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LG рапица
Имаме цялата информация и опит

• Селекция с изключителни възможности и доказана стабилност
•  Пълен пакет от специални качества: генетическа устойчивост на Жълта вироза, 

Фома и разпукване на шушулките  
• Бърз първоначален старт и развитие: СТАРТ+
• Хибриди с по-ефективно усвояване на азот: N-Flex генетика
• Толерантност на Синя китка

www.lgseeds.bg 

Breeding your profi t 

РЕШЕНИЯ И ПОСТОЯННИ ИНОВАЦИИ В РАПИЦАТА ОТ LG



През последните години Лимагрейн затвърди своите позиции при зимната 
маслодайна рапица благодарение на системен мониторинг и непрекъснато над-
граждане на генетиката. 

Селекционерите на компанията успяха да намерят решение на проблемите с 
най-голямо стопанско значение – Жълта вироза, Разпукване на шушулките, Фома, 
Бърз първоначален старт и установяване на посева, Сухо- и Зимоустойчивост, 
Синя китка. Това е част от премиум пакета с предимства, който LG хибридите 
притежават. 

И тъй като иновациите винаги са били движеща сила, от сезон 2021 г. към 
всичко изброено, вече можем да добавим и портфолио от рапични хибриди с 
ефективно усвояване на азот (N-Flex генетика).
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LG АВИРОН
Всичко в един продукт

• Забележителен потенциал за добив
• Стабилност в представянето установена при всякакви условия и нива на добив
•  Уникална комбинация от генетическа устойчивост на Жълта вироза, двойна защита срещу 

Фома, неразпукливост на шушулките
• Толерантност на Синя китка
• Бърз първоначален старт и развитие: СТАРТ+

www.lgseeds.bg 

СЪЧЕТАНИЕ ОТ КАЧЕСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ВИСОКИ ЦЕЛИ
НАЙ-НОВИЯТ

ХИБРИД ОТ LG

Breeding your profi t 

НАЙ-НОВИЯТ



Основни характеристики
  Най-новата N-Flex генетика от Лимагрейн с ефективно усвояване на азот

  Генетическа устойчивост на Жълта вироза

  Генетическа устойчивост на Разпукване на шушулките

  Генетическа защита срещу Сухо стъблено гниене (Фома) - RLM7 и RLM3

  Доказана толерантност на Синя китка1

  Много добра толерантност на полягане

Бърз първоначален старт  - Старт + хибрид

Препоръчителна 
сеитбена норма:
45-50 к.с./кв.м

Оптимална гъстота на посева: 
35 растения/кв.м

Райониране: 
За широко райониране

Препоръчва се адаптиране на 
посочената сеитбена норма към 
условията на сеитба и техноло-
гията на отглеждане. Целта е 
постигане на оптимална гъстота 
на отглеждане и баланс между 
компонентите на добива. Пре-
поръчва се балансирано ми-
нерално хранене за постигане 
на високи резултати на жътва. 
Хибридът позволява гъвкавост 
в сроковете на сеитба, благода-
рение на бързото първоначал-
но развитие и в същото време 
липсата на склонност към пре-
растване през есента. 

LG АВИРОН е правилният из-
бор, когато почвено-климатич-
ните условия налагат по-късна 
сеитба. С категорично предим-
ство при достигане на оптимал-
на фенофаза, в случай на късно 
поникване на културата.

Препоръки за отглеждане

LG АВИРОН e представител на новата селекция рапични хибриди на Ли-
магрейн, които в допълнение на генетически заложения висок добивен 
потенциал, защита от Жълта вироза и Разпукване на шушулките, представя 
нова важна характеристика  - ефективното усвояване на азот (N-Flex).

LG АВИРОН
 Конвенционален хибрид от ново поколение. 
 Средно ранен. 

¹ Официален опит за развитие, проведен от Limagrain Europe съвместно с АУ Пловдив, 
под ръководството на проф. Т. Тонев. Мониторингът обхваща периода 2018, 2019, 2020г.

ЗИМОУСТОЙЧИВОСТ СТАРТ + СТОП
ЖЪЛТА ВИРОЗА СТОП СИНЯ КИТКАУСТОЙЧИВОСТ 

НА РАЗПУКВАНЕN - FLEX СТОП ФОМА
RLM7+RLM3

yellow rape fl ower 
in the spring
ID: 665353068
By zhaojiankang
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LG АВИРОН
 Основни предпоставки за добрия добив

Зимоустойчивостта е важна агрономическа характеристика за рапицата, 
която защитава генетичния потенциал на растенията, възможността да пре-
зимуват успешно и да възстановят навреме развитието си през пролетта. 

LG АВИРОН притежава много добра зимо-
устойчивост, опазвайки потенциала уста-
новен на полето.

Зимоустойчивост   

ЗИМОУСТОЙЧИВОСТ

Бързият първоначален старт и развитие на рапицата през есента e генети- 
чески обусловена характеристика, която се явява едно от условията за успеш-
но установяване на посеви конкурентни на плевели, вредители и успешното 
презимуване на културата. 

LG АВИРОН има подчертано предимство 
пред факторите, лимитиращи потенциала 
на културата, с отличния си първоначален 
старт и възможности за натрупване на ве-
гетативна маса.

Старт +   

СТАРТ + 

Първите симптоми на Фома се проявяват още през есента във фенофа-
зи от 2-ри до 6-ти лист на рапицата. С развитието си болестта може да 
доведе до отслабване, загиване на младите растения и прореждане на 
посевите още през есента, което понижава в различна степен потенциа-
ла на културата. 

LG АВИРОН предлага най-високата генети-
ческа защита срещу тази основна болест, 
благодарение на комбинацията от RLM7 и 
RLM3 гени.

Фома   

СТОП ФОМА

Жълтата вироза (TuYV) е основната и икономически значима вирусна бо-
лест по рапицата. Вирусът е масово разпространен в Европа и е една от 
причините тази култура да не достига генетичния си потенциал за добив. 
Генетическата устойчивост на Жълта вироза е стандартна характеристи-
ка в селекцията на Лимагрейн.

LG АВИРОН в качеството си на последно 
поколение хибрид рапица, притежава 
тази ценна характеристика и опазва зало-
жения потенциал за добив.

Жълта вироза   

СТОП 
ЖЪЛТА ВИРОЗА

Синя китка е паразитен плевел, силно вредоносен за културата гостопри-
емник, като потенциалните загуби на зърно, които може да причини, са 
в порядъка от 20-40%. Най-ефективният метод за контрол е използване-
то на толерантни хибриди. 

LG АВИРОН е отличен избор, тъй като при-
тежава доказано висока толерантност на 
паразита Синя китка, която показва в мо-
ниторингов полски опит извеждан еже-
годно към Аграрен Университет Пловдив.

Синя китка   

СТОП СИНЯ КИТКА

Устойчивостта на разпукване на шушулките е качество, превърнало се 
в стандарт и задължителен атрибут за селекцията на Лимагрейн при ра-
пицата. Това качество гарантира максимална защита за реколтата при 
неблагоприятни климатични условия в периода около и по време на 
жътва. 

LG АВИРОН показва трайно високи стой-
ности при ежегодно провежданите тесто-
ве за установяване на нивото на нераз-
пукливост и осигурява нужната защита за 
реализиране на високи добиви в произ-
водството.

Разпукване на шушулките   

УСТОЙЧИВОСТ  
НА РАЗПУКВАНЕ

N-FLEX е дефиницията за хибрид, който използва по-ефективно вся-
ка единица наличен азот в почвата, с което се постигат по-стабилни и 
по-конкурентни резултати, в условия, които ограничават достъпността 
на азота в почвата. 

LG АВИРОН e сред малкото хибриди на 
пазара, които предлагат оптимално усво-
яване на този основен за производството 
макроелемент и извличане на максимума 
от направените вложения.

N-FLEX   

N - FLEX
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LG АВИРОН
 Резултати 2020

Показал висока стабилност в пред-
ставянето по години и локации и не-
надминати резултати в Официално из-
питване в редица страни в Европа, LG 
АВИРОН е новото перспективно N-Flex 
попълнение в портфолиото хибриди 
рапица с марката LG за сезон 2021. 

LG АВИРОН е резултат от селекция, 
която се стреми към минимизиране на 
влиянието, което факторите на окол-
ната среда оказват върху културата и 
постигане на генетическия потенциал 
за добив. 

LG АВИРОН притежава силен агро-
номически и здравен профил, който му 
позволява да се справи с почвено-кли-
матичните предизвикателства пред 
културата.
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Harvest - combine at canola 
fi eld stock photo. 
ID: 471511691
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istockphoto.com
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LG амбасадор
посланик на новата селекция

• Впечатляващо представяне на добив и стабилност по време на жътва  
• Все по-предпочитан в производството нов N-Flex конвенционален LG хибрид
•  Пълен пакет от специални качества: генетическа устойчивост срещу Жълта вироза, Фома, 

разпукване на шушулките  
• Бърз първоначален старт и развитие: СТАРТ+
• Толерантност на Cиня китка

www.lgseeds.bg 

НОВО ПОКОЛЕНИЕ ГЕНЕТИКА С ПО-ЕФЕКТИВНО УСВОЯВАНЕ НА АЗОТАПЪРВИЯТ

ХИБРИД ОТ LG

Breeding your profi t



LG АМБАСАДОР
 Конвенционален хибрид от ново поколение. 
 Средно ранен. 

¹ Официален опит за развитие проведен от Limagrain Europe съвместно с АУ Пловдив, 
под ръководството на проф. Т. Тонев. Мониторингът обхваща периода 2018, 2019, 2020 г.

ЗИМОУСТОЙЧИВОСТ СТАРТ + СТОП
ЖЪЛТА ВИРОЗА СТОП СИНЯ КИТКАУСТОЙЧИВОСТ 

НА РАЗПУКВАНЕN - FLEX СТОП ФОМА
RLM7

Основни характеристики
  Първият N-Flex хибрид на Лимагрейн с ефективно усвояване на азот

  Пълна генетическа защита срещу Жълта вироза, Фома (RLM7) и разпукване на 
шушулките.

  Доказана толерантност на Синя китка¹

  Много добра толерантност на полягане

  Много добра зимоустойчивост

Бърз първоначален старт  - Старт + хибрид

Още с лансирането си през сезон 2021 г., LG АМБАСАДОР се нареди в Топ 
10 на най-засяваните хибриди в 10-те основни страни производителки на 
рапица в Европа. (Източник: Панел Kleffmann/Kynetec, Април 2021 г.)

Това е поредното признание за екипа от селекционери на Лимагрейн.

Препоръчителна 
сеитбена норма:
45-50 к.с./кв.м

Оптимална гъстота на посева: 
35 растения/кв.м

Райониране: 
За широко райониране

Препоръчва се адаптиране на 
посевната норма към условията 
на сеитба и технологията на от-
глеждане. Постигането на опти-
мална гъстота на отглеждане и 
баланс между компонентите на 
добива е от ключoво значение 
за добре развити и хомогенни 
посеви. Препоръчва се балан-
сирано хранене на растенията, 
с цел разгръщане на потенциала 
на хибрида. Хибридът позво-
лява гъвкавост в сроковете на 
сеитба, благодарение на бързия 
първоначален старт и последва-
щото установяване на посева. 
LG АМБАСАДОР е много добър 
избор, когато почвено-клима-
тичните условия налагат по-къс-
на сеитба. С категорично пре-
димство при достигане на 
оптимална фенофаза, също в 
случай на късно поникване на 
културата.

Препоръки за отглеждане

pictures of a beauti ful 
yellow rape fi eld close-up 
and with horizon view
ID: 1066876828
By Pickone
istockphoto.com Р
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LG АМБАСАДОР
 Основни предпоставки за добрия добив

Устойчивостта на рапицата към ниски зимни температури е генетически 
обусловена, но зависи от фенофазата на културата и наличието на повреди 
от неприятели преди настъпване на зимата. Добре опазените и в оптимал-
на фенофаза рапични посеви могат да устоят на температури до  -18°С. 

LG АМБАСАДОР притежава много добра 
зимоустойчивост, която спомага за успеш-
но презимуване на посевите.

Зимоустойчивост   

ЗИМОУСТОЙЧИВОСТ

Бързият първоначален старт на рапицата до достигане на фенофаза 2-3-
ти лист и интензивното ú развитие след това, предполагат заглушаване 
на плевелите в посева и предимство на културата при усвояване на вне-
сените в почвата хранителни вещества. 

LG АМБАСАДОР е ярък пример за хибрид 
с отличен първоначален старт и бързо 
развитие през есенната вегетация, за ус-
тановяване на потенциала на полето при 
всякакви условия.

Старт +   

СТАРТ + 

Сухото стъблено гниене (Фома) е eдна от двете най-разпространени и 
опасни гъбни болести по рапицата. Щетите върху производството от 
развитието на болестта през пролетта се изразяват в загуба на добив, 
вследствие на ранно полягане в периода от цъфтеж до узряване и неиз-
хранено зърно с ниска маса на 1000 семена и лошо качество. 

LG АМБАСАДОР дава  предимство чрез 
RLM7 ген за устойчивост, като опазва ра-
пицата от повреди и съхранява генетич-
ния потенциал за добив.

