
Демонстрационно поле с продуктите на LG при 
житни култури стана арена на практическо обучение в 
края на месец май, което събра целия екип на LG в 
България и Жил Стагнаро, мениджър „Продуктово 
развитие пшеница и ечемик” за Лимагрейн Европа. На 
полето бяха разгледани отделните парцели с пшеница 
и ечемик, като се отбелязаха характеристиките и 
спецификите в развитието на сортовете. 

„Лимагрейн има водещи позиции в селекцията на 
пшеницата и ечемика в Европа, а в южната част на 
континента тя е лидер. Лидерството на юг е плод на 
повече от 30-годишна работа по разработването и 
внедряването на сортове, адаптирани за тази географ-
ска и климатична зона, където се намират Испания, 
Южна Франция, Италия, Сърбия, България и Румъния, 
подчерта Жил Стагнаро и допълни: В тези държави LG 
има водещо пазарно присъствие и разработки. Това е 
едно много сериозно послание към българските 
фермери. Защо? Защото България се превърна в серио-
зен играч на пазара на пшеница, благодарение на голе-
мите инвестиции във всички сфери на зърнопроизвод-
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Генетиката на LG при житни култури - 
гаранция за качество и добив!

Екипът на компанията се събра на обучение край 
добруджанското село Дропла Галина Недкова

ството – техника, торене, растителна защита и разбира 
се, генетика. 

Ако за някого успехите на селекцията ни в България 
са били изненада, за нас те бяха въпрос на време и 
усилия. Целенасочената работа в разработването на 
сортове с увеличен капацитет за братене, по-добри 
количествени характеристики на класа и по-високо 
абсолютно тегло на зърната направи продуктите ни 
много силно конкурентни и успехите не закъсняха. 
Нашите сортове са безспорно с много висок потенциал 
за добив, а това, което ги прави предпочитани, в много 
голяма част от случаите е тяхната стабилност.

Когато говорим за отглеждане на пшеница в Южна 
Европа, много е важно да имаме сортове с нужната 
ранозрелост. Тук много доставчици са се препъвали, но 
ние имаме богат опит, който ни позволява да се чувст-
ваме спокойни и уверени в избраната посока на разви-
тие. Разбира се, ранното узряване е само един от 
факторите, които гарантират стабилно представяне. 
Устойчивостта на болести е друг много важен елемент. 
Способността на сортовете ни да изхранват зърното до 

последния възможен момент води до висока маса на 
1000 семена и високо хектолитрово тегло. От 2014 
година с настъпването на сравнително интензивен 
4-годишен цикъл и значителни количества валежи по 
време на пролетната вегетация на пшеницата, сортове-
те на Лимагрейн всяка година доказват отлична устой-
чивост на болести. Никой вече не се съмнява, че кафя-
вата и жълтата ръжда могат да бъдат голям проблем и 
че Лимагрейн има нужния отговор. 

През 2018 година генетиката ни за пореден път 
издържа теста „суша“, справяйки се по най-добрия 
начин с безводието през април. Ако не беше тежката, 
но много влажна зима, сортовете ни щяха да изразят 
още по-ясно предимствата си. Няма идеални сортове, 
но за условията на България смятам, че се справяме 
много добре и има още много да предложим. От този 
сезон стартираме 3 нови сорта пшеница – LG Апилко, 
LG Алкантара и LG Алхамбра и 3 сорта ечемик – LG 
Занзибар, LG Рафаела и LG Калипсо. На тях им предстои 
тепърва да се доказват. Лидерите на българския пазар 
Авеню и Анапурна обаче едва ли имат нужда от пред-
ставяне. Всеки има своите симпатии и предпочитания, 
но това, което обединява всички в избора на тези два 
сорта е тяхната универсалност, техните възможности 
да компенсират проблемите свързани с климата и 
непретенциозността им. От 2003 година работим в 
България, за да стигнем дотук и трябва ясно да се каже, 
че местните климатични и географски особености 
предлагат достатъчно предизвикателства, а български-
ят фермер се нуждае от такива сортове.”

След обучението регионалните представители 
на LG за България споделиха своите впечатления 

от генетиката на френската компания:

Христо Христов – Търговски мениджър за Южна 
България 

Алкантара не просто означава мост, това е мостът 
към бъдещето в интензивното земеделие. Ако сте 
готови да дадете всичко на пшеницата, Алкантара е 
вашият най-добър приятел, по-добър във всяко 
направление - по-тежко и по-едро зърно, по-висок W и 
непобедим в Северна България. С Алкантара гледайте 
кантара! 

