
Открит полски ден край силистренското село 
Ситово събра повече от седемдесет земеделци. 
Интересът им беше логичен и оправдан, защото 
инициатор на мероприятието беше фирма Лима-
грейн. А фермерите вече знаят, че компанията 
разработва нови проекти и генетични програми 
със съществен принос към развитието на земеде-
лието, които са най-вече в техен интерес. Очаквани-
ята бяха оправдани и този път. На опитните полета 
гостите на събитието имаха възможността да се 
убедят в качествата на сортовете пшеница и 
ечемик, предлагани на българския пазар от Лима-
грейн, както и да се запознаят с най-актуалните 
предложения в рапица. 
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ПШЕНИЦА 
Лимагрейн зарадва земеделските производители с 6 нови 

предложения при зърнено-житните култури - АПИЛКО, 
АЛХАМБРА, АЛКАНТАРА, ЕЪРБЪС, КАЛИПСО и РАФАЕЛА. 

АПИЛКО е пшеница с висок добив и стабилност, 
която е отлично адаптирана към местните условия на 
отглеждане. По външни характеристики е почти иден-
тична с добре известния сорт Авеню, но продуктивната 
братимост го поставя на лидерска позиция сред 
пшениците на пазара. 

АПИЛКО е с много добра защитеност към основните 
болести по пшеницата и е толерантен на полягане. 

Този типичен сорт като ранозрелост за българските 
условия ще ви демонстрира висок хектолитър и добро 
съдържание на глутен. 

Специалистите от Лимагрейн съветват: важно условие 
при всички пшеници е както внасянето на допълнителни 
хранителни вещества, така и подходящите условия, за да 
могат да бъдат усвоени. Наличието на достатъчно 
светлина е значим фактор за добрия добив. Препоръчва-
ме да се избягват гъсти сеитби, за да няма високата 
конкуренция между отделните растения. За нашите 
пшеници препоръчваме 550 кълняеми семена на кв. м.

АЛХАМБРА е специален сорт поради пластичността, 
която предлага в срока на сеитба. Сортът е ранен, но 
може да бъде засят и по-късно, защото няма нужда от 
период на закаляване на по-ниски температури преди 
зимата. При по-меки условия с безснежна зима и по-ви-
соки температури, Алхамбра ще се развие добре. Това 
е причината тази пшеница да се позиционира силно 
конкурентно в южна България. АЛХАМБРА има добра 
зимоустойчивост и е подходящ за широко райониране.

АЛХАМБРА притежава много добра устойчивост на 
основните болести по пшеницата и няма проблем с 
полягане. 

АЛКАНТАРА се отличава с ранозрелост и адаптира-
ност за нашия регион. Преди да бъде пуснат за офици-
ална продажба, сортът е преминал през тригодишно 
изпитване в България, Сърбия и Румъния, през пери-
ода на което показва значителна стабилност и добра 
адаптация към условията на отглеждане. 

АЛКАНТАРА формира голям брой класове на кв. м. 
Можете да бъдете сигурни, че АЛКАНТАРА ще бъде 
сред първенците по добив на полето. През тригодиш-
ното изпитване сортът показва резултати по добив на 
топ ниво. 

Едрото зърно на АЛКАНТАРА е с добри хлебопекарни 
качества. 

Това е пшеница с добър общ здравен профил, който 
стои добре към ръжди и брашнеста мана. Сортът няма 
проблеми с полягане, макар че образува големи, едри 
класове. При нормални условия на засушаване няма 
никакви предпоставки за компрометиране на добива. 
Не се препоръчват ранни сеитби.

ЕЪРБЪС е сорт, специално създаден, за да удовлетво-
ри нуждите на пазара в сегмента с висококачествени 
пшеници. От гледна точка на качеството на зърното, 
ЕЪРБЪС е напълно равностоен на Ренан, който е вече 

добре познат и приеман като еталон за качество при 
пшеницата. ЕЪРБЪС е регистриран в най-добрата група 
пшеници по хлебопекарни качества в Словакия, което 
изисква няколкогодишни изпитвания и поддържане на 
ниво на показателите доста над средните. 

ЕЪРБЪС е много атрактивна пшеница, която привли-
ча стопаните с големите класове, които формира. 

По отношение на здравния профил ЕЪРБЪС демон-
стрира много добра устойчивост на основните болести 
при пшеницата.

Гостите на мероприятието можеха да наблюдават на 
полето и един от утвърдените сортове на Лимагрейн – 
Ренан, който е сред най-предпочитаните сортове 
пшеница за хлебопроизводство. Сортът, независимо от 
годината и климатичните аномалии, е с постоянни 
високи хлебопекарни качества, споделиха земеделци. 
А това е важно, защото от тази пшеница се прави хубав 
хляб без подобрители. 

Сред най-високодобивните е вече емблематичният 
за Лимагрейн сорт Авеню, предпочитан за търговия. 
Доволни сме от Лимагрейн и ще продължаваме да 
работим с нея, защото компанията е номер едно в 
Европа при пшеницата, признаха земеделците. Повече-
то от тях без притеснения залагат на новите сортове на 
Лимагрейн, защото знаят, че френската селекция е 
разработена без компромис в качеството и винаги се 
отблагодарява за грижите с добра реколта.

ЕЧЕМИК 
В портфолиото на ечемика бяха представени богато 

разнообразие от зимни двуредни и многоредни предложе-
ния – КАЛИПСО, ЗАНЗИБАР, РАФАЕЛА, КАЗАНОВА и ГЕРЛАХ. 

Новите две предложения КАЛИПСО и РАФАЕЛА са 
високодобивни представители на новото поколение в 
селекцията на Лимагрейн. Калипсо е пивоварен сорт с 
много добри технологични качества за производство 
на малц. Рафаела е фуражен сорт с генетическа устой-
чивост на най-опасната вирусна болест по ечемика – 
Жълто ечемичено вджуджаване. 

РАПИЦА
През последните четири години компанията постигна 

висок ръст в продажбите на хибриди при маслодайната 
култура у нас и си осигури силни пазарни позиции. Това 
е факт, благодарение на хибриди като Арсенал, Астро-
ном и Атензо. Тези хибриди са разпознати от фермерите 
в България с отличната си продуктивност, стабилност и 
надеждност. Лимагрейн стартира сезон 2019 при рапи-
цата с много силни продукти от последно поколение, 
които са без аналог в технологично отношение. 

