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леп, с много добра устойчивост на болести дори и при 
тези интензивни условия на настоящата година – чести 
превалявания, големи температурни амплитуди както 
през деня и нощта, така и през различните дни. Сортът 
показва много добра стабилност и отлично представя-
не на полето. Вече има запитвания за количества семе-
на от него, допълни Димитър Петъков. 

Анапурна е най-новото попълнение в сортовата лис-
та на компанията. Той е регистриран в групата на хлеб-
ните пшеници заради високите си хлебопекарни каче-
ства. Сравнително нов е, от две години на българския 
пазар. Сортът е много търсен, площите с него непре-
къснато нарастват. Характеризира се с добра зимоус-
тойчивост и толерантност на болести.

Още един сорт пшеница беше представен на полето. 
Апаш е малко по-късен от другите сортове на Лима-
грейн, много стабилен и в трудни години се е доказал с 
качествата си. Земеделските производители могат да 
разчитат в лоши условия на него за добри икономиче-
ски резултати. Утвърдил се е в определени региони и зе-
меделците го търсят. На опитните парцели също при-
състваха два сорта ечемик – пивоварен Казанова и фу-
ражен Герлах. 

Производителите, които миналата година са пожъна-
ли високи добиви благодарение на LG сортове пшени-
ца, получиха награди – бутилки с изискано френско 
вино. 

Пшеница, ечемик и рапица пред-
стави фирма Лимагрейн по време 
на Открит ден, състоял се в полета-
та на ЗК „Възраждане“ в добричкото 
село Паскалево. Така в реални усло-
вия земеделци от региона видяха 
как се представя елитната генетика. 
От 3 години кооперацията залага на 
сортовете пшеница на Лимагрейн. 
През изминалата стопанска година 
въпреки сушата най-ранният сорт 
Авеню е дал 818 кг от декар, споде-
ли председателят Живко Желев. То-

стойни на централния клас и на то-
ва се дължи голямата му продуктив-
ност.

Друг впечатляващ сорт на Лима-
грейн на полето е Андино. Той е поз-
нат на земеделските стопани от ре-
гиона. През миналата година от не-
го в Добричка област са ожънати по 
1055 кг от декар. Този сорт се харак-
теризира със стабилност и дава мак-
симума при интензивни условия на 
отглеждане. Това е един осилест 
сорт, с добре изразен восъчен на-

зи сорт е безосилест, нисък, със сил-
но редуцирана листна маса и не ос-
тавя растителни остатъци. Реагира 
отлично на завишени торови нор-
ми. Много е впечатляващ на полето, 
а още повече впечатлява по време 
на жътва, когато пълни бързо бун-
кера на зърнокомбайна, разказа Ди-
митър Петъков, регионален тър-
говски мениджър на LG за Северо-
източна България. Характеризира 
се с много добра братимост още 
през зимата. Всички братя са равно-

Рапицата привлича все повече интереса на земедел-
ските производители. Край Паскалево те видяха чети-
ри хибрида от маслодайната култура, подходящи за ин-
тензивно отглеждане. Характеризират се с устойчи-
вост на разпукване на шушулките, което дава повече 
време за жътва – от 6 до 10 дни, и осигурява до 70% по-
малко загуби. При правилна сеитба и добра агротехни-
ка от тях могат да се постигнат отлични резултати. Земе-
делските производители от региона са извели добре 
растително-защитните мероприятия срещу неприяте-
ли и плевели. 

На полето сме заложили четири хибрида рапица – Ар-
тога, Арсенал, Аризона и Астроном, уточни Антония Ди-
митрова, регионален представител на LG. Артога е най-
старият хибрид в нашето портфолио, стабилен е и с ви-
сок потеницал за добив. 

Един от топ-хибридите в портфолиото на Лимагрейн 
е Арсенал. Той се отличава с генетична устойчивост на 
фома, висока зимоустойчивост и множество разклоне-
ния още в основата. Миналата година резултатите от не-
го са били над 500 кг/дка, а през 2014 г. в село Поп Григо-
рово този хибрид е дал един изключителен добив – 636 
кг/дка. Аризона е нов хибрид, от миналата година е на 
българските полета. Добивите от него се доближават 
до резултатите от Арсенал и затова на него се възлагат 
много надежди. 

В момента посевите с рапица са в много добро състо-
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Антония Димитрова и Димитър Петъков от Лимагрейн представиха предимствата на генетиката на френската 
семенарска компания 
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От екипа на Лимагрейн разясниха 
на присъстващите, че LG 56.31 CLP и 
LG 56.71 CLP са SUNEO и са от новата 
технология Клиърфийлд Плюс. Тази 
селекция слънчоглед е генетически 
устойчива на мана, толерантна на 
основните болести и с отлична за-
щита срещу всички познати раси си-
ня китка. Освен това хибридите са с 
едри, добре озърнени пити и семки 
с висока маса на 1000 семена. „Не 
съм имал проблеми с болестите и 
синята китка, откакто използвам ге-
нетиката на LG“, сподели зърнопро-
изводителят. 

Константин Стоилов се доверява 
на генетиката на Лимагрейн и при 
основната за стопанството му кул-
тура – пшеницата. „Използваме сор-
товете Анапурна, Авеню, Апаш, Ан-
дино. Анапурна навлезе миналата 
година в нашето стопанство и мно-
го съм доволен от нея. Мисля 50% 
от пшеницата ми да е с този сорт. От 
безосилестите Авеню е също много 
добър сорт, Андино също се пред-
стави добре, с високи резултати.“ 

Пшениците на Лимагрейн са ус-
тойчиви на заболявания, с висок во-
съчен налеп. Това е една от причи-
ните Константин Стоилов да ги 
предпочита.

