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Днес царевицата е третата по значение култура в света, след
пшеницата и ориза, като най-големият световен производител е
САЩ, следван от Китай, Бразилия, Мексико и др. В Европа водещ
производител е Франция, следвана от Италия и Румъния. У нас тя
заема второ място при зърнено-житните култури след пшеницата.
От всички зърнени култури царевицата формира най-висок добив
от единица площ, но за да се гарантират отлични добиви важно е
да се спазват добрите практики за производство.

СТАРТЪТ Е ВАЖЕН!
В основата на успешното производство на царевица е избора на
хибриди.
При избора на хибриди трябва да се отчитат агроклиматичните
ресурси в отделните райони – почвен тип, сума на ефективни
температури, сума на валежи, категория и бонитентно число на
почвата и тенденциите в промяната им.

През последните години сме свидетели на сериозно засушаване
в почти цялата страна, изместване на валежите и съвпадение на
критичните фази на развитие на царевицата с високи температури
и ниска атмосферна влага в т.ч.:
температура
над

30˚

и

атмосферна
влага под

40%

през периода на изметляване, цъфтеж и оплождане.
Преодоляването на това предизвикателство изисква много
внимателен подбор на хибриди по ранозрелост и адекватни
промени в технологиите. Желателно е в сортовата структура да
преобладават хибриди с по-къса вегетация и добра поносимост
към засушаване и високи температури.
В Европа френските генетични продукти при ранните и
средно ранните хибриди са предпочитани и широко използвани.
В този еволюционен контекст и с цел да се задоволят нуждите
на земеделците от семена чрез своята генетика и компетенции
Косад Семанс дава различни възможности и добри решения за
производителност и ефективност на стопанствата. Специални
отдели работят по създаването на хибриди с различно
предназначение и за задоволяване на специфични нужди според
различни критерии.

КРИТЕРИИ НА ИЗБОРА
И
ПРЕДЛАГАНИ РЕШЕНИЯ ОТ

В ЗАВИСИМОСТ ОТ ОКОЛНАТА
СРЕДА И ПОЧВЕНО-КЛИМАТИЧНИТЕ
УСЛОВИЯ
Интензивни и екстензивни
хибриди

ЗАРАДИ ДОБРА ПОНОСИМОСТ
КЪМ ЗАСУШАВАНЕ И ВИСОКИ
ТЕМПЕРАТУРИ
Хибридите “кактус” са
създадени за отлично
представяне в нормални
условия и същевременно
демонстрират огромен
капацитет и надеждност на
развитието дори в условия на
недостиг на вода. KAMPONI CS;
HiCORNCS 350; PINCKI CS; QUERCI
CS, HiCORN CS 450
Тези хибриди са маркирани
с иконата:

ПО НАСОЧЕНОСТ
И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ЗА ЗЪРНО
• ранни хибриди с кръгло и полукръгло зърно:
CHIANTI CS, GRIGRI CS, BAOBI CS, POESI CS, MOTIVI CS
• ранни хибриди тип конски зъб с висок потенциал за добив за групата:
TEKNI CS; CHAMBERI CS; OSTINATI CS
• средно ранни хибриди с бърз начален старт и добър фитосанитарен профил
KAMPONI CS, HI CORN 350, CSZ 19324; INICI CS; BASMATI CS; TOPKAPI CS
• средно късни хибриди с изразен стей-грийн ефект, устойчиви на полягане и
бързо отдаване на влагата:
PINCKI CS; QUERSI CS; GASTI CS; HI CORN 450
ЗА СИЛАЖ
• ранни, средно късни и късни хибриди със силно изразен стей-грийн ефект,
устойчиви на полягане и икономически важните болести:
BAOBI CS; MOTIVI CS; POESI CS; DUO CS 460, DUO CS 610, COLONIA CS
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ПО ТЕХНИЧЕСКИ И
ПРОИЗВОДСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗА ЗООТЕХНИЧЕСКА УПОТРЕБА

• хибриди с ниско съдържание на лигнини, висока маса на сухо вещество, добре смилаеми фибри, с бързо и/или бавно
разграждане на скорбялата:
BAOBI CS; POESI CS; MOTIVI CS; DUO 460 CS; DUO 610 CS

ЗА БИОГАЗ И ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ

• хибриди 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 и качество на силажната
маса от декар:
BAOBI CS; POESI CS; MOTIVI CS; COLONIA CS; DUO 610 CS

ЗА ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА

• Хибриди тип SEMOLINA специално селектирани за производство на грис и брашно.
CHIANTI CS, GRIGRI CS – премиера пролет 2021 г.
• WAXY хибриди
Пазарът на скорбяла е на второ място след пазара на фураж и царевицата е важна суровина за него. Основната физиологична
разлика е, че в WAXY царевицата нишестето се състои от 100% амилопектин, докато в конвенционалното нишесте се разделя
на 70% амилопектин и 30% амилоза. Амилопектина дава стабилност на царевичното нишесте, консистенция и лекота при
преработката. Също така е устойчив на замразяване.
Косад Семанс се ангажира със селекция на хибриди WAXY.
През 2019 г. регистрира отлични резултати в това направление, като през 2021 г. ще предложи за първи път на българския пазар
хибрида QUERCI WAXY CS.
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ПО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЦИКЪЛА НА
ЗРЕЕНЕ, БАЗИРАН НА СИСТЕМАТА ФАО ИЛИ
ИЗМЕРЕН В ПОЛЕЗНИ ТЕМПЕРАТУРНИ СУМИ
В портфолиото за България са подбрани
хибриди от ФАО 230 до ФАО 450 (от 85 до 125
дни) за зърно и до ФАО 610 (132 дни) - за силаж.

ЗАРАДИ БЪРЗИЯ НАЧАЛЕН СТАРТ, НЕЗАБАВНА
И СИЛНА ЕНЕРГИЯ НА КЪЛНЯЕМОСТ

ЗАРАДИ УСТОЙЧИВОСТ НА БИОТИЧЕН
И АБИОТИЧЕН СТРЕС
С генетично заложен бърз начален старт и
добавен биостимулатор INSEMO ST
KAMPONI CS; HiCORN CS 350; HiCORN CS 450

ПОРАДИ ВЕРТИКАЛНОТО СПАДАНЕ НА
ВЛАЖНОСТТА ПРЕДИ ПРИБИРАНЕТО НА
РЕКОЛТАТА (FAST DRY DOWN)
TOPKAPI CS; BASMATI CS; QUERCI CS

С генетично заложени характеристики
KAMPONI CS; HiCORN CS 350; HiCORN CS 450

ЗАРАДИ НЕОБХОДИМОСТТА
ОТ ТЕХНОЛОГИЯ
ЗАРАДИ РАННИЯ ЦЪФТЕЖ,
ПРИ ЕДНАКЪВ ЦИКЪЛ
CHIANTI CS; OSTINATI CS; INICI CS; CSM 19324

- хибриди култивирани в биологичен режим
сертифицирани за био земеделие
- конвенционални хибриди
- циклоксидим устойчиви хибриди
TRILOGI DUO CS; PINCKI DUO CS
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ПРЕДИМСТВА
• Активира поникването.
• Оптимизира храненето.
• Подобрява устойчивостта
на стрес.
• Насърчава развитието на
кореновата система.

ВИСШ ПИЛОТАЖ ПРИ ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНАТА
ТЕЧНА ФОРМУЛА
ЗА ТРЕТИРАНЕ НА
СЕМЕНА

Биостимулатор
за дружно
поникване
Insemo ST: NP + Zn-Мn

Само фунгицид

Резултати GASTI INSEMO
Враца

170 %

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

Insemo ST: Вземане на проби и наблюдение на развитието на корените, 45 дни след сеитбата.
БИОСТИМУЛАТОРЪТ INSEMO ST е продукт, който съдържа вещества и микроорганизми,
чиято функция е да стимулират физиологията и метаболизма на растенията.

Insemo ST + фунгицид
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• 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.

ЦАРЕВИЦИ ТРЕТИРАНИ С
БИОСТИМУЛАТОР ПРЕЗ 2021:
• HiCORN CS 350
• HiCORN CS 450
• KAMPONI CS

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.

Резултати HICORN INSEMO
Паскалево

133 %

Вълчедръм

108 %
104 %
102 %

Ситово
Искра

коренова система в мм

120
100

100 %

Insemo ST
+ фунгицид

Развитие на кореновата система при 25°С
нетретирано
третирано

140

42 опита във
Франция

104.67 %

само фунгицид

80
60
40
20
0

0

12

24

36

48

60

часове след сеитбата

72

84

92
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ДВЕ ПЕРФЕКТНИ
ПОЛОВИНИ ЗА
ПО-ДОБРА РЕКОЛТА

FAO 350

FAO 450

С
ПЕЧАЛБАТА ПРИ
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗЪРНО Е

ГАРАНТИРАНА!

КАК?
С комбинация от два хибрида с различен генетичен
материал, но с близък период на вегетация и
перфектна съвместимост, за да осигурят:
• 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.
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FAO
350
FAO
450

7500 - 8500

при поливни условия

6500 - 6800

при неполивни условия

7000 - 8000

при поливни условия

6000 - 6300

при неполивни условия
посевна гъстота реколтирани раст./дка

ПРЕПОРЪКА ЗА СЕИТБА
При сеитба, моля спазвайте посочената схема за разпределение:
Поставете в сеялката по два реда от
всеки хибрид. Единият е опакован в
оранжева торба (ХИБРИД А), а другият
в сива (ХИБРИД В):
4
А B B А
6

А B B А А B

8

А B B А А B B А
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А B B А А B B А А B

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

Дилян
Савов

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

Регионален
мениджър
Западна България

Концепцията HiCORN CS, която за втора година
е на българският пазар, доказа истинското си
предназначениe и превъзходство над другите
хибриди. 2019 година, когато HiCORN CS стартира
в България, имаше доста валежи и годината беше
благоприятна за царевицата като култура, а от
там и за повечето хибриди предлагани на пазара.
През тази година (2020), количествата валежи в
цялата страна бяха доста ниски, а на места почти
липсваха през вегетацията на културата. Именно в
такава година и такива условия HiCORN CS развива
своето превъзходство и своя потенциал. Въпреки
неблагоприятните
агроклиматични
условия
HiCORN CS успя да даде задоволителни резултати в
цялата страна. Ако трябва да говоря в цифри това са
200-250 кг/дка над останалите продукти. И когато
едно стопанство в такива условия добива 200-300
кг/дка царевица, а от HiCORN 500 кг/дка и над 500
кг/дка, тогава имаме не само задоволителни, а бих
казал много добри резултати.

Резултати
146%
141%
129%
120%
115%
110%
107%
103%

Яздач

Ситово
Искра
Върбак
Алтимир

Исперих
Паскалево Вълчедръм

Атанас
Йовчев
Регионален
мениджър
Източна България
HiCORN CS - За втора поредна година
новата концепция при царевицата
HiCORN CS се представи забележително
и доказа, че през една такава тежка
година за по-голямата част от страната,
ние можем да разчитаме на нея
и да жънем успехи. В района на
Североизточна България, HiCORN CS
е с най-добрите резултати в условия
на невиждана суша. Това се дължи
на по-дългия период на опрашване
на царевиците, което помага за подоброто озърняване на кочана и в
следствие на това и по-високи добиви.
Тези царевици са създадени, за да
бъдат едни от най-стабилните през
различните години със своя добив.
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МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

Николай
Кателиев

Атанас
Парушев

Търговски
представител
Пловдив, Пазарджик,
Хасково

Търговски
представител
Бургас, Сливен,
Ямбол

HiCORN е комбинация от два хибрида, която се
представи най-добре и през тази тежка и суха
година. HiCORN притежава изключително висок
потенциал за добив при интензивно производство,
но също така и стабилност и сигурност в
неблагоприятни години като 2020-та.

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

Венета
Цончева
Търговски
представител
Силистра, Русе,
Разград, Търговище
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МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

HiCORN Insemo ST: Дружно поникване и
изравнен посев през цялата вегетация. Отличен
добивен потенциал дори и при компрометирани
климатични условия.
Основен конкурент на първенците в своята група
по ранозрелост.

HiCORN е концепция за производство на зърно. Царевица, която
има много предимства съчетавайки генетичния потенциал на два
топ хибрида. Осигурява двойно повече прашец за пълно озърняване
на кочаните и като количество и като време. Осигурява добър добив
дори в екстремна в климатично отношение година. В година с
нормални валежи също показва стабилност и напълно сравними
добиви с най-добрите селекции – над 1200 кг/дка. За втора година
е шампион на много полета в страната и при много производители!
Топ продукт, който трябва да го има във всяко стопанство, за да
разпредели риска.

