
Структурни промени в екипа на Лимагрейн, инова-
тивни продукти и технологии бяха сред акцентите на 
първия за тази година семинар на Лимагрейн. Специа-
лен гост на събитието беше Емануел Берт, директор на 
Лимагрейн за Югоизточна Европа, който заяви: „През 
последните 30 години инвестирахме много, така че 
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Бъдещето в отглеждането на царевица от 
Лимагрейн: СТАРКАВЪР, EasyVR и HYDRANEO

Венета Мурзова оглави 
екипа на компанията за 
България
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Венета Мурзова е новият мениджър на Лимагрейн за България

Лимагрейн да стане международна компания и успях-
ме. Амбициите ни са да станем компания номер едно 
по засети площи с наши продукти и то в рамките на 
следващите 5 години.“

Менажирането на изпълнението на тази амбициозна 
цел се поема от Венета Мурзова, която е новият мени-
джър на Лимагрейн за България, както и от Божидар 
Бонев, който вече заема поста маркетинг мениджър. 
„Амбициите ни не биха били възможни без екипа, с 
който работим в България“, подчерта Венета Мурзова.

Какво направи Лимагрейн за развитие на слънчогле-
да. Бяха придобити над 15 селекционни програми с 
голям генетичен ресурс, които с течение на времето се 
обединиха под един знаменател с името LG. Целта е да 
имаш всичко, когато фермерът и условията го изискват. 
Рисковете на съвременното земеделие трябва да бъдат 
контролирани, а това става само чрез разпределянето 
им върху повече решения и инструменти.

Листата на Лимагрейн при слънчогледа за 2019 г. 
стартира логично с най-ранното предложение - LG 
54.63 CL, най-оптималното съчетание от адаптивност, 
висока масленост, качество и едрина на ядката.

В момента селекционерите на Лимагрейн влагат 
много големи усилия в разработване на ранни хибри-
ди, но с потенциал за по-висок добив. В тази посока е 
бъдещето на слънчогледа в южните държави, където 
традиционно е районирана маслодайната култура.

Защо да изберем LG56.71CLP. Заради устойчивостта 
му на болести. От друга страна, може да се отглежда 
при по-високи гъстота, без притеснения от засушаване 
или от качеството на почвите. LG56.71CLP е един от 
най-сигурните хибриди на пазара с неговият стейгрийн 
ефект и пълното опазване на растенията от неблаго-
приятните влияния на времето и средата. Тройната 
употреба на продукцията е нещо, което стимулира 
пазара да го търси всяка година.

LG50.635CLP е лидер, който носи в себе си много 
достойнства – висок потенциал за добив, едра ядка, 
висока масленост, отличен здравен профил, възмож-
ност за широко райониране. През 2018 г. той показа 
отлична устойчивост на болести – фомопсис, вертици-
лиум и алтернария. Това му позволи въпреки тежката 
обстановка да реализира много стабилни и високи 
резултати. Лимагрейн разчита много на LG50.635CLP да 
покрие нуждите на фермерите предимно от Северна 
България, но тези части от Южна България, които имат 
малко по-интензивен характер.

Факт е, че за Южна България, характерна с много 
силен хидратен стрес и високи температури, Лима-
грейн разполага с най-доброто портфолио от слънчог-
ледови хибриди. Пример за това са LG55.42CL, 
LG55.55CLP, LG59.580SX. Това са най-добрите решения, 
когато трябва да се отглежда слънчоглед на леки, песъ-
кливи и бързо пресушаващи се почви, на по-плитки 
почвени хоризонти и при ниски нива на органика в 
почвата.

Най-добрият конвенционален хибрид на пазара е 
LG54.78, защото има топ потенциал за добив и отлично 
масло. Освен това той е генетически устойчив на синя 
китка и мана, а това е най-важно, когато говорим за 
конвенционални хибриди.

Високоолеиновият сегмент при Лимагрейн е пред-
ставен в лицето на експерта - LG50531CLP HOV, профе-
сионалистът – LG5492НО CL, можещият всичко - 

LG50797CLP HOV и стабилният LG5452НО CL. Тук Лима-
грейн има всичко, но това, което отличава компанията, 
са технологичните показатели – топ ниво на олеинова-
та киселина и отлично съдържание на масло в семките. 
Високоолеиновите предложения на LG покриват и 
Северна, и Южна България.

