
Лимагрейн през последните 2 години напълно обнови портфолиото си 
в сегмента слънчоглед, работейки в посока селекция на хибриди, пред-
назначени за засушливи условия, воден и температурен стрес. Лима-
грейн разполага с най-добре адаптираното портфолио, обясни 
продуктовият мениджър на компанията за България Божидар Бонев. 
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Новата генетика на Лимагрейн 

надгражда добива
Край с. Кликач компанията направи сериозна заявка за 

лидерска позиция при слънчогледа
Като потвърждение на това, спомена 
добре познатия LG 55.42 CL, минавай-
ки през новата Клиърфийлд Плюс 
технология, представена от LG 55.55 
CLP, новия хибрид LG 50.635 CLP и се 
стигне до някои от хибридите в 
ранния сегмент като LG 54.63 CL. При 
тези екстремни за района условия 
хибридите се представят изключи-
телно стабилно. Генетиката на Лима-
грейн не разчита само на определен 
тип условия, за да извлече потен-
циал, а напротив - при всякакви, 
включително екстензивни, където 
почвите са бедни, а почвените хори-
зонти – плитки, фермерите могат да 
се възползват от предимствата на 
новите продукти, когато сушата 
наистина е екстремна. Тези хибриди 
работят успешно не само в България, 
но в цялата причерноморска зона, 
части от Турция, Украйна и Русия.
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Специален акцент компанията поставя на хибрида LG 
50.635 СLP от новата Клиърфийлд технология, който е 
добре адаптиран както за Южна, така и за Северна 
България. Там, където фермерите очакват наистина 
високи стабилни резултати, той се включва по най-до-
брия начин. Това, което видяха производителите, са 
големи, добре наклонени пити, с цел избягване на 
слънчев пригор. Хибридът надгражда всички основни 
показатели по отношение на добив и масло. Тоест, 
компанията следва стриктно модела за минимум изне-
нади и максимум стабилност. Сеитбената норма е от 
ключово значение, когато очакваме да надградим 
добива, защото всяко паднало растение е загуба. Прин-
ципно, това което прави добива, е брой зърно от 
единица площ. Лишавайки се от определено количе-
ство пити, ние директно губим добив.

Какво трябва да знаем за хибрида LG 55.55 СLP. Това е 
генетика за най-екстремни условия, изключително 
високоадаптивна, при екстензивни условия, към по-бе-
дни почви, към места, където сушата напролет настъп-
ва рано.

Домакин на полския ден край Кликач беше Николай 
Киров, който работи от 7 години с Лимагрейн. Първо 
започнал плахо с пшеницата им, а днес тя заема вече 
100% от площите му. Авеню, Андино, Анапурна са 
сортовете, които ежегодно сее. После заложил и на 
слънчогледа им. Тази година Николай Киров е подгот-
вил грандиозен опит, почти цялото портфолио на 
френската компания, от което се очаква да подбере 
най-подходящите хибриди за стопанството си.


