Следваща стъпка
в БЪДЕЩЕТО
Уважаеми партньори и съмишленици,
Лимагрейн прави своята „Следваща стъпка в бъдещето“ като подхожда с разбиране към трайно
променящите се потребности на земеделските производители в България. Ние от Лимагрейн се
стремим да предложим съвременни решения, отлично адаптирани именно към тази динамично развиваща
се среда.
Настоящото издание на продуктов каталог есенни култури 2019, което държите в ръцете си, съчетава в
себе си разнообразие на продуктовата гама, технологични и генетични решения за висок добив и защита,
надеждност и сигурност във всяка ферма.
Кампанията на Лимагрейн под надслов „Следваща стъпка в бъдещето“ затвърждава и надгражда
възприетата от българския земеделски производител практика да се доверява на нашето цялостно
предложение при основните полски култури.
В духа на устойчивото и рентабилно дългосрочно партньорство продължаваме да градим бъдещето
заедно.
С най-искрени пожелания за просперитет,
Венета Мурзова, Мениджър на Лимагрейн за България

www.lgseeds.bg

Microbiology concept, ID 519129217 © SergeyNivens| istockphoto.com
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РАПИЦА

Добра толерантност на
полягане

Много добра
зимоустойчивост

Подходящ за
широко райониране

Генетически подобрена устойчивост на разпукване на шушулките
Генетическа устойчивост на фома чрез вграден RLM7 ген за устойчивост
Високо съдържание на Омега 3 мастни киселини в маслото
повече на стр. 13

LG АРХИТЕКТ

АРТОГА

ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА
конвенционален хибрид

Висока устойчивост на
полягане

Много добра
зимоустойчивост

Генетически подобрена устойчивост на
разпукване на шушулките.
Висока полигенна устойчивост на Фома.
Подходящ за
широко райониране

устойчив на TuYV
вироза

LG АСПЕКТ

Висока устойчивост на
полягане

Много добра
зимоустойчивост

Подходящ за
широко райониране

устойчив на TuYV
вироза

Генетически подобрена устойчивост на
разпукване на шушулките.
Много висока полигенна устойчивост на Фома.
повече на стр. 9

АРСЕНАЛ

Подходящ за
широко райониране

повече на стр. 14

ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА
конвенционален хибрид

Генетически подобрена устойчивост на
разпукване на шушулките.
Генетическа устойчивост на фома чрез вграден
RLM7 ген за устойчивост.
повече на стр. 15

Добра устойчивост на
полягане

Отлична
зимоустойчивост

Подходящ за
широко райониране

устойчив на TuYV
вироза

Добра устойчивост на
полягане

Много добра
зимоустойчивост

Подходящ за
широко райониране

устойчив на TuYV
вироза

LG АНИСТЪН
Много добра устойчивост
на полягане

Много добра
зимоустойчивост

Генетически подобрена устойчивост на разпукване на шушулките.
Генетическа устойчивост на фома чрез вграден RLM7 ген за устойчивост.
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Много добра
зимоустойчивост

LG АБСОЛЮТ

ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА
конвенционален хибрид

повече на стр. 12

Високо устойчив на
полягане

Вграден ген за неразпукливост на шушулките.
Висока полигенна устойчивост на Фома.

повече на стр. 10 - 11

ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА
конвенционален хибрид

ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА
конвенционален хибрид

Подходящ за
широко райониране

ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА
конвенционален хибрид

Генетически подобрена устойчивост на разпукване на
шушулките.
Генетическа устойчивост на фома чрез вграден RLM7
ген за устойчивост.
Отлична толерантност на синя китка.

повече на стр. 16

Canola field on bright summer day, ID 459900591, © SamsonPhotoArt| istockphoto.com

ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА
конвенционален хибрид

Rapeseed in a studio, ID 884362570, © JUN2 | istockphoto.com

АСТРОНОМ
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LG АТРАКШЪН
ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА
конвенционален хибрид

Генетически подобрена устойчивост на разпукване
на шушулките.
Генетическа устойчивост на фома чрез вграден RLM7
ген за устойчивост.
Отлична толерантност на синя китка.

повече на стр. 17

КАРЛТЪН CL
ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА

НОВ!

Висока устойчивост на
полягане

Много добра
зимоустойчивост

Подходящ за
широко райониране

устойчив на TuYV
вироза

Много добра толерантност
на полягане

Генетически подобрена устойчивост на разпукване на шушулките.
Генетическа устойчивост на фома чрез вграден RLM7 ген за устойчивост.
повече на стр. 18 - 19

КОНРАД CL

ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА

Добра устойчивост на
полягане

Много добра
зимоустойчивост

Подходящ за
широко райониране

Отлична
зимоустойчивост

Генетически подобрена устойчивост на разпукване на шушулките.
Висока полигенна устойчивост на Фома.
повече на стр. 20 - 21
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Подходящ за
широко райониране

Уникалният символ на Clearfield е регистрирана търговска марка на BASF. 2017 BASF. Всички права запазени.

РАПИЦА

Лимагрейн разработва и прилага найиновативните методи в селекционно и технологично
отношение при рапицата и при двата основни типа
на хибридизация – конвенционален и OGURA. Така
тя има възможност да създава хибриди зимна
маслодайна рапица с изключително богат набор от
възможности и биологични качества.
Три селекционни центъра в Европа (Франция,
Германия и Англия) се грижат за новостите и
продуктовото развитие.
Лимагрейн даде път на изключително важни
технологични разработки, които начертаха отлични
перспективи за рапицата като култура. Имаме водещи
позиции в разработването на генетика, решаваща
най-сериозните проблеми при маслодайната култура
- Фома, разпукването на шушулките и Жълтата вироза,
като първи предоставихме на българските фермери
възможността да се възползват от тях. Имаме отговор
на всички съвременни предизвикателства чрез вече
въведени в производството хибриди, устойчиви на
Гуша по зелето и на паразита Синя китка, хибриди с
високо съдържание на Омега 3 мастни киселини, и
такива с повишена ефективност на използването на
азота от почвата.

Лимагрейн направи първите сериозни стъпки
към бъдещето още с внедряването на сортове зимна
маслодайна рапица като Онтарио. Този тип генетика
с отлична адаптираност към континенталния тип
климат положи основите на бъдещите успехи на
стария континент. Истинският пробив в хибридното
направление дойде с Артога, който извоюва
доброто име на компанията на целия континент.
Артога проправи път за нови качества като
устойчивост на разпукване не шушулките и фома,
предоставяйки отлична количествена устойчивост,
използвана в следващите поколения рапици на
компанията. Арсенал, Астроном и цялата генерация
хибриди дошли след Артога продължиха по пътя на
предшествениците си, но вече въоръжени с наймодерните технологични постижения. Те служат на
фермерите в наши дни и ще го правят още дълго
време. Дойде времето и за LG Архитект и хибридите
от неговото поколение, да начертаят визията за
бъдещето. Изградиха се нови стандарти, като се даде
на генетиката несравнимо предимство в борбата с
най-опасната вирусна болест по рапицата.
Създаването на хибриди е само инструмент, а
целта е да намерим решение на всеки един проблем
на полето и всяко пазарно предизвикателство.
Влагайки целият арсенал от качества и възможности
в хибридите си и насочвайки ги там, където те са
нужни, ние от LG осигуряваме нужните предимства
на нашите партньори и ги правим още по-успешни.

