Променилва сеитбена норма при царевица

Променилва сеитбена норма при царевица

ПОВЕЧЕ ПРЕЦИЗНОСТ ЗА ПО-ВИСОКА ДОХОДНОСТ

ПОВЕЧЕ ПРЕЦИЗНОСТ ЗА ПО-ВИСОКА ДОХОДНОСТ
Agrility Density взима под внимание хетерогенността на Вашите полета и прецизира
сеитбената гъстотата: точната гъстота за всяко място. Agrility Density позволява
оптимизиране на добива до 27% чрез управление на гъстота и избор на подходящ хибрид.

Seeding crops at field stock photo, ID 639804032
© fotokostic | istockphoto.com

Получи точната гъстота за своето поле

Оценка поведението на LG хибриди при различна
гъстота

Определяне зони с различен потенциал на полето

Накарай всички фактори да са на твоя страна!
ЗОНА С ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ = увеличаване гъстотата за достигане на
максималния потенциал на хибрида.
ЗОНА С НИСЪК ПОТЕНЦИАЛ = намаляване на гъстотата за минимизиране
конкуренцията между растенията.
КОНТРОЛНА ЗОНА - залагане на контролни участъци за оценка на
потенциала във всяка зона.

ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА ДОБИВА
ГЪСТОТА

СЕИТБА

8%

6% 4%

ПРЕДШЕСТВЕНИК

26%

Определяне оптималната гъстота на всяка зона

До 27% оптимизиране на добива
Проект, разработен, за да увеличи Вашата
рентабилност.

ДРУГИ

• Оценката на постигнатите резултати
посредством контролни участъци
27%

19%

Характеризиране на всяка зона

КЛИМАТ

• По-задълбочен анализ на добивния
потенциал и хетерогенността на полето

Интегриране на препоръка и информация за почвите

Анализ и препоръка от Agrility Density

ХИБРИДИ

26%

АЗОТ

Agrility Density - увеличава Вашата рентабилност
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Избери точния момент за

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА
С БИОСТИМУЛАТОР

По-развита коренова система
По-ефективно работещи корени

Подобрен достъп до
хранителните елементи
По-ефективно усвояване на
фосфора

РАНО

9-11% влага
По-бърз
първоначален старт

оптималната фаза на
жътва гарантира:

По-добра защита
срещу почвени патогени

ОПТИМАЛНО

КЪСНО

Sunflowers in Provence stock photo, ID 165615320, © mammuth | istockphoto.com

Planting green corn seeds stock photo, ID 537854281, © bdspn | istockphoto.com

жътва

Максимален добив
Максимално маслено съдържание

Фази на узряване
снимки: L. Jung – Terres Inovia

Старкавър е четирикомпонентна технология
от последно поколение. Тя опакова LG семената и
ги подготвя да посрещнат предизвикателствата на
климата и средата след поникване.
Активните компоненти на Старкавър са
биологични, екологични и работят в симбиоза с
растенията. Това е иновативен метод за дражиране
на семена, който е напълно безвреден за
околната среда, а действието му върху растенията
значително подпомага техния растеж, създавайки
благоприятна среда за развитие.
Един от компонентите на Старкавър са живи
бактерии, които влизат в сътрудничество с кореновата
система на младите растения, подобрявайки
2

хранителния им режим, и предпазвайки ги от други
патогенни микроорганизми.
Вторият компонент е също натурален, но
растителен и представлява екстракт от бобово
растение. Той влияе пряко на растежа и структурата
на кореновата система на растенията.
Основен биоактивен елемент от Старкавър
са живи бактерии от вида Бацилус амилоликвифациенс. Те се развиват и живеят в областта
на кореновата система. Бактериите от този тип се
срещат в естествени условия в почвата и тяхното
наличие е много важно, а ползата за растенията от
тяхната дейност - неоспорима.

30%
влага

9-11%
влага

прекалено рано

оптимална фаза

15-20%
влага

8-10%
влага

рано

подходящи за жътва

10-15%
влага

4-8%
влага

може да се започне

растението изсъхва,
губи се добив
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Навигатор

LG 50.455 CLP

слънчоглед

стр. 18

ЕКСКЛУЗИВНО ОТ

Ранен слънчогледов хибрид
МАСЛО

Висок
потенциал
за добив

стр. 15

LG 50.635 CLP

Високо
маслено
съдържание

Висока маса
на 1000
семена

МАСЛО

СТОП
СИНЯ КИТКА

ЯДКА

СТОП
МАНА

Висок
потенциал
за добив

стр. 16

Стейгрийн
ефект

СТОП
СИНЯ КИТКА

стр. 17

МАСЛО
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Отлична
толерантност на
засушаване

Високо
маслено
съдържание

Висока маса
на 1000
семена

СТОП
СИНЯ КИТКА

широко
райониране
СТОП
МАНА

стр. 20

МАСЛО

СТОП
МАНА

Средно ранен слънчогледов хибрид

Отлична
стабилност в
представянето

Отлична
толерантност на
засушаване

приоритет
северна
България

Високо
маслено
съдържание

СТОП
СИНЯ КИТКА

СТОП
МАНА

южна
българия

Висок
потенциал
за добив
Beautiful landscapes of sunflowers in summer, ID 998480340, © Drazen_ | istockphoto.com

Висока маса
на 1000
семена

МАСЛО

LG 55.55 CLP

Висок
потенциал
за добив

Отлична
стабилност в
представянето

МАСЛО

Средно ранен слънчогледов хибрид

ЯДКА

Отлична
толерантност на
засушаване

ЗАЩИТА
МАНА

LG 55.42 CL

Средно късен слънчогледов хибрид

Отлична
стабилност в
представянето

СТОП
СИНЯ КИТКА

стр. 19

широко
райониране

LG 56.71 CLP

Висок
потенциал
за добив

Висока маса
на 1000
семена

Отлична
стабилност в
представянето

Отлична
толерантност на
засушаване

Високо
маслено
съдържание

СТОП
СИНЯ КИТКА

южна
българия

СТОП
МАНА

стр. 21

LG 50.797 CLP hov

Средно ранен високоолеинов слънчогледов хибрид
МАСЛО

Висок
потенциал
за добив

Отлична
стабилност в
представянето

Отлична
толерантност на
засушаване

Високо
маслено
съдържание

СТОП
СИНЯ КИТКА

СТОП
МАНА

широко
райониране

Minnesota Sunflower Field and a Dramatic Sky, ID 483949000, © Liliboas | istockphoto.com

Отлична
толерантност на
засушаване

Високо
маслено
съдържание

Ранен слънчогледов хибрид

ЯДКА

Отлична
стабилност в
представянето

Отлична
толерантност на
засушаване

LG 54.63 CL

Средно ранен слънчогледов хибрид

Висок
потенциал
за добив

Отлична
стабилност в
представянето

широко
райониране
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Навигатор

LG 50.479 sx

слънчоглед

стр. 25

НОВ

Ранен/ Средно ранен слънчогледов хибрид
оптимизиран за
expressТМ хербицид
Висок
потенциал
за добив

