
Лимагрейн влезе в сезон 2018 при рапицата с 
лидерски продукти и амбиции за водеща роля при 
зимната маслодайна рапица не само в България, но и 
в Европа. След завоюваните през последните години 
пазарни позиции, когато LG удвояваше всяка година 
продажбите си, дойде ред и на това, което всички очак-
ват от селекционер от такъв калибър – да покаже, че 
може повече. Първата и най-сериозна крачка Лима-
грейн прави с цели 4 нови хибрида от последно поко-
ление - LG Архитект, LG Аспект, LG Анистън и 
LG Абсолют. Тази новина носи две послания – по-висо-
ка продуктивност и недостижима досега сигурност в 
представянето. Селекционерите на компанията създа-
ват нов клас продукти, които са без аналог в техноло-
гично отношение. Успехите на LG при рапицата в Бълга-
рия са свързани не само с високите добиви, но най-ве-
че със сигурността, която носят. И тук идва второто 
послание към производителите на рапица – Лима-
грейн защитава рапичните си хибриди най-добре, а 
по този начин и интересите на стопаните. Как се 
случи това?
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ПО-ВИСОКА ПРОДУКТИВНОСТ И 
НЕДОСТИЖИМА СИГУРНОСТ В ПРЕДСТАВЯНЕТО  

Неразпукани шушулки рапица Разпукани шушулки с разпиляно зърно 

Изминаваха едва 5 години, откакто Лимагрейн за 
пръв път предложи на българския фермер рапици с 
отлична устойчивост на нежелано разпукване на 
шушулките. В началото това изглеждаше като екзотика, 
но сега едва ли има някой, който да се съмнява в значи-
мостта на тази изключително важна технологична 
иновация. Климатът става все по-непредсказуем, с 
ясно изразен континентален характер, носейки 
бури, градушки, проливни дъждове и силни ветрове в 
преджътвения период, и по време на самата жътва. 
Неслучайно Арсенал, Астроном и Атензо са предпочи-
тани от рапичарите. С тях загубите от зърно, които 
достигат до 50 и повече процента от заложения добив, 
се ограничават значително. И това са преките физиче-
ски загуби, но проблемите със самосевки в последва-
щите култури и години е нещо, което е невъзможно да 
се оцени. За пореден път през 2018 година в едни и 
същи землища, където е имало бури и градушки, от 
Арсенал и Астроном бяха постигнати добиви с 30-150 
кг повече, отколкото от продукти без вграден ген за 
устойчивост на разпукване на шушулките. 
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Вляво - LG Арсенал със здрави шушулки, вдясно до него - конкурентен хибрид с разпукани шушулки

Генетиката на Лимагрейн притежава отлична полигенна устойчивост на Фома

Такъв документиран случай бяха и резултатите от 
официално изпитване в Станцията по сортоизпитване в 
Бръшлен, където през 2017 година двудневни пролив-
ни дъждове, придружени с бури, доведоха до сериозни 
загуби. Тогава резултатите от LG Архитект в официал-

но изпитване бяха 406 кг/дка, докато за двата офици-
ални стандарта те паднаха съответно до 340 и 210 кг от 
декар. От излизането на Арсенал на пазара всички 
хибриди рапица на Лимагрейн носят ген за устойчи-
вост на разпукване на шушулките.

   Другата фундаментална стъпка, с която Лимагрейн 
издигна сигурността до най-висока степен, е пускането 
на пазара за първи път на хибриди генетически устой-
чиви на Фома. Новият RLM7 ген опазва изцяло рапица-
та от болестта, като икономическите загуби са сведени 
практически до нула. Това е част от успеха на водещите 
Арсенал, Атензо, Астроном и Конрад CL. Освен че 
работи в насока моногенна устойчивост към Фома, 

   Третият стълб, върху който хибридите на Лимагрейн 
градят стабилността и високите резултати, е генетиче-
ска устойчивост на вирусната болест TuYV или т.нар. 
Жълта вироза. Това е иновация, чиито значение е огро-
мно. Защо? Защото няма алтернатива! Със забраната на 
редица основни инсектициди за третиране на семена и 
с глобалното повишаване на температурите преносите-
лят на Жълтата вироза - Зелената прасковена листна 
въшка ще бъде все по-труден за контрол. Ограничител-
ните мерки имат частичен ефект и ни е нужно средство, 
което да решава проблема генерално. Такова средство е 
генетическата устойчивост срещу вируса на TuYV. Това е 
и причината последните 2 години да се отчитат значи-
телни разлики в добивите между устойчивите и неустой-
чивите на Жълта вироза хибриди във всички европей-

Лимагрейн разполага с генна банка от линии, които 
показват отлична полигенна устойчивост към 
болестта. Такъв е примерът с Артога и голяма част от 
съвременните хибриди, които без вграден RLM7 ген за 
устойчивост се справят много добре срещу болестта. 
Фермерите могат да се доверят напълно на такава 
двойна защита срещу Фома, а както знаем, тя е една от 
най-вредоносните болести по рапицата.

