
На семинари в Добрич, Силистра и Каварна семенар-
ската компания Лимагрейн представи портфолиото си 
при пролетните култури. Земеделските производители се 
запознаха с новите предложения за 2017 г., които са 
разработени в двата основни сегмента при реализацията 
на продукцията - слънчоглед за масло и за ядка. 

Нови предложения при слънчогледа
„Това са основно три хибрида, подходящи за условията 

на Северна България. Категорично мога да кажа, че при 
тези три продукта надграждаме във всяко едно направ-
ление техните стопански качества - при добива, масле-
ността, и при два от хибридите поддържаме отлично 
ниво на едрината на семките, което е атрактивно за тези, 
които реализират продукцията си за ядка, подчерта 
Божидар Бонев, продуктов мениджър на Лимагрейн. - 
Първото ни ново предложение LG 50.635 CLP от новата 
Клиърфийлд Плюс технология. Това е продукт от универ-
сален тип, който се представя еднакво добре и в Северна, 
и в Южна България като потенциал за добив. Ние смята-
ме, че това ще бъде водещ продукт. Хибридът има нужни-
те качества като устойчивост на синя китка и на мана по 
слънчогледа и отлична толерантност на основните забо-
лявания. Но неговите предимства са свързани преди 
всичко с потенциала му за добив, отличното му предста-
вяне при засушливи условия, което е категорично дока-
зано през последните две години. Важно е да отбележим 
и маслеността, която е една от най-добрите в портфолио-
то ни, и не на последно място - едрината на семките.“

С
ел

ек
ци

я

66

Лимагрейн представи обновеното
си портфолио в Северна България

ПО-ВИСОКИТЕ РЕЗУЛТАТИ -
въпрос на избор
и... нова селекция  

Валери Станев

Почти същите биологични и стопански качества прите-
жава и вторият нов слънчогледов хибрид на Лимагрейн, 
който е от Клиърфийлд технологията - LG 54.63 CL. „Това 
е ранен хибрид, с отличен потенциал за добив, който и в 
Северна, и в Южна България работи отлично дори при 
тежки засушавания, при късни сеитби, при плитки почве-
ни хоризонти, дори при висока надморска височина. 
Нормално е в едно стопанство да имаме разпределение 
на риска, да си гарантираме нормални срокове на 
сеитба. А това става с подбора на хибриди със съответна-
та ранозрелост.“

Третият нов хибрид на Лимагрейн за сезон 2017 е в 
конвенционалния сегмент. „Това е LG 50.505 - едно отлич-

Божидар Бонев, продуктов мениджър на Лимагрейн

но предложение, хибрид с две много важни качества: 
добив и масло. Тук нямаме едра ядка, но имаме двата 
основни параметъра, които движат пазара в момента, а 
при тях LG 50.505 е на възможно най-доброто ниво. Отли-
чава се и с генетическата си устойчивост на синя китка от 
най-висок клас – няма аналог по този показател в момента. 

Лимагрейн ще разчита много на LG 56.71 CLP да удържи 
за поредна година на най-трудните условия и да бъде 
лидер там, където другите хибриди изпитват сериозни 
трудности. Няма хибрид с такава устойчивост на болести 
и такава издръжливост на суша. Стабилността му е ненад-
мината и затова е предпочитан включително и в много 
райони на Южна България.

С оптимизирано и качествено портфолиото в 
царевица 

излиза фирма Лимагрейн за кампания 2017. „Към момента 
във ФАО 300 до към ФАО 370-380 и в средата на ФАО 400 
смятам, че разполагаме с отлични предложения. Сред тях 
са LG 30.315 – с ФАО 300, ранен продукт, много силен, с 
доказани качества и с възможно най-ниския риск при 
засушаване. Успешно отглеждан при всякакви климатич-
ни условия. В групи 360-390 по ФАО имаме два хибрида - 
Лиманова и LG 30.389, различаващи се като вид и 
качества, но работещи отлично в условията на България. 
Апелираме към земеделските производители да заложат 
на комбинацията от тези два хибрида. В група 450 и 480 
по ФАО също има два силни в представянето си хибрида, 
като LG 34.75, който в Северна България при неполивни 
условия се представя много добре вече няколко години. 
Другото предложение е хибридът LG 30.500, изключител-
но силен по две причини: като потенциал за добив и 
второ - като сухоустойчивост в групата си.

