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СКС е българска иновативна селекционна компания, която 
създава и предлага семена от високопродуктивни сортове 

пшеница, ечемик, тритикале, ръж, лимец с:

• ПОВИШЕНА ПРОДУКТИВНАТА БРАТИМОСТ •
• МНОГО ДОБРА ПЛАСТИЧНОСТ •

• МНОГО ДОБРА ЗИМО- И СТУДОУСТОЙЧИВОСТ •
• ВИСОКА СТЕПЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ ЗАБОЛЯВАНИЯ •

• СРЕДНО НИСКО СТЪБЛО ДО 75 СМ •
• ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЗЪРНОТО •

1330 кг/дка - с. Подем - Рекорд за страната

АПОЛОН

От 2018 година Семенарска Къща Садово се концентрира върху 
производството на Базови семена пшеница като предоставя 
възможнаст на доверени партньори да отглеждат и предлагат 
сертифицирани семена. 

Наред с провежданата селекционна програма СКС запазва високи 
стандарти на сортоподдържане и семепроизводство на базови 
семена при неизменно поддържане на чистота на генетичния 
материал, довели до значително нарастване на добивите в цялата 
страна.

Предлагаме нови технологични решения за сортовете на СКС 
в индустриалното производство на зърнено житни култури в 
страната, които разкриват в значителна степен техния потенциал.

Сортовете на СКС са конкурентноспособни и в състояние 
да удовлетворят най-високите стандарти в производството и 
повишените изисквания на фермерите за добив и качество.

Предпоставка за стабилно и устойчиво производство на зърно 
във всяко едно стопанство, повече приходи и икономическа 
ефективност на всяко производство.

Сортовете на Семенарска къща Садово се отличават със 
стабилност на добивите, отлично представяне и по-високи 
резултати, дори при неблагоприятни условия. 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. Този нов подход и 
усъвършенствани технологични решения водят до високи 
добиви и резултати във всяко стопанство.

Предимства
• ОТЛИЧЕН  ПОТЕНЦИАЛ  ЗА  ДОБИВ
• Висок коефициент на братимост
• Много добри хлебопекарни качества
• Ранозрял 
• Отлична толерантност към 

- Ниски температури
- Засушаване
- Преовлажняване

• Много добра толерантност към брашнеста 
мана; кафява ръжда; фузариум и оронване на класа

Основни характеристики
• Безосилест
• Бял клас, червено зърно
• Ранен цъфтеж
• Ранно узряване
• Силно братящ сорт
• Много добри хлебопекарни качества (ДМГ над 
27,  W над 290)
• Подходящ за отглеждане в цялата страна

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

АПОЛОН  е ранен сорт зимна хлебна 
пшеница с много висок продуктивен 
потенциал. Реагира добре на 
интензивно минерално хранене. 
Узрява рано, преди настъпване на 
летните горещини. АПОЛОН дава 
много добри резултати в цялата 
страна. Адаптивен е към различни 
стресови фактори. 



880 кг/дка с. Асеновец,  Н. Загора

ТРАКИЙКА
Предимства
• ОТЛИЧНА  АДАПТИВНОСТ  КЪМ  СТРЕС
• Висок потенциал за добив
• Добра продуктивна братимост
• Ранно узряване
• Добри хлебопекарни качества
• Много добра толерантност към брашнеста мана; 
кафява ръжда; фузариум и оронване на класа

Основни характеристики
• Безосилест бял клас
• Много едро червено зърно (М 1000 над 48 гр)
• Тъмнозелен превит флагов лист
• Ранен цъфтеж и узряване
• Много добри хлебопекарни качества (W над 250)
• Отлична адативност към  

- Ниски температури
- Засушаване
- Преовлажняване

• Много високо хектолитрово тегло (над 80)
• Подходящ за отглеждане в цялата страна

ТРАКИЙКА е зимна хлебна пшеница 
с много добра адаптивност към 
различни стресови фактори. Сортът 
е безосилест, толерантен към 
основните заболявания, не поляга, 
узрява рано, преди летните горещини. 
ТРАКИЙКА  се развива добре в цялата 
страна, като понася без проблем 
капризите на времето и особеностите 
на почвите и агротехниката на 
различни стопанства. 

ЛАЗУР е зимна хлебна пшеница с висок 
продуктивен потенциал. Сортът е 
безосилест, с дълъг многоцветков 
клас, толерантен към основните 
заболявания, не поляга, узрява рано, 
преди летните горещини.  ЛАЗУР  
реагира много добре на интензивно 
торене и се развива добре при различни 
условия в цялата страна.  

