
Стабилност при екстремни климатични условия и 
гарантирани добиви – това е отличителната черта на 
генетиката на LG при царевица и слънчоглед. Въпреки 
3-месечната суша в Добруджа през изминалото лято, 
земеделската кооперация в село Гурково отчита 
добиви над средните за региона. В нея се обработват 28 
000 дка земя, разположени в землищата на селата 
Тригорци и Гурково, като 30% от семената, които се 
използват, са селекция на LG. От шест години земедел-
ската кооперация разчита на успешното партньорство 
с екипа на френската компания. 

Един конвенционален и три Клиърфийлд хибрида е 
заложил през изтеклата стопанска година председате-
лят Тодор Моралийски. Конвенционалният LG 50.505 е 
средно ранен, с висока масленост и потенциал за 
добив. Толерантен е на засушаване, притежава много 
добър здравен профил. Подобни характеристики 
притежава и Клиърфийлд хибрида LG 55.42 CL, но е 
предназначен вече за силно заплевелени полета. 
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Хибридите на LG с много добро 
представяне в Крайморска Добруджа 

Земеделската кооперация в с. Гурково разчита на френската селекция 
за стабилни и сигурни резултати при царевица и слънчоглед

Галина Недкова
Новите Клиърфийлд хибриди LG 54.61 CLР и LG 55.55 

CLР са с отлична стабилност при представянето си. 
Имат много добро озърняване на питата и здравина на 
стъблото. Всички слънчогледови хибриди на Лима-
грейн имат масленост над стандарта от 44%, отчитат от 
кооперацията. Въпреки екстремните условия, средните 
добиви от слънчоглед надминават 300 кг от декар. 

„Резултатите са под миналогодишните добиви, разка-
за Тодор Моралийски. - Основната причина беше трай-
ното засушаване през летните месеци – юли, август и 
септември. Това оказа влияние върху развитието на 
културите и оттам - върху средния добив. Въпреки това, 
всички хибриди се представиха с над средните резулта-
ти в региона, т.е. отчитаме добиви малко над 300 кг/дка. 
При конвенционалния хибрид имаме 350 кг/дка, докато 
при останалите – малко над 300 кг/дка.“

Тодор Моралийски е категоричен, че хибридите на LG 
са се представили много добре и не отстъпват по нищо 
на продуктите на конкурентните фирми. 

Един от Клиърфийлд хибридите в 
полетата на кооперацията се оказва 
особено впечатляващ и напролет 
отново ще заеме място на площите 
на кооперацията. LG 54.61 CLP е 
ранен, със стабилно представяне и 
толерантност на суша. В коопераци-
ята се сее в полета с повече плеве-
ли. При равни условия в сравнение 
с конкурентен хибрид, LG 54.61 CLP 
се отличава с много по-добро пред-
ставяне. 

Заради спецификата на краймор-
ския регион и сушата по време на 
вегетация през това лято, Тодор 
Моралийски се насочва към ранни 
хибриди царевица. Най-впечатлява-
що представяне в полетата му има 
хибридът Шърли с ФАО 300. Той е 
тип конски зъб, толерантен на 
основните болести, изключително 
пластичен. При интензивни условия 
на отглеждане успява за разгърне 
потенциала си и да даде високи 
добиви. Тъй като е ранен, използва 
почвената влага, натрупана до нача-
лото на лятото. При среден добив от 
560 кг/дка, от Шърли са отчетени 
резултати над 800 кг/дка. 

Още два френски хибрида царе-

вица се сеят в кооперацията в село Гурково. И двата са утвърдени заради 
толерантността им на засушаване и стабилно поведение при стрес. LG 
30.315 също е в група 300 по ФАО - с много висока продуктивност и отлич-
но поведение при засушаване и температурен стрес. Този продукт е от 
линията HYDRANEO. Хибридът LG 30.389 е с ФАО 380, предназначен за 
широко райониране. Подходящ е за почви с добро влагозадържане, дава 
много добри резултати при поливни условия.