Фома   

СТОП ФОМА

Жълтата вироза (TuYV) може да понижи добива с около 30 - 45%. Огра-
ничената ефикасност на различните методи за контрол над векторите на 
вируса, прави LG хибридите с генетическа устойчивост на Жълта вироза 
много ценни, тъй като дават генерално решение на този проблем. 

LG АМБАСАДОР е отличен избор за сорто-
вата структура на стопанствата при кон-
трола на вируса и постигането на трайни и 
високи резултати в производствотo.

Жълта вироза   

СТОП 
ЖЪЛТА ВИРОЗА

Синя китка е потенциален проблем при рапицата, установен в опреде-
лени райони на страната. Широкият кръг от гостоприемници и запаз-
ването му в почвата повече от 10 години, правят борбата с паразита 
трудна и логично накланя везните в полза на толерантни на Синя китка 
рапични хибриди.

LG АМБАСАДОР притежава отлична толе-
рантост на Синя китка, доказана в реални 
условия в ежегодно извеждания монито-
ринг към Аграрен Университет Пловдив.

Синя китка   

СТОП СИНЯ КИТКА

Устойчивите на разпукване на шушулките хибриди удължават периода 
на прибиране на реколтата със 7-10 дни. По-широкият отворен прозо-
рец за жътва е ключово предимство за всяко стопанство и особено тези 
с големи площи от тази култура, където узряването на полетата настъпва 
сравнително по едно и също време. 

LG АМБАСАДОР постига надграждане при 
неразпукливостта на шушулките и е при-
мер за висока ефективност при опазване-
то на добива преди и по време на жътва.

Разпукване на шушулките   

УСТОЙЧИВОСТ  
НА РАЗПУКВАНЕ

N-FLEX е характеристика на новото поколение хибриди на Лимагрейн. 
Селекцията на компанията дава генетично 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. 

LG АМБАСАДОР е първият хибрид на Ли-
магрейн, представил тази характеристика, 
и доказал качествата си в система от опи-
ти за развитие, при различни нива на азот 
в почвата.

N-FLEX   

N - FLEX
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LG АМБАСАДОР
 Резултати 2020
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Тема на фокус:

ЕФЕКТИВНО УСВОЯВАНЕ НА АЗОТ:  НОВА ТЕНДЕНЦИЯ ПРИ РАПИЦАТА

Фиг. 1

Неразтворени азотни гранули 
15 дни след внасяне на тора
Дата: 10 април

Поддържане на нормален добив при ограничен достъп на азот, 
докато постигаме висок добив при оптимално азотно хранене

Защо е трудно да се управлява 
процеса по внасяне на азот?

По правило азотът е много труден за контролиране и оптимални условия 
за торене са рядкост. Всъщност приложението на точната форма и правилна-
та норма на азот и то в точния момент, се оказват много сложна за планиране 
техническа стъпка, дори при високата техническа обезпеченост на стопанствата, 
платформите и прогнозните модели, подпомагащи вземането на решение. 

Трудностите при предвиждане на необходимата азотна торова норма за вна-
сяне, правят крайния добив обект на несигурност до края на сезона. Част от не-
известните, пред които се изправят стопанствата:

•  Влажното време през зимата води до освобождаване на азот и възпре-
пятства обезпечаване на растенията с азот рано през пролетта.

•  Сухото време през пролетта може да ограничи разтварянето на торта 
(Фиг.1)

•  Студеното време свежда до минимум минерализацията на органичните 
вещества, а оттам и количеството на наличен азот в почвата.

Aзотът е основен компонент 
за растежа, развитието и фор-
мирането на добива при зимна-
та маслодайна рапица. Азбучна 
истина е, че ако рапичното рас-
тение има достатъчно количество 
достъпен азот, то може да реали-
зира своя генетичен потенциал 
за добив. И обратно, когато има 
недостиг, то рапицата може да 
изпита силен „глад“. Последици-
те от този недостиг са потиснат 
растеж и намаляване на добива. 

Азотът: основен фактор 
за формиране на добива

Фиг. 2
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Тема на фокус:

ЕФЕКТИВНО УСВОЯВАНЕ НА АЗОТ:  НОВА ТЕНДЕНЦИЯ ПРИ РАПИЦАТА
N - FLEX

Резултати от изследователски опити с понижена торова N норма 
(-8 кг/дка или 20% по-ниска норма спрямо оптималната) 
Заб.: Оптималното N торене е съобразено с практиките на стопанството. 

LG АМБАСАДОР LG АМБАСАДОРКОНТРОЛА КОНТРОЛА

Генетически решения от Лимагрейн
Всички тези проблеми карат селекционерите да търсят оптимални решения, 

взимайки под внимание риска от неоптимално торене.  В тази връзка генетиката 
отново се явява възможност за преодоляване на изброените по-горе неизвест-
ни, като предлага набор от хибриди рапица, постигащи от една страна максимал-
ни добиви с оптимално предлагане на азот, и в същото време са по-малко чувст-
вителни при ограничено наличие на азот в сравнение със стандартната генетика 
(Фиг.2)

В Лимагрейн наричаме хибридите, които имат установено по-ефективно ус-
вояване на азот – N-Flex хибриди.

През 2020 г. LG официално лансира първия N-Flex хибрид от ново поколение (с 
оптимално усвояване на азот) – LG АМБАСАДОР.

През сеитбена кампания 2021 г. към N-Flex портофлиото вече се присъединява 
LG АВИРОН. 

N-FLEX хибридите рапица на-
маляват негативните последствия 
от съществуващите ограничения, 
имайки способността да оптими-
зират наличния азот в почвата по 
време на вегетацията. Проявяват 
повече пластичност и постигат 
по-висока ефективност на усво-
яване на наличния азот и преиз-
ползването му в растението, като 
така понасят по-добре спонтан-
ния недостиг на азот в почвата
(фиг. 3-4). 

Фиг. 3 Фиг. 4
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LG архитект
проектирай добива

• Отлична продуктивност и доказана стабилност в представянето
•  Пълен пакет от специални качества: генетическа защита от Жълта вироза, 

Фома и разпукване на шушулките
• Бърз първоначален старт и развитие: СТАРТ+
• Толерантност на Синя китка

www.lgseeds.bg 

НАЙ-ПРЕДПОЧИТАНИЯТ КОНВЕНЦИОНАЛЕН ХИБРИД РАПИЦА ЗА 2020

Breeding your profi t

В БЪЛГАРИЯ1
ПО ЗАСЕТИ ПЛОЩИ СЕЗОН 2020

По данни на
КЛЕФМАН/KYNETEC

ПАНЕЛ РАПИЦА
сезон 2020/2021



LG АРХИТЕКТ
 Конвенционален хибрид. Средно късен. 

¹ Източник: Клефман Рипорт Рапица 2021г.
2  Официален опит за развитие, проведен от Limagrain Europe, съвместно с АУ Пловдив под 

ръководството на проф. Т. Тонев. Мониторингът обхваща периода 2018, 2019, 2020 г.

ЗИМОУСТОЙЧИВОСТ СТАРТ + СТОП
ЖЪЛТА ВИРОЗА СТОП СИНЯ КИТКАУСТОЙЧИВОСТ 

НА РАЗПУКВАНЕ СТОП ФОМА

Основни характеристики
  Хибрид №1 по засети площи в България през 2020 г ¹ 

  Хибрид №1 по засети площи в Европа за 3-та поредна година ¹

  Висока оценка за стабилността в представянето на хибрида 
и постигането на отлични резултати в края на сезона

  Доказана толерантност на Синя китка2

  Отлична толерантност на полягане

  Много добра зимоустойчивост

Високите добиви при рапицата са резултат от комбинацията от добри сто-
пански практики и изброените тук специални качества и основни агрономи-
чески характеристики. 

Препоръчителна 
сеитбена норма:
45-50 к.с./кв.м

Оптимална гъстота на посева: 
35 растения/кв.м

Райониране: 
За широко райониране

Препоръчва се практикуване 
на сеитбена норма, целяща да 
се постигне оптимална гъстота 
на отглеждане и баланс меж-
ду основните компоненти на 
добива. Препоръчва се балан-
сирано минерално хранене за 
оползотворяване на потенциа-
ла за добив. Хибридът се справя 
успешно с отклонения в сроко-
вете на сеитба, благодарение 
на бързото първоначално раз-
витие и в същото време липса-
та на склонност към прераства-
не през есента. LG АРХИТЕКТ 
оправдава доверието, когато 
почвено-климатичните условия 
налагат по-късна сеитба. С кате-
горично предимство при дости-
гане на оптимална фенофаза, в 
случай на късно поникване на 
културата.

Препоръки за отглеждане

Rape Field
ID: 157168273
By AVTG
istockphoto.com Р
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LG АРХИТЕКТ
 Основни предпоставки за добрия добив

При изпитване и подбор на хибридите по отношение на тяхната студо-
устойчивост, Лимагрейн позиционира част от опитите си за развитие на 
локации с типичен континентален климат. 

При такива условия на опитни и произ-
водствени полета в централна и северна 
Европа, LG АРХИТЕКТ доказва отличната си 
студоустойчивост и адаптивност към тежки 
зимни условия.

Зимоустойчивост   

ЗИМОУСТОЙЧИВОСТ

Бързият първоначален старт и интензивно развитие през есента е ге-
нетически обусловена характеристика, силно застъпена в селекцията на 
Лимагрейн при хибридите рапица. Днес това качество е все по-ценно 
поради предимствата, които осуигурява при сеитби извън агротехниче-
ските срокове и късно поникване на културата при достигане на опти-
мална фенофаза за презимуване. 

LG АРХИТЕКТ се откроява с бърз старт след 
поникване и много добро развитие преди 
настъпване на зимата.

Старт +   

СТАРТ + 

Сухото стъблено гниене (Фома) запазва жизнеността си в почвата от 4 
до 7 години. Всяка година съществува риск от развитието на болестта 
в посевите с рапица. Потенциалните загуби на добив, които могат да 
бъдат отчетени, вследствие вредната дейност на Фома, са от порядъка 
на 15-20%. 

LG АРХИТЕКТ поставя бариера пред пато-
гена, благодарение на високата си поли-
генна устойчивост и дава отлична защита 
за растенията.

Фома   

СТОП ФОМА

Измененията в климата, които отчитаме през есенно-зимния период, чес-
то са предпоставка за по-дълъг период на активност на листните въшки 
вектори на Жълтата вироза. При тези условия, в по-голямата част от слу-
чаите заразяването на рапичните посеви с вируса става още през есента. 

Лимагрейн първа предложи на ферме-
рите в България генетическа устойчивост 
на Жълта вироза с хибрида LG АРХИТЕКТ 
и цяло поколение хибриди, осигуряващи 
защита на посевите от вируса през цялата 
вегетация.

Жълта вироза   

СТОП 
ЖЪЛТА ВИРОЗА

Видимата поява на Синя китка в полетата с рапица се предшества от 
продължило около месец съжителство, при което културата е угнетена от 
паразита и потисната в развитието си. Засегнатите посеви са с понижен 
добивен потенциал.

LG АРХИТЕКТ опазва потенциала на поле-
то, благодарение на високата си толерант-
ност на Синя китка, доказана в монито-
рингов опит изведен за поредна година 
към Аграрен Университет Пловдив.

Синя китка   

СТОП СИНЯ КИТКА

Преждевременното разпукване на шушулките води до преки загуби на 
зърно и значително понижаване на добива. В случай на метеорологично 
събитие разликата в реалните добиви между устойчиви и неустойчиви 
на разпукване хибриди може да достигне до 30-50%, в зависимост от 
интензитета на събитието. 

LG АРХИТЕКТ оползотворява всички пре-
димства на вградения ген за неразпук-
ливост на шушулките и успешно опазва 
реколтата, като свежда риска от загуби на 
зърно до минимум.

Разпукване на шушулките   

УСТОЙЧИВОСТ  
НА РАЗПУКВАНЕ
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LG АРХИТЕКТ
 Резултати 2020
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Тема на фокус:

ЖЪЛТА ВИРОЗА ПО РАПИЦАТА

Жълтата вироза (TuYV) е често срещана, основната и икономически най-зна-
чима вирусна болест по рапицата (вкл. и в България). Възможностите за контрол 
са ограничени и в тази връзка хибридите с генетическа устойчивост на вируса 
остават една от най-сигурните защити. 

Лимагрейн е първият селекционер, който лансира хибрид рапица с генетиче-
ска устойчивост на Жълта вироза през 2016 г. Днес тази защита е задължителен 
атрибут в портфолиото при конвенционалните LG хибриди, а от сезон 2021 г. – 
новият LG Конструктор CL полага началото на тази тенденция и в Клиърфийлд 
технологията.

Вектори преносители на TuYV. Симптоми. 
Преносителят на вируса е Myzus persicae (зелена прасковена листна въшка), 

като заразяването на растенията става основно през есента и в по-малка степен 
през пролетта. 

Някои от най-явните симптоми, причинявани от вируса на Жълта вироза:

• антоцианово оцветяване на листата

• намаляване на площта на листата

• растения с по-нисък хабитус от нормално

• намалена способност за разклоняване

В резултат от развитието на болестта логично се отчита и понижение на до-
бива (до 40% спрямо здрави растения).