Антония Димитрова – Регионален представител за 
Добрич и Силистра

Анапурна е богиня на плодородието! Анапурна е 
това, на което винаги се спирате, когато се колебаете в 
избора си. С Анапурна добивът е подсигурен, но тя 
винаги предлага и още нещо - и на юг, и на север от 
Стара планина, по време на суховеи и суши, когато 
качеството е приоритет и когато искате най-добрия 
предшественик. Анапурна е универсална и за всеки 
земеделец и прави избора лесен! 

Радостин Вушков – Регионален представител за 
Велико Търново, Русе и Разград 

След като сте имали Авеню, със сигурност ще искате 
да опитате LG Апилко – традициите са унаследени, а 
когато го видите на полето, веднага разбирате защо. LG 
Апилко е всичко, което искате от една пшеница! Леген-
дата има продължение! От тази есен. 

Венера Данчовска – Маркетинг мениджър
Пшеницата, отглеждана на юг от Балкана, има само 

един избор – да узрява рано, да брати силно и да се 
чувства отлично на топло и сухо. Името й носи червено, 
кръвта й е испанска, а тя е Алхамбра и винаги пълни 
хамбара! 

Тодор Новаков – Регионален представител за 
Шумен, Търговище и Варна

Еърбъс лети на крилете на качеството. Издигнете се с 
него по-рано наесен, осигурете му висококачествено 
гориво и ще достигнете W тавана. В самолетостроенето 
има максима – това което изглежда добре, лети добре! 
Еърбъс може! 

Димитър Бързаков – Регионален представител за 
Пловдив, Димитровград, Хасково

Занзибар ви прави различни, Занзибар ви отделя от 
обикновеното. Занзибар е различният многоредов 
ечемик. Екзотиката винаги изненадва. Открийте Занзи-
бар далеч от Екватора, но близо до вас! 

Георги Караиванов – Регионален представител за 
Югоизточна България

Казанова ще ви съблазни и няма да ви изостави. Той 
може от всичко по много и го прави качествено. Може 
да направи над 1000 класове, може даде висококачест-
вен малц, може да ви изкуши с дълги класове и много 
зърна! Той е Казанова и може всичко - повече от други-
те пивоварни ечемици! 

Стефан Стефанов – Регионален представител за 
Добрич и Силистра

Малко ечемици ще задържат вниманието ви така, както 
Калипсо го е направила в митологията. Калипсо изглежда 
прекрасно с дългите си класове и гъсти посеви. Това, 
което не се вижда, е отличното качество за производство 
на малц. Казанова и Калипсо са отлична двойка на полето! 

 

Жил Стагнаро, мениджър „Продуктово развитие 
пшеница и ечемик” за Лимагрейн Европа: 

Нашите сортове са стабилни и с много висок потен-
циал за добив. 

Димитър Петъков – Търговски мениджър за 
Североизточна България

Има много пътища, но Авеню е един! Авеню е с вас от 
създаването си и сътвори нови стандарти. Авеню откри 
нови хоризонти за земеделието в България и промени 
нагласите към културата пшеница. Той стана вашият 
най-верен спътник, той е номер едно в България и той е 
официалният стандарт, с който всички се сравняват! 
Той е Авеню! Когато избирате, си припомнете кой ви 
направи успешни! 



Демонстрационно поле с продуктите на LG при 
житни култури стана арена на практическо обучение в 
края на месец май, което събра целия екип на LG в 
България и Жил Стагнаро, мениджър „Продуктово 
развитие пшеница и ечемик” за Лимагрейн Европа. На 
полето бяха разгледани отделните парцели с пшеница 
и ечемик, като се отбелязаха характеристиките и 
спецификите в развитието на сортовете. 

„Лимагрейн има водещи позиции в селекцията на 
пшеницата и ечемика в Европа, а в южната част на 
континента тя е лидер. Лидерството на юг е плод на 
повече от 30-годишна работа по разработването и 
внедряването на сортове, адаптирани за тази географ-
ска и климатична зона, където се намират Испания, 
Южна Франция, Италия, Сърбия, България и Румъния, 
подчерта Жил Стагнаро и допълни: В тези държави LG 
има водещо пазарно присъствие и разработки. Това е 
едно много сериозно послание към българските 
фермери. Защо? Защото България се превърна в серио-
зен играч на пазара на пшеница, благодарение на голе-
мите инвестиции във всички сфери на зърнопроизвод-
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ството – техника, торене, растителна защита и разбира 
се, генетика. 

