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Скъпи приятели и колеги, 

Предстои ни поредния нов сезон, през който екипът на KWS отново ще бъде до вас, в помощ на вашата 

дейност и в отговор на нуждите ви от качествени семена. Изминалата година беше отново белязана от 

климатични трудности и икономическа нестабилност в аграрния сектор не само в България, но и в цяла 

Европа, което за пореден път ни убеди, че имаме една специфична мисия – да ви предложим портфолио без 

никакъв компромис – хибриди от всички пролетни култури, добре адаптирани към разнообразните условия на 

отглеждане в страната ни, и не на последно място - с отлично качество на заготовката.

Изпълнението на тази нелека задача е огромно предизвикателство за всеки служител на KWS – започвайки 

от селекционерите, които създават новите ни хибриди и свършвайки със служителите в производствените 

ни центрове, търговците и агрономите ни, които са до вас на полето. Всеки следващ ден се опитваме да сме 

поне малко по-добри от вчерашния – като фирма, като продукти, като процеси и дори като хора, които искат 

да си свършат работата по най-добрия възможен начин. Желанието да се усъвършенстваме е част от ДНК-то 

на KWS, защото ние, заедно с вас, имаме простичката, но много важна мисия да осигурим храната на хората.

В отговор на това предизвикателство за мен е огромно удоволствие, че в настоящия каталог имаме 

възможност да ви представим най-силното и най-добре оптимизирано портфолио, което KWS е имала някога 

във всички основни пролетни култури - царевица, слънчоглед и сорго. 

Тук ще откриете изключителни хибриди царевица за зърно в двете ни основни и вече доказани технологии –  

ClimaCONTROL3 и Plus4GRAIN, великолепни предложения от лидиращата в световен мащаб селекция в 

сегмента Силаж и Биогаз, както и нови отлични предложения в Слънчоглед – и в двете широко използвани в 

страната технологии – Clearfield Plus и SU. Имайки предвид засилващия се интерес към културата сорго, сме 

включили и полезни предложения за него, в различните му вариации и употреби – за зърно и силаж.

Много от тези хибриди вече присъстват в стопанствата ви и отдавна са ви убедили в качествата си. Други 

ще откриете за първи път и бъдете уверени - те няма да ви разочароват, защото са плод на ежедневните ни 

усилия да бъдем по-добри в това, което вършим, мотивирани от огромната отговорност пред вас – нашите 

партньори. В допълнение към тези усилия добавяме и историята на KWS от над 160 години. Нашата традиция 

е гаранция, че знаем как да си вършим работата, така успяхме да спечелим доверието на поколения фермери.

И не на последно място - екипът на KWS България – по-силен, компетентен и мотивиран от всякога, е на 

ваше разположение за помощ, съвет или просто за да отговори по най-добрия начин на нуждите ви от 

висококачествени семена.

И на финала – искаме искрено да ви пожелаем здраве и много успешна и плодородна година!

Петко Василев
Управител на KWS България

Легенда

Подходящ  
за биогаз

Изхранване  
на крави

Подходящ за 
силаж

Подходящ за 
зърно

Изхранване  
на свине

Изхранване  
на птици

Съдържание

 СЛЪНЧОГЛЕД
44 SUVEX SU

45 ARNETES SU

46 ORIENTES SU

48 FURIOUS CLP

49 DELICIO CLP HO

50 KWS ACHILLES CLP

51 KWS ACER CL

 
 СОРГО
54  KWS ЛУПУС

55  АРСЕНИО

56  KWS ТАРЗАН

НОВ

НОВ

НОВ

НОВ

НОВ

НОВ

НОВ

ЦАРЕВИЦА FAO
18 KWS АДОНИСИО PLUS4GRAIN 340

19 KWS КАШМИР PLUS4GRAIN 360

20 KWS ИНТЕЛИДЖЪНС PLUS4GRAIN 420

21 КОЛЕГАС PLUS4GRAIN 460

22 KWS ЛАУРО CLIMACONTROL3 310

23 KWS ХИПОЛИТО CLIMACONTROL3 350

24 KWS АКУСТИКА CLIMACONTROL3 370

25 KWS ИНКАНТО CLIMACONTROL3 390

26 KWS АЛМАНЦО CLIMACONTROL3 400

27 KWS АДВИЗИО CLIMACONTROL3 450

28 KWS АДНАНО CLIMACONTROL3 480

30 KWS КАМИЛО STABLE 260

31 KWS 2370 ECONOMY 260

32 KWS СМАРАГД STABLE 330

33 КАПИТОЛИС STABLE 380

34 БАЛАСКО ECONOMY 430

35 КОНФИТЕС ECONOMY 450

36 KWS ЛУКАС BEST4MILK 530

37 МИКАДО BEST4MILK 600

38 КАЛУМЕТ BEST4MILK 700
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От друга страна фермерите очакват 
стабилност на добива. Поради 
климатичните промени много страни 
и региони все повече се борят с 
проблемите със засушаването. 
Фермерите очакват хибриди 
царевица за зърно, чийто добив 
се повлиява по-малко от стреса 
от сушата. При тези условия 
очакванията им са да пожънат 
реколта на стабилно ниво.

Като водеща компания за селекция 
на растения KWS има амбицията 
да отговори на очакванията за 
добив на фермерите на силно 
конкурентния пазар на царевица 
за зърно. Ето защо, компанията 
предвидливо още преди години е 
съгласувала и фокусирала своите 
научноизследователски и развойни 
дейности и е поела интегриран 
подход към тази задача.