Всички описани фактори взети 
заедно, са довели до ситуацията, 
в която се намираме в момента, и 
при която Жълтата вироза е широко 
разпространенa, като болестта се е 
установила трайно в по-голямата 
част от Европейските държави.

Затова и ежегодно се вземат 
проби от повече от 600 локации 
в цяла Европа (Великобритания, 
Франция, Германия, Дания, Пол-
ша, Чехия, Унгария, Украйна, Ру-
мъния, България). На следващ 
етап се установява наличие или 
липса на зараза и степента на на-
падение по локации. България е 
част от европейския мониторинг 
на компанията вече 3-та поредна 
година, а изследваните проби са 
събрани от над 60 локации в ця-
лата страна.

МОНИТОРИНГ 
на Жълта вироза (TuYV)

LG Архитект с генетическа 
устойчивост на Жълта вироза

Хибрид без генетическа 
устойчивост на Жълта вироза
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СТОП
ЖЪЛТА ВИРОЗА

Проблеми.
Няма налични химични средства за третиране на семената за посев. 

В същото време се забелязва все по-голяма устойчивост на листните въшки
към инсектициди (пиретроиди, карбамати). Допълнителен проблем за контрол 
се явява и степента на трудност при подбирането на точния момент за трети-
ране - зелената прасковена листна въшка се разпространява чрез летене през 
дълъг период от време и има широк „прозорец” на активност от края на лятото 
и през есента. Освен това, трудност се явява и начинът, по който се разпростра-
нява заболяването:

-  „трайно” или „повтарящо” се заразяване, при което щом веднъж насекомото 
стане преносител, вирусът остава в него през целия му живот. Това обусла-
вя и големия потенциал на насекомите да инфектират отново и отново кул-
турата.

-  множеството потенциални преносители на вируса, означава че съществуват 
големи рискове за заразяването с него, тъй като вирусът е наличен в живите 
плетове или тревистата растителност около полетата.

-  тревистата растителност като депо на зараза, т.е. широк кръг растения-гос-
топриемници за вируси и техните вектори.

Посоченото досега действително потвърждава, че притежаването на генети-
ческа устойчивост е най-ефективният начин за предпазване на маслодайната 
рапица от Жълта вироза.

Получените резултати от този 
мащабен мониторинг дават по-
глед върху развитието и раз-
пространението на болестта и 
утвърждават Лимагрейн като екс-
перт в подхода към този проблем. 
Но как се стига до момента, в кой-
то към днешна дата генетическа-
та устойчивост на Жълта вироза 
вече е приета за стандарт при 
всички нови хибриди на компа-
нията?

1992 г.
·  1-во растение, естествено 

устойчиво на вирус TuYV - 
идентифицирано в Германия

·  Няколко години селекция за 
идентифициране на устойчиви 
родителски линии

·  Избор на родителски линии с 
добър стопански и агрономи-
чески профил (добив, съдър-
жание на масло, толерантност 
на болести, зимоустойчивост, 
устойчивост на разпукване)

2016 г.
·  на пазара излиза 1-ви хибрид с 

частична устойчивост на TuYV

2019 г.
·  LG Архитект с устойчивост на 

TuYV: най-засяваният сорт в 
България (Източник: панел 
Kleffmann 2021)

През сезон 2020-2021 г. устой-
чивостта на TuYV присъства в над 
90% от портфолиото хибриди 
рапица LG, водеща генетика при 
маслодайната рапица в Европа.

РЕШЕНИЕ ЗА КОНТРОЛА 
на Жълта вироза (TuYV)

LG хибриди с генетическа устойчивост на Жълта вироза

Конвенционални хибриди: 

+ LG АРТЕМИС + LG АРХИТЕКТ + LG АВИРОН + LG АСПЕКТ 
+ LG АМБАСАДОР + LG АНИСТЪН + LG АБСОЛЮТ

Клиърфийлд хибриди:

LG КОНСТРУКТОР Cl + LG СЕСИЛИЯ Cl

Симптоми на Жълта 
вироза. Характерно 
оцветяване на 
листата при липса 
на устойчивост.
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Основни характеристики
  Генетически подобрена устойчивост на разпукване на шушулките

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

  Генетическа устойчивост на Жълта вироза (TuYV)

  Много добра толерантност на полягане

  Много добра зимоустойчивост

Предимства
   Хибрид с отлични продуктивни възможности и съчетание от специални 

качества, осигуряващи трайна стабилност в представянето.

   Бърз първоначален старт и потенциал да натрупва голямо количество био-
маса през есенната вегетация. Посеви конкурентни на плевели, неприятели 
и толерантни на зимни условия.

   Интензивно развитие след фенофаза 2-ри лист до розетка, с възможност 
да компенсира отклонения в сроковете на сеитба или късно поникване.

   Притежава висока М1000 на семената. Много ефективен в надграждане 
на добива при интензивни условия.

   Много добър здравен профил, осигуряващ стабилно представяне, вклю-
чително при наличие на Жълта вироза и Фома в районите на отглеждане.

   Отличен баланс между висока М1000 и потенциал за формиране на голям 
брой шушулки и зърно от единица площ.

Препоръчителна 
сеитбена норма:
45-50 к.с./кв.м

Оптимална гъстота на посева: 
35 растения/кв.м

Райониране: 
За широко райониране

Препоръчва се адаптиране 
на сеитбената норма, пред-
вид условията към момента 
на сеитба и технологията на 
отглеждане, с възможност за 
установяване на посеви с по-
сочената оптимална гъстота 
на отглеждане. 

Добрият агрофон и баланси-
рано минерално хранене поз-
воляват хибрида да постигне 
максимума от продуктивните 
си възможности.

Препоръки за отглеждане

LG АРТЕМИС
 Конвенционален хибрид от ново поколение. 
 Средно ранен. 

ЗИМОУСТОЙЧИВОСТ СТАРТ + СТОП
ЖЪЛТА ВИРОЗА

УСТОЙЧИВОСТ 
НА РАЗПУКВАНЕ СТОП ФОМА

RLM7
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LG АРТЕМИС
 Резултати 2020
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Тема на фокус:

Синя китка при рапицата 
и методи за справяне с проблема

Посев с рапица с много силно 
нападение от Синя китка

Какво е Синя китка? Симптоми.
Синята китка е облигатен паразит без самостоятелно хранене, който си набавя 

хранителните вещества изцяло за сметка на растението гостоприемник, като се 
прихваща с хаустории към кореновата му система.

Синята китка е трудна за откриване в рапичните посеви преди и около фенофа-
за цъфтеж. Наличието на „грудки“ върху корените на растенията може да бъде 
индикатор за присъствието на паразита. Съществуването на зараза става ясно 
видимо в периода, когато рапицата формира шушулките и започва да изхранва 
зърното. Синята китка съжителства с растението гостоприемник около 20-25 дни 
преди видимите прояви т.е. преди появата ú над земята.

Последствия за реколтата
В резултат на взаимоотношенията с паразита нападнатите растения рапица 

биват силно потиснати в развитието си, като се характеризират с:

•  увяхване на листата и по-интензивно отпадане на листна маса

•  намаляване на биомасата като цяло

•  намаляване на броя на шушулките/м²

•  в най-тежките случаи се наблюдава много силно потиснат растеж и отми-
ране на растенията в периода на формиране на шушулките и наливане на 
зърното 

Синя китка e потенциален проблем при маслодайната рапица и при нали-
чие на чувствителен хибрид, в зависимост от плътността на паразита на поле-
то, могат да бъдат отчетени загуби на зърното в порядъка 20-40%. 

Широкият кръг от гостопри-
емници на Синята китка и много 
дългия период от време, в който 
семената запазват жизнеността 
си в почвата (повече от 10 годи-
ни), практически силно ограни-
чава сеитбообръщението като 
възможност за извеждане на 
ефективна борба с паразита. Ма-
щабите на рапичното производ-
ство изключват и възможността 
да се регулира pH на почвата с 
физични методи. 

Това обуславя толерантност-
та на генетиката при рапицата 
към паразита, като много цен-
но качество, защото се явява 
най-ефективното решение и ос-
новен метод за контрол на пара-
зита Синя китка при тази култу-
ра.

МЕТОДИ ЗА БОРБА 
със Синята китка
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СТОП СИНЯ КИТКА

Решения от Лимагрейн
Разклонената “тютюнева“ Синя китка е сложен паразит. Поради това се налага 

провеждане на мониторинг за период от няколко години, преди да се пристъпи 
към класификация на хибридите, по отношение на толерантността им на пара-
зита.

Лимагрейн позиционира една от локациите си в Европа за извеждане на мо-
ниторинг при Синя китка именно в България, тъй като у нас проблемът е особено 
актуален и селекционерите получават възможно най-адекватни резултати за то-
лерантността на LG генетиката. 

Първите опити стартират през есента на 2017 година, съвместно с Аграрен 
Университет - Пловдив, под ръководството на проф. Т. Тонев. В резултат на го-
дините изпитвания, смеем да твърдим, че имаме знания за поведението на LG 
генетиката спрямо паразита Синя китка. 

Тези знания утвърждават следния списък 
с LG хибриди, толерантни на Синя китка:

+ LG АРХИТЕКТ + LG АМБАСАДОР + LG АВИРОН 
+ LG АБСОЛЮТ + LG АНИСТЪН

Комбинирането на различ-
ни подходи за контрол, цели 
да се ограничи вредната дей-
ност на Синя китка:

1.  При възможност да се включ-
ват в сеитбооборота култури 
„фалшиви гостоприемници”, 
потискащи покълването, но не и 
развитието: царевица, лен и др.

2.  По-късен срок на засяване 
(между 1-15 септември), по 
възможност

3.  Почистване на машините и ин-
вентара (източник на замърся-
ване от едно поле на друго)

4.  По-ниска гъстота на отглеждане 
в посева (25-30 растения/м²)

5.  Унищожаване на плевелната и 
тревиста растителност. Някои 
плевели (здравец, лепка) са 
гостоприемници на паразита.

6.  Практики за ограничаване на 
разпространение на паразита, 
застъпени в някои страни са:

 -  Избягване на раздробяване-
то на остатъци от рапица с цел 
да се лимитира въздушното 
разпространение (възможно 
при практикуване на техноло-
гия с минимална или нулева 
обработка на почвата).

 -  Провокиране на повторния 
растеж, с цел намаляване на 
запаса от семена в почвата

 -  Да не се изнасят растителни 
остатъци (фактор за разпрос-
транение на Синя китка)

7.  Избор на хибриди с добра то-
лерантност на паразита Синя 
китка и стабилно поведение 
на заразени полета.

Препоръки

Опит за развитие към АУ Пловдив:
Толерантен хибрид (LG)
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Препоръчителна 
сеитбена норма:
45-50 к.с./кв.м

Оптимална гъстота на посева: 
35 растения/кв.м

Райониране: 
За широко райониране

Препоръчва се сроковете на 
сеитба и  посочената сеитбе-
на норма да се адаптират към 
почвено-климатичните условия 
през есенния период, с цел ус-
тановяване на посеви с препо-
ръчаната оптимална гъстота на 
отглеждане. 

Балансираното минерално 
хранене позволява хибрида да 
оползотвори в максимална сте-
пен потенциала си и да реали-
зира високи резултати в края на 
сезона.

Препоръки за отглеждане

LG АСПЕКТ
 Конвенционален хибрид. Средно ранен.

ЗИМОУСТОЙЧИВОСТ СТАРТ + СТОП
ЖЪЛТА ВИРОЗА

УСТОЙЧИВОСТ 
НА РАЗПУКВАНЕ СТОП ФОМА

Основни характеристики
  Генетически подобрена устойчивост на разпукване на шушулките

  Висока полигенна устойчивост на Сухо стъблено гниене (Фома)

  Генетическа устойчивост на Жълта вироза (TuYV)

  Много добра толерантност на засушаване

  Отлична толерантност на полягане

  Много добра зимоустойчивост

Предимства
 Отличен потенциал за добив и съчетание от специални качества харак-
терни за това поколение хибриди. Впечатляваща стабилност в предствяне-
то по години и локации.

 Много добър първоначален старт и балансирано развитие през есента. 
Няма склонност към прерастване.

 Подсигурява заложения потенциал за добив на полето и успешното пре-
зимуване на културата, като опазва посевите от повреди от ниски зимни 
температури.

 Много надеждно и стабилно поведение в райони с традиционни засуша-
вания в периода от цъфтеж до узряване.

 Отлична защита на установения потенциал за добив от преки загуби на 
зърно, вследствие на полягане в периода от цъфтеж до узряване.

  Притежава висока М1000 на семената, която спомага за стабилното пред-
ставяне и ефективно надграждане при високите нива на добив.
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LG АСПЕКТ
 Резултати 2020
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istockphoto.com
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Посев с LG АМБАСАДОР
Локация: гр. Нова Загора

Тема на фокус:

БЪРЗ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТАРТ И УСТАНОВЯВАНЕ 
НА ПОСЕВА. СТАРТ + ХИБРИДИ ОТ LG.