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

Борислав
Янев
Търговски
представител
Разград, Търговище,
Шумен

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

Илиян
Диков
Търговски
представител
Благоевград,
Кюстендил, Перник,
София

От показаните резултати на опитни полета и
Системата HiCORN е създадена на основата на два
масови посеви се вижда, че HiCORN 350 е много
много близки по вегетация и устойчивост на болести
добре балансирана комбинация от хибриди, в
хибриди, но с различен геном. Двата хибрида
която е заложен висок потенциал. Бързият старт на
добре се разграничават – единият е с бяла метлица,
поникване, доброто вкореняване и пластичността
а другият с червеникаво - кафява. Единият хибрид
спрямо резки температурни амплитуди, равномеризметлява около 6 дни след другия. Целта е да се
ното опрашване водят до едни много добри
получи по-добро озърняване и 100% опрашване на
резултати. От наблюденията, които имам смятам,
кочана, което от своя страна да доведе до стабилен
че бъдещето принадлежи на HiCORN 350 в моя
и сигурен добив. През пролетта на 2019-та година
регион.
за първи път предложихме на българските
фермери хибриди от системата HiCORN 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. Видяхме изключително сухоустойчиви и толерантни на
болести посеви. Годината беше подходяща за тази култура и резултатите добри, но сравними с други топ продукти. През
2020-та също заложихме на концепцията HiCORN. Годината беше съвършено различна. Такава суша не помня от както съм
в бранша. На фона на ниските резултати, които жънаха фермерите поради тотална липса на валежи HiCORN се представи
доста добре. На повечето полета беше с най-висок резултат, с между 9% до 13% разлика в добива в полза на концепцията,
сравнен с други перфектни продукти. През 2020-та година предложихме и по-късна вегетация - HiCORN в група 450 по ФАО,
която и по мнение на колегите е много интересен продукт, на който всички трябва да обърнем необходимото внимание.
Много интензивен продукт със забележителни резултати дори и в години като тази.
11

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

Александър
Костов
Мениджър
Ключови клиенти

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

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

Следвайки принципа проба-грешка, натрупания
HiCORN е иновативна технология при произопит при различни почвено-климатични зони
водството на царевица за зърно. Патентована от
през последните две години констатирам, че
Косад Семанс, само за две години се нареди сред
HiCORN се откроява за трета поредна година със
най-продаваните царевични хибриди на пазара.
своята пластичност в цялата страна и отговаря с
Това се случи благодарение на добрите резултати,
адекватен за фермерите добив. През изтеклата
които фермерите получиха от този продукт.
2020 година HiCORN 350 засвидетелства силата в
Комбинацията между специално селектираните
зърнопроизводството в условията на стрес и липса
два хибрида осигуряващи по-продължителен
на влага и високи летни температури до и над 36°С.
период на опрашване е причината за по-висок
Производителите приемат с лекота изсяването
резултат и в неблагоприятни години.
на два хибрида по схема и констатират разлики
Този печеливш процес го наблюдаваме, както при
в цъфтежа и изсвиляването, което осигурява понеполивни така и при поливни условия!
дълъг период на опрашване – водещо до сигурност
и стабилност на добивите в стопанствата през изтеклата година. Предлаганата концепция HiCORN с вариант третирани
семена Инсемо СТ и в двата варианта на полето показват по-бърз старт, по-бързо развитие на кореновата система и видима
разлика до фаза 10-ти лист, в сравнение със същите продукти без третиране с биостимуланти. При жътва резултатите
показаха разлики в добива между 5 и 7 % в полза на третираните семена. Косад Семанс има в ръцете си инструмент, с който
фермерите да постигнат сигурност в производството на царевица за зърно с двата варианта на концепцията - HiCORN 350 /
ФАО 350/ и HiCORN 450 /ФАО 450/, като всеки един от тях може да намери място по вашите полета в зависимост от нуждите
и да ви даде сигурност и стабилност на добива в години с непредвидим климат.
HiCORN е ново предложение на хибриди с високо технологично решение за оптимизиране и стабилизиране на добива в
надпреварата с климата и времето. Нека да използваме предимствата на концепцията!
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МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

МНЕНИЕ КЛИЕНТИ

Магдалена
Грозданова

Иван
Иванов

Продуктов
мениджър

ЗКПУ Съзнание
с. Пчелино, обл. Добрич

През 2019 година се доверих на HiCORN 350, като нова концепция за
Като високотехнологична концепция, целяща
зърно и бях доволен от резултата, но факт е че не забелязах голяма
подсигуряване на добива в трудни години, HiCORN
разлика в добивите спрямо другите хибриди. Добре се представи,
350 доказва своите предимства в условията на
но и годината беше добра. През 2020-та при тежките условия в
тежка в агроклиматично отношение година.
североизточна България с дефицита на зимен запас от влага, липсата
Самата концепция и идеята на комбинирането
на регулярни пролетни валежи и високи температури, достигащи
на определени продукти се корени именно в
до 36 градуса и това в продължение на 110 дни, HiCORN 350 ми
осигуряването на стабилни добиви, независимо
даде с 13% по-висок добив в сравнение с всички останали хибриди,
от годината. През изминалата стопанска
които заложих. Ще продължа да използвам тази концепция, защото
година станахме свидетели на безпрецедентна
по този начин разпределям риска и свеждам до минимум щетите,
суша, особено в източната част на страната,
които мога да имам от високите температури по време на цъфтеж.
изключително неравномерно разпределение
През новата стопанска година ще сея между 35 и 45% от площите си
на и без това оскъдните валежи, необичайни
с HiCORN 350.
температури и екстремни амплитуди. В тези
условия земеделците, които се престрашиха да
заложат на по-голяма част от площите си този иновативен продукт, успяха не само да приберат продукция, но и да регистрират
добиви, чувствително над средните за района. В отделни райони на североизточна България в периода на цъфтеж и опрашване на
царевицата бяха отчетени екстремни температури, които допълнително стресираха културата. През юни например максималната
температура достигна стойности над 37° С, а минималната в отделни дни падна до около 6° С. През юли тази амплитуда беше
още по-екстремна с максимални стойности до 41° С и минимални до 4,8° С. В тези условия HiCORN успя не само да преодолее
стреса, но отчетохме сравнително добро състояние на посевите с отлично развитие и опрашване на кочаните. Тези наблюдения
се потвърдиха и на по-късен етап по време на жътвата, като добива във всички отчетени локации превишават средните за района.
В района на общ. Хитрино, например отчетохме добиви с близо 40% от тези на стандартите в групата по ранозрелост, а в района
на общ. Исперих добивите на HiCORN надхвърлиха тези на конкурентните продукти с повече от 20%. В района на Добрич също
имаше не по-малко впечатляващи резултати с между 40 и 50% над средния добив.
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МНЕНИЕ КЛИЕНТИ

МНЕНИЕ КЛИЕНТИ

Румен
Колев

Петър
Илиев

Главен агроном
ЗК Сила 95
с. Самоводене
обл. Велико Търново

Председател
ЗК Каменна
с. Нова Камена
обл. Добрич

Сеем хибридите на Косад Семанс от няколко
За втора година залагаме на системата HiCORN 350
години. От царевиците тази година масово имахме
при царевицата на Косад Семанс. Първата година,
HiCORN 350, но за да разпределим риска взехме
когато я сяхме в нашето землище имаше голяма
малко и от по-късната вегетация - HiCORN 450.
суша. Средните ни добиви от царевица бяха около
Очакванията ни бяха от късното ФАО да изкараме
500 кг/дка , но от полето с HiCORN пожънахме 750
повече, но за съжаление не му достигнаха
кг/дка. Всяко растение имаше оформен кочан и
дъждовете, за да развие потенциала си. В началото
нямаше празни растения. През 2020 година отново
се разви много добре, личеше, че кочаните ще
си взехме HiCORN. За съжаление, годината беше
станат много големи, заложи зърното до върха,
още по-лоша, с по-малко валежи. На фона на цялото
но после от 15-ти юни до жътва нямаше дъжд, а
нещастие добре че имахме и HiCORN, защото
температурите бяха екстремно високи. Сумарно в
той ни даде най-добър резултат. За следващата
този период имахме около 30 литра, по 2-3 л през
пролет ще заложиме и на по-ранни хибриди. Ще
ден, колкото да намокри асфалта, но без стопанско
пробваме и най-новия хибрид Остинати, защото
значение. Въпреки това царевицата остана дълго
ни го препоръчаха, че дори и при неблагоприятни
зелена. Сега подготвяме площите за сеитба на
агроклиматични условия се представя добре.
пролет. Направихме анализ там където ще сеем
слънчоглед и се оказва, че на места имаме 80%
запасеност с азот. Какво означава това? ... ако имахме влага този азот щеше да се усвои от предишната култура. Въпреки
екстремните агроклиматични условия и липсата на валежи резултатите ни бяха добри. От двата продукта добива беше
горе долу еднакъв – средно около 700 кг/дка. На места при жътвата на HiCORN 450 комбайна пускаше 800 - 900 кг/дка. Със
сигурност с малко помощ от природата, тази царевица ще се представи отлично.
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МНЕНИЕ КЛИЕНТИ

ЗП Юлиан
Георгиев
гр. Костенец
обл. София
Косад Семанс помага на всеки
земеделски производител! Идеята за
добра земеделска практика, добри
хибриди и способни агрономи с
познания и опит със селекцията
ми даде възможност да повиша
добивите си от царевица. HiCORN 350
е перфектна комбинация от хибриди,
добре балансирани в периода на
опрашване с бързо отделяне на
влагата и много добро изпълване на
кочана. Това е перфекният избор за
моят район.

МНЕНИЕ КЛИЕНТИ

Красимир
Костов
ЕТ Нелка Костова
с. Каспичан
обл. Шумен

МНЕНИЕ КЛИЕНТИ

МНЕНИЕ КЛИЕНТИ

Димитър
Гърдев

Павлин
Стоянов

Управител
Гърдеви ООД
гр. Кермен, обл. Сливен

М-АГРО ЕООД
с. Стожер
обл. Добрич

От години работя с фирма Косад Семанс. Доволен
съм от продуктите и отношението към мен. Обичам
да експериментирам с нови неща, така направих
и тази година. Половината от площите си засях с
царевица за зърно с HiCORN на Косад Семенс.
Годината беше трудна за производство на царевица,
успях да направя само една поливка, но въпреки
това изкарах много добър добив. Имах и други
царевици, но при HiCORN ми направи впечатление,
че хибридите са по - дълго време зелени и с попродължителен период на опрашване, на което
отдавам и по-добрия резултат спрямо другите
царевици.

Още от създаването на
HiCORN 350 използвам
тази концепция и досега
съм
доволен.
През
изминалата, тежка за
всички ни година, от
HiCORN
350
изкарах
средно 606 кг/дка, което
за мен при тези условия е
един невероятен добив.
Отново ще се доверя на
HiCORN 350 и през новата
стопанска година.

От две години използвам технологията HiCORN 350, но през пролетта на 2020та се доверих и на HiCORN 450. През тази много тежка за всички ни стопанска
година, смея да твърдя, че HiCORN 450 ме измъкна и от него жънах най-високите
си резултати. Още от старта наблюдавахме едно дружно и бързо поникване
на растенията, а след това забелязахме и перфектно озърнените кочани. До
последно растенията стояха зелени и накрая кантара показа това, което всички
очаквахме – много добър резултат, най-добрия в стопанството ни. Определено
пак ще разчитаме на тази концепция и за идната пролетна сеитба.
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУЛТУРАТА
БОТАНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

Кореновата система на царевицата е около 14% от общата маса на растенията. Тя е от брадест тип и има три
типа корени:
Кореновата система • първични зародишни, полезни до 5-6 лист. Пониква с едно зародишно коренче, а няколко дни след това се
на царевицата е около
появяват от 1 до 13 първични коренчета, които бързо нарастват и се изравняват с първото;
14% от общата маса
• вторични стъблени, които се намират 3-4 см под земята, като започват своето развитие 2-3 дни след
на растенията. Тя е от
покълването. Стъблените корени нарастват в страни и обхващат цялото междуредие. По-късно се насочват
брадест тип и има три
надолу и могат да достигнат на дълбочина до 2,5 m.;
типа корени.
• вторични въздушни се намират на първите 2-3 възли, като тяхната функция е само закрепваща.

КОРЕНИ

СТЪБЛО

Състои се от възли и
здрави междувъзлия,
и е от 50 см до 3-4 м,
като средно е 2–3 м и
представлява 16–25%
от общата биомаса на
царевицата.
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Стъблото е дебело и здраво, а по него има възли и дълги междувъзлия (между 15 и 20 cm). Междувъзлията
биват 5–7 подземни и от 6 до 30 надземни. Съществува положителна корелация между броя на междувъзлията,
височината на растението и дължината на вегетационния период. Отличава се с много бръз растеж като през
периода на усилен растеж на денонощие нараства с 3 до 10 cm. Подобно на много зърнено-житни царевицата
също има способността да брати. Братя се образуват от пъпки, които се намират в основната част на подземните
и надземни междувъзлия. Братята от надземните междувъзлия образуват женски съцветия. Склонността към
братене е различна при различните сортове и хибриди, но зависи и от условията на отглеждане на растенията.