Селекционният екип на KWS успя 
да подобри както потенциала, 
така и стабилността на добива. 
Портфолиото включва хибриди, 
които поради своята иновативна 
генетика използват съществуващите 
ресурси в идеални условия на 
околната среда в пълен ефект. 
Хибридите Plus4GRAIN дават 
възможност на фермерите да жънат 
„най-добри добиви от най-добрите 
полета“.

Освен това то обхваща и хибриди, 
които с по-дълги корени,  
по-голям капацитет за съхранение 
на вода и по-ниска загуба на влага 
в процеса на транспирация са по-
добре адаптирани да издържат на 
периоди на суша. Те са групирани 
заедно под марката ClimaCONTROL3. 
„3“ означава трите периода на 
вегетацията, в които стресът от суша 

може да има различни последствия 
за растенията: преди, по време и 
след цъфтежа. Във всяка от тези 
три фази царевичното растение 
се нуждае от много специфични 
качества, за да редуцира щетите, 
причинени от стреса.

Първите продукти от това ново 
поколение са на пазара от 2019 г. 
насам. Един забележителен пример 
е хибридът KWS Кашмир. Неговият 
превъзходен добивен потенциал 
отговаря напълно на очакванията 
на фермерите, така че бързо се 
превърна в най-продавания хибрид в 
региона с повече от 1 850 000 декара, 
засети през пролетта на 2022 г. 

Нашите продукти, надеждност и 
близост до земеделските стопани 
позволиха на KWS да придобие още 
по-големи пазарни дялове в цяла 

Европа. KWS е сред първите  
3 семенарски компании в  
основните зърнени култури.

През новата година предстои  
разрастване на портфолиото с нови 
хибриди от това поколение.  
С изключителни хибриди като  
KWS Лауро, KWS Адонисио,  
KWS Инканто и KWS Аднано 
фермерите могат да очакват 
повече от KWS.

#EXPECTMORE
KWS царевични хибриди за зърно

Когато става въпрос за избор на царевичен хибрид за зърно, фермерите търсят 
комбинация от сигурност и рекордни добиви. От една страна очакват хибрид с висок 
добивен потенциал, който им позволява да постигнат максимални добиви на точните места, 
които предлагат най-добрите условия за това. 

#EXPECTMORE
Очаквайте повече сигурност в реколтата си 
от царевица за зърно. С KWS семена.

#EXPECTMORE
Очаквайте по-добро представяне от
вашето царевично поле. С Plus4GRAIN.

C KWS.
За земеделските производители, които очакват  
повече: индивидуални решения за осигуряване на  
висок добив на царевица за зърно #EXPECTMORE.

www.kws.bg

Очаквам повече
добив на зърно.
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Винаги бъди 
подготвен!

KWS ЛАУРО FAO 310

KWS ХИПОЛИТО FAO 350

KWS АКУСТИКА FAO 370

www.kws.bg

Някои фази от развитието на растението 
се осъществяват при висока температура 
на въздуха и засушаване, като резултатът 
от това е недостатъчно количество 
лесно усвоима от растенията влага в 
почвата. Какво е нашето решение? KWS 
непрекъснато подобрява генетичните 
качества на царевичните хибриди. При 
лабораторни условия и полски опити 
с родителските форми на KWS ние 
идентифицираме гени, които способстват 
за толерантност при стрес. За да изпитаме 
нашите върхови постижения, в цяла Европа 
са разположени стотици опитни полета. 
Освен това сме създали 4 платформи 

за симулация на суша за изпитване на 
стреса от засушаване през различните 
етапи от жизнения цикъл на растенията. 
Целта ни е големият брой опити да 
предостави информация за поведението 
на хибридите в по-големи масиви. Цялата 
тази изследователска работа в различни 
климатични условия доведе до създаването 
на ClimaCONTROL3 - група хибриди, които 
са по-толерантни на засушаване.   

През трите специфични фази - преди, по време и след цъфтеж, нашите хибриди свеждат 
до минимум риска от свързани със сушата и високите температури проблеми благодарение 
на техните добре развити корени, по-големия капацитет за задържане на вода и по-
добрия контрол на загубите от изпаряването на влагата при асимилация. Поради това 
нашите хибриди са в състояние да реализират по-ефективно своя потенциал в сравнение с 
останалите. И да оптимизират вашата печалба. 

ClimaCONTROL3

Стабилни добиви с нашите 
високоустойчиви на стрес 
хибриди

Ранната устойчивост
срещу мраз, хербициден и 
климатичен стрес осигурява 
фертилен цъфтеж и с оптимален 
брой редове и зърна

Сигурен цъфтеж
Синхронизираното опрашване 
и изсвиляване по време на 
суша осигурява сигурност при 
развитието на зърното

Сигурното наливане на зърното
запазва висока Маса на 1000 
семена. Staygreen ефектът 
поддържа наливането на зърното 
до образуване на „Черна точка“

1. Pre cvetanja 2. Za vreme cvetanja 3. Posle cvetanja������������������� ������������������� ������������������Преди цъфтеж По време на цъфтеж След цъфтеж

