
с грижа за децата ни
КОНЦЕНТРИРАНИ В БЪДЕЩЕТО



стр. 4 стр. 26 стр. 40 стр. 42 стр. 46 стр. 50  стр. 48

КОНЦЕНТРИРАНИ В БЪДЕЩЕТО



GSM: 0888 573 789
bojana.gandeva@caussadesemencesgroup.com

Божана Гандева
Управител

                                              GSM: 0886 135 550       
magdalena.grozdanova@caussadesemencesgroup.com

GSM: 0885 103 143
atanas.yovchev@caussadesemencesgroup.com

Атанас Йовчев
Отдел: Продажби и развитие

Мениджър продажби Източна България
Район: Варна, Добрич, Шумен

GSM: 0887 100 878
dilyan.savov@caussadesemencesgroup.com

Дилян Савов
Отдел: Продажби и развитие

Мениджър продажби Западна България
Район: Враца, Монтана, Видин

Административен отдел

                                             GSM: 0885 100 843
borislav.yanev@caussadesemencesgroup.com

Борислав Янев
Търговски представител
Район: Разград, Търговище, Шумен

                                             GSM: 0886 330 750
zhelyu.enev@caussadesemencesgroup.com

Желю Енев
Търговски представител
Район: Бургас, Ямбол, Сливен

                                                 GSM: 0889 100 833
nikolai.kateliev@caussadesemencesgroup.com

Николай Кателиев
Търговски представител
Район: Пловдив, Пазарджик, 
Хасково

                                                 GSM: 0886 680 624
nikolai.petrov@caussadesemencesgroup.com

Николай Петров
Търговски представител
Район: Стара Загора, Нова 
Загора, Габрово, Димитровград

                                                 GSM: 0884 057 215
nencho.nenchev@caussadesemencesgroup.com

Ненчо Ненчев
Търговски представител
Район: Плевен, Велико 
Търново, Ловеч, Габрово

                                              GSM: 0889 100 852
veneta.tsoncheva@caussadesemencesgroup.com

Венета Цончева
Търговски представител
Район: Силистра, Русе, Разград, 
Търговище

Александър Костов
Мениджър ключови клиенти

Търговски отдел

Магдалена Грозданова
Продуктов мениджър

                                           GSM: 0897 707 888
kristina.geneva@caussadesemencesgroup.com

Кристина Генева
Мениджър реклама

   GSM: 0885 330 878
           logistics@caussadesemencesgroup.com

Диана Христова
Мениджър логистика

                    GSM: 0896 600 178
nikolina.andreeva@caussadesemencesgroup.com

Николина Андреева
Финансов мениджър

GSM: 0889 100 842
alexander.kostov@caussadesemencesgroup.com

1



Косад семанс 
Източна европа

Косад семанс 
северозападна европа

Косад семанс 
Централна европа

Косад семанс 
средИземноморИе

Косад семанс 
рУсИЯ

Косад семанс 
северна аФрИКа

Косад семанс 
ИберИЯ

2009 Румъния
2010 България
2010 Сърбия
2017 Молдова

1958 Франция
1989 Германия
2002 Белгия
2010 Полша
2011 Холандия

2010 Унгария
2011 Чехия

2009 Италия
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Косад семанс е създадена през 1958 година във Франция. Започва 
своята скромна дейност с производство и заготовка на царевица, 
като близо 15 години работи в партньорство с америанска компания в 
областта. Междувременно стартира своята селекционна дейност при 
житни култури, а малко по-късно и при слънчоглед и рапица, за да 
може днес да се превърне в група с международен облик, група, която 
произвежда семена при множество култури - царевица, слънчоглед, 
рапица, пшеница, ечемик, тритикале, соя, сорго, люцерна и тревни 
смески. И не само!
Днес, Косад семанс е отдадена на идеята да разпространява своята 
селекция:
• На международната сцена, като предлага сортове и хибриди подходя-
щи за конкретните почвено-климатични условия в съответната зона;
• В областта на земеделието с екологична отговорност, като произвежда 
и разпространява сертифицирани био семена, с грижа за природата и 
обществото с отношение към околната среда;
• С иновации в растениевъдството, като разработва нови концепции и 
технологии, с които се стреми да предостави на фермерите решения 
за защита на производството и доходите им, а на индустрията високо 
качествена суровина. 
Ние сме мулти-видова компания, която предлага решения за пълния 
сеитбооборот през цялата селскостопанска година.

представЯне на грУпата Caussade semenCes

други станции

11 изследователски станции:
     - 7 европейски и 4 международни
4 фабрики:
    - 3 във Франция и 1 в Румъния
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хибрид FaO
височина на 
растението

(см)

височина на 
залагане на 
кочана (см) 

цъфтеж
(°С)

вегетация      
(дни)

силаж
(°С)

зърно
(°С)

посевна норма 
(реколтирани раст./дка)

при неполивни 
условия

при поливни 
условия

брой 
редове
в кочан

зърна в 
ред

маса на 
1000

семена (г)

290
340
390
410
420

CHAMBERI CS
KAMPONI CS
TOPKAPI CS 
PINCKI CS
QUERCI CS

240
290

300
285

120
110

118
120

92-110
105-112
112-117
110-120
110-120

925
955

1000
1000
1010

1580
1830
1850
1950
1930
1975

8500 - 9500
7500 - 8500
7500 - 8500
7000 - 8000
7000 - 8000

7000 - 7500
6500 - 6800
6300 - 6700
6000 - 6300
6000 - 6300

14-16
14-16
16-18
14-16
16-18

40
38
31
34
34

300
304
339
371
380

1600350
450

TRILOGI CS
GASTI CS

245
330

105
130

106-114
119-124

1000
1010

1860
1990

7500 - 8500
7000 - 8000

6500 - 6800
5500 - 5800

14-16
18-20

35
31

350
340

360
380

CONFETTI CS
BASMATI CS 

275
280

115
130

105-112
110-115

980
1010

1855
1900

7500 - 8500
7500 - 8500

6500 - 6800
6300 - 6700

16
18-20

35
36-38

310
330

570
600

FONDARI CS
COLONIA CS

363
375

162
152

122-127
125-130

1080
1070

1750
1700 2050

8500 - 9500
8500 - 9500

7000 - 7500
7000 - 7500

16
16-18

31
34

377
340

270
285

230
300
250

TEKNI CS
POESI CS
GLORIFI CS 

105
120

78-93
92-100
90-110

840
880

880-900

1400
1485

1620

1755-1775

9000 - 10000
8500 - 9500
8500 - 9500

7500 - 8000
7000 - 7500
7000 - 7500

14
16
16

30
30
32

287
290
280

ЦаревИЦа

ново

ново

ново

КонвенЦИонална ЦаревИЦа - вИсоКотехнологИчнИ продУКтИ

КонвенЦИонална ЦаревИЦа - ИнтензИвнИ продУКтИ

иновативна концепция за производство на зърно
иновативна концепция за производство на зърно

HI-CORN 350 CS
HI-CORN 450 CS

350
450

7500 - 8500
7000 - 8000

6500 - 6800
6000 - 6300

КонвенЦИонална ЦаревИЦа - еКстензИвнИ продУКтИ

1560310
380
430

CLARITI CS 
REALLI CS
GERZI CS

310
300
325

140
110
125

92-110
110-112
114-117

940
1030
1010

1720
1895
1965

8500 - 9500
7500 - 8500
7000 - 8000

7000 - 7500
6300 - 6700
6000 - 6300

16-18
16-18
14-16

35
35
32

370
310
365

КонвенЦИонална ЦаревИЦа - ИКономИчнИ продУКтИ

КонвенЦИонална ЦаревИЦа - еКсКлУзИвнИ продУКтИ    

ЦаревИЦа за сИлаж И бИомаса - ИнтензИвнИ продУКтИ

460
610

DUO CS 460
DUO CS 610 

9000 - 9500
8500 - 9500

8000 - 8500
7800 - 8300

иновативна концепция за производство на силаж
иновативна концепция за производство на силаж

ЦаревИЦа за сИлаж И бИомаса - вИсоКотехнологИчнИ продУКтИ

ЦаревИЦа за сИлаж И бИомаса - ИнтензИвно сеИтбообращенИе
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течна ФормУла за третИране на семена

• активирайте поникването 
• оптимизирайте храненето
• подобрете устойчивостта на стрес
• насърчете развитието на кореновата система

Insemo sT:
Вземане на проби 
и наблюдение 
на развитието на 
корените, 45 дни 
след сеитбата.

СРЕДЕН ДОБИВ (квинтал/ha) 5 изпитания 
BPE 2018/2019

стимулатор на растежа на кореновата 
система, действа върху защитата на 
ауксините  1  и активира процеса на 
лигнификация на клетките  2 , основни 
фактори за растежа на корените.

Синергията на действие между молекулата 
OSYR и азота и фосфора + комплекса от 
цинк и манган се намесва в ауксиновия 
метаболизъм и осигуряват защита при 
стресови условия.

Формулата, богата на азот и фосфор      
(10-20), реагира бързо на енергийните 
нужди, необходими за поникването и 
насърчава ранния синтез на протеини = 
активно хранене.

Цинкът и манганът стимулират 
фотосинтезата и развитието на ауксини = 
по-добър растеж.

молекулата Osyr защитава ауксините при 
стрес = защитен ефект.

Insemo sT: nP + Zn-мn

синергия
Insemo sT nP + Zn-mn

Биостимулатор 
за дружно
поникване

само фунгицид Insemo sT + фунгицид

само фунгицид Insemo sT + фунгицид

110,96
116,33

корен

корен

Ауксини - 
естествени

хормони на 
растежа

клетъчна 
полимеризация

Възстановяване 
на лигнина на 

клетъчно ниво
Устойчивост на корените срещу 

стрес=бариерен ефект

Запапазване 
на лигнините 

в стените на 
клетката и по 

повърхността на 
корена

производство на 

изопероксидази

Ауксините се 
разграждат 

ензимно 
особено при 

стресови 
ситуацииоптИмИзаЦИЯ 

на растежа на 
Кореновата 

сИстема

еФеКт от 
защИта

на аУКсИнИ

 възстановЯване 
на лИгнИна в 
КлетъчнИте

стенИ
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механИзъм на деЙствИе

развитие на кореновата система при 25°с
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бИостИмУлаторът InsemO sT Е ПРОДУКТ, КОЙТО 
СЪДЪРЖА ВЕЩЕСТВА И МИКРООРГАНИЗМИ, ЧИЯТО 
ФУНКЦИЯ Е ДА СТИМУлИРАТ ФИЗИОлОГИЯТА И 
МЕТАБОлИЗМА НА РАСТЕНИЯТА.

аКтИвен
аУКсИн 

молеКУла
Osyr 

защИтен
аУКсИн 

ензИмно
разграждане 

• Стимулира развитието на кореновата 
система за оптимално използване на 
наличните водни ресурси.