ЛИСТА

Броят на листата е
различен и зависи
основно от хибрида и
отглеждането.

СЪЦВЕТИЕ

Представляват 21 до 44% от общата маса на растението. В зависимост от вегетацията на хибридите броя
на листата варира от 8-10 в ранните, до 18-22 в късните, като средно отглежданите хибриди имат 18. Те са
разположени последователно върху стъблото, за да улавят по-добре светлината, като всеки възел има листо.
Цветът на листата е с различни нюанси и зависи от условията и особено от торенето. При недостатъчно азотно
хранене и при понижаване на температурата зеления цвят избледнява. Когато се повреди кореновата система
от неприятели или от неправилни обработки се получава зажълтяване на листата. Антоцианова окраска на
листата се наблюдава при недостиг на фосфор в почвата.

Царевицата
е еднодомно
разделнополово
растение с чуждо
опрашване. Всяко от
растенията има два
типа съцветия.

• Mъжкото се нарича метлица, разположено е на върха, опрашването е кръстосано, анемофилно.
• Женското представлява кочан, състоящ се от голяма централна ос, наричана вретено, върху което са
разположени класчета, всяко от класчетата е с 2 цветчета, от които само 1 е плодно. Обикновено мъжките
цветове започват да цъфтят 4 – 8 дни по-рано от женските. Колкото този период между цъфтежа на цветчетатаот
двата пола е удължен, толкова опрашването е по-лошо и озърняването на кочаните става непълно.

ЗЪРНО

Плодът, наречен кариопсиса, затворен в околоплодника, който съдържа зародиш, ендоспермата и алерона.
Цветовете варират от бяло до жълто с червени и /или оранжеви варианти.
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОЧВАТА
Царевицата е с големи изисквания към почвата. Почвата
трябва да е с добър воден, въздушен и хранителен режим, да
бъде рохкава, чиста от плевели и с рН 5.5-7. Най-подходящи
са черноземните и наносните почви по поречието на реките.
Неподходящи за отглеждане са бедните, леки, засолени,
киселите и с близки подпочвени води почви.
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СЕИТБА
Оптималната
гъстота за сеитба на
царевица зависи от
избрания хибрид,
типа на почвата
и технологията
на отглеждане
(обработка на
почвата, поливни
или неполивни
условия, междуредово
и вътрередово
разстояние и др.).

Царевицата е топлолюбива култура и трябва да се засява, когато почвата на 10 cm дълбочина трайно се затопли
до 10-12⁰С. Покълването се осъществява при температура на почвата от 8-10°С. Оптималната дълбочина на
засяване е от 3–4 см. При по-късно засяване, както и при повишени температури или по-малко влага в почвата
е препоръчително по-дълбоко засяване, но не повече от 6-7 см.
Понижение на температурата до 4-5°С забавя растежа на царевицата. При по-продължителен период може да
се стигне до загиване на растенията. Повратните късни студове и слани засягат листата, като при температура
от - 4°С за период над 4 часа растенията загиват.
По-ранната сеитба гарантира необходимата влага за поникване на културата, но е свързана и с риска
температурата на почвата да падне под 10°С и семената да забавят развитието си или дори да загинат. При
по-късната сеитба има риск от просъхване на почвата и необходимата влага за покълване на семената да бъде
недостатъчна.

НАПОЯВАНЕ

Кореновата система на царевицата се развива от покълването до восъчна зрелост, затова влажността на
почвата е от съществено значение за развитие на културата. Влажността на почвата до изметляване трябва
да се поддържа в границите 70-75% от ППВ, по време на изметляване и цъфтеж - 80-85% от ППВ и след това
- 70-75% от ППВ. Граничният праг се достига ако съдържанието на вода в почвата падне под 20% , след което
царевицата загива. Дневната консумация за всяко растение варира от 1 до 4 литра на растение през периода
на вегетация, а след това се понижава до 0,6 литра при физиологичната зрялост.

ТОРЕНЕ
За производството
на 100 кг царевично
зърно са необходими
около 2,5 кг. азот,
1,2 кг. Фосфор и 2 кг
калий.

ТЕМПЕРАТУРНИ
НУЖДИ
Необходимата
активна биологична
температура за
узряването на ранните
хибриди е около
2200°С, за средноранните 2500°С,
за средно-късните
2700°С и за късните до
3200°С.

ПРИБИРАНЕ

Царевицата усвоява 70% от необходимия азот, 40% от необходимия фосфор, и около 80 % от необходимия
калий до фаза изметляване. Много важен е анализът на почвата, свързан с вида почва и типа сеитбооборот,
за да се управлява най-добре и най-точно храненето на растенията. Добър вариант е използването на
семена, предварително третирани с биостимулатор, който осигурява необходимите хранителни вещества на
току-що поникналото растение и подпомага преодоляването на първоначалния етап в развитието си, когато
обикновенно са изложени на по-голям риск от въздействието на биотични и абиотични фактори.

Изключително критичен период в развитието на царевицата е цъфтежът. Оптималната температура в тази фаза
е 25-28°С. Високите температури водят до разминаване на появата на метлица и свила (кочан). При температури
над 35°С, съчетани с ниска атмосферна влажност се намалява жизнеността на прашеца и оплодителната му
способност.
От цъфтежа до узряването, оптималната температура за растежа и развитието на царевицата е 22-23°С. При
температура под 14°С се удължава продължителността на протичане на отделните фази. Големите денонощни
температурни амплитуди нарушават натрупването на хранителни вещества в зърното.

Препоръчаната влажност, за да се започне прибирането на реколтата, трябва да бъде под 22%, докато за
складиране в дългосрочен план, препоръчваната влажност е 13%.
При условията на екологичен стрес или неправилно съхранение, може да се благоприятства развитието на
патогени от род Aspergillus и Fusarium, които метаболират микотоксини от вида ОХРАТОКСИН, ДОН, ЗЕРАЛИНОН,
ВОМИТОКСИН и др.
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КРИТИЧНИ МОМЕНТИ В РАЗВИТИЕТО
Развитието на царевицата се определя от количеството
топлина, което получава, като ефективните температури,
при които се развива растението са над 6°С и под 30°С.

ФАЗА
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ВАЖНО

СТРЕСОВИ
ФАКТОРИ

6-8 лист

Залагат се броя
на редовете в
кочан

Ниски температури
(под 8°), употреба на
хербициди

Изкласяване

Залагат се
броя на
зърната в ред

Хидрострес и липса на
хранителни вещества,
особено азот

Цъфтеж/
изсвиляване

Определя се
бъдещия брой
зърна в кочана

Високи температури над
35°, ниска атмосферна
влажност, хидрострес

Млечна до восъчна
зрелост

Определя се
масата на
1000 зърна

Хидрострес,
нападение от болести
и неприятели

ФАКТОРИ ОПРЕДЕЛЯЩИ ИКОНОМИЧЕСКАТА
ЕФЕКТИВНОСТ ОТ ОТГЛЕЖДАНЕТО:
1. Подбор на хибриди според региона и нуждите и
агроклиматичните условия. Препоръчително е разпределяне
на риска с хибриди с различна ранозрелост и дори с различни
селекции.
2. Навременно засяване, за да се постигне равномерно и
едновременно поникване.
3. Грижи през вегетацията. Извеждане на всички необходими
мероприятия в оптималния срок - борбата с плевелите,
подхранването при поливни условия, напояването, борбата с
болести и неприятели.
4. Постигане на равномерно растояние между растенията.
5. Постигане на оптимален брой растения за реколтиране.

ОСНОВНИ
КОМПОНЕНТИ
НА ДОБИВА

БРОЙ РЕДОВЕ
В КОЧАН

ТЕГЛО
1.000
СЕМЕНА

БРОЙ РАСТЕНИЯ
НА ДЕКАР

БРОЙ ЗЪРНА В
РЕД

% ЗАГУБИ
ПРИ
ЖЪТВА

БРОЙ КОЧАНИ
НА РАСТЕНИЕ

% ТОРЕНЕ

МАКСИМАЛЕН
ДОХОД ОТ ДКА,
КОЙТО МОЖЕ
ДА СЕ ПОЛУЧИ
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КОНВЕНЦИОНАЛНА

ЦАРЕВИЦА

брой редове
в кочан

зърна в ред

маса на 1000
семена (г)

височина на
растението
(см)

височина на
залагане на
кочана (см)

вегетация
(дни)

цъфтеж
(°С)

зърно
(32%H₂O)

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ
ЗА ЗЪРНО С ДОБАВЕН
БИОСТИМУЛАТОР
INSEMO ST

при неполивни при поливни
условия
условия

KAMPONI CS

340

14-16

38

304

290

110

95-105

955

1850

6500 - 6800

7500 - 8500

HI-CORN 350 CS

350

16-18

32

310

260

100

100-115

940

1860

6500 - 6800

7500 - 8500

HI-CORN 450 CS

450

16-18

33

375

283

118

120-123

1010

2000

6000 - 6300

7000 - 8000

хибрид с
добавен
биостимулатор
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посевна норма
(реколтирани
раст./дка)

FAO

КОНВЕНЦИОНАЛНА

ЦАРЕВИЦА

ИНТЕНЗИВНИ
ПРОДУКТИ – ЗА ЗЪРНО

зърна в ред

маса на 1000
семена (г)

височина на
растението
(см)

височина на
залагане на
кочана (см)

вегетация
(дни)

цъфтеж
(°С)

зърно
(32%H₂O)

хибрид

FAO

TEKNI CS

230

14

30

287

270

105

78-93

840

1620

7500 - 8000

9000 - 10000

14-16

32

325

260

105

90-95

860

1670

7500 - 8000

9000 - 10000

14-16

32

352

260

110

92-98

900

1700

8000 - 8500 10000 - 10500

290

14-16

40

300

240

120

92-110

925

1800

7000 - 7500

8500 - 9500

300

16-18

30

324

273

116

92-105

900

1810

7000 - 7500

8500 - 9500

CHIANTI CS

НОВО

при неполивни при поливни
условия
условия

250

GRIGRI CS

НОВО

брой редове
в кочан

РАННИ

280

OSTINATI CS

НОВО

CHAMBERI CS

посевна норма
(реколтирани
раст./дка)
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CHIANTI CS

ПРЕДИМСТВА

Ред/Кочан

14-16

FAO 250

• Добро озърняване до

Зърна/Ред

32

Маса

325

върха
• Подходящ за всякакви
почви
• Добър агрономически
профил
НАБЛЮДЕНИЯ НА ПОЛЕТО:

• Добра поносимост към гъбични

заболявания

ЛАБОРАТОРНИ ТЕСТОВЕ:

• Потвърден висок рандеман при добив на

грис с нисък индекс на флотация

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

CHIANTI CS има добра морфология за гарантирано лесна жътва без загуби
при добив на зърно, ниско залага дълъг кочан, с големи и кръгли зърна.
Препоръчваме го за употреба в производството на грис и брашно.
Със своя добър баланс между добив и ранозрелост и изключително добрия
фитосанитарен профил в края на цикъла, CHIANTI CS дава надеждност и
ефективност. Представя се отлично във всички зони на отглеждане.

Винсент
Билард

Мениджър
развитие в
Косад Семанс

посевна гъстота реколтирани раст./дка

ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ
8
7
7
7
8
лош
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най-добър (9)

Начален старт
Полягане през вегетацията
Полягане преди реколтиране
Стей-грийн ефект
Фузариум по кочана

9000 - 10000

при поливни условия

7500 - 8000

при неполивни условия

вегетация/дни

90 - 95

МНЕНИЕ КЛИЕНТИ

Венцислав
Върбанов
Собственик на Изи Танк и Камелия - В. Гетов
гр. Долни Дъбник, обл. Плевен
Преди няколко години в Долни Дъбник изградихме завод за преработка
на царевица. Произвеждаме царевичен грис, брашно и други. Освен
това с фирма Камелия обработваме ок. 20 000 дка земя. Използваме
селекцията на Косад и други водещи компании. Сеем всички полски
култури, но царевицата представлява особен интерес за нас, не
само защото е най-доходоносната култура за зърно, но и голяма част
преработваме във фабриката. За производството ни е необходимо
стъкловидно зърно. Има и някои хибриди тип конски зъб, които ни
вършат работа, но като цяло стъкловидното зърно е предпочитано.
Тази година заложихме опитно поле от 80 до 150 дка от 22 различни
хибрида на различни компании. Годината беше изключително тежка,
не само в нашия район, но и в цялата страна. При нас в продължение на
4 месеца не валя. На едни полета, близо до Ясен, където валежите бяха
малко повече получихме добиви от 820-830 кг/дка, но на други места
добива от същите хибриди беше по-нисък. Както обичам да казвам - не
е само генетика, трябват и условия! Царевицата иска вода! Затова и в
качеството ми на председател на АЗПБ, основна моя задача е да помогна
на моите колеги да възстановим напоителните системи в България.
Съоръженията са скъпи, затова се опитваме да отворим европейски
програми, с които да се финансират земеделските производители.
Но това е друга болезнена тема... Като говорим за царевица, сред
фаворитите ни т.г. е и хибрида Кианти на Косад Семанс, който за ранна
царевица даде много добри резултати на полето, но това което я прави
предпочитана от мен е рандемана при преработката.