Огромен финансов ресурс Лимагрейн влага в разра-
ботване на генетическа устойчивост на хибридите на 
мана и синя китка, на устойчивост на фомопсис и 
вертицилиум. Към момента всички LG хибриди са 
устойчиви на синя китка с изключение на ветерана 
LG5665M. За компанията е приоритет да развива 
продукти, отлично адаптирани за Южна Европа, което 
предполага също максимална защита срещу една от 
най-вредоносните на юг болести – Макрофомина. По 
отношение на сухоустойчивостта компанията винаги е 
имала водещи позиции и продължава да работи усиле-
но в тази насока.

При царевицата Лимагрейн ясно очерта своите прио-
ритети, които съвпадат с пазарните нагласи. Най-атрак-
тивни са хибридите от група 300 по ФАО. Новата вълна 
от продукти при царевицата ясно дефинира тенденци-
ите – хибриди, устойчиви на хидратен стрес. В Бълга-
рия не можеш да отглеждаш царевица при неполивни 
условия, ако не работиш в това направление.

Лиманова и LG 30.389 са в най-предпочитаната група 
по ранозрелост и са идеалната комбинация от качест-
ва. Лиманова е типичният компактен хибрид за зърно и 
всичко при него работи в посока най-добро използва-
не на водния ресурс, а при LG 30.389 се получават най-
добрите кочани и отлично представяне при интензив-
вни  условия.  Средният  добив  за  Европа  е  еднакъв,  но
 поведението им при различните условия е различно и
 затова  трябва  да  се  комбинират, за  да  се  вземе  макс-
имумът при конкретните условия на средата и климата

Новостите при Лимагрейн са много.
LG31322 е най-доброто, което може да се използва в 

ранно ФАО 300. Това е „дялан камък“, който пасва на 
всякакви условия и технологии. Изключително пред-
ставяне при засушаване, дори рано през вегетацията.

LG31377 е флагманът на компанията в групата 
360-390 по ФАО. Тук добивът е в зърното и неговото 

обемно тегло. Тук LG31377 е на върха и това го прави 
максимално ефективен в България. 2018-та беше 
трудна година, но той показа завиден потенциал за 
добив и стабилност.

LG31388 е нов хибрид с ФАО 380, но бъдещето му 
вече е предначертано. Плановете за него са големи и 
това се базира на уникалното съчетание от качества, 
които притежава. Устойчивостта на хидратен стрес и 
адаптивността са на максимално високото ниво. Той 
тепърва ще се доказва, но вече е избран да води в 
Южна Европа.

Нов интензивен хибрид в средно ранната група с 
ФАО 400 е LG 31.401, с отличен потенциал за добив и с 
много високи резултати при интензивни или условия. 
Неговото лого е „Повече зърна в ред, по-висок добив!“ 
Той може да бъде съчетан с по-ранните HYDRANEO 
хибриди в типични царевичарски райони на Северна 
България.

 Лимагрейн има най-напредналата програма в селек-
цията на царевица за производство на качествен силаж 
– LGАN (LG Animal nutrition). В портфолиото на компа-
нията са два утвърдени хибрида с отлична смилаемост 
на фибрите и отлични технологични качества – Хелън и 
Шанън. Съчетанието на късен и ранен хибрид улеснява 
процеса на производство на силаж и разпределя риска 
на полето. От 2019 г. в този сегмент влиза и един нов 
хибрид, от който може да се прави силаж с отлично 
качество – LG31479.

Кои са най-новите амбициозни проекти на Лима-
грейн? След като преди две години компанията излезе 
на пазара с хибриди царевица от продуктовата линия 
HYDRANEO - най-напредналата технология за управле-
ние на риска от засушаване, днес Лимагрейн прави 
крачка напред с поглед в бъдещето. Модерната генети-
ка генерира все повече потенциал за добив и прави 
растенията и кочаните на царевицата максимално 
адаптирани към средата. Въпреки това тези растения 
могат да бъдат така подпомогнати така, че да дадат още 
от себе си, независимо при какви условия на средата 
става това и какви са климатичните особености. Това се 
постига със СТАРКАВЪР - иновация при третирането на 
семена, която дава на растенията несравнимо по-голе-
ми възможности и увеличава рентабилността на 
производството. За целта семената трябва да се филми-
рат и дражират с активни компоненти от биологични и 
екологични агенти, за да могат да работят в симбиоза с 
растенията. Растителният биокомпонент от СТАРКАВЪР 
стимулира развитието на отлично развита коренова 
система, а бактериалният биокомпонент подобрява 
храненето, усвояването на фосфора и предпазва 
младите растения от болестотворни почвообитаващи 
микроорганизми. По този начин растенията имат 
по-добра устойчивост на хидратен стрес, хранят се 
по-добре, по-защитени са и имат значително по-ефек-
тивна физиология. Това осигурява по-добри добиви 
при всякакви условия на отглеждане.