KWS ИНКАНТО FAO 390

KWS АЛМАНЦО FAO 400

KWS АДВИЗИО
KWS АДНАНО

FAO 450

FAO 480

НОВ

НОВ

НОВ

ТОЛЕРАНТНИ КЪМ СУША И ВИСОКИ ТЕМПЕРАТУРИ KWS ХИБРИДИ

ClimaCONTROL3
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Огромен 
добив

SEEDING
THE FUTURE

SINCE 1856
www.kws.bg

KWS ХИБРИДИ ЗА РЕКОРДНИ ДОБИВИ ПРИ ВИСОКОИНТЕНЗИВНА ТЕХНОЛОГИЯ

KWS АДОНИСИО FAO 340

KWS КАШМИР

КОЛЕГАС

FAO 360

FAO 460

KWS ИНТЕЛИДЖЪНС FAO 420

Plus4GRAIN

Най-добрите добиви  
от Вашата най-добра земя

Тази програма предоставя на 
стопаните предложения за хибриди 
с цел оптимизиране на добивния 
резултат спрямо вложените 
инвестиции за интензификация, 
които даден стопанин може да 
осигури на царевичните си посеви. 
В много обширна мрежа от опити 
в области с континентален и 
средиземноморски климат бяха 
идентифицирани хибридите от 
новото портфолио Plus4GRAIN, 
които притежават по-голяма 

способност за максимизиране на 
добива при наличие на оптимални 
условия и използване на интензивна 
технология, при които общите 
добивни нива съществено 
превишават 1000 кг/дка в сравнение 
с други хибриди от същата група по 
ранозрелост. KWS идентифицира 
генетични източници, осигуряващи 
по-висока реактивност на 
различните добивни компоненти.

Реализирайте Вашите най-добри 
добиви от Вашите най-добри 
полета

Повече зърна на растение  
Добивните компоненти показват  
по-добро представяне при 
благоприятни условия на растеж

Непрекъснат растеж на добива
Ключовите добивни компоненти 
показват превъзходен отговор през 
всички фази

Подобрена ефективност в 
развитието
Растенията превръщат вложените 
средства в хранене и поливане в 
превъзходен добив 

Открийте 
правилното парче 
земя

Изберете 
правилния хибрид

Вие познавате потенциала на 
вашите полета, типа почва и 
тяхното представяне по добив и 
години. Проверете историята на 
полетата!

Ако желаете да постигнете по-
високи добиви от досегашните,  
вашият хибрид трябва да бъде 
оптимизиран за полета с висок 
производствен профил. Разчитайте 
на вашите KWS консултанти!

НОВ

Plus4GRAIN
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По-голяма зелена маса и сухо вещество
Формулата INITIO съдържа цинк, манган и хумусни киселини, допълнени от 
бактерии, които активират по-лесното усвояване на фосфора.
Тази комбинация ускорява покълването и по-доброто ранно развитие на 
растенията, което води до повече здрави растения на по-ранен етап.*

INITIO   Без третиране

INITIO Решения 
Всяко семе има право да стане растение.

СИГУРНО ПОКЪЛВАНЕ

ПО-ДОБРО КОРЕНОВО РАЗВИТИЕ

ПО-СТАБИЛНИ И ЗДРАВИ РАСТЕНИЯ

ПО-ДОБРО УСВОЯВАНЕ НА ФОСФАТИТЕ
ЗАЩИТА ОТ ИНСЕКТИ












INITIO INITIO  
INSECT+

По-добро 
кореново 
развитие

Стимулира бързото 
развитие и растеж 
на корените

Сигурно поникване

Подобрява 
регенерационната 
способност и 
толерантност към 
стрес от ниски 
температури

Силни и здрави 
растения

Подобрено 
усвояване на 
хранителни 
вещества и 
изграждане 
на биомаса в 
ранните етапи от 
развитието

По-ефективно усвояване на 
фосфора

Подобрява усвояването 
на фосфора в почвата при 
температури от и над 3°C

Защита от инсекти
Предпазва семената от 
инсекти в почвата

INITIO

KWS Технологии за третиране

Използвайте INITIO продукти 
внимателно. Винаги четете етикета 
и продуктовата информация преди 
употреба.

Добър старт, комбиниран със защита от инсекти

INITIO INSECT+ След интензивно търсене на оптимално третиране на семената, 
KWS разработи уникален състав, който ефективно съчетава 
съставките в зависимост от нуждите на производителя.

Хибрид: KWS КАШМИР

Стандартен 
фунгицид

INITIO
INSECT+

Ден 10

120%

86% 86%

36%36%

100%
92%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Ден 11 Ден 13

INITIO INSECT+ позволява по-бързо покълване. След 13 дни е налице 
100% поникване, с 8% повече от третиране със стандартен фунгицид.

По-малко проблеми с инсектите

INITIO INSECT+ съдържа инсектициден компонент, който защитава младите 
растения в етап, когато са особено уязвими. По този начин растението 
получава перфектен старт и може да развие максимално своя добивен 
потенциал.

KWS ТЕХНОЛОГИИ 
ЗА ТРЕТИРАНЕ

INITIO

Здраве

7592

Стандартен 
фунгицид

С
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н 
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и 
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а 
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а

Force®20 CS

8117+6,91%

Добив

1087

С
ре

де
н 

до
би

в 
кг

/д
ка

Стандартен 
фунгицид Force®20 CS

1115+28 кг

Защитата на семена с инсектицид Force®20 CS има значителнo 
въздействие върху здравето и добива на растенията.