Тодор Моралийски смята и през новия сезон отново да се довери на 
изпитаната генетика на Лимагрейн. 



Стабилност при екстремни климатични условия и 
гарантирани добиви – това е отличителната черта на 
генетиката на LG при царевица и слънчоглед. Въпреки 
3-месечната суша в Добруджа през изминалото лято, 
земеделската кооперация в село Гурково отчита 
добиви над средните за региона. В нея се обработват 28 
000 дка земя, разположени в землищата на селата 
Тригорци и Гурково, като 30% от семената, които се 
използват, са селекция на LG. От шест години земедел-
ската кооперация разчита на успешното партньорство 
с екипа на френската компания. 

Един конвенционален и три Клиърфийлд хибрида е 
заложил през изтеклата стопанска година председате-
лят Тодор Моралийски. Конвенционалният LG 50.505 е 
средно ранен, с висока масленост и потенциал за 
добив. Толерантен е на засушаване, притежава много 
добър здравен профил. Подобни характеристики 
притежава и Клиърфийлд хибрида LG 55.42 CL, но е 
предназначен вече за силно заплевелени полета. 
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Слънчогледов хибрид LG 54.61 CLP

Новите Клиърфийлд хибриди LG 54.61 CLР и LG 55.55 
CLР са с отлична стабилност при представянето си. 
Имат много добро озърняване на питата и здравина на 
стъблото. Всички слънчогледови хибриди на Лима-
грейн имат масленост над стандарта от 44%, отчитат от 
кооперацията. Въпреки екстремните условия, средните 
добиви от слънчоглед надминават 300 кг от декар. 

„Резултатите са под миналогодишните добиви, разка-
за Тодор Моралийски. - Основната причина беше трай-
ното засушаване през летните месеци – юли, август и 
септември. Това оказа влияние върху развитието на 
културите и оттам - върху средния добив. Въпреки това, 
всички хибриди се представиха с над средните резулта-
ти в региона, т.е. отчитаме добиви малко над 300 кг/дка. 
При конвенционалния хибрид имаме 350 кг/дка, докато 
при останалите – малко над 300 кг/дка.“

Тодор Моралийски е категоричен, че хибридите на LG 
са се представили много добре и не отстъпват по нищо 
на продуктите на конкурентните фирми. 

Един от Клиърфийлд хибридите в 
полетата на кооперацията се оказва 
особено впечатляващ и напролет 
отново ще заеме място на площите 
на кооперацията. LG 54.61 CLP е 
ранен, със стабилно представяне и 
толерантност на суша. В коопераци-
ята се сее в полета с повече плеве-
ли. При равни условия в сравнение 
с конкурентен хибрид, LG 54.61 CLP 
се отличава с много по-добро пред-
ставяне. 

Заради спецификата на краймор-
ския регион и сушата по време на 
вегетация през това лято, Тодор 
Моралийски се насочва към ранни 
хибриди царевица. Най-впечатлява-
що представяне в полетата му има 
хибридът Шърли с ФАО 300. Той е 
тип конски зъб, толерантен на 
основните болести, изключително 
пластичен. При интензивни условия 
на отглеждане успява за разгърне 
потенциала си и да даде високи 
добиви. Тъй като е ранен, използва 
почвената влага, натрупана до нача-
лото на лятото. При среден добив от 
560 кг/дка, от Шърли са отчетени 
резултати над 800 кг/дка. 

Още два френски хибрида царе-

вица се сеят в кооперацията в село Гурково. И двата са утвърдени заради 
толерантността им на засушаване и стабилно поведение при стрес. LG 
30.315 също е в група 300 по ФАО - с много висока продуктивност и отлич-
но поведение при засушаване и температурен стрес. Този продукт е от 
линията HYDRANEO. Хибридът LG 30.389 е с ФАО 380, предназначен за 
широко райониране. Подходящ е за почви с добро влагозадържане, дава 
много добри резултати при поливни условия.

Тодор Моралийски смята и през новия сезон отново да се довери на 
изпитаната генетика на Лимагрейн. 

Царевичен хибрид LG 30.389