Друга новост, която Лимагрейн ще предложи на 
стопаните, е EasyVR, която е част от цялостната концеп-
ция за прецизно земеделие. Фактор, определящ 

добива, е изборът на хибрид и оптимална гъстотата на 
сеитба. Въпросът е как да извлечем максимума от 
ниско и високопродуктивните зони на полето. Там, 
където потенциалът на почвата е по-голям, трябва да 
увеличим гъстотата на растенията, а там, където потен-
циалът е по-нисък, да намалим сеитбената норма. 
Именно затова на помощ идва EasyVR или „вариативна 
сеитбена норма“.

С цялостната си визия за бъдещето Лимагрейн 
работи във всички сегменти и технологични направле-
ния при царевицата и слънчогледа. Съчетаването на 
новите инструменти с една отлично работеща генетика 
е търсен ефект и предпоставка за винаги стабилни и 
високи крайни резултати. Комплексни предложения и 
универсални решения – това е Лимагрейн!
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Божидар Бонев вече заема поста маркетинг мениджър Емануел Берт, директор на Лимагрейн за Югоизточна Европа:  
Амбициите ни са в следващите 5 години да станем компания 

номер едно по засети площи с наши продукти

Лимагрейн да стане международна компания и успях-
ме. Амбициите ни са да станем компания номер едно 
по засети площи с наши продукти и то в рамките на 
следващите 5 години.“

Менажирането на изпълнението на тази амбициозна 
цел се поема от Венета Мурзова, която е новият мени-
джър на Лимагрейн за България, както и от Божидар 
Бонев, който вече заема поста маркетинг мениджър. 
„Амбициите ни не биха били възможни без екипа, с 
който работим в България“, подчерта Венета Мурзова.

Какво направи Лимагрейн за развитие на слънчогле-
да. Бяха придобити над 15 селекционни програми с 
голям генетичен ресурс, които с течение на времето се 
обединиха под един знаменател с името LG. Целта е да 
имаш всичко, когато фермерът и условията го изискват. 
Рисковете на съвременното земеделие трябва да бъдат 
контролирани, а това става само чрез разпределянето 
им върху повече решения и инструменти.

Листата на Лимагрейн при слънчогледа за 2019 г. 
стартира логично с най-ранното предложение - LG 
54.63 CL, най-оптималното съчетание от адаптивност, 
висока масленост, качество и едрина на ядката.

В момента селекционерите на Лимагрейн влагат 
много големи усилия в разработване на ранни хибри-
ди, но с потенциал за по-висок добив. В тази посока е 
бъдещето на слънчогледа в южните държави, където 
традиционно е районирана маслодайната култура.

Защо да изберем LG56.71CLP. Заради устойчивостта 
му на болести. От друга страна, може да се отглежда 
при по-високи гъстота, без притеснения от засушаване 
или от качеството на почвите. LG56.71CLP е един от 
най-сигурните хибриди на пазара с неговият стейгрийн 
ефект и пълното опазване на растенията от неблаго-
приятните влияния на времето и средата. Тройната 
употреба на продукцията е нещо, което стимулира 
пазара да го търси всяка година.

LG50.635CLP е лидер, който носи в себе си много 
достойнства – висок потенциал за добив, едра ядка, 
висока масленост, отличен здравен профил, възмож-
ност за широко райониране. През 2018 г. той показа 
отлична устойчивост на болести – фомопсис, вертици-
лиум и алтернария. Това му позволи въпреки тежката 
обстановка да реализира много стабилни и високи 
резултати. Лимагрейн разчита много на LG50.635CLP да 
покрие нуждите на фермерите предимно от Северна 
България, но тези части от Южна България, които имат 
малко по-интензивен характер.