White vector background. Geometric abstract hexagon shape., ID 1312424579, © kanetmark| shutterstock.com
Rapessed flower and fruit, ID 964238034, © JUN2| istockphoto.com

Генетиката на Лимагрейн
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Жълта вироза по рапицата
(причинител Turnip yellow virus)

Преждевременното разпукване на шушулките при рапицата
е причина за значителни загуби на зърно, компрометирани
добиви, ниска ефективност на производството на рапица.
Климатичните условия през летните месеци, често белязани от
силни ветрове, бури, градушки и интензивни валежи, създават
риск за културата и нанасят преки щети в периода на узряване на
рапицата и особено в преджътвения период. При такива условия
между устойчивите и неустойчивите на разпукване на шушулките
хибриди рапица, се отчитат разлики в добивите между 40 и 130
кг/дка.
Устойчивостта на разпукване на шушулките при рапицата
е биологично и агрономическо качество от първостепенно
значение, което осигурява защита на заложения потенциал
за добив без допълнителни вложения. Десетилетие по-рано,
с хибридът Артога, Лимагрейн направи сериозна стъпка при
рапицата с устойчивите на разпукване на шушулките хибриди.
Всички хибриди рапица в портфолиото на Лимагрейн са с
подобрена устойчивост на разпукване на шушулките, дължаща
се на високата полигенна устойчивост в комбинация или със
самостоятелно използване на вграден ген от род Raphanus
за допълнителна устойчивост. Ефективността на генът от род
Raphanus бе доказана по категоричен начин през последните
години в условия на бури, градушки и интензивни дъждове, много
силни ветрове и прибиране на рапицата извън технологичните
срокове.
Хибридите рапица на Лимагрейн ви осигуряват:
• Максимална защита за реколтата и минимален риск от загуби
на зърно.
• Максимално опазване на шушулките от разпукване при бури,
градушки, силни ветрове и интензивни валежи от дъжд в
периода на узряване и жътва.
• Най-добрата защита от загуби при удължена жътва, вследствие
на неблагоприятни климатични условия - 30-70 % по-малко
загуби на зърно.
• Удължаване на отворения период на жътва и повече гъвкавост
при използването на прибиращата техника - 7-10 дни повече
време за жътва.
• По-малко самосевки в последващата култура и разходи за
борба с тях.
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Нашите хибриди са вашата застраховка срещу
нежелано разпукване на шушулките!

Rape seed and pods in front of white background, ID 1256916061, © M. Schuppich| shutterstock.com

Разпукване на шушулките

Според научен доклад на HGCA от 2008 година, Жълтата вироза
по ряпата (TuYV) е една от основните причини, маслодайната
рапица да не може да достигне своя потенциал за добив.
Лимагрейн разработи новаторско решение, приложено в нова
генерация хибриди, устойчиви генетически на Жълта вироза
- тази най-разпространена и вредоносна вирусна болест по
рапицата. Вграденият в хибридите ген за устойчивост опазва
маслодайната култура от загуби през цялата вегетация - от
поникване до жътва. Генетическата устойчивост е единственият
сигурен начин напълно да бъде спрян TuYV вирусът и да се
избегнат икономически загуби.
• Жълтата вироза е болест причинена от вирусът Turnip yellow virus (TuYV), който е масово разпространен в Европа.
• Жълтата вироза причинява повреди по рапицата, които може
да доведат до загуби достигащи 35-40%.
• Жълтата вироза преминава по рапицата още наесен, като
процесът на заразяване може да продължи до края на
вегетацията на културата.
• Жълтата вироза се пренася с един от най-разпространените
видове листни въшки – Зелена прасковена листна въшка (Myzus
persicae), която е полифаг и има огромен брой гостоприемници,
откъдето може да премине по рапицата.
• Жълтата вироза не може да бъде контролирана и ограничавана
по химичен път, защото няма инсектициди за обеззаразяване
на семена, контролиращи преносителя на болестта Зелена
прасковена листна въшка.

здрави
растения
нападнати
растения
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Устойчивост на сухо стъблено гниене (Фома)

Моногенна устойчивост чрез вградени RLM7 и RLM3 гени.

ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА
конвенционален хибрид

семена на м2

35

растения на м2

• Хибрид от последно поколение на много високо ниво по всички
стопански и агрономически показатели.
• Универсална генетика с комплекс от качества, гарантираща
максимална сигурност в производството.
• Топ стабилност в представянето и отличен потенциал за добив.

Висока устойчивост на
полягане

Много добра
зимоустойчивост

устойчив на TuYV
вироза

Подходящ за
широко райониране

Средно ранен.
Средно високи, отлично развити и много
добре разклонени растения.
Бърз първоначален старт и много добро
развитие наесен. Няма склонност към
прерастване. Напролет подновява
вегетацията рано.

Генетически подобрена
устойчивост на разпукване
на шушулките.
Много висока полигенна
устойчивост на Фома.

Отлична продуктивност и максимална стабилност в представянето.
Най-добрата защита срещу нежелано разпукване на шушулките, TuYV вироза,
всички важни болести по рапицата и полягане.
Висока маса на 1000 семена и формиране на голям брой зърна от единица площ.
Растения със “стейгрийн” ефект, здрави до жътва. Изхранват семената до
последния възможен момент.

Colza field with sunset, ID 492967881, © Gregory_DUBUS| istockphoto.com

45-50
кълняеми

Оптимална гъстота
на посева

ОСНОВНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Препоръчителна
сеитбена норма

Иновации и
специални качества

Висока полигенна (количествена) устойчивост на Фома.

LG АСПЕКТ

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ
С LG АСПЕКТ

Сухо стъблено гниене или Фома (Phoma lingam/ Leptosphaeria
maculans) e eдна от двете най-разпространени и опасни гъбни
болести по рапицата.
Фома има способността да запазва жизнеността си в
почвата за период от 4-7 години. Така практически всяка година
съществува висок риск от развитие на Фома още в ранните
фенофази на рапицата, като продължава да вреди до края на
вегетацията на културата.
Фома е с много висока икономическа значимост при
производството на рапица, тъй като при наличие на чувствителен
хибрид и благоприятни условия за зараза и развитие на болестта,
добива при маслодайната култура може да бъде понижен с 1520% или да бъде компрометиран напълно.
Фома повлиява добива силно негативно, като:
• с развитието си през есенната вегетация довежда до
отслабване, загиване на младите растения и прореждане на
посевите още наесен.
• образува лезии (язви) по стъблото и разклоненията и
причинява преждевременно узряване и загиване на отделни
части от растенията.
• разрушава
проводящата
система
и
възпрепятства
транспортиране на вода и хранителни вещества и води до
неизхранени зърна с понижена маса на 1000.
• причинява ранно полягане на посева в периода от цъфтеж
до узряване.
Лимагрейн e с лидерски позиции в селекцията при рапицата
и благодарение на генетичния си ресурс компанията постигна
отлични резултати в борбата с Фома. Предлагаме ви цял набор
от хибриди от последно поколение с:

ПРОМОЦИЯ!

Хибридите рапица на Лимагрейн ви осигуряват:
Ефективен контрол на болестта и пълно опазване на
рапицата през цялата вегетация.
Сигурност в производството и максимална икономическа
ефективност.
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Повече информация за промоционалните предложения на Лимагрейн можете да получите от търговския 9
екип, дистрибуторската мрежа в страната или на www.lgseeds.bg.

LG АРХИТЕКТ

ПРОМОЦИЯ!

ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА
конвенционален хибрид

Препоръчителна
сеитбена норма

Оптимална гъстота
на посева

45-50

35

растения на м2

Високо устойчив на
полягане

Най-доброто от рапицата - отличен, генетично заложен потенциал за добив.
Голям брой зърна от единица площ и висока маса на 1000 семена. Максимална
конкурентност.
Много мощни растения, отлично опазени от полягане, тежки зимни условия и
нежелано разпукване на шушулките.
Отличен здравен профил и генетическа устойчивост на най-разпространената вироза
по рапицата.
Максимална възвращаемост на вложенията при висок интензитет на отглеждане.