Оптимално развитие 
на кореновата система

По-силно и ранно 
развитие

Силни и здрави 
растения

С фунгицид

С инсектицид

Цинк и 
манган

Патентована 
формула за 
подобрение 
на pH

Комбинацията прави разликата

INITIO INSECT

Цинк & Манган

 Повишена защита от 
патогени и способност на 
растенията да издържат на 
ранния сезонен стрес чрез 
подобрено образуване на 
клетъчната стена и 
стабилизиране на клетъчната 
мембрана

  Подпомага кореновото 
развитие

Стимулатор

 По-дълбоката, по-развита 
коренова система насърчава 
кореновото развитие 
(Основни и странични 
корени)

 Ефективно и подобрено 
извличане на хранителни 
вещества

Фунгицид

 Защита от гъбни болести

 Осигурява по-добро ранно 
развитие

Инсектицид

 Широк спектър от активен 
контрол срещу вредители

 Положителен ефект  
върху здравния стаус  
на посева и добивния 
потенциал на растенията

+++

+

INITIO  
INSECT+INITIO
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Винаги 
No1

SEEDING
THE FUTURE

SINCE 1856

INITIO
KWS ТЕХНОЛОГИИ ЗА ТРЕТИРАНЕ

Третирането на семена е от решаващо значение за отглеждането 
на здрави и силни растения. Когато семената са добре защитени, 
поставяме основата на хомогенно поникване, стабилно и оптимизирано 
ранно развитие, което води до здрави растения и сигурна жътва. 

INITIO е наличен на пазара в две опции:
INITIO
INITIO INSECT+

Най-дълбоките корени: 
Семейството.

Да мислиш за поколенията означава:

да споделяш ценности.

#ThinkingInGenerations
www.kws.bg
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Царевични хибриди
Царевични хибриди за зърно: 
KWS АДОНИСИО, KWS КАШМИР,  
KWS ИНТЕЛИДЖЪНС, КОЛЕГАС,  
KWS ЛАУРО, KWS ХИПОЛИТО,  
KWS АКУСТИКА, KWS ИНКАНТО,  
KWS АЛМАНЦО, KWS АДВИЗИО,  
KWS АДНАНО, KWS КАМИЛО,  
KWS 2370, KWS СМАРАГД,  
КАПИТОЛИС, БАЛАСКО, КОНФИТЕС

Царевични хибриди за силаж:
KWS ЛУКАС, МИКАДО, КАЛУМЕТ

Царевични хибриди с двойна употреба: 
KWS ИНТЕЛИДЖЪНС, БАЛАСКО

Царевични хибриди
Царевични хибриди за зърно: 
KWS АДОНИСИО, KWS КАШМИР,  
KWS ИНТЕЛИДЖЪНС, КОЛЕГАС,  
KWS ЛАУРО, KWS ХИПОЛИТО,  
KWS АКУСТИКА, KWS ИНКАНТО,  
KWS АЛМАНЦО, KWS АДВИЗИО,  
KWS АДНАНО, KWS КАМИЛО,  
KWS 2370, KWS СМАРАГД,  
КАПИТОЛИС, БАЛАСКО, КОНФИТЕС

Царевични хибриди за силаж:
KWS ЛУКАС, МИКАДО, КАЛУМЕТ

Царевични хибриди с двойна употреба: 
KWS ИНТЕЛИДЖЪНС, БАЛАСКО
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KWS Царевични хибриди  
2023

Plus4GRAIN
KWS АДОНИСИО |FAO 340| 
KWS КАШМИР |FAO 360|
KWS ИНТЕЛИДЖЪНС |FAO 420|
КОЛЕГАС |FAO 460|

ClimaCONTROL3

KWS ЛАУРО |FAO 310|
KWS ХИПОЛИТО |FAO 350|
KWS АКУСТИКА |FAO 370|
KWS ИНКАНТО |FAO 390|
KWS АЛМАНЦО |FAO 400|

KWS АДВИЗИО |FAO 450|
KWS АДНАНО |FAO 480|

Хибриди Stable
KWS КАМИЛО |FAO 260|
KWS СМАРАГД |FAO 330|
КАПИТОЛИС |FAO 380|

1 2 3

Хибриди Economy
KWS 2370 |FAO 260|
БАЛАСКО |FAO 430|
КОНФИТЕС |FAO 450|

Best4MILK
KWS ЛУКАС |FAO 530|
МИКАДО |FAO 600|
КАЛУМЕТ |FAO 700|

Хибриди с двойна употреба
KWS ИНТЕЛИДЖЪНС |FAO 420|
БАЛАСКО |FAO 430|

4 5 6
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KWS КАМИЛО 260 конски зъб много ранна до късна 6700 - 7500 втора култура 6000 2

KWS 2370 260 конски зъб много ранна до късна 6700 - 7200 втора култура 8500 2

KWS ЛАУРО 310 конски зъб ранна до късна 6700 - 7500 втора култура 6000 3

KWS СМАРАГД 330 конски зъб ранна до средна 6700 - 7000 2

KWS АДОНИСИО 340 конски зъб ранна до средна 6500 - 7000 3

KWS ХИПОЛИТО 350 конски зъб ранна до средна 6500 - 7000 2

KWS КАШМИР 360 конски зъб ранна до средна 6500 - 7000 3

KWS АКУСТИКА 370 конски зъб средна 6300 - 7000 3

КАПИТОЛИС 380 конски зъб много ранна до средна 6000 - 6500 2

KWS ИНКАНТО 390 конски зъб ранна до средна 6500 - 7000 3

KWS АЛМАНЦО 400 конски зъб средна 6300 - 7000 2

KWS ИНТЕЛИДЖЪНС 420 конски зъб средна 6300 - 6700 средна 8000 4

БАЛАСКО 430 конски зъб много ранна до средна 6000 - 6500 много ранна до средна 8000 4