Лимагрейн осъществи редица генетични подобрения 
в здравния профил при рапицата, които добавиха сигур-
ност, пластичност и защита към тази толкова непредска-
зуема култура. Първото от тях е високо ниво на защита 
на рапицата от Фома чрез вградения RLM7 ген, чрез 
което икономическите загуби, причинени от тази вредо-
носна болест, са сведени практически почти до нула. 

Лимагрейн направи сериозна стъпка в борбата с 
лошите климатични условия чрез устойчивите на 
разпукване на шушулките хибриди. Климатът става все 
по-непредсказуем, с ясно изразен континентален 
характер, носейки бури, градушки, проливни дъждове и 
силни ветрове в преджътвения период и по време на 
самата жътва. Това е причината хибридите на LG да 
бъдат предпочитани от производителите на рапица. С 
тях загубите от зърно, които могат да достигат до 50% и 
повече от заложения добив, се ограничават значително. 

С последните новости в селекцията при рапицата 
ЛИМАГРЕЙН дава несравнимо предимство на генети-
ката и възможност да се реализира в максимална 
степен добивният потенциал на хибрида. Това е 
възможно с помощта на генетическата устойчивост на 
Жълта вироза, чието значение е огромно. След забра-
ната на редица основни инсектициди за третиране на 
семена, както и вследствие на глобалното повишаване 
на температурите, няма алтернатива за ефективен 
контрол на преносителя на Жълтата вироза - Зелената 
прасковена листна въшка. Борбата с тази болест ще 
бъде все по-трудна. Ограничителните мерки имат 
частичен ефект поради затрудненото планиране на 
листни вегетационни третирания и е нужно средство, 
което да реши проблема генерално. Лимагрейн 
намери решение и на този проблем, като успя да създа-
де генетическата устойчивост на TuYV вируса – така 
посевите са защитени от сеитба до жътва.

С тези три селекционни постижения днес единствено 

хибридите рапица на Лимагрейн притежават тази 
уникална по рода си комбинация от качества, която 
гарантира ПОСТИГАНЕ, но и ОПАЗВАНЕ на максимума 
от потенциала за добив на културата.

Новата генерация хибриди на Лимагрейн LG Абсо-
лют, LG Анистън и LG Атракшън са единствените на 
пазара, които притежават пълна тройна генетическа 
защита срещу: разпукване на шушулките, Фома и Жълта 
вироза.

Новото поколение рапици на Лимагрейн ще ви даде 
всичко, от което имате нужда на полето – добив и 
защита. Застраховайте своите посеви с рапицата от LG – 
уникално съчетание на качества за продуктивност и 
гаранция за опазване на нейния потенциал. 

LG АРХИТЕКТ е хибрид лидер с отлично представяне 
в Европа. Притежава отличен генетичен потенциал за 
добив и висока защита: от полягане, тежки зимни усло-
вия, нежелано разпукване на шушулките и Жълта 
вироза по рапицата.

Иновативният LG Архитект се превърна във водещ 
продукт на европейско ниво през 2017 година. Той 
беше категоричен в резултатите си във Франция, 
Германия, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Австрия. 
Заедно с АРХИТЕКТ у нас навлиза цяла вълна от нови 
попълнения, устойчиви на Жълта вироза хибриди - LG 
Аспект, LG Абсолют, LG Анистън, LG Атракшън.

LG АСПЕКТ - отлична продуктивност и максимална 
стабилност в представянето с най-добрата защита 
срещу нежелано разпукване на шушулките, TuYV 
вироза, всички важни болести по рапицата и полягане.

LG АТРАКШЪН - хибрид с много висок потенциал за 
добив и отлични възможности за реализирането му 
благодарение на агрономическите качества, които 
притежава. Отлична защита от всички основни пробле-
ми, компрометиращи добива при рапицата.

Лимагрейн излиза и с две предложения за стопаните, 
които са почитатели на технологията Клиърфийлд. Това 
са хибридите КОНРАД CL и КАРЛТЪН CL.

КАРЛТЪН CL е нов Клиърфийлд хибрид, резултат от 
най-добрите селекционни постижения. На отлично ниво 

по всички технологични показатели. Висок потенциал за добив и отлични агрономически и стопански качества.
Клиърфийлд хибридите на Лимагрейн формират разклонения от по-ниските етажи на стеблото, а шушулките и 

семената са по-едри. Устойчивостта на разпукване на шушулките открива по-голяма свобода, имайки предвид 
гъвкавостта по избора на период на жътвата.

КОНРАД CL e Clear�eld хибрид, който защитава по най-добрия начин заложените в него ресурси, позволявайки 
на растенията да достигнат пълния си потенциал. Отлично адаптиран към местните почвено-климатични условия. 
Ранното узряване е предимство при отглеждането му в Южна България.

Земеделците се срещнаха лично с Денис Каназирский, мениджър на Лимагрейн за Североизточна България, 
едно от новите лица в екипа на Лимагрейн. Ето какво сподели г-н Казазирский след събитието: 

„Направихме един много хубав и полезен открит полски ден, с много гости, които проявиха силен интерес към 
предложенията на Лимагрейн за новия сезон. За да изтъкнем предимствата на новите ни сортове, ние ги сравних-
ме с наши вече утвърдени продукти на пазара и така земеделците се убедиха, че излизаме с нови, по-силни пред-
ложения за тази кампания. Искам да подчертая, че ние от Лимагрейн винаги сме били и ще бъдем в тясна връзка с 
фермерите. Ние добре разбираме техните потребности и проблеми и се стараем винаги да им предлагаме най-до-
брото, което може да се предложи на пазара. Постигането на високи добиви и удовлетвореност на клиента е наша 
обща цел.“ 



Открит полски ден край силистренското село 
Ситово събра повече от седемдесет земеделци. 
Интересът им беше логичен и оправдан, защото 
инициатор на мероприятието беше фирма Лима-
грейн. А фермерите вече знаят, че компанията 
разработва нови проекти и генетични програми 
със съществен принос към развитието на земеде-
лието, които са най-вече в техен интерес. Очаквани-
ята бяха оправдани и този път. На опитните полета 
гостите на събитието имаха възможността да се 
убедят в качествата на сортовете пшеница и 
ечемик, предлагани на българския пазар от Лима-
грейн, както и да се запознаят с най-актуалните 
предложения в рапица. 
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ПШЕНИЦА 
Лимагрейн зарадва земеделските производители с 6 нови 

предложения при зърнено-житните култури - АПИЛКО, 
АЛХАМБРА, АЛКАНТАРА, ЕЪРБЪС, КАЛИПСО и РАФАЕЛА. 