Предимства
• ВИСОК ПРОДУКТИВЕН ПОТЕНЦИАЛ
• Много едър многоцветков клас
• Ранно узряване
• Добри хлебопекарни качества
• Много добра толерантност към брашнеста 
мана; кафява ръжда; фузариум и оронване на класа

Основни характеристики
• Безосилест, дълъг, многоцветков клас
• Бял клас с червено зърно
• Ранен цъфтеж
• Ранно узряване
• Отлична толерантност към  

- Ниски температури
- Засушаване
- Преовлажняване

• Много добри хлебопекарни качества (W над 270)
• Много високо хектолитрово тегло (над 80)
• Подходящ за отглеждане в цялата страна

1046 кг/дка - с. Подем

ЛАЗУР

Добиви 
• 880 кг/дка  - с. Асеновец, Нова Загора
• 825 кг/дка - Странско, 
• 800 кг/дка - Лозница, 
• 780 кг/дка - Паскалево 
• 766 кг/дка - Горна Митрополия 

Добиви 
• 845 кг/дка - Лозница,    глутен   35
• 862 кг/дка - Странско
• 840 кг/дка - Павликени 
• 800 кг/дка - Горна Митрополия 
• 740 кг/дка - Садовец
• 656 кг/дка - Пловдив



Нов сорт 
осилеста зимна мека пшеница

Нов сорт 
безосилеста зимна мека пшеница.  

Еталон за качествено червено зърно с глутен над 33% 

ТЕРЕС ЗЕМЕЛАЗЕБРЕЦ

ТРИТИКАЛЕ  МУСАЛА

ЗЕБРЕЦ е зимна хлебна пшеница с отлични 
хлебопекарни качества. Сортът е 
осилест, толерантен към основните 
заболявания, не поляга, има бърз темп 
на развитие, узрява рано, преди летните 
горещини. ЗЕБРЕЦ се развива добре 
в цялата страна, като дава добри и 
качествени резултати както върху 
различни почвено-климатични условия.

МУСАЛА е ръжено-пшеничен тип 
тритикале. Сортът е осилест, 
толерантен към основните заболявания, 
има бърз темп на развитие, ранозрял. Има 
много добра зимоустойчивост, развива се 
добре на всички почвени типове, в това 
число и на кисели и засолени. Реагира добре на 
минерално торене, но дава добър добив и в 
„икономичен режим“. МУСАЛА е подходящ 
за използване в няколко направления – 
зърното като концентриран фураж, 
за добавка към брашното до 30 %, за 
производство на етанол или дизел,  свежа 
маса за силажиране в млечно-восъчна 
зрялост (особено в комбинация с бобови 
култури в смесен посев) или окосена още 
при цъфтеж.

Предимства
• СИЛНА ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
• Икономичен сорт
• Висока адаптивност 
• Ранно узряване
• Много добра толерантност към  брашнеста 
мана; кафява ръжда; фузариум и оронване на 
класа

Основни характеристики
• Осилест сорт
• Клас – плътен, дълъг, бял 
• Зърно – едро, червено 
• Ранен цъфтеж
• Ранно узряване
• Отлични  добри хлебопекарни качества  - 
протеин  над 14,  ДМГ над 33, W над 350
• Отлична толерантност към  ниски 
температури; засушаване и преовлажняване
• Много високо хектолитрово тегло (над 80)
• Подходящ за отглеждане в цялата страна

Предимства
• СИЛНА ХЛЕБНА ПШЕНИЦА
• Продуктивен  сорт
• Висока адаптивност 
• Ранен цъфтеж и узряване
• Устойчив на полягане и оронване;
• Много добра толерантност към брашнеста 
мана; жълта и кафява ръжда; фузариум 

Основни характеристики
• Осилест сорт
• Клас – плътен, дълъг, бял 
• Зърно – едро, червено 
• Средно висок  - 65-75 см
• Отлични  добри хлебопекарни качества  - 
протеин  над 14,  ДМГ над  31, W над 300
• Отлична толерантност към  ниски 
температури; засушаване и преовлажняване
• Високо хектолитрово тегло 
• Подходящ за отглеждане в цялата страна

Предимства
• ВИСОК ПОТЕНЦИАЛ ЗА ДОБИВ
• Висока адаптивност в цялата страна
• Качествена хлебна пшеница
• Ранен цъфтеж и узряване
• Устойчив на полягане и оронване;
• Много добра толерантност към брашнеста 
мана;  кафява ръжда; фузариум 

Основни характеристики
• Безосилест сорт
• Клас – плътен, среднодълъг, бял 
• Зърно – едро, червено 
• Много добри хлебопекарни качества  - W 
над 300
• Отлична толерантност към  ниски 
температури; засушаване и преовлажняване
• Високо хектолитрово тегло 
• Подходящ за отглеждане в цялата страна

Предимства
• Високопродуктивен  сорт
• Много добра адаптивност 
• Ранно узряване
• Много добра толерантност към  брашнеста 
мана; кафява ръжда; фузариум и оронване на класа