• Подобрява усвояването и ефективността 
на макро и микро елементите 
присъстващи в околната среда или 
предоставени чрез торове.

• Подобрява толерантността към 
абиотичен стрес.

• Подобрява поведението на растенията, 
изправени пред биотичен стрес.

• Подобрява качеството.

бИостИмУлаторът
• Стимулира кълняемостта.
• Увеличава кореновата система (+ 75%).
• Увеличава ризосферната активност и взаимодействието 

със свързаната флора. 
• Осигурява бърз и балансиран растеж.
• Подобрява устойчивостта и изхранването на растенията.

ЦаревИЦИ третИранИ с 
бИостИмУлатор през 2020:
• HiCornCs 350
• HiCornCs 450
• GASTI CS

ауксините са естествени хормони на растежа. те се разграждат ензимно, особено при стресови ситуации. 
молекулата Osyr защитава ауксина.

АБИОТИЧЕН СТРЕС

АБИОТИЧЕН СТРЕС

БИОСТИМУлАТОР• Студ
• Горещина

Екстракт от 
водорасли

Протеини

Микро-
организми
в почвата

Хуминови и фулвинови киселини

• Суша
• Соли
• Тежки
    метали

стрес

нетретирано 
третирано
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ново!

FAO 450

FAO 350
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• По-дълъг период на цъфтеж за по-добро 
опрашване.

• Намаляване на риска от загуби в следствие на 
екстремни температури и други неблагоприятни 
условия.

• Интензивно отглеждане с висок потенциал за 
добив.

• Отличен фитосанитарен профил и силно 
вегетативно развитие.

• Перфектно озърнени кочани с висока маса на 1000 
семена.

• Бързо отдаване на влагата.

с комбинация от два хибрида с различен 
генетичен материал, но с близък период на 
вегетация и перфектна съвместимост, за да 
осигурят:

КаК?
гарантИрана!
С                        ПЕЧАлБАТА ПРИ
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗЪРНО Е

Иновативна 
к о н ц е п ц и я 

разработена за намаляване на 
риска от загуби в следствие на 
екстремни температури и други 
неблагоприятни условия.
„През последните 4 години селекцио-
нерите на Косад семанс насочиха 
усилията си към създаването на 
хибрид, устойчив на термични 
и водни стресове. Причината е 

глобалното затопляне, а и както в нашата страна в последно време се случва много 
често- по време на изметляване на царевицата имаме винаги големи горещини, или 
пък както се случи тази година – много дъждове. Системата HiCornCs е създадена 
на основата на два много близки по вегетация и устойчивост на болести хибриди, 
но с различен геном. Двата хибрида добре се разграничават – единият е с бяла 
метлица, а другият с червеникаво-кафява. Единият хибрид изметлява около 6 дена 
след другия хибрид. Целта е да се получи по-добро озърняване и 100% опрашване 
на кочана, което от своя страна да доведе до един стабилен и сигурен добив. През 
пролетта на 2019-та година предложихме на българските фермери хибриди от 
системата Hi Corn  само в група 350 по ФАО. Интересното при нея е, че много бързо 
отдаде влагата. Видяхме перфектни растения с добре озърнени кочани с висока 
маса на 1000 семена. Независимо че са два различни хибрида, кочаните са почти едни 
и същи, с еднаква влага, изключително сухоустойчиви и толерантни на болести.“

Борислав Янев, търговски представител в Косад семанс България

Новата концепция HiCornCs стъпи 
на българския пазар наистина с 
един летящ старт. Земеделските 
производители в Северозападна 
България, които ни се довериха 
и решиха да опитат новата 
технология в техните стопанства, 
отчетоха резултати от 800 до 
1000 кг зърно на декар. Като вземем 

предвид благоприятните условия за културата тази година, тези резултати са 
близки или съпоставими и с други стандартни продукти, но да не забравяме, че 
технологията HiCornCs е насочена именно към години с не толкова добри агро-
климатични условия, които разбира се не пожелавам на никой производител. Именно 
в такъв момент HiCornCs ще развие истинското си превъзходство в сегмента. 
Това, което ми направи впечатление, е че повечето фермери, които използваха 
HiCornCs с ФАО 350, неволно го сравняваха с други продукти, които използваха 
в своите стопанства, продукти от група ранозрелост с ФАО 430 – 450 и за моя 
радост Hi Corn 350 се представи повече от отлично. За да отговорим адекватно 
на потребностите на фермерите от моя регион, през 2020-та ще представим 
технологията и във ФАО 450.

Дилян Савов, Мениджър продажби Западна България в Косад семанс България

Две групи по ранозрелост: с Фао 350 и с Фао 450 с добавен биостимулатор:
Insemo sT стимулира кълняемостта, увеличава 
кореновата система и ризосферната активност, 
осигурява бърз и балансиран растеж и подобрява 
устойчивостта и изхранването на растенията. 

посевна гъстота реколтирани раст./дка

6000 - 6300
при неполивни условия

6500 - 6800
при неполивни условия

7000 - 8000
при поливни условия

7500 - 8500
при поливни условия

FaO

FaO

350

450 9



мнения на 
клиенти

От дълги години работя с Косад семанс. Винаги приятно 
ме изненадват с нещо ново и след като разговарях с 
регионалният им представител за Стара Загора разбрах, 
че имат нов продукт - HiCornCs, че добре се представя. 
Технологията включва два хибрида, които се сеят по схема 
и ни беше интересно как ще се представят. Очакванията 
ни бяха високи, тъй като винаги добивите от техните 
царевици са били добри. Миналата година например най-
добре се представиха Пинки, Чамбери, Басмати. Хибридите 
от концепцията HiCornCs имат по-дълго опрашване.Това е 
нещо ново, а ние разчитаме на Косад семанс. На опитния 
парцел от концепцията с ФАО 350 резултатът е 954 кг/дка,  
а от концепцията с ФАО 450 достигнахме до 1237 кг/дка. 
HiCornCs технологията за мен оправда доверието ми. Даде 
най-висок резултат на това поле. Догодина ще наблегнем 
на нея, но на по-големи, вече производствени площи.

Доста добър добив получихме от хибридите царевица 
HiCornCs. При доста засушливи условия я засяхме, но тя 
поникна равномерно. После по време на вегетация малки 
локални превалявания помогнаха да се формира един много 
добър резултат. 

Работя с Косад семанс от няколко години. Използвам 
тяхната силажна царевица duO Cs, която също е 
комбинация от два хибрида и съм много доволен. На 
практика всичкия силаж, който произвеждам за моята 
ферма е от тази концепция. 
Впечатлен съм от технологията HiCornCs 350 на Косад 
семанс. Изкарах добив 820 кг/дка, който задоволи моите 
очаквания, въпреки тежките климатични условия през 
изтеклата стопанска година.
Изсяването на двата хибрида по схема не представляваше 
проблем за мен. И двата хибрида узряха навреме и бяха 
прибрани с влага под 14%.
За 2020 г ще удвоя площите за HiCornCs 350 и ще включа и 
новото предложение в по-късната група HiCornCs 450.

Генко Митев, организатор производство в Булагро Земя ЕООД, с. Яздач, обл. 
Стара Загора

Атанас Жечев, зем. производител, с. Царичино, обл. Добрич

Реджеб Низам, ЗК “Георги Бенковски“, с. Бенковски, обл. Добрич
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Засяхме HiCornCs царевицата на Косад семанс, заедно 
с други конкурентни на тях хибриди. Разликата видимо 
личеше. Тези хибриди наистина имат по-дълъг период на 
опрашване. Кочаните бяха много добре изхранени. С Косад 
семанс отдавна работим, може би над 10 г. Сеем техни 
пшеници, слънчогледи и много сме доволни. 

Радостин Абаджиев, агроном в ЕТ Рамина, с. Хитово, обл. Добрич

Косад семанс е наш дългогодишен партньор. Всяка 
година в тест центъра ни извеждаме съвместни опити. 
HiCornCs е иновативен продукт от два хибрида, патент 
на френската компания. Високите температури съчетани 
с горещото време са лимитиращ добива фактор. Не може 
да влияем на времето, но ако може да подберем правилно 
хибрид и технологични решения, то добива ще е добър.  

През 2018 година посях 3 хибрида царевица на Косад семанс  на площ от 300 
декара заедно с мои фаворити от други семинарски компании, на едно поле за 
сравнение. Избрах царевици от Косад с ФАО от 290 до 350. На 11.09.2018 г. 
пожънах царевицата, изтеглих трите хибрида общо и отчетох среден добив 
1120 кг/дка, което беше с повече от 50 кг за полето. Тази година заложих на 
500 дка на най-новата патентована концепция на Косад в портфолиото 
царевица – HiCornCs 350. Избрах за нея площ, която не беше най-добра като 
почвено плодородие. Въпреки това царевицата се нареди редовно, през цялата 
вегетация се развиваше много добре, равностойно на другите хибриди царевици, 
които бях засял. След жътвата отново бях много доволен от резултата - 
среден добив от HiCornCs с ФАО 350 - 1150 кг/дка, което за годинта ми беше 
един от максималните резултати. Направи ми впечатление, че имаше много 
добро залагане и опрашване на кочаните. За пролетта отново ще избера 
тази концепция и също така ще увелича площите като ще пробвам и хибрида 
царевица на Косад  - Басмати ФАО 380, която в региона вече две години колеги 
ми споделят, че е дала отлични добиви.

Христина Зангоци, продуктов мениджър в Булагро 

Муртаза Салтък, ЕТ Меро-Муртаза Салтък Разград
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• Подходящ за интензивно отглеждане.
• Здраво стъбло.
• Отличен начален старт.
• Бързо отдаване на влагата.
• Добри резултати в условия на продължително засушаване.
• Отличен стей-грийн ефект.

14-16 14-16

300 304

40 38

брой редове в кочан

маса на 1000 сeмена (г)

брой зърна в ред

вегетация/дни вегетация/днипосевна гъстота реколтирани раст./дка посевна гъстота реколтирани раст./дка
92 - 110 105 - 1127000 - 7500

при неполивни условия
6500 - 6800

при неполивни условия
8500 - 9500
при поливни условия

7500 - 8500
при поливни условия

Профил на хибрида
тип зърно конски зъб
температура на цъфтеж 925° C
зърно (32% H2O) 1830° C

морфология
височина на растението: 240 см
височина на залагане на кочана: 120 см

Профил на хибрида
тип зърно конски зъб
температура на цъфтеж 955° C
зърно (32% H2O) 1850° C
силаж (30% MS) 1580° C

морфология
височина на растението: 290 см
височина на залагане на кочана: 110 см

Фитосанитарен профил
8 Хелминтоспориоза 
8 Начален старт
8 Стей-грийн ефект
8 Фузариум по кочана
7 Полягане

CHamBerI Cs KamPOnI Cs
Висок потенциал за групата си по ранозрелост Стабилен при хидрострес

лош най-добър

• Много добър начален старт.
• Подходящ за отглеждане в различни климатични райони.
• Много добро озърняване на кочана.
• Отличен стей-грийн ефект.
• Подходящ за брашно.