стр. 22

LG 54.52 ho CL

Средно ранен високоолеинов слънчогледов хибрид

Отлична
стабилност в
представянето

Отлична
толерантност на
засушаване

Високо
маслено
съдържание

Висока маса
на 1000
семена

МАСЛО

СТОП
СИНЯ КИТКА

СТОП
МАНА

стр. 23

Средно ранен високоолеинов слънчогледов хибрид

LG 50.625 hov

Високо
маслено
съдържание

Висока маса
на 1000
семена

СТОП
СИНЯ КИТКА

МАСЛО

северна
българия

стр. 24

МАСЛО
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СТОП
СИНЯ КИТКА

стр. 26

LG 50.510

Отлична
толерантност на
засушаване

МАСЛО

Високо
маслено
съдържание

СТОП
СИНЯ КИТКА

южна
българия

СТОП
МАНА

стр. 27

НОВ

МАСЛО

Отлична
стабилност в
представянето

Отлична
толерантност на
засушаване

Високо
маслено
съдържание

СТОП
СИНЯ КИТКА

широко
райониране

ЗАЩИТА
МАНА

стр. 28

LG 54.78

Средно ранен слънчогледов хибрид

конвенционален
Високо
маслено
съдържание

Висок
потенциал
за добив

Висок
потенциал
за добив

НОВ

Отлична
стабилност в
представянето

ЗАЩИТА
МАНА

LG 59.580 sx

конвенционален

СТОП
МАНА

Средно ранен високоолеинов слънчогледов хибрид

Висок
потенциал
за добив

СТОП
СИНЯ КИТКА

Средно ранен слънчогледов хибрид

ЯДКА

Отлична
стабилност в
представянето

Високо
маслено
съдържание

оптимизиран за
expressТМ хербицид

приоритет
южна
българия

LG 54.92 ho CL

Висок
потенциал
за добив

Отлична
толерантност на
засушаване

широко
райониране

Средно ранен слънчогледов хибрид

ЯДКА

Висок
потенциал
за добив

Отлична
стабилност в
представянето

МАСЛО

СТОП
МАНА

широко
райониране

МАСЛО

конвенционален
Висок
потенциал
за добив

Отлична
стабилност в
представянето

Отлична
толерантност на
засушаване

Високо
маслено
съдържание

СТОП
СИНЯ КИТКА

широко
райониране

ЗАЩИТА
МАНА
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LG 31.322

ЦАРЕВИЦА

стр. 34

НОВ

царевичен хибрид

330

ЕКСКЛУЗИВНО ОТ
зърно

Висок
потенциал
за добив

стр. 31

НОВ

190

царевичен хибрид
зърно

Висок
потенциал
за добив

висока
стабилност в
представянето

Отлична
толерантност на
засушаване

Бързо
отдаване на
влагата

силаж

Отлично
качество на
силажа

зърно

висока
стабилност в
представянето

Отлична
толерантност на
засушаване

Бързо
отдаване на
влагата

силаж

висока
стабилност в
представянето

Отлична
толерантност на
засушаване

Бързо
отдаване на
влагата

Бърз
първоначален
старт

Стейгрийн
ефект

Отлична
толерантност на
засушаване

Бързо
отдаване на
влагата

Високо
хектолитрово
тегло

широко
райониране

широко
райониране

Стейгрийн
ефект

370
зърно

висока
стабилност в
представянето

Отлична
толерантност на
засушаване

Бързо
отдаване на
влагата

Високо
хектолитрово
тегло

fao

широко
райониране

Стейгрийн
ефект

стр. 37

LG 31.388

370

царевичен хибрид
ЕКСКЛУЗИВНО ОТ

Висок
потенциал
за добив

fao

стр. 36

LG 31.377

Висок
потенциал
за добив

fao

висока
стабилност в
представянето

широко
райониране

300
зърно

370

царевичен хибрид

стр. 33

царевичен хибрид

8

Висок
потенциал
за добив

Отлично
качество на
силажа

LG 30.315

Висок
потенциал
за добив

fao

Високо
хектолитрово
тегло

зърно

Бърз
първоначален
старт

широко
райониране

стр. 35

широко
райониране

250

царевичен хибрид

Бързо
отдаване на
влагата

царевичен хибрид

стр. 32

LG 32.58

Висок
потенциал
за добив

fao

Отлична
толерантност на
засушаване

LG 30.369 / limanova

The corn in the field, ID 1022742006, © feellife | istockphoto.com

LG 30.215

висока
стабилност в
представянето

fao

висока
стабилност в
представянето

Отлична
толерантност на
засушаване

Бързо
отдаване на
влагата

зърно

Висока маса
на 1000
семена

fao

широко
райониране

Бърз
първоначален
старт

Стейгрийн
ефект

Corn or maize in cornfield farm on mountain and blue sky background, ID 971009040, © undefined undefined | istockphoto.com

Навигатор
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Навигатор

стр. 41

LG 30.491

ЦАРЕВИЦА

440

царевичен хибрид
зърно

Висок
потенциал
за добив

стр. 38

LG 30.389

380

царевичен хибрид
зърно

Висок
потенциал
за добив

висока
стабилност в
представянето

Отлична
толерантност на
засушаване

lzm 368/68 LG 31.390

Бързо
отдаване на
влагата

Висока маса
на 1000
семена

LG 31.401

висока
стабилност в
представянето

Бързо
отдаване на
влагата

390

Висока маса
на 1000
семена

Бърз
първоначален
старт
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fao

Бързо
отдаване на
влагата

Висока маса
на 1000
семена

Високо
хектолитрово
тегло

Висока маса
на 1000
семена

Високо
хектолитрово
тегло

LG 31.479

широко
райониране

Стейгрийн
ефект

440

висока
стабилност в
представянето

Висока маса
на 1000
семена

Високо
хектолитрово
тегло

fao

широко
райониране

Отлично
качество на
силажа

стр. 44

НОВ

450

царевичен хибрид

широко
райониране

силаж

Висок
потенциал
за добив

fao

стр. 43

Shannon

Висок
потенциал
за добив

400

висока
стабилност в
представянето

Отлична
толерантност на
засушаване

силаж

Стейгрийн
ефект

fao

висока
стабилност в
представянето

широко
райониране

стр. 40

зърно

480

царевичен хибрид

НОВ

царевичен хибрид

Висок
потенциал
за добив

Висок
потенциал
за добив

широко
райониране

стр. 42

LG 30.500
зърно

Стейгрийн
ефект

fao

Висока маса
на 1000
семена

широко
райониране

стр. 39

зърно

Бързо
отдаване на
влагата

царевичен хибрид

НОВ

царевичен хибрид

Висок
потенциал
за добив

fao

висока
стабилност в
представянето

силаж

висока
стабилност в
представянето

Отлична
толерантност на
засушаване

Отлично
качество на
силажа

Бърз
първоначален
старт

fao

широко
райониране

Стейгрийн
ефект
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стр. 48

LG 30.325

ЦАРЕВИЦА

320

царевичен хибрид
зърно

Висок
потенциал
за добив

LG 31.558

стр. 45

НОВ

560

царевичен хибрид
силаж

Висок
потенциал
за добив

висока
стабилност в
представянето

Висока маса
на 1000
семена

Високо
хектолитрово
тегло

Отлично
качество на
силажа

силаж

LG 30.709

висока
стабилност в
представянето

Висока маса
на 1000
семена

Високо
хектолитрово
тегло

Високо
хектолитрово
тегло

Стейгрийн
ефект

широко
райониране

широко
райониране

стр. 48

520
зърно

стр. 47

fao

Бързо
отдаване на
влагата

широко
райониране

700

Висока маса
на 1000
семена

Отлична
толерантност на
засушаване

БИОЕТАНОЛ

LG 35.40

Висок
потенциал
за добив

fao

висока
стабилност в
представянето

СКОРБЯЛА

царевичен хибрид

НОВ

силаж
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Висок
потенциал
за добив

Отлично
качество на
силажа

царевичен хибрид

Висок
потенциал
за добив

fao

450
зърно

600

царевичен хибрид

стр. 48

LG 34.75

широко
райониране

Стейгрийн
ефект

широко
райониране

Висока маса
на 1000
семена

царевичен хибрид

стр. 46

helen

Висок
потенциал
за добив

fao

Бързо
отдаване на
влагата

fao

висока
стабилност в
представянето

Отлична
толерантност на
засушаване

fao

широко
райониране

Високо
хектолитрово
тегло

The corn plant in the field, ID 1028172260, © feellife | istockphoto.com

Навигатор
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LG 50.635 CLP

Генетиката е най-доброто
решение за контрол на мана

Богатото разнообразие от гени и първични образци, с които Лимагрейн
разполага, ѝ дава възможност да прилага интегриран подход при научноизследователската и селекционна дейност.

Как генетиката дава решение? Чрез:

• Внедряването в практиката на хибриди слънчоглед с нови гени за
устойчивост.
• Нови източници на гени за устойчивост и генетика, осигуряваща защита
на растенията и извеждане на ефективна борба с патогена, независимо
от климатичните условия.

Висок
потенциал
за добив

Отлична
стабилност в
представянето

Отлична
толерантност на
засушаване

LG 50.635 CLP

с. ХАДЖИДИМИТРОВО
обл. Велико Търново

349

358

427

с. БАХОВИЦА
обл. Ловеч

Висока маса
на 1000
семена

широко
райониране

СТОП
СИНЯ КИТКА

СТОП
МАНА

LG 50.635 CLP e универсален, отлично адаптиращ се хибрид, с много
висок потенциал за добив. Притежава силен агрономически профил,
който гарантира постоянно и високо ниво на стабилност в представянето.
Дава възможност за реализация на продукцията без огранчения.

РЕЗУЛТАТИ добив, кг/дка

с. БРЪШЛЕН
обл. Русе

Високо
маслено
съдържание

МАСЛО

с. ЗЛАТИТРАП
обл. Пловдив

318
с. СТРАНСКО
обл. Хасково

396

с. МЕЖДА
обл. Ямбол

380

с. БАБУК
обл. Силистра

350

ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК
обл. Русе

380
с. БДИНЦИ
обл. Добрич

351

390*
с. РУПЦИ
обл. Видин
*масов посев

Препоръки за отглеждане
Изисква се спазване на гъстотата на отглеждане. При осигуряване на
добър агрофон и правилно хранене, хибридът се справя с широк спектър
от агроклиматични условия, включително в условия на засушаване
и температурен стрес. Успешно се отглежда и на полета с усложнена
фитопатологична обстановка.

Sunflower natural background. Sunflower blooming
ID 1143037052 © Mykhailo Baidala | shutterstock.com

Sunflower fiel in sunshine, ID 987360076
© winyuu | istockphoto.com

Успехът на компанията в борбата с икономически най-важната болест
при производството на слънчоглед се дължи на солидни познания за
еволюцията на патогена и посвещаване на значителен човешки и финансов
ресурс за системен мониторинг и иновативни селекционни методи.

ОФЕРТА

Средно ранен слънчогледов хибрид

ЯДКА

Генетичната устойчивост на мана по слънчогледа е основен обект и
приоритет в селекцията на Лимагрейн при тази култура.

СПЕЦИАЛНА

• Използването на няколко гена, обуславящи устойчивостта към мана по
слънчогледа, за постигане на защита за продължителен период.

Генетична устойчивост на мана по слънчогледа - основен
обект в селекцията на Лимагрейн:
1. Познания за еволюцията на патогена
• Мониторинг
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2. Използване на нови източници на гени за
устойчивост
• Възпрепятства преодоляване на
устойчивостта от патогена
• Независимост от климатичните условия

3. Използване на няколко гена, обуславящи
устойчивостта към патогена
• Устойчивост за по-продължителен период от
време
• Понижава риска от разпространяване
на резистентност към химични активни
вещества

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
И РАЙОНИРАНЕ

За широко райониране.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

165 - 170 см
Височина на
растението

Отлична облистеност и
здрави стъбла. Много добра
устойчивост на полягане.

Едри, изпъкнали, умерено
приведени, много добре
озърнени в центъра.

6000 - 6200
Необходими растения
на декар за реколтиране

The unique Clearfield Plus symbol and Clearfield are registered trademarks of BASF. © 2019 BASF. All Rights Reserved.