АПИЛКО е пшеница с висок добив и стабилност, 
която е отлично адаптирана към местните условия на 
отглеждане. По външни характеристики е почти иден-
тична с добре известния сорт Авеню, но продуктивната 
братимост го поставя на лидерска позиция сред 
пшениците на пазара. 

АПИЛКО е с много добра защитеност към основните 
болести по пшеницата и е толерантен на полягане. 

Този типичен сорт като ранозрелост за българските 
условия ще ви демонстрира висок хектолитър и добро 
съдържание на глутен. 

Специалистите от Лимагрейн съветват: важно условие 
при всички пшеници е както внасянето на допълнителни 
хранителни вещества, така и подходящите условия, за да 
могат да бъдат усвоени. Наличието на достатъчно 
светлина е значим фактор за добрия добив. Препоръчва-
ме да се избягват гъсти сеитби, за да няма високата 
конкуренция между отделните растения. За нашите 
пшеници препоръчваме 550 кълняеми семена на кв. м.

АЛХАМБРА е специален сорт поради пластичността, 
която предлага в срока на сеитба. Сортът е ранен, но 
може да бъде засят и по-късно, защото няма нужда от 
период на закаляване на по-ниски температури преди 
зимата. При по-меки условия с безснежна зима и по-ви-
соки температури, Алхамбра ще се развие добре. Това 
е причината тази пшеница да се позиционира силно 
конкурентно в южна България. АЛХАМБРА има добра 
зимоустойчивост и е подходящ за широко райониране.

АЛХАМБРА притежава много добра устойчивост на 
основните болести по пшеницата и няма проблем с 
полягане. 

АЛКАНТАРА се отличава с ранозрелост и адаптира-
ност за нашия регион. Преди да бъде пуснат за офици-
ална продажба, сортът е преминал през тригодишно 
изпитване в България, Сърбия и Румъния, през пери-
ода на което показва значителна стабилност и добра 
адаптация към условията на отглеждане. 

АЛКАНТАРА формира голям брой класове на кв. м. 
Можете да бъдете сигурни, че АЛКАНТАРА ще бъде 
сред първенците по добив на полето. През тригодиш-
ното изпитване сортът показва резултати по добив на 
топ ниво. 

Едрото зърно на АЛКАНТАРА е с добри хлебопекарни 
качества. 

Това е пшеница с добър общ здравен профил, който 
стои добре към ръжди и брашнеста мана. Сортът няма 
проблеми с полягане, макар че образува големи, едри 
класове. При нормални условия на засушаване няма 
никакви предпоставки за компрометиране на добива. 
Не се препоръчват ранни сеитби.

ЕЪРБЪС е сорт, специално създаден, за да удовлетво-
ри нуждите на пазара в сегмента с висококачествени 
пшеници. От гледна точка на качеството на зърното, 
ЕЪРБЪС е напълно равностоен на Ренан, който е вече 

добре познат и приеман като еталон за качество при 
пшеницата. ЕЪРБЪС е регистриран в най-добрата група 
пшеници по хлебопекарни качества в Словакия, което 
изисква няколкогодишни изпитвания и поддържане на 
ниво на показателите доста над средните. 

ЕЪРБЪС е много атрактивна пшеница, която привли-
ча стопаните с големите класове, които формира. 

По отношение на здравния профил ЕЪРБЪС демон-
стрира много добра устойчивост на основните болести 
при пшеницата.

Гостите на мероприятието можеха да наблюдават на 
полето и един от утвърдените сортове на Лимагрейн – 
Ренан, който е сред най-предпочитаните сортове 
пшеница за хлебопроизводство. Сортът, независимо от 
годината и климатичните аномалии, е с постоянни 
високи хлебопекарни качества, споделиха земеделци. 
А това е важно, защото от тази пшеница се прави хубав 
хляб без подобрители. 

Сред най-високодобивните е вече емблематичният 
за Лимагрейн сорт Авеню, предпочитан за търговия. 
Доволни сме от Лимагрейн и ще продължаваме да 
работим с нея, защото компанията е номер едно в 
Европа при пшеницата, признаха земеделците. Повече-
то от тях без притеснения залагат на новите сортове на 
Лимагрейн, защото знаят, че френската селекция е 
разработена без компромис в качеството и винаги се 
отблагодарява за грижите с добра реколта.

Сред гостите на открития ден беше и Петра Пенче-
ва от ЗК Изгрев 92 в с. Белица, общ. Тутракан. В 
нейната кооперация имат отлични впечатления от 
пшениците на Лимагрйн. „Основно сме заложили на 
сорта Авеню, на близо 6 хиляди дка, което е 40% от 
всичките ни площи, които обработваме. Към момен-
та посевите са в прекрасно състояние и очакваме 
добри резултати, стига и природата да е благосклон-
на към нас. Много съм доволна от това, което сме 
направили до момента. Ние сяхме с по-ниска сеитбе-
на норма и малко по-рано. Сега разбрахме, че 
трябва да закъсняваме със сеитбата заради неприя-
телите през есента, но въпреки това на този етап съм 
доволна. Мисля, че ранната сеитба помогна добре 
да се зазимят растенията и очаквам добри добиви.“ 

ЕЧЕМИК 
В портфолиото на ечемика бяха представени богато 

разнообразие от зимни двуредни и многоредни предложе-
ния – КАЛИПСО, ЗАНЗИБАР, РАФАЕЛА, КАЗАНОВА и ГЕРЛАХ. 

Новите две предложения КАЛИПСО и РАФАЕЛА са 
високодобивни представители на новото поколение в 
селекцията на Лимагрейн. Калипсо е пивоварен сорт с 
много добри технологични качества за производство 
на малц. Рафаела е фуражен сорт с генетическа устой-
чивост на най-опасната вирусна болест по ечемика – 
Жълто ечемичено вджуджаване. 

