоти
на отглеждане не са препоръчителни.

49.1%
48.1%

с.Селановци

LG50505
стандарт

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

с.Бръшлен

(от 143 локации)

Отлично съчетание от качества - потенциал за добив, много добра стабилност и сухоустойчивост.
Масленото съдържание е на отлично ниво.
Един от най-добрите нови конвенционални хибриди за югоизточна Европа. Устойчивостта на Синя
китка е на максимално високо ниво.

гр.Раднево

Маслено съдържание

кг/дка

с.Селановци

АКЦЕНТИ

Изключително комплексен хибрид с отлични биологични, агрономически и
стопански качества. Отлично представяне при засушаване. Много висока
стабилност и сигурност.
Много добро маслено съдържание и съдържание на олеинова киселина в
маслото. Подходящ за добив на масло и ядка.

Добиви

ЗА ХИБРИДА

АКЦЕНТИ

АКЦЕНТИ

Отлична устойчивост на всички основни болести

Препоръчват се плодородни почви. Нежелателни са високи гъстоти
на отглеждане.

Високоинтензивен хибрид за високи добиви при интензивни условия на отглеждане. Отлично качество на маслото и високо маслено съдържание на
семките.

За широко
райониране

Устойчивост на болести

За северна
България

Високоолеинов хибрид специално адаптиран за условията на България. Много добра стабилност и сухоустойчивост, съчетани с отлични технологични показатели на маслото.

СТОП
МАНА

58006000

Много добър здравен
профил

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Височина на растението: Около 170 см
Пити: Едри, приведени пити с голям брой семки
Стъбло и листа: Здрави стъбла, добра
облистеност
Семки: Черни, средно едри
Узряване: Средно ранно

с.Бръшлен

ЗА ХИБРИДА

СТОП
МАНА

гр.Свищов

Късно изтеглени сеитби и високи гъстоти на отглеждане не са
препоръчителни.

Отлична толерантност на всички важни
болести по слънчогледа

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

растения за
реколтиране

с.Чепинци

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Устойчивост на болести

Отлична толерантност на
засушаване

гр.Бургас

За широко
райониране

6000

Нов, конвенционален хибрид с отличен потенциал
за добив и стабилност в представянето.

СТОП
СИНЯ
КИТКА

гр.Раднево

Отлична толерантност на всички важни
болести по слънчогледа

Много добър
здравен
профил

СТОП
СИНЯ
КИТКА

с.Селановци

Устойчивост на болести

СТОП
МАНА

растения за
реколтиране

Отлична стабилност в
представянето

4+ 4

с.Бръшлен

Много добър
здравен профил

5800

4 +4

Високо
маслено
съдържание

гр.Раднево

растения за
реколтиране

СТОП
СИНЯ
КИТКА

Много добра
стабилност в
представянето

Високо
маслено
съдържание

Висок потенциал
за добив

с.Бръшлен

Отлична
толерантност
на засушаване

Високо
маслено
съдържание

ЗА ХИБРИДА

ЗА
ЯДКА И
МАСЛО

гр.Г. Тошево

4+ 4

Отлична
стабилност в
представянето

Висок потенциал
за добив

с.Селановци

ЗА
ЯДКА И
МАСЛО

Висок потенциал
за добив

ЗА
МАСЛО

НОВ!
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LG 56.65 М

ЗА
ЯДКА

LG 59.580

ЗА
МАСЛО

СЛЪНЧОГЛЕДОВ ХИБРИД

КОНВЕНЦИОНАЛЕН СЛЪНЧОГЛЕДОВ ХИБРИД

Висок потенциал
за добив

4+ 4

ЗА ХИБРИДА

Високо
маслено
съдържание

Отлична толерантност на
засушаване

Много добър здравен
профил

Висок потенциал
за добив

Хибрид с лидерски качества и отлична стабилност
в представянето, гарантирана от съчетанието на
множество положителни биологични и стопански
качества.