Ако за някого успехите на селекцията ни в България 
са били изненада, за нас те бяха въпрос на време и 
усилия. Целенасочената работа в разработването на 
сортове с увеличен капацитет за братене, по-добри 
количествени характеристики на класа и по-високо 
абсолютно тегло на зърната направи продуктите ни 
много силно конкурентни и успехите не закъсняха. 
Нашите сортове са безспорно с много висок потенциал 
за добив, а това, което ги прави предпочитани, в много 
голяма част от случаите е тяхната стабилност.

Когато говорим за отглеждане на пшеница в Южна 
Европа, много е важно да имаме сортове с нужната 
ранозрелост. Тук много доставчици са се препъвали, но 
ние имаме богат опит, който ни позволява да се чувст-
ваме спокойни и уверени в избраната посока на разви-
тие. Разбира се, ранното узряване е само един от 
факторите, които гарантират стабилно представяне. 
Устойчивостта на болести е друг много важен елемент. 
Способността на сортовете ни да изхранват зърното до 

последния възможен момент води до висока маса на 
1000 семена и високо хектолитрово тегло. От 2014 
година с настъпването на сравнително интензивен 
4-годишен цикъл и значителни количества валежи по 
време на пролетната вегетация на пшеницата, сортове-
те на Лимагрейн всяка година доказват отлична устой-
чивост на болести. Никой вече не се съмнява, че кафя-
вата и жълтата ръжда могат да бъдат голям проблем и 
че Лимагрейн има нужния отговор. 

През 2018 година генетиката ни за пореден път 
издържа теста „суша“, справяйки се по най-добрия 
начин с безводието през април. Ако не беше тежката, 
но много влажна зима, сортовете ни щяха да изразят 
още по-ясно предимствата си. Няма идеални сортове, 
но за условията на България смятам, че се справяме 
много добре и има още много да предложим. От този 
сезон стартираме 3 нови сорта пшеница – LG Апилко, 
LG Алкантара и LG Алхамбра и 3 сорта ечемик – LG 
Занзибар, LG Рафаела и LG Калипсо. На тях им предстои 
тепърва да се доказват. Лидерите на българския пазар 
Авеню и Анапурна обаче едва ли имат нужда от пред-
ставяне. Всеки има своите симпатии и предпочитания, 
но това, което обединява всички в избора на тези два 
сорта е тяхната универсалност, техните възможности 
да компенсират проблемите свързани с климата и 
непретенциозността им. От 2003 година работим в 
България, за да стигнем дотук и трябва ясно да се каже, 
че местните климатични и географски особености 
предлагат достатъчно предизвикателства, а български-
ят фермер се нуждае от такива сортове.”

След обучението регионалните представители 
на LG за България споделиха своите впечатления 

от генетиката на френската компания:

Христо Христов – Търговски мениджър за Южна 
България 

Алкантара не просто означава мост, това е мостът 
към бъдещето в интензивното земеделие. Ако сте 
готови да дадете всичко на пшеницата, Алкантара е 
вашият най-добър приятел, по-добър във всяко 
направление - по-тежко и по-едро зърно, по-висок W и 
непобедим в Северна България. С Алкантара гледайте 
кантара! 

Антония Димитрова – Регионален представител за 
Добрич и Силистра

Анапурна е богиня на плодородието! Анапурна е 
това, на което винаги се спирате, когато се колебаете в 
избора си. С Анапурна добивът е подсигурен, но тя 
винаги предлага и още нещо - и на юг, и на север от 
Стара планина, по време на суховеи и суши, когато 
качеството е приоритет и когато искате най-добрия 
предшественик. Анапурна е универсална и за всеки 
земеделец и прави избора лесен! 

Радостин Вушков – Регионален представител за 
Велико Търново, Русе и Разград 

След като сте имали Авеню, със сигурност ще искате 
да опитате LG Апилко – традициите са унаследени, а 
когато го видите на полето, веднага разбирате защо. LG 
Апилко е всичко, което искате от една пшеница! Леген-
дата има продължение! От тази есен. 