Отлична толерантност на
фома, фомопсис и ръжда.
Много добра толерантност
на алтернария, вертицилиум
и склеротиния.
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LG 55.55 CLP

LG 56.71 CLP

Средно ранен слънчогледов хибрид

Средно късен слънчогледов хибрид

Висок
потенциал
за добив

Отлична
стабилност в
представянето

Отлична
толерантност на
засушаване

LG 56.71 CLP

с. ХАДЖИДИМИТРОВО
обл. Велико Търново

350

354

393

с. БАХОВИЦА
обл. Ловеч

Стейгрийн
ефект

с. БАЛЕЙ
обл. Видин

СТОП
СИНЯ КИТКА

360

331

ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК
обл. Русе

с. БДИНЦИ
обл. Добрич

355

361

с. безводица
обл. Добрич

385

СТОП
МАНА

Висок
потенциал
за добив

с. ЛОВЧАНЦИ
обл. Добрич

с. межда
обл. Ямбол

379

350

с. ПАСКАЛЕВО
обл. Добрич
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Sunflower field at sunset, ID 471782205
© Kaycco | istockphoto.com

Необходими растения
на декар за реколтиране

The unique Clearfield Plus symbol and Clearfield are registered trademarks of BASF. © 2019 BASF. All Rights Reserved.

СТОП
МАНА

400
с. златитрап
обл. Пловдив

*масов посев

Препоръчва се спазване на правилен сеитбооборот. При интензивни условия
и силен инфекциозен фон може да се наложи химичен контрол на болестите.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на
растението

354

СТОП
СИНЯ КИТКА

Препоръки за отглеждане

За широко райониране с приоритет
северна България.

6200 - 6500

330*

Високо
маслено
съдържание

южна
българия

LG 55.55 CLP е хибрид с висок потенциал за добив и висока
масленост на семките. С много добро представяне в южна
България. Притежава отлична сухоустойчивост и адаптираност
към по-леки и песъкливи почви и екстензивни условия на
отглеждане.

с. странско
обл. Хасково

гр. елхово
обл. Ямбол

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
И РАЙОНИРАНЕ

Средно едри,
полуприведени пити с
умерена изпъкналост
в центъра. Отлична
озърненост и изравненост.

Отлична
толерантност на
засушаване

LG 55.55 CLP

Препоръчва се избягването на ниски гъстоти на отглеждане и късни сеитби.
При нормална гъстота и добър агрофон показва изключителна стабилност
и трайно високи резултати. Много добър избор за полета със силен
инфекциозен натиск.

Дебели, здрави стъбла,
устойчиви на пречупване.
Отлично облистени
растения, бързо засенчващи
междуредията.

Отлична
стабилност в
представянето

РЕЗУЛТАТИ добив, кг/дка

Препоръки за отглеждане

165 - 170 см

МАСЛО

приоритет
северна България

LG 56.71 CLP e хибрид подходящ за отглеждане при разнообразни
почвени и агроклиматични условия. Предлага възможност за реализация
на добитата продукция в различни направления. Притежава отлична
сухоустойчивост и стабилност в представянето. Един от най-сигурните
хибриди.

РЕЗУЛТАТИ добив, кг/дка

с. БРЪШЛЕН
обл. Русе

Висока маса
на 1000
семена

МАСЛО

Отличен здравен профил,
включващ устойчивост
на основните болести по
слънчогледа. Ясно изразен
“стейгрийн” ефект, който
допълнително защитава
растенията.

Sunflowers stock photo, ID 987360076
© 751 | istockphoto.com

ЯДКА

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
И РАЙОНИРАНЕ
Южна България.
Подходящ и за втора култура.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

165 - 170 см
Височина на
растението

Отлично облистени растения
устойчиви на кореново
полягане.

Едри, приведени пити, с
много семки.

5800 - 6000
Необходими растения
на декар за реколтиране

The unique Clearfield Plus symbol and Clearfield are registered trademarks of BASF. © 2019 BASF. All Rights Reserved.

Много добра толерантност
на склеротиния, алтернария
и вертицилиум. Добра
толерантност на останалите
болести.
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LG 50.455 CLP

LG 54.63 CL

НОВ

Ранен слънчогледов хибрид

ЕКСКЛУЗИВНО ОТ
Висок
потенциал
за добив

Отлична
стабилност в
представянето

ранен слънчогледов хибрид

МАСЛО

Отлична
толерантност на
засушаване

Високо
маслено
съдържание

Висока маса
на 1000
семена

СТОП
СИНЯ КИТКА

широко
райониране

ЯДКА

ЗАЩИТА
МАНА

Висок
потенциал
за добив

LG 50.455 CLP е хибрид с висок потенциал за добив и съдържание на
масло. Притежава много добър агрономически профил и толерантност
на засушаване и температурен стрес. Показва стабилно представяне и
конкурентни резултати в България и страните от югоизточна Европа.

Отлична
стабилност в
представянето

Отлична
толерантност на
засушаване

Висока маса
на 1000
семена

широко
райониране

СТОП
СИНЯ КИТКА

СТОП
МАНА

LG 54.63 CL е много ранен хибрид, обединяващ предимствата на
ранното узряване с потенциала за добив на средно ранната генетика.
Висока толерантност на засушаване и температурен стрес. Позволява
реализация на продукцията както за масло, така и за ядка.

РЕЗУЛТАТИ добив, кг/дка

LG 54.63 CL
с. БРЪШЛЕН
обл. Русе

Високо
маслено
съдържание

МАСЛО

с. странско
обл. Хасково

с. Полско косоВо
обл. Русе

с. МИХАЙЛОВО
обл. Стара Загора

с. БАБУК
обл. Силистра

с. ЖИТНИЦА
обл. Добрич

Препоръки за отглеждане

430

397

327

с. ХАДЖИДИМИТРОВО
обл. Велико Търново

308
с. ЗЛАТИТРАП
обл. Пловдив

347

370

321

ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК
обл. Русе

378

362

с. БДИНЦИ
обл. Добрич

416

367

с. ПАСКАЛЕВО
обл. Добрич

Препоръки за отглеждане
Значителни отклонения в гъстотата на отглеждане са нежелателни.
Препоръчително е отглеждане на почви с добро естествено плодородие и в
условия на балансирано хранене. Дава възможност за различни технологични
срокове на сеитба.
Closed up sun flower in blured green background, ID 667758706
© Ingfaphoto | istockphoto.com

Beautiful landscape with sunflower field over cloudy blue sky
ID 912019110, © Trifonov_Evgeniy | istockphoto.com

Препоръчва се стриктно спазване на гъстотата на отглеждане. Препоръчва
се осигуряване на добър агрофон и балансирано хранене. Ранозрелостта на
хибрида позволява различни срокове на сеитба.

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
И РАЙОНИРАНЕ
ПОЗИЦИОНИРАНЕ
И РАЙОНИРАНЕ

За широко райониране. Подходящ
за райони и полета с по-висока
надморска височина.

За широко райониране. Има
категорични предимства в районите
със засушаване и терени с по-висока
надморска височина.
Подходящ и за втора култура.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

170 - 175 см
Височина на
растението
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Много добре облистени
растения, със здрави стъбла.

Едри, полуприведени пити.

5800 - 6000
Необходими растения
на декар за реколтиране

The unique Clearfield Plus symbol and Clearfield are registered trademarks of BASF. © 2019 BASF. All Rights Reserved.

Много добра толерантност
на фома и фомопсис.
Добра толерантност на
склеротиния, вертицилиум и
алтернария.

175 - 180 см
Височина на
растението

Растенията са добре
облистени, стъблата са
здрави, устойчиви на
полягане.

Едри, полуприведени пити,
с много едри семки.

5800 - 6000
Необходими растения
на декар за реколтиране

The unique Clearfield symbol and Clearfield are registered trademarks of BASF. © 2019 BASF. All Rights Reserved.

Ранна генетика с много
добра устойчивост на фома
и фомопсис и добра обща
толерантност на останалите
болести по слънчогледа.
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LG 55.42 CL

LG 50.797 CLP hov

Средно ранен слънчогледов хибрид

Средно ранен високоолеинов слънчогледов хибрид

МАСЛО
Отлична
стабилност в
представянето

Отлична
толерантност на
засушаване

LG 55.42 CL

309

СТОП
СИНЯ КИТКА

СТОП
МАНА

Висок
потенциал
за добив

LG 55.42 CL е доказана в южна България генетика, с висока толерантност
на засушаване, температурен стрес и отлична адаптираност към
различните почвени типове. Незаменим при екстензивни условия на
отглеждане и нисък агрофон. Изключително конкурентен при средни
нива на продуктивност.

РЕЗУЛТАТИ добив, кг/дка

с. синапово
обл. Хасково

Високо
маслено
съдържание

с. пет могили
обл. Сливен

357

с. михайлово
обл. Стара Загора

350*

с. межда
обл. Ямбол

293

378

с. пет могили
обл. Сливен

342
с. странско
обл. Хасково

479

364

344

с. ХАДЖИДИМИТРОВО
обл. Велико Търново

СТОП
СИНЯ КИТКА

СТОП
МАНА

LG 50.797 CLP HOV е високоолеинов хибрид, който предлага отличен
потенциал за добив и отлично съдържание на масло в семките.
Съдържанието на олеиновата киселина в маслото е на много високо
ниво.