Отлична стабилност в
представянето

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

растения за
реколтиране

6000

СТОП
МАНА

ЗА
МАСЛО

Височина на растението: Около 165 см при нормални условия
Пити: Средно едри пити с отлична озърненост
Стъбло и листа: Здрави стъбла с отлична облистеност. Устойчив на полягане
Семки: Едри семки с черен основен цвят и
по-светли ивици
Узряване: Средно късно

4+ 4

За северна
България

Отлична устойчивост на всички основни болести. Устойчив на Синя
китка раси А-Е

Сулфо хибрид (устойчив на трибенурон-метил),
създаден и адаптиран за условията на южна България.
Генетика
предназначена
за
най-тежките
засушавания.

Много добра стабилност
в представянето

Отлична толерантност на
засушаване

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

растения за
реколтиране

5800

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ
Устойчивост на болести

ЗА ХИБРИДА

Високо
маслено
съдържание

Да се избягва нарушен сеитбооборот. При високо интензивни
условия и силен инфекциозен натиск може да се наложи химичен контрол на болестите.

Височина на растението: Около 165 см при нормални условия
Пити: Едри, слабо изпъкнали пити с много семки в
пита. Отлична озърненост
Стъбло и листа: Средно дебели, здрави стъбла с
големи листа
Семки: Черни, средно едри
Узряване: Средно ранно

СТОП
СИНЯ
КИТКА

СТОП
МАНА

За южна
България

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ
Късни сеитби са нежелателни. Да се използва в региони чисти от новите раси синя китка.

АКЦЕНТИ
Много висок потенциал за добив и отлична стабилност в представянето. Отличен здравен профил и
високо маслено съдържание.
Притежава много добра сухоустойчивост, максимални резултати се получават при добро хранене
и интензивни условия.

14

АКЦЕНТИ
Хибрид с много добро представяне при средни и
силни засушавания и силен температурен стрес.
Много добре адаптиран към типичните за южна
България условия - типове почви, ранни засушавания, екстензивни условия на отглеждане.
Хибридът притежава много добра масленост на
семките, едри пити и много добра озърненост дори
при силен стрес.

15

Царевица
Програма за глобална оценка на риска от суша
Данни за попълване

25 годишни
метео данни

Изходна информация
Риск от суша

CLIMATE

0

100

ПРЕПОРЪКИ
GENETICS

SOIL

GENETICS

AGRONOMICS

AGRONOMICS

LG 32.58

LG 30.315

ФАО

250

ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД

Отлична толерантност на
засушаване

растения за
реколтиране

при неполивни
условия

Висока маса на 1000 семена

Много добър здравен
профил

За широко
райониране
и 2ра култура

растения за
реколтиране

АКЦЕНТИ
Ранен хибрид съчетаващ висока продуктивност
с отлична сухоустойчивост и ниска влага при
прибиране.

1210
870

811

806

793

780

746

717

Много бързото отдаване на влагата от зърното
694

694

690 преди прибиране, позволява LG 30.315 успешно

да бъде отглеждан като втора култура.
с.Байкал

898

с.Бенковски

910

с.Бабук

960

с.Бръшлен

1013

с.Царевец

1054

с.Караисен

LGAN хибрид - за производство на високока
чествен силаж.

кг/дка

с.Тюленово

Хибрид с много ранно узряване и отлични агрономически характеристики. Надеждна генетика с
отлична сухоустойчивост и много добри характеристики на зърното - маса на 1000 семена и обемно тегло.

За постигане на максимални резултати се препоръчва добър агрофон и
качество на почвите.

с.Дропла

АКЦЕНТИ

За широко
райониране
и 2ра култура

с.Черногорово

Може да се отглежда при всякакви условия, високи терени, засушливи региони, късни сеитби.

при поливни
условия

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Добиви
2016

с.Голям чардак

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

растения за
реколтиране

Растения: Средно високи, добре облистени
Кочани: Обемисти, средно дълги, добре озърнени
на върха
Брой редове в кочан: 16
Зърно: Средна маса на 1000 семена и добър хек
толитър

6300-6500 7500-8000

с.Козловец

Високо хектолитрово тегло

ба
отре - за
уп

и сила
ж
рно
зъ

при поливни
условия

с.М.Узунджово

6300-6500 7500-8000

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ниска
влага при
прибиране

гр.Съединение

растения за
реколтиране

Растения: Средно високи растения с добър обем
Кочани: Средно големи, много добре озърнени
Брой редове в кочан: 14-16
Зърно: Висока маса на 1000 семена и много високо хектолитрово тегло

с.Г.Митрополия

Ниска
влага при
прибиране

Ранен хибрид с много висока продуктивност
и отлично поведение при засушаване и
температурен стрес.