Минимизиране на риска в ранните 
етапи от вегетацията на културата

Във всички производствени райони първоначалният 
старт и бързото установяване на рапичните посеви е от 
съществено значение за по-нататъшното им развитие и 
нормално презимуване. Добивът при рапицата до голяма 
степен се обуславя именно от фенофазата на развитие и 
състоянието на растенията в началото на зимата.

Климатичните промени и по-ограниченият набор от сред-
ства за справяне с болестите и вредителите при тази кул-
тура, поставят на изпитание реализирането на пълния ú 
потенциал. При тази ситуация бързият старт и способнос-
тта за бързо установяване на рапицата през есента е мно-
го ценно качество. То дава неимоверно предимство при 
нейното отглеждане и управление на рисковете, които 
съществуват в ранните етапи от вегетацията на културата, 
когато растенията са силно чувствителни на повреди от не-
приятели, абиотичен стрес и др.

Основните цели, които трябва да бъдат постигна-
ти през есенната вегетация, са ключови за крайния 
успех при отглеждането на рапица.

-  Бързо достигане на фенофаза 4 същински лис-
та, за да бъдат растенията в посева по-толерант-
ни на повреди от възрастните на листни бълхи и 
да преминат по-бързо през критичните етапи от 
развитието си в началото на вегетацията. 

-  Достигане на 800 г/м² биомаса през есенния пе-
риод.

-  Натрупване на поне 1,5 кг/м² биомаса в началото 
на зимата.

В случай на късно поникване се счита, че рапи-
цата трябва да има поне 4 листа, за да се приеме с 
основание, че има шансовете си за оцеляване.

ЦЕЛ преди настъпване на зимата
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СТАРТ + 

¹ Отбелязано като СТАРТ +

Тема на фокус:

БЪРЗ ПЪРВОНАЧАЛЕН СТАРТ И УСТАНОВЯВАНЕ 
НА ПОСЕВА. СТАРТ + ХИБРИДИ ОТ LG.

Динамика на растежа през есента
в помощ при управление на риска

Срокът на сеитба на рапица е съществена стъпка за пости-
гане на добро начално развитие и по-добро понасяне на 
нападение от неприятели, конкуренцията на плевелите и 
условията през зимата.

Динамиката на растеж на рапицата през есента е един 
от решаващите елементи в борбата за ограничаване на по-
вреди от вредители през есента. Добрата динамика на раз-
витие на рапицата през есента е реална възможност да се 
посрещнат предизвикателствата свързани с късно пониква-
не, нападение от неприятели, развитие на плевели и да се 
сведат до минимум щетите върху посевите. Физиологично 
много динамичните растения са способни в много по-голя-
ма степен да издържат на нападение от неприятели.

Днес динамиката в развитието на рапицата през есента 
се разглежда като генетичен инструмент в управлението на 
риска при отглеждането на тази култура, а есенният растеж 
и развитие при различните хибриди се явява алтернативно 
решение за контрол върху вредителите и плевелите и огра-
ничаване на щетите, които могат да нанесат върху рапично-
то производство.

ПРЕДИМСТВАТА на добрата 
динамика на развитие през есента

LG хибридите рапица имат генетично предимство за оп-
тимизиране на физиологичния контрол върху вредителите 
през есента и подсигуряване на нормално презимуване на 
посевите.

•  повишена толерантност към нападение и повреди от 
вредители (листни бълхи, хоботници и др.).

•  по-добре подготвени посеви за условията през зимата

•  подпомагане на генетически заложената зимоустойчи-
вост на хибридите рапица

Селекция на LG хибриди рапица предлагащи от-
личен първоначален старт и потенциал за натруп-
ване на значително количество биомаса преди зи-
мата. 

Избор на LG хибрид означен със СТАРТ+

Климатът и различните агрономически практики 
ежегодно повлияват растежа и развитието на рапи-
цата. Изборът на хибрид за отглеждане, може да 
бъде от решаващо значение за постигане на здра-
ви, добре развити и конкурентни на биотичен и 
абиотичен стрес посеви.

Портфолиото на LG при маслодайната рапица е 
добре познато със своите хибриди с отличен пър-
воначален старт и енергично развитие през есен-
ната вегетация.

ИЗБОР на правилните хибриди

Стандартна генетика  LG хибрид СТАРТ+

СТАРТ + хибриди от LG - бърз първоначален старт и установяване на посева

Конвенционални хибриди: 

+ LG АРХИТЕКТ + LG Амбасадор + LG Авирон + LG Артемис + LG Абсолют
Клиърфийлд хибриди:

LG КОНСТРУКТОР Cl + LG КУБУС Cl + LG КОНРАД Cl + LG КАРЛТЪН Cl + LG СЕСИЛИЯ Cl
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Основни характеристики
  Генетически подобрена устойчивост на разпукване на шушулките

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

  Генетическа устойчивост на Жълта вироза (TuYV)

  Толерантен на синя китка

  Добра толерантност на полягане

  Много добра зимоустойчивост

Предимства
 Висок продуктивен потенциал и много добра стабилност в представянето, 
установена при разнообразие от почвено-климатични условия на отглежда-
не.

 Бърз първоначален старт след поникване и много добро развитие в пред-
зимния период.

  Много добре развити растения, с възможност за успешно презимуване и 
своевременно възобновяване на вегетацията напролет. Подсигуряване на 
заложения през есента потенциал за добив.

 Ранозрелостта му спомага да се адаптира към широк спектър от условия 
на отглеждане, включително в райони с традиционни засушавания, където 
постига конкурентни добиви.

  Реализиране на стабилни добиви, дори при наличие на Жълта вироза и 
Фома в районите на отглеждане.

  Притежава отличен баланс между М1000 на семената и брой зърна от 
единица площ.

Препоръчителна 
сеитбена норма:
45-50 к.с./кв.м

Оптимална гъстота на посева: 
35 растения/кв.м

Райониране: 
За широко райониране

Препоръчва се практикуване 
на сеитбена норма, адаптира-
на към условията за сеитба, с 
възможност за установяване на 
нормална гъстота на посева, без 
сериозни отклонения от препо-
ръчаната. 

Препоръчва се балансирано 
минерално хранене и създава-
не на добър агрофон, позволя-
ващи хибрида да реализира ви-
соки резултати на жътва.

Препоръки за отглеждане

LG АНИСТЪН
 Конвенционален хибрид. Средно ранен.

ЗИМОУСТОЙЧИВОСТСТОП
ЖЪЛТА ВИРОЗА СТОП СИНЯ КИТКАУСТОЙЧИВОСТ 

НА РАЗПУКВАНЕ СТОП ФОМА
RLM7
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Основни характеристики
  Генетически подобрена устойчивост на разпукване на шушулките

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

  Генетическа устойчивост на Жълта вироза (TuYV)

  Толерантен на синя китка

  Добра толерантност на полягане

  Много добра зимоустойчивост

Предимства
 Много висок продуктивен потенциал и ефективно надграждане на доби-
ва при интензивни условия на отглеждане.

 Отличен първоначален старт и бързо развитие наесен, с възможност да 
компенсира отклонения в сроковете на сеитба и късно поникване.

 Висок капацитет за натрупване на биомаса през есента и ограничаване 
на развитието на плевелите и повредите от неприятели в посевите през 
този период.

  Много добре развити растения и посеви подготвени за зимни условия. 
Опазва посевите от повреди и защитава установения потенциал на полето.

  Балансиран здравен профил, осигуряващ стабилно представяне, включи-
телно при наличие на Жълта вироза и Фома в районите на отглеждане.

 Отличен баланс между М1000 на семената и брой зърна от  единица 
площ, осигуряващи висока конкурентност в крайните резултати.

Препоръчителна 
сеитбена норма:
45-50 к.с./кв.м

Оптимална гъстота на посева: 
35 растения/кв.м

Райониране: 
За широко райониране

Препоръчва се адаптиране на 
сеитбената норма към услови-
ята на средата и технология на 
отглеждане, с цел постигане на 
оптимална гъстота на посева и 
баланс между компонентите, 
формиращи добива. Развитие-
то през есента го прави много 
добър избор и за късни сеитби. 
Да се избягва прекалено висока 
гъстота на отглеждане. 

Препоръчва се балансирано 
минерално хранене и добър 
агрофон за постигане на макси-
мума от потенциала за добив на 
жътва.

Препоръки за отглеждане

LG АБСОЛЮТ
 Конвенционален хибрид. Средно късен.

Видин
с. Балей

Видин
с. Майор 
Узуново 

Варна
с. Добротич

Видин
с. Ново село 

Варна
с. Орешак

В. Търново
с. Козловец

Русе
гр. Глоджево

В. Търново
с. Хотница

Силистра
с. Малък 

Преславец

Бургас
с. Деветак

Ст. Загора
с. Бял извор

Ст. Загора
с. Преславен

Хасково
с. Странско

Хасково
с. Иваново

482 484
372

478
362 345

479

330*

304
368

452 448 425
362

 Добиви България 2020 г. добив кг/дка

ЗИМОУСТОЙЧИВОСТ СТАРТ + СТОП
ЖЪЛТА ВИРОЗА СТОП СИНЯ КИТКАУСТОЙЧИВОСТ 
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LG КОНСТРУКТОР Cl
ИЗГРАДИ ОСНОВИТЕ НА УСПЕХА

• Ново поколение високодобивна генетика в Клиърфийлд технологията
• Генетически подобрена устойчивост на разпукване на шушулките
• Полигенна устойчивост на Сухо стъблено гниене (Фома)
• Много добра толерантност на полягане и зимоустойчивост

www.lgseeds.bg 

ПЪРВИЯТ КЛИЪРФИЙЛД ХИБРИД С ГЕНЕТИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ НА ЖЪЛТА ВИРОЗА

Breeding your profi t



Основни характеристики
  Генетически подобрена устойчивост на разпукване на шушулките

  Висока полигенна устойчивост на Сухо стъблено гниене (Фома)

  Генетическа устойчивост на Жълта вироза (TuYV)

  Много добра толерантност на полягане

  Много добра зимоустойчивост

Предимства
 Много добър първоначален старт и бързо развитие, подпомагащи залага-
не на потенциала за добив на полето още през есента.

 Без склонност към прерастване през есента, подсигурява фенофаза за 
презимуване и посеви подготвени за зимни условия.

 Успешно установяване на посева при сеитба извън технологичните сро-
кове или по-късно поникване с потенциал за достигане на оптимална фе-
нофаза за презимуване.

 Надградена стабилност в представянето при технология Клиърфийлд и 
оползотворяване на потенциала на растенията, включително при нали-
чие на Жълта вироза в районите на отглеждане.

 Опазва по най-добрия начин потенциала за добив на полето от преки 
загуби на зърно, вследствие на полягане в периода от цъфтеж до узряване.

 Висока М1000 на семената и потенциал за формиране на голям брой зър-
на от единица площ.

Препоръчителна 
сеитбена норма:
45-50 к.с./кв.м

Оптимална гъстота на посева: 
35 растения/кв.м

Райониране: 
За широко райониране

Препоръчва се адаптиране 
на посочената сеитбена нор-
ма към условията на средата и 
технологията на отглеждане, с 
цел установяване на оптимална 
гъстота на посева. Бързото раз-
витие през есенната вегетация 
го прави надежден и при късни 
сеитби. 

Балансираното минерално 
хранене и висок агрофон позво-
ляват разгръщане на потенциа-
ла на хибрида и постигане на 
високи резултати на жътва.

Препоръки за отглеждане

LG КОНСТРУКТОР Cl
 Клиърфийлд хибрид. Средно ранен.

ЗИМОУСТОЙЧИВОСТ СТАРТ + СТОП
ЖЪЛТА ВИРОЗА

УСТОЙЧИВОСТ 
НА РАЗПУКВАНЕ СТОП ФОМА

The unique Clearfi eld symbol and Clearfi eld are registered trademarks of BASF. © 2021 BASF. All Rights Reserved.

Rapeseed fi eld 
in bloom at May
ID: 1635429538
By Etnografotograf
shutt erstock.com
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Препоръчителна 
сеитбена норма:
45-50 к.с./кв.м

Оптимална гъстота на посева: 
35 растения/кв.м

Райониране: 
За широко райониране

Препоръчва се сроковете на 
сеитба и посевната норма да се 
адаптират спрямо конкретните 
условия, с цел установяване на 
отимална гъстота на отглежда-
не. При благоприятни условия, 
продължаващи до късна есен е 
наложително приложението на 
растежен регулатор. Не се пре-
поръчва практикуване на висо-
ка сеитбена норма. 

Препоръчва се балансирано 
минерално хранене. При ин-
тензивни условия е препоръчи-
телно третиране на посевите с 
фунгицид.

Препоръки за отглеждане

LG КУБУС Cl
 Клиърфийлд хибрид. Средно ранен.
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Основни характеристики
  Генетически подобрена устойчивост на разпукване на шушулките

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

  Високо съдържание на Омега 3 мастни киселини в маслото

  Много добра толерантност на засушаване

  Добра толерантност на полягане

  Добра зимоустойчивост

Предимства
 Бърз първоначален старт и интензивно развитие в предзимния период
за установяване на висок потенциал още през есента.

 Отлична възможност за достигане на оптимална фенофаза за презиму-
ване при сеитба извън агротехническите срокове или при късно поникване.