Профил на хибрида
тип зърно
t на цъфтеж
t на зърно (32% H2O)
морфология

Кръгло до полукръгло
860-880° C
1670 - 1690° C
Височина на растенията: 260 см
Височина на залагане на кочана:
105 см

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

Магдалена
Грозданова
Продуктов
мениджър

CHIANTI CS има бърз начален старт. Стабилен и
адаптивен е. Цъфтежът е сравнително ранен,
което благоприятства опрашването при оптимални температури и влажност.
Кръглото му зърно, богато на скорбяла го правят
подходящ за изхранване на птици. Късия цикъл
на вегетация го правят подходящ и за втора
култура.
Подходящ е за ранна сеитба.
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GRIGRI CS

ПРЕДИМСТВА

FAO 280

• Стабилен и постоянен в
добива
• Подходящ за производство
на грис
• Висок потенциал за групата
по ранозрелост

Ред/Кочан

14-16

Зърна/Ред

32

Маса

352

НАБЛЮДЕНИЯ НА ПОЛЕТО:

• Добър толеранс към гъбични заболявания.
• Много здраво стъбло
• Много добър стей-грийн ефект

ДИАГРАМА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

ЛАБОРАТОРНИ ТЕСТОВЕ:

Добив на зърно при
15% влага (кг/дка)

• Много добър рандеман при производството
на грис и брашно. Нисък индекс на флотация.

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

Винсент
Билард
Нисък
Среден
потенциал потенциал
GRIGRI CS

Висок
потенциал
Контрола

Мениджър
развитие в
Косад Семанс

посевна гъстота реколтирани раст./дка

ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ
7
8
8
7
9
лош
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най-добър (9)

GRIGRI CS е хибрид от ново поколение. Подходящ за
отглеждане във всички климатични зони и на различни
почви. Представя се отлично дори и в тежки условия.
Отличния му фитосанитален профил в края на цикъла
гарантира добра реколта, както като количество, така и
като качество на зърното. Създаден е за повишаване на
ефективността в индустрията в направление преработка на
царевица.

Начален старт
Полягане през вегетацията
Полягане преди реколтиране
Стей-грийн ефект
Главня по кочана

10000 - 10500

при поливни условия

8000 - 8500

при неполивни условия

вегетация/дни

92 - 98

Профил на
на хибрида
хибрида
Профил
тип зърно
t на цъфтеж
t на зърно (32% H2O)
морфология

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

Александър
Костов
Мениджър
Ключови клиенти
GRIGRI CS е хибрид в края на групата ранни царевици,
който показа през трудната 2020-та високо ниво на
производителност в цялата страна, в много различни ситуации
и условия. Компонентите му за ефективност са висока маса и
добра дължина на кочана, които заедно с доброто оплождане
и добрия агрономически профил до жътва дават стабилни
резултати. Продължителните суши, които наблюдаваме
през последните години изискват в сеитбооборота на всеки
фермер да се включват и продукти с по-къса вегетация. Така
не само оптимизираме риска, но при една трудна година,
каквато беше изминалата стопанска година подсигуряваме
не лош добив.
Да не забравяме и качеството на зърното!

Кръгло до полукръгло
880 - 900° C
1680-1700° C
Средно високи растения
Ниско залагане на кочана

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

Магдалена
Грозданова
Продуктов
мениджър
Grigri CS е нов продукт в ранната група царевици,
с много висок потенциал за зърно в своята група.
Много здрав хибрид, с много висока толерантност
на икономически важните болести, включително
главня по кочана. Добрия фитосанитарен
профил до края на вегетацията е предпоставка
за формирането на оптимален добив. Сравнен
с контролите за изпитване през последните 2
години показа много добри резултати - винаги
над 100-те %, но разликата, която отчетохме
на места с нетипични условия беше осезаема.
Пластичен и адаптивен. Подходящ за отглеждане
във всички райони на страната.
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OSTINATI CS

ПРЕДИМСТВА

FAO 300

• Конкурентна икономическа
ефективност
• Забележителна стабилност
в добива
• Регулярни и добре оплодени
кочани
• Балансиран продукт
• Добра толерантност към
полягане и болести в края на
цикъла

Маса

324

Добив на зърно при
15% влага (кг/дка)

Висок
потенциал
Контрола

но
Бав

Мениджър
развитие в
Косад Семанс

о

Винсент
Билард

Новият ни OSTINATI CS е създаден за всички!
Благодарение на сигурния си агрономичен профил, той се
представя при всякакви условия.
OSTINATI CS оптимизира доходите благодарение на
бързото достигане на физиологична зрялост и бързото
отдаване на влага от зърното. Бързото преобразуване
на захарите в скорбяла гарантират добро запълване на
кочана до върха и осигуряване на реколтата.
посевна гъстота реколтирани раст./дка

ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ
8
9
9
7
8
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30

з
Бър

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

най-добър (9)

Зърна/Ред

Отдаване на влагата

Забележителна производителност
OSTINATI CS се представя стабилно
независимо от агротехниката и
потенциала на полето.

лош

16 -18

Средно ранна

ДИАГРАМА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Нисък
Среден
потенциал потенциал
OSTINATI CS

Ред/Кочан

Начален старт
Полягане през вегетацията
Полягане преди реколтиране
Стей-грийн ефект
Фузариум по кочана

8500 - 9500

при поливни условия

7000 - 7500

при неполивни условия

вегетация/дни

92 - 105

Профил на хибрида

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

тип зърно
t на цъфтеж
t на зърно (32% H2O)

Венета
Цончева

Търговски представител
Силистра, Русе, Разград,
Търговище
Когато резултатите са много добри и в трудна
година като 2020-та, и фермерите са доволни, и ние
като търговски представители в Косад Семанс сме
удовлетворени и щастливи. OSTINATI CS е невероятен
нов хибрид в ранната група, който т.г. се представи
достойно и пребори продукти от ФАО 400-450. С променящите се климатични условия всяко стопанство
трябва да разпределя риска като залага и на хибриди
от тази група. Днес селекцията е на такова ниво, че и
много ранните продукти имат много висок потенциал
за добив. Да при влажна година, резултатите от късната
група ще превъзхождат ранните царевици, но не с
много. С ранните царевици освен че фермерите ще
бъдат по-успешни в сухи години, в годините с добри
валежи ще освободят площите рано, така земята си
почива, а това дава резултат и при следващата култура.
Царевицата OSTINATI CS не става висока и е типична за
зърно с конски зъб. Притежава засилен метаболизъм
и бързо се развива. Отличава се с бързо натрупване на
добив и сравнително малко валежи са й достатъчни.
На места където валя добива през 2020-та беше 1100
кг/дка, а в районите с оскъдни валежи ожънахме 600700 кг/дка. Да, 600 кг в нашия регион не се харесват,
но при 400-450 кг ожънати на същото поле от други
продукти резултата е впечатляващ.

морфология

Резултати

Конски зъб
900-920° C
1790 - 1810° C
Височина на растението: 273 см
Височина на залагане на кочана:
116 см

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

Магдалена
Грозданова

121%
108%

Продуктов
мениджър

102%
102%
100%

Добротица
Паскалево
Луковит
Яздач

Вълчедръм

OSTINATI CS средно ран хибрид царевица с ФАО 300 с много висок потенциал
за добив в групата си по ранозрелост.
Хибридът има много бърз начален
старт и силно вегетативно развитие в
ранните фази. При оптимални условия
и добра агротехника се отплаща със
забележителен добив, което го прави
подходящ за интензивно отглеждане.
Отличава се с големи и отлично
озърнени кочани. Зърното е тип конски
зъб с високо относително тегло и много
бързо отдаване на влагата в края на
цикъла.
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КОНВЕНЦИОНАЛНА

ЦАРЕВИЦА

ЗА ЗЪРНО

брой редове
в кочан

зърна в ред

маса на 1000
семена (г)

височина на
растението
(см)

височина на
залагане на
кочана (см)

вегетация
(дни)

цъфтеж
(°С)

зърно
(32%H₂O)

при неполивни при поливни
условия
условия

НОВО

360

16-18

35

362

276

110

98-108

940

1850

6500 - 6800

7500 - 8500

НОВО

СРЕДНО РАННИ

370

16-18

38

372

300

120

100-110

960

1870

6300 - 6800

7500 - 8500

BASMATI CS

380

18-20

38

330

280

130

110-115

1010

1900

6300 - 6700

7500 - 8500

TOPKAPI CS

390

16-18

30

339

274

110

112-117

980

1930

6300 - 6700

7500 - 8500

FAO

хибрид

30

INICI CS
CSM 19324

посевна норма
(реколтирани
раст./дка)

КОНВЕНЦИОНАЛНА

ЦАРЕВИЦА

ЗА ЗЪРНО

брой редове
в кочан

зърна в ред

маса на 1000
семена (г)

височина на
растението
(см)

височина на
залагане на
кочана (см)

вегетация
(дни)

цъфтеж
(°С)

зърно
(32%H₂O)

СРЕДНО КЪСНИ

при неполивни при поливни
условия
условия

хибрид

FAO

PINCKI CS

410

14-16

34

371

300

118

110-120

1000

1930

6000 - 6300

7000 - 8000

QUERCI CS

420

16-18

34

380

285

120

110-120

1010

1975

6000 - 6300

7000 - 8000

GASTI CS

450

18-20

31

340

330

130

119-124

1010

1990

5500 - 5800

7000 - 8000

посевна норма
(реколтирани
раст./дка)
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BAOBI CS
ПРЕДИМСТВА

285

33

14-16

FAO 290

Маса

Зърна/Ред

Ред/Кочан

Профил на хибрида

• Подходящ за производство
на биогаз
• Добре балансирана
хранителна стойност

тип зърно
t на цъфтеж
t на зърно (30-32%MS)

Полукръгло
870 - 890 ° C
1500-1520° C
Високи растения
Високо залагане на кочана

морфология

НАБЛЮДЕНИЯ НА ПОЛЕТО:

• Бърз начален старт
• Високи растения с широки листа

ЛАБОРАТОРНИ ТЕСТОВЕ:

• Подходящ за производство на биогаз (многогодишни

данни Франция -24 станции) - 12 894 м3 биогаз / хектар

,5

30

Добив

,5

18,5

36

53

28

16,5
17

47

Добив в MFU/хектар

32
34

51

45

Скорбяла

15

49

14,5

Смилаемост на
фибрите dNDF

посевна гъстота реколтирани раст./дка

9500 - 10000

ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ

при поливни условия

8
9
8
8
лош

32

най-добър (9)

Начален старт
Полягане през вегетацията
Полягане преди реколтиране
Стей-грийн ефект

8500 - 9000

при неполивни условия

вегетация/дни

92 - 95

INICI CS

ПРЕДИМСТВА

Ред/Кочан

16-18

FAO 360

• Адаптивен и стабилен
• Много добър потенциал
за добив в групата си по
ранозрелост
• Бързо отдаване на влагата
• Дълъг кочан, с много добър
фитосанитарен профил до
края на вегетацията
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Маса

362

Средно ранна

Профил на хибрида
тип зърно
t на цъфтеж
t на зърно (32% H2O)
морфология

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

Генко
Митев
Мениджър
производство
Булагро Земя АД

посевна гъстота реколтирани раст./дка

7
7.1
8.6
7
8
най-добър (9)

Конски зъб
940° C
1850° C
височина на растението: 276 см
височина на залагане на кочана:
110 см

INICI CS е нов продукт на Косад Семанс, който тази година ще бъде
представен ексклузивно от Булагро. През изминалата стопанска година
беше заложен на нашите полета в Яздач, обл. Стара Загора, за да го
наблюдаваме отблизо. Мога да кажа, че има бърз начален старт, и по
време на вегетация се разви много добре. Образува мощна коренова
система, дебели стъбла и здрави растения, които не полегнаха до
жътва. Ожънахме го с подходяща за съхранение влага. Формира големи
кочани, озърнени до върха с едри зърна, което е предпоставка и за
добрия добив. Избрахме INICI CS сред 9 други нови хибриди на Косад
Семанс.

ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ

лош

Зърна/Ред

Начален старт
Полягане през вегетацията
Полягане преди реколтиране
Стей-грийн ефект
Главня по кочана

7500 - 8500

при поливни условия

6500 - 6800

при неполивни условия

вегетация/дни

98 - 108
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CSM 19324

ПРЕДИМСТВА

FAO 370

• Отличен рандеман
• Много добър фитосанитарен
профил през целия цикъл на
вегетация
• Бързо отдаване на влагата
• Едри зърна с високо
относително тегло

Ред/Кочан

16-18

Зърна/Ред

38

Маса

372

Средно ранна

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

Винсент
Билард
Мениджър
развитие в
Косад Семанс

Това е хибрид от нова генерация, предназначен за зърно. В средно
ранната група с ранен цъфтеж за избягване на проблемите в
следствие на евентуални високи температури в тази критична за
културата фаза. В периода на изпитване се представи много добре
в цяла Европа. Бързо развитие в началните фази, здрави растения
през вегетацията и до жътва. 2021-ва ще бъде пилотна за хибрида
на масови полета в Европа, но ние сме уверени, че ще се представи
отлично.
посевна гъстота реколтирани раст./дка

ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ
7
8
8.5
7.2
8
лош

34

най-добър (9)

зо

Бав

р
Бъ

но

Отдаване на влагата

Начален старт
Полягане през вегетацията
Полягане преди реколтиране
Стей-грийн ефект
Главня по кочана

7500 - 8500

при поливни условия

6300 - 6800

при неполивни условия

вегетация/дни

100 - 110

Профил на
на хибрида
хибрида
Профил
тип зърно
t на цъфтеж
t на зърно (32% H2O)
морфология

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

Магдалена
Грозданова
Продуктов мениджър

Конски зъб
960° C
1870° C
височина на растението: 300 см
височина на залагане на кочана:
120 см

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

Борислав
Янев
Търговски представител
за Разград, Търговище,
Шумен

CSM 19324 е нов продукт в златната среда
като вегетация с ФАО 370, насочен в сегмента
производство на зърно. След две години
CSM 19324 е с много добър хабитус на растенията, както
изпитвания, първо в микро опити, а в последствие
и много добър кочан, въпреки екстремните ситуации в
и на по-големи парцелки и във всички райони на
района само с 95 л дъжд за последните 5 месеца, показа
страната, нашите наблюдения са, че това е един
резултати равни, а и на места по-високи от тези на топ
стабилен хибрид с отличен потенциал и много
продуктите в тази група.
добра пластичност и приспособимост. Поставен
в две последователни трудни години, CSM 19324
отчете добив около и над средните за съответните локации и забележително по-добри резултати от конкурентните стандарти в
съответната група по ранозрелост. Това се дължи от една страна на дружното поникване и бързото развитие в началните фази на
вегетацията, което способства за пълноценното използване на почвената влага, и от друга страна хибридът има сравнително рано
изнесен цъфтеж, което благоприятства пълното опрашване на кочана при оптимални условия. През изминалата стопанска година
имахме възможност да наблюдаваме адаптивността на хибрида, като отчетохме еднакво отлично представяне както в западната
част на страната където имаше сравнително хладни и влажни пролет и лято и много екстремни амплитуди, така и в източната част
където бяхме свидетели на изключителна суша и горещо лято.
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ПРЕДИМСТВА
ИНОВАТИВНА
КОНЦЕПЦИЯ ЗА
ПРОИЗВОДТСВО НА
СИЛАЖ

За да се осигури гъвкавост в периода на
жътва, Косад Семанс предлага два вида
ранозрелост на концепцията DUOCS® ФАО 460 и ФАО 610.
9000 - 9500

FAO
460
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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.

FAO
610

при поливни условия

8000 - 8500

при неполивни условия
посевна гъстота реколтирани раст./дка

8500 - 9500

при поливни условия

7800 - 8300

при неполивни условия

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

КАК?

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 ПОКАЧЕСТВЕНО МЛЯКО
• С увеличаване на млекопроизводството от 0.7 до 2 л на ден
от дойна крава;
• С увеличаване на протеините и мазнините в млякото.

бързо разградима скорбяла
с усвояване над 90%
енергия от скорбяла

С DUOCS® ПЕЧАЛБАТА ПРИ
ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЛЯКО Е ГАРАНТИРАНА!

бавно разградима скорбяла
с усвояване 40% до 60%

Резултати, получени от изследванията на
CAUSSADE SEMENCES ANIMAL VALUE

СЕЯЛКА

4 редова
6 редова
8 редова
10 редова

АВВА
АВВААВ
АВВААВВА
АВВААВВААВ

ПРЕПОРЪКА ЗА СЕИТБА
37

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

Николай
Петров
Търговски представител
Стара Загора, Нова Загора,
Габрово, Димитровград
DUO CS е отлично решение при избор на продукт в сферата
на млечното говедовъдство!
Комбинацията от два хибрида носи сигурност, адаптивност
и по-висок добив. Този продукт се доказа във всички точки
на страната през последните години. Качеството на силажа
рефлектира в по-висока масленост на млякото, повече
млеконадой и по-здрави животни.
Много често ни задават въпроса какво точно е Дуо. DUO
CS е симбиоза между два специално подбрани царевични
хибрида, които още при прибирането им на полето се
меланжират и се получава материал с много високи
хранителни стойности. Най-добрият силаж за животните е
в съотношение 50:50 – зърно към зелена маса, но това за
38

съжаление в практиката е невъзможно. При стандартните силажни
хибриди обикновено е 20:80, докато при DUO CS гоним резултат 60:40.
Освен това, царевичните хибриди обикновено са с преобладаваща
бързо или бавно разградима скорбяла. Когато силажа, който сме
консервирали е с бързо разградима скорбяла, той преминава много
бързо през търбуха на животното и не може да бъде усвоен оптимално.
При продукт с бавно разградима скорбяла той се задържа дълго време
в търбуха на кравата, което води до риск от стомашни заболявания.
При DUO CS този проблем е минимизиран, тъй като двата хибрида
са с различно разградима скорбяла и те взаимно се допълват. Освен
това генетично и двата хибрида са с ниско съдържание на лигнини.
Но не бива да забравяме, че качеството на силажа зависи както от
качеството на изходната суровина, така и от начина на приготвяне.
Времето за прибиране на реколтата е изключително важен етап.
Трябва да се извърши, когато млечната линия съвпада с 2/3 от зърното.
Смилаемостта на фибрите се понижава с напредване на фазите на
вегетация поради засилващия се процес на лигнификация. Лигнина
за разлика от целулозата не се усвоява от бактериите, т.е. не става
на мляко, а само заема място в търбуха. Лигнина се увеличава и при
нисък откос. Увеличаването на височината на откоса от 10 см на 30 см
увеличава усвоимостта на НДФ с 2,4%. Всеки 1% НДФ добавя 0,250 кг
към млеконадоя. Затова ние препоръчваме откоса да се прави на 30 40 см. от земята. Разстоянието между валяците на машината не трябва
да надвишава 4 мм, за да се спукат зърната. В противен случай ще се
появят във фекалиите и няма да бъдат усвоени, съответно млеконадоя
ще се понижи. Важна е и едрината на нарязване на силажа. Тя трябва
да бъде между 8 и 20 мм. Сухият силаж изисква по-ситно нарязване,
за да се уплътни по-добре. Прекалено ситното нарязване намалява
дъвкателните движения и количеството слюнка. По-влажния силаж
изисква по-едро нарязване, за да се запазят соковете. Преди да се
пристъпи към хранене на животните, освен органолептичен тест,
при който силажа трябва да е с приятен мирис и добре изглеждащ,
препоръчително е да се направи и лабораторен тест, при който ще се
получи информация за хранителната стойност на силажа и съответно
най-точно ще се определи и дневната дажба на животните.

МНЕНИЕ КЛИЕНТИ

Николай
Господинов
МНЕНИЕ КЛИЕНТИ

Ганчо
Ламбев
Председател
ППОК Изгрев 93
с. Царевец
обл. Велико Търново
С Косад Семанс работим още от самото начало. Всяка
година извеждаме опити, при всички култури, затова
мога да кажа, че съм запознат с тяхната селекция и
възможности. Всяка година, освен рапица и пшеница,
масово сеем и царевица за зърно и слънчоглед, но
като цяло компанията е емблематична със силажната
си царевица. Затова основно, на по-големи площи
разчитаме на системата DUO 610 - винаги ни дава добър
и качествен силаж. От няколко години кравефермата ни
е печеливша и това се дължи на по-голямото количество
мляко и масленост, която имаме след използването на
силажа от DUO CS 610.

Управител Агримилк ЕООД
с. Богданово, обл. Сливен
Управител съм на фирма Агримилк за четвърта
поредна година. Доволен съм от постигнатото от
DUO CS. Успяхме да полеем царевицата трикратно
чрез гравитачно поливане и резултатът е налице.
Предни години сме получавали между 5 и 8 тона
силажна маса от декар, а тази година се надяваме на
още по-добри резултати. Над 3,30 м е височината на
царевичните растения, а на места и повече. Имаме
добре изхранени кочани, с дължина около 30 см, с 54
зърна в ред при 18 реда, което означава около 1000
зърна от кочан. Силажните царевици от системата
DUO CS са предпочитани, защото приготвеният от тях
силаж повлиява положително както качеството, така и
количеството на добиваното мляко. Да, млеконадоят
се увеличава. През летни дни, когато е горещо и
всички знаят, че млякото пада като количество, но
ние успяваме да се задържим на 38 литра среден
млеконадой за 24 часа от крава и смятам, че зимата ще
гоним рекордни резултати за нашата страна.
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КОНВЕНЦИОНАЛНИ

ПРОДУКТИ
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височина на
растението
(см)

височина на
залагане на
кочана (см)

вегетация
(дни)

цъфтеж
(°С)

силаж
(30-32%MS)

COLONIA CS

маса на 1000
семена (г)

MOTIVI CS

НОВО

POESI CS

зърна в ред

BAOBI CS

НОВО

хибрид

брой редове
в кочан

ПРОДУКТИ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО НА
СИЛАЖ И БИОМАСА

при неполивни при поливни
условия
условия

290

14-16

33

285

290

115

92-95

890

1520

8500 - 9000

9500 - 10000

300

16

30

290

285

120

92-100

880

1545

7000 - 7500

8500 - 9500

310

16

30-32 285

300

110

95-105

880

1550

7000 - 7500

8500 - 9500

600

16-18

375

152

125-130

1070

1700

7000 - 7500

8500 - 9500

посевна норма
(реколтирани
раст./дка)

FAO

34
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МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

Александър
Костов
Мениджър
Ключови клиенти

МНЕНИЕ КЛИЕНТИ

Иван
Чонлов
ЕТ Иван Чонлов
с. Климент
общ. Карлово
обл. Пловдив

POESI CS е продукт от нов тип с двуяко приложение – както за
силаж, така и за зърно. Подходящ за производство на зелена
маса и силаж, поради високото съдържание на разтворими
захари, които подобряват ферментацията при производството
на биоетанол. Продукт в чийто профил като производство на
зърно, се акцентира на стабилност в тази група, с вариации в
добива през 2020 година от 685 кг/дка в централнаи източна
България до 980 кг/дка в западна България.
Отличава се с качествена характеристика високо съдържание
на скорбяла, което го прави отличен продукт за производство
на грис и брашно. Еднакво адаптивен при различни почвеноклиматични условия.

Работя със Косад Семанс от влизането им на Българския
пазар вече 10 та година.От 3 години залагаме на царевица за
силаж.Спряхме се на хибрида Колония, който се оказа един
много продуктивен хибрид и сме изключително доволни
от постигнатите резултати. Тази година ожънахме средно
5 т силажна маса от дка.Изключително съм доволен от
постигнатото и ще продължавам да залагам на този продукт
и през следващите години.
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MOTIVI CS

ПРЕДИМСТВА
• Бърз начален старт и силно
вегетативно развитие
• Отличен стей-грийн ефект с
пропорционално развитие
на сухото вещество за
оптимално култивиране
• Голям и добре озърнен кочан
• Висока енергийна стойност
֊ при производство на биогаз
֊ при изхранване на животни

Средно ранна

ПОТЕНЦИАЛ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО

• Отличен стей-грийн ефект
• Голям и добре озърнен кочан

на месо

• Висока енергийна стойност при

18,5

15

30

28

,5

36

53

посевна гъстота реколтирани раст./дка

8
8
7
7
9
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Добив

17

34

51

,5

16,5

ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ

най-добър (9)

производство на биогаз (многогодишни
данни Франция) -14 082 м3 биогаз /
хектар - 111% С

Добив в MFU/хектар

32
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ЛАБОРАТОРНИ ТЕСТОВЕ:

Препоръчан за
производство на биогаз

Скорбяла

49

развитие

на мляко

14,5

Смилаемост на
фибрите dNDF
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НАБЛЮДЕНИЯ НА ПОЛЕТО:

• Бърз начален старт и силно вегетативно

2 г. изпитване (19 опита)
MOTIVI CS
Добив в % (100=18.2 t DM/хектар)
109.9
Съдържание DM в %
33.7
MFU
97.8
CWD
50.7

лош

285

31

16-18

FAO 310

Маса

Зърна/Ред

Ред/Кочан

Начален старт
Полягане през вегетацията
Полягане преди реколтиране
Стей-грийн ефект
Главня по кочана

8500 - 9500

при поливни условия

7000 - 7500

при неполивни условия

вегетация/дни

95 - 105

Профил
Профилна
нахибрида
хибрида
тип зърно
t на цъфтеж
t на зърно (32%MS)
морфология

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

Магдалена
Грозданова

Резултати
121%

Полукръгло
880-900° C
1530-1550° C
Високи растения
средно високо до високо залагане
на кочана

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

Винсент Билард

113%

Мениджър развитие в
Косад Семанс

Продуктов мениджър
98%

MOTIVI CS има много бърз начален старт.
Стабилен и адаптивен с балансирана
енергия. Оформя едър кочан, озърнен до
върха. Броя на редовете и зърната в ред,
предразполагат при оптимални условия
висок добив на зърно с изключително
високо качество. Късия цикъл на вегетация
го правят подходящ и за втора култура.
Относително ниската маса на кръглото
зърно го прави подходящ за изхранване и
на птици.
Подходящ за диверсификация и ранна
жътва.

