
Семенарската компания Лимагрейн представи 
продуктите си за настъпващия сезон на мащабен семи-
нар в Пловдив. Официалната част започна с видео 
презентация на историята на фирмата от нейното 
създаване, развитието й през почти 7-те десетилетия в 
световен план, за да се превърне днес в една от четири-
те най-големи семенарски компании в света. Днес 
Лимагрейн е с годишен оборот от 2,4 млрд. евро, а 
инвестициите в наука и проекти са 200 млн. евро 
годишно. В мултинационалната компания днес работят 
1 000 заети с наука служители в 69 селекционни центъ-
ра по целия свет. Като логично следствие, към днешна 
дата Лимагрейн е водеща семенарска компания в 
създаването и разпространението на хибриди от 
маслодайни, житни и други култури. Неслучайно и 
рекордьорът при пшеница в книгата на Гинес е сортът 
Айнщайн на Лимагрейн, който впечатлява със своя 
добив от 1 563 кг/дка 

Какви са днес амбициите на Лимагрейн?
„Да бъдем партньор на всеки фермер по света!“
Във втората част на официалната част продуктовият 

мениджър на Лимагрейн Божидар Бонев представи 
предложенията на Лимагрейн за следващия стопански 
сезон при основните пролетни култури, както и най-но-
вите селекционни разработки. 

Силно впечатление направи новата програма за 
управление на риска от суша при царевицата, наречена 
HYDRANEO. Тази програма e комплексно решение на 
проблема засушаване, уточни Божидар Бонев. „Всичко е 
пречупено през идеята, че в България се прави високо-
рисково земеделие, свързано с промените в климата, 
свързано с това, че ние, без да поливаме, не бихме 
достигнали възможностите, които тази култура ни 
предоставя. HYDRANEO е подкрепена от два много 
добри нови царевични хибрида – LG 30.315 и LG 30.500.“

За 2017 година Лимагрейн ще предложи нови хибри-
ди от всички технологични направления при слънчо-
гледа, отличаващи се с висок добив и маслено съдър-
жание. 

За всяко поле има хибрид, поради това трябва да се 
подхожда диференцирано към генетиката, обърна 
внимание продуктовият мениджър при представяне 
на хибридите слънчоглед. 

„Убеден съм, че в момента няма на българския пазар 
компания, която да има две отделни портфолиа, които 
да работят адаптирано за всяка от двете части на Бълга-
рия. Това правим ние и това е агрономически и иконо-
мически обосновано. В цифрово изражение всяка 
година отчитаме разлики в добивите между Южна и 
Северна България при слънчогледа от порядъка на 20 
до към 35%.“

Важно е да се отбележи, че компанията прави сери-
озна стъпка напред тази година с няколко нови пред-
ложения в различните технологични направления при 
слънчогледа - Клиърфийлд Плюс, Клиърфийлд, конвен-
ционален, както и хибрид, устойчив на трибенурон-ме-
тил.

„Преди години, когато се говореше за масленост на 
хибридите, това беше с чисто научен интерес. В 
последните години обаче нещата се промениха. 
Нашата работа в тази насока дава своите резултати, 
защото в други държави този показател винаги е бил с 
приоритет. Сега берем плодовете на това, което сме 
посели, защото имаме всичко в едно. Това са 5 нови 
хибрида, които са на отлично ниво като продуктивност 
и предлагат висока масленост. Това са LG 50.635 CLP, LG 
54.61 CLP, LG 55.55 CLP, LG 54.63 CL, LG 59.580.

Лимагрейн влага много сериозен ресурс и голяма 
енергия, за да диктува модата в производството на 
семена слънчоглед. Компанията действително е нова-
тор. Първа тя въведе Клиърфийлд технологията, а след 
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Лимагрейн –
50-годишната история на успеха

Компанията предлага нова генетика и програми за 2017 г.

това първа разви новата Клиърфийлд Плюс, където в 
момента са съсредоточени и най-големите й усилия. 

Божидар Бонев изключи възможността да се залага 
единствено и само на един хибрид. Разпределянето на 
риска е правилното бизнес решение, подчерта той.