  Постига опазване на потенциала на растенията от конкуренцията на пле-
вели, повреди от неприятели и ниски зимни температури.

  Хибрид с много добра толерантност на засушаване в периода около цъф-
теж и наливане на зърното, подпомагаща значително стабилността в пред-
ставянето. 

 Ранно узряване и подсигуряване на добива в райони с традиционни засу-
шавания през втората част от вегетацията.

 Отличен баланс на брой зърна от единица площ и М1000 на семената, 
осигуряващи конкурентно представяне в резултатите на жътва.

СТАРТ + УСТОЙЧИВОСТ 
НА РАЗПУКВАНЕ СТОП ФОМА

RLM7

The unique Clearfi eld symbol and Clearfi eld are registered trademarks of BASF. © 2021 BASF. All Rights Reserved.

добив кг/дка
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LG СЕСИЛИЯ Cl
ОТРАЖЕНИЕ НА ПЛОДОРОДИЕТО

• Генетическа устойчивост на Жълта вироза и подобрена устойчивост на разпукване на шушулките
• Генетическа устойчивост на сухо стъблено гниение (Фома), RLM7
• Много добра зимоустойчивост и бърз първоначален старт (Старт+хибрид)
• Висока маса на 1000 семена и потенциал за формиране на голям брой зърна от единица площ
• Високи мощни добре разклонени в основата растения

www.lgseeds.bg 

СРЕДНО РАНЕН КЛИЪРФИЙЛД ХИБРИД РАПИЦА ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

Breeding your profi t



Основни характеристики
  Генетически подобрена устойчивост на разпукване на шушулките

  Висока полигенна устойчивост на Сухо стъблено гниене (Фома)

  Толерантен на Вертицилиум

  Много добра толерантност на засушаване

  Много добра толерантност на полягане

  Много добра зимоустойчивост

Предимства
 С много добър първоначален старт и бързо развитие до настъпване на 
зимата. Успява да достигне фаза за презимуване, дори при късна сеитба 
или късно поникване.

 Без склонност към прерастване, хибридът установява посеви високотоле-
рантни на тежки зимни условия. 

  Позволява гъвкавост в агротехническите срокове на сеитба, благодарение 
на балансираното си развитие през есента.

 Ранно узряване и много добре изразена сухоустойчивост през втора част 
на вегетацията, даващи допълнителна стабилност в представянето, особе-
но в районите на южна България.

  Много ефективен при опазване на потенциала за добив и оползотворява-
нето му при неблагоприятни климатични условия.

 Висока М1000 на семената, осигуряваща висока конкурентност и отлични 
резултати при интензивни условия.

Препоръчителна 
сеитбена норма:
45-50 к.с./кв.м

Оптимална гъстота на посева: 
35 растения/кв.м

Райониране: 
За широко райониране

Препоръчва се сроковете на 
сеитба и посочената посевна 
норма да се адаптират спрямо 
конкретните условия, с цел ус-
тановяване на отимална гъстота 
на отглеждане. 

Препоръчва се балансирано 
минерално хранене, с цел нор-
мално развитие на посевите и 
реализиране на потенциала на 
растенията в края на сезона.

Препоръки за отглеждане

LG КОНРАД Cl
 Клиърфийлд хибрид. Средно ранен.
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СТАРТ + УСТОЙЧИВОСТ 
НА РАЗПУКВАНЕ СТОП ФОМА

The unique Clearfi eld symbol and Clearfi eld are registered trademarks of BASF. © 2021 BASF. All Rights Reserved.
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Основни характеристики
  Генетически подобрена устойчивост на разпукване на шушулките

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

  Толерантен на Вертицилиум

  Много добра толерантност на полягане

  Много добра зимоустойчивост

Предимства
 Бърз първоначален старт и много добро развитие на хибрида през есенна-
та вегетация. Няма склонност към прерастване.

 Успешно се адаптира към зимни условия, включително при отклонения от 
агротехническите срокове на сеитба или късно поникване.

  Ефективно надгражда продуктивния си потенциал при интензивни усло-
вия, благодарение на компонентите на добива.

 Ранозрелостта на хибрида и адаптирането му към различни условия на 
отглеждане го прави много добър избор за разпределяне на риска в сто-
панствата.

 Висока М1000 на семената в съчетание с много добра продуктивност на 
шушулки и зърно от единица площ.

 Стабилни крайни резултати през последните сезони, благодарение на 
много добрия агрономически профил и защитеност от основните фактори, 
водещи до загуба на зърно и понижаване на добива.

Препоръчителна 
сеитбена норма:
45-50 к.с./кв.м

Оптимална гъстота на посева: 
35 растения/кв.м

Райониране: 
За широко райониране

Препоръчва се сроковете на 
сеитба и посочената посевна 
норма да се адаптират спрямо 
конкретните условия, с цел ус-
тановяване на отимална гъстота 
на отглеждане. 

Препоръчва се осигуряване 
на добър агрофон и балансира-
но минерално хранене за опол-
зотворяване на потенциала на 
растенията.

Препоръки за отглеждане

LG КАРЛТЪН Cl
 Клиърфийлд хибрид. Средно ранен.
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 Житни култури:

ПШЕНИЦА

Лимагрейн е компания, създадена и управлявана от земеделски производители, чиято основна 
цел е да помага при преодоляване на ежедневните предизвикателства, съпътстващи производ-
ството на полето. Основният принос е в селекционирането на сортове пшеница и ечемик, отгова-
рящи на изключително високите очакванията на земеделските стопани.

НЕПРЕКЪСНАТО НАДГРАЖДАНЕ НА ДОБИВЕН ПОТЕНЦИАЛ И ЗДРАВЕН ПРОФИЛ

Селекционерите на Лимагрейн са разработили за компанията сортове доказани в годините на българския па-
зар, които наложиха нови стандарти при добивния потенциал. Изключителната пластичност по отношение райо-
ните на отглеждане, високата толерантност към основните болести, различната ранозрелост, така че да пасне на 
всеки микроклимат и технология на производство, доведоха до това по-голяма част от площите, заети от пшени-
ца в България да са засети със сортове на Лимагрейн. Един от най-предпочитаните сортове, приет за стандарт в 
България, е част от селекцията на Лимагрейн - става дума за добре познатия АВЕНЮ.

За да отговорят на постоянно променящите се изисквания на земеделските производители, селекционерите 
надграждат усилията си със сортове като LG АПИЛКО, който вече доказа своя потенциал за върхови резултати, 
благодарение на добре балансирания си здравен профил. Тази година зърнопроизводителите ще могат да раз-
читат и на LG АБСАЛОН, който е официално препоръчан в сортовата листа на Френската мелничарска асоциация.

Селекцията е насочена към растения с много добра толерантност към основните болести, нападащи листата 
като Септориоза, Брашнеста мана, Кафява и Жълта ръжда, но също и към толерантност на болести по корена 
и стъблото.

Този балансиран здравен профил, в комбинация с доказано високия добивен потенциал, дава на сортовете 
пшеница на Лимагрейн солидна основа за достойно представяне при всякакви условия и почвени типове.
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Harvester in acti on
ID: 153241464
By AleksandarDickov
istockphoto.com
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www.lgseeds.bg 

• Продукт с изключителен здравен профил
•  Сортът е посочен от Френската мелничарска асоциация като подходящ и за био земеделие

(Bles convenant a l’agriculture Biologique, Associa� on Na� onale La Meunerie Francaise)
•  При оценяването на здравните показатели LG АБСАЛОН показва най-малки разлики в степента 

на нападение между третирани и нетретирани с фунгициди посеви.

НАЙ-НОВАТА СЕЛЕКЦИЯ ПШЕНИЦА ОТ LG

Breeding your profi t

LG АБСАЛОН
ЗДРАВ ДО ЖЪТВА ЗА КАТЕГОРИЧЕН ДОБИВ



Основни характеристики
 Узряване: Средно ранно (4 - 5 дни след Авеню)

  Тип на класа: Безосилест

 Височина: 70-80 см

  Маса на 1000 семена: Висока

  Група по качество: Средна по сила пшеница

 Братимост: Висока 

Предимства
  LG АБСАЛОН е високопродуктивен сорт пшеница с отлична комплексна 

оценка на качеството на зърното за производство на хлебни изделия.  

  LG АБСАЛОН е част от новата селекция пшеници с  превъзходна толерант-
ност към основните заболявания.

  Изключително балансиран здравен профил с много висока толерантност на 
ръжди, Брашнеста мана и особено на Септориоза.

 Отлична изравненост на братята. 

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

Препоръчителна 
сеитбена норма:
550 к.с./м2

Препоръки за засяване: 
Изисква сеитба в нормални 
агротехнически срокове, с цел 
добро есенно братене. 

Препоръчва се добро хранене 
на растенията.

Райониране: 
Разкрива пълния си потенциал 
при континентален климат. 

Препоръки за отглеждане

LG АБСАЛОН
 Средно ранна зимна мека пшеница

Жълта ръждаЖЪЛТА РЪЖДА Кафява ръждаКАФЯВА РЪЖДА СепториозаСЕПТОРИОЗА Брашнеста манаБРАШНЕСТА МАНА Толерантност на
   Хлортолурон

ТОЛЕРАНТЕН НА 
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Wheat fi eld
ID: 509420216
By cunfek
istockphoto.com
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УСИЛИЯТА НА ЛИМАГРЕЙН ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СОРТОВЕ, КОИТО ДА ОТГОВАРЯТ 
НА ПАЗАРНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ, НЕ СА ПОДМИНАТИ И ОТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ. 

Всяка година Френската мелничарска асоциация (Association Nationale de la Meunerie FranÇaise) публикува 
списък със сортове, които покриват техните изисквания по няколко критерия. Този списък е предназначен за 
мелничари, производители и колекторски организации и има за цел да популяризира сортове пшеница, под-
ходящи за производство на хляб и хлебни изделия и различни направления на хранително-вкусовата и слад-
карска промишленост. 

Списъкът има 2 основни направления, които условно са класифицирани като:

+  VRM (Variétés Recommandées par la Meunerie) - използвани в чист вид, тези сортове са подходящи за про-
изводство на френски хляб с най-високо качество.

+  BPMF (Blés Pour la Meunerie Française) - тези сортове могат да се използват като смес, за подобрители. Пре-
ди да получат категоризацията BPMF, пшениците задължително са били в официално изпитване минимум 2 
години в мрежата на Френската мелничарска асоциация. Заради изключително доброто качество, което са 
показали, тези сортове обикновено се препоръчват както за конвенционално, така и за био земеделие.

Тема на фокус:

КАКВО ОЗНАЧАВА ЕДИН СОРТ ДА Е препоръчан 
ОТ ФРЕНСКАТА МЕЛНИЧАРСКА АСОЦИАЦИЯ

Посев с LG АБСАЛОН
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През 2021 г. LG АБСАЛОН е включен в списъка на Асоциацията като BPMF и именно позовавайки се на  
горното, компанията селекционер Лимагрейн, предлага сорта и в двете направления – конвенционално и би-
ологично. 

Важно е да се отбележи, че когато става дума за конвенционално производство основният критерий е до-
битото от определен сорт брашно да отговаря на параметри, заложени във френския закон за „чистота на 
произвеждания хляб“. 

Когато се избират сортове, които да се публикуват като подходящи за био производсто, водещото вече е 
здравният профил. 

LG АБСАЛОН е на почетно място в споменатия списък, заради уникалната си толерантност към основните 
болести при пшеницата. 

За толерантността към нападение от Септориоза и Брашнеста мана сортът получава максимални оценки и от 
независими институти като Арвалис (ARVALIS, Institut du Végétal). 

Балансираният здравен профил на LG АБСАЛОН се допълва от отличната толерантност на Жълта ръжда, Ка-
фява ръжда и болести повреждащи основата на стъблото и корена (базично гниене), което е особено важно 
при ограничения избор от химични средства за постигането на високи резултати. 

Тема на фокус:

КАКВО ОЗНАЧАВА ЕДИН СОРТ ДА Е препоръчан  
ОТ ФРЕНСКАТА МЕЛНИЧАРСКА АСОЦИАЦИЯ
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Breeding your profi t

LG АПИЛКО

ВИСОК
ДОБИВ

ВИСОКО
КАЧЕСТВО

www.lgseeds.bg 

• Едър клас - високо хектолитрово тегло и маса на 1000
• Притежава всички предпоставки за стабилно представяне при различни типове почви
• Намалява риска при предшественик царевица и/или пшеница
•  Отличен здравен профил.

Силно изразено предимство на сорта срещу паразитно полягане по житните култури.

СЕЛЕКЦИЯ ЗА ВЪРХОВИ РЕЗУЛТАТИ



Основни характеристики
 Узряване: Средно ранно (5  - 6 дни след Авеню)

  Тип на класа: Безосилест

 Височина: 80 - 90 см

  Маса на 1000 семена: Висока

  Група по качество: Средна с повишена сила

 Братимост: Много висока

Предимства
  През изключително тежкия сезон 2019/2020 г. LG АПИЛКО беше засят на 

масови полета в цялата страна и се отличи със завидна стабилност в пред-
ставянето без значение от региона и условията там. 