Факт е, че за Южна България, характерна с много 
силен хидратен стрес и високи температури, Лима-
грейн разполага с най-доброто портфолио от слънчог-
ледови хибриди. Пример за това са LG55.42CL, 
LG55.55CLP, LG59.580SX. Това са най-добрите решения, 
когато трябва да се отглежда слънчоглед на леки, песъ-
кливи и бързо пресушаващи се почви, на по-плитки 
почвени хоризонти и при ниски нива на органика в 
почвата.

Най-добрият конвенционален хибрид на пазара е 
LG54.78, защото има топ потенциал за добив и отлично 
масло. Освен това той е генетически устойчив на синя 
китка и мана, а това е най-важно, когато говорим за 
конвенционални хибриди.

Високоолеиновият сегмент при Лимагрейн е пред-
ставен в лицето на експерта - LG50531CLP HOV, профе-
сионалистът – LG5492НО CL, можещият всичко - 

LG50797CLP HOV и стабилният LG5452НО CL. Тук Лима-
грейн има всичко, но това, което отличава компанията, 
са технологичните показатели – топ ниво на олеинова-
та киселина и отлично съдържание на масло в семките. 
Високоолеиновите предложения на LG покриват и 
Северна, и Южна България.

Огромен финансов ресурс Лимагрейн влага в разра-
ботване на генетическа устойчивост на хибридите на 
мана и синя китка, на устойчивост на фомопсис и 
вертицилиум. Към момента всички LG хибриди са 
устойчиви на синя китка с изключение на ветерана 
LG5665M. За компанията е приоритет да развива 
продукти, отлично адаптирани за Южна Европа, което 
предполага също максимална защита срещу една от 
най-вредоносните на юг болести – Макрофомина. По 
отношение на сухоустойчивостта компанията винаги е 
имала водещи позиции и продължава да работи усиле-
но в тази насока.

При царевицата Лимагрейн ясно очерта своите прио-
ритети, които съвпадат с пазарните нагласи. Най-атрак-
тивни са хибридите от група 300 по ФАО. Новата вълна 
от продукти при царевицата ясно дефинира тенденци-
ите – хибриди, устойчиви на хидратен стрес. В Бълга-
рия не можеш да отглеждаш царевица при неполивни 
условия, ако не работиш в това направление.

Лиманова и LG 30.389 са в най-предпочитаната група 
по ранозрелост и са идеалната комбинация от качест-
ва. Лиманова е типичният компактен хибрид за зърно и 
всичко при него работи в посока най-добро използва-
не на водния ресурс, а при LG 30.389 се получават най-
добрите кочани и отлично представяне при интензив-
вни  условия.  Средният  добив  за  Европа  е  еднакъв,  но
 поведението им при различните условия е различно и
 затова  трябва  да  се  комбинират, за  да  се  вземе  макс-
имумът при конкретните условия на средата и климата

Новостите при Лимагрейн са много.
LG31322 е най-доброто, което може да се използва в 

ранно ФАО 300. Това е „дялан камък“, който пасва на 
всякакви условия и технологии. Изключително пред-
ставяне при засушаване, дори рано през вегетацията.

LG31377 е флагманът на компанията в групата 
360-390 по ФАО. Тук добивът е в зърното и неговото 

обемно тегло. Тук LG31377 е на върха и това го прави 
максимално ефективен в България. 2018-та беше 
трудна година, но той показа завиден потенциал за 
добив и стабилност.

LG31388 е нов хибрид с ФАО 380, но бъдещето му 
вече е предначертано. Плановете за него са големи и 
това се базира на уникалното съчетание от качества, 
които притежава. Устойчивостта на хидратен стрес и 
адаптивността са на максимално високото ниво. Той 
тепърва ще се доказва, но вече е избран да води в 
Южна Европа.

Нов интензивен хибрид в средно ранната група с 
ФАО 400 е LG 31.401, с отличен потенциал за добив и с 
много високи резултати при интензивни или условия. 
Неговото лого е „Повече зърна в ред, по-висок добив!“ 
Той може да бъде съчетан с по-ранните HYDRANEO 
хибриди в типични царевичарски райони на Северна 
България.

