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шеницата съпътства човека от първите му стъпки. Заедно сме изминали дълъг път – от еднозърнестия
лимец, хранил дедите ни, до съвременните сортове, заемащи основна част от култивираните земи в цял
свят. Значимостта на тази култура предизвиква поколения селекционери да работят за подобряване
на нейните агрономически показатели. Така днес се радваме на силни и здрави растения с висококачествено
зърно, отговарящи на най-важното изискване на съвременното индустриално производство – висок добив.
Специални сортове са създадени, за да удовлетворят изискванията на фермерите за добра печалба, за
производство на качествено зърно за хлебопроизводство, сладкарска промишленост, както и за производство
на фураж. През последните години се забелязва и тенденция за отглеждане на зърнени култури, необходимо
за производството на биоетанол и биогаз.
Днес фермерите имат възможност за избор на сортове, отговарящи на техните желания и производствени
приоритети, съобразени с техните почвено-климатични условия и пазара на произведената продукция.

СКС е българска  иновативна  селекционна компания за семена, насочила усилията си към създаване на
високопродуктивни сортове пшеница, ечемик, тритикале, твърда пшеница, ръж и лимец:
- Повишена продуктивна братимост.
- Много добра пластичност, зимо- и студоустойчивост.
- Висока степен на толерантност към заболявания.
- Средно ниско стъбло до 75 см.
- Високо качество на зърното.
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Аполон
Високо интензивен, със силна братимост при образуване на 5
продуктивни братя на растение.
Характерен бял клас без осили, с червено зърно. Широки
тъмнозелени листа с восъчен налеп, средно високо стъбло – 75см,
устойчиво на полягане.
Има бърз начален темп на развитие, изкласява и узрява
преди стандарта. Много добра студо - и зимоустойчивост.
Толерантен към засушаване и преовлажняване.
Проявява добра устойчивост на брашнеста мана, кафява ръжда.

Наред с провежданата селекционната програма,  през последните години СКС наложи:
- Високи стандарти на сортоподдържане и семепроизводство, в това число при неизменно
поддържане на чистота на генетичния материал.
- Нови стандарти в производството на Базови семена, които доведоха до значително
нарастване на добивите в цялата страна.
- Нови технологични решения за сортовете на СКС в индустриалното производство на зърнено
-житни култури в страната, които разкриват в значителна степен техния потенциал.
В този смисъл сортовете на СКС превъзхождат и са напълно:
- конкурентноспособни и в състояние да удовлетворят най-високите стандарти в производството и
повишените изисквания на фермерите за добиви и качество.
- предпоставка за стабилно и устойчиво производство на зърно във всяко едно стопанство, повече
приходи и икономическа ефективност на всяко производство.

Сеитбената норма на сорта следва да осигури 350 броя/м2 поникнали
растения.

Добиви
940 кг/дка – Шабла,
930 кг/дка – с. Асеновец, Нова Загора
905 кг/дка – с. Овча могила, Павликени
870 кг/дка – Горна Митрополия

Сортовете на СКС се отличават със стабилност на добивите, отлично представяне и по-високи резултати,
дори при неблагоприятни условия.
В резултат на подобряване на стандартите при промишленото производство на Базови семена, заедно с
новия комплекс за заготовка и третиране на семената, както и лабораторията за семена, доведоха до съществено
подобрение на агрономическите характеристики на семената.
Значителна по обем работа бе извършена и по отношение на технологията и показателите на всеки
сорт, свързани с продуктивност и качество, устойчивост на болести и др. В резултат на което СКС предлага на
земеделските стопани нов агрономически подход при отглеждането на всеки сорт, като сеитбена норма и
дата на сеитба, торене и растително-защитни мерки.
Надяваме се, този нов подход и усъвършенствани технологични решения да бъдат от полза на
всеки стопанин, за постигането на високи добиви и резултати в своето стопанство.

Тракийка
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Лазур

Високодобивна и пластична при суша и студ, с много
високи производствени резултати.

Еталон за най-големия многоцветков клас – 12 см дължина,
с над 75 зърна в клас. Подходящ за интензивно производство.

Специфични са едрите червени зърна с много
добри брашномелни качества.
Притежава много добра студо- и зимоустойчивост,
адаптира се добре към различни условия на
средата – засушаване, преовлажняване, почвен тип
и агротехника.