  LG АПИЛКО е представител на новото поколение пшеници и има своето 
място в сортовата структура на всяко стопанство, заради отличаващото го 
стабилно поведение при широк диапазон от агроклиматични условия, бла-
годарение на висока маса на 1000 семена и високо хектолитрово тегло.

  Много добър общ здравен профил и ясно изразен восъчен налеп, в подкре-
па на стабилността в представянето.

  Много добри характеристики на класа, с потенциал за  високи хлебопекар-
ни показатели на продукцията и  отлична изравненост на братята. 

  Редуцирана листна маса - лесна жътва и малко растителни остатъци.

Препоръчителна 
сеитбена норма:
5001 к.с./м2

Препоръки за засяване: 
Изисква сеитба в нормални 
агротехнически срокове, с цел 
добро есенно братене. 

Препоръчва се добро хранене 
на растенията.

Райониране: 
За широко райониране, като 
се препоръчва и за полета 
с усложнена фитосанитарна 
обстановка.

Минимизира риска от пара-
зитно полягане при нарушен 
сеитбооборот (повторка) и 
предшественик царевица.

Препоръки за отглеждане

LG АПИЛКО
 Средно ранна зимна мека пшеница

Жълта ръждаЖЪЛТА РЪЖДА Кафява ръждаКАФЯВА РЪЖДА
Паразитно поляганеПАРАЗИТНО 

ПОЛЯГАНЕ Толерантност на
   Хлортолурон

ТОЛЕРАНТЕН НА 
ХЛОРТОЛУРОН ЗИМОУСТОЙЧИВОСТ Толерантност 

 на полягане

ТОЛЕРАНТНОСТ 
НА ПОЛЯГАНЕ
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 Добиви България 2020 г. добив кг/дка

1 За оптимална сеитба и разкриване на максималния добивен потенциал.

*масов посев

LG АПИЛКО:
максимален коефициент на устойчи-
вост на паразитно полягане (8 от 8)
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Тема на фокус:

ПАРАЗИТНО ПОЛЯГАНЕ 
ПО ЖИТНИТЕ КУЛТУРИ

Посев с LG АПИЛКО
Сорт с максимална оценка на устоичивост на паразитно полягане (8 от 8)

Как защитаваме посевите от Паразитно полягане?
Паразитното полягане по житните култури е болест, която се развива в 
основата на стъблото и преминава към корена. 

Тази й особеност я причислява към група заболявания, които имат сходни про-
яви и са широко познати като „кореново или базично гниене“. Въпреки че повре-
дите си приличат, патогените, които ги причиняват са различни. Някои обеззара-
зители контролират причинителите от род фузариум, но други гъбни патогени с 
подобна проява се контролират много трудно и от ограничен брой активни ве-
щества. Единствената сигурна защита през цялата вегетация е изборът на слабо-
чувствителен или устойчив на причинителя на болестта - гъбата Pseudocercosporella 
herpotrichoides - сорт. Патогенът се съхранява в почвата и върху нападнатите расти-
телни остатъци, където запазва жизненост до 18 месеца.

Разпространението на болестта 
се извършва посредством дъж-
довната вода и въздушните тече-
ния. Именно дългата жизненост 
и лесният начин за механично 
предаване на болестта я прави 
основна заплаха при технологии, 
при които растителните остатъци 
не се заорават, както и на полета с 
висок инфекциозен фон, на които 
сеитбоборота е нарушен и зърне-
но-житни култури се засяват през 
година на тях. 

Разпространение 
на болестта

46

Т
Е

М
А

 Н
А

 Ф
О

К
У

С



Паразитно полягане
ПАРАЗИТНО 
ПОЛАГАНЕ

Фиг. 1

Фиг. 2

Болестта се проявява силно при мека зима и дъждовна, прохладна пролет, каквито 
наблюдаваме все по – често в България. Оптимални за развитието на болестта са 5 – 9°C 
и относителна влажност на въздуха около 80%.

Чувствителните на патогена сортове биха били по – силно засегнати, като признаците 
на болестта се появяват още наесен, под формата на жълтокафяви петна по колеоптила, 
които постепенно се разрастват към корена и предизвикват загиване на отделни расте-
ния или братя. Това води до намалена плътност на посева и по – малко класове за рекол-
тиране. От друга страна нападнатите растения са с намалени защитни сили, изтощени и 
с повишен риск при презимуването, в сравнение със слабочувствителни или устойчиви 
на патогена сортове като LG Апилко и LG Абсалон.

След изкласяването характерните за болестта симптоми се проя-
вяват по стъблата и листните влагалища най – често по първите 1–2 
междувъзлия, под формата на елипсовидни петна с тъмнокафява пе-
риферия. При влажно време в централната им част се развива тъмен 
налеп, който придава вид на птиче око. 

Вътре се наблюдава струпване от сив мицел, който постепенно по-
тъмнява. Нападнатите тъкани губят механичната си якост и в периода 
на озряване падат и полягат в различни посоки, което го отличава от 
физиологичното полягане.

Поражения при паразитно полягане

Последици от паразитното полягане. 
Предимства на сортове с внедрен ген pch1. 

При нападнатите растения зърното е спаружено, недохранено и с незадоволителни технически показатели. Тук 
огромно предимството имат слабочувствителните сортове като LG Апилко и LG Абсалон, където изявената проява 
на внедрения в генотипа на растението ген pch1, допълнително заздравява корена и стъблото. Така се постига ефек-
тивно ограничаване развитието на патогена и се гарантира нормално развитие на заложения клас и изхранване на 
едро зърно с висока маса на хиляда семена. Такива сортове благоприятстват и бързото механизирано прибиране, 
бидейки здрави и изправени до жътва.
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Breeding your profi t

LG АВЕНЮ
ДОКАЗАН ВЪВ ВРЕМЕТО, ЩЕДЪР ПО ПРИРОДА

LG АВЕНЮ
ДОКАЗАН ВЪВ ВРЕМЕТО, ЩЕДЪР ПО ПРИРОДА

www.lgseeds.bg 

НАЙ-ПРЕДПОЧИТАНАТА ПШЕНИЦА В БЪЛГАРИЯ

В БЪЛГАРИЯ1
ПО ЗАСЕТИ ПЛОЩИ ЗА 
3-ТА ПОРЕДНА ГОДИНА

По данни на
КЛЕФМАН/KYNETEC
ПАНЕЛ ПШЕНИЦА

сезон 2020/2021

• Сорт стандарт в официално изпитване в България
•  Доказан потенциал за добив и стабилно представяне
•  Отлично балансиран здравен профил, 

толерантност на полягане и сухоустойчивост
• За широко райониране



Основни характеристики
 Узряване: Ранно

  Тип на класа: Безосилест

 Височина: 60 - 70 см

  Маса на 1000 семена: Висока

  Група по качество: Средна по сила пшеница

 Братимост: Много висока

Предимства
 LG АВЕНЮ е сорт лидер по продажби и засети площи в България за поредна 

година (по данни на Клефман). Показва изключителна стабилност в пред-
ставянето съчетана с много висок потенциал за добив.

  Сорт стандарт в официално сортоизпитване в България. Максимална сигур-
ност в условия на продължителни засушавания. 

  Високо толерантен на ръжди, Брашнеста мана, фузариум по класа, Септори-
оза.

  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.

Препоръчителна 
сеитбена норма:
500 к.с./м2

Препоръки за засяване: 
Много ранни сеитби не са пре-
поръчителни. 

Като ранен сорт трябва да се 
засява в нормални агротехни-
чески срокове.

Райониране: 
Подходящ за широко районира-
не, както и за отглеждане и при 
по-голяма надморска височина.

Препоръки за отглеждане

LG АВЕНЮ
 Ранна зимна мека пшеница

ЗИМОУСТОЙЧИВОСТ Толерантност 
 на полягане

ТОЛЕРАНТНОСТ 
НА ПОЛЯГАНЕ
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 Добиви България 2020 г. добив кг/дка

Жълта ръждаЖЪЛТА РЪЖДА Кафява ръждаКАФЯВА РЪЖДА СепториозаСЕПТОРИОЗА Брашнеста манаБРАШНЕСТА МАНА

Combines on yellow fi eld.
ID: 1141275475
By Denisfi lm
istockphoto.com

*масов посев
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Препоръчителна 
сеитбена норма:
550 к.с./м2

Препоръки за засяване: 
С цел добро есенно братене, 
прекалено късни срокове на 
сеитба не са препоръчителни. 

Препоръчва се осигуряване на 
добър агрофон.

Райониране: 
Подходящ за широко райони-
ране.

Препоръки за отглеждане

LG АНАПУРНА
 Ранна зимна мека пшеница

Основни характеристики
 Узряване: Ранна (2  - 3 дни след Авеню)

  Тип на класа: Осилест

 Височина: 70 - 80 см

  Маса на 1000 семена: Висока

  Група по качество: Средна с повишена сила пшеница

 Братимост: Висока

Предимства
 LG АНАПУРНА е сорт с комплексен профил, съчетаващ висока продуктив-

ност и много добри хлебопекарни качества (висок „W“ индекс, високо съ-
държание на протеин). 

  Сорт стандарт в официално сортоизпитване в България. Показва много до-
бра стабилност в представянето. 

  Високо толерантен на Брашнеста мана, Фузариум, ръжди, Септориоза.

  Отлична толерантност на засушаване и стабилно и високо хектолитрово те-
гло на зърното, подпомагащи стабилността в представянето.

  Ранно прибиране и освобождаване на площите за подготовка на следваща-
та култура. Малко растителни остатъци.

Жълта ръждаЖЪЛТА РЪЖДА Кафява ръждаКАФЯВА РЪЖДА Брашнеста манаБРАШНЕСТА МАНА СухоустойчивостСУХОУСТОЙЧИВОСТТолерантност на
   Хлортолурон

ТОЛЕРАНТЕН НА 
ХЛОРТОЛУРОН Толерантност 

 на полягане

ТОЛЕРАНТНОСТ 
НА ПОЛЯГАНЕ
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LG АНАПУРНА
 Добиви 2020
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 Североизточна България
*масов посев
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Препоръчителна 
сеитбена норма:
550 к.с./м2

Препоръки за засяване: 
Не се препоръчват късни сеит-
би. Желателно е отглеждането 
на сорта при добър агрофон 
на  почви с добро естествено 
плодородие.

Райониране: 
Подходящ за широко райони-
ране.

Препоръки за отглеждане

LG ЕЪРБЪС
 Средно ранна зимна мека пшеница

Основни характеристики
 Узряване: Средно ранно (4  - 6 дни след Авеню)

  Тип на класа: Осилест

 Височина: 70 - 80 см

  Маса на 1000 семена: Средна

  Група по качество: Силна пшеница

 Братимост: Висока

Предимства
 LG ЕЪРБЪС е високопродуктивен сорт хлебна пшеница с отлична комплекс-

на оценка на качеството на зърното за производство на хлебни изделия. 
Високоефективен при интензивни условия на отглеждане.

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

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

  Отлична продуктивност и много добре изразена сухоустойчивост, обусла-
вяща стабилност в условия на засушаване.

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

Жълта ръждаЖЪЛТА РЪЖДА Брашнеста манаБРАШНЕСТА МАНА СухоустойчивостСУХОУСТОЙЧИВОСТТолерантност на
   Хлортолурон

ТОЛЕРАНТЕН НА 
ХЛОРТОЛУРОНСепториозаСЕПТОРИОЗА

Паразитно поляганеПАРАЗИТНО 
ПОЛЯГАНЕ
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LG ЕЪРБЪС
 Добиви 2020

Sunset over a wheat fi eld
ID: 185539853
By allou
istockphoto.com
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*масов посев
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Основни характеристики
 Узряване: Ранно (1  - 2 дни след Авеню)

  Тип на класа: Осилест

 Височина: 80 - 90 см

  Маса на 1000 семена: Средна

  Група по качество: Средна по сила

 Братимост: Висока

Предимства
 LG 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.

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

  Много добра устойчивост на основните болести по пшеницата.

  Стабилно представяне при разнообразието от агроклиматични условия в 
цяла България. Категорично предимство в райони с характерни засушава-
ния в края на вегетацията.

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

Препоръчителна 
сеитбена норма:
550 к.с./м2

Препоръки за засяване: 
Препоръчват се сеитби в нор-
мални агротехнически срокове. 
Прекалено ранни сеитби не са 
желателни.

Райониране: 
Подходящ за райони с по-ви-
сока надморска височина и 
екстензивно земеделие.

Препоръки за отглеждане

LG АЛХАМБРА
 Ранна зимна мека пшеница
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Монтана
с. Замфир

Плевен
с. Радишево

В. Търново
с. Овча Могила

Русе
гр. Русе

Силистра
с. Малък 

Преславец

Разград
с. Гецово

Варна
с. Белоградец

В. Търново
с. Царевец

Хасково
с. Сусам

Пловдив
с. Костиево

Ст. Загора
гр. Чирпан

Пловдив
гр. Първомай

937*

835920 930

630 600 532
408

745 720 720 726
632

 Добиви България 2020 г. добив кг/дка

Жълта ръждаЖЪЛТА РЪЖДА Брашнеста манаБРАШНЕСТА МАНА СухоустойчивостСУХОУСТОЙЧИВОСТТолерантност на
   Хлортолурон

ТОЛЕРАНТЕН НА 
ХЛОРТОЛУРОН

*масов посев
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Основни характеристики
 Узряване: Средно късно (6  - 8 дни след Авеню)

  Тип на класа: Осилест

 Височина: 80 - 90 см

  Маса на 1000 семена: Висока

  Група по качество: Силна пшеница

 Братимост: Висока

Предимства
 LG РЕНАН е висококачествена хлебна пшеница, използвана и за подобрител 

на качеството. От нея могат да се произвеждат всякакъв тип хлебни изделия. 