РАПИЦА
През последните четири години компанията постигна 

висок ръст в продажбите на хибриди при маслодайната 
култура у нас и си осигури силни пазарни позиции. Това 
е факт, благодарение на хибриди като Арсенал, Астро-
ном и Атензо. Тези хибриди са разпознати от фермерите 
в България с отличната си продуктивност, стабилност и 
надеждност. Лимагрейн стартира сезон 2019 при рапи-
цата с много силни продукти от последно поколение, 
които са без аналог в технологично отношение. 

Лимагрейн осъществи редица генетични подобрения 
в здравния профил при рапицата, които добавиха сигур-
ност, пластичност и защита към тази толкова непредска-
зуема култура. Първото от тях е високо ниво на защита 
на рапицата от Фома чрез вградения RLM7 ген, чрез 
което икономическите загуби, причинени от тази вредо-
носна болест, са сведени практически почти до нула. 

Лимагрейн направи сериозна стъпка в борбата с 
лошите климатични условия чрез устойчивите на 
разпукване на шушулките хибриди. Климатът става все 
по-непредсказуем, с ясно изразен континентален 
характер, носейки бури, градушки, проливни дъждове и 
силни ветрове в преджътвения период и по време на 
самата жътва. Това е причината хибридите на LG да 
бъдат предпочитани от производителите на рапица. С 
тях загубите от зърно, които могат да достигат до 50% и 
повече от заложения добив, се ограничават значително. 

С последните новости в селекцията при рапицата 
ЛИМАГРЕЙН дава несравнимо предимство на генети-
ката и възможност да се реализира в максимална 
степен добивният потенциал на хибрида. Това е 
възможно с помощта на генетическата устойчивост на 
Жълта вироза, чието значение е огромно. След забра-
ната на редица основни инсектициди за третиране на 
семена, както и вследствие на глобалното повишаване 
на температурите, няма алтернатива за ефективен 
контрол на преносителя на Жълтата вироза - Зелената 
прасковена листна въшка. Борбата с тази болест ще 
бъде все по-трудна. Ограничителните мерки имат 
частичен ефект поради затрудненото планиране на 
листни вегетационни третирания и е нужно средство, 
което да реши проблема генерално. Лимагрейн 
намери решение и на този проблем, като успя да създа-
де генетическата устойчивост на TuYV вируса – така 
посевите са защитени от сеитба до жътва.

С тези три селекционни постижения днес единствено 

хибридите рапица на Лимагрейн притежават тази 
уникална по рода си комбинация от качества, която 
гарантира ПОСТИГАНЕ, но и ОПАЗВАНЕ на максимума 
от потенциала за добив на културата.

Новата генерация хибриди на Лимагрейн LG Абсо-
лют, LG Анистън и LG Атракшън са единствените на 
пазара, които притежават пълна тройна генетическа 
защита срещу: разпукване на шушулките, Фома и Жълта 
вироза.

Новото поколение рапици на Лимагрейн ще ви даде 
всичко, от което имате нужда на полето – добив и 
защита. Застраховайте своите посеви с рапицата от LG – 
уникално съчетание на качества за продуктивност и 
гаранция за опазване на нейния потенциал. 

LG АРХИТЕКТ е хибрид лидер с отлично представяне 
в Европа. Притежава отличен генетичен потенциал за 
добив и висока защита: от полягане, тежки зимни усло-
вия, нежелано разпукване на шушулките и Жълта 
вироза по рапицата.

Иновативният LG Архитект се превърна във водещ 
продукт на европейско ниво през 2017 година. Той 
беше категоричен в резултатите си във Франция, 
Германия, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Австрия. 
Заедно с АРХИТЕКТ у нас навлиза цяла вълна от нови 
попълнения, устойчиви на Жълта вироза хибриди - LG 
Аспект, LG Абсолют, LG Анистън, LG Атракшън.

LG АСПЕКТ - отлична продуктивност и максимална 
стабилност в представянето с най-добрата защита 
срещу нежелано разпукване на шушулките, TuYV 
вироза, всички важни болести по рапицата и полягане.

LG АТРАКШЪН - хибрид с много висок потенциал за 
добив и отлични възможности за реализирането му 
благодарение на агрономическите качества, които 
притежава. Отлична защита от всички основни пробле-
ми, компрометиращи добива при рапицата.

Лимагрейн излиза и с две предложения за стопаните, 
които са почитатели на технологията Клиърфийлд. Това 
са хибридите КОНРАД CL и КАРЛТЪН CL.

КАРЛТЪН CL е нов Клиърфийлд хибрид, резултат от 
най-добрите селекционни постижения. На отлично ниво 

по всички технологични показатели. Висок потенциал за добив и отлични агрономически и стопански качества.
Клиърфийлд хибридите на Лимагрейн формират разклонения от по-ниските етажи на стеблото, а шушулките и 

семената са по-едри. Устойчивостта на разпукване на шушулките открива по-голяма свобода, имайки предвид 
гъвкавостта по избора на период на жътвата.

КОНРАД CL e Clear�eld хибрид, който защитава по най-добрия начин заложените в него ресурси, позволявайки 
на растенията да достигнат пълния си потенциал. Отлично адаптиран към местните почвено-климатични условия. 
Ранното узряване е предимство при отглеждането му в Южна България.