устойчив на TuYV
вироза

Много добра
зимоустойчивост

Подходящ за
широко райониране

Генетически подобрена устойчивост на
разпукване на шушулките.
Висока полигенна устойчивост на Фома.

РЕЗУЛТАТИ РАПИЦА 2018 г., добив в кг/дка

10

гр. Първомай

с. Паскалево

с. Крепост

с. Царевец

с. Дропла

462

450

430

415

376

Oak tree in field of rape, ID 527885668, © valio84sl| istockphoto.com

Средно късен хибрид.
Високи, много мощни, силно разклоняващи се растения.
Бърз първоначален старт и развитие наесен.

Иновации и
специални качества

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ
С LG АРХИТЕКТ

ОСНОВНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

кълняеми
семена на м2

• Хибрид лидер с топ представяне в цяла Европа.
• Балансирано и стабилно поведение от северните части на Европа до
България.
• Съчетание от потенциал за добив и последните новости в селекцията.

Повече информация за промоционалните предложения на Лимагрейн можете да получите от търговския 11
екип, дистрибуторската мрежа в страната или на www.lgseeds.bg.

АРСЕНАЛ

АСТРОНОМ

ПРОМОЦИЯ!

ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА
конвенционален хибрид

ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА
конвенционален хибрид

Препоръчителна
сеитбена норма

Препоръчителна
сеитбена норма

семена на м2

• Еталон по продуктивност на брой зърна от единица площ. Отлични
компенсаторни възможности напролет.
• Създаден да работи добре при всякакви условия, включително и в
южна България.
• Отличен потенциал за добив в съчетание с отлична адаптируемост.

45-50
кълняеми

• Еталон за стабилно представяне и сигурност.
• Съчетание от всички важни агрономически качества.
• Пълна реализация на потенциала при местните условия
на отглеждане.

семена на м2

Оптимална гъстота
на посева

Оптимална гъстота
на посева

* масов посев

РЕЗУЛТАТИ РАПИЦА 2018 г., добив в кг/дка
с. Стожер

с. Паскалево

с. Владимирово*

с. Дълбок извор

гр. Първомай

470

463

450

440

420

408

405

с. Крепост

с. Козлодуйци*

с. Градини*

с. Царевец

с. Ситово*

с. Лозенец*

с. Бдинци*

389

385

370

370

360

360

350

с. Калипетрово*

Повече информация за промоционалните предложения на Лимагрейн можете да получите от търговския
екип, дистрибуторската мрежа в страната или на www.lgseeds.bg.

Много добра
зимоустойчивост

Подходящ за
широко райониране

Генетически подобрена устойчивост
на разпукване на шушулките.
Генетическа устойчивост на фома чрез
вграден RLM7 ген за устойчивост.
Високо съдържание на Омега 3
мастни киселини в маслото.

Отлични добиви при интензивни условия и добър агрофон.
Голям брой шушулки, защитени по най-добрия начин от нежелано разпукване.
Защитени от Фома растения до края на вегетацията.
Буйно развитие наесен - предимство при сеитба извън агрономическия срок и
при късно поникване.
Отлична адаптираност за условията на югоизточна Европа и България.

ОСНОВНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средно ранен хибрид.
Средно високи, отлично разклонени в
долните етажи растения.
Бързо развитие през есента и ранно
подновяване на вегетацията напролет.
При нормални условия не прераства наесен.

Добра устойчивост на
полягане

растения на м2
Иновации и
специални качества

Винаги конкурентни добиви на зърно при всякакви условия на отглеждане.
Утвърден стандарт в България и Европа.
Максимално опазване на добива от загуби в следствие нежелано разпукване
на шушулките. Минимум самосевки след жътва. Отлични условия за сеитба на
културата, идваща след Арсенал в сеитбооборота.
Силен първоначален старт и бързо възстановяване на вегетацията напролет.
Много добра зимоустойчивост дори и при прерастнали растения.

ОСНОВНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Иновации и
специални качества

Генетически подобрена
устойчивост на разпукване
на шушулките.
Генетическа устойчивост на
фома чрез вграден RLM7 ген
за устойчивост.

гр. Цар Kалоян*

35

Подходящ за
широко райониране

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ
С АРСЕНАЛ

Много добра
зимоустойчивост

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ
С АСТРОНОМ

Много добра устойчивост
на полягане

Fresh Canola Flowers, ID 509025986, © ooyoo| istockphoto.com

35

растения на м2

Средно ранен хибрид.
Високи растения с отличен обем и
отлична разклоненост в долните
етажи.
Отличен първоначален старт и
много бързо развитие наесен.

* масов посев

РЕЗУЛТАТИ РАПИЦА 2018 г., добив в кг/дка
с. Стожер

с. Паскалево

с. Миладиновци* с. Владимирово*

с. Царевец

с. Дълбок извор

с. Калипетрово*

509

489

455

420

405

404

400

гр. Първомай

с. Дропла

с. Крепост

с. Козлодуйци*

гр. Стралджа

с. Бдинци*

с. Казимир

400

398

386

385

360

350

331

Повече информация за промоционалните предложения на Лимагрейн можете да получите от търговския
екип, дистрибуторската мрежа в страната или на www.lgseeds.bg.

Green rape pods, stuffed with beans, on a lush stalk, ID 969866494, © Oleksandr Yuchynskyi| istockphoto.com

45-50
кълняеми

12

ПРОМОЦИЯ!

13

АРТОГА

LG АБСОЛЮТ

ПРОМОЦИЯ!

ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА
конвенционален хибрид

ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА
конвенционален хибрид

Препоръчителна
сеитбена норма

14

Много добра
зимоустойчивост

Подходящ за
широко райониране

Вграден ген за неразпукливост
на шушулките.
Висока полигенна устойчивост
на Фома.

Високи добиви и отлична стабилност в представянето. Доказано работеща при
условията в България рапица.
Отлична толерантност на основните болести по рапицата, включително на фома,
склеротиния и цилиндроспориоза.
Отлична неразпукливост на шушулките, гарантираща повече време за жътва и
минимални загуби на зърно.

ОСНОВНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Иновации и
специални качества

Средно ранен.
Средно високи растения със здрави
стъбла и много добра разклоненост в
долните етажи.
Расте и се развива бързо наесен без да
има опасност от прерастване.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ
С АРТОГА

Високо устойчив на
полягане

Повече информация за промоционалните предложения на Лимагрейн можете да получите от търговския
екип, дистрибуторската мрежа в страната или на www.lgseeds.bg.

45-50
кълняеми

35
растения на м

семена на м2

2

• Отлична продуктивност. Растения с впечатляващ хабитус и възможности.
• Отлични компенсаторни възможности. Най-добрият при късни сеитби.
• Топ представяне при добър агрофон и интензивни условия.

Добра устойчивост на
полягане

Отлична
зимоустойчивост

устойчив на TuYV
вироза

Подходящ за
широко райониране

Генетически подобрена
устойчивост на разпукване
на шушулките.
Генетическа устойчивост на
фома чрез вграден RLM7 ген
за устойчивост.

Средно късен.
Много високи, мощни растения с много
голям обем и разклонения в долните етажи.
Отличен първоначален старт и развитие
преди зимата. При нормални условия няма
склонност да прераства наесен.

Хибрид с огромни продуктивни възможности. Комбинира голям брой шушулки,
формирани от растение и висока маса на 1000 семена.
Генетическа защита срещу Фома, нежелано разпукване на шушулките и TuYV вироза.
Отлично развитие наесен. Най-доброто решение за късни сеитби.
Максимална възвращаемост на вложенията при висок интензитет на отглеждане.

Повече информация за промоционалните предложения на Лимагрейн можете да получите от търговския
екип, дистрибуторската мрежа в страната или на www.lgseeds.bg.

