
За пореден път екипът на Лимагрейн доказа, че освен 
качествена генетика, предлага и качествено забавле-
ние. В разгара на есенната кампания семенарската 
компания събра свои лоялни клиенти за нестандартно 
приключение. То премина под мотото Лимарейсинг 
2017 и се проведе между 4 и 6 септември в изискан 
хотел край Правец. Фермерите, гости на събитието, 
премериха сили, изобретателност и добро настроение 
в щуро забавление. 

Отборите се състезаваха в различни дисциплини 
като размахваха чукове, мятаха ножове, въртяха ласо, 
обстрелваха мишени с пушки. Най-големи емоции се 
разразиха на финала, където ги чакаше оф-роуд рали, в 
което за време трябваше да се покори труден маршрут 
с чаши пълни с вода. Опазването на водата в чашите 
изискваше изобретателност и ловкост, която донесе 
допълнителни точки на отборите. Както във всяко 
състезание, така и тук най-бързите, ловки и съобрази-
телни състезатели бяха отличени с медали.

Победителите гръмнаха бутилки с шампанско и отне-
соха със себе си награди от най-атрактивните LG 
хибриди слънчоглед и царевица, които Лимагрейн 
предлага на българския пазар. 

Освен спортните си възможности, всички състезате-
ли имаха възможността да покажат и танцови умения. 
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Шампиони и ентусиасти се веселиха под ритмите на 
балканската музика на уникалната Николина Чакърдъ-
кова и нейния ансамбъл. Николина разкри пред гости-
те своята малка тайна - тя беше избрала да прекара 
рождения си ден на сцената пред избраната група от 
скъпи гости на Лимагрейн. 

Забавното мероприятие на Лимагрейн имаше и своята 
полезна за фермерите част. С подробна презентация 
продуктовият мениджър на компанията Божидар Бонев 
представи новостите и акцентите в портфолиото на 
Лимагрейн при пролетниците за 2018 година. Инвести-
циите в научна дейност, добре окомплектовано портфо-
лио от внимателно тествани хибриди в условията на 
Югоизточна Европа, подобрените качествени показате-
ли са причините българските фермери да продължават 
да се доверяват на Лимагрейн и занапред.
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маслодайната култура. Лимагрейн ще предлага от след-
ващият сезон устойчиви генетически хибриди на TuYV – 
най-опасната и вредоносна вирусна болест по рапицата.

При житните култури LG е еталон не само при срав-
нителното държавно сортоизпитване, но и на полетата 
на всеки български фермер. Лимагрейн има най-голяма 
заслуга за повишаване на средните добиви от пшеница и 
ечемик в България през последните 10 години, като 
най-важното е, че повиши конкурентността на фермери-
те до нива, при които  отглеждането на пшеница се 
превърна в бизнес носещ добра доходност

Всичко това е Лимагрейн – поглед в бъдещето, където 
успехът на българският фермер е винаги на хоризонта.

Компанията е неразделна част от успехите на ферме-
рите, отглеждащи слънчоглед в последните 15 години 
още с въвеждането на LG 56.65 M, а в последствие като 
първата семенарска фирма дала път на Клиърфийлд 
технологията в България. Успехите на фермерите се 
дължат на осигуреното трайно устойчиво развитие чрез 
редица иновации в устойчивостта на синята китка и 
маната при маслодайната култура, където Лимагрейн е 
водещ разработчик.

Лимагрейн разполага с всичко при царевицата, наси-
щайки портфолиото за зърно и осигурявайки най-на-
предналата технология за производство на високока-
чествен силаж LGAN – програма за по-висока добивност 
и усвояемост на силажа от животните. Единствено от LG 
и изцяло в услуга на българския фермер, Лимагрейн 
предлага последната иновация за управление на риска 
от засушаване – Hydraneo. Всеки фермер може да оцени 
климатичният риск на своите полета и да се пребори с 
него по най-добрия начин, възползвайки се от Hydraneo.

Лимагрейн направи отглеждането на рапица много 
по-успешно, разработвайки иновативни инструменти, с 
които фермерите застраховат рисковете при културата и 
я правят предвидима и сигурна. Компанията първа 
предложи на българският фермер хибриди с повишена 
устойчивост на разпукване на шушулките. Сега този 
признак се превръща в стандарт. Веднага след това 
предостави на земеделците пълна защитеност от една от 
най-опасните гъбни болести при рапицата – фома. А с 
последната си иновация LG се превръща във фактор при 


