


Уважаеми Партньори,

2020 година е изпълнена с 
предизвикателства и промени, които 
неминуемо ще оставят отпечатък върху 
личния и професионалния ни живот. 
Събитията от настоящия ден ни поставят в 
ситуация на неопределеност, но и на нови 
възможности за БЪДЕЩЕТО! А грижата за 
ЗДРАВЕТО остава наш безспорен приоритет 
в изпълнение на МИСИЯТА да осигуряваме 
най-необходимото.

Ние от Лимагрейн дълбоко вярваме, че 
ПРОГРЕСЪТ по отношение на генетиката и 
дигиталните решения допринася за УСПЕХА 
на земеделския производител в светлината 
на заобикалящата ни реалност.

На прага на тази нова ера, Лимагрейн 
обогатява портфолиото си с продукти, които 
допълват  добре познатите.

При пшеницата непрестанно 
надграждаме солидната основа, която 
построихме ЗАЕДНО с еталони на полето като 
Авеню и Анапурна, добавяйки комплексни 
решения в лицето на Апилко и Алкантара.

При рапицата продължаваме да 
изграждаме новите стандарти с още един 
важен признак - ефективното усвояване на 
азота. N-flex генетиката е представена на 

пазара с новия ни продукт LG Амбасадор. Чрез 
качествата на N-flex хибридите, селекцията 
дава решение за ограничаване на загубите 
при азотно торене и подпомага по-високата 
възвръщаемост на направените вложения. 
Именно LG Амбасадор ни подкрепя да 
извървим леко този път с качествено ново ниво 
на стабилност в представянето и осигурена 
защита от всички фактори с  икономическа 
значимост при отглеждане на тази култура, 
за да се радваме на устойчиви добиви и 
рентабилност в производството.

При ечемика, в допълнение към 
утвърдените през годините в производството 
сортове като Герлах и   Казанова обръщаме 
специално внимание и на новите предложения  
Зебра, Рафаела, Занзибар и Калипсо, 
усъвършенствани по отношение на важни 
стопански и агрономически характеристики 
за постигане на високо ниво на сигурност в 
производството.

По отношение на модерното и дигитално 
земеделие, платформата AGRILITY предлага 
решения за подобряване информираността 
на стопанствата за очакваните добиви чрез 
модели за оптимизиране на сеитбена норма и 
проследяване на вегетацията на културата. 

В духа на сътрудничество, солидарност и 
взаимна подкрепа сме готови да отговорим на 
предизвикателствата по най-добрия начин!

С благодарност,
Венета Мурзова
Мениджър за страната, Лимагрейн
България

www.lgseeds.bg
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Корица 1: 
Еars ripe wheat growing field, ID 318193793 © Vinokurov Alexandr | shutterstock.com
Abstract squares background, ID 466519972 © traffic_analyzer | istockphoto.com
Abstract geometric background, ID 1141093451 © SB | istockphoto.com

Корица 2: 
Business card in woman hand on white, ID 485164022 © stockce | istockphoto.com
Rapeseed Flowers Isolated on White Background, ID 978318450 © Bozena_Fulawka | istockphoto.com
Man admiring the beautiful sunset after a heavy rain, ID 996903256 © AlexSava | istockphoto.com 1



LG Амбасадор* LG АспектLG Архитект
N-FLEX

ТЕХНОЛОГИЯ

РАНОЗРЕЛОСТ

ФОМА

УСТОЙЧИВ НА
ЖЪЛТА ВИРОЗА

ТОЛЕРАНТНОСТ 
НА СИНЯ КИТКА

ЗИМОУСТОЙЧИВОСТ

ТОЛЕРАНТНОСТ
НА ПОЛЯГАНЕ

ПЪРВОНАЧАЛЕН 
СТАРТ

МАСА НА
1000 СЕМЕНА

УСТОЙЧИВОСТ НА 
РАЗПУКВАНЕ (N) 

*LG Амбасадор - N-FLEX хибрид с по-ефективно усвояване на азота. 
 Нов хибрид, иновация в технологията за усвояване на азота. отлична много добра добра

конвенционална

средно ранен

конвенционална

средно късен

конвенционална

средно ранен

ПОСЛЕДНА ИНОВАЦИЯ ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО  
И ДОБИВИ

ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО  
И ДОБИВИ

Арсенал

конвенционална

средно ранен

РАЗУМНИЯТ ЗЕМЕДЕЛЕЦ

НОВ

LG Кубус CL

средно ранен

LG Конрад CL

средно ранен

CLEARFIELD CLEARFIELD 

НОВ

LG Карлтън CL

средно ранен

CLEARFIELD 

LG Анистън

конвенционална

средно ранен

ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО И ДОБИВИ

ЕКСКЛУЗИВЕНО  ОТ

LG Абсолют

конвенционална

средно късен

ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО И ДОБИВИ

ЕКСКЛУЗИВНО ОТ

LG Атракшън

конвенционална

средно ранен

ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО И ДОБИВИ

ЕКСКЛУЗИВНО ОТ

6 стр. 10 стр. 12 стр. 16 стр. 18 стр. 20 стр. 22 стр. 24 стр. 26 стр. 28 стр. 30 стр.

Артога

конвенционална

средно ранен

РАЗУМНИЯТ ЗЕМЕДЕЛЕЦ
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ДОБИВ

УЗРЯВАНЕ

БРАТИМОСТ

СУХОУСТОЙЧИВОСТ

УСТОЙЧИВОСТ 
НА ПОЛЯГАНЕ

СЕПТОРИОЗА

ЖЪЛТА РЪЖДА

БРАШНЕСТА МАНА

КАФЯВА РЪЖДА

ФУЗАРИУМ ПО КЛАСА

МАСА НА 
1000 СЕМЕНА

ХЕКТОЛИТРОВО
ТЕГЛО

ЗИМОУСТОЙЧИВОСТ

“W” ИНДЕКС
ЧХС

АЛВЕО-
ГРАФИЯ
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ДОБИВ

УЗРЯВАНЕ

БРАТИМОСТ

СУХОУСТОЙЧИВОСТ

УСТОЙЧИВОСТ 
НА ПОЛЯГАНЕ

ХЕЛМИНТОСПОРИОЗА

МРЕЖЕСТИ ПЕТНА

БРАШНЕСТА МАНА

ЛИСТНА РЪЖДА

ЛИСТЕН ПРИГОР

ХЕКТОЛИТРОВО 
ТЕГЛО

МАСА НА 1000 
СЕМЕНА

ЗИМОУСТОЙЧИВОСТ

ТЕ
ХН

О
Л

О
ГИ

ЧН
И

 
П

О
КА

ЗА
ТЕ

Л
И

СТ
О

П
АН

СК
И

 И
 А

ГР
О

Н
О

М
И

ЧЕ
СК

И
 Х

АР
АК

ТЕ
РИ

СТ
И

КИ

ранно средно ранно средно ранно средно ранно късно много ранносредно ранно средно ранно средно ранносредно ранно

отлична много добра добра

32 стр.

ранно

36 стр. 40 стр. 42 стр. 43 стр. 44 стр. 46 стр. 47 стр. 60 стр. 50 стр.

средно ранносредно ранно

54 стр. 55 стр.

средно ранно

52 стр. 56 стр. 58 стр.

средно ранно

34 стр.

Авеню Алкантара Андино Апаш Еърбъс Ренан LG Арнова
безосилеста, мека осилеста, мека осилеста, мека осилеста, мека осилеста, мека

много ранно

Алхамбра
осилеста, мека осилеста, мека многореден, 

фуражен
многореден, 

фуражен
двуреден,
пивоваренбезосилеста, мека

LG Зебра Калипсо Рафаела
ЕКСКЛУЗИВНО ОТ ЕКСКЛУЗИВНО ОТ

Анапурна
осилеста, мека двуреден,

пивоварен

Казанова
многореден, 

фуражен

Герлах
многореден, 

фуражен

ЗанзибарLG Апилко
безосилеста, мека

НОВ НОВ НОВ
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• Бърз старт при поникване и много добре развити растенията в предзимния период, 
конкурентни при неблагоприятни климатични условия.

• Отлична защита срещу основните проблеми в рапичното производство и пълно 
оползотворяване на заложения потенциал при всякакви условия.

• Решение за минимизиране на загубите на азот и постигане на по-големи приходи при 
направените вложения чрез по-ефективно използване на всяка единица свободен азот в 
почвата.

• Интензивна генетика за постигане на високи цели. Дълги шушулки, много добър баланс на 
маса на 1000 семена и брой зърна от единица площ.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ С LG АМБАСАДОР

Подходящ за 
широко райониране

Много добра 
толерантност на полягане

КОНВЕНЦИОНАЛЕН ХИБРИДRLM7¹ - вграден RLM7 ген за устойчивост на фома (сухо стъблено гниене)
LG Амбасадор - N-FLEX хибрид с по-ефективно усвояване на азота. Нов хибрид, иновация в технологията за 
усвояване на азота.

отлична

Оптимално 
азотно хранене

270250 330290 350 390310 370 410 430

Умерен азотен 
стрес

Силен азотен 
стрес

Източник: Лимагрейн Европа Опитна мрежа, 15 
локации. Оптимално N съдържание, изчислен по 
метода на азотния баланс. Умерен азотен стрес (от 
-5 до -8 кг/дка приложен азот) и силен азотен стрес 
(азотен глад) (от -8 до -13 кг/дка), отговарящи на две 
различни като сила нива на стрес.

много добра добра

LG АМБАСАДОР

• Средно ранен.
• Средно високи растения с впечатляващ хабитус и отличен потенциал за разклонения в 

долните етажи.
• Отличен първоначален старт и развитие през есенна вегетация, залагайки максимума 

от генетичния потенциал. Не проявява склонност към прерастване.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА LG АМБАСАДОР

Препоръчителна сеитбена норма Оптимална гъстота на посева

кълняеми 
семена на м2

45-50
растения на м2

35

устойчивост на 
разпукване (N) Фома устойчив на 

жълта вироза
толерантен 

на синя китка
зимо-

устойчивост
толерантност 
на полягане

първоначален 
старт

маса на 1000 
семена

3,86 +++ RLM7¹ +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++
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ПОСЛЕДНА ИНОВАЦИЯ В ГЕНЕТИКАТА  НОВ

Много добра 
зимоустойчивост

Устойчивост на
Жълта вироза

Устойчивост на
разпукване на шушулките

добивен
потенциал

устойчивост на
Жълта вироза

устойчивост на
разпукване на

шушулките

N-FLEX

по-ефективно 
усвояване 

на азота

425
+ 14 кг/дка

+ 21 кг/дка

+ 39 кг/дка

377

337

411

356

298

Резултати от опити за ефективно усвояване на азот от 15 локации в Европа. Средни резултати за 2017-2019.

представяне спрямо контрола при различни нива на N дефицит

LG Амбасадор
контрола

ИНОВАЦИИ И СПЕЦИАЛНИ КАЧЕСТВА

N-FLEX• N-FLEX хибрид с по-ефективно усвояване на азота. 

• Генетически подобрена устойчивост на разпукване 
на шушулките.

• Генетическа устойчивост на Сухо стъблено гниене 
(Фома) чрез вграден RLM7 ген за устойчивост.

• Генетическа устойчивост на TuYV вироза.
• Отлична толерантност на синя китка.

+++ ++ +

• Хибрид представящ много висок потенциал за добив и съчетание от важни качества, 
като резултат от последните постижения в селекцията при рапицата.   

• Силен агрономически профил и добра пластичност, осигуряващи отлична стабилност в 
представянето по локации и години.

• По-ефективно усвояване на азота, висококонкурентни резултати при различни нива на 
съдържание на азот в почвата.

ЗА ХИБРИДА

ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА

76



LG N-FLEX
хибрид

Стандартен 
хибрид

LG N-FLEX
хибрид

Стандартен 
хибрид

Количество

Момент

N форма

Начин

N-FLEX
Азотът: ключов фактор при производството на рапица

¹ Прогнозните модели и различните софтуерни продукти за подпомагане на решението за определяне на нормите на торене, все още не са широко разпространени и 
остават не напълно сигурни. 
² Не винаги този тип измервания са регулярни, системни.
³ 8 кг/дка

N-FLEX ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ЗА ОПТИМАЛНИ ДОБИВИ И ВИСОКИ ДОХОДИ

Азотното торене е изключително технологичен момент, при който се търси
ОПТИМАЛЕН БАЛАНС МЕЖДУ 4 ОСНОВНИ ФАКТОРА:

ИНОВАЦИЯ ОТ LG: N-FLex хибриди
ХИБРИДИ С ПО-ЕФЕКТИВНО УСВОЯВАНЕ НА АЗОТА (N)

N-FLEX хибридите са най-добрият начин за получаване на максимални добиви и приходи.  

По-ефективно използване на всяка единица свободен азот сравнено със стандартни хибриди.