Ripening rapeseed in a spring field. Brassica napus. Idea of agriculture,
farming, environment, ID 963337320, © Ladislav Kubeš| istockphoto.com

35

растения на м2

Оптимална гъстота
на посева

ОСНОВНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оптимална гъстота
на посева

Препоръчителна
сеитбена норма

Иновации и
специални качества

• Артога е хибрид еталон по много показатели, на което се дължи
и изключително стабилното му представяне навсякъде в България.
Изпитана генетика, работеща отлично и при най-трудните условия.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ
С LG АБСОЛЮТ

семена на м2

ЕКСКЛУЗИВНО ОТ
Flowering rapeseed canola or colza, ID 986232690, © DanielPrudek| istockphoto.com

45-50
кълняеми

ПРОМОЦИЯ!

15

LG АНИСТЪН

Иновации и
специални качества

Подходящ за
широко райониране

Генетически подобрена устойчивост
на разпукване на шушулките.
Генетическа устойчивост на
фома чрез вграден RLM7 ген за
устойчивост.
Отлична толерантност на Синя китка.

Хибрид от нова генерация със значително увеличен потенциал за добив и отлична
адаптираност към условията на отглеждане в югоизточна Европа.
Комплексен, високо конкурентен продукт с много добра стабилност в представянето.
Защита срещу Фома, разпукване на шушулките и TuYV чрез внедрени гени за
устойчивост.
Бързо и дружно поникване последвано от бързо развитие в предзимния период.
Отлична устойчивост на местните раси Синя китка.

Средно ранен.
Високи, със здрави стъбла и много
добре разклонени растения.
Бърз растеж в предзимния период.

семена на м2

35

растения на м2

Висока устойчивост на
полягане

Подходящ за
широко райониране

Генетически подобрена устойчивост
на разпукване на шушулките.
Генетическа устойчивост на
фома чрез вграден RLM7 ген за
устойчивост.
Отлична толерантност на Синя китка.

Хибрид с много висок потенциал за добив и отлични възможности за реализирането
му благодарение на агрономическите качества, които притежава.
Отлична защита от всички основни проблеми, компрометиращи добива при
рапицата.
Бързо развитие наесен, с възможност да компенсира отклонения в сроковете на
сеитба и късно поникване.
Отлична устойчивост на местните раси синя китка.

РЕЗУЛТАТИ РАПИЦА 2018 г., добив в кг/дка

16

устойчив на TuYV
вироза

Много добра
зимоустойчивост

Средно ранен.
Високи, мощни растения,
със здрави стъбла и отлична
разклоненост.
Отлично развитие на растенията
през предзимния период.

Rape flower in the spring, ID 665353068, © zhaojiankang| istockphoto.com

устойчив на TuYV
вироза

Много добра
зимоустойчивост

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ
С LG АНИСТЪН

Добра устойчивост на
полягане

45-50
кълняеми

• Хибрид от последно поколение, обединяващ новостите в селекционно
и технологично отношение.
• Oтличен потенциал за добив.
• Комплекс от качества, осигуряващ стабилност в представянето и
максимална сигурност в производството.

ОСНОВНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

35

растения на м2

Оптимална гъстота
на посева

Иновации и
специални качества

семена на м2

• Хибрид от ново поколение, наследник на най-добрите традиции в
селекцията на системата ОГУРА.
• Отлична продуктивност и агрономически качества.
• Пълна генетическа защита срещу основните проблеми при рапицата.

Препоръчителна
сеитбена норма

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ
С LG АТРАКШЪН

45-50
кълняеми

Оптимална гъстота
на посева

ОСНОВНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Препоръчителна
сеитбена норма

ПРОМОЦИЯ!

ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА
конвенционален хибрид

ЕКСКЛУЗИВНО ОТ

Rapeseed field, ID 532044724, © vencavolrab| istockphoto.com

ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА
конвенционален хибрид

LG АТРАКШЪН

ПРОМОЦИЯ!

РЕЗУЛТАТИ РАПИЦА 2018 г., добив в кг/дка

с. Стожер

с. Паскалево

гр. Първомай

с. Дълбок извор

с. Крепост

с. Царевец

с. Дропла

с. Казимир

с. Стожер

с. Паскалево

гр. Първомай

с. Крепост

с. Дълбок извор

с. Царевец

с. Казимир

с. Дропла

480

473

416

397

396

395

391

340

487

479

420

419

400

395

363

347

Повече информация за промоционалните предложения на Лимагрейн можете да получите от търговския
екип, дистрибуторската мрежа в страната или на www.lgseeds.bg.

Повече информация за промоционалните предложения на Лимагрейн можете да получите от търговския
екип, дистрибуторската мрежа в страната или на www.lgseeds.bg.
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КАРЛТЪН CL
ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА

Препоръчителна
сеитбена норма

Оптимална гъстота
на посева

45-50

35

• Карлтън CL е нов Клиърфийлд хибрид, резултат от
най-добрите селекционни постижения. На отлично
ниво по всички технологични показатели.
• Висок потенциал за добив и отлични агрономически и
стопански качества.
• Отлична стабилност в представянето при
континентален тип условия.

Средно ранен.
Средно високи, много добре развити и отлично разклонени в долните етажи
растения.
Бърз първоначален старт и бързо развитие до настъпване на зимата.
Няма склонност да прераства наесен. Рано подновява развитието си напролет.

Съчетание от висока маса на 1000 семена и много добра
продуктивност на шушулки и зърно от единица площ.
Отлична защитеност от най-важните фактори,
лимитиращи добива при рапицата.
Бърз старт и развитие на културата през есенния период.

Много добра толерантност
на полягане

Много добра
зимоустойчивост

Генетически подобрена устойчивост на
разпукване на шушулките.
Генетическа устойчивост на фома чрез
вграден RLM7 ген за устойчивост.

Подходящ за
широко райониране

Oilseed rape field at sunset, ID 1094632210, © SimonSkafar| istockphoto.com

растения на м2

Уникалният символ на Clearfield е регистрирана търговска марка на BASF. 2019 BASF. Всички права запазени.
18

НОВ!

Иновации и
специални качества

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ
С КАРЛТЪН CL

ОСНОВНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

кълняеми
семена на м2

ПРОМОЦИЯ!

Повече информация за промоционалните предложения на Лимагрейн можете да получите от търговския 19
екип, дистрибуторската мрежа в страната или на www.lgseeds.bg.

КОНРАД CL

ПРОМОЦИЯ!

ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА

Препоръчителна
сеитбена норма

Оптимална гъстота
на посева

45-50

35

Максимално оползотворяване на потенциала дори при неблагоприятни климатични
условия. При интензивни условия високата маса на 1000 семена на хибрида му
осигурява голямо предимство и много висока конкурентост.
Клиърфийлд хибрид, предлагащ най-добрата защитеност от болести, плевели,
разпукване на шушулките и тежки зимни условия.
Много добра стабилност в добивите и добре изразена сухоустойчивост.

Добра устойчивост на
полягане

Отлична
зимоустойчивост

Подходящ за
широко райониране

Генетически подобрена устойчивост на
разпукване на шушулките.
Висока полигенна устойчивост на Фома.

РЕЗУЛТАТИ РАПИЦА 2018 г., добив в кг/дка
с. Паскалево

с. Дълбок извор

с. Борец*

486

457

411

400

390

с. Царевец

с. Дропла

с. Изворово

гр. Карнобат*

360

344

314

300

с. Камено*
Уникалният символ на Clearfield е регистрирана търговска марка на BASF. 2019 BASF. Всички права запазени.
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* масов посев

с. Стожер

390

с. Долно Езерово*

Colorful landscape of blossom rapeseed on sundown., ID 1067178860, © AIFEATI| istockphoto.com

Средно ранен.
Средно високи, обемни растения със здрави стъбла и много добра
разклоненост в долните етажи.
Пониква и се развива бързо до настъпване на зимата без да има
склонност към прерастване.