Вълчедръм
Луковит
Паскалево

MOTIVI CS развива много високи, масивни
и здрави растения с интензивно зелен
цвят. Високото съдържание на скорбяла
и много добрата смилаемост на фибрите
осигуряват дажби с висока енергийна
стойност за оптимизирано изхранване
при производството на мляко и месо.
Изключително добри параметри и за
метанизация. Регистриран е в Германия през
2019г и вече набира широка популярност във
всички направления.

зърно/дка
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CTM

ЦАРЕВИЦА

44

зърна в ред

маса на 1000
семена (г)

височина на
растението
(см)

височина на
залагане на
кочана (см)

цъфтеж
(°С)

зърно
(°С)

при неполивни при поливни
условия
условия

хибрид

FAO

TRILOGI CS

350

14-16

35

350

245

105

106-114 1000

1860

6500 - 6800

7500 - 8500

PINCKI CS

410

14-16

34

371

300

118

110-120 1000

1930

6000 - 6300

7000 - 8000

вегетация
(дни)

брой редове
в кочан

DUO SYSTEM
ТЕХНОЛОГИЯ

посевна норма
(реколтирани
раст./дка)

CTM

ЕДИНСТВЕНОТО РЕШЕНИЕ В БОРБАТА
СРЕЩУ ПИРЕЙ, ТРОСКОТ И БАЛУР
СТМ - ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЦАРЕВИЦА ЧРЕЗ ПОДБОР
НА ХИБРИДИ СЪДЪРЖАЩИ ГЕН НА СТМ
/ХЕРБИЦИД,
СЪДЪРЖАЩ
АКТИВНОТО
ВЕЩЕСТВО ЦИКЛОКСИДИМ/
Това е единственото решение за борба срещу
пирей, троскот и балур при отглеждането на
царевицата.
Хибридите от Duo system технология са
устойчиви на хербицида Стратос ултра/
Фокус ултра. Прилага се във фаза 2 – 8 лист на
културата при доза 200 мл/дка.

Предимства:
• Отличен контрол на икономически
важните плевели, вкл. балур, троскот и
пирей.
• Широк прозорец на приложение - от 2 до 8
лист на царевицата.
• Пълната селективност за царевичните CTM
хибриди.
• Алтернатива на хербицидите на база
сулфонилуреи, което е защита от поява на
резистентност при житните плевели

КУЛТУРА

царевица
(циклоксидим
Толерантна СТМ)

ДОЗА

*Стратос/
Фокус Ултра
200 мл/дка
+ Арат 20 г/дка

МОМЕНТ
НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Фаза 4-6 лист
на културата

Употребявайте продуктите за растителна защита по безопасен начин. Преди
употреба прочетете етикета и информацията за продукта за растителна
защита.

ФАЗА НА
ПЛЕВЕЛИТЕ

Плевелите
са найчувствителни:
Едногодишни
житни: от 2-ри
лист до фаза
братене
Многогодишни житни: 1520 см височина
на балур от
коренища
Широколистни: от 2-8
лист
Коренищни:
до 10-15 см
височина на
паламидата
(фаза розетка)
45
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
КУЛТУРАТА

По данни на ФАО към 2018 г. площта на слънчогледа в света
надхвърля 260 млн. декара и той е трета по важност маслодайна
култура след соята и рапицата. Най-големи производители са
Русия, Украйна, Аржентина, Китай, Франция, и др.
В Европа площта на слънчогледа е повече от 180 млн. дка, като
Франция е най-големия производител, следвана от Румъния,
Унгария и България.
Слънчогледът произхожда от Северна Америка, а в Европа
е пренесен през 1510 г. Първоначално се е отглеждал като
декоративно растение и за консумация.
В Русия се отглежда като маслодайна култура от началото на 19ти век. В България е пренесен след Освобождението, като през
1917 г. започва да се отглежда като маслодайна култура.
От края на 80-те години на миналия век в световното производство
на слънчоглед започна масово изместване на сортовете от
хибриди F1 с хетерозисен ефект, които осигуряват формирането
на изравнен посев с по-високи добиви и качествени показатели.
Съвременните насоки в селекцията на слънчогледа са създаване
на високодобивни генотипове с разнообразен мастно-киселинен
състав на маслото и висока устойчивост към болести и паразита
синя китка.
Традициите в производството на слънчоглед са към отглеждане
на средно ранни хибриди.
Максимално реализиране на продуктивния потенциал
на слънчогледа може да се осъществи, като се спазват
агробиологичните изисквания на културата, респективно на
отглеждания хибрид.
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ИЗБОР НА ХИБРИД
СПОРЕД НАПРАВЛЕНИЕТО НА ОТГЛЕЖДАНЕ:
• за консумация
• Маслодаен:

и

• Междинен

СПОРЕД ТЕХНОЛОГИЯТА:
• Конвенционален
•
•
• Трибенурон-метил устойчив

СЕИТБА
Оптималната
дълбочина на сеитбата
на слънчоглед е 5-7
см. При по-ранна
сеитба или при
по-влажна се
препоръчва по-плитко
засяване, а при
засушливи условия
и късна сеитба –
по-дълбоко.

От голямо значение за дружното поникване на семената е сеитбата да бъде равномерна по дълбочина.
Неравномерната сеитба води до различия в поникването, нежелателна конкуренция между растенията в
ранните фази от развитието им, респ. неравен по височина и нископродуктивен посев.При равномерен посев
нападението от болести и неприятели е минимално.
По-дългият престой на семената в почвата е свързан със загиване на част от тях и с изтощаване на младите
растения.

ТЕМПЕРАТУРНИ
НУЖДИ

Слънчогледът е култура с биологичен минимум 5–6°С, което означава, че сеитбата на културата следва да
започне при трайно покачване на температурата на въздуха над 8°С. Това дава възможност за бързо поникване
на семената и по-добър контрол върху заплевеляването и нападението от вредители. През вегетацията
слънчогледът изисква среднодневна температура 20–25°С. Температури над 30°С потискат растежа и развитието
на културата, а над 40°С затрудняват оплождането.
Слънчогледът е растение на късия ден и на интензивното слънчево греене. Отглеждането му в условия на подълъг ден скъсява вегетацията му. Той не понася засенчване.
От поникването, до фаза цъфтеж вегетационният връх на растенията изменя своето положение, следейки
движението на слънцето, като по този начин се осигурява максимално количество светлина върху младите
листа.
1
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Кълновете на слънчогледа са със слаба пробивна способност, поради което е много важно почвената повърхност
да бъде разрохкана, без буци и почвена кора, а сеитбата да се извършва на оптимална дълбочина.
Слънчогледът понася засушаване поради добре развитата си коренова система. Главният корен достига до
150–200 см дълбочина, което го характеризира като растение, силно устойчиво на суша. Освен това той има
ВЛАГА
способността да използва максимално влагата през вегетацията, тъй като непосредствено след валежите,
Влажността на почвата формира многобройни повърхностни коренови разклонения, които усвояват максимално влагата. Въпреки това
е вторият важен
продължителните засушавания се отразяват негативно върху величината и качеството на добива. Критичен по
фактор, от който
отношение на влагата е периодът от бутонизация до началото на наливане на семената. Денонощният водоразход
зависи поникването. достига максимума си през периода масов цъфтеж – наливане на зърното, когато 1 дка посев изразходва 5,30 –
5,77 м3 вода на денонощие.
Правилното разпределяне на валежите през вегетацията, гарантира високи добиви и високо съдържание на
масло.

ОСОБЕНОСТТИ В
РАЗВИТИЕТО
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През първите 15-20 дни след поникването надземната част на растенията се развива бавно, за сметка на кореновата
система. За 3-4 седмици след поникването растенията формират 6-8 същински листа, след което започва усилено
диферинциране на генеративните органи - съцветието и неговите съставки. От този момент нататък започва
периодът на интензивнотно нарастване, който продължава до фаза цъфтеж. През него продължава дооформянето
на съставните части на съцветието и усиленото разрастване на вегетативните органи - стъбло, листа, коренова
система. Дължината на стъблото варира в широки граници и зависи от броя на междувъзлията. В съвременното
производство се предпочитат хибриди с височина между 150 и 200 см. Листата се появяват в срещуположни
двойки и броят им е пропорционален на дължината на вегетацията.
Съцветието наречено пита се състои от езичести /безплодни/ и тръбести /плодни/ цветчета. Цъфтежа започва с
разтварянето на езичестите цветове. Тръбестите (плодните) цветове се отварят последователно от периферията
към центъра на зони от по 2-3 реда. Едно съцветие цъфти 8-10 дни, докато посева като цяло - 20-30 дни. За
нормалното му протичане голямо влияние оказват температури, атмосферна влажност и слънчевото греене. При
хладно и облачно време периодът на цъфтеж се удължава, а при високи температури и ниска въздушна влажност
се затруднява опрашването.

КРИТИЧНИ МОМЕНТИ

Болест/
паразит

бутонизация –
пълна зрялост

Фенофаза

СИНЯ КИТКА

Критични
периоди

Вредителите и патогените по слънчогледа са един от факторите,
които дават сериозно отражение върху добивите и качествата
на получената продукция. Климатичните условия на страната,
промени в агротехниката на културата и скъсения сеитбооборот
са причина за намножаване и разширяване ареала на
разпространението на икономически важните болести и
неприятели.

(OROBANHE
CUMANA)

СКЛЕРОТИНИЯ
(SCLEROTINIA
SCLEROTIORUM)

цъфтеж –
жълта зрялост

ПРЕДИ СЕИТБАТА

Телени червеи сем. Elateridae

МАНА

СИВИ ПЕТНА

(PLASMOPARA
HALSTEDII )

(ФОМОПСИС)
(DIAPORTHE
HELIANTH I)

Покълване бутонизация

V–VII двойка бутонизация

ЧЕРНИ ПЕТНА
(ФОМА)
(LEPTOSPHERIA
LINDQUISTII)

КАФЯВИ ПЕТНА

(АЛТЕРНАРИОЗА)
(ALTERNARIA SPP.)

V–VII двойка –
бутонизация

ПОНИКВАНЕ

Хоботници сем. Curculionidae, сив царевичен хоботник Tanymecus
dilaticollis, черен цвеклов хоботник Psalidium maxillosum

V–VII двойка –
бутонизация

СКЛЕРОЦИЙНО
ГНИЕНЕ

(MACROPHOMINA
PHASEOLINA)

V–VII двойка –
бутонизация

ПРЕДИ ЦЪФТЕЖА

Листни въшки сем. Aphididae

За постигане на максимални резултати, от съществено значение са агротехническите мероприятия при извеждането на борбата с
вредителите по слънчогледа:
• избор на подходящ предшественик – слънчогледът не се засява след култури, с които има общи вредители като: слънчоглед, рапица,
зърнено-бобови, цвекло и др.;
• спазване на правилен сеитбооборот – слънчогледът се засява на едно и също поле най-малко след 5–6 години;
• обработки на почвата – обработката, съобразена със спецификите на полето е основна за осигуряване на равномерен и добре гарниран
посев;
• срокове на сеитба – сеитбата се извършва в оптималните за даден район срокове, съобразени с агро-метеорологичната обстановка;
• гъстота на сеитба – посевната норма се съобразява с препоръките за съответния хибрид.
Торене: извършва се балансирано след установяване запасеността на почвата с необходимите елементи. Трябва да се има предвид, че за
100 кг семена и съответната биомаса слънчогледа извлича: 6 kg азот ; 3 kg фосвор ; 15 kg калий.
Азот: Прекаленото торене с азот води до буйно разивтие на растенията, развитие на болести и неприятели, намалено съдържание на
масло, натрупване на много нитрати и хлороза.
Фосфор: Засилва развитието на корените, увеличава цветчетата в питите, натрупва се повече масло в семената.
Калий: Допринася за протичане на фотосинтезата. Увеличава съдържанието на масло.
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ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ
ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПЪЛНИЯ
ПОТЕНЦИАЛ ПРИ СЛЪНЧОГЛЕД

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

Oбеззаразяване на
семената за защита
от патогени в ранните
фази на развитие и
защита на потенциала

• 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

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

Подхранване за
ускоряване растежа
и подпомагане на
потенциала
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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.

