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ЗЕМЯТА!
ИДВА

защото

ОТ

ДВЕ КОМПАНИИ. ЕДНА МИСИЯ. ЕДИН ЕКИП.

СОРТОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ

КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА СЕМЕНА ЗА ЖИТНИ КУЛТУРИ

Историята на бизнеса със семена на Манара Груп започва през 1963 г., когато Луиджи Манара, собственик на малка 
дистрибуторска фирма за селскостопански продукти, заедно с агронома Лионело Дуси се посвещават на възпроизводството 
на семена от житни култури.
През годините семената на Манара се превръщат в символ на качеството и започват да се търсят в цяла Италия.
Към днешна дата, Манара Груп е лидер в производството на житни култури с 30% пазарен дял в Италия и предлага на пазара 
различни сортове мека и твърда пшеница, ечемик и тритикале. Наскоро, за да разшири бизнеса и да допълни асортимента, 
компанията предлага и рапица, соя, грах, нахут и други маслодайни култури.

С ясна дългосрочна стратегия 
за развитие, две италиански 
компании GRUPPO MANARA 
и GRUPPO GRIGI обединиха 
опита, ресурсите и мотивацията 
си, за да предложат най-доброто 
от своя бизнес и в България. 
Общото между двете компании 
е дългогодишна история в 
агросектора, любов и отдаденост 
на земята и природата, страст 
към новите технологии и 
желание да се развиват.

С огромно внимание към развитието на пазара, на който работи, Манара Груп инвестира в сортови изследвания и работи в 
тясно сътрудничество с най-важните европейски генетични институти, като получава разпространението на най-добрата 
генетика в Европа и екслузивно управление на избраните сортове.
Благодарение на натрупания опит, придобит в сектора, Манара Груп избира и предлага най-подходящата селекция за 
съответната територия.

За да се сертифицират семената, е необходимо да се извърши поредица от физически анализи, които определят възможното 
присъствие на чужди семена, специфична чистота и кълняемост. Необходими са и други видове анализи, които се отнасят до 
специфичното тегло, показателите за влажност, примесите и др. В собствена фирмена лаборатория, Манара груп извършва 
поредица от анализи върху видовете, които предлага на пазара. По този начин с допълнителна проверка се гарантира 
високото качество на семената.

Селското стопанство е изключително авангарден и 
иновативен сектор: по-специално у нас, той играе роля от 
първостепенно значение за развитието и икономическия 
растеж на цялата страна. 
Нашата планета върви към непрекъснато нарастващо 
търсене на храна породено от непрекъснато увеличава-
щото се население и за да отговори на тази нужда, селското 
стопанство трябва да увеличи производството, като се 
справя с все по-ограничените водни, териториални и 
енергийни ресурси. 
Поради тази причина е необходимо да се инвестира 
в авангардни технологии и иновации, които дават 
възможност за увеличаване на добивите с по-малко 
ресурси. 
Групата Манара си сътрудничи с най-добрите институти за 
генетични изследвания, за да получи все по-продуктивни 
сортове, устойчиви на стрес от околната среда. Инвестира в 
научни изследвания за устойчивост и развитие, зачитайки 
околната среда, за да се справи с глобалните промени, като 
гарантира ефективност и качество. 
Новите граници на селското стопанство изискват важно 
качествено и количествено развитие и Групата Манара, 
благодарение на опита, натрупан през своите 65 години 
работа, е проводник на тази промяна. 
Осъзнавайки стратегическото значение, което 
изследванията и технологиите обхващат и света на 
земеделието, всяка година продължаваме да обновяваме 
нашето портфолио, благодарение на поредица от проекти, 
които имат за цел да идентифицират решения, които могат 
да оптимизират работата, зачитайки Природата. 
Нашата цел е да предлагаме продукти с най-високо 
качество, като обръщаме внимание на тяхната 
проследимост.

В продължение на повече от 50 години в зоотехническия 
хранителен сектор, Групата Гриджи покрива цялата верига 
в хранително-вкусовата промишленост, „от земята до 
масата“.
Групата Гриджи е силно вкоренена в италианската 
територия, по-специално в центъра и на юг, и днес включва 
множество производствени единици, включително 
фуражни мелници, складови центрове, ферми, земеделска 
земя, центрове за селекция на семена, както и лозя и 
маслинови горички в провинция Перуджа. 
Широкото и консолидирано присъствие в района 
позволява на Групата Гриджи да предлага храни с най-
високо качество на животновъди и търговци на дребно, 
с прозрачни търговски политики, внимание към 
обслужването и способност за иновации. Всичко това 
характеризира семейство Гриджи в продължение на три 
поколения. Организирането на верига за доставки от 
полето на фермера, до масата се превръща в мисия на 
Групата. 