Иновации и
специални качества

ОСНОВНИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

растения на м2

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ
С КОНРАД CL

кълняеми
семена на м2

• Конрад CL е Clearfield хибрид, който защитава по най-добрия начин
заложените в него ресурси, позволявайки на растенията да достигнат
пълния си потенциал.
• Отлично адаптиран към местните почвено-климатични условия.
• Ранното узряване е предимство при отглеждането му в южна България.

Повече информация за промоционалните предложения на Лимагрейн можете да получите от търговския 21
екип, дистрибуторската мрежа в страната или на www.lgseeds.bg.

ж и т н и кул т ури

НОВ!

LG Апилко - представител на новата вълна пшеници,
отлично адаптирани за местните условия на
отглеждане. Лидерски качества и отличен потенциал
за добив.
повече на стр. 32

АВЕНЮ

Много висока
продуктивна братимост

СОРТ ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА

Авеню е лидер по продажби в България и стандарт в
официално сортоизпитване. Показва изключителна
стабилност в представянето съчетана с много висок
потенциал за добив.
повече на стр. 28 - 29

анапурна

СОРТ ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА

Анапурна - комплексна генетика съчетаваща продуктивност и много добри хлебопекарни качества на
пшениците с повишена сила. Стандарт в официално
сортоизпитване в България.
повече на стр. 30 - 31

ЕЪРБЪС

СОРТ ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА

НОВ!

Много добра
сухоустойчивост
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СОРТ ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА

НОВ!

Много добра
сухоустойчивост

Много добра защитеност от всички Подходящ за широко
основни болести по пшеницата. Много
райониране
добра толерантност на полягане

Висока продуктивна
братимост

Добра
сухоустойчивост

Алкантара е сорт пшеница с отлични агрономически
качества, много висока продуктивност и стабилно
представяне в България, Румъния и Сърбия.
Високо толерантен на ръжди,
брашнеста мана, фузариум по класа,
септориоза и на полягане

Подходящ за
отглеждане в цяла
България

Висока продуктивна
братимост

Отлична
сухоустойчивост

Високо толерантен на брашнеста
Подходящ за широко
мана, фузариум, ръжди, септориоза и
райониране
полягане

Висока продуктивна
братимост

Много добра
сухоустойчивост

Много добра защитеност от основните Подходящ за широко
болести по пшеницата. Много добра
райониране
толерантност на полягане

повече на стр. 33

АЛХАМБРА

СОРТ ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА

НОВ!

Алхамбра е много ранен сорт пшеница, с много
висок потенциал за добив и отлична адаптираност
за условията на нашата страна. Силно конкурентен в
южна България.
повече на стр. 34

АНДИНО

СОРТ ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА

Висока продуктивна
братимост

Отлична
сухоустойчивост

Много добра устойчивост на
Подходящ за широко
основните болести по пшеницата.
райониране
Много добра устойчивост на полягане

Висока продуктивна
братимост

Добра
сухоустойчивост

Високо толерантен на ръжди,
септориоза и полягане

Подходящ за широко
райониране на полета с
добър интензитет

Андино е високопродуктивен сорт с доказани качества.
Формира голям брой зърна от единица площ и е високо
ефективен при интензивни условия на отглеждане.

Еърбъс е високопродуктивен сорт хлебна пшеница с
отлична комплекна оценка на качеството на зърното за
производство на хлебни изделия.
повече на стр. 27

АЛКАНТАРА

Много висока
продуктивна братимост

Висока толерантност на видовете
Подходящ за широко
ръжди, брашнеста мана, септориоза.
райониране
Много висока устойчивост на полягане

повече на стр. 35

Wheat field, ID 937693650, © kishore kumar | istockphoto.com

СОРТ ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА

Wheat ears on white background, ID 60630158, © illustrart | stock.adobe.com

LG АПИЛКО
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АПАШ

Много висока
продуктивна братимост

СОРТ ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА

Много добра
сухоустойчивост

Апаш е сорт доказал се в цяла Европа със своята
пластичност, стабилност в представянето, висок коефициент на братимост и зимоустойчивост.
Отлична устойчивост на полягане.
Подходящ за широко
Много добра толерантност на всички
райониране
основни болести по пшеницата

повече на стр. 36

РЕНАН

СОРТ ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА

Ренан е висококачествена хлебна пшеница използвана
и за подобрител на качеството. От нея могат да се
произвеждат всякакъв тип хлебни изделия. Ренан
предлага отлична стабилност на стойностите на качествените показатели, като по този показател е еталон.

повече на стр. 37

Висока продуктивна
братимост

Много добра
сухоустойчивост

Високо толерантен на основните
болести по пшеницата и на
полягане

За ширко райониране
с приоритет северна
България

Висока продуктивна
братимост

Много добра
студоустойчивост

Фабулис е високопродуктивен сорт твърда пшеница
с отлични технологични показатели. Вписан в препоръчителната листа на производителите на макаронени
изделия във Франция.
Много добра толерантност на основните За ширко райониране
болести, включително на Фузариум
по класа. Много добра толерантност на
полягане.

повече на стр. 38

НОВ!

Висока продуктивна
братимост

Калипсо е сорт пивоварен ечемик, съчетаващ много
висок потенциал за добив и последните новости в
селекцията на ечемика. Много добри технологични
качества за производство на малц. Одобрен от CBMO
Добра защитеност от основните
Франция.
болести. Много добра устойчивост на

повече на стр. 39
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НОВ!

Занзибар е интензивен, високопродуктивен сорт
от ново поколение. При местните условия показва
отлични резултати. Еталон по показателя “устойчивост
на полягане”.
повече на стр. 40

РАФАЕЛА

ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК - зимен многореден

НОВ!

повече на стр. 41

КАЗАНОВА

СОРТ ЗИМНА ТВЪРДА ПШЕНИЦА

ПИВОВАРЕН ЕЧЕМИК - зимен двуреден

ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК - зимен многореден

Висока продуктивна
братимост

Добра
сухоустойчивост

Много добра защитеност от
основните болести и отлична
толерантност на полягане

За широко
райониране

Висока продуктивна
братимост

Много добра
сухоустойчивост

Много добра толерантност
на основните болести. Добра
устойчивост на полягане

За широко
райониране

Много висока
продуктивна братимост

Много добра
сухоустойчивост

Отлична защитеност от основните
болести по ечемика. Високо
толерантен на полягане

За отглеждане в цяла
България

Висока продуктивна
братимост

Отлична
сухоустойчивост

Отличен здравен профил и
устойчивост на полягане

Подходящ за широко
райониране

Рафаела е сорт с много висок потенциал за добив,
много добри стопански качества и генетическа
устойчивост на BYDV - Жълто ечемичено вджуджаване.

ФАБУЛИС

КАЛИПСО

ЗАНЗИБАР

полягане

с приоритет северна
България

Много добра
сухоустойчивост

За широко
райониране

ПИВОВАРЕН ЕЧЕМИК - зимен двуреден

Казанова е сорт с отлични заложби за добив и качество
на зърното. Брати много силно и показва отлични
резултати при интензивни условия на отглеждане.
повече на стр. 42

ГЕРЛАХ

ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК - зимен многореден

Герлах е високопродуктивен сорт с отлична стабилност
в представянето. Доказана в България генетика,
работеща много стабилно при климатичен стрес,
засушаване и усложнена фитопатологична среда.
повече на стр. 43
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ЕЪРБЪС

НОВ!