Венера Данчовска – Маркетинг мениджър
Пшеницата, отглеждана на юг от Балкана, има само 

един избор – да узрява рано, да брати силно и да се 
чувства отлично на топло и сухо. Името й носи червено, 
кръвта й е испанска, а тя е Алхамбра и винаги пълни 
хамбара! 

Тодор Новаков – Регионален представител за 
Шумен, Търговище и Варна

Еърбъс лети на крилете на качеството. Издигнете се с 
него по-рано наесен, осигурете му висококачествено 
гориво и ще достигнете W тавана. В самолетостроенето 
има максима – това което изглежда добре, лети добре! 
Еърбъс може! 

Димитър Бързаков – Регионален представител за 
Пловдив, Димитровград, Хасково

Занзибар ви прави различни, Занзибар ви отделя от 
обикновеното. Занзибар е различният многоредов 
ечемик. Екзотиката винаги изненадва. Открийте Занзи-
бар далеч от Екватора, но близо до вас! 

Георги Караиванов – Регионален представител за 
Югоизточна България

Казанова ще ви съблазни и няма да ви изостави. Той 
може от всичко по много и го прави качествено. Може 
да направи над 1000 класове, може даде висококачест-
вен малц, може да ви изкуши с дълги класове и много 
зърна! Той е Казанова и може всичко - повече от други-
те пивоварни ечемици! 

Стефан Стефанов – Регионален представител за 
Добрич и Силистра

Малко ечемици ще задържат вниманието ви така, както 
Калипсо го е направила в митологията. Калипсо изглежда 
прекрасно с дългите си класове и гъсти посеви. Това, 
което не се вижда, е отличното качество за производство 
на малц. Казанова и Калипсо са отлична двойка на полето! 

 

Жил Стагнаро, мениджър „Продуктово развитие 
пшеница и ечемик” за Лимагрейн Европа: 

Нашите сортове са стабилни и с много висок потен-
циал за добив. 

Димитър Петъков – Търговски мениджър за 
Североизточна България

Има много пътища, но Авеню е един! Авеню е с вас от 
създаването си и сътвори нови стандарти. Авеню откри 
нови хоризонти за земеделието в България и промени 
нагласите към културата пшеница. Той стана вашият 
най-верен спътник, той е номер едно в България и той е 
официалният стандарт, с който всички се сравняват! 
Той е Авеню! Когато избирате, си припомнете кой ви 
направи успешни! 



Демонстрационно поле с продуктите на LG при 
житни култури стана арена на практическо обучение в 
края на месец май, което събра целия екип на LG в 
България и Жил Стагнаро, мениджър „Продуктово 
развитие пшеница и ечемик” за Лимагрейн Европа. На 
полето бяха разгледани отделните парцели с пшеница 
и ечемик, като се отбелязаха характеристиките и 
спецификите в развитието на сортовете. 

„Лимагрейн има водещи позиции в селекцията на 
пшеницата и ечемика в Европа, а в южната част на 
континента тя е лидер. Лидерството на юг е плод на 
повече от 30-годишна работа по разработването и 
внедряването на сортове, адаптирани за тази географ-
ска и климатична зона, където се намират Испания, 
Южна Франция, Италия, Сърбия, България и Румъния, 
подчерта Жил Стагнаро и допълни: В тези държави LG 
има водещо пазарно присъствие и разработки. Това е 
едно много сериозно послание към българските 
фермери. Защо? Защото България се превърна в серио-
зен играч на пазара на пшеница, благодарение на голе-
мите инвестиции във всички сфери на зърнопроизвод-
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ството – техника, торене, растителна защита и разбира 
се, генетика. 

Ако за някого успехите на селекцията ни в България 
са били изненада, за нас те бяха въпрос на време и 
усилия. Целенасочената работа в разработването на 
сортове с увеличен капацитет за братене, по-добри 
количествени характеристики на класа и по-високо 
абсолютно тегло на зърната направи продуктите ни 
много силно конкурентни и успехите не закъсняха. 
Нашите сортове са безспорно с много висок потенциал 
за добив, а това, което ги прави предпочитани, в много 
голяма част от случаите е тяхната стабилност.