Основни характеристики
• РЪЖЕНО-ПШЕНИЧЕН ТИП ТРИТИКАЛЕ
• Осилест сорт
• Клас – плътен и дълъг
• Зърно – едро, червено 
• Ранен цъфтеж и узряване
• Отлична толерантност към  ниски температури; 
засушаване и преовлажняване
• Подходящ за отглеждане в цялата страна

Добиви 
• 760 кг/дка -  с. Извор, Видин 
• 730 кг/дка - с. Бъдеще, Стара Загора 
• 725 кг/дка - Странско,



сорт Бул Милениум високопродуктивен сорт 
зимен пивоварен ечемик

хлябът на траките зимуващ фуражен грах

РЪЖ ЕМОН 

ЕДНОЗЪРНЕСТ ЛИМЕЦ МИР 

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. 

Високопродуктивен и качествен пивоварен ечемик. 

Стъблото е средно високо, с много добра 
устойчивост на полягане. Класът е двуреден, 
дълъг 7 - 8 см., 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. 

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!

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. 



Всичко започва от семената! Всичко започва от семената!

Сортовете са различни, датите на сеитба са 
различни, климатичните особености, почвите, 
обработката, машините - всичко е уникално - за 
всяка нива и стопанин. Можем ли да искаме едно 
решение за всички случаи?

Единственото общо е желанието за 
максимален добив с минимални вложения. 
Как да го постигнем?

Известно е, че най-сигурни и продуктивни са 
братята, формирани на есен. Продължителната 
фотосинтеза и натрупване на хранителни 
вещества в тях осигуряват формиране и 
изхранване на голям клас с много и едри семена. 
Еднаквото развитие и хранене на братята 
значително подобрява и хлебопекарните 
качества на зърното. За добре гарниран посев, с 
висок продуктивен потенциал, е препоръчително 
преди настъпване на зимен покой растенията 
да образуват поне 4 братя, а в един квадратен 
метър да има около 1000 добре развити братя. 

Основно влияние върху поникването и 
първоначалния темп на растеж имат условията 
на средата. При оптимална влага и среднодневна 
температура на почвата около 20оС в средата 
на септември, растенията поникват за 5-7 дни. 
Развитието на всеки лист изисква около 120оС. 
В зависимост от района и дата на сеитбата 
се диференцира и необходимият брой изсяти 
семена/ m2. 

За Южна България, имайки предвид 
среднодневните температури на почвата 
и въздуха, ако сеитбата е направена на 20 
септември до 25-27 ще има поникване, а начало на 
братене може да се очаква към 15-20 октомври. 
С понижаване на температурите се забавя и 
темпа на развитие и формиране на нови братя. 
До края на ноември нормално се развиват 4 братя 
и 7-8 листа. Разбира се, това налага посевът да 
се запази чист от плевели през цялата есен. Ако 
имаме по 250 растения с по 4 братя ще осигурим 
по 1000 братя на m2, а посевната норма в този 

случай (имайки предвид, че в полски условия не 
всички семена поникват) трябва да е около 300 
семена/m2.   

Сеитба в следващата десетдневка - 1 
- 10 октомври, поставя растенията при 
различни условия. Температурите все още са 
благоприятни, но възможността за братене е 
ограничена във времето - увеличаваме посевната 
норма до 350 кс/ m2. Дати на сеитба около 10 - 20 
октомври ни лишават от още един потенциален 
есенен брат и посевната норма компенсира 
като се качва до 400-450 кс/m2. Понижаването 
на температурите при късните сеитби 
естествено забавя темпа на развитие и не дава 
достатъчно време на растенията за братене и 
количеството на семена, необходими за посев, 
значително се завишават - в края на октомври 
те могат да стигнат 500-550, дори 600 кс/m2, а 
ако се наложат ноемврийски и по-късни дати се 
предвиждат и още по-големи разходни норми на 
семена (и инвестиции), като се има предвид, че 
ще разчита само на пролетно братене. 

 В Северна България температурите са 
сравнително по-ниски и там трябва или да се 
започне по-рано със сеитбата (10 - 15.09) или да 
се завиши посевната норма. Ако на 15 септември 
можем да си позволим да сеем с 300 кс/m2, то 
след 10 дни се налага те да се коригират до 350 
кс/m2. При по-късни сеитби се преценява какво 
развитие (колко листа и братя) може да се 
очаква при конкретните валежи и температури 
и се внасят необходимите бройки семена. До 
средата на октомври все още може да се очакват 
достатъчно добри дни и да се заложат до 450 кс/
m2, но след 15 октомври посевните норми следва 
да се увеличат до 500-550 кс/m2 и т.н.

