
Старт на жътвата на рапица с Лимагрейн в стопанство-
то на Георги Стефанов от русенското село Сандрово.

„На това поле правим открит полски ден с жътва, 
заради това, че годината беше много интересна като 
климатични условия и искаме да покажем на фермери-
те предимствата на този тип генетика, с който сме попу-
лярни“, каза продуктовият мениджър на Лимагрейн 
България Божидар Бонев при откриване на срещата. 
Идеята е да се проследи устойчивостта на разпукване 
на шушулките при една крайно усложнена обстановка, 
с много сериозни бури, придружени с поройни дъждо-
ве и градушки и да се види, че добивите от тези хибри-
ди са отлични. На второ място, важно е да се отбележи 
генетическата устойчивост на хибридите на фома, 
което гарантира здрави растения, които изхранват 
зърното до последния момент. Вижда се и доброто 
разклоняване, стъблата са още свежи, докато рапицата 
е узряла дори презряла, защото това е едно от най-къс-
ните полета на прибиране. Генът за устойчивост на 
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Божидар Бонев, продуктов мениджър на Лимагрейн България 

Старт на жътва 2017 на 
LG хибриди рапица с 

добиви над 400 кг/дка

разпукване на шушулките дава предимство именно в 
такива условия, когато фермерът по някакви причини 
не може да осигури прибиране на рапицата в оптимал-
ния агротехнически срок.

Хибридът Астроном достигна 
495 кг/дка



Лимагрейн е водещ селекционер при рапицата и 
компания иноватор, която влага всички нови техноло-
гични инструменти в генетиката си – устойчивост на 
разпукване на шушулките, устойчивост на фома, а от 
тази есен - и устойчивост на основната вирусна болест 
по рапицата – Жълта вироза или TuYV. Болестта може да 

Арсенал, Астроном, Конрад CL и Анистън – най-
доброто при рапицата

На полето край Сандрово бяха ожънати 4 хибрида в 
демо опит – Арсенал, Астроном, Конрад CL и Анистън. 
Те са с изключително сериозен потенциал за добив. 
Всеки един от тях разполага с ресурс за средно ранно 
узряване и с отлична разклоненост на стъблата, което е 
причина за много добри компенсаторни възможности.

Арсенал е хибрид с безспорни лидерски качества, 
изключително силен хибрид, защото притежава стабил-
ност в представянето, което не може да бъде видяно 
при повечето хибриди в България. Поради тази причи-
на Арсенал се наложи не само у нас, но и в повечето 
европейски държави. Арсенал притежава всичко, което 
се изисква от една рапица. Много стойностен продукт с 
топ потенциал за добив, доказан пред българските 
фермери през последните три сезона. Навсякъде се 
представя изключително добре и стабилно.

Астроном е хибрид, при който потенциалът е изне-
сен на максимално високо ниво. Това е изключително 
мощна рапица със силен първоначален старт, който е 
водещ като позитив през есента, когато невинаги 
можем да се впишем в агротехническите срокове за 
сеитба. За закъснели сеитби Астроном е най-доброто 
решение. Хибридът е подходящ както за Южна, така и за 
Северна България. 

Конрад е в Клиърфийлд сегмента. Комплексна 
рапица, която при тежки зимни условия и всякакъв вид 
стрес показва най-доброто от себе си. Като бонус за 
фермерите е отличният контрол върху плевелите, 
познатата устойчивост на разпукване на шушулките и 
устойчивост на фома. 

Анистън е напълно нов хибрид. При него става 
въпрос за качества, които към момента не се срещат 
при никоя друга фирма, уточни продуктовият мени-
джър на Лимагрейн. Характерно за хибрида е устойчи-
востта му на жълта вироза по ряпата или TuYV (BMYV), 
като по този начин това осигурява максимална защита 
срещу вируси. 
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90% от площите си, заети с пшеница, земеделският 
производител е поверил на сортовете LG. Днес той 
отчита добрите резултати от безпогрешното решение, 
което взел през есента. Добивите от сорта Авеню са 900 
кг/дка, а от Анапурна и Андино - над 800 кг/дка.

Вземи повече, плати по-малко

В актуалното промоционално предложение на 
Лимагрейн са включени 3 хибрида рапица - Астро-
ном, Арсенал и Атензо. При закупуване на тези 
продукти фермерите получават бонус под форма-
та на 10% безплатни семена.

доведе до загуби от над 40%. Тя се пренася много лесно 
с най-разпространената листна въшка полифаг – зелена 
прасковена листна въшка. Два от водещите нови LG 
хибриди – Анистън и Архитект, ще предложат всичко в 
едно като защитеност на растенията. Никоя друга селе-
кционна компания не е достигнала такова ниво в опаз-
ване на рапицата от най-важните проблеми на полето. 
Това, което LG предлага, е сигурност и висока доход-
ност.

Георги Стефанов е многогодишен клиент на Лима-
грейн и той приема за нещо естествено високите резул-
тати при прибиране на рапицата. „Хибридите се пред-
ставиха перфектно особено на фона на бурята, която 
имаше при нас. Добиви от порядъка на 450 кг/дка средно 
са много добри. Доволни сме. Добивът от xибрида 
Астроном достигна 495 кг/дка. Арсенал се представи с 
456 кг/дка. “