с. СТРАНСКО
обл. Хасково

339

Високо
маслено
съдържание

широко
райониране

с. ИНОВО
обл. Видин

337

322

с. ЗЛАТИТРАП
обл. Пловдив

с. КОМОЩИЦА
обл. Монтана

318
с. БАЛЕЙ
обл. Видин

310

с. МЕЖДА
обл. Ямбол

309

346

с. ОВЧА МОГИЛА
обл. Велико Търново

с. ПАСКАЛЕВО
обл. Добрич

351

416

с. ВОЙНИКОВО
обл. Добрич

360
с. ЛОВЧАНЦИ
обл. Добрич

*масов посев
Huge sunflower plantation, ID 1003746422, © juanorihuela | istockphoto.com

Южна България, както и приморски
райони с песъкливи и леки почви.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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с. БРЪШЛЕН
обл. Русе

с. татарево
обл. Пловдив

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
И РАЙОНИРАНЕ

Височина на
растението

Отлична
толерантност на
засушаване

LG 50.797 CLP hov

286

Препоръчва се спазване на правилен сеитбооборот. Да се избягват значителни
отклонения в гъстотата на отглеждане. При високо интензивни условия може
да има нужда от използване на фунгициди за контрол на болестите.

Отлична облистеност, здрави
стъбла, с много добра
устойчивост на полягане и
пречупване.

Отлична
стабилност в
представянето

РЕЗУЛТАТИ добив, кг/дка

с. златитрап
обл. Пловдив

Препоръки за отглеждане

165 - 170 см

МАСЛО

Едри, приведени, слабо
изпъкнали пити с отлична
озърненост дори при силен
хидратен стрес.

5800 - 6000
Необходими растения
на декар за реколтиране

The unique Clearfield symbol and Clearfield are registered trademarks of BASF. © 2019 BASF. All Rights Reserved.

Добра толерантност на
основните болести. Средно
толерантен на фома и
фомопсис.

Препоръки за отглеждане
Sunflower (Himawari), ID 490787358, © paprikaworks | istockphoto.com

Висок
потенциал
за добив

ЮЖНА
БЪЛГАРИЯ

Изисква висок агрофон на отглеждане за постигане на максимални резултати.
Високи азотни торови норми не са препоръчителни. Стриктно да се спазва
препоръчителната гъстота на отглеждане.

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
И РАЙОНИРАНЕ

Подходящ за северна и за
южна България. Изключително
конкурентен в условия на чести и
значителни по сила засушавания.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

175 - 180 см
Височина на
растението

Добре облистени растения
със здраво стъбло, устойчиво
на полягане и пречупване.

Едри, полуприведени,
изпъкнали пити. Средно
едри семки с висок процент
на ядката.

5500 - 5800
Необходими растения
на декар за реколтиране

The unique Clearfield Plus symbol and Clearfield are registered trademarks of BASF. © 2019 BASF. All Rights Reserved.

Добра устойчивост на
фомопсис и фома, много
добра устойчивост на
вертицилиум, макрофомина
и склеротиния при коренова
форма.
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LG 54.52 HO CL

LG 54.92 HO CL

Средно ранен високоолеинов слънчогледов хибрид

МАСЛО

ЯДКА
Отлична
толерантност на
засушаване

Високо
маслено
съдържание

Висока маса
на 1000
семена

СТОП
СИНЯ КИТКА

LG 54.52 HO CL

с. стражица
обл. Добрич

с. пет могили
обл. Сливен

310*

332

264

с. межда
обл. Ямбол

365

с. БРЪШЛЕН
обл. Русе

299

354

354

СТОП
СИНЯ КИТКА

СТОП
МАНА

с. безводица
обл. Добрич

312
с. ИНОВО
обл. Видин

326

с. орешак
обл. Варна

334

345

с. войниково
обл. Добрич

с. житница
обл. Добрич

373
с. паскалево
обл. Добрич

362

340
с. ЛОВЧАНЦИ
обл. Добрич

*масов посев

За широко райониране с приоритет
южна България. Хибридът се
представя много стабилно при
воден и температурен стрес.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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308

Висока маса
на 1000
семена

северна
българия

LG 54.92 HO CL e високоолеинов хибрид за високи добиви при интензивни
условия на отглеждане. Отлично качество на маслото и високо маслено
съдържание на семките. Хибрид лидер по отношение на съдържанието
на олеинова коселина в маслото - потенциал за 88-89% при правилно
изведена технология.

с. Хаджидимитрово
обл. Велико Търново

с. Баховица
обл. Ловеч

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
И РАЙОНИРАНЕ

Височина на
растението

Високо
маслено
съдържание

LG 54.92 HO CL

с. странско
обл. Хасково

Късно изтеглени сеитби и високи гъстоти на отглеждане не са препоръчителни.

Здрави, добре облистени
стъбла, устойчиви на
пречупване и полягане.

Отлична
стабилност в
представянето

РЕЗУЛТАТИ добив, кг/дка

с. михайлово
обл. Стара Загора

Препоръки за отглеждане

180 - 190 см

Висок
потенциал
за добив

СТОП
МАНА

LG 54.52 HO CL е високоолеинов хибрид специално адаптиран за условията
на България. Притежава много добра стабилност и сухоустойчивост
съчетани с отлични технологични позатели на маслото. Потенциал за
много високо съдържание на олеинова киселина в маслото (87-92%).
Притежава едри семки и висок процент на ядката в тях.

РЕЗУЛТАТИ добив, кг/дка

МАСЛО

ЯДКА

Едри, полуприведени и
много добре изравнени
пити. Отлична озърненост.

5800 - 6000
Необходими растения
на декар за реколтиране

The unique Clearfield symbol and Clearfield are registered trademarks of BASF. © 2019 BASF. All Rights Reserved.

Отлична толерантност
на основните болести по
слънчогледа.

Sunflower in full bloom with blue sky, ID 1166613720, © taka4332 | istockphoto.com

Отлична
стабилност в
представянето

приоритет
южна българия

Field of sunflowers with blue sky, ID 969978538, © ohishiistk | istockphoto.com

Висок
потенциал
за добив

Средно ранен високоолеинов слънчогледов хибрид

Препоръки за отглеждане
Препоръчва се добър агрофон на отглеждане и обосновано хранене на
растенията с цел получаване на добри количествени и качествени резултати.
Да се спазва препоръчаната гъстота на отглеждане.

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
И РАЙОНИРАНЕ
Препоръчително отглеждане
в северна България и при поинтензивни условия.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

185 см

Височина на
растението

Растения с едри листа и
добър обем. Стъблото
е здраво, устойчиво на
пречупване и полягане.

Полуприведени пити,
семките са черни със слабо
изразени сиви надлъжни
ивици.

5800 - 6000
Необходими растения
на декар за реколтиране

The unique Clearfield symbol and Clearfield are registered trademarks of BASF. © 2019 BASF. All Rights Reserved.

Отличен здравен профил
и толерантност на
всички важни болести по
слънчогледа, дори при
влажни условия.
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LG 50.625 hov

LG 50.479 sx

НОВ

Средно ранен високоолеинов слънчогледов хибрид

Ранен/Средно ранен слънчогледов хибрид

конвенционален

оптимизиран за
expressТМ хербицид

Отлична
стабилност в
представянето

Високо
маслено
съдържание

СТОП
СИНЯ КИТКА

МАСЛО

широко
райониране
Висок
потенциал
за добив

СТОП
МАНА

LG 50.625 е средно ранен конвенционален високоолеинов слънчоглед с
висок потенциал за добив и отлични стойности на важните технологични
показатели. Притежава добър агрономически профил и много добър
здравен профил спрямо значимите болести.

с. БРЪШЛЕН
обл. Русе

396

с. ХаджидимитроВо
обл. Велико Търново

350

Sunflower on field close up and clouds, ID 498811859, © mycola | istockphoto.com

с. баховица
обл. Ловеч

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
И РАЙОНИРАНЕ

За широко раййониране с приоритет
северна България и по-интензивните
райони в южна България.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Височина на
растението

24

Едри, полуприведени пити.

5800 - 6000
Необходими растения
на декар за реколтиране

Много добра толерантност
на Фомопсис, Макрофомина,
Склеротиния и Вертицилиум.

409

Високо
маслено
съдържание

ЗАЩИТА
МАНА

СТОП
СИНЯ КИТКА

LG 50.479 SX е хибрид с отлични стопански качества. Притежава много
висок потенциал за добив, много добро съдържание на масло. Хибридът
поддържа постоянно и високо ниво на стабилност в представянето,
благодарение на много добрия здравен статус и толерантност на
засушаване и температурен стрес.

LG 50.479 sx

Препоръчва се спазване на гъстотите на отглеждане. Препоръчва се
отглеждането му при добър агрофон и балансирано хранене.

Расетения със здрави стъбла
и много добра облистеност.

Отлична
толерантност на
засушаване

РЕЗУЛТАТИ добив, кг/дка

Препоръки за отглеждане

170 - 175 см

Отлична
стабилност в
представянето

широко
райониране

с. добротич
обл. Варна

365
с. хайредин
обл. Враца

381

с. балей
обл. Видин

319

362

гр. ивайловград
обл. Хасково

с. синапово
обл. Хасково

335

311

с. комощица
обл. Монтана

с. красен
обл. Добрич

312
с. межда
обл. Ямбол

375

с. ПАСКАЛЕВО
обл. Добрич

414

446

с. безводица
обл. Добрич

Препоръки за отглеждане
Препоръчва се отглеждане в условия на добър агрофон и балансирано
хранене. Да се спазва препоръчителната гъстотата на отглеждане.

Sunflowers stock photo, ID 533271131, © Kaycco | istockphoto.com

МАСЛО
Висок
потенциал
за добив

НОВ

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
И РАЙОНИРАНЕ

За широко райониране.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

170 - 175 см
Височина на
растението

Растения със здрави стъбла, с
много добра устойчивост на
полягане и пречупване.

Едри, полуприведени,
изпъкнали пити. Голям брой
семки и отлична озърненост
в центъра.

5800 - 6000
Необходими растения
на декар за реколтиране

Express™ is a trademark of FMC Corporation or an Affiliate, and is used under license by Limagrain Europe S.A. and Affiliates.