Известен е с много едри, многоцветкови, бели класове,
без осили, с червено зърно. Широки тъмнозелени листа,
гарантиращи повишена фотосинтеза и натрупване на суха
маса, средно високо стъбло – 70см, устойчив на полягане и
оронване.
Има бърз начален темп на развитие, изкласява и
узрява преди стандарта.

Отличава се с дълги класове, без осил, и
характерни тъмнозелени превити листа. Средно висока,
устойчива на полягане.
Има бърз и мощен начален темп на развитие,
изкласява и узрява преди стандарта.

Притежава много добра студо- и зимоустойчивост. Толерантен
е към засушаване и преовлажняване. Проявява добра устойчивост на
брашнеста мана, кафява ръжда.
Посевът следва да се формира от 450 броя/м2 поникнали растения.

Проявява добра толерантност към брашнеста мана,
кафява и жълта ръжда, както и фузариум.
Изградете посев с 400 броя/м2 поникнали растения.

Добиви

Добиви

845 кг/дка – Лозница, глутен 35

880 кг/дка - с. Асеновец, Нова Загора

840 кг/дка – Павликени

800 кг/дка – Лозница,

800 кг/дка – Горна Митрополия

780 кг/дка - Паскалево

720 кг/дка - Паскалево

766 кг/дка – Горна Митрополия
718 кг/дка - Странско

Зебрец
Зебрец

Мусала

Еталон за качествено червено зърно с
глутен над 33%.

Високо продуктивен сорт тритикале от ръжено –
пшеничен тип, създаден в СКС.

Отличава се с големи бели осилести класове, с
едро червено зърно. Има отлични брашномелни качества,
превъзхождащи останалите пшеници, независимо от
годината.

Специфични много дълги и плътни класове с висок
продуктивен потенциал.
Стъблото е средно високо, устойчиво на полягане.
Има зимен тип на развитие, ранно изкласяване и узряване.

Има бърз начален темп на развитие, изкласява и
узрява преди стандарта. Сортът е със средно високо стъбло,
устойчив на полягане и оронване.

Адаптира се добре към различни стресови фактори – студ, суша,
преовлажняване. Устойчив е на брашнеста мана, кафява и черна ръжда,
толерантен към фузариум и неприятели. Семената не се обеззаразяват.

С много добра студо- и зимоустойчивост. Устойчив към
засушаване и преовлажняване. Проявява добра устойчивост на
брашнеста мана и кафява ръжда.

Осигурете посев с 450 поникнали растения броя/м2.

Зърното е подходящо за концентриран
фураж, производство на алкохол или се ползва като
добавка към брашно. Често се предпочита в смески
или самостоятелно за силаж или сенаж, при което
дава много високи добиви.

Осигурете 400 броя/м2 поникнали растения.

Добиви
760 кг/дка - с. Извор, Видин
730 кг/дка – с. Бъдеще, Стара Загора

Изключително подходящ за хранене на
млекодайни животни, особено при затворен тип на
отглеждане, заради оптималната комбинация на
протеини, витамини и влакнини.
Постигнати добиви от над 5 тона силаж/дка.

Добиви
зърно: 800 кг/дка – с. Паскалево
720 кг/дка – с. Бъдеще, Стара Загора
стилаж: 5,5 т/дка - Пловдив

700 кг/дка – Лозница

Ръж – сорт Бул Милениум
Висок продуктивен потенциал, добра адаптивност и устойчивост
на повечето болести, които го правят подходящ и за биологично
земеделие.
Сортът има специфичен сиво-зелен восъчен налеп,
дълги класове и множество продуктивни братя. Стъблата са
средно високи, устойчиви на полягане и оронване.
Отличава се с висока зимо и студоустойчивост. Развива
се добре на по-леки, дори песъкливи почви. Има по-добра
устойчивост от пшеницата на основните болести – брашнеста
мана, ръжда, листен пригор и септория.
Осигурете 400 поникнали растения на квадратен метър.
Ръженото зърно се използва за хляб, ядки, боза или дори
спирт. По-високото съдържание на незаменими аминокиселини, витамини и
разтворими фибри го причислява към функционалните храни за профилактика
за сърдечно-съдови заболявания. Може да се използва за силаж и сенаж.

Звездица
Звездица

Емон
Високопродуктивен и качествен пивоварен ечемик.

Високо продуктивен сорт твърда пшеница.
Превишава стандартните сортове
биохимични и технологични качества.