Тази технология се прилага към най-надеждните, устойчиви
и ефективни хибриди от селекцията на КОСАД СЕМАНС за
постигане на оптимален добив и маслено съдържание.

KALEDONIA CL

Изпитан и одобрен от:
The Precision Planter
Specialist
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KALEDONIA CL

ПРЕДИМСТВА
• 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 почвеноклиматични условия.

масленост (%)

47.8

специфично тегло

44

Александър
Костов
Мениджър
Ключови клиенти
KALEDONIA CL – нов генетичен тип при олеиновите
слънчогледи. След тригодишно изпитване, две от които и
във фермерски полета, през 2020 беше въведен и в масовите
посеви. Доказа своята стабилност на производство, бърз
начален старт, здраво растение със сигурен и стабилен
добив на зърно. Съдържание на масло 45,5 – 47 и
високо съдържание на олеинова киселина над 87%, без
необходимост от спазване на пространствена изолация.

посевна гъстота

6800 - 7500

реколтирани раст./дка
при много добра почва

вегетация/дни

105 - 109

ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ

TPS - много толерантен; R - устойчив; PS - толерантен
лош
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най-добър (9)

61

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

Средно ранен слънчоглед

PS / TPS
PS
PS
PS
PS
RM8

маса на 1000 сeмена (г)

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

Стефаново
Паскалево
Странско
Алтимир
Яздач
Вълчедръм
Съединение

Резултати
108%
108%
107%
104%
102%
101%
98%

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

Дилян
Савов
Регионален мениджър
Западна България

KALEDONIA CL е нов продукт в портфолиото на Косад Семанс от
клиърфийлд технологията,който е в направление маслодайни
и високоолеинови слънчогледи. В тази година на тежки
агроклиматични условия, KALEDONIA CL показа конкурентни
резултати спрямо познати и наложили се на пазара аналогични
продукти. Това, което ми направи впечатление е бързия начален
старт и доброто развитие в началото, като успя да изпревари
другите хибриди. Но след това през вегетацията, имаше добре
балансиран растеж и много добър хабитус. Въпреки различните
климатични условия, които имаше в цялата страна по време на
развитието, KALEDONIA CL остана със сравнително ниски до средно
високи посеви (170 см). Всичко това, заедно с добре озърнената
пита и отличното фитосанитарно състояние през целия цикъл на
развитие го прави един изключително продуктивен и конкурентен
хибрид с много висок добивен потенциал.
В Северозападна България например, средният добив от масови
полета варира от 320 до 380 кг/дка, което е един прекрасен резултат за този район, за тази тежка година и за тази технология. Високото
съдържание на масло и добрите резултати го правят предпочитан,
както от зърнопроизводителите, така и от маслобойните.
А съдържанието на олеинова киселина в маслото дава възможност
KALEDONIA CL да бъде отглеждан и в направление високоолеинови
слънчогледи.

Профил
Профил на
на хибрида
хибрида
тип
цъфтеж
физиологична зрялост
височина
пита

еднолинеен хибрид, високоолеинов
средно ранен
средно ранна
здрави растения с височина до 170 см
малка до средно голяма
профил: полунаведена
форма: изпъкнала

МНЕНИЕ КЛИЕНТИ

Ангел
Мавров
ЕТ Найд 62 Найден Мавров
с. Снежина
обл. Варна
За първи път, през изминалата пролет, засях новия
високоолеинов слънчоглед на Косад Семанс
- KALEDONIA CL. Вегетацията се разви в тежки
условия на голяма суша и високи температури,
като добавим и силния горещ вятър, и липсата на
регулярни дъждове, а да не забравяме и липсата
на снежна покривка през изминалите 2 години, и
след всичко това ожънах 235 кг/дка. Засят беше
на поле, на което в най-хубавите си години съм
изкарвал 250 кг добив от слънчоглед. Смея да
твърдя, че това е хибрид с много висок потенциал.
Маслото и олеина бяха добри.
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CS CLERIA CL

ПРЕДИМСТВА
• Хибрид от ново поколение
с изключително висок
потенциал, 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.

масленост (%)

44.5

специфично тегло

45

маса на 1000 сeмена (г)

68

Подходящ за белене

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

Николай
Петров

Търговски
представител
Стара Загора,
Нова Загора,
Габрово,
Димитровград

CS CLERIA CL е Clearfield продукт
от последно поколение. Сравнен
с други продукти изпъква с
много висок добив, отличен
фитосанитарен профил и много
добра масленост. Бърз начален
старт с минимален стрес от
Имазамокс. Продукт подходящ
за интензивно и професионално
земеделие.

ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ
B
TPS
TPS
TPS
PS
PS
PS/TPS
RM4

Начален старт
Полягане
Фомопсис
Вертицилиум
Склеротиния по питата
Коренова склеротиния
Синя китка - до раса Е
Mана (100, 304, 703, 710)

B - Добър; TPS - много толерантен; R - устойчив; PS - толерантен
лош
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най-добър (9)

посевна гъстота

6500 - 7000

реколтирани раст./дка

вегетация/дни

107 - 113

двулинеен, линолов
средно ранен
средно ранна
средно високи растения
профил: полуизправена
форма: изпъкнала

106%

105%

109%

107%

109%

109%

113%

Павлин
Стоянов
М-АГРО ЕООД
с. Стожер
обл. Добрич

Паскалево
Върбак
Добротица
Ситово

CS CLERIA CL е изключително
интересен нов продукт, отличаващ
се с много добра пластичност.
Позициониран в различни области,
на различни почвено-климатични
условия показа резултати много
над средните за съответния район.
Сравнително нисък с много добра
устойчивост на полягане, много
едра семка, добра масленост.

Равно
Стефаново
Странско
Алтимир
Вълчедръм
Съединение
Искра

Търговски
представител
Разград,
Търговище,
Шумен

пита

Резултати

Борислав
Янев

тип
цъфтеж
физиологична зрялост
височина

МНЕНИЕ КЛИЕНТИ
118%

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

113%

Регионален
мениджър
Източна
България

125%

Атанас
Йовчев

Профил
Профилна
нахибрида
хибрида

Слънчогледа CS CLERIA CL е един от
най-новите ни продукти в Clearfield
технологията, който е чист линолов
слънчоглед. Средно ранен продукт, много
силен и дружен начален старт, средна
височина на растението: 160-170 см.
Притежава висока масленост от 44-46 % и
е с едни от най-високите добиви в Европа
в тази технология. Има много голяма маса
на 1000 семена и е подходящ за белене.
124%

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

CS CLERIA CL я сях за първа година
и останах много впечатлен от нея. В
сравнение с другите слънчогледи,
този хибрид се отличи с много
бърз и дружен старт и накрая
ожънах от него най-висок резултат
-281 кг/дка, което пак си е голямо
постижение предвид сушата, която
се наблюдаваше.
И през новата кампания ще заложа
на този слънчоглед.
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MARBELIA CL

ПРЕДИМСТВА
ПРЕДИМСТВА
• Генетична устойчивост на
синя китка раса А-Е.

специфично тегло

масленост (%)

41.1

46.1

маса на 1000 сeмена (г)

64.2

Интензивен, устойчив
на Синя китка

• Много добра толерантност
на фомопсис и
вертицилиум.
• Добър начален старт.
• Подходящ за различни
почвено-климатични
условия.

МНЕНИЕ КЛИЕНТИ

• Високо съдържание на
масло.

Димитър
Шумански
Шумански ООД
гр. Съединение
обл. Пловдив

За четвърта поредна година сях
хибрида MARBELIA CL. Харесвам
го, защото притежава висока
масленост 43-46% и нямам
проблем с реализацията на
продукцията. Питите са добре
оформени и запълнени, а от
там идва и добива. Интензивен
хибрид, на който ще залагам и за
в бъдеще.

ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ

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

TB
ТPS
ТPS
PS
PS
PS

Начален старт
Полягане
Фомопсис
Коренова склеротиния
Вертицилиум
Склеротиния по питата

RM9

Mана

TB - Много добър; TPS - много толерантен; R - устойчив; PS - толерантен
лош
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най-добър (9)

посевна гъстота

6300 - 6700

реколтирани раст./дка

вегетация/дни

103 - 110

Профил
Профилна
нахибрида
хибрида
тип
цъфтеж
физиологична зрялост
височина

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

Венета
Цончева

пита

Търговски
представител
Силистра, Русе,
Разград, Търговище

МНЕНИЕ КЛИЕНТИ

122%
118%

Живко Андреев

111%
107%
106%
102%
99%

Съединение
Равно
Костиево
Паскалево
Вълчедръм
Върбак
Копринка

Резултати

MARBELIA CL е един много стабилен
хибрид. По полетата е от 2016 година
и все повече увеличава площите които
заема. Производителите виждат една
сигурност и постоянство по отношение
на добивите си, достатъчно добра
устойчивост независимо от климатичните
условия и почвите. Марбелия прави
впечатление с добрия си фитосанитарен
статус, в годините се наблюдава голяма
издръжливост на икономически важните
болести и това е една предпоставка за
много добро качесто и количество на
цялата продукция.Семената са едри,
изпълнени, има винаги добро опрашване.
Има и генетична устойчивост на синя
китка, стей-грийн ефект който позволява
един толеранс от 10-15 дни засушаване
който няма да се отрази на добрия добив.
Клиентите са убедени в качеството на
семената и вече за поредна година искат
да заложат отново на сигурността и
спокойствието.

двулинеен, линолов
средно ранен
средно ранна
средно високи растения
средно голяма, хомогенна
профил: полунаведен
форма: изпъкнала

Председател,
ЗКПУ Сноп 95,
с. Средище, обл. Силистра
Много съм доволен от хибрида MARBELIA CL.
Засях 500 дка и изкарах на места добиви над
430 кг/дка, което означава, че притежава голям
потенциал. Средния добив също беше много
добър на фона на останалите за тази година.
Чух от колеги за него, че са доволни и затова
го опитах на малка площ. Надявам се да е
стабилен, защото и тази пролет ще го заложа
на част от площите. Маслеността му е добра.
Семето тежи и като цяло е добър продукт.
При царевицата вече трета година работим
с Косад. Сееме хибриди за около 1500 дка.
Добивите през миналата година бяха около
тон, а на места до тон и триста. Тази година помалко, но нямаше валежи. Семената са хубави,
качествени и през следващата пролет отново
ще заложа на тях.
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специфично
тегло

маса на 1000
семена (г)

технология

вегетация
в дни

височина на
растението
(см)

49.2

40.6

49.0

КЛИЪРФИЙЛД

олеинов

104 - 110

ниски до средновисоки

FUSHIA CL

47.2

42.6
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КЛИЪРФИЙЛД

линолов

105 - 113

средно високи растения 6300 - 6700

GENOVA CL

47.6

40.5
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КЛИЪРФИЙЛД

линолов

103 - 110

тип

масленост
(%)

KLARIKA CL

посевна норма
(реколтирани
раст./дка)

хибрид

60
50

ниски растения

6500 - 6800

6500 - 6800

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

Николай
Кателиев
Търг.представител
Пловдив, Пазарджик,
Хасково

МНЕНИЕ КЛИЕНТИ

ЗП Павел
Минков Петков
с.Блатец
общ. Сливен

KLARIKA CL е клиърфийлд слънчоглед с високо
съдържание на масло: 42-46%. Висок потенциял
за добив. Продукт доказан в годините със своите
стабилни резултати, както в сухи, така и в поблагоприятни условия. KLARIKA CL притежава много
добра адаптивност към различните видове почва.
Това е продукта, който е универсален за всички
точки на страната.

FUSHIA CL - това е един много адаптивен хибрид,
който при дадените почвено-климатични условия
тази година и голямо засушаване, се отплати с
чудесен добив и показатели. Нашите почви не са от
най-добрите, но FUSHIA CL не е претенциозна и се
справи много добре.

МНЕНИЕ КЛИЕНТИ

Борислав Стефанов
председател,
ЗК Единство,
с. Костиево, обл. Пловдив

Сея KLARIKA CL вече 6-7 г. Доволен съм от хибрида.
За поредна година заложих на 60-70% от площите си
KLARIKA CL и отново жънах добре. Много стабилен
продукт доказал се на моите полета. Препоръчвам
го на всички мои колеги, сигурен съм, че ще останат
доволни.
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CS FERIA CLP

ПРЕДИМСТВА
• 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.