Много добра толерантност
на фомопсис, макрофомина
и алтернария. Добра
толерантност на фома,
склеротиния и вертицилиум.
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LG 59.580 sx

LG 50.510

Средно ранен слънчогледов хибрид

Средно ранен слънчогледов хибрид
конвенционален

оптимизиран за
expressТМ хербицид

Отлична
толерантност на
засушаване

Високо
маслено
съдържание

LG 59.580 sx

312

Висок
потенциал
за добив

СТОП
МАНА

LG 59.580 SX е ранен до средно ранен хибрид отлично адаптиран за
условията на южна България. Генетика работеща безотказно в райони
с характерни тежки засушавания, температурен стрес и при всякакви
почвени типове. Със силно конкурентно представяне при екстензивно
производство.

РЕЗУЛТАТИ добив, кг/дка

с. межда
обл. Ямбол

СТОП
СИНЯ КИТКА

МАСЛО

южна
българия

с. скалица
обл. Ямбол

300*

305*

с. Войника
обл. Ямбол

с. ивайловград
обл. Хасково

300*

323

с. гранитово
обл. Ямбол

РЕЗУЛТАТИ добив, кг/дка

LG 50.510

с. любен
обл. Пловдив

311
гр. пазарджик
обл. Пазарджик

352

440

с. АСЕНОВЕЦ
обл. Сливен

ЗАЩИТА
МАНА

с. пет Могили
обл. Сливен

370
с. дибич
обл. Шумен

413

с. бръшлен
обл. Русе

366
с. овча могила
обл. Велико Търново

372

с. безводица
обл. Добрич

474

395

с. ХаджидимитроВо
обл. Велико Търново

363
с. бабук
обл. Силистра

Sunflower with blue sky, ID 536652638
© VR_Studio | istockphoto.com

Препоръчва се спазване на гъстотата на отглеждане. За постигане на
максимални резултати, се препоръчва осигуряване на добър агрофон на
отглеждане.

Южна България.
Подходящ и за втора култура.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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СТОП
СИНЯ КИТКА

Препоръки за отглеждане

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
И РАЙОНИРАНЕ

Височина на
растението

349

с. безмер
обл. Добрич

Препоръчва се спазване на гъстотата на отглеждане. При интензивни
условия и силен инфекциозен натиск може да се наложи химичен контрол
на болестите.

Растенията са добре
облистени, стъблото е средно
дебело и здраво, не се
пречупва.

358

Високо
маслено
съдържание

LG 50.510 е средно ранен хибрид с отличен потенциал за добив и
съдържание на масло, с възможност за реализирането му в максимална
степен при интензивни условия. Поддържа стабилно представяне и
висока конкурентност при различни нива на добива, благодарение на
толерантността на засушаване и добрия здравен профил.

с. добротич
обл. Варна

с. ПАСКАЛЕВО
обл. Добрич

359

Отлична
толерантност на
засушаване

*масов посев

Препоръки за отглеждане

165 - 170 см

Отлична
стабилност в
представянето

широко
райониране

Beautiful sunflower on blue sky, ID 1090289844, © kwanchaichaiudom | istockphoto.com

МАСЛО
Висок
потенциал
за добив

НОВ

Едри, слабо изпъкнали
пити с много семки в пита.
Отлична озърненост.

5800 - 6000
Необходими растения
на декар за реколтиране

Express™ is a trademark of FMC Corporation or an Affiliate, and is used under license by Limagrain Europe S.A. and Affiliates.

Добра обща толерантност
на основните болести.
Средно толерантен на фома,
фомопсис и макрофомина.

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
И РАЙОНИРАНЕ

За широко райониране.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

170 - 175 см
Височина на
растението

Здрави, добре облистени
растения с дебели стъбла,
устойчиви на полягане и
пречупване.

Едри, изпъкнали,
полуприведени пити с
много добра озърненост.

5800 - 6000
Необходими растения
на декар за реколтиране

Много добра толерантност
на Фома, Фомопсис и
Склеротиния по стъблото.
Добра толерантност
на Макрофомина и
Вертицилиум.
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LG 54.78

иновация, съчетаваща
генетичен потенциал и експертиза

Средно ранен слънчогледов хибрид

+ оценка на риск от засушаване
+ толерантни хибриди
+ агрономически съвети и практики

конвенционален

МАСЛО
Висок
потенциал
за добив

Отлична
стабилност в
представянето

Отлична
толерантност на
засушаване

Високо
маслено
съдържание

широко
райониране

ЗАЩИТА
МАНА

СТОП
СИНЯ КИТКА

Индекс на толерантност към засушаване
Добър до висок добив
+
добра до виска
толерантност

LG 54.78 е средно ранен хибрид с отлично представяне в България и
югоизточна Европа. Съчетава много висок потенциал за добив и отлично
съдържание на масло. Показва стабилно поведение при различни
агроклиматични условия, благодарение на пластичността си и добрата
толерантност на засушаване.

РЕЗУЛТАТИ добив, кг/дка

LG 54.78

с. пет могили
обл. Сливен

с. ХаджидимитроВо
обл. Велико Търново

395

370

413

с. БРЪШЛЕН
обл. Русе

Изпитване и оценка на
генетиката

с. овча могила
обл. Велико Търново

377

с. бабук
обл. Силистра

329

с. добротич
обл. Варна

400

с. безмер
обл. Добрич

345

гр. безводица
обл. Добрич

Собствена методология на LG
за оценка на толерантността на
хибридите към засушаване.

417

Потенциал за добив т/ха

150
140
130
120
110
100

Висок
добив, ниска
толерантност

Нисък добив,
висока толерантност

Индекс на толерантност на засушаване

354

с. ПАСКАЛЕВО
обл. Добрич

Препоръки за отглеждане

Sunflowers on blurred sunny background, ID 610760712
© frentusha | istockphoto.com

LG 54.78 е интензивен хибрид, който успява да разгърне потенциала си,
отглеждан в условията на добър агрофон. Препоръчва се балансирано
хранене и стриктно спазване на гъстотата на отглеждане.

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
И РАЙОНИРАНЕ

За широко райониране.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

160 - 170 см
Височина на
растението

28

Много добра облистеност.
Растенията са устойчиви на
кореново полягане и имат
здрави стъбла.

Много едри, приведени,
изпъкнали, с голям брой
семки.

5800 - 6000
Необходими растения
на декар за реколтиране

ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ЗАСУШАВАНЕ

ПРЕПОРЪКА

РЕШЕНИЕ

Отлична толерантност на
фомопсис, макрофомина и
алтернария и много добра
на фома и склеротиния.
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LG 30.215

НОВ

царевичен хибрид

190

ПОРТФОЛИО

зърно

LG 30.215

LG 31.322

LG 31.388

LG 30.315

LG 31.377

LG 30.500

fao 190

fao 300

fao 330

Висок
потенциал
за добив

висока
стабилност в
представянето

Отлична
толерантност на
засушаване

Бързо
отдаване на
влагата

Отлично
качество на
силажа

силаж

fao

За широко
райониране

Бърз
първоначален
старт

fao 370

fao 370

fao 480

Програма за глобална оценка на риска от засушаване

Нашата компания предлага на вас, фермерите, инструмент, с който да оцените и управлявате риска
от засушаване.
Нашата оферта включва семена от толерантни на засушаване хибриди и услуги, които ви помагат
по-ефикасно да управлявате риска от засушаване – комплексно, на всяко едно поле във вашето
стопанство.
Подходът, който прилагаме, е комплексен и работи с всички фактори, определящи риска от засушаване
на базата на диагностика на климата, почвите, генетиката и нивото на агрономия.

LG 30.215 е много ранен хибрид с отлични стопански и технологични
качества. Хибрид с висока продуктивност в групата си и комплексен
профил, даващ възможност за производство на зърно и на силаж с
високо качество и енергийна стойност. Има високо съдържание на
скорбяла в зърното. Притежава много добър първоначален старт и
успешно се адаптира към различни технологични срокове на сеитба,
включително много ранни сеитби.
Препоръки за отглеждане
Препоръчва се осигуряване на добър агрофон и балансирано хранене.
Препоръчва се сеитба при достигнати 8°С на дълбочината на изсяване. При
използване за силаж сеитбените норми се завишават с 1000 растения на
декар за реколтиране.

Диагностиката идентифицира възможните подобрения в отделните групи фактори, което има за цел
да подсигури ефективността на производството в условия на засушаване година след година.

4

1

Най-глобалното и ефективно
предложение за управление на
риска от засушаване

Ripe ear of yellow corn in husk, ID 93463541
© CarbonBrain | istockphoto.com

Най-добрата LG генетика
с висока толерантност на
засушаване

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
И РАЙОНИРАНЕ

Подходящ за широко райониране.
Подходящ за втора култура.
Подходящ за отглеждане в райони
и на полета с по-висока надморска
височина.

3
Индивидуални агрономически
съвети

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2
Глобален подход и комплексна
оценка на риска от засушаване

Средно високи,
компактни, с много
добър обем и
облистеност.

Плътни, изравнени, с много
добро озърняване във върха.
Заложен на средна височина.

16
Брой редове в кочан

Зърно с високо съдържание
на скорбяла и добър
хектолитър.

неполивни условия

6300 - 6500
поливни условия

7500 - 8000
Необходими растения
на декар за реколтиране

30

31

LG 32.58

LG 30.315

царевичен хибрид

царевичен хибрид

250
Висок
потенциал
за добив

висока
стабилност в
представянето

Отлична
толерантност на
засушаване

Бързо
отдаване на
влагата

силаж

fao

зърно

За широко
райониране

Отлично
качество на
силажа

Висок
потенциал
за добив

LG 32.58 е много ранен хибрид с много добра продуктивност и отлични
технологични и стопански качества. Предлага отличен добив от зърно
и силаж с високо качество (LGAN). Може да се използва като основна и
втора култура, за ранни и късни сеитби, на високи места.
Хибридът показва отлична сухоустойчивост и отлична интензивност при
поливни условия. Заради краткия си вегетационен цикъл може да влезе
в сеитбооборота по всяко време.