FAO
290

FAO
340

Фитосанитарен профил
9 Хелминтоспориоза 
8 Начален старт
8 Полягане
7 Стей-грийн ефект

лош най-добър

интензивни продукти
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вегетация/дни посевна гъстота реколтирани раст./дка
112 - 117 6300 - 6700

при неполивни условия
7500 - 8500
при поливни условия

Профил на хибрида
тип зърно конски зъб
температура на цъфтеж 980° - 1000° C
зърно (32% H2O) 1930° - 1950° C

морфология
високи растения
ниско залагане на кочана

Фитосанитарен профил
9 Полягане 
9 Праховита главня
9 Начален старт
8 Хелминтоспориоза

лош най-добър

• Средно ранен.
• Нова генетика. С най-висок резултат през 2019-та във всички 

райони на страната.
• Отличен фитосанитарен профил и развитие до края на 

вегетацията.

FAO
290TOPKaPI Cs
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Резултати, кг/дка

20
19

ново!

16-18

339

31

брой редове в кочан

маса на 1000 сeмена (г)

брой зърна в ред

FAO
390

интензивни 
продукти
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• Бърз начален старт и силно вегетативно развитие.
• Здрави растения с отличен стей-грийн ефект.
• Устойчив на полягане.
• Отлична толерантност на фузариум.
• Висок потенциал за добив и високо качество на зърното.

14-16 16 -18

371 380

34 34

брой редове в кочан

маса на 1000 сeмена (г)

брой зърна в ред

вегетация/дни вегетация/днипосевна гъстота реколтирани раст./дка посевна гъстота реколтирани раст./дка
110 - 120 110 - 1206000 - 6300

при неполивни условия
6000 - 6300

при неполивни условия
7000 - 8000
при поливни условия

7000 - 8000
при поливни условия

Профил на хибрида
тип зърно конски зъб
температура на цъфтеж 1000° C
зърно (32% H2O) 1930° C

морфология
височина на растението: 300 см
височина на залагане на кочана: 118 см

Профил на хибрида
тип зърно конски зъб
температура на цъфтеж 1010° C
зърно (32% H2O) 1975° C

морфология
височина на растението: 285 см
височина на залагане на кочана: 120 см

Фитосанитарен профил
9 Праховита главня 
9 Полягане
8 Стей-грийн ефект
7 Начален старт

Фитосанитарен профил
9 Фузариум по кочана 
9 Праховита главня
8 Полягане
7 Начален старт

PInCKI Cs QuerCI Cs
Ранен и продължителен цъфтеж Хибрид от ново поколение

лош най-добър
лош най-добър

• Балансиран, с много добър фитосанитарен профил.
• Много добър начален старт.
• Добре развита, мощна коренова система.
• Здраво стъбло, устойчиво на полягане.
• Толерантен на хидрострес.

FAO
410

FAO
420

интензивни 
продукти
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• Здрав и пластичен.
• Дълъг цикъл с ранен цъфтеж.
• Мощни растения, устойчиви на полягане.
• Бързо отдаване на влагата в края на цикъла.
• Отлично опрашване и изхранване на зърното.

14-16 18-20

350 340

35 31

брой редове в кочан

маса на 1000 сeмена (г)

брой зърна в ред

Профил на хибрида
тип зърно конски зъб
температура на цъфтеж 1000° C
зърно (32% H2O) 1860° C
силаж (30% MS) 1600° C

морфология
височина на растението: 245 см
височина на залагане на кочана: 105 см

Профил на хибрида
тип зърно конски зъб
температура на цъфтеж 1010° C
зърно (32% H2O) 1990° C

морфология
височина на растението: 330 см
височина на залагане на кочана: 130 см

TrILOGI Cs GasTI Cs
Подходящ за угояване на едър рогат добитък Отлично опрашване и изхранване на зърното

• Голям, добре озърнен кочан, с висока абсолютна маса на 1000 
семена.

• Отличен начален старт, фитосанитарен профил и стей-грийн 
ефект.

• Здраво стъбло с много добра устойчивост на полягане.
• Добър добивен потенциал за зърно и силаж.
• Зърно с високо съдържание  на протеини и бетакаротини.
• Високо съдържание на скорбяла с бързо разграждане.

FAO
350

FAO
450

Фитосанитарен профил
9 Хелминтоспориоза  
8 Начален старт
8 Стей-грийн ефект
8 Праховита главня

лош най-добър

Фитосанитарен профил
8 Хелминтоспориоза  
7 Начален старт
7 Полягане
9 Праховита главня

лош най-добър

вегетация/днивегетация/дни посевна гъстота реколтирани раст./дкапосевна гъстота реколтирани раст./дка
119 - 124106 - 114 5500 - 5800

при неполивни условия
6500 - 6800
при неполивни условия

7000 - 8000
при поливни условия

7500 - 8500
при поливни условия

екстензивни 
продукти 
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• Стабилен и издръжлив хибрид, гарантиращ постоянен 
добив.

• Отличен начален старт и добър хабитус на растенията.
• Изключително бързо отдаване на влагата в края на 

цикъла.

вегетация/дни
92 - 110

посевна гъстота реколтирани раст./дка
7000 - 7500
при неполивни условия

8500 - 9500
при поливни условия

вегетация/дни
110 - 112

посевна гъстота реколтирани раст./дка
6300 - 6700
при неполивни условия

7500 - 8500
при поливни условия

вегетация/дни
114 - 117

посевна гъстота реколтирани раст./дка
6000 - 6300
при неполивни условия

7000 - 8000
при поливни условия

Профил на хибрида
тип зърно конски зъб конски зъб конски зъб
температура на цъфтеж 940° C 1030° C 1010° C
зърно (32% H2O) 1720° C 1895° C 1965° C
силаж (30% MS) 1560° C

морфология
височина на растението: 310 см височина на растението: 300 см височина на растението: 325см
височина на залагане на кочана: 140 см височина на залагане на кочана: 110 см височина на залагане на кочана: 125 см

CLarITI Cs GerZI CsreaLLI Cs
Доказан в годините Бърза десикацияАдаптивен и стабилен

• Балансиран, с много добър фитосанитарен профил.
• Много добър начален старт.
• Добре развита, мощна коренова система.
• Здраво стъбло, устойчиво на полягане.
• Толерантен на хидрострес.

• Стабилен и надежден хибрид.
• Подходящ за отглеждане и при бедни почви. 
• Много добра толерантност на болести и 

устойчивост на полягане.
• Бързо отдаване на влагата в края на цикъла.

FAO
310

FAO
380

FAO
430

16 -18
брой редове 
в кочан

270
маса на 1000 
сeмена (г)

16 -18
брой редове 
в кочан

310
маса на 1000 
сeмена (г)

35
брой зърна 
в ред

14-16
брой редове 
в кочан

365
маса на 1000 
сeмена (г)

32
брой зърна 
в ред

35
брой зърна 
в ред

Фитосанитарен профил
8 Праховита главня 
8 Хелминтоспориоза
8 Полягане 
7 Начален старт

лош най-добър

Фитосанитарен профил
8 Праховита главня 
7 Хелминтоспориоза
7 Полягане 
7 Начален старт

лош най-добър

икономични 
продукти 

Фитосанитарен профил
9 Праховита главня 
7 Хелминтоспориоза
7 Полягане 
7 Начален старт

лош най-добър
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• Добър начален старт.
• Много добро озърняване на кочана.
• Висок потенциал при интензивно отглеждане.
• Много бързо отдаване на влагата в края на цикъла.                                                                       
• Подходящ за брашно.

16 18-20

35 330

310 36-38

брой редове в кочан

маса на 1000 сeмена (г)

брой зърна в ред

Профил на хибрида
тип зърно конски зъб
температура на цъфтеж 980° C
зърно (32% H2O) 1855° C

морфология
височина на растението: 275 см
височина на залагане на кочана: 115 см

Профил на хибрида
тип зърно конски зъб
температура на цъфтеж 1010° C
зърно (32% H2O) 1900° C

морфология
височина на растението: 280 см
височина на залагане на кочана: 130 см

Фитосанитарен профил
8 Хелминтоспориоза  
8 Полягане 
7 Начален старт
7 Фузариум по кочана

COnFeTTI Cs BasmaTI Cs
Отличен стей-грийн ефект Висок потенциал при интензивно отглеждане

лош най-добър

• Добре озърнен кочан.
• Много добър начален старт.
• Много добре изразен стей-грийн ефект.
• Висок потенциал за добив.

FAO
360

FAO
380

вегетация/днивегетация/дни посевна гъстота реколтирани раст./дкапосевна гъстота реколтирани раст./дка
110 - 115105 - 112 6300 - 6700

при неполивни условия
6500 - 6800
при неполивни условия

7500 - 8500
при поливни условия

7500 - 8500
при поливни условия

ексклузивни 
продукти 

Фитосанитарен профил
9 Праховита главня 
8 Хелминтоспориоза
8 Фузариум по кочана 
8 Полягане
7 Начален старт

лош най-добър
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• Висока производителност при различни почвено-климатични 
условия. 

• Здрав хибрид с отличен фитосанитарен профил и стей-грийн 
ефект. 

• Широки листа за ефективна фотосинтеза до прибиране на 
реколтата.

• Високо съдържание на разтворими захари за по-добра 
ферментация.

• Висока хранителна стойност с добър баланс между скорбяла и 
смилаеми фибри и захари

• Вкусен силаж за ефективно производство на мляко и месо.
• По-висока ефективност при метанизация.

14 16

287 290

30 30

брой редове в кочан

маса на 1000 сeмена (г)

брой зърна в ред

вегетация/дни вегетация/днипосевна гъстота реколтирани раст./дка посевна гъстота реколтирани раст./дка
78 - 93 92 - 1007500 - 8000

при неполивни условия
7000 - 7500

при неполивни условия
9000 - 10000
при поливни условия

8500 - 9500
при поливни условия

Профил на хибрида
тип зърно полукръгло
температура на цъфтеж 840° C
зърно (32% H2O) 1620° C
силаж (30% MS) 1400° C

морфология
височина на растението: 270 см
височина на залагане на кочана: 105 см

Профил на хибрида
тип зърно полукръгло
температура на цъфтеж 880° C
силаж (30% MS) 1485° C

морфология
височина на растението: 285 см
височина на залагане на кочана: 120 см

Фитосанитарен профил
9 Праховита главня 

9 Полягане в края на 
цикъла

7 Начален старт
7 Стей-грийн ефект

Фитосанитарен профил
8 Хелминтоспориоза 
8 Начален старт
8 Стей-грийн ефект
7 Полягане

TeKnI Cs POesI Cs
Иновативна технология Висок потенциал за добив

лош най-добър

лош най-добър

• Иновативна генетика за ултра добив при много ранна 
селекция и интензивно сеитбообращение.