Отлична стабилност в
представянето

4+ 4

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

при неполивни
условия

18

За
зърно

Много ранен хибрид с двойна употреба и отлични
технологични и стопански качества.

гр.Раковски

Отлично
качество
на силажа

с.Конуш

Много добър здравен
профил

За
зърно
и силаж

ЗА ХИБРИДА

ЗА ХИБРИДА

Двой
на
во
ст

Отлична толерантност на
засушаване

Висок потенциал
за добив

тлично кач
е
со

Отлична стабилност в
представянето

300

ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД

Висок потенциал
за добив

4+ 4

ФАО

Като хибрид от технологията Hydraneo се
справя по най-добрия начин с хидратния стрес.
Безрискова генетика за трайно високи резултати.
19

370

Хибрид с лидерски качества и много висока стабилност в представянето. Типичен хибрид за зърно за континентален климат.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

20

857

844

842

790

785

780

763

763

738

734

722

720

719

696

с.Връв

917

с.Бенковски

с.Конуш

957

с.Крумово

1016

611
с.Връв

660
с.Бенковски

661
с.Байкал

703
с.Тюленово

732
с.Бръшлен

781
с.Караисен

784

с.Дропла

800
с.Русокастро

828
с.Черногорово

850
с.Голям чардак

897
с.Г.Митрополия

913
с.М.Узунджово

944

с.Козловец

971

гр.Раковски

гр.Съединение

с.Конуш

1067

Хибрид с много големи възможности при интензивно отглеждане. Съчетава високата си продуктивност с много стабилно поведение при стрес и
засушаване.
Типичен хибрид за зърно, който реализира потенциала си чрез високата маса на 1000 семена, добрите характеристики на кочаните и качество на
зърното. Здравният профил е на най-добро ниво.

1255 1220

с.Байкал

1235

с.Бабук

Хибридът притежава отлична продуктивност, която реализира успешно в широк диапазон от условия. Високото хектолитрово тегло на зърното,
компактните растения и дълбоките корени способстват за силно конкурентно поведение.

кг/дка

с.Тюленово

кг/дка

АКЦЕНТИ

Препоръчват се почви с добро влагозадържане и качество, както и отглеждането на хибрида в южна България при поливни условия.

с.М.Узунджово

Типичен хибрид за зърно - растения с лимитирана
биомаса и много добри харектеристики на кочаните.

Препоръчват се почви с добро съдържание на органично вещество.

За широко
райониране

при поливни
условия

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Добиви
2016

с.Козловец

АКЦЕНТИ

Висока маса на 1000 семена

7500

при неполивни
условия

Много добър здравен
профил

гр.Съединение

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

растения за
реколтиране

6200-6500

За широко
райониране

Високо хектолитрово тегло

Добиви
2016

растения за
реколтиране

с.Голям чардак

Много добър здравен
профил

Отлична толерантност на
засушаване

7500

при поливни
условия

гр.Раковски

при неполивни
условия

с.Караисен

6200-6500

растения за
реколтиране

Растения: Средно високи с много добра облистеност
Кочани: Дълги, обемни, отлични характеристики
Брой редове в кочан: 16-18
Зърно: Едри зърна с много висока маса на 1000
семена

Ниска
влага при
прибиране

с.Русокастро

растения за
реколтиране

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отлична стабилност в
представянето

4+ 4

Растения: Компактни, добре облистени
Кочани: Дълги, с добър обем
Брой редове в кочан: 16-18
Зърно: Отлично качество на зърното и високо хек‑
толитрово тегло

с.Черногорово

Ниска
влага при
прибиране

Отлична толерантност на
засушаване

Нов средно ранен хибрид с отличен потенциал за
добив и топ представяне в България.