висока
стабилност в
представянето

Отлична
толерантност на
засушаване

LG 30.315

870

Препоръки за отглеждане
Може да се отглежда при всякакви условия, високи терени, засушливи
региони, късни сеитби. Да се избягват ниски гъстоти на отглеждане. Хибридът
много добре понася рано изтеглени сеитби. При използване за силаж
сеитбените норми се завишават с 1000 растения на декар за реколтиране.

с. софрониево
обл. Враца

844
с. иново
обл. Видин

1080

широко
райониране

Стейгрийн
ефект

Бърз
първоначален
старт

LG 30.315 е ранен хибрид с отлична сухоустойчивост и потенциал
за добив, сравним със значително по-късни хибриди. Много бързо
отдава влагата и е изключително подходящ както за основна, така и за
втора култура. Хидранео хибрид с бърз начален старт и възможност за
отглеждане при различни агротехнически срокове на сеитба.

РЕЗУЛТАТИ добив, кг/дка

с. Старо село
обл. Силистра

Бързо
отдаване на
влагата

fao

с. орешак
обл. Варна

1143

830

с. дибич
обл. Шумен

с. бръшлен
обл. Русе

898*

880

с. асеновец
обл. Сливен

гр. тервел
обл. Добрич

905

910

с. царевец
обл. Велико Търново

с. безмер
обл. Добрич

982

912

с. белица
обл. Силистра

с. Черни връх
обл. Бургас

1042

626

с. житница
обл. Добрич
*при поливни условия

Препоръки за отглеждане

Harvested Fresh Raw Corn cobs in burlap sack left in the field, ID 1254288532
© Thampapon | shutterstock.com

зърно

300

Corn field closeup dry corn agriculture, ID 874686080
© coffeekai | istockphoto.com

За постигане на максимални резултати се препоръчва добър агрофон и
почви с добро плодородие. Препоръчва се сеитба при достигнати 8°С на
дълбочината на изсяване.

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
И РАЙОНИРАНЕ

Подходящ за широко райониране
при неполивни и поливни условия.
Много добро предложение за
южна България. Подходящ за втора
култура. Двойна употреба - за зърно
и силаж с отлично качество.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средно високи,
балансирани растения
с много добра
облистеност.

Средно големи, много добре
озърнени.

14 - 16
Брой редове в кочан

Средно едро зърно с добри
характеристики

неполивни условия

6200 - 6500
поливни условия

7500 - 8000
Необходими растения
на декар за реколтиране

32

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
И РАЙОНИРАНЕ

Подходящ за широко райониране.
Подходящ за втора култура.
Подходящ за отглеждане в райони
и на полета с по-висока надморска
височина.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Средно високи, добре
облистени, със здраво
стъбло.

Заложен средно високо,
с отлична изравненост.
Обемисти, средно дълги,
много добре озърнени
на върха. Слабо отворени
обвивни листа.

16
Брой редове в кочан

Едри зърна с висок
хектолитър.

неполивни условия

6300 - 6500
поливни условия

7500 - 8000
Необходими растения
на декар за реколтиране
33

LG 31.322

LG 30.369 / limanova

НОВ

царевичен хибрид

царевичен хибрид

330
Висок
потенциал
за добив

висока
стабилност в
представянето

Отлична
толерантност на
засушаване

LG 31.322

1180

с. ИНОВО
обл. Видин

957

с. бенковски
обл. Добрич

751

с. дибич
обл. Шумен

1125

Бързо
отдаване на
влагата

fao

зърно

За широко
райониране

Високо
хектолитрово
тегло

Висок
потенциал
за добив

LG 31.322 е ранен хибрид с отличен агрономически профил, който
съчетава висок потенциал за добив с ранно узряване и отлична
сухоустойчивост. Хидранео хибрид покриващ спектъра между много
ранните и средно ранните хибриди. Адаптира се успешно към всякакви
условия на отглеждане, с ефективно поведение при засушаване и стрес.
Включва се успешно във всяка сортова структура. Подходящ за ранни и
за късно изтеглени сеитби.

РЕЗУЛТАТИ добив, кг/дка

с. паскалево
обл. Добрич

зърно

1052

с. софрониево
обл. Враца

с. михайлово
обл. Стара Загора

842

991

с. орешак
обл. Варна

с. козловец
обл. Велико Търново

898

922

с. овча могила
обл. Велико Търново

с. росица
обл. Добрич

916
с. бръшлен
обл. Русе

812

906

с. житница
обл. Добрич

Препоръки за отглеждане

с. паскалево
обл. Добрич

1043 977

936*

Harvested corn kernels in burlap sack, ID 1034342636
© stevanovicigor | istockphoto.com

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

34

Брой редове в кочан

с. асеновец
обл. Сливен

с. овча могила
обл. В. Търново

825 1242* 961
с. орешак
обл. Варна

833

947

с. бръшлен
обл. Русе

960

с. михайлово
с. козловец
обл. Стара Загора обл. В. Търново

с. безмер
обл. Добрич

969

с. черни връх
обл. Бургас

912 1100 659 1044

с. белица
обл. Силистра

гр. павликени
обл. Добрич

с. житница
обл. Добрич

*при поливни условия

Препоръчват се почви с добро съдържание на органично вещество и добър
агрофон.

Подходящ за широко райониране
при неполивни условия в цяла
България. Подходящ за отглеждане
в райони и на полета с по-висока
надморска височина.

Едри зърна, плътни, с много
високо хектолитрово тегло.

с. софрониево
обл. Враца

Стейгрийн
ефект

Препоръки за отглеждане

*при поливни условия

16

с. дибич
обл. Шумен

844 1055 982

с. бенковски
обл. Добрич

с. асеновец
обл. Сливен

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
И РАЙОНИРАНЕ

Заложени на средна
височина. Дълги, отлично
изравнени. Много добро
озърняване във върха. Слабо
отворени обвивни листа.

с. ИНОВО
обл. Видин

Високо
хектолитрово
тегло

Бързо
отдаване на
влагата

широко
райониране

Limanova е високопродуктивен хибрид с отлични стопански качества
и представяне при континентален климат. С много добро поведение в
условия на стрес и засушаване. Постига високи и конкурентни резултати,
благодарение на качеството на зърното и характеристиките на кочана.
Притежава изразен стейгрийн ефект и много добър здравен профил,
подпомагащи допълнително стабилното представяне на хибрида.

LG 30.369

Препоръчва се осигуряване на добър агрофон и балансирано хранене на
растенията. Препоръчва се сеитба при достигнати 8°С на дълбочината на
изсяване.

Средно високи, със
здраво стъбло, добре
облистени.

Отлична
толерантност на
засушаване

РЕЗУЛТАТИ добив, кг/дка

с. безмер
обл. Добрич

992

висока
стабилност в
представянето

fao

неполивни условия

6300 - 6500
поливни условия

7500 - 8000
Необходими растения
на декар за реколтиране

Corn, corn on the cob, corn doll in sunshine, ID 483821413
© fotoknips | shutterstock.com

ЕКСКЛУЗИВНО ОТ

370

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
И РАЙОНИРАНЕ

Подходящ за широко райониране
при неполивни условия в цяла
България.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компактни, със
здраво стъбло, добре
облистени.

Заложен на средна височина,
с отлична изравненост.
Едри, плътни, много добре
озърнени.

16 - 18
Брой редове в кочан

Отлично качество на зърното
и високо хектолитрово тегло.

неполивни условия

6200 - 6500
поливни условия

7500 - 7800
Необходими растения
на декар за реколтиране
35

LG 31.377

LG 31.388

царевичен хибрид

НОВ

царевичен хибрид

370
зърно
висока
стабилност в
представянето

Отлична
толерантност на
засушаване

LG 31.377

с. старо село
обл. Силистра

1023

992

966

с. бенковски
обл. Добрич

с. софрониево
обл. Враца

837

ЕКСКЛУЗИВНО ОТ

За широко
райониране

Стейгрийн
ефект

Висок
потенциал
за добив

с. орешак
обл. Варна

1115 1130

с. иново
обл. Видин

с. дибич
обл. Шумен

с. овча могила
обл. В. Търново

830 1190* 913
с. асеновец
обл. Сливен

с. царевец
обл. В. Търново

948

986

с. черни връх
обл. Бургас

997

635

с. козловец
с. белица
обл. Велико Търново обл. Силистра

Препоръки за отглеждане

с. изгрев
обл. Ямбол

1105

Висока маса
на 1000
семена

Бърз
първоначален
старт

Стейгрийн
ефект

Препоръчват се почви с добро естествено плодородие и осигуряване на
добър агрофон.

*при поливни условия

Corn harvest on farmland in brazil, ID 93899728
© casadaphoto | shutterstock.com

Подходящ за широко райониране
при неполивни условия в цяла
България.

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
И РАЙОНИРАНЕ

Подходящ за широко райониране
при неполивни условия в цяла
България.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

16 - 18
Брой редове в кочан

Средно едри зърна с много
високо хектолитрово тегло и
отлично качество.

неполивни условия

6200 - 6500
поливни условия

7500 - 7800
Необходими растения
на декар за реколтиране

36

Бързо
отдаване на
влагата

широко
райониране

с. житница
обл. Добрич

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
И РАЙОНИРАНЕ

Високо заложен, с отлична
изравненост. Дълги,
обемисти, много добре
озърнени във върха.