СОРТ ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА

550
кълняеми

Еърбъс е високопродуктивен сорт хлебна пшеница с отлична
комплексна оценка на качеството на зърното за производство на
хлебни изделия.

семена на м2

Историята на Лимагрейн в селекцията на житните
култури започва през 17-ти век. Седем поколения
на фамилията Вилморен творят в средните векове,
за да може Анри де Вилморен през 1880 година да
напише трудът си „Най-добрите пшеници“. Успехите
продължават в наши дни на полетата на фермерите в
Европа, Австралия, Северна Америка, Нова Зеландия
и Азия.

Апаш положи основите при пшеницата. Андино
убеди всички, че пшениците ни могат да направят
отглеждането на културата печелившо. Авеню и
Анапурна изградиха нови стандарти и предложиха
нови перспективи. Апилко, Алкантара и Алхамбра са
бъдещето.
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Сортовете с марка LG са официални стандарти, но
това което ни прави горди е вашето признание…
признанието на фермера.
За нас лидерството е отговорност!

характеристики
КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ
С ЕЪРБЪС

Българският земеделец се запозна за първи път
с генетиката ни още през 2004 година. 15 години
делят началото от успеха, както и първите сортове в
изпитване от Авеню. 15 години работа и ентусиазъм
направиха така, че в наши дни повече от половината
от площите заети с пшеница и една четвърт от площите заети с ечемик в България да носят логото LG.

При ечемика със Занзибар, Рафаела и Калипсо сме
още по-уверени, защото зад тях стои визията ни за
това как изглежда съвременният ечемик.
Ежегодно инвестираме сериозен ресурс в изпитване
на продуктите ни на местно ниво. За 15 години в
България, тествахме над 200 сорта и получихме
възможността да познаваме предизвикателствата на
пазара и неговите нужди. С регистрирани в България
19 сорта пшеница и 5 сорта ечемик изразяваме
подкрепата си за българското земеделие. Всеки от
тях е преминавал нужният задължителен период на
предварително и официално изпитване.

Aerial view of farming tractor plowing and spraying on big green field.,
ID 946328504, © valio84sl| istockphoto.com

С една от най-богатите си генетични банки и
високотехнологични решения, Лимагрейн подкрепя устойчивото развитие на земеделието при
културите заемащи най-големи площи в световен
мащаб.

Висока продуктивна
братимост

Много добра
сухоустойчивост

Узряване:
Тип на класа:
Височина:
Маса на 1000 семена:
Група по качество:

Високо толерантен на:
ръжди, брашнеста мана,
септориоза. Много висока
устойчивост на полягане

Средно ранно/късно
Осилест
70-80 см
Средна
Силна пшеница

Подходящ за
широко райониране

Препоръки:
Не се препоръчват късни сеитби.
Желателно е отглеждането на сорта
при добър агрофон на почви с добро
естествено плодородие.

Close up of ripe wheat ears, ID 119165809, © xalanx| istockphoto.com

Препоръчителна
сеитбена норма

• Отлична продуктивност, много добра стабилност в представянето и сухоустойчивост.
• Отлични хлебопекарни качества - много висок “W” индекс, висок протеин и
хектолитрово тегло.
• Отлични биологични характеристики. Едри класове с много зърна в клас. Растения
със здрави стъбла, устойчиви на полягане.
• Отличен здравен профил.
РЕЗУЛТАТИ житни култури 2018 г., кг/дка
с. Бръшлен

с. Гурково

с. Лясково

с. Ново село

с. Тюленово

860

828

797

783

762

с. Сливо поле

с. Стожер

с. Безводица

гр. Раковски

756

727

712

702
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АВЕНЮ

СОРТ ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА
Авеню е лидер по продажби в България и стандарт
в официално сортоизпитване. Показва изключителна
стабилност в представянето, съчетана с много висок
потенциал за добив.

Препоръчителна
сеитбена норма

550

Узряване:
Тип на класа:
Височина:
Маса на 1000 семена:
Група по качество:

Ранно
Безосилест
60-70 см
Висока
Средна по сила пшеница

Много висока продуктивна
братимост

Много добра
сухоустойчивост

• Конкурентни резултати при всякакви екологични и климатични условия. Отличен
здравен профил, подсигуряващ стабилно представяне.
• Максимална сигурност. Избягва късните пролетни горещини и суховеи.
• Най-добрият предшественик за последващи култури - минимум растителни остатъци,
много ранно освобождаване на площите.
• Къса вегетация - позволява гъвкаво използване на сроковете на сеитба. Отлични
компенсаторни възможности напролет.

Високо толерантен на
ръжди, брашнеста мана,
фузариум по класа,
септориоза и на полягане

Подходящ за отглеждане в
цяла България. Подходящ за
отглеждане и при по-голяма
надморска височина

Препоръки:
Много ранни сеитби не са препоръчителни.

РЕЗУЛТАТИ житни култури 2018 г., кг/дка
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с. Бръшлен

с. Сливо поле

гр. Раковски

с. Ново село

с. Гурково

1025

970

895

819

811

с. Стожер

гр. Тервел

с. Лясково

с. Безводица

с. Тюленово

807

800

782

730

715

Green field of sprouting wheat, ID 640228162, © oticki | istockphoto.com

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ
С АВЕНЮ

характеристики

кълняеми
семена на м2
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АНАПУРНА
СОРТ ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА

Анапурна - комплексна генетика, съчетаваща
продуктивност и много добри хлебопекарни качества
на пшениците с повишена сила. Стандарт в официално
сортоизпитване в България.

Препоръчителна
сеитбена норма

550

Узряване:
Тип на класа:
Височина:
Маса на 1000 семена:
Група по качество:

Ранно
Осилест
70-80 см
Висока
Средна с повишена сила пшеница

Висока продуктивна
братимост

Отлична
сухоустойчивост

• Отлични добиви и стабилност в представянето при всякакви условия на отглеждане.
• Много добри хлебопекарни качества. Висок “W” индекс и хектолитрово тегло.
• Отлична толерантност за засушаване.
• Ранно прибиране и освобождаване на площите за подготовка на следващата култура.
Малко растителни остатъци.

Високо толерантен
на брашнеста мана,
фузариум, ръжди,
септориоза и полягане

Подходящ за широко
райониране

Препоръки:
Прекалено късни сеитби не са препоръчителни.

РЕЗУЛТАТИ житни култури 2018 г., кг/дка
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с. Бръшлен

с. Сливо поле

с. Лясково

с. Ново село

гр. Раковски

960

913

891

862

810

с. Безводица

с. Стожер

с. Тюленово

с. Зафирово

с. Гурково

808

800

770

768

746

Wheat field, ID 586931352, © Nastco | istockphoto.com

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ
С анапурна

характеристики

кълняеми
семена на м2
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LG апилко
СОРТ ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА

АЛКАНТАРА

НОВ!

СОРТ ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА

Препоръчителна
сеитбена норма

семена на м2

ЕКСКЛУЗИВНО ОТ
LG Апилко - представител на новата вълна пшеници, отлично
адаптирани за местните условия на отглеждане. Лидерски
качества и отличен потенциал за добив.

Препоръчителна
сеитбена норма

550
кълняеми

семена на м2
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Подходящ за
широко райониране

Средно ранно
Препоръки:
Безосилест
Изисква сеитба в нормални
80-90 см
агротехнически срокове. Препоръчва
Висока
се добро хранене на растенията.
Средна по сила пшеница

• Топ продуктивност и стабилност в представянето в България и цяла югоизточна Европа.
• Отличен здравен профил. Много добре изразен восъчен налеп.
• Силно братене и отлична изравненост на братята. Много дълги класове и увеличен
брой зърна. Високо хектолитрово тегло на семената.
• Малко остатъци след жътва заради редуцираната листна маса.