• Отличен фитосанитарен профил и стей-грийн ефект.
• Здраво стъбло устойчиво на полягане.
• Много добро озърняване на кочана.
• Високо съдържание на скорбяла.

FAO
230

FAO
300

интензивно 
сеитбообращение
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вегетация/дни

посевна гъстота реколтирани раст./дка

90 - 110

7000 - 7500
при неполивни условия

8500 - 9500
при поливни условия

Фитосанитарен профил
9 Хелминтоспориоза 
8 Фузариум по кочана
7 Начален старт                                                
7 Полягане

лош най-добър

• Висок потенциал за добив за групата по ранозрелост.
• Здрави растения до края на вегетацията.
• Бързо отдаване на влагата в края на цикъла.

16

280

32

брой редове в кочан

маса на 1000 сeмена (г)

брой зърна в ред

GLorIFI CS е хибрид с балансирани растения. Показва много висок потенциал за 
добив, особено на площи с добър потенциал. Благодарение на зърното си от 
тип конски зъб, GLorIFI CS гарантира бързо изсъхване в края на цикъла, което 
му осигурява конкурентна икономическа възвръщаемост.

Мнение на експерт: Винсент Билард - мениджър в отдел „Развитие“, Франция

Профил на хибрида
тип зърно конски зъб
температура на цъфтеж 880° - 900° C
зърно (32% H2O) 1755° - 1775° C

морфология
високи растения
средно високо залагане на кочана

FAO
290GLOrIFI Cs

Подходящ за втора куртура
ново! FAO

250
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16 16-18

377 340

31 34

брой редове в кочан

маса на 1000 сeмена (г)

брой зърна в ред

вегетация/дни

вегетация/дни

посевна гъстота реколтирани раст./дка посевна гъстота реколтирани раст./дка

122 - 127

125 - 130

7000 - 7500
при неполивни условия

7000 - 7500
при неполивни условия8500 - 9500

при поливни условия
8500 - 9500

при поливни условия

Профил на хибрида
тип зърно конски зъб
температура на цъфтеж 1080° C
силаж (30% MS) 1750° C

морфология
височина на растението: 363 см
височина на залагане на кочана: 162 см

Профил на хибрида
тип зърно конски зъб
температура на цъфтеж 1070° C
зърно (32% H2O) 2050° C
силаж (30% MS) 1700° C

морфология
височина на растението: 375 см
височина на залагане на кочана: 150 см

Фитосанитарен профил
8  Начален старт 
8 Хелминтоспориоза
8 Стей-грийн ефект

7 Полягане в края на 
цикъла

FOndarI Cs

COLOnIa Cs

Лесно разграждане на скорбялата с висока енергийна стойност

Отличен източник на зелена маса

лош най-добър

• Отличен фитосанитарен профил.
• Силно вегетативно развитие.
• Издръжливи растения с отличен стей-грийн ефект.
• Високо енергиен силаж, богат на скорбяла.

FAO
570

FAO
600

• Отличен фитосанитарен профил.
• Силно вегетативно развитие.
• Издръжливи растения с отличен стей-грийн ефект.
• Високоенергиен силаж, богат на скорбяла.

Високи растения до 350 см, богата и здрава листна маса, добре озър-
нен и изхранен кочан, устойчивост на стресови фактори - това са 
очакванията на земеделците от царевичните хибриди за силаж и Косад 
семанс им дава решение с продукта CoLonIa CS. Характеризира се със 
силно вегетативно развитие, високи, добре облистени растения и добър 
фитосанитарен профил. Растенията достигат височина 350 см, което 
в комбинация с добре озърнения кочан е предпоставка за висок добив на 
силажна маса от декар. 
За поредна година хибридът CoLonIa CS се представя много добре в 
целия регион на Южна България. Продуктът е стабилен. Работим с него вече няколко години 
и каквито и да са условията, резултатите от него са винаги между 8 и 9 тона силажна 
маса от декар. Но важна е и друга подробност - качеството на силажа и много добрата 
ферментация. Клиентите от сектор животновъдство правят проби и анализи, които 
показват, че силажът се приема много добре от животните. От друга срана много наши 
клиенти, които не се занимават с животновъдство имат много добър пазар на силажа от 
тази царевица за  инсталациите за производство на биогаз. Хибридът се отличава с много 
висок рандеман в този сегмент и това го прави предпочина суровина.

Мнение на експерт: Николай Кателиев
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посевна гъстота реколтирани раст./дка
8000 - 8500
при неполивни условия

9000 - 9500
при поливни условия

посевна гъстота реколтирани раст./дка
7800 - 8300
при неполивни условия

8500 - 9500
при поливни условия

duO Cs 610

Иновативна концепция за производтсво на силаж

duO Cs 460 FAO
460

FAO
610

ЗА ДА СЕ ОСИГУРИ ГЪВКАВОСТ В ПЕРИОДА НА ЖЪТВА, 
Косад семанс ПРЕДлАГА ДВА ВИДА РАНОЗРЕлОСТ 
НА КОНЦЕПЦИЯТА duOCs® - Фао 460 И Фао 610.
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бързо разградима скорбяла
с усвояване над 90%

бавно разградима скорбяла
с усвояване 40% до 60%

Резултати, получени от изследванията на 
CAuSSAdE SEMEnCES AnIMAl VAluE

ПРЕПОРЪКА ЗА СЕИТБА

4 редова

6 редова

8 редова

10 редова

СеЯЛкА авва
авваав

авваавва
авваавваав

Поставете в сеялката по два реда от всеки хибрид. Единият 
е опакован в оранжева (ХИБРИД А) торба, а другият в зелена 

(ХИБРИД В)

1. с печалба на полето
• С посевен материал, генетически гарантиращ 

ниско съдържание на лигнини, висока маса на сухо 
вещество и добре смилаеми фибри; 

• С отличен стей-грийн ефект, устойчивост на полягане 
и икономически важните болести;

• С висок потенциал за добив;
• С лесно реколтиране и силажиране.

2. с печалба прИ Изхранване на жИвотнИте
• С вкусен и желан от преживните животни фураж, 

който не натоварва стомашния им тракт и намалява 
риска от стомашни заболявания; 

• С отлична ферментация и максимално усвояване на 
всички вещества; 

• С оптимизирано изхранване и по-висока 
ефективност, без загуба на енергия;

• С намаляване влагането на допълнителни добавки за 
поддържане на pH;

• С намаляване на дневната дажба с 300 гр/крава в 
сравнение с фураж от ечемик.

3. с печалба от проИзводството на повече И 
по-Качествено млЯКо

• С увеличаване на млекопроизводството от 0.7 до 2 л 
на ден от дойна крава;

• С увеличаване на протеините и мазнините в млякото.

КаК?

с duOCs® печалбата прИ
проИзводството на млЯКо е 
гарантИрана!

Със специални селекционни програми (CVA® - Caussade Valorisation 
Animale), селекционерите на Косад семанс работят активно 
за постигане на точно определени параметри в качеството на 
изходната суровина за производството на фураж, като обръщат 
особено внимание на задоволяване на хранителните потребности на 
животните, за да осигурят:
• висока производителност;
• висока енергийна стойност;
• лесна смилаемост. 
duOCs® е съчетание на два хибрида, избрани с близки агрономически 
качества, като ранозрелост, устойчивост на полягане, стабилност по 
време на вегетация, толерантност към болести, добър стей-грийн 
ефект, добър добивен потенциал и съотношение между зърно и 
зелена маса, но с различно време на разграждане на скорбялата. 
С комбинацията на два вида скорбяла за бързо и бавно разграждане, 
duOCs® се превръща в наситен и продължителен източник на енергия. 
Постепенното освобождаване на енергия помага да се поддържа 
добра стойност на рН в търбуха на животните и осигурява баланс и 
стабилност на микрофлората. По този начин се оптимизира дейността 
на храносмилателния тракт и се подпомага добрия здравословен 
статус на животните. 
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мнения на 
клиенти

намалЯва рИсКа
от аЦИдоза

задоволЯва хранИтелнИте 
потребностИ

на жИвотнИте

УвелИчава
млеКонадоЯ

подпомага
добрИЯ здравословен
статУс на жИвотнИте

подобрЯва
Качеството на млЯКото

24



Общо взето има една тенденция с всяка изминала година 
да сме по-доволни от предходната. Тази година сме се 
презапасили с храна за животните, благодарение на 
хибридите на Косад семанс. Започнахме преди около 
7 г да работим с тях. Заложихме и други техни хибриди. 
Вече работим основно със семена на френската компания. 
Добивите се покачват, благодарение на добрите им 
хибриди и подобряване на технологията. Добивът тази 
година е над 5 т и сме доволни, защото в района на 
Гълъбинци беше сухо. В резултат на концепцията DUo CS 
качествените и количествените показатели на млякото 
се подобриха. Освен това рандеманът е по-малък, а 
кравите дават повече мляко, с показатели над средните. 
Горещо препоръчва на колегите си концепцията DUo CS за 
добив на силаж. 

Duo CS издържа на суша и високи температури. Много сме 
доволни от добивите. 7 000 кг/дка е добива при капково 
напояване. Следващата година пак ще засеем около 
1000 дка  Duo CS. Това са два хибрида с близка вегетация, 
като единият дава енергия, другият протеин и заради 
това се вдига добива на мляко. Силажът е много вкусен. 
Изключително балансирана енергия. Млеконадоят е между 
10 и 15% по-висок.

намалЯва рИсКа
от аЦИдоза

Димитър Гърдев, управител, Гърдеви ООД, гр. Кермен, обл. Сливен

Иван Трифонов, управител, ЕТ Иван Трифонов гр. Карлово, обл. Пловдив

подобрЯва
Качеството на млЯКото
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хибрид
височина

на растенията
посевна гъстота 
(реколтирани раст./дка)

масленост 
(%)

специфично 
тегло

маса на 
1000

семена (г)

47.0
49.2
47.8

44.55
46.1
47.6 
47.2

45.5

45.2
46.5
46.5

46.9
45.3
46.4

41.8
40.6
44.2

45
41.1
40.5
42.6

43

40.8
41
44

40.5
41
43

51.3
49.0
61

68
64.2
52

51.3

60

60.7
59
58

50.7
50.5
56.7

слънчоглед

TOSCANA CS
KLARIKA CL
KALEDONIA CL

CSF 18108 CL
MARBELIA CL
GENOvA CL
FUSHIA CL

CSF 18223 CLP

MAGMA SU
NOUMEA SU
CSF 18907 SU

DURBAN CS
MALAGA CS
CHARKS CS

6500 - 6800
6500 - 6800
6800 - 7500

6500 - 7000
6300 - 6700
6500 - 6800
6300 - 6700

6300 - 6800

6500 - 6800
6500 - 6800
6500 - 6800

6500 - 6800
6500 - 6800
6500 - 6800

100 - 105
104 - 110
105 - 109

107 - 113
103 - 110
103 - 110
105 - 113

108 - 115

105 - 112
100 - 107
104 - 108

95 - 100
90 - 95
93 - 98

ниски растения
ниски до средно високи 

до 170 см

средно високи растения
средно високи растения

ниски растения
средно високи растения

ниски до средно високи

средно високи растения

средно високи растения

средно високи растения

ниски растения
ниски растения
ниски растения

трибенурон-метил 
устойчив слънчоглед

конвенционална
конвенционална
конвенционална

конвенционална

технология тип
вегетация в 

дни 

ново

ново

ново

ново
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ИноватИвна технологИЯ 
за постИгане на пълнИЯ 
потенЦИал прИ слънчоглед
• по-големи по размер семена: за високо качество 

на посяване, включително  с висока скорост и 
оптимална популация

• наторени семена: за по-бърз и по-хомогенен 
растеж

• защитени семена: за намаляване на биотичния 
стрес (болести)

• биостимулирани  семена:  за  борба с абиотичния 
стрес

• +30%  от  способността  да  се  постигне  пълния 
потенциал на избрания хибрид

биостимулиране 
за преодоляване на 
всички видове стрес 
и позволяване да 
се прояви пълния 
потенциал

Хомогенни семена 
с по-голям размер 
за по-лесна сеитба и 
гарниране на посева

подхранване 
за ускоряване 
растежа и 
подпомагане на 
потенциала

Oбеззаразяване на 
семената за защита 
от патогени в ранните 
фази на развитие и 
защита на потенциала 
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Тази технологията се прилага към най-надеждните, 
устойчиви и ефективни хибриди от селекцията на 
Косад семанс  за постигане на оптимален добив и 
маслено съдържание.