Земеделците се срещнаха лично с Денис Каназирский, мениджър на Лимагрейн за Североизточна България, 
едно от новите лица в екипа на Лимагрейн. Ето какво сподели г-н Казазирский след събитието: 

„Направихме един много хубав и полезен открит полски ден, с много гости, които проявиха силен интерес към 
предложенията на Лимагрейн за новия сезон. За да изтъкнем предимствата на новите ни сортове, ние ги сравних-
ме с наши вече утвърдени продукти на пазара и така земеделците се убедиха, че излизаме с нови, по-силни пред-
ложения за тази кампания. Искам да подчертая, че ние от Лимагрейн винаги сме били и ще бъдем в тясна връзка с 
фермерите. Ние добре разбираме техните потребности и проблеми и се стараем винаги да им предлагаме най-до-
брото, което може да се предложи на пазара. Постигането на високи добиви и удовлетвореност на клиента е наша 
обща цел.“ 



Открит полски ден край силистренското село 
Ситово събра повече от седемдесет земеделци. 
Интересът им беше логичен и оправдан, защото 
инициатор на мероприятието беше фирма Лима-
грейн. А фермерите вече знаят, че компанията 
разработва нови проекти и генетични програми 
със съществен принос към развитието на земеде-
лието, които са най-вече в техен интерес. Очаквани-
ята бяха оправдани и този път. На опитните полета 
гостите на събитието имаха възможността да се 
убедят в качествата на сортовете пшеница и 
ечемик, предлагани на българския пазар от Лима-
грейн, както и да се запознаят с най-актуалните 
предложения в рапица. 
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ПШЕНИЦА 
Лимагрейн зарадва земеделските производители с 6 нови 

предложения при зърнено-житните култури - АПИЛКО, 
АЛХАМБРА, АЛКАНТАРА, ЕЪРБЪС, КАЛИПСО и РАФАЕЛА. 

АПИЛКО е пшеница с висок добив и стабилност, 
която е отлично адаптирана към местните условия на 
отглеждане. По външни характеристики е почти иден-
тична с добре известния сорт Авеню, но продуктивната 
братимост го поставя на лидерска позиция сред 
пшениците на пазара. 

АПИЛКО е с много добра защитеност към основните 
болести по пшеницата и е толерантен на полягане. 

Този типичен сорт като ранозрелост за българските 
условия ще ви демонстрира висок хектолитър и добро 
съдържание на глутен. 

Специалистите от Лимагрейн съветват: важно условие 
при всички пшеници е както внасянето на допълнителни 
хранителни вещества, така и подходящите условия, за да 
могат да бъдат усвоени. Наличието на достатъчно 
светлина е значим фактор за добрия добив. Препоръчва-
ме да се избягват гъсти сеитби, за да няма високата 
конкуренция между отделните растения. За нашите 
пшеници препоръчваме 550 кълняеми семена на кв. м.

АЛХАМБРА е специален сорт поради пластичността, 
която предлага в срока на сеитба. Сортът е ранен, но 
може да бъде засят и по-късно, защото няма нужда от 
период на закаляване на по-ниски температури преди 
зимата. При по-меки условия с безснежна зима и по-ви-
соки температури, Алхамбра ще се развие добре. Това 
е причината тази пшеница да се позиционира силно 
конкурентно в южна България. АЛХАМБРА има добра 
зимоустойчивост и е подходящ за широко райониране.

АЛХАМБРА притежава много добра устойчивост на 
основните болести по пшеницата и няма проблем с 
полягане. 

АЛКАНТАРА се отличава с ранозрелост и адаптира-
ност за нашия регион. Преди да бъде пуснат за офици-
ална продажба, сортът е преминал през тригодишно 
изпитване в България, Сърбия и Румъния, през пери-
ода на което показва значителна стабилност и добра 
адаптация към условията на отглеждане. 

АЛКАНТАРА формира голям брой класове на кв. м. 
Можете да бъдете сигурни, че АЛКАНТАРА ще бъде 
сред първенците по добив на полето. През тригодиш-
ното изпитване сортът показва резултати по добив на 
топ ниво. 

Едрото зърно на АЛКАНТАРА е с добри хлебопекарни 
качества. 

Това е пшеница с добър общ здравен профил, който 
стои добре към ръжди и брашнеста мана. Сортът няма 
проблеми с полягане, макар че образува големи, едри 
класове. При нормални условия на засушаване няма 
никакви предпоставки за компрометиране на добива. 
Не се препоръчват ранни сеитби.

ЕЪРБЪС е сорт, специално създаден, за да удовлетво-
ри нуждите на пазара в сегмента с висококачествени 
пшеници. От гледна точка на качеството на зърното, 
ЕЪРБЪС е напълно равностоен на Ренан, който е вече 

добре познат и приеман като еталон за качество при 
пшеницата. ЕЪРБЪС е регистриран в най-добрата група 
пшеници по хлебопекарни качества в Словакия, което 
изисква няколкогодишни изпитвания и поддържане на 
ниво на показателите доста над средните. 

ЕЪРБЪС е много атрактивна пшеница, която привли-
ча стопаните с големите класове, които формира. 

По отношение на здравния профил ЕЪРБЪС демон-
стрира много добра устойчивост на основните болести 
при пшеницата.

Гостите на мероприятието можеха да наблюдават на 
полето и един от утвърдените сортове на Лимагрейн – 
Ренан, който е сред най-предпочитаните сортове 
пшеница за хлебопроизводство. Сортът, независимо от 
годината и климатичните аномалии, е с постоянни 
високи хлебопекарни качества, споделиха земеделци. 
А това е важно, защото от тази пшеница се прави хубав 
хляб без подобрители. 

Сред най-високодобивните е вече емблематичният 
за Лимагрейн сорт Авеню, предпочитан за търговия. 
Доволни сме от Лимагрейн и ще продължаваме да 
работим с нея, защото компанията е номер едно в 
Европа при пшеницата, признаха земеделците. Повече-
то от тях без притеснения залагат на новите сортове на 
Лимагрейн, защото знаят, че френската селекция е 
разработена без компромис в качеството и винаги се 
отблагодарява за грижите с добра реколта.

LG АСПЕКТ, LG АРХИТЕКТ И LG АРТАКШЪН СА 
ХИБРИДИ РАПИЦА ОТ ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ.

ЕЧЕМИК 
В портфолиото на ечемика бяха представени богато 

разнообразие от зимни двуредни и многоредни предложе-
ния – КАЛИПСО, ЗАНЗИБАР, РАФАЕЛА, КАЗАНОВА и ГЕРЛАХ. 

Новите две предложения КАЛИПСО и РАФАЕЛА са 
високодобивни представители на новото поколение в 
селекцията на Лимагрейн. Калипсо е пивоварен сорт с 
много добри технологични качества за производство 
на малц. Рафаела е фуражен сорт с генетическа устой-
чивост на най-опасната вирусна болест по ечемика – 
Жълто ечемичено вджуджаване. 