По-висока стабилност на добива и предимство при оптимални и ниски азотни торови норми, 
сравнено със стандартни хибриди, което води до:

• Максимален размер на приходите
• По-продуктивно азотно торене
• По-устойчиво производство

Оптимално к-во NНеоптимално к-во N

Количество приложен азот

Д
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N-Flex ХИБРИД АМБАСАДОР

СТАНДАРТНИ ХИБРИДИ

ТЕМА НА ФОКУС

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОПИТИ
LG N-Flex хибрид vs. Контрола при понижени норми на азотно торене³

LG АМБАСАДОР

• Точната N форма: 
- Амониева, нитратна, амидна
- Гранулирани, течни

• Точният момент на приложение: Дробно торене - 3 пъти от края на зимата до цъфтеж.

• Точният начин на внасяне:
- Разпръснато (площно)
- Насочено (с апликатори при редова сеитба)

• Точното количество: Основано на прогнози¹ за заложен добив, N минерализация през 
пролетта, остатъчни количества след жътва, както и измерване² на налични количества 
азот в края на зимата и измерване на биомасата.
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• Най-доброто от рапицата - генетично заложен много висок потенциал за добив. Максимална 
възвръщаемост на вложенията при висок интензитет на отглеждане.

• Много добре развити растения, отлично опазени от полягане, тежки зимни условия и нежелано 
разпукване на шушулките.

• Отличен здравен профил и генетическа устойчивост на най-разпространената вироза по 
рапицата. Отлична толерантност на местните раси синя китка.

• Максимална конкурентност при различни нива на добив. Дълги шушулки, голям брой зърна 
от единица площ и висока маса на 1000 семена, обуславящи стабилността в представянето на 
хибрида.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ С LG АРХИТЕКТ

Подходящ за 
широко райониране

Отлична толерантност
на полягане

* масов посев

LG АРХИТЕКТ

• Средно късен хибрид.
• Високи, мощни растения с впечатляващ хабитус и отлични възможности за разклоняване.
• Бърз първоначален старт и силно развитие до настъпване на зимата. Няма склонност да 

прераства наесен.

• Хибрид лидер с изключително представяне в цяла Европа.
• Балансирано и стабилно поведение от северните части на Европа до България.
• Съчетание от потенциал за добив и последните новости в селекцията.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА LG АРХИТЕКТ

ЗА ХИБРИДА
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Отлична 
зимоустойчивост

Устойчивост на
Жълта вироза

Устойчивост на
разпукване на шушулките

ИНОВАЦИИ И СПЕЦИАЛНИ КАЧЕСТВА

• Генетически подобрена устойчивост на разпукване 
на шушулките.

• Много висока полигенна устойчивост на Сухо 
стъблено гниене (Фома).

• Генетическа устойчивост на TuYV вироза.
• Отлична толерантност на синя китка.

отлична много добра добра+++ ++ +

устойчивост
 на

Жълта
вироза

добивен
потенциал

устойчивост на
разпукване на

шушулките

с. КУКОРЕВО
обл. ЯМБОЛ

с. БОРИСОВО
обл. РУСЕ

гр. КЕРМЕН
обл. СЛИВЕН

с. ЛЮБЕНОВА МАХАЛА
обл. СЛИВЕН

с. ЗАМФИР
обл. МОНТАНА

гр. СТРАЛДЖА
обл. ЯМБОЛ

с. ПОБИТ КАМЪК
обл. РАЗГРАД

с. ИЗГРЕВ
обл. ЯМБОЛ

гр. КРИВОДОЛ
обл. ВРАЦА

КОНВЕНЦИОНАЛЕН ХИБРИДХИБРИД N:1
ПО ЗАСЕТИ ПЛОЩИ 
В ЕВРОПА ПРЕЗ 2019

ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО И ДОБИВИ
устойчивост на 
разпукване (N) Фома устойчив на 

жълта вироза
толерантен 

на синя китка
зимо-

устойчивост
толерантност 
на полягане

първоначален 
старт

маса на 1000 
семена

3,68 +++ толерантен 
+++ +++ +++ +++ +++ ++ +++

Препоръчителна сеитбена норма Оптимална гъстота на посева

кълняеми 
семена на м2

45-50
растения на м2

35

РЕЗУЛТАТИ РАПИЦА 2019 г., добив в кг/дка

с. ЯВОРОВО
обл. СТАРА ЗАГОРА

с. КАЗИМИР
обл. СИЛИСТРА

гр. РАКОВСКИ
обл. ПЛОВДИВ

кв. ДОЛНО ЕЗЕРОВО
гр. БУРГАС

с. КРЕПОСТ
обл. ХАСКОВО

с. ДОБРОТИЧ
обл. ВАРНА

с. СТРАНСКО
обл. ХАСКОВО

с. ПАСКАЛЕВО
обл. ДОБРИЧ

414 422 480327 365 383 385*520*

306 464 380*426 350 410* 410* 380410*

ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА
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Oilseed Rape, ID 175408342 
© ChrisHepburn | istockphoto.com

• Отлична продуктивност и максимална стабилност в представянето. Отлична толерантност на 
засушаване по време на цъфтеж и наливане на зърното.

• Най-добрата защита срещу нежелано разпукване на шушулките, Жълта вироза, всички важни 
болести по рапицата и полягане.

• Висока маса на 1000 семена и формиране на голям брой зърна от единица площ
• Растения със свежи стъбла и листа, здрави до жътва, с възможност да изхранват пълноценно 

зърната в шушулките.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ С LG АСПЕКТ

Подходящ за 
широко райониране

Отлична толерантност
на полягане

* масов посев

LG АСПЕКТ

• Средно ранен.
• Средно високи, отлично развити и много добре разклонени растения.
• Бърз първоначален старт и много добро развитие наесен. Няма склонност към прерастване. 

Напролет подновява вегетацията рано.

• Хибрид от последно поколение на много високо ниво по всички стопански и агрономически 
показатели.

• Универсална генетика с комплекс от качества,  гарантираща максимална сигурност в 
производството.

• Отлична стабилност в представянето и отличен потенциал за добив.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА LG АСПЕКТ

ЗА ХИБРИДА

Препоръчителна сеитбена норма Оптимална гъстота на посева

кълняеми 
семена на м2

45-50
растения на м2

35
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ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО И ДОБИВИ

Много добра 
зимоустойчивост

Устойчивост на
Жълта вироза

Устойчивост на
разпукване на шушулките

ИНОВАЦИИ И СПЕЦИАЛНИ КАЧЕСТВА

• Генетически подобрена устойчивост на разпукване 
на шушулките.

• Много висока полигенна устойчивост на Сухо 
стъблено гниене (Фома).

• Генетическа устойчивост на TuYV вироза.

отлична много добра добра+++ ++ +

РЕЗУЛТАТИ РАПИЦА 2019 г., добив в кг/дка

с. ИЗГРЕВ
обл. ЯМБОЛ

с. БОРИСОВО
обл. РУСЕ

с. КУКОРЕВО
обл. ЯМБОЛ

с. КАЗИМИР
обл. СИЛИСТРА

гр. РАКОВСКИ
обл. ПЛОВДИВ

кв. ДОЛНО ЕЗЕРОВО
гр. БУРГАС

с. КРЕПОСТ
обл. ХАСКОВО

с. КРЪСТИНА
обл. БУРГАС

с. СТРАНСКО
обл. ХАСКОВО

с. ДОБРОТИЧ
обл. ВАРНА

398 380* 466423 355 375 343

327 430 380431 400* 370 380*
гр. КЕРМЕН

обл. СЛИВЕН

с. КРОЯЧ
обл. РАЗГРАД

гр. КЕРМЕН
обл. СЛИВЕН

с. ПОБИТ КАМЪК
обл. РАЗГРАД

ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА
КОНВЕНЦИОНАЛЕН ХИБРИД

устойчивост на 
разпукване (N) Фома устойчив на 

жълта вироза
толерантен 

на синя китка
зимо-

устойчивост
толерантност 
на полягане

първоначален 
старт

маса на 1000 
семена

2,63 +++ толерантен +++ +++ + +++ +++ ++ +++
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КАК И КОГА РИСКЪТ ОТ 
РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКИТЕ СЕ 
ПОВИШАВА:  

Честите и резки климатичните промени 
особено през летните месеци, когато 
ставаме свидетели на неочаквано силни 
бури, градушки и интензивни валежи, са 
потенциална предпоставка, която нанася 
преки щети върху рапицата, именно в 
периода на нейното узряване или точно 
в преджътвения период. 

Това е и моментът, в който най-добре 
стопаните могат да направят разлика 
между хибридите рапица, които 
имат вградени гени за устойчивост на 
разпукване (Лимагрейн) и хибриди, при 
които липсва генетическа устойчивост и 
е направен компромис с устойчивостта 
на разпукване на шушулките.

ПРЕДИМСТВАТА НА 
РАПИЦАТА НА ЛИМАГРЕЙН:   

• Максимална защита 
на реколтата при лоши 
метеорологични условия 
(интензивни валежи, бури, 
градушки) в преджътвения 
период и по време на жътва.

• Постигане на максимума 
от заложения потенциал 
за добив, независимо от 
условията на средата и 
честите и резки промени в 
климата.

• По-висока устойчивост 
на разпукване, по-малко 
самосевки и разходи за 
борба с тях.

• Удължен период на жътва – 
по-високата устойчивост на 
шушулките към разпукване 
осигурява стабилността 
в представянето на LG 
хибридите за по-дълъг 
период. Така в случай 
на неблагоприятни 
метеорологични условия, 
жътвата може да се удължи с 
до 10 дни (при стандартни 3). 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ОТ ОТКРИТ ПОЛСКИ ДЕН

НЕРАЗПУКЛИВОСТ НА ШУШУЛКИТЕ
Преждевременното разпукване на шушулките при рапицата е причина за значителни 
загуби на зърно и компрометирани добиви.
Генетическата устойчивост на разпукване е отново единственият сигурен начин  
да се избегнат икономически загуби! 

ПОТЕНЦИАЛНИ ЗАГУБИ  
НА ДОБИВА: 

Разликата в добива между устойчивите 
и неустойчивите на разпукване хибриди 
рапица, може да достигне от 40 до 130 
кг/дка.

РАЗЛИКИТЕ МЕЖДУ ХИБРИДИ С И БЕЗ УСТОЙЧИВОСТ НА РАЗПУКВАНЕ:

Купа за салата

Резултат 1: 
Хибрид БЕЗ устойчивост 

на разпукване

Резултат 2: 
Хибрид С устойчивост  

на разпукване

Стъклени топчета

Шушулки рапица Завъртаме купата

КАК СЕЛЕКЦИЯТА ПРИ 
РАПИЦАТА ДАВА РЕШЕНИЕ НА 
ПРОБЛЕМА С НЕЖЕЛАНОТО 
РАЗПУКВАНЕ НА ШУШУЛКИТЕ: 

Хибридите на Лимагрейн вече 
доказаха своите качества по 
отношение на разпукването на 
шушулките – всички наши сортове 
имат висока устойчивост, полигенна 
или в комбинация с вграден ген от 
род Raphanus.

LG Хибрид с устойчивост 
на разпукване на 
шушулките

Хибрид без устойчивост 
на разпукване на 

шушулките

ЧУВСТВИТЕЛЕНУСТОЙЧИВ

Устойчивост на
разпукване на шушулките

0 3 6 9 12

Времеви период за жъртва (дни)

Стабилен добив

Стабилен добив

Период на загуби

Период на загуби

Време за жътва

Време  
за жътва

Д
об

ив
 (у

)

ТЕМА НА ФОКУС

КАТЕГОРИЧНО ПРЕДИМСТВО В ГЕНЕТИКАТА НА ЛИМАГРЕЙН
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yellow rape flower bloom in farmland, ID 392192977
© zhao jiankang | shutterstock.com

• Хибрид от нова генерация със значително увеличен потенциал за добив и отлична адаптираност 
към условията на отглеждане в югоизточна Европа.

• Много добра стабилност в представянето. Защита срещу Фома, разпукване на шушулките и 
TuYV чрез внедрени гени за устойчивост. Отлична толерантност на местните раси синя китка.

• Бързо и дружно поникване последвано от бързо развитие в предзимния период.
• Комплексен, много високо конкурентен продукт с отличен баланс между маса на 1000 семена 

и брой зърна от  единица площ.  

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ С LG АНИСТЪН

Подходящ за 
широко райониране

Добра толерантност на 
полягане

* масов посев

LG АНИСТЪН

• Средно ранен.
• Високи, добре развити растения, с отлична разклоненост и здрави стъбла.
• Бърз растеж в предзимния период, без склонност към прерастване.