 LG РЕНАН предлага отлична стабилност на стойностите на качествените по-
казатели, като по този китерий е еталон. Конкурентни добиви спрямо пше-
ниците от група А по качество.

  Високо толерантен на основните болести по пшеницата.

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

  Много добра стабилност в добивите и добре изразена сухоустойчивост.

Препоръчителна 
сеитбена норма:
550 к.с./м2

Препоръки за засяване: 
Препоръчват се почви със срав-
нително добро качество. Късни 
сеитби не са желателни.

Райониране: 
За широко райониране с прио-
ритет северна България.

Препоръки за отглеждане

LG РЕНАН
 Средно късна зимна мека пшеница

Брашнеста манаБРАШНЕСТА МАНА   Фузариум
   по класа

ФУЗАРИУМ ПО КЛАСА ЗИМОУСТОЙЧИВОСТ Толерантност 
 на полягане

ТОЛЕРАНТНОСТ 
НА ПОЛЯГАНЕ

Harvester in acti on
ID: 153241464
By AleksandarDickov
istockphoto.com
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Основни характеристики
 Узряване: Средно ранно (4  - 6 дни след Авеню)

  Тип на класа: Осилест

 Височина: 70 - 80 см

  Маса на 1000 семена: Висока

  Група по качество: Средна по сила пшеница

 Братимост: Висока

Предимства
 LG АЛКАНТАРА е с отличен потенциал за добив и стабилност в представяне-

то. 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 добра защитеност от основните болести по пшеницата.

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

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

Препоръчителна 
сеитбена норма:
550 к.с./м2

Препоръки за засяване: 
Да се засява в нормални техно-
логични срокове, с цел осигу-
ряване на оптимално развитие 
през есента. 

Препоръчва се добър агрофон 
и добро хранене на растенията. 

Райониране: 
Подходящ за широко райони-
ране.

Препоръки за отглеждане

LG АЛКАНТАРА
 Средно ранна зимна мека пшеница
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Враца
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с. Малък 
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Разград
с. Гецово

Варна
с. Белоградец

Добрич
с. Тюленово

Пловдив
гр. Първомай

Хасково
с. Синапово

Ямбол
с. Кукорево

Ст. Загора
с. Сърнево

985*
894980

790
950

612 610 602 535
708 703

555 493

 Добиви България 2020 г. добив кг/дка

ЗИМОУСТОЙЧИВОСТЖълта ръждаЖЪЛТА РЪЖДА Брашнеста манаБРАШНЕСТА МАНА СухоустойчивостСУХОУСТОЙЧИВОСТТолерантност на
   Хлортолурон

ТОЛЕРАНТЕН НА 
ХЛОРТОЛУРОНСепториозаСЕПТОРИОЗА

*масов посев

Е К С К Л У З И В Н О  О Т
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Основни характеристики
 Узряване: Средно ранно (4  - 6 дни след Авеню)

  Тип на класа: Безосилест

 Височина: 70 - 80 см

  Маса на 1000 семена: Средна

  Група по качество: Средна с повишена сила пшеница

 Братимост: Висока

Предимства
  LG АРНОВА е нов перспективен сорт пшеница, комбиниращ висок потен-

циал за добив и много добри хлебопекарни качества. Показва висококон-
курентни и стабилни резултати през периода на сортоизпитване.

  Хлебна пшеница с потенциал за реализиране на много добри стойности на 
показателите за качество.

  Много добър здравен профил спрямо основните болести по пшеницата. 
Добра толерантност на Фузариум по класа.

  Отлично адаптиран сорт пшеница с много добра зимоустойчивост. 

  Не е фоточувствителен, има много добри компенсаторни възможности в 
хода на вегетация.

Препоръчителна 
сеитбена норма:
550 к.с./м2

Препоръки за засяване: 
Препоръчват се почви със срав-
нително добро качество. Късни 
сеитби не са желателни.

Райониране: 
За широко райониране с прио-
ритет северна България.

Препоръки за отглеждане

LG АРНОВА
 Средно ранна зимна мека пшеница

ЗИМОУСТОЙЧИВОСТЖълта ръждаЖЪЛТА РЪЖДА Брашнеста манаБРАШНЕСТА МАНА Толерантност на
   Хлортолурон

ТОЛЕРАНТЕН НА 
ХЛОРТОЛУРОНСепториозаСЕПТОРИОЗА
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 Добиви България 2020 г. добив кг/дка

*масов посев

Combine Harvesters
ID: 160178501
By AVTG
istockphoto.com
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Основни характеристики
 Узряване: Средно ранна (4  - 5 дни след Авеню)

  Тип на класа: Осилест

 Височина: 70 - 80 см

  Маса на 1000 семена: Средна

  Група по качество: Силна пшеница

 Братимост: Висока

Предимства
  LG АСКОНА е средно ранен сорт пшеница с отличен потенциал за добив. 

Резултатите по локации и години са стабилни. Сортът предлага висока кон-
курентност при интензивни условия на отглеждане и умерени засушавания 
през вегетацията. 

  LG АСКОНА е сорт с много добри стойности на основните качествени пока-
затели и с отличен потенциал за високи стойности на показателите за ком-
плексна оценка на хлебопекарните качества – “W” индекс и ЧХС. 

  Добра защитеност от основните болести по пшеницата, с отлична толерант-
ност на Брашнеста мана.

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

Препоръчителна 
сеитбена норма:
550 к.с./м2

Препоръки за засяване: 
Препоръчва се засяване в 
оптимални агротехнически сро-
кове, с възможност за добро 
есенно братене. Препоръчва се 
осигуряване на добър агрофон 
и балансирано минерално 
хранене.

Райониране: 
Подходящ за широко райони-
ране.

Препоръки за отглеждане

LG АСКОНА
 Средно ранна зимна мека пшеница

ЗИМОУСТОЙЧИВОСТЖълта ръждаЖЪЛТА РЪЖДА Брашнеста манаБРАШНЕСТА МАНА Толерантност 
 на полягане

ТОЛЕРАНТНОСТ 
НА ПОЛЯГАНЕ

Harvesti ng a wheat fi eld, 
dust clouds stock photo
ID: 1002377768
By ollo
istockphoto.com
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Основни характеристики
 Узряване: Средно ранно (4  - 6 дни след Авеню)

  Тип на класа: Осилест

 Височина: 65 - 75 см

  Маса на 1000 семена: Висока

  Група по качество: Силна пшеница

 Братимост: Висока

Предимства
  LG АРМСТРОНГ е сорт с отлично съчетание от високи нива на добив и отлич-

ни хлебопекарни качества на произведеното зърно. 

  LG АРМСТРОНГ показва стабилни и средни до високи стойности на хектоли-
тровото тегло при различни условия на отглеждане. Сортът показва високи 
стойности на показателите за комплексна оценка на качеството на зърното 
и брашното. 

  С много добра толерантност на Кафява и Жълта ръжда, Септориоза и Браш-
неста мана.

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

Препоръчителна 
сеитбена норма:
5001 к.с./м2

Препоръки за засяване: 
Сеитбата да се извършва в 
оптимални агротехнически сро-
кове, с възможност за добро 
есенно братене. Препоръчва се 
осигуряване на добър агрофон 
и балансирано минерално хра-
нене.

Райониране: 
Подходящ за широко райони-
ране.

Препоръки за отглеждане

LG АРМСТРОНГ
 Средно ранна зимна мека пшеница

Толерантност на
   Хлортолурон

ТОЛЕРАНТЕН НА 
ХЛОРТОЛУРОН ЗИМОУСТОЙЧИВОСТ Толерантност 

 на полягане

ТОЛЕРАНТНОСТ 
НА ПОЛЯГАНЕЖълта ръждаЖЪЛТА РЪЖДА Кафява ръждаКАФЯВА РЪЖДА СепториозаСЕПТОРИОЗА Брашнеста манаБРАШНЕСТА МАНА

¹ За оптимална сеитба и разкриване на максималния добивен потенциал.
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www.lgseeds.bg 

• Сорт твърда осилеста пшеница
•  Доказан в Европа с добрата си пластичност и добиви
•  Отлични характеристики на класа и много добро натрупване на протеин и хектолитрово тегло
•  Балансиран здравен профил с добра толерантност 

на паразитно полягане и брашнеста мана

ДОКАЗАНО СЪЧЕТАНИЕ ОТ КАЧЕСТВО И ДОБИВИ

Breeding your profi t

АТОРИС
ЛИДЕРЪТ НА ДОБРИЯ ВКУС

www.lgseeds.bg 

• Сорт твърда осилеста пшеница
•  Доказан в Европа с добрата си пластичност и добиви
•  Отлични характеристики на класа и много добро натрупване на протеин и хектолитрово тегло
•  Балансиран здравен профил с добра толерантност 

на паразитно полягане и брашнеста мана

ДОКАЗАНО СЪЧЕТАНИЕ ОТ КАЧЕСТВО И ДОБИВИ

Breeding your profi t



www.lgseeds.bg 

• Нов сорт твърда осилеста пшеница от LG, печелещ позиции в цяла Италия и Испания
•  Обещаващ потенциал за натрупване на протеин и висок добив, 

дори и при по-суров климат от типично Средиземноморски (Северна Италия)

НОВА СЕЛЕКЦИЯ ТВЪРДА ПШЕНИЦА

Breeding your profi t

LG ЯСАТИС
НОВИЯТ ЛЮБИМЕЦ НА СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО

www.lgseeds.bg 

• Нов сорт твърда осилеста пшеница от LG, печелещ позиции в цяла Италия и Испания
•  Обещаващ потенциал за натрупване на протеин и висок добив, 

дори и при по-суров климат от типично Средиземноморски (Северна Италия)

НОВА СЕЛЕКЦИЯ ТВЪРДА ПШЕНИЦА

Breeding your profi t
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 Житни култури:

ЕЧЕМИК

¹ Включени в препоръчителните листи на Европейските пивовари

ГАРАНТИРАНИ ДОБИВИ ВЪВ ВСИЧКИ ТЕХНОЛОГИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
Високите стандарти, заложени от Лимагрейн, се преследват и при селекцията на ечемик за производство на 

фураж и пивоварната индустрия. 

Надграждането над познатите КАЗАНОВА¹ и ГЕРЛАХ идва в лицето на LG ЗЕБРА, LG КАСТИНГ¹, КАЛИПСО¹, 
РАФАЕЛА, LG ЗОРО и LG ТРИУМФ. Те носят допълнителна защита спрямо мозаечни вируси, като практически са 
устойчиви на обикновен (BaMMV) и жълт мозаечен вирус BaYMV1(Y). Спорите на паразита, който пренася мо-
заечните вируси върху кореновата система могат да останат жизнени за повече от десетилетие и единственият 
доказано ефективен метод за борба е чрез използването на устойчиви сортове.

Наред с отличаващата се защита от мозайки, сортовете LG ЗЕБРА, РАФАЕЛА и LG ЗОРО са генетически устой-
чиви на Жълто ечемичено вджуджаване (BYDV), може би най-важната вирусна болест при ечемика. Комбина-
цията от двете устойчивости дава голяма доза спокойствие при отглеждането на културата.

Всички тези белези дават уникален здравен профил на сортовете, който е в основата на доказано високия 
потенциал за добив при селекцията на Лимагрейн.   
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www.lgseeds.bg 

•  Нов сорт от LG с изключителен добивен потенциал, доказан още при лансирането 
в България в условията на трудната 2020 г.

•  Генетическа устойчивост на Жълто ечемичено вджуджаване (BYDV)
•  Отлична толерантност на полягане

ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК ЗА РЕКОРДНИ ДОБИВИ

Breeding your profi t

LG ЗЕБРА
ЕФЕКТЪТ ОТ ИЗОБИЛИЕТОЕФЕКТЪТ ОТ ИЗОБИЛИЕТО



Основни характеристики
 Узряване: Средно ранно

  Тип на класа: 6 реден

 Височина: около 80 см

  Маса на 1000 семена: Висока

  Група по качество: Фуражен

 Братимост: Висока продуктивна братимост

Предимства
  LG ЗЕБРА е нов сорт фуражен ечемик с отлична продуктивност и много до-

бър агрономически и здравен профил. За втора година в България, като през 
периода на официалното сортоизпитване показа стабилни и конкурентни 
резултати, които се затвърдиха на масови посеви и демо полета през 2020 г.

  Генетическа устойчивост на Жълто ечемичено вджуджаване (BYDV) и Мо-
заечен вирус (BYMV). Много добър здравен профил спрямо икономически 
важните болести при ечемика.