Консма Гриджи е компания родена през 2016 г. по волята 
на Групата Гриджи за затваряне на агро-хранителната 
верига, като се започне от оценката и избора на най-
добрите зърнено-житни култури за територията. 
Със сливането с Консмарема, Групата Гриджи придобива 
ноу-хау, което консорциумът Таркуиния е изградил в 
петдесетгодишната си история в семепроизводството. От 
2019 г. собствеността преминава изцяло върху Групата 
Гриджи.
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ПОЧИСТВАНЕ И ЗАГОТОВКА НА СЕМЕНА ЗА ЖИТНИ КУЛТУРИ

За да се осигури добро качество на продукта още в началото на обработката, преди да  
бъдат поставени в селекционното отделение, семената се подлагат на външно 
предварително почистване. Благодарение на поредица от цилиндри с прорези, събрано-
то зърно е лишено от инертни или счупени материали и е готово за механичния процес  
на подбор.

Механичното почистване се извършва според каноните на стандартния подбор на  
зърнени култури. Процесът започва със селектиране по размер, който се извършва 
чрез последно поколение почистващ агрегат Crivelli, закупен през 2018 г. След две 
двойки алвеоларни цилиндри се прави подбор по вид. В следващия етап се предвижда 
използването на две денсиметрични маси за разделяне на продукта въз основа на 
специфичното тегло. В края на цикъла, за да се хомогенизира партидата от хроматична 
гледна точка, е инсталиран оптичен сортировач. След като се определи стандарта на 
партидата, сортиращият апарат елиминира дефектния продукт с микроструйка със 
сгъстен въздух. Крайният резултат е перфектно почистени семена и изключително 
прецизен и стандартизиран продукт.

Заготовката се извършва с CIMBRIA HEID CC 250 от последно поколение с капацитет 
25 тона / час. Модерната техника позволява прецизно нанасяне и бързо изсъхване на 
препарата, което съкращава техническите времена на опаковане и ускорява целия 
процес.

Последната фаза на процеса предвижда продуктът да бъде опакован и палетизиран, за 
да се пусне в търговската мрежа. През 2018 г. е закупена опаковъчна машина с капацитет 
1000 торби / час, която заедно с опаковъчна машина за биг бегове позволява да се 
достигне капацитет от около 36 тона / час. Продуктът може да бъде опакован в торби от 
25 кг или 30 кг, както и в 500 кг биг бегове. В края на цикъла торбите се палетизират от 
робот с капацитет 1200 торби на час.

Модерният сортировъчен завод позволява бързо обработване на зърнени култури с много високи 
стандарти за качество. Заводът от последно поколение е оборудван с всичко необходимо за 
оптимална заготовка на различни видове семена. 

СЪХРАНЕНИЕ И СУШЕНЕ

ВЕРИГА ЗА ДОСТАВКИ

Дейността на групата Манара за сушене и съхранение на селскостопаска 
продукция има за основна цел да помогне на фермерите и да насърчи 
т.нар. верига за доставки чрез гарантирани договори с преработващата 
промишленост за изкупуване на готовата селскостопанска продукция.
В завода Vigasio (VR) има две сушилни за царевица, соя, рапица и 
слънчоглед.
Единият, за царевица, има капацитет от 300 тона на ден, докато другият, 
за соя, рапица и слънчоглед, от 200 тона на ден.
Също така на площадката Monastier (TV) има две сушилни: първата е с 
капацитет до 700 тона царевица на ден, втората до 200 тона соя на ден.
Манара груп е в състояние да получава до 2000 тона зърно на ден, с обща 
годишна обработка от 180 000 тона.

Важният опит на групата Манара в семепроизводството и търговията, 
заедно с качеството на предлаганите на пазара продукти, дават 
възможност на компанията да създаде печеливши синергии в различни 
сегменти на селскостопанския и хранителния сектор.
Успоредно със селекционната и семепроизводната дейност, Манара груп 
създава важни полезни взаимодействия със сектора на хранително-
вкусовата промишленост и създава верига за доставки. Благодарение на 
тесния контакт и доверието на фермери от цяла Европа, чрез договори за 
доставка на семена и изкупуване на продукцията, компанията успява 
да предложи на хранителната индустрия контролиран и висококачествен 
продукт. 
Веригата за доставки организирана от Манара груп дава възможност 
както на фермерите за гарантирано закупуване на реколтата, така и на 
хранителната промишленост, която може да разчита на много високи 
стандарти за качество и количество при осигуряването на суровина.
Групата инвестира в технологично развитие, в модерни растения, в 
генетични изследвания, насочени към получаване на най-добрите 
сортове, зачитане на околната среда, хората и тяхното обучение.
Благодарение на структурирана мрежа от техници – агрономи с опит, 
нашите клиенти могат да разчитат на професионален съвет не само при 
избора на семена, но и в търговски аспект за реализация на продукцията. 