хИбрИдИ от ново поКоленИе
• KaLedOnIa CL
• Csm 18108 CL
• Csm 18907 su
• Csm 18223 CLP

нИе вИ гарантИраме:
• Елитни семена от партиди с най-добри способности 

за покълване.
• Семена с еднороден размер и тегло, не по-малко от 

6,5 мм.
• Семена покрити с торове: nPK 8:4:6, обогатени с бор,  

молибден,  желязо и мед
• Семена защитени с фунгицид: APROn Xl (Металаксил 

M) + InFluX Xl (Флудиоксинил+металаксил)
• Семена, покрити с биостимулираща молекула с 

лигноцелулозни растителни екстракти, наречена 
Greener:
- GREEnER подобрява кълняемостта.
- GREEnER уголемява кореновата система.
- GREEnER стимулира вегетативното развитие на       

въздушните части.

Изпитан и одобрен от:

The Precision Planter
specialist
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• И двете родителски линии са устойчиви на имазамокс, което 
намалява стреса след третиране.

• Балансиран и изключително продуктивен.
• Добър хабитус.
• Толерантен на икономически важните болести.

47.0 49.2

41.8 40.6

51.3 49.0

масленост (%)

специфично тегло

маса на 1000 сeмена (г)

вегетация/дни вегетация/дни

TB - Много добър; TPS - много толерантен; R - устойчив; PS - толерантен TB - Много добър; TPS - много толерантен; R - устойчив; PS - толерантен

посевна гъстота посевна гъстота
100 - 105 104 - 1106500 - 6800

реколтирани раст./дка
6500 - 6800

реколтирани раст./дка

Профил на хибрида
тип двулинеен, високоолеинов
цъфтеж средно ранен
физиологична зрялост ранна
височина ниски растения

пита
добре озърнена
профил: полунаведена
форма: изпъкнала

Профил на хибрида
тип двулинеен, високоолеинов
цъфтеж средно ранен
физиологична зрялост средно ранна
височина ниски до средно високи растения

пита
голяма, добре озърнена и хомогенна
профил: полунаведена
форма: изпъкнала

Фитосанитарен профил
TB Начален старт
TPS Полягане
TPS Вертицилиум

R Синя китка (A-F)
PS Фомопсис
PS Склеротиния по питата

100, 304, 703, 710 RM4 Mана

Фитосанитарен профил
TB Начален старт
TPS Полягане
TPS Фомопсис
TPS Вертицилиум
PS Склеротиния по питата
PS Коренова склеротиния

100, 304, 314, 334, 704, 710, 714 RM7 Мана

TOsCana Cs KLarIKa CL
Високоолеинов конвенционален слънчоглед

ВисокоолеиноВ

Адаптивен и стабилен, екстензивен продукт

лош най-добър лош най-добър

• Много добър фитосанитарен профил.
• Бърз начален старт.
• Много високо съдържание на олеинова киселина.
• Отлично съотношение добив/ранозрелост.
• Стабилен в различни почвено-климатични условия.
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В последните години наблюдаваме надпревара на пазара за   
производство на високоолеинов слънчоглед. И ако преди 15 години 
високоолеиновите хибриди изискваха изолация и %-та на олеина 
варираше около 80-85, какъвто продукт е например Кларика от нашето 
портфолио, то към днешна дата селекцията е толкова добра, че нови-
те хибриди се справят с производството на олеинова киселина и без 
изолация и тя е с доста по-голям %, често достига над 90%. Не напразно 
и Косад семанс инвестира огромни средства в иновации в този 
сегмент. Каледония е високоолеинов слънчоглед от най-ново поколение 
- средно ранен, устойчив на синя китка с много добър фитосанитарен 
профил. Маслеността е над 46%, а съдържанието на олеинова киселина 
88-91%, което го прави уникален в този тип производство, с добиви 
по-високи от средните за страната по райони. С препоръка за сеитба 
при гъстота 6800-7500 р/дка. КаледонИя е едно отлично решение в 
диверсификацията при производство на слънчоглед.

Мнение на експерт: Александър Костов

ново!

• Добър начален старт.
• Нормална влага в края на цикъла.
• Високо съдържание на масло до 47.8%.
• Олеинова киселина над 88%.
• Много висок потенциал за добив при оптимални почвено-

климатични условия и агротехника.
• Добра адаптация към различни почвено-климатични условия. 

47.8

44

61

масленост (%)

специфично тегло

маса на 1000 сeмена (г)

вегетация/дни посевна гъстота
105 - 109 6800 - 7500

реколтирани раст./дка
при много добра почва

Профил на хибрида
тип еднолинеен хибрид, високоолеинов
цъфтеж средно ранен
физиологична зрялост средно ранна
височина здрави растения с височина до 170 см

пита
малка до средно голяма
профил: полунаведена
форма: изпъкнала

KaLedOnIa CL
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Средно ранен слънчоглед

TPS - много толерантен; R - устойчив; PS - толерантен

Фитосанитарен профил
PS / TPS Фомопсис

PS Склеротиния по питата
PS Коренова склеротиния
PS Вертицилиум
PS Синя китка (A-Е)

RM8 Мана

лош най-добър
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•Хибрид от ново поколение с изключително висок потенциал, 
много бързо отдаване на влагата, едри зърна и висока маса на 
1000 семена във F1.

• Интензивен продукт с изключителен потенциал в добри 
почвено-климатични условия.

• Подходящ за белене.
• Много бързо освобождаване на влагата в края на цикъла.

44.5

45

68

масленост (%)

специфично тегло

маса на 1000 сeмена (г)

вегетация/дни посевна гъстота
107 - 113 6500 - 7000

реколтирани раст./дка

Профил на хибрида
тип двулинеен, линолов
цъфтеж средно ранен
физиологична зрялост средно ранна
височина средно високи растения

пита
профил: полуизправена
форма: изпъкнала

CsF 18108 CL
Подходящ за белене

ново!

B - Добър; TPS - много толерантен; R - устойчив; PS - толерантен

Фитосанитарен профил
B Начален старт

TPS Полягане
TPS Фомопсис
TPS Вертицилиум
PS Склеротиния по питата
PS Коренова склеротиния

 PS/TPS Синя китка - до раса Е
RM4 Mана (100, 304, 703, 710)

лош най-добър

Слънчогледът CSF 18108 CL e от ново поколение, линолов тип, Clearfield 
продукт с устойчивост на синя китка. Той е средноранен, с полуизправена 
и изпъкнала пита, средно висок – 160 до 170 см. Маслеността е от 
порядъка на 45-46%, което е малко по-ниско от други наши продукти 
като Кларика и Марбелия, но е добро за маслобойните. Отличава 
се с едри семена при жътва и висока маса на 1000 семена за сеитба. 
Интензивен продукт с изключителен потенциал в добра почва и добри 
почвено-климатични условия.
Идеален за производителите и брокерите на слънчоглед за белене.

Мнение на експерт: Атанас Йовчев
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• Генетична устойчивост на синя китка раса А-Е.
• Много добра толерантност на фомопсис и вертицилиум.
• Добър начален старт.
• Подходящ за различни почвено-климатични условия.
• Високо съдържание на масло.

46.1

41.1

64.2

масленост (%)

специфично тегло

маса на 1000 сeмена (г)

TB - Много добър; TPS - много толерантен; R - устойчив; PS - толерантен

вегетация/дни посевна гъстота
103 - 110 6300 - 6700

реколтирани раст./дка

Профил на хибрида
тип двулинеен, линолов
цъфтеж средно ранен
физиологична зрялост средно ранна
височина средно високи растения

пита
средно голяма, хомогенна
профил: полунаведен
форма: изпъкнала

Фитосанитарен профил
TB Начален старт
ТPS Полягане
ТPS Фомопсис
PS Коренова склеротиния
PS Вертицилиум
PS Склеротиния по питата

100, 304, 307, 314, 334, 703, 
704, 710, 714 RM9 Mана

marBeLIa CL
Интензивен, устойчив на Синя китка 

лош най-добър
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• Адаптивен към различни почвено-климатични условия и 
агротехника.

• Висок и сигурен добив.
• Подходящ и за по-бедни почви.
• Много добър начален старт.
• Толерантен на икономически важните болести.

47.6 47.2

40.5 42.6

52 51.3

масленост (%)

специфично тегло

маса на 1000 сeмена (г)

вегетация/дни вегетация/дни

B -  Добър; PS - толерантен; TPS - много толерантен; R - устойчив

посевна гъстота посевна гъстота
103 - 110 105 - 1136500 - 6800

реколтирани раст./дка
6300 - 6700

реколтирани раст./дка

Профил на хибрида
тип двулинеен, линолов
цъфтеж средно късен
физиологична зрялост средно ранна
височина ниски растения

пита
хомогенна и добре озърнена
профил: полунаведена
форма: полуизпъкнала

Профил на хибрида
тип двулинеен, линолов
цъфтеж средно ранен
физиологична зрялост средно ранна до средно късна
височина средно високи растения

пита
малка до средно голяма, добре озърнена
профил: полунаведена
форма: изпъкнала

Фитосанитарен профил
B Начален старт
PS Полягане

TPS Вертицилиум
PS Фомопсис
PS Коренова Склеротиния
PS Склеротиния по питата

100, 304, 703, 710 RM4 Mана

GenOVa CL FusHIa CL
Подходящ и за по-студени райони Екстензивен продукт с добър компесативен потенциал

лош най-добър
TB - Много добър; TPS - много толерантен; R - устойчив; PS - толерантен

Фитосанитарен профил
TB Начален старт
TPS Полягане
TPS Фомопсис
TPS Вертицилиум
TPS Склеротиния по питата
PS Фома

устойчив на всички раси мана RM9 Мана

лош най-добър

• Пластичен и адаптивен хибрид.
• Подходящ за отглеждане в различни климатични райони.
• Удължен цъфтеж.
• Толерантен на икономически важните болести.
• Ниски растения, устойчиви на полягане.
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ново!