Има хибриди като LG 55.42 CL и LG 55.55 CLP, които са 
незаменими, когато се използват на песъкливи почви и 
при екстензивни услови. С хибрид като LG 56.71 CLP 
вие си гарантирате отлична сигурност и при най-труд-
ните условия. Той е от генерацията хибриди, които 
носят максимална сигурност, което е най-важно, когато 
имате интензивни години като 2014-та и в същото 
време изключително тежки години като 2012-та и 
2015-та. Разбира се, това далеч не изчерпва нуждите на 
фермерите и разнообразието от условия, при които се 
прави земеделие у нас. Точно затова трябва да се 
комбинират силните качества на отделните хибриди. 
Поради тази причина пускаме и хибрид като LG 54.63 
CL, който освен останалите качества има много важно 
предимство, с което да противодейства на сушата - 
ранно узряване. Никой, който гледа по-големи площи 
слънчоглед, не може да засее навреме, когато условия-
та напролет не са благоприятни, както се случи тази 
година - сеитбата беше разтеглена повече от месец. 
Когато имаме такива условия, ни трябва и ранна гене-
тика. Това е LG 54.63 CL.

LG 59.580 е хибрид, устойчив на трибенурон-метил, 
предназначен специално за Южна България и ще 
впечатли производителите на слънчоглед с резултати-
те си при екстремни условия - засушавания, по-непло-
дородни почви и там, където по принцип сушата и 
високите температури са постоянни. 

Единствено Лимагрейн може да предложи такава 
богата диверсификация на портфолиото си по отноше-
ние на изискванията на преработвателите и на търго-
вците на зърно слънчоглед. 

Компанията има основна голяма заслуга за това 
България да се превърне в най-големия производител 
на слънчоглед за ядка. В това направление добре 
познати са: LG 56.61 CL, LG 56.63 CL, LG 56.71 CLР, както и 
новите предложения: LG 50.635 CLP, LG 54.63 CL, LG 
54.61 CLP с едри семки и високо маслено съдържание.

Специален акцент беше поставен на най-иноватив-
ното предложение в лицето на LG 50.635 CLP. „Този 

хибрид е това, което можем да искаме от един слънчо-
глед, подчерта водещият. Не се създават лесно такива 
комплексни продукти. Тук вдигаме нивото значително, 
защото предлагаме отлично съчетание от качества. По 
този начин даваме много силно оръжие в ръцете на 
клиентите си – висока ефективност на полето - тоест 
добив, съчетан с отлични възможности за реализацията 
на продукцията – за масло и ядка. Този хибрид има 
всичко и може да се отглежда навсякъде. Всеки търси 
такива решения и всяко едно време има своите лидери.

Лимагрейн винаги е обединявала традициите и 
иновациите. Винаги се е стремяла да носи максимална 
сигурност, но да я съчетава с все по-високи резултати 
на полето. Това е най-важното, когато говорим за това 
да се прави земеделие в България – там, където на 
сравнително малка площ имаме голямо разнообразие 
от почви и региони с много различен климат.“

Много атрактивна беше и забавната част на вечерта, 
когато домакините от Лимагрейн изненадаха гостите 
си с музикални и танцови поздрави, и оригинална 
томбола с въпроси, вдъхновени от 10-те иновации, 
променили света. А когато стане дума за иновации, 
няма как да не се сетим и за Лимагрейн - компанията, 
която със своята иновативна и висококачествена гене-
тика промени възгледите на земеделците у нас за 
успешна стопанска година и за високи добиви.

На прага на 2017-та екипът на компанията отново е в 
пълна готовност да отговори на очакванията на ферме-
рите и на предизвикателствата на полето. Успех през 
новия сезон със семената на Лимагрейн!

Божидар Бонев беше лектор на семинара на Лимагрейн



За 2017 година Лимагрейн ще предложи нови хибри-
ди от всички технологични направления при слънчо-
гледа, отличаващи се с висок добив и маслено съдър-
жание. 

За всяко поле има хибрид, поради това трябва да се 
подхожда диференцирано към генетиката, обърна 
внимание продуктовият мениджър при представяне 
на хибридите слънчоглед. 

„Убеден съм, че в момента няма на българския пазар 
компания, която да има две отделни портфолиа, които 
да работят адаптирано за всяка от двете части на Бълга-
рия. Това правим ние и това е агрономически и иконо-
мически обосновано. В цифрово изражение всяка 
година отчитаме разлики в добивите между Южна и 
Северна България при слънчогледа от порядъка на 20 
до към 35%.“

Важно е да се отбележи, че компанията прави сери-
озна стъпка напред тази година с няколко нови пред-
ложения в различните технологични направления при 
слънчогледа - Клиърфийлд Плюс, Клиърфийлд, конвен-
ционален, както и хибрид, устойчив на трибенурон-ме-
тил.