Когато говорим за отглеждане на пшеница в Южна 
Европа, много е важно да имаме сортове с нужната 
ранозрелост. Тук много доставчици са се препъвали, но 
ние имаме богат опит, който ни позволява да се чувст-
ваме спокойни и уверени в избраната посока на разви-
тие. Разбира се, ранното узряване е само един от 
факторите, които гарантират стабилно представяне. 
Устойчивостта на болести е друг много важен елемент. 
Способността на сортовете ни да изхранват зърното до 

последния възможен момент води до висока маса на 
1000 семена и високо хектолитрово тегло. От 2014 
година с настъпването на сравнително интензивен 
4-годишен цикъл и значителни количества валежи по 
време на пролетната вегетация на пшеницата, сортове-
те на Лимагрейн всяка година доказват отлична устой-
чивост на болести. Никой вече не се съмнява, че кафя-
вата и жълтата ръжда могат да бъдат голям проблем и 
че Лимагрейн има нужния отговор. 

През 2018 година генетиката ни за пореден път 
издържа теста „суша“, справяйки се по най-добрия 
начин с безводието през април. Ако не беше тежката, 
но много влажна зима, сортовете ни щяха да изразят 
още по-ясно предимствата си. Няма идеални сортове, 
но за условията на България смятам, че се справяме 
много добре и има още много да предложим. От този 
сезон стартираме 3 нови сорта пшеница – LG Апилко, 
LG Алкантара и LG Алхамбра и 3 сорта ечемик – LG 
Занзибар, LG Рафаела и LG Калипсо. На тях им предстои 
тепърва да се доказват. Лидерите на българския пазар 
Авеню и Анапурна обаче едва ли имат нужда от пред-
ставяне. Всеки има своите симпатии и предпочитания, 
но това, което обединява всички в избора на тези два 
сорта е тяхната универсалност, техните възможности 
да компенсират проблемите свързани с климата и 
непретенциозността им. От 2003 година работим в 
България, за да стигнем дотук и трябва ясно да се каже, 
че местните климатични и географски особености 
предлагат достатъчно предизвикателства, а български-
ят фермер се нуждае от такива сортове.”

След обучението регионалните представители 
на LG за България споделиха своите впечатления 

от генетиката на френската компания:

Христо Христов – Търговски мениджър за Южна 
България 

Алкантара не просто означава мост, това е мостът 
към бъдещето в интензивното земеделие. Ако сте 
готови да дадете всичко на пшеницата, Алкантара е 
вашият най-добър приятел, по-добър във всяко 
направление - по-тежко и по-едро зърно, по-висок W и 
непобедим в Северна България. С Алкантара гледайте 
кантара! 

Антония Димитрова – Регионален представител за 
Добрич и Силистра

Анапурна е богиня на плодородието! Анапурна е 
това, на което винаги се спирате, когато се колебаете в 
избора си. С Анапурна добивът е подсигурен, но тя 
винаги предлага и още нещо - и на юг, и на север от 
Стара планина, по време на суховеи и суши, когато 
качеството е приоритет и когато искате най-добрия 
предшественик. Анапурна е универсална и за всеки 
земеделец и прави избора лесен! 

Радостин Вушков – Регионален представител за 
Велико Търново, Русе и Разград 

След като сте имали Авеню, със сигурност ще искате 
да опитате LG Апилко – традициите са унаследени, а 
когато го видите на полето, веднага разбирате защо. LG 
Апилко е всичко, което искате от една пшеница! Леген-
дата има продължение! От тази есен. 

Венера Данчовска – Маркетинг мениджър
Пшеницата, отглеждана на юг от Балкана, има само 

един избор – да узрява рано, да брати силно и да се 
чувства отлично на топло и сухо. Името й носи червено, 
кръвта й е испанска, а тя е Алхамбра и винаги пълни 
хамбара! 

Тодор Новаков – Регионален представител за 
Шумен, Търговище и Варна

Еърбъс лети на крилете на качеството. Издигнете се с 
него по-рано наесен, осигурете му висококачествено 
гориво и ще достигнете W тавана. В самолетостроенето 
има максима – това което изглежда добре, лети добре! 
Еърбъс може! 

Димитър Бързаков – Регионален представител за 
Пловдив, Димитровград, Хасково

Занзибар ви прави различни, Занзибар ви отделя от 
обикновеното. Занзибар е различният многоредов 
ечемик. Екзотиката винаги изненадва. Открийте Занзи-
бар далеч от Екватора, но близо до вас! 

Георги Караиванов – Регионален представител за 
Югоизточна България

Казанова ще ви съблазни и няма да ви изостави. Той 
може от всичко по много и го прави качествено. Може 
да направи над 1000 класове, може даде висококачест-
вен малц, може да ви изкуши с дълги класове и много 
зърна! Той е Казанова и може всичко - повече от други-
те пивоварни ечемици! 