• Хибрид наследник на най-добрите традиции в селекцията на системата ОГУРА.
• Отлична продуктивност и агрономически качества.
• Пълна генетическа защита срещу основните проблеми при рапицата.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА LG АНИСТЪН

ЗА ХИБРИДА

Препоръчителна сеитбена норма Оптимална гъстота на посева

кълняеми 
семена на м2

45-50
растения на м2

35
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ЕКСКЛУЗИВНО ОТ

Много добра 
зимоустойчивост

Устойчивост на
Жълта вироза

Устойчивост на
разпукване на шушулките

ИНОВАЦИИ И СПЕЦИАЛНИ КАЧЕСТВА

• Генетически подобрена устойчивост на разпукване 
на шушулките.

• Генетическа устойчивост на Сухо стъблено гниене 
(Фома) чрез вграден RLM7 ген за устойчивост.

• Генетическа устойчивост на TuYV вироза.
• Отлична толерантност на синя китка.

отлична много добра добра+++ ++ +

РЕЗУЛТАТИ РАПИЦА 2019 г., добив в кг/дка

гр. КЕРМЕН
обл. СЛИВЕН

с. ЗАМФИР
обл. МОНТАНА

с. КУКОРЕВО
обл. ЯМБОЛ

с. ПОБИТ КАМЪК
обл. РАЗГРАД

с. СТРАНСКО
обл. ХАСКОВО

с. КАЗИМИР
обл. СИЛИСТРА

кв. ДОЛНО ЕЗЕРОВО
гр. БУРГАС

с. ЯВОРОВО
обл. СТАРА ЗАГОРА

с. ОПАН
обл. СТАРА ЗАГОРА

с. БОРИСОВО
обл. РУСЕ

с. КРОЯЧ
обл. РАЗГРАД

475 335 356339 420*

383 380* 334450* 378 409 403
с. ДОБРОТИЧ
обл. ВАРНА

ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА
КОНВЕНЦИОНАЛЕН ХИБРИД

устойчивост на 
разпукване (N) Фома устойчив на 

жълта вироза
толерантен 

на синя китка
зимо-

устойчивост
толерантност 
на полягане

първоначален 
старт

маса на 1000 
семена

2,77 +++ RLM7¹ +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++

ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО И ДОБИВИ
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• Хибрид с огромни продуктивни възможности. 
Комбинира голям брой шушулки формирани от растение и висока маса на 1000 семена.

• Генетическа защита срещу Фома, нежелано разпукване на шушулките и TuYV вироза.
• Отлична развитие наесен. Най-доброто решение за късни сеитби.
• Максимална възвращаемост на вложенията при висок интензитет на отглеждане.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ С LG АБСОЛЮТ

Подходящ за 
широко райониране

Добра толерантност на 
полягане

* масов посев

LG АБСОЛЮТ

• Средно късен.
• Много високи, мощни растения с много голям обем и разклонения в долните етажи.
• Отличен първоначален старт и развитие преди зимата. При нормални условия няма склонност 

да прераства наесен.

• Отлична продуктивност. Растения с впечатляващ хабитус и възможности.
• Отлични компенсаторни възможности. Най-добрият при късни сеитби.
• Отлично представяне при добър агрофон и интензивни условия.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА LG АБСОЛЮТ

ЗА ХИБРИДА

Препоръчителна сеитбена норма Оптимална гъстота на посева

кълняеми 
семена на м2

45-50
растения на м2

35
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Устойчивост на
Жълта вироза

Устойчивост на
разпукване на шушулките

ИНОВАЦИИ И СПЕЦИАЛНИ КАЧЕСТВА

• Генетически подобрена устойчивост на разпукване 
на шушулките.

• Генетическа устойчивост на Сухо стъблено гниене 
(Фома) чрез вграден RLM7 ген за устойчивост.

• Генетическа устойчивост на TuYV вироза.

отлична много добра добра+++ ++ +

РЕЗУЛТАТИ РАПИЦА 2019 г., добив в кг/дка

кв. ДОЛНО ЕЗЕРОВО
гр. БУРГАС

с. ПОБИТ КАМЪК
обл. РАЗГРАД

гр. КЕРМЕН
обл. СЛИВЕН

с. КРОЯЧ
обл. РАЗГРАД

с. КРЕПОСТ
обл. ХАСКОВО

с. КАЗИМИР
обл. СИЛИСТРА

с. ДОБРОТИЧ
обл. ВАРНА

с. СТРАНСКО
обл. ХАСКОВО

с. КУКОРЕВО
обл. ЯМБОЛ

с. АЛЕКОВО
обл. СИЛИСТРА

с. БОРИСОВО
обл. РУСЕ

480 306 327345 366

468 436 376334 405 414

с. ХОТНИЦА
обл. В.ТЪРНОВО

470*

312
с. ПАСКАЛЕВО
обл. ДОБРИЧ

ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА
КОНВЕНЦИОНАЛЕН ХИБРИД

Отлична 
зимоустойчивост

устойчивост на 
разпукване (N) Фома устойчив на 

жълта вироза
толерантен 

на синя китка
зимо-

устойчивост
толерантност 
на полягане

първоначален 
старт

маса на 1000 
семена

 +++ RLM7¹ +++ +++ +++ +++ ++ ++ +++

ЕКСКЛУЗИВНО ОТ

ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО И ДОБИВИ

rapeseed brassica napus bloom honey, ID 1702331767
© traction | shutterstock.com 1918



Подходящ за 
широко райониране

Отлична толерантност на 
полягане

• Хибрид с много висок потенциал за добив и отлични възможности за реализирането му 
благодарение на агрономическите качества, които притежава.

• Отлична защита от всички основни проблеми, компрометиращи добива при рапицата.
• Бързо развитие наесен, с възможност да компенсира отклонения в сроковете на сеитба и 

късно поникване.
• Отлична толерантност на местните раси синя китка.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ С LG АТРАКШЪН

• Средно ранен.
• Високи, мощни растения, със здрави стъбла и отлична разклоненост.
• Отлично развитие на растенията през предзимния период.

• Хибрид от последно поколение, обединяващ новостите в селекционно и технологично 
отношение.

• Oтличен потенциал за добив.
• Комплекс от качества, осигуряващ стабилност в представянето и максимална сигурност в 

производството.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА LG АТРАКШЪН

ЗА ХИБРИДА

Устойчивост на
Жълта вироза

Устойчивост на
разпукване на шушулките

ИНОВАЦИИ И СПЕЦИАЛНИ КАЧЕСТВА

• Генетически подобрена устойчивост на разпукване 
на шушулките.

• Генетическа устойчивост на Сухо стъблено гниене 
(Фома) чрез вграден RLM7 ген за устойчивост.

• Генетическа устойчивост на TuYV вироза.
• Отлична толерантност на синя китка.

отлична много добра добра+++ ++ +

Много добра 
зимоустойчивост

ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА
Препоръчителна сеитбена норма Оптимална гъстота на посева

кълняеми 
семена на м2

45-50
растения на м2

35

КОНВЕНЦИОНАЛЕН ХИБРИД

LG АТРАКШЪН устойчивост на 
разпукване (N) Фома устойчив на 

жълта вироза
толерантен 

на синя китка
зимо-

устойчивост
толерантност 
на полягане

първоначален 
старт

маса на 1000 
семена

+++ RLM7¹ +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++

ЖЪЛТА ВИРОЗА ПО РАПИЦАТА

¹Този вид въшка е полифаг и има много широк кръг от гостоприемници, откъдето лесно може да премине по рапицата.
²Жълтата вироза преминава по рапицата още наесен, като процесът на заразяване може да продължи и до края на вегетацията на културата.

TuYV (Turnip Yellow Virus)

ФАКТОРИ, ОБУСЛАВЯЩИ ВСЕ ПО-ШИРОКОТО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЖЪЛТА 
ВИРОЗА: 

• Климатичните промени², свързани с продължителна и топла есен, дълги периоди на 
засушаване, мека зима. Това е предпоставка за по-дълъг период на активност на въшките и 
по-големи популации от тях през пролетта.

• Тревистата растителност, т.е. повече растения-гостоприемници за вируси и техните вектори.

• Неефективен контрол на въшките, вследствие от забраната за третиране на семена с 
активни вещества от групата на Неоникотиноидите, както и прекомерното използване 
на широкоспектърни инсектициди срещу неприятели като листни бълхи, което създава 
резистентност при въшките към активни вещества от групата на Пиретроиди,  Карбамати и др.

Устойчивост на
Жълта вироза

Жълтата вироза е една от основните причини маслодайната 
рапица да не може да достигне своя потенциал за добив.
Генетическата устойчивост е единственият напълно 
ефективен метод за борба, който осигурява защита на 
растенията през цялата вегетация – от поникване до жътва.

ПРИЧИНИТЕЛ: 

Това е болест, причинена от вируса Turnip Yellow Virus, който 
е масово разпространен в Европа. Преносител на вируса е 
зелената прасковена листна въшка (Myzus persicae¹).

ПОТЕНЦИАЛНИ ЗАГУБИ НА ДОБИВА: 

Заразените с жълта вироза растения, могат да доведат до 
понижение на добива с 35-40 % спрямо здрави посеви.

КАК ДА КОНТРОЛИРАМЕ TuYV: 

Жълтата вироза не може да бъде контролирана и ограничаванa 
по химичен път, тъй като няма инсектициди за обеззаразяване 
на семената, които да контролират преносителя на болестта 
(зелена прасковена листна въшка).

СИМПТОМИ НА TuYV 
ПРОЛЕТ ЕСЕН

TuYV устойчив 
хибрид

Чувствителен 
хибрид

Виолетови 
листа по края на 

парцелката

Зелени листа 
по края на 
парцелката

Зелени листа при 
ниска инфекция 

от TuYV

Виолетови листа 
при парцела с 

инфекция от TuYV

ТЕМА НА ФОКУС

ЕКСКЛУЗИВНО ОТ

ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО И ДОБИВИ

През Април 2020 г. специализираното списание European 
Seed представи Василис Гегас - Портфолио мениджър при 
рапицата за Европа при Лимагрейн, в списъка на 20-те водещи 
селекционери на стария континент. Номинацията му е заради 
принос в разработването на хибриди, устойчиви на едни от най-
вредоносните болести при рапицата, сред които е и Жълтата 
вироза. Негови са цели 8 от общо 13 хибрида, присъстващи в 
официалната препоръчителна сортова листа на Великобритания. 
Последната иновация, към която Василис Гегас допринася, се 
нарича LG Амбасадор. Новият хибрид на Лимагрейн, представя 
N-Flex генетиката, с възможности за ефективно усвояване на 
азот, в комбинация с най-висока степен на защита от основните 
проблеми при отглеждането на рапицата.

НЕРАЗПУКЛИВОСТ НА ШУШУЛКИТЕ + УСТОЙЧИВОСТ НА ФОМА 
+ ЖЪЛТА ВИРОЗА + ЕФЕКТИВНО УСВОЯВАНЕ НА АЗОТА + 
ВИСОК ДОБИВ.

Yellow rape flowers on the field, green blurred background, ID 1044310870
© iri.art | shutterstock.com 2120



• Стабилни и конкурентни добиви при всякакви условия на отглеждане. Отличен баланс между 
висока маса на 1000 семена, абсолютно тегло на семената и добив на семена от единица 
площ.

• Максимално опазване на добива от загуби в следствие нежелано разпукване на шушулките. 
Минимум самосевки след жътва. 

• Интензивно развитие през есенна вегетация и възможност да достигне оптимална фаза за 
презимуване при по-късни срокове на сеитба или късно поникване.

• Много добра зимоустойчивост дори и при прерастнали растения.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ С АРСЕНАЛ

Подходящ за 
широко райониране

Много добра 
толерантност на полягане

* масов посев

АРСЕНАЛ

• Средно ранен хибрид.
• Средно високи, отлично разклонени в долните етажи растения.
• Бързо развитие през есента и ранно подновяване на вегетацията напролет. При нормални 

условия не прераства наесен.

• Утвърден стандарт в България и Европа. Еталон за стабилно представяне и сигурност в 
производството.

• Съчетава успешно висок потенциал за добив, ранозрелост и важни агрономически и стопански 
качества.

• Отлично адаптиран хибрид, с възможност да реализира потенциала за добив при местните 
условия на отглеждане.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АРСЕНАЛ

ЗА ХИБРИДА

Препоръчителна сеитбена норма Оптимална гъстота на посева

кълняеми 
семена на м2

45-50
растения на м2

35
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РАЗУМНИЯТ ЗЕМЕДЕЛЕЦ

Много добра 
зимоустойчивост

Устойчивост на
разпукване на шушулките

отлична много добра добра+++ ++ +

РЕЗУЛТАТИ РАПИЦА 2019 г., добив в кг/дка

с. ОПАН
обл. СТАРА ЗАГОРА

гр. ПАВЛИКЕНИ
обл. В. ТЪРНОВО

гр. СТАРА ЗАГОРА
обл. СТАРА ЗАГОРА

с. ПОБИТ КАМЪК
обл. РАЗГРАД

с. КРЕПОСТ
обл. ХАСКОВО

с. ПАСКАЛЕВО
обл. ДОБРИЧ

с. СТРАНСКО
обл. ХАСКОВО

с. КАЗИМИР
обл. СИЛИСТРА

с. СРЕМ
обл. ХАСКОВО

с. БОРИСОВО
обл. РУСЕ

337 413 329320 410*

491 459 390*357* 430* 388 385
гр. КЕРМЕН

обл. СЛИВЕН
с. ДОБРОТИЧ
обл. ВАРНА

ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА
КОНВЕНЦИОНАЛЕН ХИБРИД

ИНОВАЦИИ И СПЕЦИАЛНИ КАЧЕСТВА

• Генетически подобрена устойчивост на разпукване 
на шушулките.