РАПИЦА
През последните четири години компанията постигна 

висок ръст в продажбите на хибриди при маслодайната 
култура у нас и си осигури силни пазарни позиции. Това 
е факт, благодарение на хибриди като Арсенал, Астро-
ном и Атензо. Тези хибриди са разпознати от фермерите 
в България с отличната си продуктивност, стабилност и 
надеждност. Лимагрейн стартира сезон 2019 при рапи-
цата с много силни продукти от последно поколение, 
които са без аналог в технологично отношение. 

Лимагрейн осъществи редица генетични подобрения 
в здравния профил при рапицата, които добавиха сигур-
ност, пластичност и защита към тази толкова непредска-
зуема култура. Първото от тях е високо ниво на защита 
на рапицата от Фома чрез вградения RLM7 ген, чрез 
което икономическите загуби, причинени от тази вредо-
носна болест, са сведени практически почти до нула. 

Лимагрейн направи сериозна стъпка в борбата с 
лошите климатични условия чрез устойчивите на 
разпукване на шушулките хибриди. Климатът става все 
по-непредсказуем, с ясно изразен континентален 
характер, носейки бури, градушки, проливни дъждове и 
силни ветрове в преджътвения период и по време на 
самата жътва. Това е причината хибридите на LG да 
бъдат предпочитани от производителите на рапица. С 
тях загубите от зърно, които могат да достигат до 50% и 
повече от заложения добив, се ограничават значително. 

С последните новости в селекцията при рапицата 
ЛИМАГРЕЙН дава несравнимо предимство на генети-
ката и възможност да се реализира в максимална 
степен добивният потенциал на хибрида. Това е 
възможно с помощта на генетическата устойчивост на 
Жълта вироза, чието значение е огромно. След забра-
ната на редица основни инсектициди за третиране на 
семена, както и вследствие на глобалното повишаване 
на температурите, няма алтернатива за ефективен 
контрол на преносителя на Жълтата вироза - Зелената 
прасковена листна въшка. Борбата с тази болест ще 
бъде все по-трудна. Ограничителните мерки имат 
частичен ефект поради затрудненото планиране на 
листни вегетационни третирания и е нужно средство, 
което да реши проблема генерално. Лимагрейн 
намери решение и на този проблем, като успя да създа-
де генетическата устойчивост на TuYV вируса – така 
посевите са защитени от сеитба до жътва.

С тези три селекционни постижения днес единствено 

хибридите рапица на Лимагрейн притежават тази 
уникална по рода си комбинация от качества, която 
гарантира ПОСТИГАНЕ, но и ОПАЗВАНЕ на максимума 
от потенциала за добив на културата.

Новата генерация хибриди на Лимагрейн LG Абсо-
лют, LG Анистън и LG Атракшън са единствените на 
пазара, които притежават пълна тройна генетическа 
защита срещу: разпукване на шушулките, Фома и Жълта 
вироза.

Новото поколение рапици на Лимагрейн ще ви даде 
всичко, от което имате нужда на полето – добив и 
защита. Застраховайте своите посеви с рапицата от LG – 
уникално съчетание на качества за продуктивност и 
гаранция за опазване на нейния потенциал. 

LG АРХИТЕКТ е хибрид лидер с отлично представяне 
в Европа. Притежава отличен генетичен потенциал за 
добив и висока защита: от полягане, тежки зимни усло-
вия, нежелано разпукване на шушулките и Жълта 
вироза по рапицата.

Иновативният LG Архитект се превърна във водещ 
продукт на европейско ниво през 2017 година. Той 
беше категоричен в резултатите си във Франция, 
Германия, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Австрия. 
Заедно с АРХИТЕКТ у нас навлиза цяла вълна от нови 
попълнения, устойчиви на Жълта вироза хибриди - LG 
Аспект, LG Абсолют, LG Анистън, LG Атракшън.

LG АСПЕКТ - отлична продуктивност и максимална 
стабилност в представянето с най-добрата защита 
срещу нежелано разпукване на шушулките, TuYV 
вироза, всички важни болести по рапицата и полягане.

LG АТРАКШЪН - хибрид с много висок потенциал за 
добив и отлични възможности за реализирането му 
благодарение на агрономическите качества, които 
притежава. Отлична защита от всички основни пробле-
ми, компрометиращи добива при рапицата.

Лимагрейн излиза и с две предложения за стопаните, 
които са почитатели на технологията Клиърфийлд. Това 
са хибридите КОНРАД CL и КАРЛТЪН CL.

КАРЛТЪН CL е нов Клиърфийлд хибрид, резултат от 
най-добрите селекционни постижения. На отлично ниво 

по всички технологични показатели. Висок потенциал за добив и отлични агрономически и стопански качества.
Клиърфийлд хибридите на Лимагрейн формират разклонения от по-ниските етажи на стеблото, а шушулките и 

семената са по-едри. Устойчивостта на разпукване на шушулките открива по-голяма свобода, имайки предвид 
гъвкавостта по избора на период на жътвата.

КОНРАД CL e Clear�eld хибрид, който защитава по най-добрия начин заложените в него ресурси, позволявайки 
на растенията да достигнат пълния си потенциал. Отлично адаптиран към местните почвено-климатични условия. 
Ранното узряване е предимство при отглеждането му в Южна България.

Земеделците се срещнаха лично с Денис Каназирский, мениджър на Лимагрейн за Североизточна България, 
едно от новите лица в екипа на Лимагрейн. Ето какво сподели г-н Казазирский след събитието: 

„Направихме един много хубав и полезен открит полски ден, с много гости, които проявиха силен интерес към 
предложенията на Лимагрейн за новия сезон. За да изтъкнем предимствата на новите ни сортове, ние ги сравних-
ме с наши вече утвърдени продукти на пазара и така земеделците се убедиха, че излизаме с нови, по-силни пред-
ложения за тази кампания. Искам да подчертая, че ние от Лимагрейн винаги сме били и ще бъдем в тясна връзка с 
фермерите. Ние добре разбираме техните потребности и проблеми и се стараем винаги да им предлагаме най-до-
брото, което може да се предложи на пазара. Постигането на високи добиви и удовлетвореност на клиента е наша 
обща цел.“ 



Открит полски ден край силистренското село 
Ситово събра повече от седемдесет земеделци. 
Интересът им беше логичен и оправдан, защото 
инициатор на мероприятието беше фирма Лима-
грейн. А фермерите вече знаят, че компанията 
разработва нови проекти и генетични програми 
със съществен принос към развитието на земеде-
лието, които са най-вече в техен интерес. Очаквани-
ята бяха оправдани и този път. На опитните полета 
гостите на събитието имаха възможността да се 
убедят в качествата на сортовете пшеница и 
ечемик, предлагани на българския пазар от Лима-
грейн, както и да се запознаят с най-актуалните 
предложения в рапица. 
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ПШЕНИЦА 
Лимагрейн зарадва земеделските производители с 6 нови 

предложения при зърнено-житните култури - АПИЛКО, 
АЛХАМБРА, АЛКАНТАРА, ЕЪРБЪС, КАЛИПСО и РАФАЕЛА. 