Стефан Стефанов – Регионален представител за 
Добрич и Силистра

Малко ечемици ще задържат вниманието ви така, както 
Калипсо го е направила в митологията. Калипсо изглежда 
прекрасно с дългите си класове и гъсти посеви. Това, 
което не се вижда, е отличното качество за производство 
на малц. Казанова и Калипсо са отлична двойка на полето! 

 

Жил Стагнаро, мениджър „Продуктово развитие 
пшеница и ечемик” за Лимагрейн Европа: 

Нашите сортове са стабилни и с много висок потен-
циал за добив. 

Димитър Петъков – Търговски мениджър за 
Североизточна България

Има много пътища, но Авеню е един! Авеню е с вас от 
създаването си и сътвори нови стандарти. Авеню откри 
нови хоризонти за земеделието в България и промени 
нагласите към културата пшеница. Той стана вашият 
най-верен спътник, той е номер едно в България и той е 
официалният стандарт, с който всички се сравняват! 
Той е Авеню! Когато избирате, си припомнете кой ви 
направи успешни! 



Демонстрационно поле с продуктите на LG при 
житни култури стана арена на практическо обучение в 
края на месец май, което събра целия екип на LG в 
България и Жил Стагнаро, мениджър „Продуктово 
развитие пшеница и ечемик” за Лимагрейн Европа. На 
полето бяха разгледани отделните парцели с пшеница 
и ечемик, като се отбелязаха характеристиките и 
спецификите в развитието на сортовете. 

„Лимагрейн има водещи позиции в селекцията на 
пшеницата и ечемика в Европа, а в южната част на 
континента тя е лидер. Лидерството на юг е плод на 
повече от 30-годишна работа по разработването и 
внедряването на сортове, адаптирани за тази географ-
ска и климатична зона, където се намират Испания, 
Южна Франция, Италия, Сърбия, България и Румъния, 
подчерта Жил Стагнаро и допълни: В тези държави LG 
има водещо пазарно присъствие и разработки. Това е 
едно много сериозно послание към българските 
фермери. Защо? Защото България се превърна в серио-
зен играч на пазара на пшеница, благодарение на голе-
мите инвестиции във всички сфери на зърнопроизвод-
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ството – техника, торене, растителна защита и разбира 
се, генетика. 

Ако за някого успехите на селекцията ни в България 
са били изненада, за нас те бяха въпрос на време и 
усилия. Целенасочената работа в разработването на 
сортове с увеличен капацитет за братене, по-добри 
количествени характеристики на класа и по-високо 
абсолютно тегло на зърната направи продуктите ни 
много силно конкурентни и успехите не закъсняха. 
Нашите сортове са безспорно с много висок потенциал 
за добив, а това, което ги прави предпочитани, в много 
голяма част от случаите е тяхната стабилност.

Когато говорим за отглеждане на пшеница в Южна 
Европа, много е важно да имаме сортове с нужната 
ранозрелост. Тук много доставчици са се препъвали, но 
ние имаме богат опит, който ни позволява да се чувст-
ваме спокойни и уверени в избраната посока на разви-
тие. Разбира се, ранното узряване е само един от 
факторите, които гарантират стабилно представяне. 
Устойчивостта на болести е друг много важен елемент. 
Способността на сортовете ни да изхранват зърното до 

последния възможен момент води до висока маса на 
1000 семена и високо хектолитрово тегло. От 2014 
година с настъпването на сравнително интензивен 
4-годишен цикъл и значителни количества валежи по 
време на пролетната вегетация на пшеницата, сортове-
те на Лимагрейн всяка година доказват отлична устой-
чивост на болести. Никой вече не се съмнява, че кафя-
вата и жълтата ръжда могат да бъдат голям проблем и 
че Лимагрейн има нужния отговор. 