по

добив,

Отличава се с кехлибарено жълто зърно,
полуудължено и стъкловидно – над 95%, с протеин над
13%.
Стъблото е средно високо с много добра устойчивост
на полягане.
Листата са ланцетовидни със сиво зелен цвят.
Показва много добра устойчивост към брашнеста мана,
черна и кафява ръжда.

Стъблото е средно високо, с много добра устойчивост
на полягане. Класът е двуреден, дълъг 7 – 8см., устойчив
на оронване и пречупване.
Има едро, изравнено зърно с отлични пивоварни
признаци – нисък протеин и висок екстракт.
Проявява много добра студо и зимоустойчивост. Има
висока устойчивост към праховита главня и жълт вджуджаващ
вирус.
Подходящ за отглеждане в райони с надморска височина
до 600 м.
Осигурете 350 броя/м2 поникнали растения.

На естествен инфекциозен фон показва много добра
устойчивост към брашнеста мана, черна и кафява ръжда.
Изградете посев с 400 броя/м2 поникнали растения.

Еднозърнест лимец – хлябът на траките
Лесен за отглеждане – устойчив на всякакви стресови фактори
– студ, суша, болести и неприятели. Не изисква пръскане и може да
се отглежда без торене.
Препоръчва се ранна есенна сеитба – началото на септември,
с висока посевна норма – 20 – 24 кг/дка. Има бавен начален темп на
развитие, но брати много силно. Изкласява и узрява след останалите
зърнено-житни култури. Реагира добре на минерално хранене.
Най-древният вид пшеница, отглеждан в България хилядолетия.
Подходящ, както за биологични ферми, така и за интензивно земеделие.
Развива се добре върху всякакви терени, в това число и по-бедни и
засолени почви.
Еднозърнестият лимец не съдържа глутен!
Богат на протеини, той има многократно повече витамин А и
лутеин от меката пшеница (подобрява състоянието на очите
и репродуктивната система и намалява риска от ракови
заболявания), бета-каротен (мощен имуностимулатор) и
рибофлавин (силен антиоксидант).

Мир
Зимуващ фуражен грах.
Добре познат в страната и предпочитан от много
фермери зимуващ грах.
Използва се главно за силаж, особено при комбинация с
житни (тритикале, пшеница, овес), като чувствително повишава
продуктивността на млекодайните животни.
Развива се добре върху различни почви. Сравнително
устойчив към бактериоза и брашнеста мана.
Добър предшественик за житни култури
освобождава рано площите и ги обогатява с азот. Не
понася монокултура.
Зърното се отличава с високо
съдържание на суров протеин и
достига до 430 кг/дка.
При косене на зелена
маса само от грах може да се
достигне до 4 т/дка.

–
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За изграждането на равномерно поникнал и добре гарниран посев през есента, засявайте семената на
дълбочина 3 см на леки почви и 5 см на тежки почви. Не завишавайте посевните норми и не се презастраховайте
излишно, осигурете точния брой растения на квадратен метър, посочен в указанията по-горе.
Плътни и гъсти посеви братят слабо, растенията се издължават с тънко стъбло и висок риск от полягане.
Създайте условия растенията да братят активно през есента, като стимулирате развитието на корена.
Оптимален срок на сеитба от 25 септември до 10 октомври.
Този срок на сеитба дава възможност за навременно поникване и при достатъчно температура и наличие
на влага да се изгради посев с 3-5 братя, преди навлизането на растенията в зимен покой.

1. Коефициент за изграждане на посева
КИП - това е съотношението на броя на поникналите
растения спрямо засятите семена умножено по
100. При леки почви КИП достига 90%, а при тежки
глинести почви е около 70%. Броя на изсятите семена
се изчислява според кълняемостта от сертификата на
съответната партида. За получаване на сеитбената
норма в кг/дка за съответния сорт използвайте
анализа за масата на 1000 семена от партидата, като
използвате формулата по-долу.
2. Растителните остатъци и недобрата
подготовка на почвата за сеитба намаляват КИП.
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Сортовете на Семенарска къща Садово са
гаранция за стабилност на стопанството, като
гарантират високи добиви и качествено зърно във
всяка част на страната. В зависимост от почвеноклиматичните условия и спецификите на всяко
стопанство СКС предлага различни технологични
решения.
Въз основа на дългогодишни измервания на
елементите на продуктивността в Семенарска къща
Садово бяха установени зависимостите между тях.
Определени са оптималната гъстота на посева, която
позволява постигане на генетичния потенциал на
всеки сорт за формиране на продуктивни братя, добре
озърнен клас и едро зърно, водещи до реализация на
високи и качествени добиви. Разбира се, от решаващо
значение е и прилагането на оптимална агротехника
като подходяща дата и норма на сеитба, балансирано
и достатъчно минерално хранене и навременно