След изтъкването на предимствата на генетиката е 
разбираемо защо фермерите предпочитат хибридите на 
Лимагрейн.

Николай Алексиев от години залага на френските 
слънчогледови Клиърфийлд хибриди. Обработва 31 
хиляди дка в с. Красен и околните села в област Добрич. 
„Използвам генетиката на Лимагрейн може би от 2003 
година, когато излязоха първите слънчогледови хибриди 
по Клиърфийлд технологията. През последната стопан-
ска година засях хибридите LG 56.71 CLP, LG 56.31 CL Plus и 
LG 56.63 CL. Много съм доволен от тях и като масленост, и 
като добив. Прибирам около 350 кг/дка стабилни добиви 
всяка година.“ Слънчогледът на Лимагрейн е предпочи-
тан и от преработвателите заради големината на ядката, 
както и заради хектолитровата маса, защото е тежък, 
подчерта Николай Алексиев.

Стопанството на Росен Власев от 2012 г. също залага 
на френската селекция. „С Лимагрейн работим от 2012 г. 
Обработваме 10 хиляди дка земя в землището на с. 
Стражица, общ. Балчик. При слънчогледа използвам 
Клиърфийлд хибриди и съм много доволен. Миналия 
сезон при 5 литра дъжд за цяла година съм изкарал почти 
300 кг/дка, което за микрорайона е много добър резултат. 
Царевицата на Лимагрейн също се представя много 
добре. Аз всяка година ползвам новите хибриди на 
компанията, минимум по един хибрид при пшеница, 
слънчоглед и царевица. Ползвал съм хибриди и на други 
конкурентни фирми, но за мен, за нашия район селекция-
та на Лимагрейн си остава най-добрата.

LG хибриди са предпочитани и от фермерите от реги-
она на Силистра. Калоян Костадинов от с. Зафирово, 
обл. Силистра, от 7-8 години ги използва най-вече при 
слънчогледа. Обработва 20 хиляди дка земя. „Предпочи-
там хибридите на Лимагрейн, защото са доказали своята 
устойчивост през годините, получаваме добри резултати 
с тях и сме доволни от икономическия ефект, който 
постигаме. Добивите миналата година, въпреки лошите 
условия, бяха от порядъка на 350 кг/дка. Бях засял хибри-
дите LG 56.31 CL Plus и LG 56.71 CLP от новата линия 
Клиърфийлд Плюс. С тях си решавам най-вече проблема с 
плевелите. Опитвал съм с конвенционални хибриди, но 
не можем да се преборим с плевелите в тях. През тази 
стопанска година най-вероятно ще опитаме и два от 
новите хибрида, за да видим как ще се държат в условия-
та на нашето землище.“

Управителят на агрофирма в Силистра Йовко Димитров 
също не спести добрите си впечатления от селекцията на 
Лимагрейн. „Обработваме 27 хиляди дка, като 50% от 
хибридите в слънчоглед са на Лимагрейн, и 30% - при 
царевицата. Много е добра селекцията и няма да се 
откажа от нея. При слънчогледа добивите ни през годи-
ните са стигали от 350 до 420 кг/дка, а при царевицата, в 
добри влажни години, сме получавали до 1000-1200 
кг/дка. През тежката 2016 г. прибрахме 760 кг/дка.“

Земеделският производител Николай Недев обра-
ботва земя в 12-13 землища в района на Тутракан. 
Споделя, че от 15 години се занимава със земеделие, а с 
Лимагрейн работи от самото начало на дейността си. „В 
последните години навлязоха много конкурентни хибри-
ди, съпоставям ги, но тези на Лимагрейн си остават 
най-устойчиви при всякакви климатични условия.“ 
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