 Лимагрейн има най-напредналата програма в селек-
цията на царевица за производство на качествен силаж 
– LGАN (LG Animal nutrition). В портфолиото на компа-
нията са два утвърдени хибрида с отлична смилаемост 
на фибрите и отлични технологични качества – Хелън и 
Шанън. Съчетанието на късен и ранен хибрид улеснява 
процеса на производство на силаж и разпределя риска 
на полето. От 2019 г. в този сегмент влиза и един нов 
хибрид, от който може да се прави силаж с отлично 
качество – LG31479.

Кои са най-новите амбициозни проекти на Лима-
грейн? След като преди две години компанията излезе 
на пазара с хибриди царевица от продуктовата линия 
HYDRANEO - най-напредналата технология за управле-
ние на риска от засушаване, днес Лимагрейн прави 
крачка напред с поглед в бъдещето. Модерната генети-
ка генерира все повече потенциал за добив и прави 
растенията и кочаните на царевицата максимално 
адаптирани към средата. Въпреки това тези растения 
могат да бъдат така подпомогнати така, че да дадат още 
от себе си, независимо при какви условия на средата 
става това и какви са климатичните особености. Това се 
постига със СТАРКАВЪР - иновация при третирането на 
семена, която дава на растенията несравнимо по-голе-
ми възможности и увеличава рентабилността на 
производството. За целта семената трябва да се филми-
рат и дражират с активни компоненти от биологични и 
екологични агенти, за да могат да работят в симбиоза с 
растенията. Растителният биокомпонент от СТАРКАВЪР 
стимулира развитието на отлично развита коренова 
система, а бактериалният биокомпонент подобрява 
храненето, усвояването на фосфора и предпазва 
младите растения от болестотворни почвообитаващи 
микроорганизми. По този начин растенията имат 
по-добра устойчивост на хидратен стрес, хранят се 
по-добре, по-защитени са и имат значително по-ефек-
тивна физиология. Това осигурява по-добри добиви 
при всякакви условия на отглеждане.

Друга новост, която Лимагрейн ще предложи на 
стопаните, е EasyVR, която е част от цялостната концеп-
ция за прецизно земеделие. Фактор, определящ 

добива, е изборът на хибрид и оптимална гъстотата на 
сеитба. Въпросът е как да извлечем максимума от 
ниско и високопродуктивните зони на полето. Там, 
където потенциалът на почвата е по-голям, трябва да 
увеличим гъстотата на растенията, а там, където потен-
циалът е по-нисък, да намалим сеитбената норма. 
Именно затова на помощ идва EasyVR или „вариативна 
сеитбена норма“.

С цялостната си визия за бъдещето Лимагрейн 
работи във всички сегменти и технологични направле-
ния при царевицата и слънчогледа. Съчетаването на 
новите инструменти с една отлично работеща генетика 
е търсен ефект и предпоставка за винаги стабилни и 
високи крайни резултати. Комплексни предложения и 
универсални решения – това е Лимагрейн!



Структурни промени в екипа на Лимагрейн, инова-
тивни продукти и технологии бяха сред акцентите на 
първия за тази година семинар на Лимагрейн. Специа-
лен гост на събитието беше Емануел Берт, директор на 
Лимагрейн за Югоизточна Европа, който заяви: „През 
последните 30 години инвестирахме много, така че 
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Семинарът на Лимагрейн завърши с щур купон

Лимагрейн да стане международна компания и успях-
ме. Амбициите ни са да станем компания номер едно 
по засети площи с наши продукти и то в рамките на 
следващите 5 години.“

Менажирането на изпълнението на тази амбициозна 
цел се поема от Венета Мурзова, която е новият мени-
джър на Лимагрейн за България, както и от Божидар 
Бонев, който вече заема поста маркетинг мениджър. 
„Амбициите ни не биха били възможни без екипа, с 
който работим в България“, подчерта Венета Мурзова.

Какво направи Лимагрейн за развитие на слънчогле-
да. Бяха придобити над 15 селекционни програми с 
голям генетичен ресурс, които с течение на времето се 
обединиха под един знаменател с името LG. Целта е да 
имаш всичко, когато фермерът и условията го изискват. 
Рисковете на съвременното земеделие трябва да бъдат 
контролирани, а това става само чрез разпределянето 
им върху повече решения и инструменти.