използване на растително-защитни мерки за борба
с плевели, болести и вредители. Предложени са
диференцирани посевни норми, съобразени с масата
на 1000 семена, продуктивната братимост и полската
кълняемост.
Голямата продуктивна братимост на Аполон,
която може да се реализира при ранна сеитба и добро
хранене, може да доведе до резултати над 1 т от декар.
Ако в края на март на полето осигурим по 350 растения/
кв.м. с по 5 продуктивни братя, потенциалният добив е
1530 кг/дка.
Всички сортове на СКС са с висок генетичен
потенциал за добив, качество и пластичност.
Постигането му зависи от условията, които можем
да осигурим на растенията и изборът на оптимални
технологични решения във всеки момент от тяхното
развитие.

3. Сеитба в закъснели срокове изискват
завишаване на броя изсяти семена, поради по-ниския
КИП - до 50%. При късна сеитба поникват по-малко
семена, като се забавя развитието на фаза братене през
есента, поради недостатъчна температура растенията
навлизат в зимен покой неукрепнали и не братили,
или слабо братили.
4. Сеитбата извършете на сухо, шарената влага
ще осигури неравномерно поникване и изграждане на
посева. Стремете се да осигурите в посева нужния брой
поникнали равномерно растения.
5. КИП се определя за всяко поле,
в зависимост от обективната ситуация и
производствените цели на стопанството.
6. Определете коректно сеитбената норма.
Гъсто поникнал посев с повече от 600 растения
практически слабо или не брати. Растенията са
издължават, стъблата остават тънки и крехки, като
се увеличава риска от полягане. Конуренцията за
влага и хранителни елементи в посева е повишена,
особено в условия на засушаване. Такъв посев е
податлив на различни заболявания и предпочитан от
неприятелите.

7. Засейте по формула: брой поникнали
семена на квадратен метър, разделено на КИП в
проценти и умножете по масата на семена. Разделете
на 1000.
Пример: За изграждане посев с Аполон с
350 поникнали растения на квадратен метър, при
маса на 1000 семена 40 грама и кълняемост 95% (от
сертификата) на леки почви, добре подготвени и без
растителни остатъци при оптимална дата на сеитба.
КИП за съответното поле е определено на 90%.
350 растения при 95% кълняемост са равни на
368 кълняеми семена.
368 к.с. при КИП 90% са 408 к.с. умножено по
масата 40 г и разделено на 1000 дават 16,32 кг/дка.
Определяйте коректно сеитбената норма за
всяко поле, с цел изграждане на посев от семена на
СКС с минимум 1200 продуктивни братя/м2 при мека
и твърда пшеница, при ечемик 1350. За продуктивен
брат се считат всеки брат с повече от три напълно
отворени листа, измерени на полето към 31.03. - фаза
края на братене, начало на вретенене.

Нови технологични решения
Растително–защитни мерки.
През пролетта:
През есента:
Предсеитбено торене - преди последна
обработка: Адриатика Kappa торове NP 10-24 в
норма 20-30 кг/дка.
Сеитба на дълбочина 3-4 см, в периода
25.09 до 10.10.
GS 12-13 - борба с житни мухи, листни
въшки и житни цикади преносители на вирусни
заболявания. Борбата се води с препарати с
активно вещество ламбда цихалотрин.
В тази фаза от изключително значение са
използването на продукти, подобряващи развитието
и удължаването на кореновата система. Колкото
по-голям корен развие растението, толкова повече
братя ще формира. Ползвайте Ликхумус 100 мл/
дка, като добавите ТЕС коктейл от микроелементи
Zn, Mn, Cu в доза 30 гр/дка.
GS 14-15 – борба с широколистни
плевели и самосевка - Алианс 7,5 гр. Може да се
смесва с Ликхумус.
GS 16-17 - див овес и едногодишни житни
плевели. Борбата се води срещу Avena ludoviana
- южен овес, който пониква през есента, но се
различава трудно от житните култури. Другата
форма див овес Avena fatua измръзва при -5о С.
Едногодишният райграс пониква от семена през
есента. Да се ползва Циклоп 45-63 мл/дка, като
може да се смесва с Ликхумус.

