
От климатична гледна точка 2017 година беше много 
пъстра, като остави след себе си стопани, които дори и 
не са мечтали за добивите, които прибраха в складове-
те си, до региони, в които опустошителни градушки и 
бури събориха цялата реколта на земята. Картината 
беше различна за производителите от двете страни на 
Стара планина, където традиционно се отчитат разли-
ки между 20-30% в добивите. Такава беше изтеклата 
година и земеделците за пореден път осъзнаха колко е 
важно да имаш верен спътник до себе си, когато приро-
дата се опълчва с най-яростна сила, показвайки своята 
стихийна мощ и непреклонност пред труда и усилията 
на хората.

В трудни години, когато климатичните условия са 
толкова разнообразни, качеството на използваната 
генетика е от голямо значение, тъй като може да окаже 
съществено влияние върху процента на загубите от 
продукцията. 

В Лимагрейн от години работим върху съчетанието 
на всички най-важни стопански качества при слънчо-
гледа като стабилност и устойчивост на суша, но не 
забравяме и важността на качеството на продукцията, 
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ВСЯКО ПОЛЕ ИМА НУЖДА ОТ 
СВОЯ ВЕРЕН СПЪТНИК

а именно - масленост, едрина на семките, процент ядка, 
продуктивност и всички важни агрономически качест-
ва при тази култура. Нашата мащабна опитна програма 
дава възможност да ви препоръчаме правилния 
хибрид за конкретното поле. В момента Лимагрейн има 
най-богатото портфолио хибриди, работещи при 
трайни засушавания, показващи отлична стабилност 
при отглеждане както в Южна, така и в Северна Бълга-
рия. Разполагаме и с набор от хибриди с много висока 
масленост във всички технологични сегменти, позво-
ляващи реализация на продукцията както за масло, 
така и за ядка. В нашето обновено портфолио могат да 
се намерят хибриди, които показват потенциал и 
стабилност в представянето при всякакви условия на 
отглеждане и са предназначени за широко районира-
не. 

През изминалата стопанска 2017 година новият 
хибрид LG 50.635 CLP спечели заслужено вниманието 
на земеделските стопани. Той е комплексен хибрид с 
топ представяне и лидерски качества - хибрид, на 
който Лимагрейн се доверява напълно. Той е универса-
лен, защото задоволява тези, които изкупуват продук-

ция и за двата сегмента – за ядка и за масло. Представя-
нето му и в двете части на България е много конкурент-
но и стабилно. При нормална гъстота на отглеждане 
никога няма да наблюдавате проблеми със слънчев 
пригор или някакви други аномалии, свързани с 
биологията на растенията. Това, с което разполагате, са 
едни добре облистени и балансирани растения, които 
осигуряват нужното засенчване на редовете и в 

същото време следваме линията да ви предлагаме 
продукти, устойчиви на Мана и Синя китка. И ако при 
синята китка имаме в момента 7 раси, то при маната 
видовото разнообразие е голямо и там усилията, които 
селекционерите и изследователите влагат, са огромни.

Както знаем обаче, резултатите се мерят, когато 
стоката се постави на кантара. Добиви, добиви и пак 
добиви… 
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LG 50.635 CLP
добиви 2017 година

Северна България

LG 50.635 CLP
добиви от 2017 година

Южна България
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Хибридите на Лимагрейн винаги се отблагодаря-
ват с високи добиви, а земеделците остават довол-
ни от постигнатите резултати. Ето какво споделят 
стопаните, които са отглеждали хибрида LG 50.635 
CLP през 2017 година:

Станислав Стоянов, ЗКПУ „Ябълково“, с. Ябълково,
общ. Димитровград, и Димитър Бързаков, рег. представител 

на Лимагрейн за Пловдив, Хасково, Димитровград
Митко Господинов, „Агрокомерс – Митко Господинов“ ООД,
гр. Добрич, и Димитър Петъков, рег. мениджър за Добрич и 

Силистра и Стефан Стефанов, рег. представител за
Добрич и Силистра

Станислав Стоянов, ЗКПУ Ябълково, 10 000 дка 
с. Ябълково, общ. Димитровград, обл. Хасково
Миналата година пробвах от новата генетика на 

Лимагрейн и сях от хибрида LG 50.635 CLP. Много съм 
впечатлен от неговото представяне – добър хабитус, 
питата му е по-особена - не може да се сбърка с друг 
хибрид. Цялата продукция продадохме за олио. Хибри-
дът се представи изключително добре и даде висок 
среден добив. През 2018 година задължително ще сея 
отново LG 50.635 CLP.

Вълко Вълков , ЗП Вълко Вълков, 5000 дка
с. Любен, общ. Съединение, обл. Пловдив
Резултатите от полето бяха добри, а за миналата 

тежка година, имайки предвид количеството на вале-
жите и дългия период с високи температури, даже 
може да се каже, че бяха и много добри. Това, което ми 
направи впечатление при LG 50.635 CLP, беше по време 
на жътва и по-точно начина на овършаване от комбай-
на, което се дължи според мен на много добри показа-
тели на самия хибрид. Предполагам, че причината е в 
малко по-тежката семка, която има повече масленост, 
но ако с една настройка на комбайна жънеш някакъв 
друг хибрид, спрямо LG 50.635 CLP, при него загубите 
ще бъдат поне с 5% по-малко, в сравнение с другия 
хибрид. 

