
През 2017 г. Лимагрейн предлага на българските 
фермери отлични решения при двете основни пролет-
ни култури – царевица и слънчоглед. „При слънчогледа 
продължаваме да развиваме двата основни сегмента – 
за едра ядка и за производство на масло, където 
новите предложения са 5. Новите предложения са в 
Клиърфийлд технологията, конвенционалната и един 
Експрес хибрид, който е предназначен основно за 
фермерите от Южна България. При царевицата фоку-
сът е върху сухоустойчиви хибриди и на тази база 
новите предложения от технологичната линия 
HydraNeo са две, подчерта по време на изложението 
АГРА Божидар Бонев, продуктов мениджър в Лима-
грейн България.
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Димитър Петъков, търговски мениджър за Севе-
роизточна България в Лимагрейн: „Акцентираме 
върху двата хибрида слънчоглед LG 50.635 CLP и LG 
56.71 CLP, които се характеризират с отличен потен-
циал за добив, устойчивост на синя китка, на засушава-
не, подходящи са за райониране в цялата страна. 
Преработвателите също са доволни, защото хибридите 
са подходящи както за производство на масло, така и 
за производство на белена ядка.“

Димитър Бързаков, търговски представител за 
Централна и Южна България в Лимагрейн: „От тази 
година предлагаме нов конвенционален слънчогледов 
хибрид за масло - LG 50.505. Притежава отличен потен-
циал за добив, висока масленост на семките и отлично 
представяне в условия на засушаване.“

Христо Христов, търговски мениджър за Югоиз-
точна България в Лимагрейн:  „Хибридите LG 55.42 CL 
и LG 55.55 CLР са изключителна селекция за Южна 
България. Отличават се с висока сухоустойчивост, 
изключително висок потенциал за добив, устойчивост 
на високи температури. Това са адаптивни растения, 
подходящи за бедни и слаби почви.

Подготвили сме изненада с новия LG 59.580, който е 
Express толерантен хибрид (устойчив на трибенурон- 
метил) и неговото място определено е в Южна Бълга-
рия. Той е за местата, където сушата е ежегоден 
проблем, и там където условията са най-тежки.“

Деница Шукина, търговски представител на 
Лимагрейн за Плевен и Велико Търново:  „В царевич-
ното ни портфолио залагаме на първо място на хибри-
ди в група 300 по ФАО, които са най-сигурните, най- 
бързо прибиращите се, най-безрисковите и най-плас-
тичните. Хибридите от 360 до 400 по ФАО са най-търсе-
ните на българския пазар. В група 480 по ФАО присъст-
ва селекция, която най-добре се представя в Южна 
България при поливни условия, а за Северна България 
може да бъде и при неполивни условия. Всички хибри-
ди на Лимагрейн са многоредови, с дълги кочани, 
тънка какалашка и високо хектолитрово тегло.  LG 
30.315 е изключително продуктивен ранен хибрид, с 
възможно най-високата устойчивост на стрес и засуша-
ване. Той се представя отлично две поредни години на 
производствени площи. Следващият хибрид в портфо-
лиото е Лиманова, типичният хибрид за зърно. Прави 
компактни растения, с много добре развита коренова 
система. Всичко в хибрида работи в посока той да 
успее да усвои максимално добре почвената влага или 
това е винаги конкурентен хибрид. LG 30.389 има 
изключително добра стабилност и е с много добра 
сухоустойчивост.

LG 30.500 е новото предложение на Лимагрейн, което 
изключително добре се представя в демонстрационни 
опити и на производствени площи. Има едри и дълги 
кочани с много добре позиционирани семена.“

От личен опит удовлетвореността си от рабо-
тата си с генетиката на Лимагрейн изразираха 
Николай Алексиев и Росен Васев от района на 
Добрич, Калоян Костадинов от Силистра, Пламен 
Генчев от област Русе и още много земеделци в 
цялата страна.

Ще намерите изключително изгодни предложения за 
покупка на хибриди царевица и слънчоглед в дистри-
буторската мрежа на Лимагрейн. За актуалните промо-
ции може да се свържете и с екипа на компанията в 
страната.
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