Сред различните дейности на групата Манара е и производството на 
рапично и слънчогледово олио. Съвременното предприятие ежегодно 
произвежда 2500 тона олио чрез студено пресоване, получавайки 
висококачествен продукт за многократна употреба.
Компанията инвестира и в когенерационни инсталации.
От основаването си до днес, Манара груп се концентрира в детайлите на 
нуждите и изискванията на всеки клиент, като предоставя навременни и 
иновативни решения във всички сектори, в които оперира.

ЗАЩОТО ВСИЧКО ИДВА ОТ ЗЕМЯТА!
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ZETAE / ЗЕТАЕ ВИСОКОПРОДУКТИВЕН 

И УСТОЙЧИВ СОРТ

РАННА ТВЪРДА ПШЕНИЦА

КАЧЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класификация отлично качество
Специфично тегло 81 - 85 kg/hl
Маса на 1000 семена 57 - 59 гр
Глутенов индекс добър
Жълт цвят 24 - 27
Протеини 14 - 17 %

МОРФОЛОГИЯ
Височина ниски до средно високи
Тип на класа осилест
Жълт индекс 24 - 27
Алтернативност алтернативен тип
Ранозрелост ранен
Братене добро
Производителност висока

ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ
Полягане много устойчив
Студ устойчив
Брашнеста мана устойчив
Кафява ръжда толерантен
Жълта ръжда добра толерантност
Септориоза толерантен
Фузариум добра толерантност
Обеззаразени с Rubin® Plus

СЕИТБЕНА 
НОРМА

380 - 480 
к.с./кв.м.

ДОЗА
 

20 - 25 
кг/дка

Стопанска година 2016-2017 2016-2017 2017-2018 2017-2018 2017-2018 2018-2019 2018-2019 2018-2019 2019-2020 2019-2020 2019-2020

Добив % в опита 100 100 108 110 116 111 106 125 110 116 102
Специфично
тегло kg/hl 82,8 81,7 81,2 77 71,5 80,1 82,2 77,9 80,2 78,7 86,6

Протеин % 14,3 17 15,5 15,2 16,9 14,3 16,3 17,3 16,9 16,5 14,2

до
би

в 
кг

/д
ка

РЕ
ЗУ

ЛТ
АТ

И

851 874 903

710 745 746 750

941

741 767

942

CATULLO / катуло ВИСОКОПРОДУКТИВЕН 

ПЛАСТИЧЕН И 

АДАПТИВЕН СОРТ РАННА МЕКА ПШЕНИЦА

С голям производствен потенциал, идеален за плодородни терени, отличен 
начален старт и жизненост през целия цикъл.

За бисквити и хляб

КАЧЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класификация бисквити и  
хлебопроизводство

Специфично тегло 80 - 82 kg/hl
Маса на 1000 семена 40 - 43 гр
W 100 - 120
P/L     0,3 - 0,4
Протеини 12 %
Ендосперм текстура           мека

МОРФОЛОГИЯ
Височина ниски до средно високи
Тип на класа осилест
Цвят на зърното червен
Алтернативност неалтернативен тип
Ранозрелост средно ранен сорт
Братене добро
Производителност висока

ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ
Полягане устойчив
Студ устойчив
Брашнеста мана добра толерантност
Кафява ръжда добра толерантност
Жълта ръжда толерантен
Септориоза толерантен
Фузариум толерантен
Обеззаразени с Rubin® Plus

СЕИТБЕНА 
НОРМА

450 - 490 
к.с./кв.м.

ДОЗА
 

20 - 23 
кг/дка

Стопанска година 2016-2017 2016-2017 2016-2017 2016-2017 2017-2018 2017-2018 2017-2018 2017-2018 2019-2020 2019-2020

Добив % в опита 121 107 102 107 106 104 108 97 103 111
Специфично
тегло kg/hl 79,9 79,7 82,3 81,95 81,5 81,9 82,1 78,6 79,8 82,6

Протеин % 11,2 11,7 11,7 11,85 14,1 13,5 13,8 14,1 13,2 11,3

до
би

в 
кг

/д
ка

РЕ
ЗУ

ЛТ
АТ

И

981
893

1081 996

766 768 751
830

682 931
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NABUCCO / НАБУКО НОВ 

ВИСОКОПРОДУКТИВЕН  

И ТЕХНОЛОГИЧЕН СОРТСРЕДНО РАННА СИЛНА ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА

СЕИТБЕНА 
НОРМА

450 - 500 
к.с./кв.м.