ски държави - големи производители на рапица. Така 
иновативният LG Архитект се превърна през 2017 
година във водещ продукт на европейско ниво. Той 
беше категоричен в резултатите си във Франция, Герма-
ния, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Австрия. С LG 
Архитект у нас идва цяло поколение устойчиви на 
Жълта вироза хибриди – LG Абсолют, LG Анистън и LG 
Аспект, които българските производители ще могат 
да имат в своите стопанства още през тази година. 

Единствено Лимагрейн в момента предлага такава 
защитеност на хибридите си от най-опасните 
проблеми при рапицата. LG Абсолют и LG Анистън са 
единствените на пазара, които имат пълна тройна 
генетическа  защита - срещу разпукване на шушулки-
те, Фома и Жълта вироза.



Жълтата вироза е болест, причинена от вируса TuYV, който е масово разпространен в Европа
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    Лимагрейн е най-иновиращата компания при рапица-
та в последните години, но отвъд технологичните 
предимства, с които безспорно продуктите на компа-
нията разполагат, стои отличното сътрудничество 
между двата селекционни центъра на компанията – в 
Германия и Франция. Ясната визия за бъдещето е това, 
което тласка селекционерите в правилната посока. 

Лимагрейн работи с всички селекционни методи, което 
разширява неограничено възможностите. LG предлага 
всичко – хибриди с по-ефективно използване на 
азота; хибриди, генетически устойчиви на Гуша по 
зелето, с високо съдържание на Омега мастни кисе-
лини.
Лимагрейн създава бъдещето на рапицата!
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Живко Петров 

СКС „Раковски“, 19 000 дка
Танка Тенева – председател на кооперацията 
гр. Димитровград, обл. Хасково
През 2017 година засяхме част от едно от полетата си 

с хибриди рапица на Лимагрейн – Арсенал, Астроном, 
Архитект, Анистън, Конрад. На същото поле имахме и 
хибриди на други семенарски компании. През 
есенно-зимния период и след възстановяване на 
вегетацията през пролетта, условията като цяло 
позволиха хибридите да се развият много добре и да 
заложат висок добив. В периода на наливане и 
узряване на рапицата на 18.05.2018 г. в района на гр. 
Димитровград падна градушка, която нанесе сериозни 
щети и значително компрометира посева. Ние 
застраховаме посевите с рапица и признатите щети от 
застрахователя бяха 30%. Въпреки възникналите 
условия, отчетеният добив от посева с хибриди на 
Лимагрейн беше много добър, хибридите направиха 
силно представяне и надхвърлиха очакванията ни. 
Отдаваме това на качествата, които хибридите на LG 
притежават и най-вече на неразпукливостта на 
шушулките. В година, като тази, с усложнена 
климатична обстановка, това категорично даде 
предимство на LG хибридите и представянето им беше 
по-добро, за разлика от конкурентни хибриди, където 
реализираните загуби в резултат на разпиляване на 
зърно бяха много по-големи. Определено значителна 
част от площите с рапица в нашето стопанство през 
този сезон ще бъдат засети с хибриди на Лимагрейн.

Власови ООД, 
Маломир Власов – управител 
гр. Разград, обл. Разград 
Въпреки силната градушка, която падна в нашия 

регион, Арсенал издържа най-много и шушулките му 
останаха най-здрави от всички хибриди на полето.

ЕТ Димитър Митрев, 5 000 дка
Цветан Митрев – управител 
гр. Ивайловград, обл. Хасково
През 2017 година заложихме демо поле с хибриди 

рапица на Лимагрейн – Арсенал, Астроном, Анистън, 
Архитект. За първа година сеем техни хибриди при тази 
култура. През вегетацията хибридите направиха добро 
развитие. Климатичните условия около и по време на 
нормалния за района жътвен период бяха доста небла-
гоприятни и не успяхме да приберем навреме продук-
цията. Хибридите на демо полето прибрахме след 
дъждовете и за наша голяма изненада, въпреки много 
закъснялата и продължителна жътва, шушулките не 
бяха отворени и нямаше разпиляване на зърно по 
полето. За сравнение при конкурентните хибриди 

загубите в резултат на разпукване на шушулките бяха 
значителни и добивът беше по-нисък с около 30%. От 
хибридите на LG реализирах добри за района и година-
та добиви от около 200 кг/дка. Те показаха, че имат 
потенциал и всички необходими качества, затова наме-
ренията ми са през настоящия сезон да заложа техни 
хибриди на производствени площи в стопанството.

ЕТ Живко Петров, 7 000 дка
с. Владимирово, обл. Добрич
Имам опит с рапицата на Лимагрейн и съм изключи-

телно доволен от нейното представяне. Вече три 
години отглеждам Арсенал, който е много стабилен на 
полето. За първа година пробвах Астроном, който се 
представи много добре. Климатичните условия бяха 
доста неблагоприятни тази година, но дори и при нали-
чие на градушка хибридите на Лимагрейн изпъкнаха 
спрямо останалите. На полетата, където нямаше 
градушка, не беше установено никакво наличие на 
разпукани шушулки и прибрах добив от 450 кг/дка от 
Арсенал. Със сигурност ще сея и двата хибрида зана-
пред. 

КАКВО СПОДЕЛЯТ ФЕРМЕРИТЕ