АПИЛКО е пшеница с висок добив и стабилност, 
която е отлично адаптирана към местните условия на 
отглеждане. По външни характеристики е почти иден-
тична с добре известния сорт Авеню, но продуктивната 
братимост го поставя на лидерска позиция сред 
пшениците на пазара. 

АПИЛКО е с много добра защитеност към основните 
болести по пшеницата и е толерантен на полягане. 

Този типичен сорт като ранозрелост за българските 
условия ще ви демонстрира висок хектолитър и добро 
съдържание на глутен. 

Специалистите от Лимагрейн съветват: важно условие 
при всички пшеници е както внасянето на допълнителни 
хранителни вещества, така и подходящите условия, за да 
могат да бъдат усвоени. Наличието на достатъчно 
светлина е значим фактор за добрия добив. Препоръчва-
ме да се избягват гъсти сеитби, за да няма високата 
конкуренция между отделните растения. За нашите 
пшеници препоръчваме 550 кълняеми семена на кв. м.

АЛХАМБРА е специален сорт поради пластичността, 
която предлага в срока на сеитба. Сортът е ранен, но 
може да бъде засят и по-късно, защото няма нужда от 
период на закаляване на по-ниски температури преди 
зимата. При по-меки условия с безснежна зима и по-ви-
соки температури, Алхамбра ще се развие добре. Това 
е причината тази пшеница да се позиционира силно 
конкурентно в южна България. АЛХАМБРА има добра 
зимоустойчивост и е подходящ за широко райониране.

АЛХАМБРА притежава много добра устойчивост на 
основните болести по пшеницата и няма проблем с 
полягане. 

АЛКАНТАРА се отличава с ранозрелост и адаптира-
ност за нашия регион. Преди да бъде пуснат за офици-
ална продажба, сортът е преминал през тригодишно 
изпитване в България, Сърбия и Румъния, през пери-
ода на което показва значителна стабилност и добра 
адаптация към условията на отглеждане. 

АЛКАНТАРА формира голям брой класове на кв. м. 
Можете да бъдете сигурни, че АЛКАНТАРА ще бъде 
сред първенците по добив на полето. През тригодиш-
ното изпитване сортът показва резултати по добив на 
топ ниво. 

Едрото зърно на АЛКАНТАРА е с добри хлебопекарни 
качества. 

Това е пшеница с добър общ здравен профил, който 
стои добре към ръжди и брашнеста мана. Сортът няма 
проблеми с полягане, макар че образува големи, едри 
класове. При нормални условия на засушаване няма 
никакви предпоставки за компрометиране на добива. 
Не се препоръчват ранни сеитби.

ЕЪРБЪС е сорт, специално създаден, за да удовлетво-
ри нуждите на пазара в сегмента с висококачествени 
пшеници. От гледна точка на качеството на зърното, 
ЕЪРБЪС е напълно равностоен на Ренан, който е вече 

добре познат и приеман като еталон за качество при 
пшеницата. ЕЪРБЪС е регистриран в най-добрата група 
пшеници по хлебопекарни качества в Словакия, което 
изисква няколкогодишни изпитвания и поддържане на 
ниво на показателите доста над средните. 

ЕЪРБЪС е много атрактивна пшеница, която привли-
ча стопаните с големите класове, които формира. 

По отношение на здравния профил ЕЪРБЪС демон-
стрира много добра устойчивост на основните болести 
при пшеницата.

Гостите на мероприятието можеха да наблюдават на 
полето и един от утвърдените сортове на Лимагрейн – 
Ренан, който е сред най-предпочитаните сортове 
пшеница за хлебопроизводство. Сортът, независимо от 
годината и климатичните аномалии, е с постоянни 
високи хлебопекарни качества, споделиха земеделци. 
А това е важно, защото от тази пшеница се прави хубав 
хляб без подобрители. 

Сред най-високодобивните е вече емблематичният 
за Лимагрейн сорт Авеню, предпочитан за търговия. 
Доволни сме от Лимагрейн и ще продължаваме да 
работим с нея, защото компанията е номер едно в 
Европа при пшеницата, признаха земеделците. Повече-
то от тях без притеснения залагат на новите сортове на 
Лимагрейн, защото знаят, че френската селекция е 
разработена без компромис в качеството и винаги се 
отблагодарява за грижите с добра реколта.

С интерес Петра Пенчева проследи и презентацията на рапичните хибриди на Лимагрейн. „Определено 
привлякоха интереса ми и може би през есента следващата година ще заложа на тях.“ Земеделката даде висока 
оценка на опитното поле на Лимагрейн. „Тук виждам прекрасно изведени опити с различни сортове, харесва 
ми. Всички сортове на Лимагрейн са с висок потенциал, добра братимост, изравнени са, възхитена съм от 
всичко това, което видях.“

ЕЧЕМИК 
В портфолиото на ечемика бяха представени богато 

разнообразие от зимни двуредни и многоредни предложе-
ния – КАЛИПСО, ЗАНЗИБАР, РАФАЕЛА, КАЗАНОВА и ГЕРЛАХ. 

Новите две предложения КАЛИПСО и РАФАЕЛА са 
високодобивни представители на новото поколение в 
селекцията на Лимагрейн. Калипсо е пивоварен сорт с 
много добри технологични качества за производство 
на малц. Рафаела е фуражен сорт с генетическа устой-
чивост на най-опасната вирусна болест по ечемика – 
Жълто ечемичено вджуджаване. 