• Генетическа устойчивост на Сухо стъблено гниене 
(Фома) чрез вграден RLM7 ген за устойчивост.

устойчивост на 
разпукване (N) Фома устойчив на 

жълта вироза
толерантен 

на синя китка
зимо-

устойчивост
толерантност 
на полягане

първоначален 
старт

маса на 1000 
семена

2,46 +++ RLM7¹ +++ + + ++ ++ ++ ++

2322



rape flower in the spring, ID 615875687
© zhao jiankang | shutterstock.com

• Конкурентни добиви и отлична стабилност в представянето при разнообразни почвено-
климатични условия в България.

• Отлична толерантност на основните болести по рапицата, включително на фома, склеротиния 
и цилиндроспориоза.

• Отлична неразпукливост на шушулките гарантираща повече време за жътва и минимални 
загуби на зърно.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ С АРТОГА

Подходящ за 
широко райониране

Много добра 
толерантност на полягане

• Средно ранен.
• Средно високи растения, със здрави стъбла и много добра разклоненост в долните етажи.
• Расте и се развива бързо наесен без да има опасност от прерастване.

• Хибрид стандарт в редица Европейски страни и еталон по важни агрономически показатели.
• Изпитана генетика, работеща и при най-трудните условия вече десетилетие.
• Стабилно представяне, което се показва по локации и години. 

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АРТОГА

ЗА ХИБРИДА

Много добра 
зимоустойчивост

Устойчивост на
разпукване на шушулките

ИНОВАЦИИ И СПЕЦИАЛНИ КАЧЕСТВА

• Отлична устойчивост на разпукване на шушулките.

• Висока полигенна устойчивост на Сухо стъблено 
гниене (Фома).

отлична много добра добра+++ ++ +

АРТОГА

КОНВЕНЦИОНАЛЕН ХИБРИД
ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА

Препоръчителна сеитбена норма Оптимална гъстота на посева

кълняеми 
семена на м2

45-50
растения на м2

35

Фома

Генетическата устойчивост е отново  
единственият сигурен начин в борбата с Фома, 
както и да се избегнат икономически загуби!

КАКВИ РЕШЕНИЯ ДАВА СЕЛЕКЦИЯТА НА ЛИМАГРЕЙН, ЗА ДА СЕ КОНТРОЛИРА ФОМА:    

Изборът на подходящ хибрид е основен стълб за извеждането на ефективен контрол над болестта 
и постигане на стабилност в крайните резултати. Здравният профил на LG хибридите, носещ 
генетическа устойчивост на Фома, ги прави отличен избор при диференцирания подход в борбата 
с болестта, наред с останалите познати методи. Отличната полигенна устойчивост представена при 
нашите хибриди и обусловената от RLM7 и RLM3 гени, опазва посевите от поникване до жътва.

ПРИЧИНИТЕЛ:    

Сухото стъблено гниене (Фома) е гъбна болест с причинител 
Phoma lingam/ Leptosphaeria maculans

КОГА СЕ ПРОЯВЯВА:

Първите симптоми на болестта се появяват във фенофаза 
2-6 лист на рапицата, като по листата на културата се 
наблюдават сиви петна с неправилна форма, върху които се 
виждат черни точки.

Фома има способността да запазва жизнеността си в 
почвата за период от 4 до цели 7 години. В комбинация с 
ограничените възможности за спазване на 4-5 годишен 
сеитбооборот, всеки сезон има реален риск от развитие на 
болестта още в ранните фенофази на рапицата, като при 
ненавременни мерки за борба, вредната дейност може да 
продължи до края на вегетацията.

LG РАПИЦИТЕ УСТОЙЧИВИ НА ФОМА ОСИГУРЯВАТ:

• Опазване на растенията от поникване до края на вегетацията;
• Висока маса на 1000 семена на зърното;
• Без полегнали вследствие на нападение от фома растения – без разпиляване на зърно и 

самосевки;
• Максимална икономическа ефективност – високи добиви и минимизиране на разходи за 

борба с болестта и самосевките в следващи култури.

Фома може да напада 
растенията от най-
ранна фенофаза и да 
ги уврежда. Появата 
и развитието на Фома 
през есенната вегетация 
довежда до отслабване, 
загиване на младите 
растения и прореждане 
на посевите.

Гъбата прораства по 
листната дръжка и 
навлиза в стъблото. 
Образува лезии 
(язви) по стъблото 
и разклоненията и 
води до загиване и 
изсъхване на отделни 
части от растенията.

Води до отслабване на 
стъблото на растенията 
и причинява ранно 
полягане на посева в 
периода от цъфтеж до 
узряване.

СУХО СТЪБЛЕНО ГНИЕНЕ 

ПОТЕНЦИАЛНИ ЗАГУБИ НА ДОБИВА: 

Високата икономическа значимост на болестта се обуславя 
от факта, че при наличие на чувствителен хибрид, наличие 
на болестта и условия, благоприятстващи развитието ú, 
добивът при маслодайната култура може да бъде понижен 
с 15-20% или да бъде компрометиран напълно.

Разрушава проводящата 
система и възпрепятства 
транспортиране на 
вода и хранителни 
вещества. Води до 
п р е ж д е в р е м е н н о 
узряване и неизхранени 
зърна с понижена маса 
на 1000.

ТЕМА НА ФОКУС

РАЗУМНИЯТ ЗЕМЕДЕЛЕЦ
устойчивост на 
разпукване (N) Фома устойчив на 

жълта вироза
толерантен 

на синя китка
зимо-

устойчивост
толерантност 
на полягане

първоначален 
старт

маса на 1000 
семена

+++ толерантен +++ + + ++ ++ ++ ++
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• Максимално оползотворяване на потенциала дори при неблагоприятни климатични условия. 
При интензивни условия високата маса на 1000 семена на хибрида му осигурява голямо 
предимство и много висока конкурентост.

• Клиърфийлд хибрид, предлагащ най-добрата защитеност от болести, плевели, разпукване на 
шушулките и тежки зимни условия.

• Много добра стабилност в добивите и добре изразена сухоустойчивост.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ С LG КОНРАД CL

Подходящ за 
широко райониране

Добра толерантност на 
полягане

LG КОНРАД CL

• Средно ранен.
• Средно високи, обемни растения със здрави стъбла и много добра разклоненост в долните 

етажи.
• Пониква и се развива бързо до настъпване на зимата без да има склонност към прерастване.

• Конрад CL е Clearfield хибрид, който защитава по най-добрият начин заложените в него 
ресурси, позволявайки на растенията да достигнат пълния си потенциал.

• Отлично адаптиран към местните почвено-климатични условия.
• Ранното узряване и много добра сухоустойчивост е предимство при отглеждането му в южна 

България.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА LG КОНРАД CL

ЗА ХИБРИДА

CLEARFIELD

Устойчивост на
разпукване на шушулките

ИНОВАЦИИ И СПЕЦИАЛНИ КАЧЕСТВА

• Генетически подобрена устойчивост на разпукване 
на шушулките.

• Висока полигенна устойчивост на Сухо стъблено 
гниене (Фома).

Отлична 
зимоустойчивост

Rape Blossoms, ID 108311881
© ooyoo | istockphoto.com

* масов посев

Препоръчителна сеитбена норма Оптимална гъстота на посева

кълняеми 
семена на м2

45-50
растения на м2

35
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РЕЗУЛТАТИ РАПИЦА 2019 г., добив в кг/дка

гр. КЕРМЕН
обл. СЛИВЕН

с. КУКОРЕВО
обл. ЯМБОЛ

с. БОРИСОВО
обл. РУСЕ

с. БОРЕЦ
обл. ПЛОВДИВ

с. ЛЯСКОВО
обл. БУРГАС

кв. ДОЛНО ЕЗЕРОВО
гр. БУРГАС

кв. ДОЛНО ЕЗЕРОВО
гр. БУРГАС

с. ТРИЛИСТНИК
обл. ПЛОВДИВ

гр. СВИЛЕНГРАД
обл. ХАСКОВО

с. ДОБРОТИЧ
обл. ВАРНА

с. КАЗИМИР
обл. СИЛИСТРА

350* 361 310395

373 345 343300* 374 412 414*

ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА
CLEARFIELD ХИБРИД+++ ++ +отлична много добра добра

устойчивост на 
разпукване (N) Фома устойчив на 

жълта вироза
толерантен 

на синя китка
зимо-

устойчивост
толерантност 
на полягане

първоначален 
старт

маса на 1000 
семена

+++ толерантен +++ + + +++ +++ ++ +++

The unique Clearfield symbol and Clearfield are registered trademarks of BASF. © 2020 BASF. All Rights Reserved.
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• Съчетание от висока маса на 1000 семена и много добра продуктивност на шушулки и зърно 
от единица площ.

• Отлична защитеност от най-важните фактори, лимитиращи добива при рапицата.
• Бърз старт и развитие на културата през есенния период.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ С LG КАРЛТЪН CL

Подходящ за 
широко райониране

Много добра 
толерантност на полягане

LG КАРЛТЪН CL
+++ ++ +отлична много добра добра

• Средно ранен.
• Средно високи, много добре развити и отлично разклонени в долните етажи растения.
• Бърз първоначален старт и бързо развитие до настъпване на зимата. При нормални условия 

няма склонност да прераства наесен. Рано подновява развитието си напролет.

• Карлтън CL е 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.
• Отлична стабилност в представянето при континентален тип условия.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА LG КАРЛТЪН CL

ЗА ХИБРИДА

CLEARFIELD

Устойчивост на
разпукване на шушулките

ИНОВАЦИИ И СПЕЦИАЛНИ КАЧЕСТВА

• Генетически подобрена устойчивост на разпукване 
на шушулките.

• Генетическа устойчивост на Сухо стъблено гниене 
(Фома) чрез вграден RLM7 ген за устойчивост.

fresh canola flower close up, ID 510002954
© ooyoo | istockphoto.com

Много добра 
зимоустойчивост

The unique Clearfield symbol and Clearfield are registered trademarks of BASF. © 2020 BASF. All Rights Reserved.

Препоръчителна сеитбена норма Оптимална гъстота на посева

кълняеми 
семена на м2

45-50
растения на м2
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ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА
CLEARFIELD ХИБРИД

* масов посевРЕЗУЛТАТИ РАПИЦА 2019 г., добив в кг/дка

гр. КЕРМЕН
обл. СЛИВЕН

с. КУКОРЕВО
обл. ЯМБОЛ

с. ПОБИТ КАМЪК
обл. РАЗГРАД

с. БОРЕЦ
обл. ПЛОВДИВ

с. ПАСКАЛЕВО
обл. ДОБРИЧ

кв. ДОЛНО ЕЗЕРОВО
гр. БУРГАС

с. ДОБРОТИЧ
обл. ВАРНА

с. ТРИЛИСТНИК
обл. ПЛОВДИВ

гр. СВИЛЕНГРАД
обл. ХАСКОВО

с. КАЗИМИР
обл. СИЛИСТРА

с. БОРИСОВО
обл. РУСЕ

352 409 340320

368 370 316351* 376 416 385

устойчивост на 
разпукване (N) Фома устойчив на 

жълта вироза
толерантен 

на синя китка
зимо-

устойчивост
толерантност 
на полягане

първоначален 
старт

маса на 1000 
семена

+++ RLM7¹ +++ + + ++ ++ ++ +++
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rapeseed flower closeup colza canola, ID 1704477988 
© Mitzo | shutterstock.com 

Female farmer touching wheat crop ears in field, agricultural activity and occupation, ID 701354620
© igorstevanovic| shutterstock.com

Подходящ за 
широко райониране

Добра толерантност на 
полягане

LG КУБУС CL

• Растения с висок потенциал за разклоняване и формиране на голям брой шушулки. Много 
добри компенсаторни възможности.

• Отличен баланс между брой зърна от единица площ и маса на 1000 семена, гарантиращи 
конкурентно представяне.

• Буйно развитие наесен - предимство при сеитба извън агрономическия срок и при късно 
поникване.