Висока продуктивна
братимост

характеристики

Много добра защитеност от
всички основни болести по
пшеницата. Много добра
толерантност на полягане

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ
С АЛКАНТАРА

Узряване:
Тип на класа:
Височина:
Маса на 1000 семена:
Група по качество:

Много добра
сухоустойчивост

Golden wheat field against blue sky, ID 497944126, © magdasmith | istockphoto.com

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ
С lg апилко

характеристики

Много висока
продуктивна братимост

Алкантара е сорт пшеница с отлични агрономически качества,
много висока продуктивност и стабилно представяне в България,
Румъния и Сърбия.

Узряване:
Тип на класа:
Височина:
Маса на 1000 семена:
Група по качество:

Добра
сухоустойчивост

Много добра защитеност
от основните болести по
пшеницата. Много добра
толерантност на полягане

Средно ранно
Осилест
80-90 см
Висока
Средна по сила пшеница

Подходящ за
широко райониране

Препоръки:
Да се засява в нормални технологични срокове. Препоръчва се отглеждане при добър агрофон и добро
хранене на растенията, на почви с
добро естествено плодородие.

• Отличен потенциал за добив и стабилност в представянето. Топ представяне при
интензивни условия на отглеждане.
• Висока маса на 1000 семена. Дълги класове с едри зърна.
• Много добри хлебопекарни качества -висок “W” индекс.
• Съдържание на протеин - средно високо до високо.

Green field of sprouting wheat, ID 682117992, © feellife | istockphoto.com

550
кълняеми

НОВ!
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АЛХАМБРА

АНДИНО

НОВ!

СОРТ ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА

СОРТ ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА
Препоръчителна
сеитбена норма

550
кълняеми

Много добра устойчивост
на основните болести по
пшеницата. Много добра
устойчивост на полягане

Много ранно
Осилест
70-80 см
Средна
Средна по сила пшеница

Подходящ за
широко райониране

Препоръки:
Препоръчват се сеитби в нормални
агротехнически срокове.

• Много висока конкурентност в представянето в цяла България. Отлични резултати на
юг от Стара планина.
• Отличен предшественик за рапица. Ранно освобождаване на площите и малко
растителни остатъци след жътва.
• Отлична сухоустойчивост и адаптираност към почви с лек механичен състав.
• Много стабилно поведение навсякъде в България - при интензивни и значително
засушливи условия.
РЕЗУЛТАТИ житни култури 2018 г., кг/дка

с. Сливо поле

с. Бръшлен

с. Лясково

гр. Раковски

с. Гурково

с. Безводица

с. Стожер

гр. Чирпан

923

900

806

785

772

750

708

704

Андино е високопродуктивен сорт с доказани качества. Притежава
добра пластичност и много добра адаптируемост към условията на
отглеждане, което му осигурява отлична стабилност в представянето.

Висока продуктивна
братимост

характеристики

Узряване:
Тип на класа:
Еисочина:
Маса на 1000 семена:
Група по качество:

характеристики
КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ
С алхамбра

Отлична
сухоустойчивост

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ
С АНДИНО

Висока продуктивна
братимост

семена на м2

Wheat, ID 155437067, © ithinksky | istockphoto.com

семена на м2
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550
кълняеми

Алхамбра е много ранен сорт пшеница, с много висок
потенциал за добив и отлична адаптираност за условията на
нашата страна. Силно конкурентен в южна България.

Узряване:
Тип на класа:
Височина:
Маса на 1000 семена:
Група по качество:

Добра
сухоустойчивост

Много добра толерантност
на брашнеста мана,
видовете ръжди,
септориоза и на полягане

Средно ранно
Осилест
70-80 см
Средна
Средна по сила пшеница

Подходящ за широко
райониране

Препоръки:
Почви с прекалено лек механичен
състав и ниско плодородие не са
препоръчителни.

• Много високи добиви и максимална конкурентност при добър агрофон на
отглеждане.
• Много висока сигурност в усложнена фитопатологична обстановка.
• Отлична братимост и изравненост на братята.
• Малко растителни остатъци след жътва.

Green field of sprouting wheat, ID 682113998, © feellife | istockphoto.com

Препоръчителна
сеитбена норма
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АПАШ

РЕНАН

СОРТ ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА

СОРТ ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ
С апаш
36

Узряване:
Тип на класа:
Височина:
Маса на 1000 семена:
Група по качество:

Много добра
сухоустойчивост

Отлична устойчивост на
Подходящ за
полягане. Много добра
широко райониране
толерантност на всички основни
болести по пшеницата

Средно ранно
Безосилест
70-80 см
Средна до висока
Средна по сила пшеница

Препоръки:
Прекалено ранни сеитби не са
препоръчителни.

• Високи и стабилни добиви при всякакви условия на отглеждане.
• Винаги отлично братене и сериозни компенсаторни възможности, включително след
тежки зимни условия.
• Много добър здравен профил и устойчивост на полягане.

Ренан е висококачествена хлебна пшеница използвана и за подобрител
на качеството. От нея могат да се произвеждат всякакъв тип хлебни
изделия. Ренан предлага отлична стабилност на стойностите на
качествените показатели, като по този показател е еталон.

Висока продуктивна
братимост

характеристики

характеристики

Много висока
продуктивна братимост

семена на м2

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ
С РЕНАН

семена на м2

550
кълняеми

Апаш е сорт доказал се в цяла Европа със своята пластичност,
стабилност в представянето, висок коефициент на братимост и
зимоустойчивост.

Young ears of grain on the background of blue sky, ID 978624690, © Alexandrum79 | istockphoto.com

550
кълняеми

Препоръчителна
сеитбена норма

Узряване:
Тип на класа:
Височина:
Маса на 1000 семена:
Група по качество:

Много добра
сухоустойчивост

Средно късно
Осилест
80-90 см
Висока
Силна пшеница

Високо толерантен на
основните болести по
пшеницата и на полягане

За ширко райониране
с приоритет северна
България

Препоръки:
Препоръчват се почви със
сравнително добро качество.
Късни сеитби не са желателни.

• Премиум качество. Високи стойности по всички основни показатели определящи
качеството на брашното.
• Конкурентни добиви спрямо пшениците от група А по качество.
• Много добра стабилност в добивите и добре изразена сухоустойчивост.

Golden wheat in harvest season on farm, ID 155438868, © ithinksky | istockphoto.com

Препоръчителна
сеитбена норма
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ФАБУЛИС

КАЛИПСО

СОРТ ЗИМНА ТВЪРДА ПШЕНИЦА

ПИВОВАРЕН ЕЧЕМИК - зимен двуреден

38

Узряване: Средно ранно
Височина: 70-80 см
Маса на 1000 семена: Висока

Много добра толерантност на
основните болести, включително
на Фузариум по класа. Много
добра толерантност на полягане

Висока продуктивна
братимост

Подходящ за
широко
райониране

Препоръки:
Сеитби извън нормалните агротехнически
срокове не са желателни. Препоръчва
се балансирано хранене на растенията и
оптимално торене с азот.

• Много добра студоустойчивост и стабилност в представянето при континентален тип
климат.
• Твърда пшеница с отлично качество. Високи и стабилни стойности на основните
показатели за качество.
• Адаптиран към различни почвено-климатични условия. Позволява отглеждане на
всякакъв тип почви.
• Много големи, едри зърна с висока стъкловидност. Висок хектолитър и висока маса
на 1000 семена.

характеристики

Много добра
студоустойчивост

Калипсо е сорт пивоварен ечемик, съчетаващ много висок
потенциал за добив и последните новости в селекцията на
ечемика. Много добри технологични качества за производство на
малц. Одобрен от CBMO Франция.

