
И тази година едно от най-атрактивните участия на 
АГРА 2018 беше на семенарската компания Лимагрейн. 
Лимагрейн е една достойна, мултинационална компа-
ния, представена на всички континенти, подчерта 
Димитър Дойчев, изп. директор на Лимагрейн Бълга-
рия. „Компания, която трасира пътя на Клиърфийлд 
технологията в България при слънчогледа, като сме 
представени във всички сегменти с отлични продукти 
при маслодайната култура. Компания, която предлага в 
момента на земеделските стопани най-модерния, 
най-иновативния продукт за управление риска от 
засушаване при царевица HYDRANEO. Компания, която 
първа даде възможност на земеделските стопани да 
прибират над 600 кг рапица от декар, компания, която 
направи така, че в България да се жъне над милион и 
половина повече хлебно зърно пшеница в сравнение с 
предишни периоди. Нашият екип има честта да работи 
за тази достойна компания, компания която е била, е и 
ще бъде доверен, надежден партньор на българските 
зърнопроизводители.“

„Стартираме 2018 година със съчетание от традиции, 

И
зл

ож
ен

ие
 

78

Топ продукти за високи резултати и 
минимум рискове

Лимагрейн впечатлява със силна продуктова листа при 
пролетниците Валери Станев

иновации при двете основни пролетни култури и в 
същото време надграждаме продуктовите листи при 
тези култури с много сериозни предложения, допълни 
Божидар Бонев, продуктов мениджър в Лимагрейн 
България. - По този начин даваме заявка да участваме 
сериозно в двете географски зони на страната ни - 
Северна и Южна България. Това, на което трябва да 
акцентираме тази година е, че залагаме не само на 
отличното представяне на продуктите при местните 
условия на отглеждане, но също залагаме и на това да 
предложим иновации, с които да повишим най-важни-
те стопански качества при тези хибриди. И в същото 
време да отговорим и на очакванията на фермерите по 
отношение на това, те да реализират по най-добрия 
начин тяхната продукция. 

При слънчогледа имаме изцяло нова пазарна физио-
номия, дължаща се на напълно нови хибриди с отлич-
ни качества, като слънчогледовия хибрид LG 50 635 
CLP, който е за широко райониране, и който определе-
но ще събуди интереса на фермерите. Също така имаме 
и две ранни предложения - LG 54.63 CL и LG 54.61 CLP, 

които имат максимален потенциал за добив в ранната 
група. Не на последно място е новото ни предложение 
в конвенционалния сегмент - LG 54.78, устойчив на 
синя китка и мана, за широко райониране, с отлична 
масленост и потенциал за добив. Специално за ферме-
рите от Южна България, които изпитват много по-сери-
озни трудности по отношение на сушата, предлагаме 
целенасочено три продукта LG 55.42 CL, LG 55.55 CLP и 
новият ни Експрес хибрид - LG 59.580 SX. С всички тези 
хибриди използвани правилно се постигат отлични 
крайни резултати.

Иновациите не спират до тук. При царевицата изли-
заме с една много интересна и иновативна концепция - 
Хидранео, която работи отлично в такива географски 
райони като България, където сушата е постоянен 
проблем. Това означава, че ще помогнем на фермерите 
първо да оценят риска си от засушаване и после по 
най-добрия начин да се справят с него, предлагайки им 
цялостна концепция. В продуктовата част на Хидранео 
са хибридите LG 30.315, LG 31. 377 и LG 30.500, без обаче 
да забравяме класиката в жанра - хибридите Limanova 
и LG 30.389, които се справиха изключително успешно 
през изминалата 2017 година като потенциал за добив, 
но и по отношение на стабилността. 

Ето какво споделят фермери, които работят с 
генетиката на Лимагрейн: 

Даниел Късовски, „Агрофинанс-Н” ООД, гр. Русе 
„Фирмата стартира през 2011 година и още от първа-

та година започнахме да работим със семената на LG. 
Така е и до днес, като 2/3 от всички посеви пшеница, 
ечемик, слънчоглед, рапица са на Лимагрейн, а отскоро 
започнахме и с царевица. Сяхме от ранния хибрид LG 
30.315, който даде средно 1 тон/ дка. Имахме и още 
един по-късен хибрид - LG 30.500, от него съм много 
впечатлен. При него жътвата вървеше с над 1,2 тона на 
дка. И двата хибрида са от технологията Хидранео. 
Много съм доволен от представянето им.“ 