• Пластичен хибрид, с много добра толерантност на засушаване, подпомагаща значително 
стабилността в представянето.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ С LG КУБУС CL

• Средно ранен.
• Средно високи растения, много добре развити и отлично разклонени в долните етажи.
• Отличен първоначален старт и бързо развитие до настъпване на зимата. При нормални 

условия няма склонност да прераства наесен.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА LG КУБУС CL

ЗА ХИБРИДА

CLEARFIELD

Устойчивост на
разпукване на шушулките

ИНОВАЦИИ И СПЕЦИАЛНИ КАЧЕСТВА

• Генетически подобрена устойчивост на разпукване 
на шушулките.

• Генетическа устойчивост на Сухо стъблено гниене 
(Фома) чрез вграден RLM7 ген за устойчивост.

• Високо съдържание на Омега 3 мастни киселини в 
маслото.

Много добра 
зимоустойчивост

НОВ

• LG Кубус CL е нов Клиърфийлд хибрид, представящ висок потенциал за добив и добър 
агрономически профил за защита и сигурност в производството.

• Отлично адаптиран към разнообразни почвено-климатични условия, включително райони с 
традиционни засушавания в периода около и след цъфтеж до узряване.

• Много добре балансиран по отношение на основните компоненти, формиращи добива.

CLEARFIELD ХИБРИД
ЗИМНА МАСЛОДАЙНА РАПИЦА

Препоръчителна сеитбена норма

кълняеми 
семена на м2

45-50
Оптимална гъстота на посева

растения на м2

35
+++ ++ +отлична много добра добра

устойчивост на 
разпукване (N) Фома устойчив на 

жълта вироза
толерантен 

на синя китка
зимо-

устойчивост
толерантност 
на полягане

първоначален 
старт

маса на 1000 
семена

+++ RLM7¹ +++ + + ++ + ++ ++

Легенда: RLM7¹ - вграден RLM7 ген за устойчивост на фома (сухо стъблено гниене)
The unique Clearfield symbol and Clearfield are registered trademarks of BASF. © 2020 BASF. All Rights Reserved.

Лимагрейн е един от 
водещите селекционери в 
света при пшеницата. В 
България отдавна марката
LG е безспорен лидер, 
благодарение на доказаното 
качество на предлаганите 
сортове житни ултури.

Тук Лимагрейн е представена 
с отлични сортове в 
различните сегменти и групи 
по качество, използвани 
както за подобрители, 
така и заради високите 
си хлебопекарни качества, 
сортове за сладкарството 
и др.

Добре познатите Авеню, 
Анапурна, Еърбъс, вече са 
допълнени с последните 
иновации от Лимагрейн 
в лицето на LG Апилко, 
предлагащи отлично 
балансиран здравен профил 
и стабилно поведение при 
инфекциозен фон.

пшеница

3130
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Конкурентни резултати при всякакви екологични и климатични условия. Отличен 
здравен профил, подсигуряващ стабилното представяне дори при усложнена 
фитосанитарна обстановка. 

Максимална сигурност в условия на продължителни засушавания. Избягва късните 
пролетни горещини и суховеи. 

Най-добрият предшественик за последващи култури - минимум растителни 
остатъци, много ранно освобождаване на площите.

Къса вегетация - позволява гъвкаво използване на сроковете на сеитба. Не е 
фоточувствителен и предлага отлични компенсаторни възможности напролет.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ С АВЕНЮ

АВЕНЮ

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АВЕНЮ

АВЕНЮ е сорт лидер по продажби и засети площи в 
България. Показва изключителна стабилност в представянето 
съчетана с много висок потенциал за добив. Сорт стандарт в 
официално сортоизпитване в България.

ЗА СОРТА

Сеитбена норма

кълняеми 
семена на м2

550
Препоръки

 Много ранни сеитби не са 
препоръчителни. Като ранен сорт 
трябва да се засява в нормални 

агротехнически срокове.

Ранно

Безосилест

 60-70 см 

Висока

Средна по сила пшеница

Узряване    

Тип на класа    

Височина    

Маса на 1000 семена       

Група по качество     

Подходящ за широко 
райониране 

Подходящ за отглеждане 
и при по-голяма 

надморска височина

Отлична толерантност 
на полягане

Високо толерантен на 
ръжди, брашнеста мана, 

фузариум по класа, 
септориоза

Много висока 
продуктивна братимост

Много добра 
сухоустойчивост

СОРТ ЗИМНА МЕКА
ПШЕНИЦА

* масов посев

с. СИТОВО
обл. СИЛИСТРА

с. ЗАФИРОВО
обл. СИЛИСТРА

с. ТОТЛЕБЕН
обл. ПЛЕВЕН

с. ЦАРЕВЕЦ
обл. В. ТЪРНОВО

с. ЗАФИРОВО
обл. СИЛИСТРА

с. КАЛИПЕТРОВО
обл. СИЛИСТРА

с. КАРАИСЕН
обл. В. ТЪРНОВО

с. КАРДАМ
обл. ТЪРГОВИЩЕ

гр. ПАВЛИКЕНИ
обл. В. ТЪРНОВО

с. КОБИЛЯК
обл. МОНТАНА

с. ВИНИЦА
обл. ПЛОВДИВ

с. СИТОВО
обл. СИЛИСТРА

с. РАСОВО
обл. МОНТАНА

с. ПАСКАЛЕВО
обл. ДОБРИЧ

с. ЛЯСКОВО
обл. ДОБРИЧ

940*

920*

с. БЕЛИ БРЯГ
обл. СТАРА ЗАГОРА

с. БРЪШЛЕН
обл. РУСЕ

с. МАЙОР УЗУНОВО
обл. ВИДИН

гр. КЕРМЕН
обл. СЛИВЕН

с. ГЕЦОВО
обл. РАЗГРАД

с. ИНОВО
обл. ВИДИН

гр. КАРНОБАТ
обл. БУРГАС

с. ПОБИТ КАМЪК
обл. РАЗГРАД

725*

776

720

1083

908

780*

816

911

891

716 802 1045

859

950*

921 1010

1045

800*

734

1010

855*

с. ДОБРОТИЧ
обл. ВАРНА

633
с. БЕЛОГРАДЕЦ

обл. ВАРНА

с. БАТАК
обл. В. ТЪРНОВО

666

935*

877

793

800*

с. ДИНЕВО
обл. ХАСКОВО

с. ОДЪРЦИ
обл. ДОБРИЧ

с. ЗАМФИР
обл. МОНТАНА

РЕЗУЛТАТИ ПШЕНИЦА 2019 г., добив в кг/дка

+++ ++ +отлична много добра добра

добив братимост зимо-
устойчивост

сухо-
устойчивост

устойчивост 
на полягане

хектолитрово 
тегло “W” индекс ЧХС

+++ +++ +++ ++ +++ ++ ++ ++

Green field of wheat against the blue sky, ID 117247267 
© ClaudiaKnieling | istockphoto.com 3332
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Висока конкурентност и стабилно поведение в България при широк диапазон от 
агроклиматични условия, благодарение на висока маса на 1000 семена и високо 
хектолитрово тегло.

Много добър общ здравен профил и ясно изразен восъчен налеп в подкрепа на 
стабилността в представянето.

Много добри характеристики на класа и отлична изравненост на братята.

Редуцирана листна маса и малко растителни остатъци след жътва.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ С LG АПИЛКО

LG АПИЛКО

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА LG АПИЛКО

LG АПИЛКО е представител на новото поколение пшеници, 
отлично адаптирани към местните условия на отглеждане. 
Притежава лидерски качества и отличен потенциал за добив.

ЗА СОРТА

Подходящ за широко 
райониране 

Много добра 
толерантност на полягане

Много добра защитеност 
от всички основни 

болести по пшеницата

Много висока 
продуктивна братимост

Сеитбена норма

кълняеми 
семена на м2

550
Препоръки

Изисква сеитба в нормални 
агротехнически срокове, с цел добро 

есенно братене. Препоръчва се добро 
хранене на растенията.

Средно ранно

Безосилест

80-90 см

Висока

Средна по сила пшеница

Узряване    

Тип на класа    

Височина    

Маса на 1000 семена       

Група по качество     

Много добра 
сухоустойчивост

СОРТ ЗИМНА МЕКА
ПШЕНИЦА

* масов посевРЕЗУЛТАТИ ПШЕНИЦА 2019 г., добив в кг/дка

с. БЕЛОГРАДЕЦ
обл. ВАРНА

гр. КАРНОБАТ
обл. БУРГАС

с. СИТОВО
обл. СИЛИСТРА

с. БЕЗВОДИЦА
обл. ДОБРИЧ

с. ВИНИЦА
обл. ПЛОВДИВ

с. БЕЛИ БРЯГ
обл. СТАРА ЗАГОРА

с. ЗАМФИР
обл. МОНТАНА

с. МАЙОР УЗУНОВО
обл. ВИДИН

735* 749

894 725 768670* 620

777 752
с. БРЪШЛЕН

обл. РУСЕ

+++ ++ +отлична много добра добра

добив братимост зимо-
устойчивост

сухо-
устойчивост

устойчивост 
на полягане

хектолитрово 
тегло “W” индекс ЧХС

+++ +++ ++ ++ +++ +++ ++ ++

НОВ

hand draw wheat, ID 1176396454 
© OlgaChernyak | shutterstock.com

Wheat, ID 91738822 
© JimSchemel | istockphoto.com 3534



»
»
»
»

Ефективно поведение и стабилни добиви при всякакви почвено-климатични 
условия на отглеждане.

Много добри хлебопекарни качества - висок "W" индекс. Високо съдържание на 
протеин. 

Отлична толерантност на засушаване, стабилно и високо хектолитрово тегло на 
зърното, подпомагащи стабилността в представянето.

Ранно прибиране и освобождаване на площите за подготовка на следващата 
култура. Малко растителни остатъци.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ С АНАПУРНА

АНАПУРНА

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АНАПУРНА

АНАПУРНА е сорт с комплексен профил, съчетаващ висока 
продуктивност и много добри хлебопекарни качества. 
Показва много добра стабилност в представянето. Сорт 
стандарт в официално сортоизпитване в България.

ЗА СОРТА

Подходящ за широко 
райониране 

Подходящ за отглеждане 
и при по-голяма 

надморска височина

Отлична толерантност 
на полягане

Високо толерантен 
на брашнеста мана, 
фузариум, ръжди, 

септориоза

Висока продуктивна 
братимост

Отлична 
сухоустойчивост

Сеитбена норма

кълняеми 
семена на м2

550
Препоръки

С цел добро есенно братене, 
прекалено късни срокове на сеитба 

не са препоръчителни. Препоръчва се 
осигуряване на добър агрофон.

Ранно

Осилест

70-80 см

Висока

Средна с повишена сила пшеница

Узряване    

Тип на класа    

Височина    

Маса на 1000 семена       

Група по качество     

СОРТ ЗИМНА МЕКА
ПШЕНИЦА

* масов посевРЕЗУЛТАТИ ПШЕНИЦА 2019 г., добив в кг/дка

с. СИТОВО
обл. СИЛИСТРА

с. КАЛИПЕТРОВО
обл. СИЛИСТРА

с. РАСОВО
обл. МОНТАНА

с. ЦАРЕВЕЦ
обл. В. ТЪРНОВО

с. ЗАФИРОВО
обл. СИЛИСТРА

с. БЕЛОГРАДЕЦ
обл. ВАРНА

с. ВЪРБИЦА
обл. ПЛЕВЕН

с. ВОДИЦА
обл. ТЪРГОВИЩЕ

с. КРОЯЧ
обл. РАЗГРАД

с. КОБИЛЯК
обл. МОНТАНА

с. ВИНИЦА
обл. ПЛОВДИВ

с. ОДЪРЦИ
обл. ДОБРИЧ

с. ЗАМФИР
обл. МОНТАНА

с. ПАСКАЛЕВО
обл. ДОБРИЧ

с. ЛЯСКОВО
обл. ДОБРИЧ

863

760

с. КОПРИНКА
обл. СТАРА ЗАГОРА

с. БРЪШЛЕН
обл. РУСЕ

с. ИНОВО
обл. ВИДИН

гр. КЕРМЕН
обл. СЛИВЕН

с. ГЕЦОВО
обл. РАЗГРАД

гр. КАРНОБАТ
обл. БУРГАС

с. ПОБИТ КАМЪК
обл. РАЗГРАД

656

721

728*

785

876

735

908

871

688 775 983

646

750*

871 956

837

810*

594

725

850*

гр. НОВИ ПАЗАР
обл. ШУМЕН

616
с. ДОБРОТИЧ
обл. ВАРНА

с. ТОТЛЕБЕН
обл. ПЛЕВЕН

737

850*

737

736

724

с. СИНАПОВО
обл. ХАСКОВО

с. БЕЗВОДИЦА
обл. ДОБРИЧ

с. МАЙОР УЗУНОВО
обл. ВИДИН

+++ ++ +отлична много добра добра

добив братимост зимо-
устойчивост

сухо-
устойчивост

устойчивост 
на полягане

хектолитрово 
тегло “W” индекс ЧХС

+++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++

с. ТЮЛЕНОВО
обл. ДОБРИЧ

610

Macro image of green wheat stalks in a field, ID 173906762 
© blackestockphoto | istockphoto.com 3736



ТЕМА НА ФОКУС

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПШЕНИЦАТА:
РЕШЕНИЯ ОТ ЛИМАГРЕЙН

РЕШЕНИЯ ОТ ЛИМАГРЕЙН ЗА БОРБА С ОСНОВНИЯ  
КОМПЛЕКС ОТ БОЛЕСТИ ПРИ ПШЕНИЦАТА

Доказано през годините, сортовете с марка LG осигуряват 
добра защита от болести и надеждност на полето при 
наличие на инфекциозен фон. 