Листата на Лимагрейн при слънчогледа за 2019 г. 
стартира логично с най-ранното предложение - LG 
54.63 CL, най-оптималното съчетание от адаптивност, 
висока масленост, качество и едрина на ядката.

В момента селекционерите на Лимагрейн влагат 
много големи усилия в разработване на ранни хибри-
ди, но с потенциал за по-висок добив. В тази посока е 
бъдещето на слънчогледа в южните държави, където 
традиционно е районирана маслодайната култура.

Защо да изберем LG56.71CLP. Заради устойчивостта 
му на болести. От друга страна, може да се отглежда 
при по-високи гъстота, без притеснения от засушаване 
или от качеството на почвите. LG56.71CLP е един от 
най-сигурните хибриди на пазара с неговият стейгрийн 
ефект и пълното опазване на растенията от неблаго-
приятните влияния на времето и средата. Тройната 
употреба на продукцията е нещо, което стимулира 
пазара да го търси всяка година.

LG50.635CLP е лидер, който носи в себе си много 
достойнства – висок потенциал за добив, едра ядка, 
висока масленост, отличен здравен профил, възмож-
ност за широко райониране. През 2018 г. той показа 
отлична устойчивост на болести – фомопсис, вертици-
лиум и алтернария. Това му позволи въпреки тежката 
обстановка да реализира много стабилни и високи 
резултати. Лимагрейн разчита много на LG50.635CLP да 
покрие нуждите на фермерите предимно от Северна 
България, но тези части от Южна България, които имат 
малко по-интензивен характер.

Факт е, че за Южна България, характерна с много 
силен хидратен стрес и високи температури, Лима-
грейн разполага с най-доброто портфолио от слънчог-
ледови хибриди. Пример за това са LG55.42CL, 
LG55.55CLP, LG59.580SX. Това са най-добрите решения, 
когато трябва да се отглежда слънчоглед на леки, песъ-
кливи и бързо пресушаващи се почви, на по-плитки 
почвени хоризонти и при ниски нива на органика в 
почвата.

Най-добрият конвенционален хибрид на пазара е 
LG54.78, защото има топ потенциал за добив и отлично 
масло. Освен това той е генетически устойчив на синя 
китка и мана, а това е най-важно, когато говорим за 
конвенционални хибриди.

Високоолеиновият сегмент при Лимагрейн е пред-
ставен в лицето на експерта - LG50531CLP HOV, профе-
сионалистът – LG5492НО CL, можещият всичко - 

LG50797CLP HOV и стабилният LG5452НО CL. Тук Лима-
грейн има всичко, но това, което отличава компанията, 
са технологичните показатели – топ ниво на олеинова-
та киселина и отлично съдържание на масло в семките. 
Високоолеиновите предложения на LG покриват и 
Северна, и Южна България.

Огромен финансов ресурс Лимагрейн влага в разра-
ботване на генетическа устойчивост на хибридите на 
мана и синя китка, на устойчивост на фомопсис и 
вертицилиум. Към момента всички LG хибриди са 
устойчиви на синя китка с изключение на ветерана 
LG5665M. За компанията е приоритет да развива 
продукти, отлично адаптирани за Южна Европа, което 
предполага също максимална защита срещу една от 
най-вредоносните на юг болести – Макрофомина. По 
отношение на сухоустойчивостта компанията винаги е 
имала водещи позиции и продължава да работи усиле-
но в тази насока.

При царевицата Лимагрейн ясно очерта своите прио-
ритети, които съвпадат с пазарните нагласи. Най-атрак-
тивни са хибридите от група 300 по ФАО. Новата вълна 
от продукти при царевицата ясно дефинира тенденци-
ите – хибриди, устойчиви на хидратен стрес. В Бълга-
рия не можеш да отглеждаш царевица при неполивни 
условия, ако не работиш в това направление.

Лиманова и LG 30.389 са в най-предпочитаната група 
по ранозрелост и са идеалната комбинация от качест-
ва. Лиманова е типичният компактен хибрид за зърно и 
всичко при него работи в посока най-добро използва-
не на водния ресурс, а при LG 30.389 се получават най-
добрите кочани и отлично представяне при интензив-
вни  условия.  Средният  добив  за  Европа  е  еднакъв,  но
 поведението им при различните условия е различно и
 затова  трябва  да  се  комбинират, за  да  се  вземе  макс-
имумът при конкретните условия на средата и климата

Новостите при Лимагрейн са много.
LG31322 е най-доброто, което може да се използва в 

ранно ФАО 300. Това е „дялан камък“, който пасва на 
всякакви условия и технологии. Изключително пред-
ставяне при засушаване, дори рано през вегетацията.