KWS АДВИЗИО 450 конски зъб средна 6300 - 6700 3

КОНФИТЕС 450 конски зъб средна 6000 - 6500 3

КОЛЕГАС 460 конски зъб ранна до средна 6300 - 6500 3

KWS АДНАНО 480 конски зъб ранна до средна 6300 - 6700 4

KWS ЛУКАС 530 конски зъб средна 5300 - 5800 7500 - 9000 5

МИКАДО 600 конски зъб ранна до средна 5300 - 5800 ранна до средна 7500 - 9000 5

КАЛУМЕТ 700 конски зъб ранна до средна 5300 - 5800 основна култура 7500 - 8000 5

отличен добър слаб

По-подробна информация ще намерите в техническите характеристики и описания в таблицата на хибридите.

Царевични хибриди за зърно Царевични хибриди, подходящи  
както за зърно, така и за силаж и биогаз

НОВ

НОВ

НОВ

НОВ

НОВ
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KWS АДОНИСИО FAO 340

Ненадмината гъвкавост 
Характеристика на хибрида:
n   Вегетационен период 107 - 120 дни
n   Височина на залагане на кочана 60 - 113 см
n   Височина на растението 234 - 264 см
n   Дебели кочани с 16 - 18 реда и над 40 зърна в реда

Предимства:
n  При добри почвени условия, климат и интензивни технологии 

впечатлява с рекордни нива на производство
n  Големият брой редове и зърна в ред му дават възможност да 

достигне максимално ниво на добив 
n  При недостиг на вода поради дълбоката си коренова система 

хибридът остава зелен и е в състояние да поддържа висок 
производствен потенциал

Олицетворение на новото 
Характеристика на хибрида:
n  Вегетационен период 108 -118 дни
n  Височина на залагане на кочана 95 - 110 см
n  Височина на растението - средновисок 240 - 280 см
n  Балансирани 16 - 18 редови кочани с 35 - 40 брой зърна в реда 

Предимства:
n  Най-нова генерация хибрид от програмата Plus4GRAIN,  

с отлична толерантност както при интензивни, така и при 
стресови условия

n  Висок и стабилен добивен потенциал
n  Силно еластично стъбло
n  Зърно - тип конски зъб, жълто с висок хектолитър
n  Подходящ за всякакъв тип почви

KWS КАШМИР FAO 360

Царевица зърно

Царевица зърно

Добив зърно

Стабилност на добива

Изпускане на влага

Характеристики

Начално развитие

Височина на 
растението

Царевица за силаж

Добив зелена маса

Добив сухо вещество

Устойчивост на

Ustilago maidis

Helminthosporium  
turcicum

Fusarium spp

Стъблено полягане

Препоръка

Гъстота на сеитба 
за зърно 6500 - 7000

Брой редове в кочан 16 - 18

Царевица зърно

Царевица зърно

Добив зърно

Стабилност на добива

Изпускане на влага

Характеристики

Начално развитие

Височина на 
растението

Царевица за силаж

Добив зелена маса

Добив сухо вещество

Устойчивост на

Ustilago maidis

Helminthosporium  
turcicum

Fusarium spp

Стъблено полягане

Препоръка

Гъстота на сеитба 
за зърно 6500 - 7000

Брой редове в кочан 16 - 18

НОВ INITIO третиране  
по заявка възможно третиране  

с Force 20 CS
В ЕВРОПА*

*по продажби на KWS за 2021/2022

INITIO третиране

98% от царевицата в нашето 
земеделие е селекция на 
КВС. Тази година за първи 
път се докоснах до 
качествата на хибрида  
KWS Кашмир. Но няма да е 
последна. KWS Кашмир е 
хибрид боец. Той беше като 
гладиатор в суровите 
условия през годината в 
нашия регион.
Този хибрид ще присъства 
на полетата ни, докато го 
има в портфолиото на КВС 
и няма да е единствения.

През 2022 г. в с. Копринка 
засях 13 хибрида на KWS. 
Много се впечатлих от новия 
хибрид KWS Адонисио, 
който даде най-висок добив, 
и то с ниска влага от 10,2%.