Решението, което Лимагрейн дава чрез селекция на толерантни на болести сортове, 
не е генерално, но е важна и неизменна част от интегрирания подход в борбата с 
основния комплекс болести, наред с обоснованото извеждане на химична борба и 
добрите агрономически практики.

Експертите на Лимагрейн споделят 
мнението, че вече е нужен повече от един ген, 
за да се обуслови трайна генетична защита 
или висока толерантност при растенията, 
спрямо високо адаптивни патогени. 
Целенасочената селекция на LG е постигнала 
много добри резултати при пшеницата в 
посока представяне на добър здравен профил.

Болестите, засягащи пшеницата, стават все по-динамични 
в развитието си, което налага селекционерите да впрегнат 
наличните ресурси и чрез най-съвременните практики и 
техники в селекцията, да продължат да бъдат една крачка 
напред в даването на решения. 

Липсата на сортове пшеница с генетическа устойчивост, 
понижената чувствителност на популации на 
патогените към активни вещества от определени групи 
и климатичните промени, изисква диференциран подход и 
включване на различни методи в системата за борба.

КОЙ СОРТ ДА ИЗБЕРЕТЕ?

Пример за отличен избор са най-засяваните сортове в България Авеню и Анапурна, 
които показват висока толерантност на видовете ръжди, а също и на септориоза. 

• Авеню представя отлична толерантност на паразитно полягане и гниене на 
основите (Pseudocercosporella herpotrichoides). 

• Сред новите сортове се откроява LG Апилко, който представя много добра 
толерантност на двата вида ръжди и много добра на септориоза и фузариум по 
класа.

• Алкантара предлага отлично балансиран здравен профил към болестите с 
икономическа значимост

• Емблематичен за компанията сорт като Апаш предложи на фермерите отлична 
толерантност на фузариум по класа. 

• Еърбъс предлага много добра защитеност от основните болести в комбинация с 
отличните хлебопекарни качества. 

КАК РАЗЛИЧНИТЕ БОЛЕСТИ ПОВЛИЯВАТ ДОБИВА?

• Болести, като жълтата и кафявата ръжда са в състояние да намалят добивите наполовина 
при чувствителните сортове. 

• Видовете фузариум са с потенциал да понижат добива и компрометират напълно 
реализацията на продукцията, правейки я негодна за употреба. 

• Видовете септориози са налични и съпровождат културата от началните фази на нейната 
вегетация до нейното узряване. 

• Съществуващият комплекс от раси на тези патогени прави извеждането на ефективен 
контрол предизвикателство. В много страни в Европа са установени нови и по-агресивни 
популации, които се развиват и лесно могат да преодолеят установената вече защита на 
растенията. Естествения ход в природата диктува подобни промени в популационната 
структура на патогените да продължи с по-бавни или по-бързи темпове, и в бъдеще. 

НАЙ-ДОБРИЯТ ИЗБОР ЗА ВСЯКО СТОПАНСТВО

Селекцията на Лимагрейн при пшеницата е отличен избор за сортовата 
структура на всяко земеделско стопанство.

Крайната цел, разбира се, винаги е постигане на 
максимално висок добив при тази толкова ценна за 
изхранването на населението култура.

Sunset over a wheat field, ID 185539853 
© allou | istockphoto.com

Sowing wheat, ID 175449279 
© BartCo | istockphoto.com
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Отличен потенциал за добив и стабилност в представянето. Постига високи нива на 
добива при интензивни условия на отглеждане.

Много добри хлебопекарни качества - висок “W” индекс. Съдържание на протеин 
- средно високо до високо.

Много добри характеристики на класа. Едри зърна с висока маса на 1000 семена.

Много добра толерантност на климатичен стрес и умерени засушавания, особено 
при добро качество на почвите.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ С АЛКАНТАРА

АЛКАНТАРА

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АЛКАНТАРА

АЛКАНТАРА е сорт пшеница с отлични агрономически качества, 
представящ висока продуктивност и стабилно поведение в 
България и Югоизточна Европа. Надгражда ефективно нивото на 
добива в условия на интензивно земеделие.

ЗА СОРТА

Подходящ за широко 
райониране 

Много добра 
толерантност на полягане

Много добра защитеност 
от основните болести 

по пшеницата

Висока продуктивна 
братимост

Средно ранно

Осилест

80-90 см

Висока

Средна по сила пшеница

Узряване    

Тип на класа    

Височина    

Маса на 1000 семена       

Група по качество     

+++ ++ +отлична много добра добра ПШЕНИЦА
* масов посевРЕЗУЛТАТИ ПШЕНИЦА 2019 г., добив в кг/дка

с. СИТОВО
обл. СИЛИСТРА

с. ОДЪРЦИ
обл. ДОБРИЧ

с. ЦАРЕВЕЦ
обл. В. ТЪРНОВО

с. ЗАФИРОВО
обл. СИЛИСТРА

с. КАЛИПЕТРОВО
обл. СИЛИСТРА

гр. НОВИ ПАЗАР
обл. ШУМЕН

с. КРОЯЧ
обл. РАЗГРАД

с. КОБИЛЯК
обл. МОНТАНА

с. ВИНИЦА
обл. ПЛОВДИВ

с. БЕЗВОДИЦА
обл. ДОБРИЧ

с. ПАСКАЛЕВО
обл. ДОБРИЧ

с. ЛЯСКОВО
обл. ДОБРИЧ

700

700

гр. КЕРМЕН
обл. СЛИВЕН

с. БРЪШЛЕН
обл. РУСЕ

гр. КАРНОБАТ
обл. БУРГАС

с. ГЕЦОВО
обл. РАЗГРАД

с. ВОДИЦА
обл. ТЪРГОВИЩЕ

с. ПОБИТ КАМЪК
обл. РАЗГРАД

700

722

780

800

718

794

833

644 788 938

891

848 876

674

747

697
с. ДОБРОТИЧ
обл. ВАРНА

614
с. БЕЛОГРАДЕЦ

обл. ВАРНА

с. МАЙОР УЗУНОВО
обл. ВИДИН

635

741

658

637

с. СИНАПОВО
обл. ХАСКОВО

с. ТЮЛЕНОВО
обл. ДОБРИЧ

СОРТ ЗИМНА МЕКА

Много добра 
сухоустойчивост

ЕКСКЛУЗИВНО ОТ

Сеитбена норма

кълняеми 
семена на м2

550
Препоръки

Да се засява в нормални технологични 
срокове с цел осигуряване на оптимално 

развитие през есента. Препоръчва се добър 
агрофон и добро хранене на растенията. 

добив братимост зимо-
устойчивост

сухо-
устойчивост

устойчивост 
на полягане

хектолитрово 
тегло “W” индекс ЧХС

+++ ++ ++ +++ ++ +++ +++ +++

НОВ

4140
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АНДИНО

Високи добиви и максимална конкурентност при добър агрофон на отглеждане.

Висок коефициент на братене и много добра изравненост на братята.

Ефективно поведение на полето при настъпили умерени засушавания.

Малко количество растителни остатъци след жътва.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ С АНДИНО

АНДИНО е сорт доказал през годините своите качества, 
висока продуктивност и пластичност. Ефективен при 
надграждане на добива в условия на висок интензитет на 
отглеждане.

ЗА СОРТА

Сеитбена норма

кълняеми 
семена на м2

550
Препоръки

Почви с прекалено лек механичен 
състав и ниско плодородие не са 

препоръчителни.

Средно ранно

Осилест

70-80 см

Средна

Средна по сила пшеница

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АНДИНО

Узряване    

Тип на класа    

Височина    

Маса на 1000 семена       

Група по качество     

Подходящ за широко 
райониране 

Много добра 
толерантност на полягане

Много добър  
общ здравен профил

Висока продуктивна 
братимост

Добра 
сухоустойчивост

СОРТ ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА
+++ ++ +отлична много добра добра

»
»
»
»

Много добра 
сухоустойчивост

АПАШ

Високи и конкурентни добиви при всякакви условия на отглеждане.

Висок коефициент на братене и отлични компенсаторни възможности, включително 
след тежки зимни условия.

Много стабилно поведение при засушаване и температурен стрес.

Добър здравен профил и устойчивост на полягане.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ С АПАШ

АПАШ  е сорт доказал се в цяла Европа със своята 
пластичност, стабилност в представянето, висок коефициент 
на братимост и зимоустойчивост. 

ЗА СОРТА

Сеитбена норма

кълняеми 
семена на м2

550
Препоръки

Прекалено ранни сеитби не са 
препоръчителни.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АПАШ

Средно ранно

Безосилест

70-80 см

Средна до висока

Средна по сила пшеница

Узряване    

Тип на класа    

Височина    

Маса на 1000 семена       

Група по качество     

СОРТ ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА

Подходящ за широко 
райониране 

Отлична толерантност  
на полягане

Много добра толерантност 
на всички основни болести 

по пшеницата

Много висока 
продуктивна братимост

+++ ++ +отлична много добра добра

добив братимост зимо-
устойчивост

сухо-
устойчивост

устойчивост 
на полягане

хектолитрово 
тегло “W” индекс ЧХС

+++ ++ ++ ++ +++ +++ ++ ++

добив братимост зимо-
устойчивост

сухо-
устойчивост

устойчивост 
на полягане

хектолитрово 
тегло “W” индекс ЧХС

+++ ++ ++ ++ +++ +++ ++ ++

Green wheat field swaying in the breeze under a blue sky, ID 182719058
© cunfek | istockphoto.com 4342
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Отлична продуктивност и много добре изразена сухоустойчивост, обуславяща 
стабилност в условия на засушаване.

Отлични хлебопекарни качества - много висок “W” индекс, висок протеин и 
хектолитрово тегло.

Много добри биологични характеристики на класа. Едри класове с много зърна в 
клас.

Отличен здравен профил и добре изразен восъчен налеп са предимство на Еърбъс 
на полета с усложнена фитопатологична обстановка.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ С ЕЪРБЪС

ЕЪРБЪС

ЕЪРБЪС е високопродуктивен сорт хлебна пшеница с 
отлична комплексна оценка на качеството на зърното за 
производство на хлебни изделия. Високоефективен при 
интензивни условия на отглеждане.

ЗА СОРТА

Подходящ за широко 
райониране

Отлична толерантност 
на полягане

Висока толерантност на 
видовете ръжди, брашнеста 

мана, септориоза

Висока продуктивна 
братимост

Сеитбена норма

кълняеми 
семена на м2

550
Препоръки

Не се препоръчват късни сеитби. 
Желателно е отглеждането на сорта 

при добър агрофон на  почви с добро 
естествено плодородие.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЪРБЪС

Средно ранно

Осилест

70-80 см

Средна

Силна пшеница

Узряване    

Тип на класа    

Височина    

Маса на 1000 семена       

Група по качество     

Много добра 
сухоустойчивост

+++ ++ +отлична много добра добра

СОРТ ЗИМНА МЕКА
ПШЕНИЦА

* масов посевРЕЗУЛТАТИ ПШЕНИЦА 2019 г., добив в кг/дка

с. ВИНИЦА
обл. ПЛОВДИВ

с. КАЛИПЕТРОВО
обл. СИЛИСТРА

с. ЗАМФИР
обл. МОНТАНА

с. СИТОВО
обл. СИЛИСТРА

с. БЕЛОГРАДЕЦ
обл. ВАРНА

с. ВОДИЦА
обл. ТЪРГОВИЩЕ

с. ЦАРЕВЕЦ
обл. В. ТЪРНОВО

с. КОБИЛЯК
обл. МОНТАНА

с. ДИНЕВО
обл. ХАСКОВО

с. ОДЪРЦИ
обл. ДОБРИЧ

с. ПАСКАЛЕВО
обл. ДОБРИЧ

с. ЗАФИРОВО
обл. СИЛИСТРА

809

833

с. КОПРИНКА
обл. СТАРА ЗАГОРА

с. БРЪШЛЕН
обл. РУСЕ

гр. КЕРМЕН
обл. СЛИВЕН

с. ГЕЦОВО
обл. РАЗГРАД

гр. КАРНОБАТ
обл. БУРГАС

с. КРОЯЧ
обл. РАЗГРАД

807

729

902

808

681

700

775*

647 715 778

620

906 579

811

766

672
гр. НОВИ ПАЗАР

обл. ШУМЕН

592
с. ДОБРОТИЧ
обл. ВАРНА

с. МАЙОР УЗУНОВО
обл. ВИДИН

741

716

666

687

с. СИНАПОВО
обл. ХАСКОВО

с. БЕЗВОДИЦА
обл. ДОБРИЧ

добив братимост зимо-
устойчивост

сухо-
устойчивост

устойчивост 
на полягане

хектолитрово 
тегло “W” индекс ЧХС

+++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++
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Премиум качество на произведеното зърно. Високи стойности по всички основни 
показатели, определящи качеството на брашното.