Отлична
толерантност на
засушаване

fao

Препоръки за отглеждане

676

Препоръчват се почви с добро съдържание на органично вещество и
балансирано хранене.

Средно високи
до високи, добре
облистени, със здраво
стъбло.

висока
стабилност в
представянето

зърно

LG 31.388 е средно ранен хибрид с висока продуктивност и стабилност,
показващ силно конкурентно представяне при различни климатични
условия и нива на добива. Хибрид с високо ниво на сухоустойчивост,
изключително надежден при почвено засушаване и температурен стрес.
Притежава отличен първоначален старт и е подходящ както за ранни,
така и късно изтеглени сеитби.

LG 31.377 е средно ранен хибрид с водещи агрономически
характеристики и топ потенциал за добив, който реализира в широк
спектър от условия на отглеждане. Демонстрира изключително стабилно
поведение и конкурентни резултати при различни нива на добива във
всички държави от централна и източна Европа. Хидранео хибрид с
висока толерантност на температурен стрес и почвено засушаване.

РЕЗУЛТАТИ добив, кг/дка

с. паскалево
обл. Добрич

Високо
хектолитрово
тегло

Бързо
отдаване на
влагата

fao

Young farmer holding ripe corn, ID 613104638
© fotokostic | istockphoto.com

Висок
потенциал
за добив

370

Средно високи, със
здраво стъбло.

Заложен на средна височина.
Обемни, плътни, много добре
озърнени във върха.

16 - 18
Брой редове в кочан

Едри зърна с много добро
качество и висока маса на
1000 семена.

неполивни условия

6000 - 6500
поливни условия

7500 - 7800
Необходими растения
на декар за реколтиране
37

LG 30.389

Lzm
368/68
LG 31.390

царевичен хибрид

царевичен хибрид

380
Висок
потенциал
за добив

висока
стабилност в
представянето

Отлична
толерантност на
засушаване

LG 30.389

с. иново
обл. Видин

940

912

875

с. бенковски
обл. Добрич

Висока маса
на 1000
семена

с. дибич
обл. Шумен

с. асеновец
с. козловец
с. бръшлен
обл. Сливен обл. Велико Търново обл. Русе

960 1102 850 1180* 879 1011 948

с. софрониево
обл. Враца

зърно

За широко
райониране

Стейгрийн
ефект

Висок
потенциал
за добив

LG 30.389 е хибрид с отлична продуктивност и висока стабилност в
представянето, който реализира максимума от потенциала си при
интензивни условия на отглеждане. Притежава силен агрономически
профил и се справя добре с голямо разнообразие от фактори на
средата, показвайки ефективно поведение при умерено засушаване и
температурен стрес.

РЕЗУЛТАТИ добив, кг/дка

с. паскалево
обл. Добрич

Бързо
отдаване на
влагата

fao

с. орешак
обл. Варна

900

с. ханово
обл. Ямбол

916

с. овча могила
с. хаджигр. тервел
обл. В. Търново
димитрово
обл. Добрич
обл. Велико Търново

970

928

954

с. росица
обл. Добрич

с. паскалево
обл. Добрич

798

Заложен средно високо,
с отлична изравненост.
Дълги, обемни, много добре
озърнени.

Ear of Field Corn, ID 526312167
© emholk | istockphoto.com

16 - 18
Брой редове в кочан

Едри зърна с много висока
маса на 1000 семена.

неполивни условия

6200 - 6500
поливни условия

7500 - 7800
Необходими растения
на декар за реколтиране

38

Стейгрийн
ефект

LZM 368/68 е нов средно ранен хибрид с отличен потенциал за добив
и възможност да реализира максимума при интензивни условия
на отглеждане. Хибрид с висококонкурентни резултати в група 300
по ФАО и стабилно представяне в цяла Европа. Притежава отличен
първоначален старт и позволява сеитба в различни агротехнически
срокове.

921

Препоръчва се отглеждането на хибрида при добър агрофон, на почви с
добро естествено плодородие и влагозадържане.

Препоръчва се отглеждане при добър агрофон и почви с добро влагозадържане и качество.

Средно високи
с много добра
облистеност.

809

Бърз
първоначален
старт

широко
райониране

Препоръки за отглеждане

*при поливни условия

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

с. бръшлен
обл. Русе

Висока маса
на 1000
семена

fao

с. овча могила
обл. В. Търново

с. тръстиково
обл. Бургас

Подходящ за отглеждане при
неполивни условия в северна
България, а при поливни условия и в
южна България.

Бързо
отдаване на
влагата

LZM 368/68 LG 31.390

1047

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
И РАЙОНИРАНЕ

висока
стабилност в
представянето

РЕЗУЛТАТИ добив, кг/дка

с. житница
обл. Добрич

Препоръки за отглеждане

390

Corn on the cob, closeup, ID 479355412
© gilaxia | istockphoto.com

зърно

НОВ

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
И РАЙОНИРАНЕ

Подходящ за отглеждане при
неполивни условия в северна
България, а при поливни условия и в
южна България.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Високи, изравнени,
добре облистени,
със здраво стъбло.

Заложени на средна
височина. Дълги, плътни, с
много добро озърняване във
върха.

18
Брой редове в кочан

Средно едро зърно с добър
хектолитър и висока маса на
1000 семена.

неполивни условия

6200 - 6500
поливни условия

7500 - 7800
Необходими растения
на декар за реколтиране
39

LG 31.401

LG 30.491

НОВ

царевичен хибрид

царевичен хибрид

400
зърно
висока
стабилност в
представянето

Бързо
отдаване на
влагата

LG 31.401

1117

с. Софрониево
обл. Враца

с. ОРЕШАК
обл. Варна

1040

835

990
с. Иново
обл. Видин

Високо
хектолитрово
тегло

Висок
потенциал
за добив

1179
с. ДИБИЧ
обл. Шумен

с. ОВЧА МОГИЛА с. хаджидимитрово
обл. Велико Търново обл. Велико Търново

1296*

887

с. асеновец
обл. Сливен

1049

907

941

гр. ТЕРВЕл
обл. Добрич

908

с. КОЗЛОВЕЦ
с. ЦАРЕВЕЦ
обл. Велико Търново обл. Велико Търново

Бързо
отдаване на
влагата

1069

За широко
райониране

Висока маса
на 1000
семена

Препоръки за отглеждане
С цел оползотворяване на много високият потенциал за добив е нужно
отглеждането му при висок агрофон и почви с добро плодородие. Късни
сеитби не са препоръчителни.

909

с. ЖИТНИЦА
обл. Добрич

Fresh corn stock photo, ID 155138962, © ithinksky | istockphoto.com

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
И РАЙОНИРАНЕ
Подходящ за отглеждане при
неполивни условия в северна
България, а при поливни условия
и в южна България.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Заложени средно високо.
Обемисти, плътни, с много
зърна в ред. Много добро
озърнени във върха, със
слабо отворени обвивни
листа.

fao

LG 30.491 e интензивен хибрид за многоцелева употреба с отличен
потенциал за добив на зърно и стабилно представяне в източна Европа.
Притежава много добри агрономически характеристики и добра
толерантност на засушаване.

с. БЕЗМЕР
обл. Добрич

За постигане на максимални резултати се препоръчва отглеждане при
висок агрофон, на почви с добро хумусно съдържание.

40

висока
стабилност в
представянето

силаж

*при поливни условия

Препоръки за отглеждане

Нормално високи,
добре облистени, със
здраво стъбло.

зърно

За широко
райониране

LG 31.401 e средно ранен хибрид за зърно с отличен потенциал за добив
при интензивни условия и високи и стабилни резултати в страните от
източна Европа. Притежава важни агрономически характеристики и е с
много добро поведение при стрес и умерени засушавания.
Стабилността в представянето на хибрида се подпомага от високото
обемно тегло на зърното.

РЕЗУЛТАТИ добив, кг/дка

с. ПАСКАЛЕВО
обл. Добрич

Висока маса
на 1000
семена

fao

16
Брой редове в кочан

Едро, с отлично качество и
високо хектолитрово тегло

неполивни условия

6000 - 6500
поливни условия

7500 - 7800
Растения за реколтиране
на декар

Ripe corn on the cob, ID 1022224386
© stevanovicigor | istockphoto.com

Висок
потенциал
за добив

440

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
И РАЙОНИРАНЕ
Подходящ за отглеждане при
интензивни условия. В южна
България може да се отглежда
само при напояване.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Много високи, много
добре облистени,
обемни растения.

Много едри, дълги, с
голям диаметър.

16 - 18
Брой редове в кочан

Много едри, дълги
зърна.

неполивни условия

5800 - 6200
поливни условия

7200 - 7500
Растения за реколтиране
на декар
41

LG 30.500

Shannon

царевичен хибрид

царевичен хибрид

480
зърно
Висок
потенциал
за добив

висока
стабилност в
представянето

Отлична
толерантност на
засушаване

Високо
хектолитрово
тегло

силаж

За широко
райониране

Стейгрийн
ефект

Висок
потенциал
за добив

LG 30.500

с. Софрониево
обл. Враца

с. асеновец
обл. Сливен

с. хаджидимитрово
обл. Велико Търново

гр. ТЕРВЕл
обл. Добрич

висока
стабилност в
представянето

Висока маса
на 1000
семена

Високо
хектолитрово
тегло

зърно

fao

За широко
райониране

Отлично
качество на
силажа

Шанън е средно късен LGAN хибрид за производство на качествен силаж с отлично съотношение добив към ранозрелост.
Основно предимство са отличните технологични характеристики на
произведената суровина - висока смилаемост на фибрите (DINAG),
високо съдържание на скорбяла и сухо вещество.
Хибрид с ефективно поведение при стрес и умерени засушавания и
много добро представяне.