За
зърно

с.Г.Митрополия

Отлична стабилност в
представянето

ЗА ХИБРИДА

Висок потенциал
за добив

с.Бръшлен

За
зърно

380

ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД

ЗА ХИБРИДА

Висок потенциал
за добив

ФАО

с.Царевец

ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД

4 +4

LG 30.389

ФАО

с.Дропла

LG 30.369 / Limanova

21

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Растения: Средно високи с много добра облистеност
Кочани: Много дълги кочани с добри характеристики
Брой редове в кочан: 14-16
Зърно: Едри зърна с висока маса на 1000 семена и добър хектолитър

АКЦЕНТИ
Един от най-стабилните средно ранни хибриди, доказали се в най-различни
от климатична гледна точка условия. Отлично предложение за интензивно
земеделие на полета с добър агрофон.
22

Не се препоръчват късни сеитби и почви с много лек механичен състав и ниско органично съдържание. В южна България да се отглежда
при поливни условия.

ЗА ХИБРИДА
Типичен зърнен хибрид, отлично адаптиран към условията на отглеждане в
северна България. Специално за континентален климат и стресови условия.

Добиви
2016

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

кг/дка

Растения: Компактни с редуцирана листна маса
Кочани: Много дълги, с много добър обем
Брой редове в кочан: 18
Зърно: Едри зърна с много висока маса на 1000 семена

АКЦЕНТИ
Изключително стабилна, изпитана генетика, работеща отлично в условия
на средни по сила засушавания и силен температурен стрес. Растенията са
компактни с нисък транспирационен индекс и много атрактивни кочани.
Хибридът е много подходящ за производство на скорбяла и биоетанол, което
разширява възможностите за реализация.

Висока маса на 1000 семена

Високо хектолитрово
тегло

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

За широко
райониране

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ
С оглед очакваните добри резултати се препоръчват добри почви и висок
агрофон. В южна България да се отглежда при поливни условия.

LG30.500 е Hydraneo хибрид от ново поколение,
който се отличава с отлична сухоустойчивост за
ранозрелостта си и възможността да показва
трайно високи резултати в условия на средни до
силни засушавания и температурен стрес.

1288
1113 1085

992

955

944

926

917

839

787

785

739

730

725

711

711

705

АКЦЕНТИ

668
с.Славяново

Интензивен хибрид за зърно с много добри резултати и стабилно представяне
в северна България. Изпитана генетика с много добра продуктивност.

Отличен
здравен профил

За широко
райониране

с.Крумово

ЗА ХИБРИДА

при поливни
условия

Растения: Средно високи растения
Кочани: Кочани с много добър обем и много зърна в ред
Брой редове в кочан: 18
Зърно: Средно едри зърна с високо хектолитрово
тегло

с.Царевец

Препоръчват се почви със сравнително добро качество. В южна България да се отглежда при поливни условия.

7500

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

с.Байкал

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Много добър
здравен профил

растения за
реколтиране

7500

с.Бръшлен

За широко
райониране

Отлична толерантност
на засушаване

Средно ранна генетика с отлична сухоустойчивост и отличен потенциал за добив. Успешно се отглежда при неполивни условия в цяла
северна България. Отлични агрономически
характеристики.

при поливни
условия

с.Бабук

Много добър
здравен профил

при неполивни
условия

при неполивни
условия

ЗА ХИБРИДА

растения за
реколтиране

с.Връв

Висока маса на
1000 семена

5800-6200

5800-6000

Ниска
влага при
прибиране

с.Русокастро

Отлична толерантност
на засушаване

растения за
реколтиране

растения за
реколтиране

с.Дропла

при поливни
условия

Отлична стабилност
в представянето

4+ 4

с.Караисен

7500-8000

Отлична
стабилност
в представянето

с.М.Узунджово

4 +4

480

За
зърно

с.Черногорово

при неполивни
условия

За зърно,
скорбяла и
биоетанол

с.Г.Митрополия

6200-7000

Висок потенциал
за добив

с.Голям чардак

Висок потенциал
за добив

ФАО

ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД

с.Конуш

Отлична стабилност
в представянето

4+ 4

растения за
реколтиране

растения за
реколтиране

450

ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД

гр.Раковски

За
зърно

LG 30.500

ФАО

с.Козловец

390

ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД

Висок потенциал
за добив

LG 34.75

ФАО

гр.Съединение

LG 33.95
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Хелън
ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД

Висок потенциал
за добив

Шанън

ФАО

600

ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД

Висок потенциал
за добив

За
силаж

ФАО

440

За
силаж
Анита Гергова
Видин, Враца, Монтана, София

Отлична стабилност
в представянето

4+ 4

растения за
реколтиране

5500-5800
Високо
хектолитрово тегло

Много добър здравен
профил

при неполивни
условия

растения за
реколтиране

4+4

7500

при поливни
условия

Високо хектолитрово
тегло

За широко
райониране
при поливни
условия

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ
Количеството добита биомаса от единица площ зависи от влагозапасеността на почвата и нейното качество.

ЗА ХИБРИДА
Късен хибрид с голяма биомаса, специално предназначен за производство
на висококачествен силаж.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Растения: Много високи растения с отличен обем, големи листа
Кочани: Много едри кочани с много добри характеристики
Брой редове в кочан: 18
Зърно: Едри зърна с висока маса на 1000 семена и хектолитрово тегло

АКЦЕНТИ
Хибрид от програмата LGAN с отлича смилаемост на фибрите, високо съдържание на сухо вещество в силажа и висок процент на кочана в общото количество биомаса. Притежава отлична толерантност на атмосферен стрес.
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Отлична стабилност
в представянето

Много добър
здравен профил

растения за
реколтиране

растения за
реколтиране

6000-6500

7500-8000

при неполивни
условия

Отлично
качество
на силажа

088 721 9367

Деница Шукина

Плевен, Ловеч, Габрово,
Велико Търново

Добрич, Силистра

088 630 5984

088 995 5960

088 293 5812

www.lgseeds.bg
Видин

Силистра
Русе

Димитър Бързаков

Монтана

София, Пловдив, Хасково

088 746 6586

Плевен

Средно ранен хибрид с отличен потенциал за добив на силаж и отлични технологични характеристики на произведения силаж.

София

Търговище

Хасково
Смолян

Тихомир Острешев
Стара Загора, Нова Загора,
Сливен

088 438 8475

Ямбол

Пловдив

Благоевград

АКЦЕНТИ

088 777 0901

Бургас
Стара Загора

Пазарджик

Варна

Сливен

Карлово

Кюстендил

Шумен

Габрово

Перник

Растения: Високи растения с много добър обем, много добре облистени
Кочани: Едри с тънка какалашка
Брой редове в кочан: 16
Зърно: Едри зърна с висока маса на 1000 семена и обемно тегло

Тодор Новаков
Варна, Шумен, Търговище

Велико Търново
Ловеч

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Добрич

Разград

Враца

ЗА ХИБРИДА

LGAN хибрид с много виско качество на силажа и добри агрономически характеристики. Предимства са високата продуктивност и средно ранното узряване. При неполивни условия хибридът показва много висока стабилност
в представянето и добра толерантност на засушаване.

Димитър Петъков

Добрич, Силистра

Регионални търговски мениджъри

За широко
райониране

За постигане на високи добиви от силаж и добро качество на силажа е
препоръчително да се извършва балансирано торене и поливане. Желателно е в южна България да се отглежда при поливни условия.

Антония Димитрова

088 631 8567

при поливни
условия

ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕПОРЪКИ

Радостин Вушков
Велико Търново, Русе, Разград

Кърджали

Христо Христов
Бургас, Сливен, Ямбол

088 689 9156

РЕКОЛТИРАЙ
НА ПЕЧАЛБА!

Лимагрейн Централна Европа С.Е.
- клон България
офис София
тел.: +359 2 9625077
тел./факс: +359 2 9624391

www.lgseeds.bg

Нашите семена.

Вашата земя.

Пълен успех.