Конкурентни добиви спрямо пшениците от група А по качество.

Много добра стабилност в добивите и добре изразена сухоустойчивост.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ С РЕНАН

РЕНАН е висококачествена хлебна пшеница, използвана и за 
подобрител на качеството. От нея могат да се произвеждат 
всякакъв тип хлебни изделия. Ренан предлага отлична 
стабилност на стойностите на качествените показатели, като 
по този показател е еталон. 

ЗА СОРТА

Сеитбена норма

кълняеми 
семена на м2

550
Препоръки

Препоръчват се почви със 
сравнително добро качество. 

Късни сеитби не са желателни.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РЕНАН

Средно късно

Осилест

80-90 см

Висока

Силна пшеница

Узряване    

Тип на класа    

Височина    

Маса на 1000 семена       

Група по качество     

За ширко райониране 
с приоритет северна 

България

Много добра 
толерантност на полягане

Високо толерантен на 
основните болести 

по пшеницата

Висока продуктивна 
братимост

СОРТ ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА

РЕНАН 

Много добра 
сухоустойчивост

+++ ++ +отлична много добра добра

»
»
»
»

Отлична 
сухоустойчивост

Стабилно представяне при разнообразието от агроклиматични условия в цяла 
България. Категорично предимство в райони с характерни засушавания в края на 
вегетация.

Отлично адаптирана генетика към почви с по-слабо естествено плодородие и с лек 
механичен състав.

Конкурентни и адекватни резултати независимо при интензивни или екстензивни 
условия на земеделие.

Отличен предшественик в сеитбооборота - ранно освобождаване на площите и 
малко растителни остатъци след жътва.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ С АЛХАМБРА

АЛХАМБРА е сорт пшеница, съчетаващ много ранно 
узряване и висок потенциал за добив. Отлично адаптиран 
за условията на нашата страна, сортът показва стабилност в 
резултатите и висока конкурентност в южна България.

ЗА СОРТА

Сеитбена норма

кълняеми 
семена на м2

550
Препоръки

Препоръчват се сеитби в нормални 
агротехнически срокове. Прекалено 

ранни сеитби не са желателни.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АЛХАМБРА

Много ранно

Осилест

70-80 см

Средна

Средна по сила пшеница

Узряване    

Тип на класа    

Височина    

Маса на 1000 семена       

Група по качество     

Подходящ за широко 
райониране

Много добра 
толерантност на полягане

Много добра устойчивост 
на основните болести 

по пшеницата

Висока продуктивна 
братимост

АЛХАМБРА добив братимост зимо-
устойчивост

сухо-
устойчивост

устойчивост 
на полягане

хектолитрово 
тегло “W” индекс ЧХС

+++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ ++

СОРТ ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА
+++ ++ +отлична много добра добра

добив братимост зимо-
устойчивост

сухо-
устойчивост

устойчивост 
на полягане

хектолитрово 
тегло “W” индекс ЧХС

+++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ +++
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КАК СЕ ПРЕНАСЯ?

Вектор и преносител на вируса са листни въшки. Умерените и 
силно вирулентни щамове на BYDV се пренасят от видовете Rhopa-
losiphum padi и Sitobion avenae, който е считан за най-вредоносен 
за условията на България.

ПРИЧИНИТЕЛ НА БОЛЕСТТА  

Жълтото ечемичено вджуджаване е вирусна болест с голяма 
икономическа значимост за ечемика, а също и за пшеницата, поради 
съществени загуби в добива, до които може да доведе. В България са 
установени щамове на BYDV с различна вирулентност.

Пример за такъв сорт, както и за непрекъснатата успешна развойна дейност на компанията 
е новият сорт ечемик LG ЗЕБРА. Той притежава вече спомената генетическа устойчивост на 
икономически най-важната вирусна болест по тази култура – Жълто ечемичено вджуджаване 
(BYDV). LG ЗЕБРА е поредният отговор, който селекцията на Лимагрейн дава като решение 
на проблема с полягането при ечемика. Много добра толерантност на полягане имат и 
пивоварните сортове КАЗАНОВА и КАЛИПСО. 

Новите сортове ЗАНЗИБАР, РАФАЕЛА, LG ЗЕБРА и КАЛИПСО притежават морфологични 
и биологични характеристики, резултат от целенасочена селекция. Те са свързани със 
здравина на основата на стъблото, по-късо последно междувъзлие под класа и ограничено 
привеждане на класа в периода на узряване, толерантност на оронване на класовете и др.
Всички тези белези допълват стопанския и агрономически профил на сортовете и извеждат 
защитата на потенциала за добив на високо ниво.

ЖЪЛТО ЕЧЕМИЧЕНО ВДЖУДЖАВАНЕечемикИновациите винаги са били 
движеща сила в компанията 
и затова и този сезон можем 
да предложим сорт, който 
надгражда утвърдените добри 
практики при познатите 
Казанова, Герлах и Занзибар, 
а именно -  LG Зебра. Този нов 
сорт допълва агрономическия 
си профил с две основни 
характеристики - генетическа 
устойчивост на Жълто 
ечемичено вджуджаване (BYDV, 
може би най-важната вирусна 
болест при тази култура) и 
мозаечни вируси. LG Зебра също 
така се присъединява към 
Занзибар, Казанова¹ и Калипсо¹, 
давайки решение и на проблема 
с полягането при ечемика. 

Всички тези белези допълват 
стопанския и здравен профил 
на сортовете и извеждат 
защитата на потенциала 
за добив при Лимагрейн на 
доказано високо ниво.

¹Включени в препоръчителните 
листи на Европейските 
пивовари.

КАКВИ СА МЕРКИТЕ И МЕТОДИТЕ ЗА БОРБА 
С ВИРУСА НА ЕЧЕМИЧЕНОТО ВДЖУДЖАВАНЕ?

Съществува набор от превантивни мероприятия, който 
включва борба с въшките вектори на болестта още наесен, 
борба срещу самосевки и житни треви. Най-добрата защита 
от този патоген е генетическата устойчивост!

ТЕМА НА ФОКУС

КОГА СЕ ПОЯВЯВА?
Заразяването с вируса става основно през есента, а в определени 
случаи и напролет. Степента на нападение и проявление на 
вируса е в пряка зависимост от наличието и числеността на 
популациите на векторите преносители. Симптомите варират 
според сорта, но пожълтяването и вджуджаването са характерни 
за всички заболели растения. Засегнатите листа стоят изправени, 
а в общия случай почервеняват във връхната си част. Болестта се 
развива на хармани, като започва от най-младите, връхни листа. 
Болните растения изостават в растежа си и имат слабо развита 
коренова система, изправени са нагоре, братят силно и изглеждат 
вджуджени. Силно засегнатите растения от болестта загиват при 
студена зима. Оцелелите растения и новозаболелите напролет, 
не изкласяват или формират дребни класчета, без да образуват 
зърна. В най-общия случай болестта може да доведе до загуби в 
добива на зърно достигащи 45 % до 60 % спрямо здрави посеви!

Чрез прилагането на най-модерните технологични и хибридизационни методи, Лимагрейн 
успя да даде решение на много проблеми с икономическа важност в производството, 
благодарение на сортове толерантни на неприятели, гъбни и вирусни болести, полягане и др.

Наборът от устойчиви на жълто ечемичено вджуджаване сортове, които Лимагрейн 
предлага, прави възможно извеждането на най-ефективен контрол на болестта, независимо 
от агроклиматичните условия и фитосанитарна обстановка на полето. В продължение 
на години Лимагрейн концентрира усилията си върху създаването на високоефективни 
сортове, представящи генетическа устойчивост към жълто ечемичено вджуджаване. Така е 
осигурена защита на растенията през целия период на вегетация – от поникване до узряване. 
Сортовете с генетическа устойчивост са икономически най-изгодното, високоефективно и 
екологично средство за контрол.

Лимагрейн предлага два фуражни сорта ечемик с генетическа устойчивост на жълтото 
ечемичено вджуджаване – най-новото ни предложение от този сезон LG ЗЕБРА и вече 
познатият на фермерите фуражен сорт РАФАЕЛА.

BYDV – Barley Yellow Dwarf Barley yellow dwarf virus, 
ID 1304931703 © aleori | shutterstock.com
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LG ЗЕБРА

Високи добиви и конкурентно представяне при различни нива на добива. 

Много едри зърна и висока маса на 1000 семена за отлични резултати при 
интензивни условия.

Високо хектолитрово тегло и сигурност при условия на засушаване в периода на 
наливане и узряване на зърното.

Висока защита от полягане на посевите и икономически важните болести за 
реализиране на потенциала за добив.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ С LG ЗЕБРА

LG ЗЕБРА е нов сорт фуражен ечемик с отлична 
продуктивност и много добър агрономически и здравен 
профил. Показва стабилни и конкурентни резултати през 
периода на официално сортоизпитване.

ЗА СОРТА

Подходящ за широко 
райониране

Много добра 
толерантност 
на полягане

Много добър здравен профил 
спрямо икономически важните 

болести при ечемика 
Генетическа устойчивост на Жълто 
ечемичено вджуджаване (BYDV) 

и Мозаечен вирус (BYMV)

Висока продуктивна 
братимост

Сеитбена норма

кълняеми 
семена на м2

450
Препоръки

Препоръчва се отглеждане при добър 
агрофон и балансирано торене. 

Да се засява в нормалните за района 
агротехнически срокове.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА LG ЗЕБРА

Средно ранно

6 реден

Около 80 см

Висока

Узряване    

Тип на класа    

Височина    

Маса на 1000 семена

Много добра 
сухоустойчивост

+++ ++ +отлична много добра добра

добив братимост зимо-
устойчивост

сухо-
устойчивост

устойчивост 
на полягане

маса на 1000 
семена

хектолитрово 
тегло

+++ ++ ++ ++ +++ ++ +++
ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК

ЗИМЕН МНОГОРЕДЕН

Среден стандарт
LG ЗЕБРА

Селановци

1200

1000

800

600

400

200

0

Бръшлен Бургас

Средни резултати за 2017-2019

2019 20192018 2018 20182017 2017 2017

1060

700 759.4 788.8 781

643.1

986.75

787

1011.6

942

692.3
740.3

995

890.3

Раднево Чепинци
2019 20192018 20182017 2017

714

857.3

433

565.9 532.3
620.1

875 886.3

557

697.5
617

849.5
935.6

673.8

НОВ
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ЗАНЗИБАР

Разгръщане на максимума от потенциала за добив при интензивни условия 
благодарение на висока маса на 1000 семена. 

Толерантност на засушаване и високо хектолитрово тегло, подсигуряващи 
конкурентни резултати при всякакви условия на отглеждане.

Изключително надеждно поведение на полето, благодарение на отличния здравен 
и агрономически профил.

Много добра братимост и изравненост на братята. Дълги класове и едри зърна.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ С ЗАНЗИБАР

ЗАНЗИБАР е интензивен, високопродуктивен сорт от ново 
поколение. Отлично адаптиран към местните условия, 
постига високи и стабилни резултати по години и локации. 
Еталон по показателя “устойчивост на полягане”.

ЗА СОРТА ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗАНЗИБАР

Средно ранно

6 реден

Около 90 см

Много висока

Узряване    

Тип на класа    

Височина    

Маса на 1000 семена

Сеитбена норма

кълняеми 
семена на м2

450
Препоръки

Не се препоръчва отглеждане 
на слаби почви с много лек 

механичен състав и практикуване 
на късни сеитби.