LG 30.500 е средно късен хибрид за зърно с много висок потенциал за
добив и отличен агрономически профил. Хидранео хибрид с изключително
стабилно и ефективно поведение в условия на засушаване и температурен
стрес. Винаги конкурентен с получените крайни резултати, независимо от
конкретните климатични условия и нива на добива. Хибрид с много добър
здравен профил.

РЕЗУЛТАТИ добив, кг/дка

с. ПАСКАЛЕВО
обл. Добрич

Висока маса
на 1000
семена

fao

440

с. Мокрище
обл. Пазарджик

Препоръки за отглеждане

966

1104

1145

с. СТАРО СЕЛО
обл. Силистра

860

1397*

с. орешак
обл. Варна

1119

1037

с. КОЗЛОВЕЦ
обл. Велико Търново

930

914

с. Бръшлен
обл. Русе

1068
с. БЕЛИЦА
обл. Силистра

1800

698

За постигане на високи добиви от силаж е препоръчително отглеждане при
добър агрофон и почви с добра влагозапасеност. Хибрид за многоцелева
употреба – за производство на силаж и зърно.

с. черни връх
обл. Бургас
*при поливни условия

Препоръки за отглеждане

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
И РАЙОНИРАНЕ
Подходящ за отглеждане при
неполивни условия в северна
България, а при поливни условия
в цялата страна.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Високи, с много
добра облистеност и
здраво стъбло.

Заложени средно високо
и отлично изравнени.
Едри, дълги, с много зърна
в ред.

18
Брой редове в кочан

Средно едри зърна
с много високо
хектолитрово тегло.

неполивни условия

5800 - 6000
поливни условия

7200 - 7500
Растения за реколтиране
на декар

42

Spring Cornfield stock photo, ID 700262926
© VladGans | istockphoto.com

Corn field stock photo, ID 124664030
© venturecx | istockphoto.com

За постигане на максимални резултати се препоръчва отглеждане при висок
агрофон и на почви с добро съдържание на органично вещество.

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
И РАЙОНИРАНЕ

Подходящ за отглеждане при
неполивни условия в северна
България. В южна България се
препоръчва отглеждане при поливни
условия.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Високи растения
с много добър
обем, много добре
облистени.

Едри с тънка какалашка

16
Брой редове в кочан

Едри зърна с висока маса на
1000 семена и обемно тегло

неполивни условия

6000 - 6500
поливни условия

7500 - 8000
Растения за реколтиране
на декар
43

LG 31.479

LG 31.558

НОВ

царевичен хибрид

НОВ

царевичен хибрид

450
силаж
Висок
потенциал
за добив

висока
стабилност в
представянето

Отлична
толерантност на
засушаване

Отлично
качество на
силажа

Бърз
първоначален
старт

зърно

fao

560
силаж

За широко
райониране

Стейгрийн
ефект

Висок
потенциал
за добив

Висока маса
на 1000
семена

Високо
хектолитрово
тегло

Отлично
качество на
силажа

Препоръки за отглеждане

Препоръки за отглеждане

Препоръчва се отглеждане при добър агрофон и на почви с добро плодородие,
с цел постигане на високо количество биомаса. Хибрид за многоцелева
употреба – за производство на силаж и зърно.

За постигане на високи резултати се препоръчва отглеждането на хибрида
при добър агрофон, на почви с добро съдържание на органично вещество и
влагозапасеност.

Подходящ за отглеждане при
неполивни условия в северна
България. В южна България се
препоръчва отглеждане при
поливни условия.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Високи, отлично
облистени и с много
добър обем.

Едри, дълги, добре
озърнени. Основен кочан
заложен средно високо.

16
Брой редове в кочан

Едри зърна с висока
маса на 1000 семена

неполивни условия

6200 - 6800
поливни условия

7500 - 8000
Растения за реколтиране
на декар

За широко
райониране

Стейгрийн
ефект

Beautiful morning sunrise over the corn field, ID 613739555
© naramit | shutterstock.com

LG 31.558 е нов LGAN хибрид за силаж с отличен потенциал за добив
на биомаса от единица площ и повишена усвояемост на фибрите
(висок DINAG). Произведеният силаж е с отличен баланс на скорбяла
и фибри и високо съдържание на сухо вещество. Висококонкурентен
хибрид с отлична стабилност в представянето, реализиращ максимума
от продуктивния си потенциал при интензивни условия на отглеждане.

Green unripe corn field, ID 980316896
© Shinyfamily | istockphoto.com

LG 31.479 e хибрид за силаж с отлични стопански качества и висока
продуктивност в направлението си. LGAN хибрид, осигуряващ качествен
силаж с високи стойности на DINAG (повишена смилаемост на фибрите).
Силажът е с отлично съотношение на основните компоненти и висока
енергийна стойност. Хибрид с отличен първоначален старт и много
добре изразен стейгрийн ефект. Толерантен на засушаване и стрес през
вегетацията.

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
И РАЙОНИРАНЕ

44

висока
стабилност в
представянето

fao

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
И РАЙОНИРАНЕ

Препоръчва се отглеждането му
при поливни условия в цялата
страна. Може да се отглежда при
неполивни условия само в северна
България.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Високи, изравнени, с
отлична облистеност и
с много добър обем.

Едри, плътни, с добро
озърняване във върха.
Основен кочан заложен
средно високо.

18
Брой редове в кочан

Едри зърна с висок
хектолитър и маса на 1000
семена.

неполивни условия

5800 - 6000
поливни условия

7500 - 8000
Растения за реколтиране
на декар
45

Helen

LG 30.709

царевичен хибрид

НОВ

царевичен хибрид

600
силаж
Висок
потенциал
за добив

висока
стабилност в
представянето

Висока маса
на 1000
семена

Високо
хектолитрово
тегло

зърно

fao

700
силаж

За широко
райониране
Висок
потенциал
за добив

Отлично
качество на
силажа

Високо
хектолитрово
тегло

Препоръки за отглеждане

Количеството добита биомаса от единица площ зависи от влагозапасеността
на почвата и нейното плодородие. Препоръчва се отглеждане при добър
агрофон. Хибрид за многоцелева употреба – за производство на силаж и
зърно.

Препоръчва се балансирано хранене и осигуряване на добър агрофон.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Много високи
растения с големи,
широки листа и
отличен обем.

Много едри кочани
с много добри
характеристики.

18
Брой редове в кочан

Едри зърна с висока
мана на 1000 семена и
хектолитрово тегло.

неполивни условия

5500 - 5800
поливни условия

7500 - 8000
Растения за реколтиране
на декар

View on man on corn field, ID 1094814106
© SimonSkafar | istockphoto.com

Препоръки за отглеждане

Holstein cow eating grass while dark thunder storm looms in back
ID 1136645863, © Diane Kuhl | istockphoto.com

LG 30.709 е много късен хибрид за производство на силаж с висок
потенциал за добив на биомаса от единица площ и много добър
рандеман при производство на биогаз. Хибридът успява да реализира
в максимална степен продуктивността си при интензивни условия на
отглеждане. Показва много добро качество на произведения силаж, с
отличен баланс и високо съдържание на сухо вещество.

Препоръчва се отглеждането му
при поливни условия в цялата
страна. Може да се отглежда при
неполивни условия само в северна
България.

За широко
райониране

Стейгрийн
ефект

Хелън е късен хибрид от програмата LGAN, с висока продуктивност
и отлични технологични характеристики, специално предназначен за
производство на висококачествен силаж.
Изключително надежден хибрид в направлението си, с повишена
смилаемост на фибрите (DINAG) и високи стойности на останалите
показатели, определящи качеството на силажа.
С много добра толерантност на умерено засушаване и стрес.

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
И РАЙОНИРАНЕ

46

Висока маса
на 1000
семена

fao

ПОЗИЦИОНИРАНЕ
И РАЙОНИРАНЕ

Препоръчва се отглеждането му при
поливни условия в цялата страна.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Много високи, с големи
и широки листа и
отличен обем.

Едри, дълги и плътни.
Заложени средно високо.

18
Брой редове в кочан

Зърно с добро качество,
висока мана на 1000 семена и
хектолитрово тегло.

неполивни условия

5500 - 5800
поливни условия

7200 - 7800
Растения за реколтиране
на декар
47

Хибриди по специално запитване

LG 30.325

320
зърно

царевичен хибрид

Висок
потенциал
за добив

Бързо
отдаване на
влагата

Висока маса
на 1000
семена

LG 30.325 e ранен, интензивен хибрид с топ потенциал
за групата си по ранозрелост. Развива мощни растения
с много големи кочани и много висока маса на 1000
семена. Отлично съчетание между потенциал за добив
и ранно прибиране.

LG 34.75
царевичен хибрид

Висок
потенциал
за добив

висока
стабилност в
представянето

Отлична
толерантност на
засушаване

Бързо
отдаване на
влагата

LG 35.40
царевичен хибрид

Висок
потенциал
за добив

48

висока
стабилност в
представянето

Отлична
толерантност на
засушаване

fao

Високо
хектолитрово
тегло

450
зърно

СКОРБЯЛА

БИОЕТАНОЛ

fao

LG 34.75 e типичен зърнен хибрид,
отлично адаптиран към условията
на отглеждане в северна България.
Специално за континентален климат и
стресови условия.

520
зърно

fao

Средно късна генетика с отлични
възможности и много добро поведение
при умерен стрес и засушаване. Отлично
адаптиран за условията на северна
България в традиционните за отглеждане
на царевица райони.
Fresh corn stock photo, ID 155138962, © ithinksky | istockphoto.com
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Spiral green stock photo, ID 157283826, © sxn | istockphoto.com
Vegetal Vertigo stock photo, ID 184953491, © sxn | istockphoto.com
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