семена на м2

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ
С калипсо

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ
С Фабулис

характеристики

Висока продуктивна
братимост

450
кълняеми

Фабулис е високопродуктивен сорт твърда пшеница с отлични
технологични показатели. Вписан в препоръчителната листа на
производителите на макаронени изделия във Франция.

Wheat field in summer sunset light, ID 913693454, © GCapture | istockphoto.com

семена на м2

Препоръчителна
сеитбена норма

Узряване:
Тип на класа:
Височина:
Маса на 1000 семена:

Много добра
сухоустойчивост

Добра защитеност от
основните болести. Много
добра устойчивост на
полягане

Средно ранно
2 реден
80-90 см
Много висока

За широко
райониране

Препоръки:
Сортът се представя най-добре при
интензивни условия на отглеждане и
добър агрофон.

• Високи добиви и отлична стабилност в представянето. Висок коефициент на братимост.
• Много добра адаптираност към континентални климатични условия. Отлична
зимоустойчивост.
• Дълги класове. Много висока маса на 1000 семена и едри зърна гарантиращи винаги
конкурентно представяне.
• Много добра устойчивост на полягане и добър здравен профил, включващ генетическа
устойчивост на вирози (BYMV 1 и BMMV).
РЕЗУЛТАТИ житни култури 2018 г., кг/дка
с. Гурково

с. Сливо поле

гр. Тервел

с. Бръшлен

с. Стожер

гр. Раковски

852

830

820

793

771

706

с. Крепост

с. Лясково

с. Безводица

с. Иваново

гр. Чирпан

с. Тюленово

695

695

692

674

636

625

Winter Barley, ID 806186292, © Andrew Linscott | istockphoto.com

Препоръчителна
сеитбена норма

600
кълняеми

НОВ!
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ЗАНЗИБАР

РАФАЕЛА

НОВ!

ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК - зимен многореден

ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК - зимен многореден

Препоръчителна
сеитбена норма

ЕКСКЛУЗИВНО ОТ
Занзибар е интензивен, високопродуктивен сорт от ново поколение.
При местните условия показва отлични резултати. Еталон по
показателя “устойчивост на полягане”.

семена на м2

Препоръчителна
сеитбена норма

450
кълняеми

семена на м2

Средно ранно
6 реден
Около 90 см
Много висока

Узряване:
Тип на класа:
Височина:
Маса на 1000 семена:

За широко
райониране

Препоръки:
Почви с много лек механичен
състав и късни сеитби не са
препоръчителни.

• Отлични добиви при добър агрофон.
• Здрави растения и стъбла с много висока толерантност на полягане и пречупване.
• Висока маса на 1000 семена и хектолитрово тегло.
• Много добра братимост и изравненост на братята.
РЕЗУЛТАТИ житни култури 2018 г., кг/дка
гр. Тервел

с. Сливо поле

с. Бръшлен

с. Гурково

с. Тюленово

888

813

765

744

691

с. Безводица

гр. Раковски

с. Крепост

с. Иваново

с. Бдинци

675

667

661

635

610

Висока продуктивна
братимост

характеристики

Много добра защитеност
от основните болести и
отлична толерантност на
полягане

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ
С рафаела

Добра
сухоустойчивост

Barley field in sunset time, ID 1103642654, © Sorawit8888 | shutterstock.com

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ
С занзибар

характеристики

Висока продуктивна
братимост

Рафаела е сорт с много висок потенциал за добив, много добри
стопански качества и генетическа устойчивост на BYDV - Жълто
ечемичено вджуджаване.

Узряване:
Тип на класа:
Височина:
Маса на 1000 семена:

Много добра
сухоустойчивост

Средно ранно
6 реден
80-90 см
Много висока

Много добра толерантност
на основните болести.
Добра устойчивост на
полягане

За широко
райониране

Препоръки:
Препоръчват се оптимални срокове
на сеитба. Сортът реагира много
добре при отглеждане на висок
агрофон.

• Висок потенциал за добив и много добре опазени от болести растения.
• Едри зърна с много висока маса на 1000 семена.
• Добра зимоустойчивост.
• Генетическа устойчивост на най-опасната вирусна болест по ечемика - Жълто
ечемичено вджуджаване.

Barley grain is used for flour, ID 1089277780, © DiyanaDimitrova | istockphoto.com

450
кълняеми
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НОВ!

41

КАЗАНОВА

ГЕРЛАХ

ПИВОВАРЕН ЕЧЕМИК - зимен двуреден

ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК - зимен многореден
Препоръчителна
сеитбена норма

450
кълняеми

Узряване:
Тип на класа:
Височина:
Маса на 1000 семена:

Отлична защитеност
от основните болести
по ечемика. Високо
толерантен на полягане

Средно ранно
2 реден
Около 80 см
Много висока

За отглеждане в цяла
България

Препоръки:
Продуктивните възможности на
сорта изискват добър агрофон.

• Отлични добиви и максимална конкурентност при добър агрофон.
• Отлично качество на продукцията за производство на висококачествен малц.
В препоръчителните листи на Европейските пивовари.
• Много добри компенсаторни възможности, голям брой зърна от единица площ,
висока маса на 1000 семена.
РЕЗУЛТАТИ житни култури 2018 г., кг/дка
с. Гурково

гр. Тервел

с. Стожер

с. Бръшлен

с. Иваново

836

750

743

730

722

с. Бдинци

гр. Раковски

с. Безводица

с. Сливо поле

684

664

660

640

Герлах е високопродуктивен сорт с отлична стабилност в
представянето. Доказана в България генетика, работеща много
стабилно при климатичен стрес, засушаване и усложнена
фитопатологична среда.

Висока продуктивна
братимост

характеристики

Много добра
сухоустойчивост

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ
С герлах

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ
С казанова

характеристики

Много висока
продуктивна братимост

семена на м2

Single green barley plant against dark background, ID 1249606687, © Diyana Dimitrova | shutterstock.com

семена на м2
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450
кълняеми

Казанова е сорт с отлични заложби за добив и качество на
зърното. Брати много силно и показва отлични резултати при
интензивни условия на отглеждане.

Узряване:
Тип на класа:
Височина:
Маса на 1000 семена:

Отлична
сухоустойчивост

Средно ранно
6 реден
Около 80 см
Висока

Отличен здравен профил и
устойчивост на полягане

Подходящ за широко
райониране

Препоръки:
За получаване на максимални
добиви се изисква добър агрофон
на отглеждане.

• Отлично представяне в условията, които българският климат предоставя.
Изключително стабилно поведение при резки отклонения в технологията и
фитосанитарната обстановка.
• Много добра сухо и студоустойчивост.
• Добро качество на произведеният фураж.

Barley field in sunset time, ID 504909736, © IakovKalinin | istockphoto.com

Препоръчителна
сеитбена норма
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Стефан Стефанов
Добрич, Силистра
Тел.: +359 88 204 0684
Христо Христов
Търговски мениджър Южна България
Тел.: +359 88 689 9156
Димитър Петъков
Варна, Шумен, Търговище
Тел.: +359 88 293 5812
Кирил Анов
Пазарджик, Пловдив, Хасково
Тел.: +359 88 777 0901
Диман Димов
Централна Южна България
Тел.: +359 88 866 2040
Георги Караиванов
Ямбол, Сливен, Бургас
Тел.: +359 88 438 8475
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Александър Сотиров
Ямбол, Сливен, Бургас
Тел.: +359 88 252 1763
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ЕКИПЪТ НА ЛИМАГРЕЙН

Анита Гергова
София, Враца, Монтана, Видин
Тел.: +359 88 721 9367

Лимагрейн Централна Европа С.Е. - клон България
офис София
тел.: +359 2 9625077
тел./факс: +359 2 9624391
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