Торене с Kappa торове на Адриатика.
За постигане на високи добиви качествено зърно от
сортовете на СКС се препоръчва:
1. NGООО 40 - в норма 15-20 кг/дка. Тори се
рано напролет, в началото на февруари, във фаза GS
25 на пшеницата. Повишава се общата продуктивна
братимост, равномерното развитие на отделните
братя и тяхната жизнеспособност и формиране на
клас. Това подхранване е важно за изграждането
на високо технологичен посев с оптимален брой
продуктивни братя.
2. Веднага след повишаване на температурите,
след излизане от зимен покой, растенията да се
третират с листен тор Екстра Потентате Плюс
в доза 200 мл/дка в комбинация с ТЕС коктейл
микроелементи. Второ листно подхранване с Тип Топ
Турбо и ТЕС да се направи в началото на вретенене
на посева, като може да се комбинира с фунгицид в
Т1.
3. NGООО 30 - в норма 25- 30 кг/ дка. Тори
се във фаза края на братене, началото на вретенене
(GS 30). Във фаза вретенене, нуждата на растението
от N, както и другите хранителни вещества нараства
значително. Формират се репродуктивните органи
и подхранването е важно за образуването на
максимален брой зърна в клас.
Използвайте по-високата торова норма,
за да осигурите достатъчно количество азот и в
следващите фази, наливане на зърното. NGООО
slow release технологията осигурява достъпен
азот в продължение на 90 дни, важно условие при
наливане на зърното.

Критични фази и мониторинг на посева
срещу болести:
GS 25- 26 - обследване и мониторинг за
септориоза, листни петна, дрешлера, базично гниене
и и др. Да се използват фунгициди с предпазно и
контактно действие - а.в - хлорталонил, манкоцеб,
фолпет. Пенкоцеб в доза 200 г/дка е стандарт в
тази фаза.
GS 31-32 - от възела на второ коляно,
започва образуването на трети от последните 3
листа на растението. Трети лист прибавя 15% към
добива.
Да се обследва за брашнеста мана,
септориоза, листни петна и др. като при условия за
тяхното развитие се третира с Пенкоцеб 200 г/дка.
При симптоматика, да се включи фунгицид със
системен механизъм на действие.
При установяване на възрастни дървеница
и пиявица, да се добави инсектицид, на база
ламбда цихалотрин или есфенвалерат, към
разтвора.
GS 39-40 - напълно отворена лигула на
флаговия лист - това е най-важното приложение
на фунгицид, които цели да предпази флагов
лист, както и втори от последните три листа. Тези
два листа прибавят 70% от добива, когато са

запазени чисти от болести, фотосинтезират активно
и пълноценно и осигуряват ускорен метаболизъм на
въглехидрати към зърното при наливане.
Фазата е критична по отношение на видове
ръжди. Използват се фунгициди с комбинация на
различни групи активни вещества. Препоръчва се при
трето фунгицидно третиране да се добави Пенкоцеб
100 г/дка, за да се предотврати резистентност на
патогените и да се гарантира висока ефективност
на другите препарати. За повишаване на добива,
качеството на зърното и глутена в тази фаза
препоръчваме пръскане със Солифид Течен Азот в
доза 300 мл/дка при температура не по-висока от 22
градуса в ранните утринни часове и работен разтвор
20 л/дка.
GS 61-63 - начало и среда на цъфтеж провежда се обследване срещу заболявания по класа,
както и поколението от неприятели.
Важно:
Съвременните концепции за борба с
болести в житните култури, преформулират
фокуса върху провеждането на превантивна и
предпазна защита, за сметка на използването
на традиционните средства с лечебно и
изкореняващо действие. Целта на този подход
е да предпази новия прираст, като намали
плътността на спорите и осигури ниска степен
на риск от зараза. От съществено значение
е натрупването на патогенна резистентност
поради честото използването на фунгициди с
висок риск на резистентност.

Препоръка за използването на растежен регулатор
При гъсти посеви, изградени с повече растения
на квадратен метър, нараства значително риска
от полягане, затова се препоръчва прилагане на
растежни регулатори във фаза края на братене. Те
скъсяват междувъзлията на растението, изравняват

развитието на братята и увеличават диаметъра
на стъблото. Същевременно влияят положително
върху нарастването на масата на корена, удължават
вегетацията и като цяло подпомагат увеличаването
на продуктивността на сорта.

