
Новата Clear�eld Plus технология при слънчогледа на 
Лимагрейн е номер едно в стопанството на земедел-
ския производител Пламен Генчев. Зърнопроизводи-
телят отглежда зърнено-житни и маслодайни култури 
на площ от 24 хил. дка. Земята му е разпределена в 
няколко селища на Русенска област, като зърнената му 
база се намира в село Борисово. „70% от площите ми, 
заети със слънчоглед, са с хибриди на Лимагрейн. 
Преди повече от 10 години Пламен Генчев за първи път 
пробвал LG слънчоглед и засял LG 56.65, като бил 
очарован от хибрида. Конвенционалният LG 56.65 М 
хибрид вече 10 години е неотменна част от сеитбообо-
рота на земеделския стопанин. „Изключително добре е 
адаптиран за условията на България. Притежава 
ненадмината стабилност в представянето и отлична 
продуктивност. И до днес работя с него, защото знам, 
че е стабилен във всяко едно отношение“, допълни 
Пламен Генчев.

„От технологията Клиърфийлд Плюс първо изпроб-
вах LG 56.31 CL Plus – високодобивен, интензивен 
хибрид, с отлично поведение при стрес и умерени 
засушавания. Има много едри семки и добивът беше 
много добър. И понеже винаги залагам на иновациите, 
реших пролетта да изпробвам на производствени 
площи най-новия хибрид LG 56.71 CL Plus. Добивите от 
него бяха най-добри от слънчогледа в цялото стопан-
ство - 340 кг/дка, като това не са малки площи, а от 
полета с поне 500-1000 дка. Годината не беше много 
благоприятна, имайки предвид една градушка, която 
падна на 24.05.2016 г. и причини наранявания по 
всички слънчогледи. Всичко беше поразено и се 
наложи допълнително фунгицидно пръскане на всич-
кия слънчоглед. Финално установих, че най-добрите 
добиви са от LG. Това, че аз сея слънчоглед на Лима-
грейн, е, защото съм ги изпробвал и препоръчвам и на 
други мои колеги от Русенския регион да ползват този, 
тъй като това е най-добрият слънчоглед за сеитба“, 
обясни земеделският производител. 
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Пламен Генчев е избрал LG 56.71 CLP за основен хибрид
в стопанството си 

Посев с хибрид LG 56.71

ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛ ОТ
РУСЕНСКО ПРЕПОРЪЧВА
ЛИМАГРЕЙН
ФРЕНСКАТА ГЕНЕТИКА Е В ОСНОВАТА
НА УСПЕШНИЯ МУ БИЗНЕС



Пламен Генчев започва отсега да планира площите 
си за 2017 г. и основен хибрид в стопанството му ще 
бъде LG 56.71 CLP. 

Царевичните хибриди на Лимагрейн също са на 
почит в стопанството на зърнопроизводителя. Кои са 
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Пламен Генчев заедно с Радостин Вущков от Лимагрейн

хибридите, които според земеделеца са най-рентабил-
ни за неговия регион? Това е LG 34.75, подходящ за 
широко райониране при неполивни условия. Много 
добре се справя с ниски гъстоти на отглеждане. Изис-
ква добри грижи в първите фази от развитието си, след 
което успява да се справи с тежките засушавания и 
силния температурен стрес. Другият хибрид е LG 
30.500. „Тази стопанска година се оказа неблагоприят-
на за царевицата. След сеитбата падна градушка, после 
в активен растеж на културата 60 дни имаше суша. 
Добивът зависи много от сухоустойчивостта на хибри-
дите, защото аз не мога всички площи да поливам. 
Доволен съм от добива. Сея 1500 дка с царевица, на 
неполивни площи използвам по-ранни хибриди, а на 
поливните сея по-късни. Добивите при поливни усло-
вия бяха над 1400 кг/дка. Тази пролет отново ще 
заложа на хибридите на Лимагрейн.“ 

 

Около 9 хил. дка с есенни култури сее ежегодно 
Пламен Генчев, като 80% са на Лимагрейн. Два от сорто-
вете пшеница - Анапурна и Андино, са средно ранни, а 
Авеню е ранен. При ечемика земеделският производи-
тел заложил на пивоварните качества на Казанова. Тази 
година добивите от ечемика били средно около 700 
кг/дка. 

 


