
Открит полски ден проведе Лимагрейн при земедел-
ския производител Мартин Маринов от село Дропла. 
На демонстрационни площи младият зърнопроизво-
дител е заложил цялото портфолио слънчоглед и царе-
вица на френската компания. „Разчитаме на Лимагрейн 
хибридите при пролетните култури. Работим и с тяхна 
пшеница. Тази година добивът ни беше над 900-950 
кг/дка на масови полета въпреки силното засушаване. 
Авеню, Анапурна и Андино вече трета година се пред-
ставят отлично", сподели домакинът на полския ден.

Беше поставен акцент върху новата Клиърфийлд 
Плюс технология при производството на слънчоглед. В 
тази посока Лимагрейн инвестира много усилия. Два от 
водещите хибриди бяха представени на полето. Едини-
ят е познат на производителите от миналата година - LG 
56.71 CLP, а другият е напълно нов - LG 50.635 CLP. И 
двата хибрида показват топ устойчивост на болести, 
плевели и синя китка, подплатено с отличен потенциал 
за добив и висока масленост.
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Продуктовият мениджър на Лимагрейн Божидар Бонев показва 
отличното състояние на един от хибридите, заложен на 

полето край село Дропла 

Лимагрейн и БАСФ представиха бъдещето в слънчогледопроиз-
водството – Clear�eld Plus генетика и технология в едно 

Домакинът на опита Мартин Маринов е заложил цялото 
портфолио слънчоглед и царевица на френската компания

LG 56.71 CLP затвърди представянето си при доста 
екстремни условия. Това е хибрид за широко райони-
ране, със средно късно узряване и много добро масле-
но съдържание.

LG 50.635 CLP полага началото на нова линия слънчо-
гледи, надгражда значително маслеността и добива. 
Още на полето може да се види разликата в генетиката. 
Питите са приведени, семките - абсолютно черни, 
растенията са ниски и здрави, добре облистени.

Лимагрейн много прецизно е подбрала и хибридите 
си царевица. Показаха се 4 хибрида, а два от тях са от 
новата линия HYDRANEO, с възможно най-добрата 
толерантност на засушаване. Представители на техно-
логията са LG 30.315 и LG 30.500.

 Лимагрейн пуска нова
генерация хибриди слънчоглед

HYDRANEO – революция в
производство на царевица
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Екипът на Лимагрейн посреща гостите на полския ден

Продуктовата линия HYDRANEO е нов инструмент, 
който ще бъде комбинация от високодобивни хибриди, 
които ще се отглеждат под напътствията на софтуер, 
разполагащ с точни и прецизни данни от метеороло-
гични станции в съчетание с множество допълнителна 
информация, с която тази база данни ще бъде обезпе-
чена. По този начин Лимагрейн ще може да дава най-
добрите препоръки на всеки фермер за съответната 
 локация.
HYDRANEO е една иновация, която никоя друга семе-
нарска компания не предлага, заяви Божидар Бонев, 
продуктов мениджър в Лимагрейн.

Специалистът препоръчва и два царевични хибрида 
в най-търсената група между 360 и 390 по ФАО - LG 
30.369, познат като Лиманова, и LG 30.389. Това са 
хибриди за зърно и тази година се държат на много 
високо ниво по отношение на добив и стабилност. Имат  
висока маса на 1000 семена, много добри характерис-
тики на кочаните и изключително стабилното предста-
вяне особено в екстремни климатични условия.