Напролет, при възобновяване на вегетацията, 
братенето продължава и до изкласяване се формират 
поне 1200 класа на всеки квадратен метър. Основната 
цел е да се обезпечи наличие на хранителни вещества 
и добро фитосанитарно състояние до жътва. 
Изкласяването на нашите сортове е в края на април 
и началото на май, а жътвата - след 40-45 дни - преди 
настъпването на летните горещини. 

Основното потребление на вода и асимилати 
е в периода на изкласяване и наливане на зърното. 
Осигуряването на достатъчно макро- и микроелементи, 
за да се забави реутилизацията и отмирането на 
листа, като се удължава периода на фотосинтеза при 
наливане на зърното, има изключително добро влияние 
върху добива. Всеки „спечелен“ ден фотосинтеза дава 
50 кг/дка допълнително зърно!

Предимствата на ранната сеитба и ниските посевни норми 
се виждат през цялата вегетация:Няма универсална посевна норма! 

липса на конкуренция за 
хранителни ресурси и светлина

всеки брат формира система 
от вторични корени 

(адвентивни)

в началото на зимата възелът на 
братене е формиран на 3 см под 

почвената повърхност и е предпоставка 
за добра зимоустойчивост на посева

проветриви посеви

на есен се формират основните 
4-5 братя, които на пролет са с 

равна височина и развитие

еднакво развити класове с 
оптимално хранене

по-ниски 
растения

по-добро 
качество 

на зърното
изравнен 

посев

възможност 
за натрупване 
на асимилати 

и добро 
закаляване
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санитарно 
състояние

възможност 
за нормално 
развитие и 
братене на 

всяко 
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добре 
развита 
коренова 
система

Важно!

• Използвайте обеззаразени и 
калибрирани семена със сертификат.

• Съобразете посевната норма с 
дата на сеитба и препоръките ни.

• Дълбочина на сеитба 4 см. 

• Защитете растенията от 
насекоми през есента и напролет.

• Нахранете посева.

• Осигурете чист посев от плевели 
и болести още от началото на 
развитие на растенията.

• Не закъснявайте с жътвата.

• Похвалете се с добива



Критични фази и мониторинг на посева 
срещу болести:

GS 25- 26 - обследване и мониторинг за 
септориоза, листни петна, дрешлер, 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, който 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 53-55 - 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.

Предсеитбено торене - преди последна 
обработка: Адриатика Kappa торове NP 10-
24, NP 10-20 + 12SОз +0,1Zn+0.1Cu в норма 
20-30 кг/дка.

Сеитба на дълбочина 3-4 см, в периода 25.09 
до 10.10.
Важни акценти и правилни 
технологични решения!

При  топла есен пшеницата се напада от 
житни мухи и листни въшки още след като 
поникне.

GS 10-13 (първи-трети лист) - обследване 
и задължително третиране срещу житни 
мухи, цикади, въшки с продукт със състав 
есфенвалерат и концентрация 25 гр/л. с доза 
на приложение 40мл/дка. Бърз ефект и дълго 
последействие на инсектицида. 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. 

При ранна сеитба, топла и влажна есен се 
налага и второ инсектицидно третиране до 
навлизане в зимен покой на пшеницата.

През последните години с промяната на 
климата в България се наблюдава и промяна, 
както във видовия състав, така и в момента 
на поникване на плевелите в  житните 
култури.

GS 14-15 (четвърти - пети лист) - 
обследване за определяне на вида, плътността 
на широколистни плевели и видовете самосевки. 
Най-подходящи активни съставки за есенно 
третиране: дифлуфеникан и метсулфурон-
метил и използване на тяхното синергично 
действие. Листно и почвенно действие, 
ефективност при ниски температури. 
Продуктът, който обединява всичко това е 
Алианс. Може да се смесва с Ликхумус. 90% 
от житните плевели поникват на есен 
и братят едновременно с пшеницата.

GS 15-31 (пети лист до край на братене) - 
топлата есен предполага и появата на житни 
плевели. Най-подходящ продукт е Циклоп, 
съдържащ антидот и отлично действие при 
екстремни условия. Контрол на видове див 
овес, лисича опашка - 45 мл/дка, тръстичина, 
метлица, видове проса, видове кощряви - 
55 мл/дка, райграс -  63мл/дка. Един от най-
селективните противожитни хербициди - 
без стрес, без фитотоксичност и много добра 
смесимост. 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 -5оС. Едногодишният райграс 
пониква от семена през есента. Циклоп 45-63 
мл/дка, като може да се смесва с Ликхумус.

Есенното внасяне на хербициди срещу 
смесеното заплевеляване става все по-масово 
и в повечето случай е най-вярното решение. 
Особенно показателна е настоящата 2017-
2018 стопанска година.

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. 

Нови технологични решения Нови технологични решения
През есента През пролетта 

Растително-защитни мерки
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