Росен Райков, „Агротроя” ООД, гр. Шумен, кв. 
Макак 

„Работим с Лимагрейн повече от 9 години и изпитва-

ме всички нови хибриди. Пробвахме на демо поле 
ранния хибрид LG 30.315 и останахме доволни от пред-
ставянето му. На масови посеви ползваме LG 30.369/ 
Limanova и LG 34.75. Те също се справят много добре.“

Атанас Тодоров, „Мел Индустриал“ ООД, с. 
Обнова, обл. Плевен

От 2010 година сеем пролетници на LG. Тази година 
имахме от царевица LG 30.369/ Limanova и сме много 
доволни. Добивът от Лиманова беше над 850 кг/дка. 
Хибридът се представи много добре и ще го сеем 
отново и през следващата година.“ 

Станимир Караиванов, „Салвия Агро“ ЕООД, с. 
Крушето, обл. Полски Тръмбеш

„Направихме опитно поле с 30 царевични хибрида на 
различни компании. Годината беше тежка в климатич-
но отношение, повечето хибриди паднаха на земята от 
бурите, беше истински погром. От всичките 30 хибрида 
само 3 останаха прави. Един от тях беше LG 30.389, 
който се представи най-добре от всички на опитното 
поле. Въпреки голямото засушаване, сравнително 
късното ФАО и силните бури, LG 30.389 не полегна и 
даде добив от над 1 тон.“

Стефан Попов, Агротех-72 ООД, с. Абланица, обл. 
Ловеч

„От години сея хибридите на Лимагрейн, тяхното 
представяне е много стабилно. Нашият регион е специ-
фичен, полетата не са еднакви, има доста трудни 
терени, условията са тежки. Имаме дълги периоди без 
валежи, минават месеци без капка дъжд. Считам, че в 
тази климатична обстановка генетиката на Лимагрейн 
ни помага, защото е подходяща за спецификите на 
нашите полета.

Имам си един изпитан царевичен хибрид, който 
ползваме в стопанството от 7-8 години и това е LG 
33.50. Доволни сме от него, защото отговаря напълно 
на нуждите ни – лесно се прибира, прави тънък кочан и 
фино стъбло, няма голяма листа маса. 

Пробвал съм и от новите хибриди, от които ми харес-
ва най-много LG 30.369/ Limanova. 

Ще сея 4 500 дка царевица през новата кампания и 
задължително поне 50% от площите ми ще бъдат с LG.“ 
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Станимир Караиванов, „Салвия Агро“ ЕООД, с. 
Крушето, обл. Полски Тръмбеш

„Направихме опитно поле с 30 царевични хибрида на 
различни компании. Годината беше тежка в климатич-
но отношение, повечето хибриди паднаха на земята от 
бурите, беше истински погром. От всичките 30 хибрида 
само 3 останаха прави. Един от тях беше LG 30.389, 
който се представи най-добре от всички на опитното 
поле. Въпреки голямото засушаване, сравнително 
късното ФАО и силните бури, LG 30.389 не полегна и 
даде добив от над 1 тон.“

Стефан Попов, Агротех-72 ООД, с. Абланица, обл. 
Ловеч

„От години сея хибридите на Лимагрейн, тяхното 
представяне е много стабилно. Нашият регион е специ-
фичен, полетата не са еднакви, има доста трудни 
терени, условията са тежки. Имаме дълги периоди без 
валежи, минават месеци без капка дъжд. Считам, че в 
тази климатична обстановка генетиката на Лимагрейн 
ни помага, защото е подходяща за спецификите на 
нашите полета.
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ползваме в стопанството от 7-8 години и това е LG 
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Предлагаме 3 хибрида от 
технологията HYDRANEO - 
ранен, средно ранен и 
средно късен. С тях 
окомплектоваме решения 
за всякакви ситуации. При 
правилно използване на 
тези три хибрида може да 
се вземе максимума от 
потенциала на царевица-
та при условията, при  
които се отглежда тази 
култура у нас. А именно - 
неполивно земеделие, 
висок риск от суша, ранни 
засушавания, бедни 
почви, неравни терени, 
стихийност на падналите 
валежи.

Растенията са балансира-
ни, нещо много важно при 
царевиците, които се 
използват в региони като 
България - със сериозни 
засушавания и силен 
температурен стрес. 
Направени са инвестиции 
в качествата на кочаните 
и елементите на добива. 
Растенията, които 
консумират по-малко 
вода, са по-слабо 
податливи на неблаго-
приятни атмосферни 
 влияния

Царевичните хибриди на Лимагрейн