ДОЗА
 

20 - 23 
кг/дка

Стопанска година 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2018-2019 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020

Добив % в опита 115 106 104 105 104 102 136 113 104 106
Специфично
тегло kg/hl 82,9 81,7 79,8 79,8 78,6 80,1 80,5 81,1 79,9 80,2

Протеин % 14,2 15,3 13,1 13,5 14,1 13,7 13,1 13,5 14,8 14,5

до
би

в 
кг

/д
ка

РЕ
ЗУ

ЛТ
АТ

И

882
746

1065

921
793 789

890
741

820
892

КАЧЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класификация силна пшеница
Специфично тегло 79 - 83 kg/hl
Маса на 1000 семена 44 - 48 гр
W 300 - 360
P/L  0,4 - 0,6
Протеини 13 - 15 %
Ендосперм текстура           средна - мека

МОРФОЛОГИЯ
Височина ниски до средно високи
Тип на класа осилест
Цвят на зърното червен
Алтернативност полуалтернативен тип
Ранозрелост средно ранен сорт
Братене добро
Производителност висока

ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ
Полягане устойчив
Студ устойчив
Брашнеста мана добра толерантност
Кафява ръжда добра толерантност
Жълта ръжда добра толерантност
Септориоза добра толерантност
Фузариум добра толерантност
Обеззаразени с Rubin® Plus

опит на едно поле 
с различна посевна 

норма

25 кг/дка 30 кг/дка

CARONTE / КАРОНТЕ МНОГО ЕНЕРГИЧЕН, 

ЕЛАСТИЧЕН И  

АДАПТИВЕН СОРТСРЕДНО РАННА ЗИМНА МЕКА ПШЕНИЦА

СЕИТБЕНА 
НОРМА

450 - 490 
к.с./кв.м.

ДОЗА
 

20 - 22 
кг/дка

Стопанска година 2017-2018 2017-2018 2018-2019 2018-2019 2018-2019 2018-2019 2019-2020 2019-2020 2019-2020 2019-2020

Добив % в опита 121 111 117 103 116 108 109 106 101 124
Специфично
тегло kg/hl 83,4 80,3 76,2 78 78,1 79,4 74,5 75,4 80,3 74,6

Протеин % 12,5 13,4 12,8 13,6 12,6 12,6 14 14,1 11,5 13,2

до
би

в 
кг

/д
ка

РЕ
ЗУ

ЛТ
АТ

И

910
860 864 868

1016
962

846 872 854
923

КАЧЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Класификация хлебопроизводство
Специфично тегло 80 - 83 kg/hl
Маса на 1000 семена 42 - 44 гр
W 190 - 250
P/L  0,5 - 0,8
Протеини 12 - 14 %
Ендосперм текстура           средна - мека

МОРФОЛОГИЯ
Височина високи растения
Тип на класа безосилест
Цвят на зърното червен
Алтернативност неалтернативен тип
Ранозрелост средно ранен сорт
Братене добро
Производителност много висока

ФИТОСАНИТАРЕН ПРОФИЛ
Полягане устойчив
Студ устойчив
Брашнеста мана добра толерантност
Кафява ръжда добра толерантност
Жълта ръжда добра толерантност
Септориоза добра толерантност
Фузариум толерантен 
Обеззаразени с Rubin® Plus

Характеризира се с много висок производствен потенциал. Подходящ за 
силажиране.
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СОРТОВИТЕ ИНОВАЦИИ В ЖИТНИ КУЛТУРИ Е ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ НА ГРУПАТА.

За да се подобри производителността, разнообразието и качеството на 
селскостопанските породукти се извършват селекционни дейности и се 
разработват нови технологии по целия свят. Повишава се устойчивостта 
към болести и вредители. Получените висококачествени семена са по-
ефективни и дават по-добри икономически резултати.
Непрекъснотото търсене на ефективни сортове и тяхната оценка са 
крайъгълните камъни на успеха, не само на Групата, но и на нашите 
клиенти. 
Връзките с изследователски организации, публични и частни, с цел 
първо да оценят и след това да  се възпроизведат само избраните сред 
най-добрите сортове зърнено-житни култури, с постоянно нарастващо 
качество, дават резултат в нашия дългогодишен бизнес. 
При нас ще намерите оригинални, качествени и сертифицирани 
семена.