Любомир Мартинов 
Булгафлор ЕООД, 
с. Копринка

Йовко Йовев  
ЕТ Йовев 52,  
с. Ловчанци

Комита Агро ЕООД

с. Алеково
853
кг/дка

Жътва масови полета 2022

Жътва демо опити 2022

ЗП Елиан Средков  
с. Якимово

943
кг/дка

ЕТ Диян Танев - Агроплод

гр. Нова Загора
1138*

кг/дка

Био ООД 
с. Паскалево

892
кг/дка

ЕТ Кинов
с. Спасово

779
кг/дка

Булгарфлор ЕООД
с. Копринка

1079*
кг/дка

Комита Агро ЕООД

с. Алеково
821
кг/дка

ЕТ Станислав Дечев 

с. Стамболово
810
кг/дка

Жътва масови полета 2022

Жътва демо опити 2022

Руми Агро ЕООД 

с. Гюргич
912
кг/дка

Бразди ЕООД  

с. Златна Нива
868
кг/дка

Братя Алексиеви 

с. Красен
890
кг/дка

ЕТ Йовев 52  

с. Ловчанци
860
кг/дка

Първи май АД  

гр. Силистра
865
кг/дка

Био ООД 
с. Паскалево

930
кг/дка

ЕТ Диян Танев - Агроплод

гр. Нова Загора
1047*

кг/дка

Булгарфлор ЕООД
с. Копринка

777*
кг/дка

Агро Клас 30
с. Черньово

804
кг/дка

ЗП Светлин Сретениев 

с. Владимирово
752
кг/дка

ЗП Светлин Сретениев 

с. Владимирово
870
кг/дка

* при поливни условия * при поливни условия

Plus4GRAIN Plus4GRAIN
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KWS ИНТЕЛИДЖЪНС FAO 420

Могъщ и велик 
Характеристика на хибрида:
n   Вегетационен период 117 - 128 дни
n  Височина на залагане на кочана 81 - 104 см
n  Височина на растението 223 - 278 см 
n  Дебели 18 - 20 многоредови кочани с повече от 43 зърна в реда

Предимства:
n  Покривната обвивка на кочана е полуотворена, което позволява 

по-бързо изпускане на влагата
n  Силно адаптивен в стресови условия в етап наливане на зърното
n  Бърз старт в неблагоприятни условия 
n   Перфектно съотношение между височина на растението и 

височина на залагане на кочана
n  Много добра устойчивост на кореново и стъблено полягане

KWS Интелиджънс показа 
завидна стабилност през 
цялата вегетация, дори в 
най-стресовите моменти от 
развитието на културата  
в тези предизвикателни 
условия на 2022 година. 
Резултатът е 800 кг/дка.  
Аз съм доволен!

КОЛЕГАС FAO 460

Царевица зърно

Царевица зърно

Добив зърно

Стабилност на добива

Изпускане на влага

Характеристики

Начално развитие

Височина на 
растението

Царевица за силаж

Добив зелена маса

Добив сухо вещество

Устойчивост на

Ustilago maidis

Helminthosporium  
turcicum

Fusarium spp

Стъблено полягане

Препоръка

Гъстота на сеитба: 
за зърно
за силаж

6300 - 6700
8000

Брой редове в кочан 16 - 18 - 20

Царевица зърно

Царевица зърно

Добив зърно

Стабилност на добива

Изпускане на влага

Характеристики

Начално развитие

Височина на 
растението

Царевица за силаж

Добив зелена маса

Добив сухо вещество

Устойчивост на

Ustilago maidis

Helminthosporium  
turcicum

Fusarium spp

Стъблено полягане

Препоръка

Гъстота на сеитба 
за зърно 6300 - 6500

Брой редове в кочан 16 - 18 - 20

Колегас е много стабилен 
при сухи условия. Много 
сме доволни от поведението 
му на полето в тази 
„странна“ стопанска година, 
където преваляванията бяха 
много малко и падаха „до 
синора“. 

INITIO третиране  
по заявка възможно третиране  

с Force 20 CS

Бакир Шукри  
Семинвест ООД,  
с. Бели лом

Евгени Таков  
ЕТ Станислав Дечев,  
с. Стамболово

Комита Агро ЕООД

с. Алеково
805
кг/дка

Семинвест ЕООД

с. Бели Лом
800
кг/дка

ЗП Елиан Средков  
с. Якимово

1173
кг/дка

ППОКЧС Земеделец 93

с. Козловец
845
кг/дка

Денислава Агро ЕООД

с. Мокрище
1520*

кг/дка

ЗП Върбан Колчаков

с. Калугерово
1200*

кг/дка

Био ООД 
с. Паскалево

935
кг/дка

ЕТ Диян Танев - Агроплод

гр. Нова Загора
1171*

кг/дка

Гарантиран успех! Стабилен добив! 
Характеристика на хибрида:
n  Вегетационен период 118 - 127 дни
n  Височина на залагане на кочана 88 - 109 см
n  Височина на растението 280 - 296 см 
n  Дебели 16 - 18 - 20 многоредови кочани с повече от 40 зърна в 

реда 

Предимства:
n  Силен и сигурен хибрид за интензивен начин на отглеждане
n  Отличен “Stay Green” ефект, който повишава сухоустойчивостта, 

хибридът може да се използва и за силаж в ранно ФАО 400
n  Здрав и мощен хибрид до края на вегетацията
n  Изравнени кочани, запълнени до върха със зърна
n  Зърното е с високо хектолитрово тегло – по-високи качествени 

показатели
n  Повишена устойчивост на стъблото на пречупване
n  Много добра толерантност на цветна главня

