
През месец октомври 2017 година г-н Алфонс Хореу, 
мениджър иновационни проекти в Limagrain Field 
Seeds, посети България, за да даде официален старт на 
проекта Hydraneo® в България. Защо този проект е от 
толкова голямо значение за Лимагрейн и каква ще 
бъде ползата за българските производители - ще ни 
разкаже нашият гост.

Г-н Хореу, какво накара Лимагрейн да предложи 
решение за управление на риска от засушаване 
при царевицата?

Стресът, който сушата причинява върху растенията, 
засяга повече от 70% от европейските площи с цареви-
ца за зърно и води до загуба на добиви до 80%. Ето 
защо Лимагрейн, чрез своята търговка марка LG, пред-
лага Hydraneo - ново решение за управление на риска 
от засушаване, за да помогне на фермерите да защитят 
своя добив при суша.

Как работи Hydraneo®?
Земеделските стопани считат водния стрес за осно-

вен, многофакторен проблем, а генетиката - за негово 
дългоочаквано решение, макар и не единственото. За 
да намери точната рецепта за разрешаване на пробле-
ма със сушата, а също и да обедини водещите решения 
в тази насока, Лимагрейн разработи проекта Hydraneo® 
- комплексен подход за управление на засушаванията, 
който обединява функционално генетиката с основни-
те рискови фактори чрез предварителна оценка на 
състоянието на локалните условия на отглеждане на 
културата царевица: климатични особености, вид на 
почвата, агрономически практики (сеитбооборот, 
оран, дата на сеитба и торене). В крайна сметка, идеята 
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Нов подход и перспективи в 
управлението на риска от засушаване 

при царевицата
е да се намери решение, което да работи максимално 
ефективно, стъпвайки на всички променливи в земеде-
лието.

Как се прави оценка на риска от засушаване?
За постигането на тази количествена и качествена 

оценка на риска, ние в Лимагрейн разработихме 
официален изчислителен метод (софтуер), който може 
да се използва по време на среща с фермера. В зависи-
мост от получените резултати от софтуерните изчисле-
ния се препоръчва най-подходящата за отглеждане 
царевица, за специфичните условия на всяко едно 
отделно поле, като се правят конкретни препоръки на 
агротехническо ниво, като всичко това е с цел да се 
минимизира риска в максимална степен.

Каква е ползата за фермера в крайна сметка?
Този многофакторен подход позволява на земедел-

ския стопанин да защити по най-добрия начин потен-
циала за добив на растенията при трудни условия, тъй 
като използва LG хибриди, които са толерантни на 
засушаване, най-добре адаптирани за съответната 
област, но също така и най-добрите агрономически 
практики. При условия на суша добивът, получен от 
Hydraneo® хибридите, в комбинация с препоръките ни, 
може да се увеличи значително в сравнение с класиче-
ския подход на земеделие.

Как се създават Hydraneo® хибриди?
Толерантността към засушаване е важен проект в 

изследователските програми на Лимагрейн. От 2010 г. 
насам са инвестирани значителни средства и ресурси, 
благодарение на които екип от специалисти извършва 
постоянни научни изследвания и тестове. Целта е да се 

интегрират по-добре факторите на околната среда в 
нашите селекционни програми, за да се подобрят гене-
тически хибридите. В резултат на много усилия е разра-
ботен специален метод, който позволява да се оцени 
толерантността към засушаване на нашите царевични 
продукти, като през юни 2015 г. този метод получава 
международен патент. 

Как работи този метод за оценка на толерант-
ността на хибридите?

Във всеки опитен участък е необходимо първо да се 
опише естеството, периодът и интензивността на 
водния стрес, за да се оцени толерантността на хибри-
да. Тензиометри и сензори, които постоянно следят 

метеорологичните условия, са поставени на повече от 
сто различни локации в Европа и предоставят инфор-
мация за равнището на ежедневния стрес върху всеки 
отделен опитен участък.

Индексът на стрес, коригиран според степента на 
ранозрелост на хибридите, се изчислява, като се отчита 
водният стрес на почвата и въздуха, както и топлинният 
стрес, нанесен върху културата по време на 
най-чувствителните периоди на развитие на царевицата 
- по време на цъфтеж и наливане на зърното. Добивите 
се измерват отделно за всеки хибрид за всяко поле.

Цялата събрана информация след това се анализира 
от софтуер, който изчислява индекс на устойчивост на 
стрес, който съответства на възможностите на хибрида 
да запазва добива си в ситуация на стрес. Хибридите, 
които получават емблемата на Hydraneo®, са показали 
положителни резултати от проведените тестове през 
няколкогодишния период на тестване. Това впослед-
ствие им гарантира възможност да бъдат по-ефектив-
ни и да осигуряват по-висока рентабилност на произ-
водството в условия на воден и температурен стрес. 
Както знаем, в България няма район, в който отглежда-
нето на царевица да се осъществява при условия, 
които предлагат пълно оползотворяване на потенциа-
ла на културата. Сушата е проблем не само в България, 
но и в повечето европейски страни, но най-много стра-
дат земеделците в Югоизточна Европа, където се прави 
високорисково, неполивно земеделие.