Росен Райков, Агротроя ООД, 6 300 дка
гр. Шумен, кв. Макак 
Миналата година пробвахме LG 50.635 CLP и той се 

представи много добре, макар че малко го очука 
градушката. При нас добиви от 300 кг/дка са изключе-
ние, а отчетохме среден добив за стопанството 250 
кг/дка, което отдаваме на добрите хибриди. 

Росен Райков, „Агротроя“ ООД, гр. Шумен, и Тодор Новаков,
рег. мениджър за Шумен, Търговище, Варна

Митко Господинов
Агрокомерс – Митко Господинов ООД, 11 000 дка 
гр. Добрич
От слънчогледа съм много доволен. Вече втора 

година имам от хибридите на Лимагрейн, като замених 
с тях част от конкурентните хибриди в стопанството. 
През 2017 г. засях от хибрида LG 50.635 CLP. За тази 
година отново ще заложа на него, защото той беше 
най-силният ми хибрид, най-добре развитите растения 
на полето. Който минеше, всеки го сочеше за пример. 
Има много силен старт, хибрид с добър хабитус, плътно, 
дебело стебло - да ти е приятно да го гледаш. Продук-
цията беше предназначена за масло, като ние сами си 
правим замервания на маслеността и мога да каже, че 
LG 50.635 CLP добре се отплати. Имаше добри маслени 
показатели в рамките на 45-46%. 

Даниел Късовски, Агрофинанс-Н ООД, 6000 дка
гр. Русе
През 2017 година имахме общо 1400 дка от два 

хибрида на Лимагрейн - LG 50.635 CLP и LG 56.71 CLP. 
Доволен съм от тяхната стабилност, тъй като в различ-
ни землища дават еднакъв добив, като винаги спазваме 
технологията препоръчана от търговския представи-
тел на Лимагрейн. 

Слънчогледите на Лимагрейн се отличават с устойчи-
вост на полягане, сухоустойчивост, стабилност на 
добивите през годините. Наблюдавал съм различни LG 
слънчогледи през годините, в които работим с тях и 
досега никога не са ме разочаровали. 

Йовко Димитров, Йовко Димитров - Сидар АД,
27 000 дка 
с. Професор Иширково, Силистра
От почти 20 години работя с Лимагрейн и сея LG 

слънчогледи. От техните хибриди съм много доволен. 
През миналата стопанска година имахме слънчоглед 

LG 50.635 CLP, който ни беше основен хибрид. 
Имаше голяма буря, но за радост тя засегна растени-

ята само на площ около 50 дка. Въпреки това прибрах-
ме добив от 350 кг/дка от LG 50.635 CLP За сравнение 
мога да кажа, че средният добив в стопанството е 337 
кг/дка. 

Харесвам този хибрид – има хубаво стъбло, здраво, 
питата е голяма и при едно малко по-хубаво време 
добрият добив е гарантиран. 

От двата хибрида на Лимагрейн, които имах миналата 
година, измерихме средна масленост от 48%. Много 
съм доволен. 
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Бисер Баев, „Агробиотрейд“ ООД, гр. Силистра, и Димитър 
Петъков, рег. мениджър за Добрич и Силистра, и Стефан 

Стефанов, рег. представител за Добрич и Силистра
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Бисер Баев, Агробиотрейд ООД, 5000 дка
гр. Силистра, землището на село Смилец
Работя с Лимагрейн от 1999 година. Сях от новия LG 

50.635 CLP и съм доволен от постигнатия резултат от 
370 кг/дка. Направих едно азотно вкарване със сеитба-

та и няма други подхранвания. Резултатът е много 
добър както за моето стопанство, така и за региона. 
Нямам използван фунгицид, нямам допълнително 
внасяне на листен тор, за нашия район и нашите терени 
това е много добро постижение. Специално LG 50.635 
CLP беше засят в хълмист регион, силно наклонен 
терен, а хибридът се представи много добре. Правя 
сравнение с други хибриди, които отглеждам, както и с 
други технологии – LG 50.635 CLP се представи най-до-
бре.

Иванка Личева, ЗКПУ Славяни, 10 000 дка 
гр. Славяново, обл. Плевен
При нас за това, което имаме като технология, като 

икономически възможности и агротехника, най-добри-
ят добив, който имаме, е от слънчоглед на Лимагрейн. 
Считам, че това се дължи именно на качествата на 
добрия хибрид. Средният добив от LG 50.635 CLP е 329 
кг/дка. 

А средният добив общо за стопанството е 254 кг/дка 
от общо 3000 дка площ за слънчогледа. 

Предвид състоянието на нашите полета по отноше-
ние на плевелите, предвид това, което сме видели като 
резултати от хибридите на LG, предвиждам през проле-
тта на 2018 година LG 50.635 CLP да бъде застъпен 
отново като хибрид, който има добър краен резултат. 
Като технология отговаря на нашите нужди за изчист-
ване на полетата. 

Стефан Попов, Агротех-72 ООД, 20 000 дка
с. Абланица, обл. Ловеч
Работя с хибридите на Лимагрейн от много години и 

разчитам на LG 56.61 CL и LG 56.63 CL, които дават 
добиви при трудни условия на отглеждане. Миналата 
година изпробвахме и LG 50.635 CLP, който даде много 
добри резултати. През следващата стопанска година 
отново ще заложа на Лимагрейн слънчоглед, който 
вече дори съм си поръчал. 