• С много добър фитосанитарен профил.
• Здрав и стабилен. Устойчив на полягане.
• Бърза десикация в края на вегетацията
• Добро съдържание на масло.
• Много добър потенциал във всички видове почви.

45.5

43

60

масленост (%)

специфично тегло

маса на 1000 сeмена (г)

вегетация/дни посевна гъстота
108 - 115 6300 - 6800

реколтирани раст./дка

Профил на хибрида
тип двулинеен, линолов
цъфтеж средно късен
физиологична зрялост средно късна
височина ниски до средно високи растения

пита
средно голяма
профил: полунаведена
форма: изпъкнала

CsF 18223 CLP
Устойчив на всички раси мана

B - добър, TPS - много толерантен; R - устойчив; PS - толерантен

Фитосанитарен профил
B Начален старт

TPS Полягане
PS Фомопсис

TPS Вертицилиум
PS Склеротиния по питата
PS Коренова склеротиния
PS Синя китка - до раса Е

устойчив на всички раси RM9 Мана

лош най-добър

Най-доброто в този хибрид е, че е устойчив на всички раси мана. Това е 
особено важно за фермерите, тъй като през последните години имат 
сериозни проблеми с това заболяване.
Средно късен хибрид, характеризиращ се със сравнително ниски 
растения, със здраво стъбло, което ги прави устойчиви на полягане. 
Полунаведената и леко изпъкнала пита позволяват максимално 
опрашване дори в централната част. Именно този чудесен 
морфологичен профил е предпочитан от производителите на 
слънчоглед, а и от мен като агроном.
Има много добра толерантност на фома, фомопсис, вертицилиум, 
коренова склеротиния и склеротиния по питите – болести, 
които рязко снижават добивите от слънчоглед. Всичко това, 
заедно с устойчивостта на синя китка му дават един страхотен 
фитосанитарен профил през цялата вегетация, а от там и добра 
производителност. 

Мнение на експерт: Дилян Савов
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• Устойчив на синя китка до раса F.
• Отличен начален старт. 
• Адаптивен към различни почвено-климатични условия.
• Много добър фитосанитарен профил.
• Гъвкавост в периода на сеитба.

45.2 46.5

40.8 41

60.7 59

масленост (%)

специфично тегло

маса на 1000 сeмена (г)

вегетация/дни вегетация/дни

B - добър; TPS - много толерантен; R - устойчив; PS - толерантен; S - чувствителен; 
MS - средна толерантност

B - Добър; TPS - много толерантен; R - устойчив; PS - толерантен; AS - добра толерантност 

посевна гъстота посевна гъстота
105 - 112 100 - 1076500 - 6800

реколтирани раст./дка
6500 - 6800

реколтирани раст./дка

Профил на хибрида
тип двулинеен, линолов
цъфтеж средно ранен
физиологична зрялост средно ранна
височина средно високи растения

пита
средно голяма, добре озърнена
профил: полуизправен
форма: полуизпъкнала

Профил на хибрида
тип двулинеен, високоолеинов
цъфтеж средно ранен
физиологична зрялост ранна до средно ранна
височина средно високи растения

пита
малка до средно голяма, добре озърнена
профил: полуизправен
формаполуизпъкнала

Фитосанитарен профил
B Начален старт

TPS Полягане
PS Фомопсис

TPS Вертицилиум
PS Склеротиния по питата
PS Коренова склеротиния
S Синя китка  - до раса Е

100, 304, 703, 710 RM4 Mана

Фитосанитарен профил
B Начален старт

TPS Полягане
PS Фомопсис
АS Вертицилиум
PS Склеротиния по питата
PS Коренова склеротиния
R Синя китка - до раса Е

100, 304, 703, 710 RM4 Мана

maGma su nOumea su
Регулярен и стабилен, трибенурон-метил устойчив хибрид Адаптивен и пластичен, трибенурон-метил устойчив хибрид

лош най-добър
лош най-добър

• Отличен начален старт. 
• Изравнен посев.
• Много добър фитосанитарен профил.
• Отлично съотношение между ранозрелост и добив.

Трибенурон-меТил 
усТойчиви
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ново!

• Регулярен и хомогонен.
• Подходящ за различни почвено климатични условия.
• Хибрид от нова генерация, притежаващ всички предимства на 

технологията и иновациите.
• Здрав хибрид, устойчив на полягане.
• Нормално до бързо освобождаване на влагата в края на цикъла.

46.5

44

58

специфично тегло

маса на 1000 сeмена (г)

вегетация/дни посевна гъстота
104 - 108 6500 - 6800

реколтирани раст./дка

Профил на хибрида
тип двулинеен
цъфтеж ранен до средно ранен
физиологична зрялост ранен
височина средно високи растения

пита
профил: полунаведена
форма: изпъкнала

CsF 18907 su
Трибенурон-метил устойчив хибрид

B - добър, TPS - много толерантен; R - устойчив; PS - толерантен
лош най-добър

масленост (%)

Ежегодно селекционерският екип на Косад семанс в колаборация 
с екип от специалисти, отговорни за извеждането на полски опити, 
както и търговския екип на компанията влагаме усилията си, за да 
можем да предложим продукти, максимално отговарящи на нуждите 
и изискванията на земеделските стопани. Тази година такъв продукт 
при слънчогледите е новият хибрид CSF 18907 SU, в технологията 
трибенурон-метил устойчиви продукти.
CSF 18907 SU е линолов, средно ранен продукт, отличаващ се с 
изключително изравнен и хомогенен посев, ниски растения със здрави и 
устойчиви на полягане стъбла. Хибридът е адаптивен към различни почвено-климатични 
условия, с добра толерантност към засушаване и с отличен потенциал при оптимални 
условия и високо ниво на агротехника. Много добър фитосанитарен профил и толеран-
тност към икономически важните болести, в т.ч. и мана, както и устойчивост на синя 
китка до раса F. По време на полевите опити и изпитване в страната CSF 18907 SU показа 
стабилни добиви при различни условия и агротехника, с резултати превишавищи с до 15 % 
тези на стандартите в технологията, при съдържание на масло 47,5 – 49 %.

Мнение на експерт: Магдалена Грозданова

Фитосанитарен профил
B Начален старт

TPS Полягане
TPS Фомопсис
TPS Вертицилиум
PS Склеротиния по питата
PS Коренова склеротиния
R Синя китка - до раса F

100, 304, 307, 314, 334 RM5 Мана
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• Изравнен посев и регулярен добив дори и в неблагоприятни 
условия.

• Ранен цъфтеж и кратък цикъл на вегетация.
• Подходящ и за екстензивно производство и по-хладни райони.
• Много добра толерантност към икономически важните болести.

46.9 45.3

40.5 41

50.7 50.5

масленост (%)

специфично тегло

маса на 1000 сeмена (г)

вегетация/дни вегетация/дни

TB - Много добър; PS - толерантен; TPS - много толерантен; R - устойчив

посевна гъстота посевна гъстота
95 - 100 90 - 956500 - 6800

реколтирани раст./дка
6500 - 6800

реколтирани раст./дка

Профил на хибрида
тип двулинеен, линолов
цъфтеж ранен
физиологична зрялост ранна
височина ниски растения

пита
много голяма
профил: полуизправен
форма: изпъкнала

Профил на хибрида
тип двулинеен, линолов
цъфтеж много ранен
физиологична зрялост ранна до много ранна 
височина ниски растения

пита
голяма, добре озърнена
профил: полуизправен
форма: полуизпъкнала

Фитосанитарен профил
TB Начален старт
TPS Полягане
TPS Фомопсис
TPS Склеротиния
TPS Синя китка (А-Е)
PS Вертицилиум

100, 304, 703, 710 RM4 Mана

durBan Cs maLaGa Cs
Конвенционален слънчоглед Ранен и продуктивен, конвенционален слънчоглед

лош най-добър
TB - Много добър; TPS - много толерантен; R - устойчив; PS - толерантен

Фитосанитарен профил
TB Начален старт
TPS Полягане

R Синя китка (А-G)
PS Коренова Склеротиния
PS Фомопсис
MS Вертицилиум

100, 304, 703, 710 RM4 Мана

лош най-добър

• Високо продуктивен хибрид с хомогенни пити.
• Много нисък и стабилен, гарантиращ лесна жътва.
• Здрави растения с дълбока коренова система.
• Отлично опрашване и изхранване на зърната.
• Толерантен на икономически важните болести.

конвенционални
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• Много нисък и стабилен, осигуряващ лесна жътва.
• Подходящ за отглеждане във всички райони с агресивни раси 

на синя китка.
• Чувствителен на големи температурни амплитуди.
• Много ранен, подходящ за късна сеитба и интензивно 

сеитбообръщение.

46.4

43

56.7

специфично тегло

маса на 1000 сeмена (г)

вегетация/дни посевна гъстота
93 - 98 6500 - 6800

реколтирани раст./дка

Профил на хибрида
тип двулинеен, линолов
цъфтеж ранен
физиологична зрялост ранна
височина ниски растения

пита
профил: полуизправен
форма: плоска до полуизпъкнала

CHarKs Cs
Подходящ и за по-бедни почви

TB - Много добър; TPS - много толерантен; R - устойчив; PS - толерантен
лош най-добър

масленост (%)

Фитосанитарен профил
TB Начален старт
TPS Полягане
TPS Синя китка (А-F)
PS Склеротиния по питата
PS Коренова склеротиния
PS Фома

100, 304, 703, 710 RM4 Мана

ко
н
ве

н
ц
и
о
н
ал

н
и
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посевна норма 
семена/дка
30 000 - 35 000

• Стабилен хибрид
• Подходящ за отглеждане  при различни почвено-   

климатични условия.
• Много устойчив на полягане в края на цикъла.
• Ранна и лесна жътва, без загуби.

Профил на хибрида
зърно червено, без танини червено, без танини червено, без танини
физиологична зрялост много ранна средно ранна ранна
цъфтеж много ранен средно ранен средно ранен

морфология
височина на растенията: ниски височина на растенията: ниски височина на растенията: средни
метлица: сбита метлица: сбита с едри зърна метлица: сбита

BaLTO Cs CaPeLLO CsFueGO Cs
Отлично съотношение добив/ранозрелост Много добър добив дори при тежки условияОтличен начален старт

• Ниски и изравнени растения, лесни за реколтиране.
• Начален старт: добър.
• Стей-грийн ефект: добър.