Подгответе
Подгответе
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заза
сеитба
сеитба
Защо да калибрираме семената за сеитба?

Качествените семена поникват дружно.

Както може да се очаква тежките семена
винаги превъзхождат по-дребните. Така че целта на
калибрирането е да се поддържа високо качество от
един сезон за следващия като се премахнат всички
семена от други растения, от плевели, слама, пръст
и други инертни материали, недоразвити, сбръчкани,
повредени, напукани, дребни или много едри семена.

Дребните семена на зърнените култури
поникват, също както и едрите, изхранени семена.
Но гарнирането на посева е много по-слабо заради
наранените, малки или счупени семена сред тях.
Кълняемостта им е до 5 пъти по-малка от нормално
развитите семена, а поникването може да бъде
нищожно като процент.

Резултатът? Ще изберете само най-добрите
и висококачествени семена за сеитба.

Кълняемост под 80% се счита за
незадоволителна и налага завишаване на посевната
норма, за да се достигне оптималната гъстота на сеитба.
Калибрирането на семената увеличава кълняемостта
и поникването. С други думи калибрирането води до
висока жизнеспособност на семената.

Разходите за подготовка на площите, торене
и контрол на плевелите са високи и не можете да
позволите да засеете некачествени или заразени
семена. Когато се използват ефективни методи за
калибриране, малките семена, които са неподходящи
за сеитба, отпадат и могат да се продават по пазарни
цени или да се използват във фуражи.

Значението на колеоптила
Колеоптилът е щитът, който води кълна през
почвата до повърхността. Първото листо се появява от
него. Той действа кратко, като защитен канал за младото
листо, което расте към повърхността. Голяма част от
ненормално развитите кълнове имат нараняване на
колеоптила, което ограничава поникването. Незрелите
семена с наранени колеоптили са често от върха или
основата на най-късите класове от по-късните братя.
Това се случва често, когато в края на вегетацията
се увеличи количеството на валежите. Ненормални
кълнове и загинали семена се срещат по-често
между дребните семена. Именно отстраняването на
неподходящи семена е целта на калибрирането.

Семенарска къща Садово предлага Базови
семена от български сортове с висок генетичен
потенциал и посевни качества. Много от клиентите
ни сами размножават и произвеждат Сертифицирани
семена от първо и второ размножение. За тях
предлагаме новите специализирани машини за
почистване, калибриране и обеззаразяване на
семена от всички видове култури, както и подготовка
на Вашите семена в базата ни в с. Чешнигирово.

Калибрирането на семената е с най-малък
разход в семепроизводството, но с най-висока
възвръщаемост.
Както експертните тестове, така и практическите
резултати доказват, че калибрирането на семената е
от съществено значение за добивите.

Калибрирането на семената подобрява
конкурентно способността на семената

Качественото калибриране е икономично.
Семената са живи организми и ако не се
грижим за тях те бързо се развалят. Стойността на
високата кълняемост е очевидна.
Също толкова важен фактор е жизнеспособност
на младите кълнове.
Жизнеспособността е възможността на
семената да покълнат, поникнат и да се развият
в здрави, бързо нарастващи растения, дори да са
засети при неблагоприятни почвени условия или дори
попаднали прекалено дълбоко.
Семена с
лоша жизнеспособност могат
да покълнат добре в перфектни условия
като
температура и влага. Но нещата са съвсем различни,
ако условията по време на сеитба не са толкова
идеални. Неравномерното поникване може да намали
добива.

Едрите семена не само имат по-висока
жизнеспособност, но и поникват по-бързо. Скоростта
на покълване и поникване е важен фактор, защото
засяга първите етапи от развитието на културата.
Рано поникналите кълнове имат по-голям шанс да
се развият добре при удължаване на стъблото и да
развият повече братя от тези, поникнали няколко дни
по-късно.
Калибрирането на семената благоприятства
дружното поникване и конкурентноспособността на
семената. Еднородността позволява по-равномерно
разпределение в сеялката. Разстоянието между
семената е важно, защото празни места или струпване
на множество нарушават оптималната гъстота на
посева.
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Етапите, през които минава почистването и калибрирането на семената са:
• Предварително почистване
		

• Фино почистване

			• Калибриране
				• Пневмомаса
					• Обеззаразяване
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