
Слънчогледови хибриди от нова генерация, устойчи-
ви на синя китка, показа фирма LG по време на открит 
ден в полетата на земеделската кооперация „Клас 2002“ 
в с. Безводица с председател Живко Желязков. Сред 
новите предложения се откроява конвенционалният LG 
50.505 – с максимална устойчивост на синя китка, висок 
потенциал за добив и масло. Проблемът с паразитното 
растение става все по-сериозен както в Южна България, 
така и в Добруджа, затова LG предлага продукти с гене-
тична устойчивост на синя китка. 

На полето фермерите видяха и предложения от 
най-новата технология – Клиърфийлд плюс. Това са 
хибридите LG 56.71 CLP, LG 50.545 CLP и LG 50.635 CLP. 
„Разполагаме с два много ранни и много атрактивни 
хибрида като LG 54.63 CL и LG 54.61 CLP. Те работят по 
най-добрия начин при засушаване, но притежават отли-
чен потенциал за добив и масло“, поясни пред земедел-

Фирма LG излиза на пазара и с първия Експрес толе-
рантен хибрид LG 59.580 SX - с висока продуктивност, 
представящ се по най-добрия начин при стрес и 
засушаване. 

„Нашите селекционери работиха много сериозно 
през последните години и направихме портфолиото си 
още по-конкурентно, заяви още Божидар Бонев. - При 
слънчогледа предлагаме изключително стабилни, 
надеждни, високопродуктивни и с много добро масле-
но съдържание хибриди. През следващите години 
безспорно ще заемем подобаващ дял в стопанствата на 
българския фермер. Едно от най-добрите ни предложе-
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Живко Желязков, председател на кооперация „Клас 2002“ в
с. Безводица  

Високопродуктивни хибриди 
при пролетните култури от LG!

Опитни полета с царевица и слънчоглед бяха 
представени край с. Безводица

ските стопани Божидар Бонев, продуктов мениджър на 
LG за България. 

За тези, които са се насочили към отглеждането на 
високоолеинови слънчогледи, е предложението LG 
54.52 HO CL. 

ния е хибридът LG 50.635 CLP - ново поколение, с потен-
циал за добив, висока масленост, едрина на семките. 
Естествено, имаме и напълно нови предложения като 
LG 50.545 CLP, който освен изключителен потенциал за 
добив има и много едра ядка. Това го прави атрактивен 
за тези предприятия, насочили се към белене на слън-
чоглед.“
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Божидар Бонев, продуктов мениджър на Лимагрейн за България 

ния е хибридът LG 50.635 CLP - ново поколение, с потен-
циал за добив, висока масленост, едрина на семките. 
Естествено, имаме и напълно нови предложения като 
LG 50.545 CLP, който освен изключителен потенциал за 
добив има и много едра ядка. Това го прави атрактивен 
за тези предприятия, насочили се към белене на слън-
чоглед.“

При царевицата опитните парцели включваха хибри-
ди с ФАО от 300 до 480. Фермерите видяха в развитие LG 
30.315, LG 30.369/Limanova, LG 30.389, LG 34.75 и LG 
30.500. Продуктовият мениджър Божидар Бонев пред-
стави отделните хибриди и разясни характеристиките 
им. Акцент беше поставен върху спазването на сеитбе-
ната норма, за да се постигне равномерен посев с 
добре изхранени и озърнени кочани. 

„При царевицата имаме добре подбрано портфолио. 

Освен познатите Limanova и LG 30.389, фермерите могат 
да се възползват от LG 30.500 с късно ФАО 480, за да 
получат максимума като потенциал за добив. Напролет 
ще изненадаме стопаните с два нови хибрида с 370 ФАО 
и 450 ФАО“, допълни още Божидар Бонев. 

На финала на жътвената кампания по прибиране на 
рапица и пшеница LG отчита отлично представяне на 
своите хибриди и сортове при есенните култури. „Лима-
грейн се доказа, че е лидерска компания по отношение 
на есенните култури пшеница, ечемик и рапица. Сорто-
вете пшеница се утвърдиха и вече имаме много заявки 
за семена“, разясни Димитър Петъков, търговски мени-
джър на LG за Североизточна България. 

В редица стопанства от сортовете пшеница на LG са 
ожънати рекордни добиви. Топ продукти в портфолио-
то на компанията са сортовете Авеню и Анапурна, от 
които резултатите са надминали 1 тон/дка почти във 
всеки регион на страната. Земеделската кооперация в 
Безводица е ожънала 3000 дка с пшеници на LG, от 
които са прибрани високи добиви, сподели Живко 
Желязков. 

При царевицата топ хибридът, на който фермерът 
залага, е LG 30.315 с ФАО 300. Една трета от площите му 
с тази култура е заета с този хибрид. 

При ечемика са утвърдени сортовете Герлах, Казано-
ва и новият Занзибар, които се представят с отлични 
добиви в цялата страна.

Настоящата стопанска година се оказа много добра и 
за рапичната селекция, като резултатите надхвърлят 
500 кг/дка. Най-атрактивни са хибридите Арсенал и 
Астроном, които са фаворитите на всяко поле. 