LG31377 е флагманът на компанията в групата 
360-390 по ФАО. Тук добивът е в зърното и неговото 

обемно тегло. Тук LG31377 е на върха и това го прави 
максимално ефективен в България. 2018-та беше 
трудна година, но той показа завиден потенциал за 
добив и стабилност.

LG31388 е нов хибрид с ФАО 380, но бъдещето му 
вече е предначертано. Плановете за него са големи и 
това се базира на уникалното съчетание от качества, 
които притежава. Устойчивостта на хидратен стрес и 
адаптивността са на максимално високото ниво. Той 
тепърва ще се доказва, но вече е избран да води в 
Южна Европа.

Нов интензивен хибрид в средно ранната група с 
ФАО 400 е LG 31.401, с отличен потенциал за добив и с 
много високи резултати при интензивни или условия. 
Неговото лого е „Повече зърна в ред, по-висок добив!“ 
Той може да бъде съчетан с по-ранните HYDRANEO 
хибриди в типични царевичарски райони на Северна 
България.

 Лимагрейн има най-напредналата програма в селек-
цията на царевица за производство на качествен силаж 
– LGАN (LG Animal nutrition). В портфолиото на компа-
нията са два утвърдени хибрида с отлична смилаемост 
на фибрите и отлични технологични качества – Хелън и 
Шанън. Съчетанието на късен и ранен хибрид улеснява 
процеса на производство на силаж и разпределя риска 
на полето. От 2019 г. в този сегмент влиза и един нов 
хибрид, от който може да се прави силаж с отлично 
качество – LG31479.

Кои са най-новите амбициозни проекти на Лима-
грейн? След като преди две години компанията излезе 
на пазара с хибриди царевица от продуктовата линия 
HYDRANEO - най-напредналата технология за управле-
ние на риска от засушаване, днес Лимагрейн прави 
крачка напред с поглед в бъдещето. Модерната генети-
ка генерира все повече потенциал за добив и прави 
растенията и кочаните на царевицата максимално 
адаптирани към средата. Въпреки това тези растения 
могат да бъдат така подпомогнати така, че да дадат още 
от себе си, независимо при какви условия на средата 
става това и какви са климатичните особености. Това се 
постига със СТАРКАВЪР - иновация при третирането на 
семена, която дава на растенията несравнимо по-голе-
ми възможности и увеличава рентабилността на 
производството. За целта семената трябва да се филми-
рат и дражират с активни компоненти от биологични и 
екологични агенти, за да могат да работят в симбиоза с 
растенията. Растителният биокомпонент от СТАРКАВЪР 
стимулира развитието на отлично развита коренова 
система, а бактериалният биокомпонент подобрява 
храненето, усвояването на фосфора и предпазва 
младите растения от болестотворни почвообитаващи 
микроорганизми. По този начин растенията имат 
по-добра устойчивост на хидратен стрес, хранят се 
по-добре, по-защитени са и имат значително по-ефек-
тивна физиология. Това осигурява по-добри добиви 
при всякакви условия на отглеждане.

Друга новост, която Лимагрейн ще предложи на 
стопаните, е EasyVR, която е част от цялостната концеп-
ция за прецизно земеделие. Фактор, определящ 

добива, е изборът на хибрид и оптимална гъстотата на 
сеитба. Въпросът е как да извлечем максимума от 
ниско и високопродуктивните зони на полето. Там, 
където потенциалът на почвата е по-голям, трябва да 
увеличим гъстотата на растенията, а там, където потен-
циалът е по-нисък, да намалим сеитбената норма. 
Именно затова на помощ идва EasyVR или „вариативна 
сеитбена норма“.

С цялостната си визия за бъдещето Лимагрейн 
работи във всички сегменти и технологични направле-
ния при царевицата и слънчогледа. Съчетаването на 
новите инструменти с една отлично работеща генетика 
е търсен ефект и предпоставка за винаги стабилни и 
високи крайни резултати. Комплексни предложения и 
универсални решения – това е Лимагрейн!