РАПИЦА
През последните четири години компанията постигна 

висок ръст в продажбите на хибриди при маслодайната 
култура у нас и си осигури силни пазарни позиции. Това 
е факт, благодарение на хибриди като Арсенал, Астро-
ном и Атензо. Тези хибриди са разпознати от фермерите 
в България с отличната си продуктивност, стабилност и 
надеждност. Лимагрейн стартира сезон 2019 при рапи-
цата с много силни продукти от последно поколение, 
които са без аналог в технологично отношение. 

Лимагрейн осъществи редица генетични подобрения 
в здравния профил при рапицата, които добавиха сигур-
ност, пластичност и защита към тази толкова непредска-
зуема култура. Първото от тях е високо ниво на защита 
на рапицата от Фома чрез вградения RLM7 ген, чрез 
което икономическите загуби, причинени от тази вредо-
носна болест, са сведени практически почти до нула. 

Лимагрейн направи сериозна стъпка в борбата с 
лошите климатични условия чрез устойчивите на 
разпукване на шушулките хибриди. Климатът става все 
по-непредсказуем, с ясно изразен континентален 
характер, носейки бури, градушки, проливни дъждове и 
силни ветрове в преджътвения период и по време на 
самата жътва. Това е причината хибридите на LG да 
бъдат предпочитани от производителите на рапица. С 
тях загубите от зърно, които могат да достигат до 50% и 
повече от заложения добив, се ограничават значително. 

С последните новости в селекцията при рапицата 
ЛИМАГРЕЙН дава несравнимо предимство на генети-
ката и възможност да се реализира в максимална 
степен добивният потенциал на хибрида. Това е 
възможно с помощта на генетическата устойчивост на 
Жълта вироза, чието значение е огромно. След забра-
ната на редица основни инсектициди за третиране на 
семена, както и вследствие на глобалното повишаване 
на температурите, няма алтернатива за ефективен 
контрол на преносителя на Жълтата вироза - Зелената 
прасковена листна въшка. Борбата с тази болест ще 
бъде все по-трудна. Ограничителните мерки имат 
частичен ефект поради затрудненото планиране на 
листни вегетационни третирания и е нужно средство, 
което да реши проблема генерално. Лимагрейн 
намери решение и на този проблем, като успя да създа-
де генетическата устойчивост на TuYV вируса – така 
посевите са защитени от сеитба до жътва.

С тези три селекционни постижения днес единствено 

хибридите рапица на Лимагрейн притежават тази 
уникална по рода си комбинация от качества, която 
гарантира ПОСТИГАНЕ, но и ОПАЗВАНЕ на максимума 
от потенциала за добив на културата.

Новата генерация хибриди на Лимагрейн LG Абсо-
лют, LG Анистън и LG Атракшън са единствените на 
пазара, които притежават пълна тройна генетическа 
защита срещу: разпукване на шушулките, Фома и Жълта 
вироза.

Новото поколение рапици на Лимагрейн ще ви даде 
всичко, от което имате нужда на полето – добив и 
защита. Застраховайте своите посеви с рапицата от LG – 
уникално съчетание на качества за продуктивност и 
гаранция за опазване на нейния потенциал. 

LG АРХИТЕКТ е хибрид лидер с отлично представяне 
в Европа. Притежава отличен генетичен потенциал за 
добив и висока защита: от полягане, тежки зимни усло-
вия, нежелано разпукване на шушулките и Жълта 
вироза по рапицата.

Иновативният LG Архитект се превърна във водещ 
продукт на европейско ниво през 2017 година. Той 
беше категоричен в резултатите си във Франция, 
Германия, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Австрия. 
Заедно с АРХИТЕКТ у нас навлиза цяла вълна от нови 
попълнения, устойчиви на Жълта вироза хибриди - LG 
Аспект, LG Абсолют, LG Анистън, LG Атракшън.

LG АСПЕКТ - отлична продуктивност и максимална 
стабилност в представянето с най-добрата защита 
срещу нежелано разпукване на шушулките, TuYV 
вироза, всички важни болести по рапицата и полягане.

LG АТРАКШЪН - хибрид с много висок потенциал за 
добив и отлични възможности за реализирането му 
благодарение на агрономическите качества, които 
притежава. Отлична защита от всички основни пробле-
ми, компрометиращи добива при рапицата.

Лимагрейн излиза и с две предложения за стопаните, 
които са почитатели на технологията Клиърфийлд. Това 
са хибридите КОНРАД CL и КАРЛТЪН CL.

КАРЛТЪН CL е нов Клиърфийлд хибрид, резултат от 
най-добрите селекционни постижения. На отлично ниво 

по всички технологични показатели. Висок потенциал за добив и отлични агрономически и стопански качества.
Клиърфийлд хибридите на Лимагрейн формират разклонения от по-ниските етажи на стеблото, а шушулките и 

семената са по-едри. Устойчивостта на разпукване на шушулките открива по-голяма свобода, имайки предвид 
гъвкавостта по избора на период на жътвата.

КОНРАД CL e Clear�eld хибрид, който защитава по най-добрия начин заложените в него ресурси, позволявайки 
на растенията да достигнат пълния си потенциал. Отлично адаптиран към местните почвено-климатични условия. 
Ранното узряване е предимство при отглеждането му в Южна България.

Земеделците се срещнаха лично с Денис Каназирский, мениджър на Лимагрейн за Североизточна България, 
едно от новите лица в екипа на Лимагрейн. Ето какво сподели г-н Казазирский след събитието: 

„Направихме един много хубав и полезен открит полски ден, с много гости, които проявиха силен интерес към 
предложенията на Лимагрейн за новия сезон. За да изтъкнем предимствата на новите ни сортове, ние ги сравних-
ме с наши вече утвърдени продукти на пазара и така земеделците се убедиха, че излизаме с нови, по-силни пред-
ложения за тази кампания. Искам да подчертая, че ние от Лимагрейн винаги сме били и ще бъдем в тясна връзка с 
фермерите. Ние добре разбираме техните потребности и проблеми и се стараем винаги да им предлагаме най-до-
брото, което може да се предложи на пазара. Постигането на високи добиви и удовлетвореност на клиента е наша 
обща цел.“ 