Комита Агро ЕООД

с. Алеково
879
кг/дка

Марад Агро 

с. Юпер
800
кг/дка

Надежда 2008 ООД

с. Белцов
950
кг/дка

ЗП Елиан Средков  
с. Якимово

963
кг/дка

Касий 2012 ЕООД 

с. Лехчево
965
кг/дка

Агростар 2009

с. Ставерци
790
кг/дка

ЗП Марин Филчев

с. Флорентин
1280

кг/дка

Био ООД 
с. Паскалево

970
кг/дка

Булгарфлор ЕООД
с. Копринка

880*
кг/дка

ППОКЧС Земеделец 93

с. Козловец
852
кг/дка

ЕТ Станислав Дечев 

с. Стамболово
890
кг/дка

Денислава Агро ЕООД

с. Мокрище
1740*

кг/дка

ЕкоБулГрейн ЕООД

с. Дъбравино
1087

кг/дка

Грийн Мастер ЕООД

с. Варвара
1306*

кг/дка

Грийн Мастер ЕООД

с. Варвара
1080*

кг/дка

ЕТ Диян Танев - Агроплод

гр. Нова Загора
1250*

кг/дка

СИМ ЕООД  
с. Сталийска махала

934
кг/дка

Биволари ЕООД

с. Комощица
897
кг/дка

Жътва масови полета 2022

Жътва демо опити 2022

* при поливни условия

Жътва масови полета 2022

Жътва демо опити 2022

* при поливни условия

Plus4GRAIN Plus4GRAIN

INITIO третиране  
по заявка възможно третиране  

с Force 20 CS
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KWS ЛАУРО  FAO 310

Хипогени за успех
Характеристика на хибрида:
n   Вегетационен период 113 - 120 дни
n   Височина на залагане на кочана 93 - 114 см
n   Височина на растението - средновисок 242 - 278 см
n   Балансирани 16 - 18 редови кочани с 37 - 41 брой зърна в реда

Предимства:
n  Нова генерация хибрид от програмата СlimaСONTROL3,  

с отлична толерантност на стресови и сухи условия
n  Висок и стабилен добивен потенциал
n  Много добре развити и здрави корени, стъбло и листа
n  Зърно - тип конски зъб, жълто с висок хектолитър
n  Подходящ за максимални добиви при оптимални и сухи условия

KWS ХИПОЛИТО FAO 350

Царевица зърно

Царевица зърно

Добив зърно

Стабилност на добива

Изпускане на влага

Характеристики

Начално развитие

Височина на 
растението

Царевица за силаж

Добив зелена маса

Добив сухо вещество

Устойчивост на

Ustilago maidis

Helminthosporium  
turcicum

Fusarium spp

Стъблено полягане

Препоръка

Гъстота на сеитба 
за зърно 6700 - 7500

Брой редове в кочан 14 - 16

Царевица зърно

Царевица зърно

Добив зърно

Стабилност на добива

Изпускане на влага

Характеристики

Начално развитие

Височина на 
растението

Царевица за силаж

Добив зелена маса

Добив сухо вещество

Устойчивост на

Ustilago maidis

Helminthosporium  
turcicum

Fusarium spp

Стъблено полягане

Препоръка

Гъстота на сеитба 
за зърно 6500 - 7000

Брой редове в кочан 16 - 18

През 2022 г. засях, 
наблюдавах и ожънах  
14 хибрида на КВС.  
С най-висок добив се 
представи новият  
KWS Хиполито с 10,7% 
влажност на зърното.  
Има стегнати 18-редови 
кочани с едро жълто зърно 
и висок хектолитър.

НОВ INITIO третиране

Новият титан в група 300 с 
очертаващо се блестящо 
бъдеще и като основна, и 
като втора култура. В гена 
му е заложен потенциал за 
лидер, както и качества за 
първенец. Доверете му се...

Радка Иванова  
Търговски представител 
Плевен, Ловеч

Диян Танев 
Агроплод ООД, 
гр. Нова Загора 

Комита Агро ЕООД

с. Алеково
837
кг/дка

Жътва масови полета 2022

Жътва демо опити 2022

ЗП Елиан Средков  
с. Якимово

975
кг/дка

ППОКЧС Земеделец 93

с. Козловец
740
кг/дка

ЕТ Диян Танев - Агроплод

гр. Нова Загора
929*
кг/дка

Био ООД 
с. Паскалево

840
кг/дка

Булгарфлор ЕООД
с. Копринка

797*
кг/дка

ЕТ Ерато-Светла Николова 

с. Вързулица
768
кг/дка

Стабилен добив в екстремална среда 
Характеристика на хибрида:
n  Вегетационен период 98 - 105 дни
n  Височина на залагане на кочана 88 - 104 см
n  Средновисок хибрид 230 - 260 см
n  Балансирани 14 - 16 редови кочани с 34 - 38 брой зърна в ред 

Предимства:
n  Нов ранен хибрид от програмата ClimaCONTROL3 
n  Подходящ както за ранна, така и за късна сеитба със стабилен 

добив при сухи стресови условия
n  Подходящ за отглеждане в цялата страна, както за основна,  

така и втора култура, и при полета с високо надморско равнище
n  Добивният потенциал слабо се влияе от условията на средата  

