
Прецизното земеделие придобива все по-голяма 
популярност поради постигнатите резултати в оптими-
зацията на добива и повишението на рентабилността. 
Хетерогенността на полето - това е основата на концеп-
цията за променлива сеитбена норма. Променливата 
сеитбена норма придобива все повече привърженици.

Първи стъпки
Първата стъпка за стартиране на прецизно земеде-

лие изисква промяна в начина на мислене за мащаба на 
полето. Полето трябва да се разглежда не като отделна 
единица, а като съвкупност от различни зони. Зоните 
се обособяват поради различния: във водните запаси, 
специфика на почвите, количеството запаси от орга-
нични вещества, различна топография… 

Цел
Променливата сеитбена норма има за цел да обхване 

всички тези различни зони и да оптимизира рентабил-
ността.

Принципи
Променливата сеитбена норма се основа на четири 

основни принципа: 
- Наблюдение и анализ: определяне хетерогенност-

та на полето
- Синтез: преглед на ситуацията на терена, какъв е 

потенциалът на отделните зони?

И
но

ва
т

ив
ни

 т
ех

но
ло

ги
и 

КОИ СА 4-ТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПА НА 
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- Генериране на препоръка: съвет за оптимална 
гъстота на всяка зона

- Сеитба: благодарение на променливата сеитбена 
норма сеялката следва дадената препоръка и оптими-
зира инвестициите в производството.

ОСНОВНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ПОЛЗИТЕ
ОТ ПРОМЕНЛИВАТА СЕИТБЕНА НОРМА

Лимагрейн притежава значителен опит в дигиталното 
земеделие благодарение на своето представителство 
Агрилиант в САЩ. Дигиталният екип на Лимагрейн, 
начело с Лоран Бернез, наскоро разработи иновативен 
инструмент – agrility. DENSITY, който представлява софту-
ер за променлива сеитбена норма при царевицата. 

Лоран Бернез – ръководител проект agrility. DENSITY в Лимагрейн:
С нашето решение за променлива сеитбена норма средният 

добив на зърно беше повишен с до 27%!

Как Лимагрейн подпомага развитието на диги-
талното земеделие? 

Лимагрейн сформира екип от специалисти, изцяло 
посветен на проекта agrility. DENSITY. Ние сме фокуси-
рани върху познанията за нашите хибриди, както и 
разбирането на взаимодействието между растенията и 
педо-климатичните условия на полето. 

Отразява ли се променливата сеитбена норма по 
един и същ начин на всички култури? 

Техниката на засяване е интересен предмет на 
анализ, като се обръща внимание на това дали семена-
та се засяват в редица или дали полето ще се напоява. 
Първата култура, върху която работим, е царевицата, 
но стартира проект и при слънчоглед.

Кои са основните доказателства за ползите от 
променливата сеитбена норма? 

Колкото по-голяма хетерогенност се наблюдава на 
едно поле, толкова по-значима полза ще има от прила-
гането на променлива сеитбена норма. Размерът на 
полето не е от съществено значение, тъй като дори и 
едно много малко поле може да бъде хетерогенно. 

Събрахме множество карти на полета, които бяха 
моделирани с нашето решение за променлива сеитбе-
на норма agrility.DENSITY и средният добив на зърно 
беше повишен с до 27%! 
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Как променливата сеитбена норма повишава рентабилността?

Лимагрейн работи от 3 години върху agrility.DENSITY 
– проект за променлива сеитбена норма при царевица-
та. Основна цел на този проект е оптимизирането 
потенциала на вашите полета и хибриди. За нейното 
постигане Лимагрейн разработва алгоритъм, който 
отчита хетерогенността на вашето поле и дава съвети 
относно оптималната гъстота, която да използвате във 
всяка определена зона, формирана на база установени 
различия. 

Следваща стъпка е измерване средния потенциал за 
добив на всяка зона, благодарение на използването на 
физиологични и климатични модели, комбинирани с 
анализ на сателитни снимки.

При определяне на зона с висок потенциал можете 
да увеличите гъстотата на царевицата, за да използвате 
максималния капацитет на полето, докато в лоша зона 
трябва да намалите гъстотата, за да ограничите конку-
ренцията между растенията. Трябва да се има предвид, 
че графиките на гъстотите са различни за всеки 
хибрид. Трябва внимателно да се направи подбор на 
най-подходящия хибрид царевица, който да отговаря 
на конкретните условия на отглеждане. 

Това е причината Лимагрейн да изведе специална 
серия от изпитвания в цяла Европа, за да определи 
реакциите и промените в графиките на гъстота на 

Най-често използваните на пазара методи за опре-
деляне хетерогенността на полето са скъпи и изискват 
много време и ресурси. Освен това е възможно да се 
сблъскате с много проблеми при машините (липса на 
опция за настройка на променливата норма, проблем с 
връзката между монитора и сеялката...), което може да 
бъде спирачка за развитието на тази технология. 

Лимагрейн използва сателитни снимки, чрез които 
определя границите на полетата и дефинира разделе-
нието на вътрешни зони. 

всеки хибрид и да даде точни съвети относно оптимал-
ната гъстота за засяване.

Изследователската мрежа е съставена от хиляди 
микро-парцели и полета на земеделските производи-
тели за период от 4 години. Благодарение на събраната 
база данни Лимагрейн вече е в състояние да генерира 
препоръка на гъстотата за всяка зона на полето и за 
всички хибриди.

Как можем да оценим ползата от променливата 
сеитбена норма?

Във всичките препоръчителни карти с променлива 
сеитбена норма ние вмъкваме контролна зона с гъсто-
тата, която съответства на използваната по принцип от 
земеделския производител. След почистване и анализ 
на картата на добива, можем да сравним зоните с и без 
модулация.
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Опитайте agrility.DENSITY с Програмата за инова-
тори на Лимагрейн и станете един от пионерите в 
дигиталното земеделие в България. 

Участието в проекта е напълно безплатно, а препоръ-
чаните LG царевични хибриди ще бъдат на специална 
„иноваторска“ цена + допълнителен 10% бонус в 
безплатни торби. 

Побързай, предложението е валидно до 
31.01.2020 г. 

За повече информация можете да се обърнете към 
търговския екип на Лимагрейн. 


