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Годината ще бъде добра за пролетните култури. Само че всяка година в земеделието е различна. Тази 
пролет например, предостави неблагоприятни условия при поникването на царевицата и слънчогледа. 
Въпреки това качествената генетика се отличи. И сега се развива успешно по полетата на страната. Земли-
щето на село Безводица не прави изключение. Там в края на месец юли се проведе открит полски ден, на 
който зърнопроизводители от Добричка област се събраха по покана на фирма Лимагрейн. Те се запозна-
ха нагледно с представените хибриди царевица и слънчоглед от продуктовата листа на мултинационална-
та компания.

„Залагаме на високодобивни и стабилни хибриди. 
Виждате какво се случва с климата и ние сме длъжни да 
се съобразяваме с това, което природата ни предлага”, 
заяви пред фермерите Божидар Бонев, продуктов 
мениджър на Лимагрейн.

ОТНОВО НА ВЪРХА С ЛИМАГРЕЙН 

Акцент при слънчогледа са високата масленост и 
отличният здравен профил. Усилията на компанията са 
разпределени по равно между Клиърфийлд Плюс и 
конвенционалната технология. Вниманието на ферме-
рите беше насочено към новия хибрид LG 50.635 CLP, 
който се очертава като лидер на пазара с изявените си 
качества – стабилно представяне, толерантност на 
засушаване, високо маслено съдържание, устойчивост 
на болести. На полето хибридът прави впечатление с 
едрината на питите и високата маса на хиляда семена. 
„Смятаме, че LG 50.635 CLP носи в себе си най-важните 
стопански качества“, допълни Божидар Бонев. 

Лимагрейн разполага и с хибриди, толерантни на 
хербицида Експрес.

При царевицата LG излиза с три нови хибрида в 
различни групи по ранозрелост – първият е 340 по 
ФАО, вторият е в група 370-380, и един хибрид, който 
лисваше в портфолиото на Лимагрейн - 410 по ФАО. С 
тези продукти портфолиото е попълнено и добре 
разпределящо риска на фермерите. Ясно очертана 
беше линията, която Лимагрейн следва – все по-добри 
кочани и по-високо хектолитрово тегло.
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Зърнопроизводителят Кирил Жендов и регионалният
търговски мениджър за Лимагрейн в 

Североизточна България Димитър Петъков

С програмата HYDRANEO селекционерите на компа-
нията заявяват водеща роля в направлението проду-
кти, толерантни на воден стрес. Технологията за упра-
вление на риска от засушаване HYDRANEO включва и 
ново поколение хибриди. Един от тях е LG 31.377 – 
конкурент на всички хибриди в групата между 360 и 390 
по ФАО. Освен отлично представяне при засушливи 
условия, хибридът дава заявка за топ добиви след 
настоящата стопанска година.

LG 30.500 е хибрид с ФАО 470. Това е по-късен 
продукт, надежден и стабилен, също очертаващ се като 
един от фаворитите през настоящата година. Опреде-
лено тук потенциалът за добив е много ясно изразен, а 
както твърдят от Лимагрейн, няма друг средно късен 
хибрид с такава сухоустойчивост.

HYDRANEO обаче не е само генетика. Тя е много 
повече и е уникална с приложението си за определяне 
риска от засушаване на конкретно поле. Нещо, което 
само Лимагрейн предлага и което ще бъде развивано в 
бъдеще.

Въпреки ранното си узряване, се открои още един 
царевичен хибрид – LG 30.315. Неговите способности 
никой вече не оспорва, но по-важното е, че няма 
година, в която той да не се представя добре. Всичко е в 
кочаните, както твърдят от Лимагрейн. LG 30.315 може 
много.

Жътвата на есенните култури приключи при една 
много различна година, трудна от климатично отноше-
ние - дълга и топла есен, трудна и дълга зима, продъл-
жила до края на март. Това обаче беше още една година, 
в която лидерът при пшеницата и ечемика доказа 
безспорните качества на генетиката. Двата най-попу-
лярни сорта, които се отглеждат в почти всяка една 
ферма в България - Авеню и Анапурна, отново бяха на 
върха. Добивите от тях на повечето места са достигнали 
над 900 кг/дка, уточни регионалният търговски мени-
джър за Лимагрейн в Североизточна България Дими-
тър Петъков.

С впечатляващи резултати от жътвата е и новият сорт 
пшеница Еърбъс - хлебна пшеница с много достойнства 
и отлични хлебопекарни качества. 

Лимагрейн работи усърдно в направлението нови 
сортове. Портфолиото ще допълнят средно ранните 
сортовете Апилко, Алкантара и Алхамбра. Много добри 
резултати постигнаха тази година тези, които заложиха 
на сортовете ечемик на мултинационалната компания. 
Това са Герлах, Казанова, Пасо, а от тази година - и 
Занзибар, които са се отчели с много добри резултати. 

Рапицата на Лимагрейн вече не се нуждае от предста-
вяне. Всеки има по нещо, Лимагрейн има всичко при 
рапицата. Очаквано, в района на Добруджа добивите 
достигнаха 500 кг/дка. По-важното обаче е, че генетика-
та, устойчива на разпукване на шушулките и фома, 
доказа защо е толкова важно да се възползваш от тези 
предимства. При рапицата всичко се вижда на жътва!

През настоящата година компанията предлага 4 нови 
хибрида рапица. Това е много важна и качествена 
крачка, когато говорим за устойчиво развитие при 
рапицата. В момента единствено Лимагрейн предлага 
генетически устойчива на Жълта вироза (TuYV) рапица. 
Това са 4 нови хибрида – Архитект, Аспект, Абсолют и 
Анистън. Ако някой има всичко при рапицата, то това е 
Лимагрейн.


