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Хибридите царевица с логото на LG Animal 
Nutrition (LGAN) имат генетичния потенциал да 
осигурят превъзходна хранителна стойност, като 
същевременно поддържат отлични агрономиче-
ски качества и добив, като по този начин подобря-
ват ефективността на дажбите и намаляват разхо-
дите за осигуряване на нужния на стопанството 
фураж.

Качествена
генетика за
производство
на фураж
за изхранване
на животни

Какво е LG Animal Nutrition за фермерите?
 LGAN е марката, под която Лимагрейн пред-

лага своята специална селекция царевични 
хибриди за производство на висококачествен 
силаж за животни
 LGAN гарантира силаж с повишена смилае-

мост на фибрите и висока хранителна стойност 
на фуража
 LGAN означава висока възвръщаемост на 

инвестициите и по-рентабилно млекопроиз-
водство, чрез повишена ефективност на хране-
нето на животните
 LGAN - символ на доказана ефективност

За кого е предназначена програмата LG 
Animal Nutrition:
 Млекопроизводители и животновъди
 Фермери, отглеждащи силажна царевица в на-

правление млечно и месодайно животновъдство

Нашето предложение към фермерите:
 Постоянно подобряване на добива на био-

маса от единица площ с новите LGAN хибриди
 LGAN хибриди с по-висока хранителна стой-

ност на силажа
 Постигане на ефективност при изхранване 

на животните с фураж
 По-висока икономическа стойност на про-

изведения силаж
 Повишаване на рентабилността при мле-

копроизводство
 Непрекъснати иновации в направлението 

„силаж“, където последното доказателство за 
това е най-новият LGAN хибрид LG 31.621, който 
тази година лансираме и в България – силажна 
царевица с ФАО 620, предлагащ както качество 
и смилаемост на фибрите, така и висок добив.

Защо „LG Animal 
Nutrition” се превър-
на в лидер при си-
лажната царевица в 
Европа?

Специална научно- 
изследователска и се-
лекционна програма

Поставяме живот-
ните в сърцето на нашата селекционна програма

• Поставяне на фокус върху нуждите на живот-
ните и тяхното правилно и ефективно хранене 
съгласно 3-те основни направления – диета, бази-
рана на царевица; балансирана диета; и диета, в 
която преобладават тревните смески.

• Постигане на по-добро здравословно състоя-
ние на животните, което по естествен път води до 
по-висока продуктивност.

• Осигуряване на силаж с повишена смилаемост 
на фибрите и съответно по-висока енергийна 

стойност без значение кое от 3-те направления в 
храненето е избрано. LGAN може да предложи под-
ходящ царевичен хибрид за всяко едно от трите.

• Висока ефективност при трансформирането на 
силажа в мляко или месо.

Квалифицирано продуктово портфолио
• Специфична сегментация на хибридите 
• Предложения, отговарящи на нуждите на фер-

мерите
• Хибриди, подходящи за различните типове диета

Можете да научите повече за силажната царе-
вица и кои видове хибриди са подходящи според 
типа хранене на нашия сайт www.lgseeds.bg или да 
изгледате специалното ни видео, част от пореди-
цата ПИТАЙТЕ ЕКСПЕРТА, посветено на силажа в 
YouTube канала на Limagrain branch Bulgaria. 

ОБЕЩАНИЕТО ОТ
LGAN

ПО-ВИСОКА РЕНТАБИЛНОСТ 

НА СТОПАНСТВОТО 

ЧРЕЗ ПОВИШАВАНЕ 

ЕФЕКТИВНОСТТА НА 

ХРАНЕНЕ С ФУРАЖ
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