Въпреки влажната година зърно-
производителят отчита и отлично 
развитие на посевите с рапица бла-
годарение на добрата генетика и 
приложената растителна защита. 
Избрал е отново хибриди на Лима-
грейн. „Няма полягане. Посевът е до-
бър. Устойчиви са на фома. Аризо-
на, Арсенал са тези, които ми пра-
вят впечаление с добър потенциал. 
Следващата стопанска година ще за-
ложим на тях.“ 

По думите му при сравнение с кон-
курентни хибриди, тези на Лима-
грейн са най-устойчиви на разпук-
ване на шушулките. Миналата годи-
на зърнопроизводителят получил 
среден добив около 410 кг/дка от 
рапицата на Лимагрейн. „Тази годи-
на очаквам същите резултати, може 
и по-добри.“

Лимагрейн отново ще предложи 
атрактивна промоционална про-
грама при рапицата. Земеделските 
производители ще получат 10% бо-
нус безплатни семена рапица, както 
и възможността да резервират за 
покупка приоритетно сортове пше-
ница LG. За да разберете как да уча-
ствате в новата програма, може да 
се свържете с екипа на компанията.

яние и очакванията са за много добри резултати. Не 
случайно нашите хибриди имат генетична устойчивост 
към най-важната болест – фома. През тази пролет въп-
реки лошите условия не сме забелязали каквито и да 
било болести по нашите хибриди, подчерта още Анто-
ния Димитрова. Заради очакваните добри резултати и 
високите цени предположенията са, че през есеннната 
кампания в Добричка област и в страната ще се заложат 
повече площи с рапица.

Çåìåäåëñêè ïðîèçâîäèòåëè Çåìåäåëñêè ïðîèçâîäèòåëè 
çà ãåíåòèêàòà íà Ëèìàãðåéí: çà ãåíåòèêàòà íà Ëèìàãðåéí: 
Çåìåäåëñêè ïðîèçâîäèòåëè 
çà ãåíåòèêàòà íà Ëèìàãðåéí: 

Тодор Моралийски, председател на ЗК в 
с. Гурково, Добричка област 
С Лимагрейн работим от много години. С пшеница 

обаче работим от миналата година, когато направих се-
мепроизводство на три сорта пшеница – Апаш, Авеню и 
Андино. Изкарахме много добри добиви и това ни 
вдъхнови да направим 50% от площите си, които са над 
12 000 дка пшеница, само със сортовете на Лимагрейн. 
Освен това тази година правя семепроизводство и на 
Анапурна. Така че когато фактите говорят, нямаше нуж-
да много да се замисляме. Сортовете на Лимагрейн са 
се доказали при нас и ще продължаваме да ги поддър-
жаме в нашето производство. При тези лоши климатич-
ни условия и трите сорта се държат много добре. Уста-
новихме, че няма нужда да се прекалява с фунгицидите 
при тях. Надеждите ни са да бъдем с по-високи добиви 
в сравнение с миналата година, когато пожънахме меж-
ду 850 и 900 кг/дка. 

Добрин Иванов, земеделски производител 
от гр. Тервел 
Вече 18 години се занимавам със земеделие. Повече 

от 10 години разчитам на Лимагрейн. Сея всички техни 
продукти – царевица, слънчоглед, рапица, пшеница и 
засега съм много доволен. През миналата година зало-
жих на новия рапичен хибрид Арсенал. На масов посев 
от 300 дка имам средно 420 кг/дка добив. Трябва да до-
бавя, че за цяло лято там имахме 30-40 литра дъжд. Мно-
го сме доволни от хибрида и затова тази година отново 
заложих на Арсенал. Сега очакваме много по-добър 
добив. Устойчив е на болести, на фома, особено важно 
е, че е устойчив на разпукване на шушулките. Това фор-
мира добива ни. Имаме много разклонения и много 
чушки, рапицата е в много добро фитосанитарно със-
тояние. Хибридът Арсенал за мене е един от лидерите 
на българския пазар.

Високодобивни сортове 
пшеница и хибриди 

рапица и в землището 
на село Порой

Константин Стоилов, който обработва 14 500 дка в об-
щина Поморие, също е сред феновете на марката LG що 
се касае до селекция при земеделските култури. На по-
летата му са засети слънчогледови хибриди на Лима-
грейн по Клиърфийлд плюс технологията, които се раз-
виват отлично към момента.

Константин Стоилов развива успешно зърнопроизводство 
благодарение на генетиката на Лимагрейн 

„Сея LG 56.63 CL, LG 56.33 CL и новите LG 56.31 CLP и LG 
56.71 CLP. Особено наблягам на LG 56.71 CLP. Миналата 
година го харесах, представи се много добре, любим 
хибрид ми е, с много здрави растения, много висок по-
тенциал. Тази година на 50% от площите го засях. Ние ви-
наги експериментираме с нови хибриди, за да видим ка-
къв е техния потенциал, как се развиват, дали са при-
способени към нашите почвено-климатични условия и 
ако пасват, наблягаме на тях“, заяви по време на полски 
ден в землището на село Порой, Константин Стоилов.