Подходящ за широко 
райониране

Отлична толерантност 
на полягане

Много добър здравен 
профил спрямо 

икономически важните 
болести при ечемика

Висока продуктивна 
братимост

Добра 
сухоустойчивост

добив братимост зимо-
устойчивост

сухо-
устойчивост

устойчивост 
на полягане

маса на 1000 
семена

хектолитрово 
тегло

+++ ++ ++ ++ +++ +++ +++

+++ ++ +отлична много добра добра

ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК
ЗИМЕН МНОГОРЕДЕН

* масов посевРЕЗУЛТАТИ ЕЧЕМИК 2019 г., добив в кг/дка

с. ДИНЕВО
обл. ХАСКОВО

с. СТОЖЕР
обл. ДОБРИЧ

с. КОЛАРЦИ
обл. ТЕРВЕЛ

с. КАЛИПЕТРОВО
обл. СИЛИСТРА

с. КОБИЛЯК
обл. МОНТАНА

кв. МАКАК
гр. ШУМЕН

с. ПАСКАЛЕВО
обл. ДОБРИЧ

с. ДОБРОТИЧ
обл. ВАРНА

с. ТЮЛЕНОВО
обл. ШАБЛА

с. БЕЛОГРАДЕЦ
обл. ВАРНА

гр. КАРНОБАТ
обл. БУРГАС

гр. КЕРМЕН
обл. СЛИВЕН

с. ГЕЦОВО
обл. РАЗГРАД

с. МАЙОР УЗУНОВО
обл. ВИДИН

573 860 650598 637 629 848 704845

с. КОПРИНКА
обл. СТАРА ЗАГОРА

с. ТЮЛЕНОВО
обл. ДОБРИЧ

с. БЕЛИ БРЯГ
обл. СТАРА ЗАГОРА

с. КОЛАРЦИ
обл. ДОБРИЧ

900 850 845629 685 814 1070 945850
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Отлично адаптиран сорт с много добра зимоустойчивост и възможност за 
реализиране на високи добиви при местните условия.

Ефективно поведение при умерени по сила засушавания през вегетацията и 
поддържане на стабилни добиви.

Отлично балансиран здравен профил, даващ предимство при отглеждане на 
полета с наличие на комплекса болести.

Висок коефициент на братене и висока маса на 1000 семена. Отлично представяне 
при интензивни условия.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ С ГЕРЛАХ

ГЕРЛАХ е добре познат и доказал се в България сорт с висок 
потенциал за добив и отлична стабилност в представянето. 
Генетика, работеща ефективно при климатичен стрес, 
засушаване и усложнена фитопатологична обстановка.

ЗА СОРТА

Сеитбена норма

кълняеми 
семена на м2

450
Препоръки

За получаване на максимални добиви 
изисква добър агрофон на отглеждане. 

Късни сеитби не са препоръчителни.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЕРЛАХ

Средно ранно

6 реден

около 80 см

Висока

Узряване    

Тип на класа    

Височина    

Маса на 1000 семена

Подходящ за широко 
райониране

Много добра 
толерантност на полягане

Отличен здравен профил 
спрямо икономически 

важните болести 
при ечемика

Висока продуктивна 
братимост

ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК - ЗИМЕН МНОГОРЕДЕН

ГЕРЛАХ

Отлична 
сухоустойчивост

+++ ++ +отлична много добра добра

добив братимост зимо-
устойчивост

сухо-
устойчивост

устойчивост 
на полягане

маса на 1000 
семена

хектолитрово 
тегло

+++ ++ ++ +++ ++ +++ +++

»
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»

Сорт, включен в препоръчителните листи на Европейските пивовари. Отлично 
качество на продукцията за производство на висококачествен малц. 

Отлични резултати при местните агроклиматични условия. Притежава висока маса 
на 1000 семена и надгражда в добива при интензивни условия.

Висок коефициент на братене и много добри компенсаторни възможности в хода 
на вегетация.

Много добро поведение при умерени засушавания, гарантиращо стабилни 
резултати на жътва.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ С КАЗАНОВА

КАЗАНОВА е пивоварен сорт с лидерска позиция в своето 
направление. Предлага отличен потенциал за добив и 
високи качествени показатели на произведеното зърно. 
Показва трайна стабилност в поведението на полето и 
крайните резултати.

ЗА СОРТА

Сеитбена норма

кълняеми 
семена на м2

450
Препоръки

Препоръчва се осигуряване на добър 
агрофон и балансирано торене.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КАЗАНОВА

Средно ранно

2 реден

Около 80 см

Много висока

Узряване    

Тип на класа    

Височина    

Маса на 1000 семена

ПИВОВАРЕН ЕЧЕМИК - ЗИМЕН ДВУРЕДЕН

Подходящ за широко 
райониране

Отлична толерантност 
на полягане

Отлична защитеност 
от основните болести 

при ечемика

Много висока 
продуктивна братимост

КАЗАНОВА

Много добра 
сухоустойчивост

+++ ++ +отлична много добра добра

добив братимост зимо-
устойчивост

сухо-
устойчивост

устойчивост 
на полягане

маса на 1000 
семена

хектолитрово 
тегло

+++ +++ ++ ++ ++ +++ +++
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КАЛИПСО

Високи качествени показатели на продукцията в направление за пивоварната 
индустрия. Сорт включен в препоръчителните листи на пивоварите в Европа. 

Много добра адаптираност към местните агроклиматични условия и отлична 
зимоустойчивост.

Висококонкурентно представяне, обусловено от характеристиките на класа и много 
високата маса на 1000 семена. 

Много добър здравен и агрономически профил, предлагащ сигурност на полето.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ С КАЛИПСО

КАЛИПСО е сорт пивоварен ечемик, съчетаващ много висок 
потенциал за добив и последните новости в селекцията на 
ечемика. Притежава много добри технологични качества за 
производство на малц. Одобрен от CBMO Франция.

ЗА СОРТА

Средно ранно

2 реден

80-90 см

Много висока

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КАЛИПСО

Узряване    

Тип на класа    

Височина    

Маса на 1000 семена

Сеитбена норма

кълняеми 
семена на м2

450
Препоръки

Препоръчва се отглеждане при 
висок агрофон и на почви с добро 

естествено плодородие.

Подходящ за широко 
райониране 

Много добра 
толерантност на полягане

Добър здравен профил 
спрямо основните болести 
Генетическа устойчивост на 

вирози - BMMV и BYMV 1 

Висока продуктивна 
братимост

Много добра 
сухоустойчивост

добив братимост зимо-
устойчивост

сухо-
устойчивост

устойчивост 
на полягане

маса на 1000 
семена

хектолитрово 
тегло

+++ ++ ++ ++ ++ +++ +++

+++ ++ +отлична много добра добра

ПИВОВАРЕН ЕЧЕМИК
ЗИМЕН ДВУРЕДЕН

* масов посевРЕЗУЛТАТИ ЕЧЕМИК 2019 г., добив в кг/дка

с. ДИНЕВО
обл. ХАСКОВО

с. ТЮЛЕНОВО
обл. ДОБРИЧ

с. КОЛАРЦИ
обл. ТЕРВЕЛ

с. СТОЖЕР
обл. ДОБРИЧ

с. КОБИЛЯК
обл. МОНТАНА

с. ДОБРОТИЧ
обл. ВАРНА

с. ПАСКАЛЕВО
обл. ДОБРИЧ

с. БЕЛОГРАДЕЦ
обл. ВАРНАЖ

с. ТЮЛЕНОВО
обл. ШАБЛА

с. КАЛИПЕТРОВО
обл. СИЛИСТРА

кв. МАКАК
гр. ШУМЕН

гр. КАРНОБАТ
обл. БУРГАС

с. МАЙОР УЗУНОВО
обл. ВИДИН

670 662 601610 724 837 731896

с. КОПРИНКА
обл. СТАРА ЗАГОРА

с. КОЛАРЦИ
обл. ДОБРИЧ

с. БЕЛИ БРЯГ
обл. СТАРА ЗАГОРА

с. ГЕЦОВО
обл. РАЗГРАД

600 819 837724 737 619 800 602915

5756



»
»
»

» Отлична продуктивност, съчетана с добра зимоустойчивост и стабилност в крайните 
резултати. 

Висок коефициент на братене и много висока маса на 1000 семена. Реализира 
максимални резултати при интензивни условия.

Много добър здравен профил, предлагащ генетическа устойчивост на най-опасната 
вирусна болест по ечемика - Жълто ечемичено вджуджаване.

Добра толерантност на умерени по сила засушавания.

КАКВО ПОЛУЧАВАМЕ С РАФАЕЛА

РАФАЕЛА

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РАФАЕЛА

Средно ранно

6 реден

80-90 см

Много висока

Узряване    

Тип на класа    

Височина    

Маса на 1000 семена

РАФАЕЛА е сорт с много висок потенциал за добив и важни 
стопански качества. Притежава много добър здравен профил, 
подпомагащ стабилното му представяне включително на 
полета с усложнена фитопатологична обстановка.

ЗА СОРТА

Сеитбена норма

кълняеми 
семена на м2

450
Препоръки

Препоръчва се осигуряване 
на добър агрофон. Изисква 

оптимални срокове на сеитба 
и балансирано торене. 

Подходящ за широко 
райониране

Добра устойчивост 
на полягане

 Много добра толерантност 
на основните болести 

Отлична устойчивост на мрежести петна 
Генетически устойчив на BYDV - Жълто 

ечемичено вджуджаване

Висока продуктивна 
братимост

Много добра 
сухоустойчивост

добив братимост зимо-
устойчивост

сухо-
устойчивост

устойчивост 
на полягане

маса на 1000 
семена

хектолитрово 
тегло

+++ ++ + ++ ++ +++ ++

+++ ++ +отлична много добра добра

ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК
ЗИМЕН МНОГОРЕДЕН

* масов посевРЕЗУЛТАТИ ЕЧЕМИК 2019 г., добив в кг/дка

с. ДИНЕВО
обл. ХАСКОВО

с. СТОЖЕР
обл. ДОБРИЧ

с. КОЛАРЦИ
обл. ТЕРВЕЛ

с. КАЛИПЕТРОВО
обл. СИЛИСТРА

с. КОБИЛЯК
обл. МОНТАНА

кв. МАКАК
гр. ШУМЕН

с. ПАСКАЛЕВО
обл. ДОБРИЧ

с. ДОБРОТИЧ
обл. ВАРНА

с. ТЮЛЕНОВО
обл. ШАБЛА

с. БЕЛОГРАДЕЦ
обл. ВАРНА

гр. КАРНОБАТ
обл. БУРГАС

гр. КЕРМЕН
обл. СЛИВЕН

с. ГЕЦОВО
обл. РАЗГРАД

с. МАЙОР УЗУНОВО
обл. ВИДИН

546 670 650671 678 676 936 750760

с. КОПРИНКА
обл. СТАРА ЗАГОРА

с. ТЮЛЕНОВО
обл. ДОБРИЧ

с. БЕЛИ БРЯГ
обл. СТАРА ЗАГОРА

с. КОЛАРЦИ
обл. ДОБРИЧ

850 821 760676 636 888 1176 987900

ЕКСКЛУЗИВНО ОТ

5958



НОВИНИ ОТ ЛИМАГРЕЙН

Като безспорен лидер на пазара на пшеница в 
България през последните години и с пазарен 
дял достигащ половината от всички засети 
площи в страната за сезон 2019-2020¹, ние от 
Лимагрейн си даваме сметка за огромната 
отговорност, която носим за формирането на 
тенденциите при тази култура.

Затова и екипът ни от опитни селекционери 
неуморно работи по разработването на 
нови сортове житни култури. В тази връзка 
с нетърпение съобщаваме новината, че 
Лимагрейн е вече в последен етап на изпитване 
на най-новия си високодобивен продукт  – 
АРНОВА, който може да наблюдавате и на 
демо участъци в страната.

НОВИЯ ВИСОКОДОБИВЕН СОРТ ПШЕНИЦА

»

» АРНОВА е продукт, който ще обогати портфолиото на Лимагрейн, с висока конкурентност и 
стабилно поведение при широк диапазон от агроклиматични условия, благодарение на високата 
маса на 1000 семена и високото хектолитрово тегло. Това е един отлично адаптиран сорт 
пшеница с много добра зимоустойчивост, не е фоточувствителен и има чудесни компенсаторни 
възможности в хода на вегетация.

АРНОВА е поглед напред, символ на различното, едно уникално съчетание от висок потенциал 
за добив и много добри хлебопекарни свойства.

¹ Официално пазарно проучване „Житни култури“ на Клефман, България за сезон 2019-2020 г.
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LG АРНОВА

+++ ++ +отлична много добра добра

добив братимост зимо-
устойчивост

сухо-
устойчивост

устойчивост 
на полягане

хектолитрово 
тегло “W” индекс ЧХС

+++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++

ОЧАКВАЙТЕ

»

»• Анита Гергова 
Търговски мениджър Северозападна 
България 
088 721 9367

• Любомир Илиев 
Видин, Враца, Монтана, София
088 961 2994

• Здравко Ангелов 
Плевен, Ловеч, Велико Търново
 088 631 8567

• Радостин Вушков
Разград, Русе, Велико Търново
088 630 5984

• Стефан Стефанов
Добрич, Силистра
088 204 0684

• Димитър Петъков
Добрич, Силистра
088 293 5812

• Христо Христов
Търговски мениджър Южна България
088 689 9156

• Петър Петров 
Варна, Шумен, Търговище 
088 252 1763

• Георги Караиванов
Ямбол, Бургас
088 438 8475

• Диман Димов
Стара Загора, Сливен 
088 866 2040

• Кирил Анов
Пазарджик, Пловдив, Хасково
088 777 0901

Търговски екип Лимагрейн
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