
За Кооперацията в с. Бръшлен вече е традиция 
извеждането на демо полета с продукти на Лимагрейн. 
„Мога да кажа, че съм един от пионерите в използване-
то на сортовете и хибридите на фирма Лимагрейн, 
както при есенните култури, така и в слънчогледа и 
царевица, сподели за читателите на АгроКомпас пред-
седателят на ЗК Бръшлен Йордан Тодоров. – Ако се 
върна назад във времето, може би са минали вече 6-7 
години. И впечатленията, които съм натрупал от този 
период, са, че селекцията на Лимагрейн се представя 
изключително добре в нашето стопанство. Започнахме 
със сорта Апаш и първите резултати, които получихме, 
бяха изненадващо високи. Просто не можехме да 
повярваме, че такива добиви при пшеница са постижи-
ми. След това навлязоха Авеню, Анапурна, Андино – 
все пшеници, които при нашите условия дават изклю-
чително високи резултати. До миналата година в масо-
вата практика използвахме сорта Авеню, от който 
прибирахме близо 1 000 кг/дка. А миналата година на 
демо опити сортът Анапурна се представи много добре 
и тази година е заложен вече на по-големи площи в 
кооперацията. От масива ни от 500 дка с Анапурна, 
който ожънахме, добивът е 850 кг/дка. Въпреки силни-
те валежи и бури, на които беше подложен сортът 
Авеню и от него прибрахме над 780 кг/дка. 

За в бъдеще ще продължим да работим с тези сорто-
ве, защото те доказаха, че са изключителто подходящи 

Устойчиви добиви от сортовете
пшеница и хибриди рапица на

Лимагрейн
Тазгодишната инициатива Хляб 

на мира, която се проведе в 
близост до гр. Бургас, стана повод 
да се срещнем с Николай Киров, 
председател на Съюза на зърноп-

роизводителите от Бургаска област 
и член на УС на НАЗ. Освен това той 
е и земеделски производител, 
който обработва около 54 хил. 
декара земя. Вече 5-6 години 

фермерът използва селекцията 
семена на Лимагрейн, основно при 
пшеницата. „Пшеницата на Лима-
грейн ме впечатлява с това, че е 
устойчива на болести и дава много 
добър добив. И понеже е устойчи-
ва, може да мине с по-малко пръс-
кания. За нас, производителите, 
това е важно – да има има висок 
добив, и в различните години той 
да е устойчив. А пшеницата на 
Лимагрейн напълно отговаря на 
тези показатели. Например, 2015 г. 
беше по-сушава и тук в този район 
средният ми добив беше около 600 
кг/дка, а на други мои полета, 
високо в Предбалкана, където 
почвите не са много благодатни, 
получих около 450 кг/дка. Тази 
година се надявам на резултати 
около 650-700 кг, а от по-слабите 
места – 550 кг/дка, което е много 
добър резултат за нас.“

С
ел

ек
ци

я

56

Авеню, Анапурна, Андино и Апаш – сортовете на успеха 

Председателят на ЗК Бръшлен Йордан Тодоров
е един от пионерите в използването на

сортовете и хибридите на фирма Лимагрейн

за нашите климатични условия. В последните години 
имаме много запитвания от колеги и към всички бих 
апелирал да залагат на тези сортове в своите землища.“

За постигането на максимален резултат, от Лима-
грейн препоръчват да се спазва сеитбената норма. 
„Ние препоръчваме 550 кълняеми семена на квадратен 
метър, като това е съобразено с условията на отглеж-
дане на тези култури в България, уточни Божидар 
Бонев, продуктов мениджър в Лимагрейн България. 
Сеитбената норма, 
която препоръчваме, 
почива на база на 
дългогодишни опитни 
резултати, които 
категорично доказват 
не просто добивния 
потенциал, който се 
реализира, но и 
стабилността в пред-
ставянето на тези 
сортове именно при 
тази гъстота – 550 
кълняеми семена за 
пшеницата и 450-500 
за ечемика.
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Смятам, че сортовете на Лимагрейн се отличават именно с това, което 
ги направи успешни през последните години. Ние сме най-добре 
представеният външен доставчик на семена пшеница и ечемик в 
България. Започнахме да работим рано, когато другите компании още 
не бяха на пазара, и на база широкомащабното изпитване, което 
правим вече 12 години, смея да твърдя, че представянето на 
пшениците ни е на възможно най-високо ниво. Това има своята 
обосновка и ако трябва да говорим за конкретната година, мога да 
кажа, че това беше още една година в полза на Лимагрейн и нейните 
продукти, затвърждаваща качествата, които ние през годините 
избрахме да предоставим на българските фермери. Защото това не са 
просто сортове, а сбор от качества. И тези качества са: на първо място 
– високата продуктивност, на второ – стабилността в представянето, 
което идва от много добрата братимост на сортовете, както и 
отличната изравненост на братята. Освен това, класовете са сбити, 
като разстоянията между семенцата са доста малки, и в крайна сметка 
като брой зърна от единица площ нещата се получават по най-добрия 
начин. Ниските растения безспорно са това, което превъзхожда 
нашите продукти. Не само заради полягането, но и заради малкото 
растителни остатъци след жътва. Не без значение е и устойчивостта на 
оронване, което в година като тази е от много голямо значение. 

С други думи – доброто общо 
представяне се дължи на комплекс 
от фактори, а тази година мога да 
кажа, че беше поредната, в която 
толерантността на заболявания на 
пшениците на Лимагрейн ги извади 
значително напред в сравнение с 
множество други конкурентни 
пшеници.“ Божидар Бонев 
допълни, че добрите биологични 
качества и високият добив на 
сортовете на Лимагрейн 
абсолютно адекватно си 
кореспондират. „Добиви от по над 1 
000 кг от декар за пшениците е 
нещо, което фермерите в България 
преди 15 години мечтаеха да 
изкарат, и нещо, което беше факт за 
фермерите примерно в Германия.“ 

При есенните култури, освен 
пшеница и ечемик, Лимагрейн 
предлага на българските 
земеделци и доказани хибриди 
рапица – Арсенал, Артога, Атензо, 
Астроном, Аризона и Андерсон.

Новите хибриди рапица на 
Лимагрейн завоюваха интереса на 
земеделците поради комплексните 
качества, които притежават – ген за 
неразпукливост на шушулките и 
устойчивост на фома.

Това помага на хибридите да 
формират висок добив, който да се 
запази и ожъне без загуби. А след 
периода на жътва високите 
резултати вече са факт. 

Божидар Бонев: Сортовете на Лимагрейн
са сбор от качества
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