  Висока защита от полягане на посевите за реализиране на потенциала за 
добив.

  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 пе-
риода на наливане и узряване на зърното.

Препоръчителна 
сеитбена норма:
450 к.с./м2

Препоръки за засяване: 
Препоръчва се отглеждане при 
добър агрофон и балансирано 
торене. Да се засява в нормал-
ните за района агротехнически 
срокове.

Райониране: 
Подходящ за широко райони-
ране.

Препоръки за отглеждане

LG ЗЕБРА
 ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК - зимен многореден

ЗИМОУСТОЙЧИВОСТ Толерантност 
 на полягане

ТОЛЕРАНТНОСТ 
НА ПОЛЯГАНЕЖълто Ечемично

   Вджуджaване
ЖЪЛТО ЕЧЕМИЧЕНО 

ВДЖУДЖАВАНЕ Кафява ръждаКАФЯВА РЪЖДА Брашнеста манаБРАШНЕСТА МАНА СухоустойчивостСУХОУСТОЙЧИВОСТ
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 Добиви България 2020 г. добив кг/дка

*масов посев
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Основни характеристики
 Узряване: Средно късно

  Тип на класа: 6 реден

 Височина: 95-100 см

  Маса на 1000 семена: Висока

  Група по качество: Фуражен

 Братимост: Много висока продуктивна братимост

Предимства
  LG ТРИУМФ е високодобивен фуражен ечемик с много висок капацитет за 

братене и отличен здравен профил.

  С много висока толерантност на Ринхоспориоза и висока толерантност на 
Брашнеста мана. 

  Много висока защита от полягане на посевите и икономически важните бо-
лести за реализиране на потенциала за добив.

  Добра толерантност на умерени по сила засушавания.

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

Препоръчителна 
сеитбена норма:
440 -450 к.с./м2

Препоръки за засяване: 
Реагира добре на екстензивна 
технология, но за разкриване 
на максималния потенциал се 
препоръчва отглеждане при 
добър агрофон и балансирано 
торене. 

Райониране: 
Подходящ за широко райони-
ране.

Препоръки за отглеждане

LG ТРИУМФ
 ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК - зимен многореден

ЗИМОУСТОЙЧИВОСТБрашнеста манаБРАШНЕСТА МАНА РИНХОСПОРИОЗАРИНХОСПОРИОЗА Толерантност 
 на полягане

ТОЛЕРАНТНОСТ 
НА ПОЛЯГАНЕКафява ръждаКАФЯВА РЪЖДА
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Основни характеристики
 Узряване: Средно ранно

  Тип на класа: 6 реден

 Височина: около 90 см

  Маса на 1000 семена: Много висока

  Група по качество: Фуражен

 Братимост: Висока продуктивна братимост

Предимства
 LG ЗАНЗИБАР е интензивен, високопродуктивен сорт от ново поколение. 

Отлично адаптиран към местните условия, постига високи и стабилни ре-
зултати по години и локации.

  Много добър здравен профил спрямо икономически важните болести при 
ечемика.

  Еталон по показателя „устойчивост на полягане“.

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

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

Препоръчителна 
сеитбена норма:
450 к.с./м2

Препоръки за засяване: 
Не се препоръчва отглеждане 
на слаби почви с много лек ме-
ханичен състав и практикуване 
на късни сеитби.

Райониране: 
Подходящ за широко райони-
ране. 

Препоръки за отглеждане

LG ЗАНЗИБАР
 ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК - зимен многореден
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 Добиви България 2020 г. добив кг/дка

Брашнеста манаБРАШНЕСТА МАНА
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ТОЛЕРАНТНОСТ 
НА ПОЛЯГАНЕСухоустойчивостСУХОУСТОЙЧИВОСТ

*масов посев
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Основни характеристики
 Узряване: Средно ранно

  Тип на класа: 6 реден

 Височина: 80-90 см

  Маса на 1000 семена: Много висока

  Група по качество: Фуражен

 Братимост: Висока продуктивна братимост

Предимства
 РАФАЕЛА е сорт с много висок потенциал за добив и важни стопански ка-

чества. Здравният му профил подпомага стабилното представяне, включи-
телно на полета с усложнена фитопатологична обстановка.

  Генетически устойчив на Жълто ечемичено вджуджаване (BYDV). Отлична 
устойчивост на мрежести петна.

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

  Добра толерантност на умерени по сила засушавания.

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

Препоръчителна 
сеитбена норма:
450 к.с./м2

Препоръки за засяване: 
Препоръчва се осигуряване 
на добър агрофон. Изисква 
оптимални срокове на сеитба и 
балансирано торене. 

Райониране: 
Подходящ за широко райони-
ране.

Препоръки за отглеждане

РАФАЕЛА
 ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК - зимен многореден
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715 800889*
836

720 635 604 541 662
490

694 725

 Добиви България 2020 г. добив кг/дка
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Жълта ръждаЖЪЛТА РЪЖДА

*масов посев
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Основни характеристики
 Узряване: Средно ранно

  Тип на класа: 6 реден

 Височина: 90 -100 см

  Маса на 1000 семена: Много висока

  Група по качество: Фуражен

 Братимост: Висока продуктивна братимост

Предимства
  LG ЗОРО е високодобивен фуражен ечемик. Добивността му е подкрепена 

от много солиден здравен профил с отлична толерантност на Ринхоспорио-
за и много добра толерантност на Фузариум и Брашнеста мана.

  Генетически устойчив на Жълто ечемичено вджуджаване (BYDV). Отлична 
устойчивост на мрежести петна.

  Много високата му продуктивност се подкрепя и от отличната му толерант-
ност на вирози.

  Много добра адаптивност към различни агроклиматични условия и отлична 
зимоустойчивост.

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

Препоръчителна 
сеитбена норма:
450 к.с./м2

Препоръки за засяване: 
Препоръчва се осигуряване 
на добър агрофон. Изисква 
оптимални срокове на сеитба и 
балансирано торене. 

Райониране: 
Подходящ за широко райони-
ране. 

Препоръки за отглеждане

LG ЗОРО
 ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК - зимен многореден

ЗИМОУСТОЙЧИВОСТ

Combines on yellow fi eld.
ID: 1141275475
By Denisfi lm
istockphoto.com

Жълто Ечемично
   Вджуджaване

ЖЪЛТО ЕЧЕМИЧЕНО 
ВДЖУДЖАВАНЕ РИНХОСПОРИОЗАРИНХОСПОРИОЗА

Е К С К Л У З И В Н О  О Т
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Препоръчителна 
сеитбена норма:
450 к.с./м2

Препоръки за засяване: 
Препоръчва се осигуряване на 
добър агрофон и балансирано 
торене.

Райониране: 
Подходящ за широко райони-
ране.

Препоръки за отглеждане

LG КАСТИНГ
 ФУРАЖЕН ЕЧЕМИК -  зимен двуреден

Основни характеристики
 Узряване: Ранно

  Тип на класа: 2 реден

 Височина: около 80 см

  Маса на 1000 семена: Много висока

  Група по качество: Фуражен

 Братимост: Висока продуктивна братимост

Предимства
  Сортът LG КАСТИНГ е висококонкурентен при широк спектър от почвено-клима-

тични условия благодарение на високото хектолитрово тегло и висока М1000 
на семената. Много добрият общ здравен профил е допълнителна подкрепа за 
крайното представяне.

  Като част от най-ново селекционираните сортове ечемик, LG КАСТИНГ е 
устойчив на мозайки (Y1).

  LG КАСТИНГ предлага много добър общ здравен профил спрямо основния 
комплекс от болести.

  Много добра адаптивност към различни агроклиматични условия и отлична 
зимоустойчивост.

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

Брашнеста манаБРАШНЕСТА МАНАКафява ръждаКАФЯВА РЪЖДА РИНХОСПОРИОЗАРИНХОСПОРИОЗА
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LG КАСТИНГ
 Добиви 2020

Oilseed rape fi eld before harvest, 
golden color of mature harvest
ID: 1439906312
By Marek Valovic
shutt erstock.com
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Основни характеристики
 Узряване: Средно ранно

  Тип на класа: 2 реден

 Височина: 80-90 см

  Маса на 1000 семена: Много висока

  Група по качество: Пивоварен

 Братимост: Висока продуктивна братимост

Предимства
  Притежава много добри технологични качества за производство на малц.  

Сортът е включен в препоръчителните листи на пивоварите в Европа. Одо-
брен от CBMO Франция.

  Добър здравен профил спрямо основните болести. Генетическа устойчивост на 
вирози - Мозайка по ечемика (BaMMV) и Мозаечен вирус тип 1 (BaYMV 1). 

  Пивоварен ечемик, съчетаващ много висок потенциал за добив и послед-
ните новости в селекцията на ечемика по отношение на здравен профил. 

  Много добра адаптивност към местните агроклиматични условия и отлична 
зимоустойчивост.

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

Препоръчителна 
сеитбена норма:
450 к.с./м2

Препоръки за засяване: 
Препоръчва се отглеждане при 
висок агрофон и на почви с до-
бро естествено плодородие.

Райониране: 
Подходящ за широко райони-
ране.

Препоръки за отглеждане

LG КАЛИПСО
 ПИВОВАРЕН ЕЧЕМИК - зимен двуреден
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 Добиви България 2020 г. добив кг/дка
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Основни характеристики
 Узряване: Средно ранно

  Тип на класа: 2 реден

 Височина: около 80 см

  Маса на 1000 семена: Много висока

  Група по качество: Пивоварен

 Братимост: Висока продуктивна братимост

Предимства
  Сорт, включен в препоръчителните листи на Европейските пивовари. От-

лично качество на продукцията за производство на висококачествен малц. 

  Отлична защитеност от основните болести при ечемика.

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

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

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

Препоръчителна 
сеитбена норма:
450 к.с./м2

Препоръки за засяване: 
Препоръчва се осигуряване на 
добър агрофон и балансирано 
торене.

Райониране: 
Подходящ за широко райони-
ране. 

Препоръки за отглеждане

LG КАЗАНОВА
 ПИВОВАРЕН ЕЧЕМИК - зимен двуреден

Кафява ръждаКАФЯВА РЪЖДА СухоустойчивостСУХОУСТОЙЧИВОСТБрашнеста манаБРАШНЕСТА МАНА Толерантност 
 на полягане

ТОЛЕРАНТНОСТ 
НА ПОЛАГАНЕРИНХОСПОРИОЗАРИНХОСПОРИОЗА

73

Е
Ч

Е
М

И
К
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ТЪРГОВСКИ ЕКИП

АНИТА ГЕРГОВА
РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР 
ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА И 
ЦЕНТРАЛНА СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ
Тел. +359 88 721 9367 
E-mail: anita.gergova@limagrain.com

ЛЮБОМИР ИЛИЕВ
ВИДИН, ВРАЦА, МОНТАНА
Тел. +359 88 961 2994 
E-mail: lyubomir.iliev@limagrain.com

ЗДРАВКО АНГЕЛОВ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ
Тел. +359 88 631 8567
E-mail: zdravko.angelov@limagrain.com

ЖАНЕТ КОСТОВА
ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ, БЯЛА СЛАТИНА, 
КНЕЖА, ЛУКОВИТ
Тел. +359 88 236 0247 
E-mail: zhanet.kostova@limagrain.com

ЕЛИЦА БОНЕВА
СОФИЯ�ОБЛАСТ, БОТЕВГРАД
КЮСТЕНДИЛ, БЛАГОЕВГРАД
Тел. +359 88 236 4082 
E-mail: elitsa.boneva@limagrain.com

РАДОСТИН ВУШКОВ
РУСЕ, РАЗГРАД
Тел. +359 88 630 5984 
E-mail: radostin.vushkov@limagrain.com

ДИМИТЪР ПЕТЪКОВ
ДОБРИЧ, СИЛИСТРА
Тел. +359 88 293 5812 
E-mail: dimiter.petakov@limagrain.com

СТЕФАН СТЕФАНОВ
ДОБРИЧ, СИЛИСТРА
Тел. +359 88 204 0684 
E-mail: stefan.stefanov@limagrain.com

ХРИСТО ХРИСТОВ
РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР 
ЮЖНА БЪЛГАРИЯ 
Тел. +359 88 689 9156 
E-mail: hristo.hristov@limagrain.com

КИРИЛ АНОВ
ПАЗАРДЖИК, ПЛОВДИВ, ХАСКОВО
Тел. +359 88 777 0901 
E-mail: kiril.anov@limagrain.com

ДИМАН ДИМОВ
СТАРА ЗАГОРА, СЛИВЕН
Тел. +359 88 866 2040 
E-mail: diman.dimov@limagrain.com

ГЕОРГИ КАРАИВАНОВ
БУРГАС, ЯМБОЛ
Тел. +359 88 438 8475 
E-mail: georgi.karaivanov@limagrain.com

ПЕТЪР ПЕТРОВ
ВАРНА, ШУМЕН, ТЪРГОВИЩЕ
Тел. +359 88 252 1763 
E-mail: petar.petrov@limagrain.com
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ЛИМАГРЕЙН ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА С.Е. - клон България
1592 София

ул. Кап. Димитър Списаревски 24
Административна сграда Еником-М, ет. 9

тел. +359 2 9624391

www.lgseeds.bg