През 2018 година генетиката ни за пореден път 
издържа теста „суша“, справяйки се по най-добрия 
начин с безводието през април. Ако не беше тежката, 
но много влажна зима, сортовете ни щяха да изразят 
още по-ясно предимствата си. Няма идеални сортове, 
но за условията на България смятам, че се справяме 
много добре и има още много да предложим. От този 
сезон стартираме 3 нови сорта пшеница – LG Апилко, 
LG Алкантара и LG Алхамбра и 3 сорта ечемик – LG 
Занзибар, LG Рафаела и LG Калипсо. На тях им предстои 
тепърва да се доказват. Лидерите на българския пазар 
Авеню и Анапурна обаче едва ли имат нужда от пред-
ставяне. Всеки има своите симпатии и предпочитания, 
но това, което обединява всички в избора на тези два 
сорта е тяхната универсалност, техните възможности 
да компенсират проблемите свързани с климата и 
непретенциозността им. От 2003 година работим в 
България, за да стигнем дотук и трябва ясно да се каже, 
че местните климатични и географски особености 
предлагат достатъчно предизвикателства, а български-
ят фермер се нуждае от такива сортове.”

След обучението регионалните представители 
на LG за България споделиха своите впечатления 

от генетиката на френската компания:

Христо Христов – Търговски мениджър за Южна 
България 

Алкантара не просто означава мост, това е мостът 
към бъдещето в интензивното земеделие. Ако сте 
готови да дадете всичко на пшеницата, Алкантара е 
вашият най-добър приятел, по-добър във всяко 
направление - по-тежко и по-едро зърно, по-висок W и 
непобедим в Северна България. С Алкантара гледайте 
кантара! 

Антония Димитрова – Регионален представител за 
Добрич и Силистра

Анапурна е богиня на плодородието! Анапурна е 
това, на което винаги се спирате, когато се колебаете в 
избора си. С Анапурна добивът е подсигурен, но тя 
винаги предлага и още нещо - и на юг, и на север от 
Стара планина, по време на суховеи и суши, когато 
качеството е приоритет и когато искате най-добрия 
предшественик. Анапурна е универсална и за всеки 
земеделец и прави избора лесен! 

Радостин Вушков – Регионален представител за 
Велико Търново, Русе и Разград 

След като сте имали Авеню, със сигурност ще искате 
да опитате LG Апилко – традициите са унаследени, а 
когато го видите на полето, веднага разбирате защо. LG 
Апилко е всичко, което искате от една пшеница! Леген-
дата има продължение! От тази есен. 

Венера Данчовска – Маркетинг мениджър
Пшеницата, отглеждана на юг от Балкана, има само 

един избор – да узрява рано, да брати силно и да се 
чувства отлично на топло и сухо. Името й носи червено, 
кръвта й е испанска, а тя е Алхамбра и винаги пълни 
хамбара! 

Тодор Новаков – Регионален представител за 
Шумен, Търговище и Варна

Еърбъс лети на крилете на качеството. Издигнете се с 
него по-рано наесен, осигурете му висококачествено 
гориво и ще достигнете W тавана. В самолетостроенето 
има максима – това което изглежда добре, лети добре! 
Еърбъс може! 

Димитър Бързаков – Регионален представител за 
Пловдив, Димитровград, Хасково

Занзибар ви прави различни, Занзибар ви отделя от 
обикновеното. Занзибар е различният многоредов 
ечемик. Екзотиката винаги изненадва. Открийте Занзи-
бар далеч от Екватора, но близо до вас! 

Георги Караиванов – Регионален представител за 
Югоизточна България

Казанова ще ви съблазни и няма да ви изостави. Той 
може от всичко по много и го прави качествено. Може 
да направи над 1000 класове, може даде висококачест-
вен малц, може да ви изкуши с дълги класове и много 
зърна! Той е Казанова и може всичко - повече от други-
те пивоварни ечемици! 

Стефан Стефанов – Регионален представител за 
Добрич и Силистра

Малко ечемици ще задържат вниманието ви така, както 
Калипсо го е направила в митологията. Калипсо изглежда 
прекрасно с дългите си класове и гъсти посеви. Това, 
което не се вижда, е отличното качество за производство 
на малц. Казанова и Калипсо са отлична двойка на полето! 

 

Жил Стагнаро, мениджър „Продуктово развитие 
пшеница и ечемик” за Лимагрейн Европа: 

Нашите сортове са стабилни и с много висок потен-
циал за добив. 

Димитър Петъков – Търговски мениджър за 
Североизточна България

Има много пътища, но Авеню е един! Авеню е с вас от 
създаването си и сътвори нови стандарти. Авеню откри 
нови хоризонти за земеделието в България и промени 
нагласите към културата пшеница. Той стана вашият 
най-верен спътник, той е номер едно в България и той е 
официалният стандарт, с който всички се сравняват! 
Той е Авеню! Когато избирате, си припомнете кой ви 
направи успешни! 