масленост (%)

45.5

специфично тегло

маса на 1000 сeмена (г)

43

60

Устойчив на всички
раси мана

Резултати
Странско
Вълчедръм
Костиево
Паскалево
Блатец
Съединение
Върбак
Алтимир

107%
105%
103%
102%
101%
101%
100%
99%

ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ

устойчив на всички раси

B
TPS
PS
TPS
PS
PS
PS
RM9

Начален старт
Полягане
Фомопсис
Вертицилиум
Склеротиния по питата
Коренова склеротиния
Синя китка - до раса Е
Мана

B - добър, TPS - много толерантен; R - устойчив; PS - толерантен
лош
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най-добър (9)

посевна гъстота

6300 - 6800

реколтирани раст./дка

вегетация/дни

108 - 115

Профил
Профилна
нахибрида
хибрида
тип
цъфтеж
физиологична зрялост
височина

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

Магдалена
Грозданова
Продуктов
мениджър

CS FERIA CLP е хибрид от ново поколение в технологията Clearfield Plus, която в комбинация с
генетичната устойчивост на продукта дава поуспешен контрол срещу синя китка, включително и
агресивните раси, разпространени в някои райони
на южна България. CS FERIA CLP е средно късен
линолов хибрид, характеризиращ се със здрави,
сравнително ниски растения и изравнен посев. Има
отличен фитосанитарен профил през целия период
на вегетация и отлична толерантност към познатите
раси мана, което през последните години започва да
придобива все по-голямо икономическо значение,
имайки предвид скъсения сеитбооборот в части
от страната, обусловено от специфичните агроклиматични условия.

пита

двулинеен, линолов
средно късен
средно късна
ниски до средно високи растения
средно голяма
профил: полунаведена
форма: изпъкнала

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

Атанас
Йовчев
Регионален
мениджър
Източна България
CS FERIA CLP е едно от нашите нови предложения при
слънчогледите в Clearfield Plus технологията. Едно от найголемите предимства на този слънчоглед е устойчивостта на
всички познати до момента раси мана! Това е много важно,
специално за моя регион, защото от две години, масово
имаме голям проблем с маната. Това е слънчоглед, който
в момента е най-устойчивият на мана продукт на пазара.
Фериа има много висок потенциал за добив, с добро
съдържание на масло от 45-46%, продукт който е много
пластичен и е подходящ за всички почвено-климатични
условия. Средно късен слънчоглед, с ниски до средновисоки
растения, които са със здраво стъбло, устойчиво на полягане
с много добър фитосанитарен профил.
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ПРЕДИМСТВА

CS CANARIA SU

• 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.

посевна гъстота

вегетация/дни

104 - 108

ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ
B
TPS
TPS
TPS
PS
PS
R
RM5

Начален старт
Полягане
Фомопсис
Вертицилиум
Склеротиния по питата
Коренова склеротиния
Синя китка - до раса F
Мана

B - добър, TPS - много толерантен; R - устойчив; PS - толерантен
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най-добър (9)

специфично тегло

44

маса на 1000 сeмена (г)

58

МНЕНИЕ КЛИЕНТИ

6500 - 6800

лош

46.5

Трибенурон-метил
устойчив хибрид

реколтирани раст./дка

100, 304, 307, 314, 334

масленост (%)

Калин
Величков
ЕТ Димитър Александров
с. Гълъбник, обл. Перник
Заедно с моето семейство обработваме около
2500 дка в с. Гълъбник, общ. Радомир. За първа
година използвах семена на фирма Косад Семанс.
Засях слънчоглед CS CANARIA SU, които се оказа
много подходящ за климатичните особености
на района. Дружното поникване на семената,
добрият хабитус на растенията, равномерното
опрашване доведоха до едни отлични добиви.
Използвах и семена люцерна Триолюз.
Люцерната даде 2 откоса с една поливка.От
пробите направени на крайния продукт се
оказа един отличен фураж с висок протеин.
Смятам, че с продуктите на Косад ще подобря
производителността на моето стопанство.

Профил
нана
хибрида
Профил
хибрида

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

Илиян
Диков
Търговски
представител
Благоевград,
Кюстендил, Перник,
София
CS CANARIA SU е средно ранен, линолов
слънчоглед. Трибенурон-метил устойчив хибрид с
добре изразен хомогенен посев със здрави стъбла.
Много подходящ за отглеждане в райони с полеки почви и райони с чести засушавания. Има
потенциал за висок добив и съдържание на масло
над 47%.

Резултати
Камен
Съединение
Костиево
Алтимир
Странско
Яздач

107%
106%
103%
101%
99%
98%

тип
цъфтеж
физиологична зрялост
височина
пита

двулинеен
ранен до средно ранен
ранен
средно високи растения
профил: полунаведена
форма: изпъкнала

МНЕНИЕ ЕКСПЕРТИ

Атанас
Парушев
Търговски
представител
Бургас, Сливен,
Ямбол
CS CANARIA SU е средно ранен, трибенурон-метил
устойчив хибрид, който се представя като достоен
конкурент на лидерите на пазара в тази технология.
Отличава се със сравнително ниски растения със
здрави стъбла и изравнен посев. Узряването също е
дружно, което улеснява жътвата. Много адаптивен
и стабилен в различни почвено климатични
условия. Подходящ е за отглеждане и в по-бедни и
леки почви, при трудни условия, както и в райони с
чести засушавания.
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специфично
тегло

маса на 1000
семена (г)

технология

вегетация
в дни

височина на
растението
(см)

46.4

43

56.7

Конвенционална

линолов

93 - 98

ниски растения

6500 - 6800

DURBAN CL

46.9

40.5

50.7

Конвенционална

линолов

95 - 100

ниски растения

6500 - 6800

тип

масленост
(%)

CHARKS CL

посевна норма
(реколтирани
раст./дка)

хибрид

66
50
56

СИЛАЖНО
СОРГО

СОРГО ЗА
ЗЪРНО

SUPERSILE 18 CS
SUPERSILE 20 CS
JUMBO STAR CS

ARSKY
Ранно

SUPERSILE 18 CS
SUPERSILE 20 CS
посевна норма

18000 - 21000
семена/дка

JUMBO STAR CS
посевна норма

2,5 - 3
кг/дка

ПРЕДИМСТВА

ПРЕДИМСТВА

• Отлична адаптация към
трудни условия и терени;
• Отлично вегетативно
развитие;
• Устойчиви на полягане;
• Високо съдържание на
захари;
• Отличен енергиен източник
при производство на биогаз.

• Добър начален старт;
• Средно високи и изравнени
растения;
• Висок потенциал и бързо
наливане на зърното;
• Кратък цикъл с бързо
отдаване на влагата в края;
• Ранна и лесна жътва, без
загуби.

ARSKY
РАННО
посевна норма

28000 - 30000
семена/дка

СЕМЕНАТА СА ТРЕТИРАНИ С
REDIGO + CONCEPT III
Опаковка: 500.000 семена/торба

Профил
нана
хибрида
Профил
хибрида
Височина на растенията

Опаковка: 300.000 семена/торба

Профил
нана
хибрида
Профил
хибрида
3м

зърно
физиологична зрялост
цъфтеж
метлица

червено, без танини
ранна
ранен
сбита
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Вдъхновени от
емоцията да
работим заедно...

... и от резултатите
на полето!

Ние сме мултивидова компания и
предлагаме решения за
пълен сеитбооборот
през цялата
селскостопанска
година!

ПРЕДИМСТВА
• Високо ниво на

безпрахово дражиране
80% семена и 20%
покритие.

Технология, налична за
люцерна и детелина

ИНОКУЛАНТ

Sinorhizobium meliloti или Rhizobuim Trifolium
RhizoPower

СТАРТЕР
ОРГАНИЧНИ ДОБАВКИ
• 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.
ПОДОБРЕН СЪСТАВ
ЛЕСЕН КОНТРОЛ НА ПЛЕВЕЛИТЕ
УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДОБИВА ПРИ 1-ВИ ОТКОС
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ПОДОБРЕНА СПОСОБНОСТ ЗА ФИКСАЦИЯ
НА АЗОТА.
ПО-ДОБРА ХРАНИТЕЛНА СТОЙНОСТ.

ЕВРОПЕЙСКИ ЛИДЕР В
СЕЛЕКЦИЯТА НА ЛЮЦЕРНА

2
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:

10
4

селекционери

10

• + 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

микро
плотове

локации
във Франция

5
локации
в Европа

40%
от бюджета за
развитие е
насочен към фуражните култури

30-40 дни.

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.

90%
от генетичния материал е със
зимоустойчивост под 5

100%
свободни от
ГМО
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ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ КЪМ ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ
СОРТОВЕ ОПТИМИЗИРАНИ С

КОНЦЕПЦИЯ ТРИОЛУЗ

ТРИТЕ СОРТА ИЗПОЛЗВАТ ЕДНО И СЪЩО ПРОСТРАНСТВО ПО
РАЗЛИЧНО ВРЕМЕ. РЕЗУЛТАТЪТ - ПО-ДЪЛГА ЕКСПЛОАТАЦИЯ!
• Удължен период
на развите.

30% EXCELLE
сорт

30% ALISO
40%

сорт

RADIA

сорт FD8

Есен

Пролет

сорт

сорт FD4

• Всеки сорт
разгръща
потенциала си
в момент, който
е подходящ за
него.

КОНЦЕПЦИЯ “ЧИСТ СОРТ”

СОРТА ИЗПОЛЗВА ЕДНО И СЪЩО ПРОСТРАНСТВО ПО ЕДНО
И СЪЩО ВРЕМЕ.

70

сорт FD4

Есен

Пролет

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

сорт FD4

• Производството
зависи от сезона,
като най-силно
вегетативно
развитие има в
края на пролетта.

Профил на хибрида

АКЦЕНТИ

зимоустойчивост
развитие след презимуване
добив, пролет
добив, лято
период на експлоатация
устойчивост на полягане
толерантност на нематоди
толерантност на вертицилиум
толерантност на антракноза
съдържание на протеин

IDYLLE
3.9
5.8
7.5
6.5
7.8
6.1
6.7
5.3
3.6
8

EXCELLE
3.9
6.1
7.5
6.5
7.7
5.4
6.5
7.0
6.4
7.5

RACHEL
4.0
5.5
7.0
6.5
8.0
6.4
4.7
6.3
5.3
8.0

ALISO
3.8
5.5
7.2
6.5
8.0
5.3
6.1
7.1
6.6
7.5

EXQUISE
4.4
5.9
7.2
6.3
7.9
6.5
6.3
6.2
6.4
7.5

RADIA
8.0
7.0
7.5
6.3
7.0
5.5
4.5
4.5
5.0
7.0

• Регулярен и
продуктивен.

• Високо ниво
на продуктивност

• Високо
съдържание
на протеин.

• Безупречен
• Здрав и
фитосанииздръжлив
тарен профил.
сорт, устойчив
на ниски
температури.

• FD8 сорт
устойчив
на ниски
температури.

• Високо
съдържание
на протеини.

• Отлично
вегетативно
развитие.

• Много добра
възстановителна
способност
след
презимуване.

• Високо
съдържание
на протеин.

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

• Силно
вегетативно
развитие
и добре
облистени
растения.

Божана Гандева

Управител

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

Александър Костов

Мениджър ключови клиенти
GSM: 0889 100 842
alexander.kostov@
caussadesemencesgroup.com

АДМИНИСТРАТИВЕН ОТДЕЛ

Магдалена Грозданова

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

Атанас Йовчев, Отдел: Продажби и развитие l Мениджър продажби Източна България l Район: Варна, Добрич, Шумен
GSM: 0885 103 143 l atanas.yovchev@caussadesemencesgroup.com
Борислав Янев, Търговски представител l Район: Разград, Търговище, Шумен
GSM: 0885 100 843 l borislav.yanev@caussadesemencesgroup.com

Николина Андреева

Венета Цончева, Търговски представител l Район: Силистра, Русе, Разград, Търговище
GSM: 0889 100 852 l veneta.tsoncheva@caussadesemencesgroup.com

Кристина Генева

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

GSM: 0886 330 750 l atanas.parushev@caussadesemencesgroup.com

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

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

Диана Христова

Атанас Парушев, Търговски представител l Район: Бургас, Ямбол, Сливен

Дилян Савов, Отдел: Продажби и развитие l Мениджър продажби Западна България l Район: Враца, Монтана, Видин
Илиян Диков, Търговски представител l Район: Благоевград, Кюстендил, Перник, София
GSM: 0885 100 846 l Iliyan.dikov@caussadesemencesgroup.com

Николай Петров, Търговски представител l Район: Стара Загора, Нова Загора, Габрово, Димитровград
GSM: 0886 680 624 l nikolai.petrov@caussadesemencesgroup.com

Николай Кателиев, Търговски представител l Район: Пловдив, Пазарджик, Хасково
GSM: 0889 100 833 l nikolai.kateliev@caussadesemencesgroup.com

Мениджър логистика
GSM: 0885 330 878
diana.hristova@
caussadesemencesgroup.com