„Преди години, когато се говореше за масленост на 
хибридите, това беше с чисто научен интерес. В 
последните години обаче нещата се промениха. 
Нашата работа в тази насока дава своите резултати, 
защото в други държави този показател винаги е бил с 
приоритет. Сега берем плодовете на това, което сме 
посели, защото имаме всичко в едно. Това са 5 нови 
хибрида, които са на отлично ниво като продуктивност 
и предлагат висока масленост. Това са LG 50.635 CLP, LG 
54.61 CLP, LG 55.55 CLP, LG 54.63 CL, LG 59.580.

Лимагрейн влага много сериозен ресурс и голяма 
енергия, за да диктува модата в производството на 
семена слънчоглед. Компанията действително е нова-
тор. Първа тя въведе Клиърфийлд технологията, а след 
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това първа разви новата Клиърфийлд Плюс, където в 
момента са съсредоточени и най-големите й усилия. 

Божидар Бонев изключи възможността да се залага 
единствено и само на един хибрид. Разпределянето на 
риска е правилното бизнес решение, подчерта той.

Има хибриди като LG 55.42 CL и LG 55.55 CLP, които са 
незаменими, когато се използват на песъкливи почви и 
при екстензивни услови. С хибрид като LG 56.71 CLP 
вие си гарантирате отлична сигурност и при най-труд-
ните условия. Той е от генерацията хибриди, които 
носят максимална сигурност, което е най-важно, когато 
имате интензивни години като 2014-та и в същото 
време изключително тежки години като 2012-та и 
2015-та. Разбира се, това далеч не изчерпва нуждите на 
фермерите и разнообразието от условия, при които се 
прави земеделие у нас. Точно затова трябва да се 
комбинират силните качества на отделните хибриди. 
Поради тази причина пускаме и хибрид като LG 54.63 
CL, който освен останалите качества има много важно 
предимство, с което да противодейства на сушата - 
ранно узряване. Никой, който гледа по-големи площи 
слънчоглед, не може да засее навреме, когато условия-
та напролет не са благоприятни, както се случи тази 
година - сеитбата беше разтеглена повече от месец. 
Когато имаме такива условия, ни трябва и ранна гене-
тика. Това е LG 54.63 CL.

LG 59.580 е хибрид, устойчив на трибенурон-метил, 
предназначен специално за Южна България и ще 
впечатли производителите на слънчоглед с резултати-
те си при екстремни условия - засушавания, по-непло-
дородни почви и там, където по принцип сушата и 
високите температури са постоянни. 

Единствено Лимагрейн може да предложи такава 
богата диверсификация на портфолиото си по отноше-
ние на изискванията на преработвателите и на търго-
вците на зърно слънчоглед. 

Компанията има основна голяма заслуга за това 
България да се превърне в най-големия производител 
на слънчоглед за ядка. В това направление добре 
познати са: LG 56.61 CL, LG 56.63 CL, LG 56.71 CLР, както и 
новите предложения: LG 50.635 CLP, LG 54.63 CL, LG 
54.61 CLP с едри семки и високо маслено съдържание.

Специален акцент беше поставен на най-иноватив-
ното предложение в лицето на LG 50.635 CLP. „Този 

хибрид е това, което можем да искаме от един слънчо-
глед, подчерта водещият. Не се създават лесно такива 
комплексни продукти. Тук вдигаме нивото значително, 
защото предлагаме отлично съчетание от качества. По 
този начин даваме много силно оръжие в ръцете на 
клиентите си – висока ефективност на полето - тоест 
добив, съчетан с отлични възможности за реализацията 
на продукцията – за масло и ядка. Този хибрид има 
всичко и може да се отглежда навсякъде. Всеки търси 
такива решения и всяко едно време има своите лидери.

Лимагрейн винаги е обединявала традициите и 
иновациите. Винаги се е стремяла да носи максимална 
сигурност, но да я съчетава с все по-високи резултати 
на полето. Това е най-важното, когато говорим за това 
да се прави земеделие в България – там, където на 
сравнително малка площ имаме голямо разнообразие 
от почви и региони с много различен климат.“

Много атрактивна беше и забавната част на вечерта, 
когато домакините от Лимагрейн изненадаха гостите 
си с музикални и танцови поздрави, и оригинална 
томбола с въпроси, вдъхновени от 10-те иновации, 
променили света. А когато стане дума за иновации, 
няма как да не се сетим и за Лимагрейн - компанията, 
която със своята иновативна и висококачествена гене-
тика промени възгледите на земеделците у нас за 
успешна стопанска година и за високи добиви.

На прага на 2017-та екипът на компанията отново е в 
пълна готовност да отговори на очакванията на ферме-
рите и на предизвикателствата на полето. Успех през 
новия сезон със семената на Лимагрейн!