• Хомогенни и здрави растения в края на цикъла.
• Висок потенциал и бързо наливане на зърното.
• Високо съдържание на протеини.
• Кратък цикъл с бързо отдаване на влагата в края. 
• Ранна и лесна жътва.

посевна норма 
семена/дка

посевна норма 
семена/дка

25 000 - 28 000 28 000 - 30 000

сорго за 
зърно
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• Физиологична зрялост: късна 
• лесен за култивиране, много продуктивен, енергичен.
• Отличен начален старт със силно вегетативно развитие.
• Обилно производство на силаж с високо качество.
• Производството на сухо вещество с джъмбо стар 

може да надвиши конвенционалните хибриди с 50%.

suPer sILe 18 Cs / suPer sILe 20 Cs jumBO sTar Cs
Средно късна физиологична зрялост Много продуктивенКъсна физиологична зрялост

• Височина на растенията: 2.5 - 3 м
• Внушителен добивен потенциал, дори и в условията на хидродефицит.
• Отлична адаптация към трудни условия и терени. Гъвкав. Устойчив при стрес.
• Отлично вегетативно развитие.
• Устойчиви на полягане.
• Сериозен регенеративен капацитет, даващ възможност за два откоса. Отлично съотношение добив/енергийна 

стойност на фуража.
• Много високо съдържание на захари, което прави силажа вкусен и лесен за съхранение.
• Отличен енергиен източник и при производство на биогаз.

посевна норма 
семена/дка
18 000 - 21 000

посевна норма 
семена/дка
18 000 - 21 000

посевна норма

2.5 - 3 кг/дка 

силажно 
сорго
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европеЙсКИ лИдер 
в селеКЦИЯта на 

люЦерна
10 000

микро плотове

2
селекционери

4
5

локации
във Франция

локации
в Европа

90%

от бюджета за
развитие е

100% свободни 
от ГМО

40%

със зимоустойчивост под 5

насочен към фуражните култури

от генетичния материал е 

ползИ
• По-дълъг период на експлоатация,  по-голям брой 

растения/m² след 2 години;

• По-добро качество на крайния продукт (пелети или 
суха люцерна);

• По-слаба чувствителност към неприятели и плевели;

• Много висок потенцал за добив.

спеЦИФИКИ на генетИчнИЯ 
матерИал:

вИсоКа толерантност Към болестИ:

• Нематоди по стъблото (толерантност между 65 и 90%).

• Вертицилиум (толерантност между 70 и 80%).

• Антракноза (повече от 80% толерантност);

• Фузариум (увеличена толерантност, особено при сортове със 
студоустойчивост над 5).

вИсоКо съдържанИе на протеИн:

• + 0,7 пункта в сравнение със средното съдържание при 
всички сортове регистрирани във Франция.

много бързо възстановЯване след отКос:

• Сортове са селектирани за откоси на всеки 30-40 дни.

СТАРТеР
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органИчнИ добавКИ

технологИЯ, налИчна за люЦерна 
И детелИна

• Цинк, Кобалт, морски водорасли: Увеличават 
кълняемата енергия.

• Морски водорасли, Манган EdTA: Бърз начален 
старт и бързо развитие до фаза 3-ти лист.

• Молибден: Увеличава фиксацията на азот.

sinorhizobium meliloti или rhizobuim Trifolium
RhizoPower

подобрен състав
лесен Контрол на плевелИте
УвелИчаване на добИва прИ 1-вИ отКос

подобрена способност за ФИКсаЦИЯ 
на азота.

по-добра хранИтелна стоЙност.

Високо ниво на безпрахово 
дражиране 80% семена и 

20% покритие.

СТАРТеР ИНОкУЛАНТ
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30%
30%

40%

сорт
eXCeLLe

сорт
aLIsO

сорт
radIa

добавена стоЙност Към
вИсоКоКачественИ сортове

оптИмИзИранИ с
КонЦепЦИЯ трИолУз
трИте сорта Използват едно И също пространство 
по разлИчно време. 

резУлтатът - по-дълга еКсплоатаЦИЯ!

КонЦепЦИЯ “чИст сорт”
сорта Използва едно И също пространство 
по едно И също време.

• Удължен период на развите.
• Всеки сорт разгръща потенциала си в 

момент, който е подходящ за него.

Пр
ол

ет
Пр

ол
ет

Ес
ен

Ес
ен

сорт Fd8

сорт Fd4

сорт Fd4

• Покритието на почвата варира от много 
гъсто до много рядко.

• Производството зависи от сезона, като 
най-силно вегетативно развитие има в края 
на пролетта.
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Профил на хибрида
зимоустойчивост 3.9 3.9 4.0 3.8 4.4 8.0
развитие след презимуване 5.8 6.1 5.5 5.5 5.9 7.0
добив, пролет 7.5 7.5 7.0 7.2 7.2 7.5
добив, лято 6.5 6.5 6.5 6.5 6.3 6.3
период на експлоатация 7.8 7.7 8.0 8.0 7.9 7.0
устойчивост на полягане 6.1 5.4 6.4 5.3 6.5 5.5
толерантност на нематоди 6.7 6.5 4.7 6.1 6.3 4.5
толерантност на вертицилиум 5.3 7.0 6.3 7.1 6.2 4.5
толерантност на антракноза 3.6 6.4 5.3 6.6 6.4 5.0
съдържание на протеин 8 7.5 8.0 7.5 7.5 7.0

акценти • Регулярен и 
продуктивен.

• Високо съдържание на 
протеини.

•Високо ниво на 
продуктивност.

• Отлично вегетативно 
развитие.

• Високо съдържание на 
протеин. 

• Много добра 
възстановителна 
способност след 
презимуване. 

• Безупречен 
фитосанитарен профил.

• Високо съдържание на 
протеин.

• Здрав и издръжлив 
сорт, устойчив на ниски 
температури.

 • Силно вегетативно 
развитие и добре 
облистени растения.

• FD8 сорт устойчив на 
ниски температури.

• Селектиран във 
Франция и подходящ за 
отглеждане в условия 
на екстремни зимни 
температури.

IdyLLe eXCeLLe raCHeL aLIsO eXQuIse radIa

ЛЮЦЕРНА
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Профил на хибрида
съдържание на протеини много добро
потенциал за добив много добър 
протеиново съдържание 40.4%

морфология
височина на растенията: 102 см
височина на залагане на шушулките: 19 см

FasTO Cs
Група I

• Много добър потенциал.
• Добра устойчивост на полягане.
• Добра устойчивост на склеротиния.
• Добър фитосанитарен профил.

соя

посевна гъстота реколтирани раст./дка
50 000
при неполивни условия

60 000
при поливни условия
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Профил на хибрида
съдържание на протеини много добро
потенциал за добив много добър 
протеиново съдържание 42%

морфология
високи растения
височина на залагане на шушулките: средна

merIdIan PZO
Група 00

• Толерантен на полягане.
• Добра толерантност на склеротиния.
• Добър потенциал.
• Бърз начален старт.
• Много добро съдържание на протеини.

посевна гъстота реколтирани раст./дка
50 000
при неполивни условия

60 000
при поливни условия

ново!
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• Отличен начален старт.
• Устойчив на ниски температури.
• Висок потенциал за добив.
• Регулярен.
• Адаптивен към различни почвено-климатични условия.
• Много добра толерантност към фома.

посевна гъстота 
реколтирани раст./м2

посевна гъстота 
реколтирани раст./м2

35 - 45 35 - 45

Профил на хибрида
цъфтеж средно ранен
физиологична зрялост средно ранна
протеин добър
глюкозинолати ниско

Профил на хибрида
цъфтеж средно късен
физиологична зрялост средно късна
протеин добър
глюкозинолати ниско

Фитосанитарен профил
Поникване отличен начален старт
Полягане толерантен
Склонност към стрелкуване ниска

Фитосанитарен профил
Поникване отличен начален старт
Фома много добра толерантност
Цилиндоспориоза толерантен
Склонност към стрелкуване ниска

eTendar CL memOrI Cs
Продуктивен при различни почвено-климатични условия Адаптивен към различни почвено-климатични условия

• Отличен начален старт.
• Устойчив на ниски температури.
• Много добър потенциал за добив.
• Високо съдържание на масло.
• Стабилни растения.
• Клиърфийлд хибрид.

45.8 - 47 46.7 - 47.2

170 175

5.3 5.4

масленост (%)

максимална височина (см)

маса на 1000 сeмена (г)
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47 - 48

175 168

5.26 5.6

масленост (%)

максимална височина (см)

маса на 1000 сeмена (г)

• Висок потенциал за добив.
• Регулярен.
• Добър начален старт.
• Много едри семена (висока   маса на 1000 семена).
• Богат на масло и протеини.
• Подходящ при различни условия.
• Висока толерантност към икономически важните болести.
• Устойчив на ниски температури.

посевна гъстота 
реколтирани раст./м2

35 - 45

посевна гъстота 
реколтирани раст./м2

35 - 45

Профил на хибрида
цъфтеж средно късен
физиологична зрялост средно късна
протеин добър
глюкозинолати ниско

Профил на хибрида
цъфтеж средно ранен
физиологична зрялост средно късна
протеин добър
глюкозинолати ниско

Фитосанитарен профил
Поникване отличен начален старт
Фома толерантен
Цилиндоспориоза толерантен
Полягане толерантен
Склонност към стрелкуване ниска

Фитосанитарен профил
Поникване отличен начален старт
Фома толерантен
Възстановяване на 
вегетацията средно ранно

Цилиндоспориоза толерантен
Полягане толерантен
Склонност към стрелкуване ниска

sIrTaKI Cs maZarI Cs
Висока продуктивност Едри семена, богати на масло и протеини

• Висока продуктивност.
• Високо маслено съдържание.
• Устойчив на ниски температури.
• Много добър начален старт.
• Ниско стъбло.
• Стабилни растения.
• Висока толерантност към икономически важните болести.

46 - 47.5
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Специално селектираната гама от сортове пшеница 
на Косад семанс възнаграждава фермерите с 
впечатляващи добиви. В тази област колегите от Франция 
инвестират постоянно в наука и генетични разработки и 
почти всяка година излизаме на пазара с нови, адаптивни 
за нашите климатични условия сортове.

Ако трябва да обобщя с няколко думи с какво се отличават 
те, не мога да не спомена, че всички са високодобивни, с 
много добър фитосанитарен профил и устойчивост на 
климатичните предизвикателства в България. 

Ниските растения и восъчният налеп е една от 
отличителните черти на селекцията на нашата 
компания. Това дава една допълнителна защита, 
спокойствие и сигурност. Фермерите ги разпознават и по 
едрия и добре озърнен и тежък клас.

Всички сортове са с добри хлебопекарни качества, като 
някои от тях се отличават в премиум сегмента. Такъв е 
сортът ИзалКо. Освен високото качество на зърното, 
сортът е толерантен на ръжда и фузариум.