ЗАЩОТО ВСИЧКО ИДВА ОТ ЗЕМЯТА!

Семената са жив продукт и поради тази причина трябва да бъдем много 
внимателни с тях. 
Дългогодишният опит, който имаме показва, че използването на 
сертифициран посевен материал осигурява на земеделския стопанин 
повече продукция в сравнение със случая, когато са използвани „семена 
от хамбара“.  Стойността на по-малко получената продукция е значително 
по-голяма от направената „икономия“ за закупуване на сертифицирани 
семена. Ето защо Групата се ангажира с популяризирането и използването 
на сертифицирани семена. За тази цел  се придържаме, заедно с други 
семенарски компании и агрохимични индустрии, към Convase - 
консорциум за валоризация на семената, чиято цел е подобряването 
и насърчаването на качеството на семената. Като член на Convase, ние 
спазваме стриктни правила за саморегулиране в процеса на заготовка на 
семената (QC - Качествени зърнени култури). 
Защото вярваме, че ДОБРАТА РЕКОЛТА СЕ ПРАВИ С ДОБРИ 
СЕМЕНА!

ПРЕДИМСТВА НА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ СЕМЕНА И НА СЕМЕНАТА С МАРКАТА MANARA. 
НИСКИ РАЗХОДИ И ГОЛЕМИ ПОЛЗИ.

• Гарантират произход; 
• Гарантират качествата на избраната селекция;
• Качеството на семената е гарантирано по отношение на чистота, 

кълняемост и жизненост;
• Произведени са съгласно техническите критерии и в съответствие със 

законодателството;
• Сортовете и произвежданите предбазови, базови и сертифицирани 

семена от първо размножение са под контрола на създателите им; 
• Семената отиват до клиентите обеззаразени с най-новите, най-

качествените и най-ефективните фунгициди и биостимулатори;
• Осигуряват все по-безопасна сеитба и намалят честотата на 

заболяванията по посевите;
• Семената са готови за сеитба и не се губи време за обеззаразяване;
• Калибрираните семена са гаранция за дружно поникване;
• Избраните сортове са с проверена и доказана агрономическа и 

икономическа ефективност.
Всичко това е важна предпоставка за един успешен посев, който да 
донесе и добър добив.

RUBIN® PLUS е фунгицид за третиране на семена за житни култури на BASF . Състои се от три активни вещества, флуксапироксад (SDHI) и тритиконазол 
(SBI) и флудиоксонил (РР), всеки с различен и допълващ механизъм на действие. Тези 3 различни механизма на действие едновременно придават на продукта 
системна и контактна активност, като по този начин контролират както патогените, открити в семето, така и тези, които се намират на 
повърхността му. RUBIN® PLUS се характеризира с дълготрайно превантивно и лечебно действие, придаващо на продукта широк спектър на действие. 
Неговата формулировка, базирана на Xemium®, предизвиква положителни физиологични ефекти върху растението, което стимулира развитието на 
кореновата система, подобрява усвояването на вода и хранителни вещества за здрави и мощни растения.

НАШИТЕ СЪВЕТИ ЗА ПО-УСПЕШНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Купувайте само сертифицирани семена!

Семената, които притежават сертификат се преглеждат внимателно преди да бъдат пакетирани и предложени 
за продажба. Ако сред тях има твърде малки, деформирани, обезцветени или с други недостатъци, то те се 
отстраняват и остават само здравите, пълни и качествени от тях. Избирайки сертифицирани семена от доказали 
се производители можете да бъдете спокойни, че след като ги засеете, от тях ще поникнат и ще се развият здрави 
растения, от които можете да очаквате висок добив.

Обръщайте внимание на устойчивостта им на болести!

Когато избирате семена, преди да ги закупите потърсете информация дали са устойчиви на болести. Това е 
изключително важно, тъй като, ако са податливи на различни заболявания това може да доведе до пагубни загуби.

Пазарувайте единствено от специализирани магазини и доказани дистрибутори! 

Пазарувайки от доказали се партьори можете да бъдете уверени, че ще откриете не само изключително разнообразие 
от сертифицирани семена с доказан произход, но и ще получите квалифицирана помощ.

Успех!
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Божана Гандева
t: +359 888 573789

e: bgandeva@sembodja.bg

Йоан-Христиан Неков
t: +359 886 691945

e: inekov@sembodja.bg