Предлага ли се Hydraneo® другаде в Европа?
Да, Hydraneo стартира успешно в Украйна и Русия, 

две държави, които са силно засегнати от проблема със 
засушаването. Внедряването на Hydraneo® ще продъл-
жи през настоящата кампания в България и Румъния, 
както и по-глобално в други държави в Европа.
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Екипът на Лимагрейн очаква голям интерес към проекта в България, като ще предложи на българските 
производители нови хибриди, успешно преминали дългите тестове, за да докажат качествата си на 
Hydraneo продукти. Ето какво можем да научим от месния екип на компанията и неговото мнение за инова-
цията Hydraneo.
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Божидар Бонев, Продуктов мениджър в Лима-
грейн България

Неразделна част от проекта Hydraneo® са хибриди-
те, с които тази технология работи. Освен това, че 
фермерите могат да се възползват от конкретните 
препоръки на нашата програма, свързани с агротехни-
ката, със сроковете на сеитба, с конкретните особено-
сти на определено поле и през това да пречупят като 
цяло технологията си за отглеждане на царевица, ние 
им предоставяме и продуктови решения към момента 
в лицето на три хибрида от технологията Hydraneo®. 
Постарали сме се те да бъдат в най-важните групи по 
ранозрелост, отглеждани в България. В група 300 пред-
лагаме хибрида LG 30 315. В група 370 имаме напълно 
нов Hydraneo® хибрид царевица LG 31 377. И в група 
450-470 по ФАО излизаме с хибрида LG 30 500. Новото 
ни предложение LG 31 377 е комплексен хибрид с 
много интересни характеристики. Една царевица, 
която освен че може да предложи потенциал за 
добив, може да предложи наистина много висока 
толерантност на средни и силни по сила засушава-
ния. Всъщност, цялата линия от хибриди, които Лима-
грейн предлага в България, се характеризират с доста 
добра толерантност по отношение на температурния и 
водния стрес. Но с технологията Hydraneo® ние 
надграждаме още едно ниво върху това, което в момен-
та имахме, за да можем да предложим една комплексна 
оферта на българския фермер и той да може да се 
възползва по най-добрия начин от особеностите на 
своето стопанство и особеностите на конкретното поле.

Деница Шукина, Рег. търговски мениджър в 
Лимагрейн България за региона на Плевен, Габро-
во, Ловеч и Велико Търново

Основният въпрос, който стои пред нас, е как 
Hydraneo би бил полезен за фермерите. Hydraneo им 
помага да защитят успешно своя добив при суша. Често 
земеделците се колебаят кога да започнат сеитбата на 
царевица, за да успеят да избегнат ранното засушава-
не. Hydraneo успява да оцени прецизно особеностите 
на техните полета и да даде на стопаните най-добрите 
препоръки за тях. Както всички много добре знаем,  
сроковете на сеитба са едно от основните условия, за 
да успеем да минимизираме риска от засушаване. 
Hydraneo е една иновативна програма и аз силно 
вярвам, че тя ще бъде в огромна полза за фермерите 
при отглеждането на царевица.

Венера Данчовска, Маркетинг мениджър в Лима-
грейн България

Съвременното земеделие изисква промяна на 
мисленето и внедряване на нови практики. Като 
междинни култури, обосновано торене, минимизиране 
на обработките и множество други мероприятия. 
Всичко това дава на царевицата сериозно предимство 
в борбата със засушаването и климатичния стрес. Чрез 
конкретни препоръки Hydraneo прави така, че 
фермерите да използват по най-добрия начин 
особеностите на своите полета, като в комбинация 
се предлагат и най-подходящите земеделски прак-
тики. Разбира се, всичко това пречупено през избора 
на подходящия хибрид. 

Димитър Бързаков, Рег. търговски представител 
в Лимагрейн България за Централна Южна Бълга-
рия

Hydraneo е инструмент, който позволява обосновано 
използване на най-подходящите LG хибриди, като 
съблюдаваме и конкретната ранозрелост на хибрида. 
Това е така, защото за да използваме един хибрид 
успешно, неминуемо трябва да комбинираме неговата 
ранозрелост и съответното поле, на което искаме го 
поставим. Само тогава можем да си гарантираме 
добрите крайни резултати. В България - страна, която 
е част от Причерноморския басейн и част от Югоиз-

точна Европа, това е особено важно, тъй като успя-
вайки да избегнем рисковете от засушаване по 
време на цъфтеж и наливане на зърното, е от 
изключително значение за постигане на добрите 
крайни резултати. При нашите условия 50 единици 
ФАО в повечето случаи значително могат да понижат 
стреса по време на критичните фенофази при култура-
та царевица.
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Обикновени царевични хибриди  Hydraneo® царевични хибриди