Ранният сорт софру е най-продаваната пшеница на 
Косад в цялата страна. Той не блести със своите 
показатели за хлебопроизводство, но вече шеста поредна 
година показва изключително високи добиви зърно от 
декар във всички региони, при всякакви почвено-климатич-
ни условия и агротехника. Може да се каже, че е един от 
ултра конкурентните сортове зимна мека пшеница, не 
само от портфолиото на нашата компания, но като цяло 
на пазара в България.

Сравнително нови продукти, които фермерите ще имат 
възможност да сеят на своите полета за втора година 
у нас са сортовете состен, софИ и сотИс. Новата 

Мнение на експерт: Магдалена Грозданова

подобрена генетика с повишена устойчивост на болести, 
ги прави надеждни и сигурни, дори и подложени на тежки 
агроклиматични условия. 

Сред най-новите предложения е осилестият сорт флаВор, 
който е много ранен, също високодобивен, толерантен на 
икономически важните болести и устойчив на полягане. 

соБел и сорИал са познати и наложени продукти, 
доказали потенциал и възможности по българските 
полета, които колкото и да се опитваме да ги заменим 
с нови продукти, имат своя пазар и клиенти, които 
продължават да диверсифицират риска в своето 
производство, залагайки на познатото и сигурното.
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Профил на хибрида
тип зимен осилест сорт
ранозрелост ранен
растения здрави и ниски
клас средно голям
восъчен налеп силен
изкласяване много ранно
узряване много ранно
братене отлично

Фитосанитарен профил
7 Измръзване
7 Полягане
7 Кафява ръжда
6 Жълта ръжда
7 Брашнеста мана
7 Базично гниене
5 Фузариум
6 Септориоза

sOFru Cs sOTHIs Cs
Зимна мека пшеница Зимна мека пшеница

лош отличен

• Високо продуктивен.
• Устойчив на болести.
• лесен за прибиране.
• Адаптивен и подходящ за всички климатични зони.
• Топ продукт, не само в България, но и в цяла Европа.
• Отлична приспособимост. Здрави и ниски растения. 

тип а тип а

осилести

Профил на хибрида
тип зимен осилест сорт
ранозрелост средно ранен
растения ниски до средно високи
клас средно до едър
восъчен налеп силен
изкласяване ранно
узряване ранно
братене отлично

Фитосанитарен профил
9 Измръзване
9 Полягане
9 Високи t°C и суша
7 Кафява ръжда
7 Жълта ръжда
7 Брашнеста мана
5 Базично гниене
6 Фузариум
7 Септориоза

лош отличен

• Регулярен с висок потенциал за добив. 
• Много добри хлебопекарни качества.
• Здрави растения със силен восъчен налеп.
• Отличен фитосанитарен профил.
• Устойчив на полягане.

посевна норма
(кълняеми семена/м2)

500 - 550 450 - 50052



Фитосанитарен профил
9 Измръзване
9 Полягане
7 Кафява ръжда
7 Жълта ръжда
8 Брашнеста мана
7 Базично гниене
7 Фузариум
8 Септориоза

FLaVOr Cs IZaLCO Cs
Зимна мека пшеница Зимна мека пшеница

Профил на хибрида
тип зимен осилест сорт
ранозрелост много ранен
растения ниски до средно високи
клас средно едър
восъчен налеп силен
изкласяване много ранно
узряване много ранно
братене отлично

лош отличен

тип а тип е

• Висок потенциал за добив за групата си по ранозрелост.
• Здрави растения със силен восъчен налеп.
• Изключително толерантен към икономически важните болести.
• Устойчив на полягане.

осилести

Профил на хибрида
тип зимен осилест сорт
ранозрелост много ранен
растения средно високи
клас едър
восъчен налеп силен
изкласяване ранно
узряване ранно
братене отлично

Фитосанитарен профил
9 Измръзване
9 Полягане
9 Високи t°C и суша
8 Кафява ръжда
8 Жълта ръжда
8 Брашнеста мана

6.5 Базично гниене
7 Фузариум
8 Септориоза

• Високо съдържание на протеин и глутен.
• Генетична устойчивост на полягане.
• Много добра толерантност на Фузариум.

лош отличенпосевна норма
(кълняеми семена/м2)

450 - 500 450 - 500 53



Профил на хибрида
тип зимен безосилест сорт
ранозрелост средно късен
растения ниски
клас среден до едър
восъчен налеп силен
изкласяване средно ранно
узряване средно ранно
братене отлично

sOPHIe Cs sOsTHene Cs
Зимна мека пшеница Зимна мека пшеница

• Висок потенциал за добив.
• Ниски растения със силен восъчен налеп.
• Толерантен на икономически важните болести.
• Здрави стъбла, устойчив на полягане.

безосилести

Профил на хибрида
тип зимен безосилест сорт
ранозрелост средно ранен
растения ниски до средно високи
клас едър
восъчен налеп силен
изкласяване средно ранно
узряване средно ранно

братене силно братене и през пролетта, с възможност 
да компенсира есенното братене

Фитосанитарен профил
9 Измръзване
9 Полягане
7 Кафява ръжда
8 Жълта ръжда
8 Брашнеста мана
7 Базично гниене
7 Фузариум
8 Септориоза

лош отличен

• Стабилен сорт с висок добивен потенциал.
• Толерантен към засушаване.
• Отличен фитосанитарен профил.
• Отлични хлебопекарни качества.
• С най-добри резултати в програмата за сортоизпитване 

проведена през последните три години.

Фитосанитарен профил
9 Измръзване
9 Полягане
9 Високи t°C и суша
7 Кафява ръжда
6 Жълта ръжда
6 Брашнеста мана
7 Базично гниене
7 Фузариум
6 Септориоза

лош отличен

посевна норма
(кълняеми семена/м2)

450 - 500 400 - 450

тип B тип B
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sOrrIaL Cs sOBBeL Cs
Зимна мека пшеница Зимна мека пшеница

Профил на хибрида
тип зимен безосилест сорт
ранозрелост средно ранен
растения ниски
клас издължен и едър
стъбла здрави, зелени, дебели с восъчен налеп
листа изправени и прибрани
изкласяване средно ранно
узряване средно ранно

братене силно братене и през пролетта, с възможност 
да компенсира есенното братене

лош отличен

• Висок потенциал за добив.
• Отлични хлебопекарни качества.
• Устойчив на болести и полягане.
• лесна жътва без остатъци на слама.
• Генетична устойчивост към ниски температури.
• Много добър фитосанитарен профил.
• Подходящ за интензивно отглеждане.
• Приспособим към всякакви условия.
• Отглежда се на масови площи в цяла Европа.

безосилести

Профил на хибрида
тип зимен безосилест сорт
ранозрелост ранен
растения ниски до средно високи
клас къс, но дебел и много сбит
стъбла здрави
листа изправени и прибрани
восъчен налеп силен
изкласяване много ранно до ранно
узряване ранно

братене силно братене и през пролетта, с възможност 
да компенсира есенното братене

Фитосанитарен профил
8.5 Измръзване
7.5 Полягане
6 Кафява ръжда
8 Жълта ръжда
7 Брашнеста мана
6 Базично гниене
5 Фузариум
6 Септориоза

• Стабилен в добива.
• Добри хлебопекарни качества.
• Устойчив на болести, измръзване и полягане.
• Толерантен към засушаване.
• Много добър фитосанитарен профил.
• Силен восъчен налеп.

Фитосанитарен профил
8 Измръзване

6.5 Полягане
6 Кафява ръжда
6 Жълта ръжда
7 Брашнеста мана
6 Базично гниене
6 Фузариум
6 Септориоза

лош отличен

посевна норма
(кълняеми семена/м2)

500 - 550 500 - 550

тип а тип в
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HarIsTIde Cs
Регулярен и адаптивен 

Профил на хибрида
тип твърда пшеница
ранозрелост ранен до средно ранен
цъфтеж ранен
физиологична зрялост ранна 

• Сорт, който ще намери своето място във всички области, подходящи 
за отглеждането на твърдата пшеница.

• Много добро ниво на производителност, независимо от почвено-
климатични условия

• Над 5 години в резултатите от тестовете, HarIsTIde Cs значително 
се откроява от контролите в сегмента.

• Отличава се с много добра поносимост към доминиращите 
заболявания на вида: жълта ръжда, кафява ръжда, септориоза и 
фузариум. Въпреки това е необходимо да се спазва програмата за 
фунгицидно третиране при поява на симптоми.

• Добра толерантност на полягане. 
• Твърда пшеница, осигуряваща много красив цвят на тестото с 

наситени жълти нюанси.
• Оптимални срокове за сеитба - средата на месец ноември.
• Необходимо да се контролира азотното торене, за да се 

оптимизира както производителността, така и съдържанието на 
протеини.

посевна норма
(кълняеми семена/м2)
400 - 450

ново!

Фитосанитарен профил
5.5 Измръзване
6 Полягане
5 Кафява ръжда
8 Жълта ръжда
6 Брашнеста мана
6 Септориоза
6 Фузариум

лош отличен
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juP Cs TrIsmarT Cs
Зимен фуражен ечемик Зимно тритикале

• Високо продуктивен и стабилен при различни условия.
• Отлично фитосанитарно състояние през целия цикъл.
• Устойчив на ниски температури, болести и полягане.
• Висок хектолитър и здраво зърно.
• Добър доставчик на качествена слама.

• Високо продуктивен.
• Устойчив на болести, ниски температури, полягане и уронване 

на зърното.
• лесен за прибиране, задържа зърното.
• Адаптивен и подходящ за всички климатични зони.

посевна норма
(кълняеми семена/м2)

400 - 450 500 - 550

Профил на хибрида
тип зимен сорт
ранозрелост средно ранен до ранен
растения високи
клас голям
стъбла здрави
изкласяване средно ранно
узряване средно ранно
братене отлично

Фитосанитарен профил
8 Измръзване
7 Полягане
6 Кафява ръжда
6 Жълта ръжда
7 Брашнеста мана
6 Базично гниене
6 Фузариум

6.5 Септориоза
лош отличен

Профил на хибрида
тип зимен, шест редов
ранозрелост средно ранен
растения високи
клас голям
стъбла здрави
изкласяване средно ранно
узряване ранно
братене отлично

Фитосанитарен профил
7 Измръзване
7 Полягане
6 Кафява ръжда
7 Брашнеста мана

лош отличен
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Вдъхновени от 
емоцията

Конференция по проект иновативни 
решения за устойчиво земеделско 
развитие, резултати и модел за 
приложение в България, 
24.01.2019 г, к.к. Златни пясъци
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Обучение на екипа в научно-
изследователския център на
Косад Семанс в Мирча вода, Румъния

Щанд на АГРА 2019, 
Пловдив

Демо-поле с. Червена,
общ. Свищов

Концентрирани в бъдещето
с грижа за децата ни - фотосесия



гр. София 1404, бул. Гоце Делчев 98
Бизнес център Азимут, ет. 1, офис Б