при екстремно сухи години
n  Издържа на високи температури и през трите фази на  

интензивен растеж, цъфтеж и до фаза наливане на зърното

Комита Агро ЕООД

с. Алеково
847
кг/дка

Вили Агро 2016  

гр. Павликени
700
кг/дка

Жътва масови полета 2022

Жътва демо опити 2022

ЗП Елиан Средков  
с. Якимово

1088
кг/дка ЗП Иван Блажев 

с. Караманово
740
кг/дка

Био ООД 
с. Паскалево

929
кг/дка

ЕТ Жеко Жеков
с. Гешаново

720
кг/дка

ЕТ Диян Танев - Агроплод

гр. Нова Загора
1288*

кг/дка

ЕТ Кинов
с. Спасово

771
кг/дка

Булгарфлор ЕООД
с. Копринка

953*
кг/дка

ЗП Светлин Сретениев 

с. Владимирово
812
кг/дка

ЗП Светлин Сретениев 

с. Владимирово
820
кг/дка

* при поливни условия * при поливни условия

ClimaCONTROL3 ClimaCONTROL3

Агро Клас 30
с. Черньово

795
кг/дка

INITIO третиране  
по заявка възможно третиране  

с Force 20 CS
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KWS АКУСТИКА  FAO 370

Живот без стрес 
Характеристика на хибрида:
n  Вегетационен период 117 - 122 дни
n  Височина на залагане на кочана 83 - 104 см
n  Височина на растението 262 - 280 см
n  Балансирани 16 - 18 редови кочани с 37 - 41 брой зърна в реда 

Предимства:
n  Хибрид за минимизиране на риска и максимизиране на добивния 

потенциал от декар
n  В 80% при сухи условия и 50% при оптимални условия на 

отглеждане превишават по добив стандартите, с които се 
сравняват в група 380

n  Тъмнозелени листа, които трудно се усукват при суша
n  По-добре усвоява водата и хранителните вещества от почвата 

при стресови и неблагоприятни климатични условия –  
по-висок добив

KWS ИНКАНТО FAO 390

Царевица зърно

Царевица зърно

Добив зърно

Стабилност на добива

Изпускане на влага

Характеристики

Начално развитие

Височина на 
растението

Царевица за силаж

Добив зелена маса

Добив сухо вещество

Устойчивост на

Ustilago maidis

Helminthosporium  
turcicum

Fusarium spp

Стъблено полягане

Препоръка

Гъстота на сеитба 
за зърно 6300 - 7000

Брой редове в кочан 16 - 18

Царевица зърно

Царевица зърно

Добив зърно

Стабилност на добива

Изпускане на влага

Характеристики

Начално развитие

Височина на 
растението

Царевица за силаж

Добив зелена маса

Добив сухо вещество

Устойчивост на

Ustilago maidis

Helminthosporium  
turcicum

Fusarium spp

Стъблено полягане

Препоръка

Гъстота на сеитба 
за зърно 6500 - 7000

Брой редове в кочан 16 - 18 - 20

KWS Инканто е съвременен 
царевичен хибрид с 
комплексни качества.
Основният фокус в 
генетиката е, че  
KWS Инканто е специално 
разработен за условията на 
суша, като доказа 
качествата си не само с  
по-висок добив от 
конкурентни продукти в 
области с ограничени 
валежи и водни ресурси, но 
също и в райони с нормални 
валежи.

НОВINITIO третиране INITIO третиране

Светослав Серафимов 
Продуктов Мениджър

KWS Акустика е един от 
хибридите, който засях на 
моите полета тази година. 
Отличен хибрид с мощно 
растение и голям потенциал 
за добив при изключително 
неблагоприятни условия.
Доволен съм от селекцията 
на КВС, като тази година 
също традиционно имам 
KWS Смарагд, Колегас и 
новия хибрид KWS Адвизио.

Комита Агро ЕООД

с. Алеково
844
кг/дка

Жътва масови полета 2022

Жътва демо опити 2022

ЕТ Диян Танев - Агроплод

гр. Нова Загора
964*
кг/дка

Био ООД 
с. Паскалево

905
кг/дка

ЗП Светлин Сретениев 

с. Владимирово
816
кг/дка

Комита Агро ЕООД

с. Алеково
860
кг/дка

Жътва масови полета 2022

Жътва демо опити 2022

ЗП Елиан Средков  
с. Якимово

1210
кг/дка

Био ООД 
с. Паскалево

935
кг/дка

ЕТ Диян Танев - Агроплод

гр. Нова Загора
1054*

кг/дка

Впечатлява с качество и добив
Характеристика на хибрида:
n   Вегетационен период 118 - 126 дни
n   Височина на залагане на кочана 90 - 115 см
n   Височина на растението - средновисок 260 - 280 см 
n   До върха озърнени 16 - 18 - 20 редови кочани
n   Зърно - тип конски зъб, кехлибарено с високо хектолитрово 

тегло

Предимства:
n  Силни резултати и отлична стабилност в изхранване на зърното 

при засушаване
n  Висок хектолитър и добра толерантност на болести
n  Мощни и здрави растения
n  Средно висок с изравнени растения с висока адаптивност при 

различни почвени типове
n  Много бързо изпускане на влагата след физиологична зрялост
n  Стабилен добив и ниска влага по време на жътва

ППОКЧС Земеделец 93

с. Козловец
805
кг/дка

Иван Андреев
Ивком ЕООД,
с. Сандрово

* при поливни условия * при поливни условия

ClimaCONTROL3 ClimaCONTROL3

Агро Клас 30
с. Черньово

815
кг/дка
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KWS АЛМАНЦО  FAO 400

KWS Алманцо е такова 
попълнение в нашето 
портфолио, което пасва 
навсякъде. Изключително
пластичен по отношение на 
интензивност на отглеждане 
и почвен тип. Тази година, 
дори в условия на 
продължителен стрес по 
време на опрашване 
получихме отлични 
резултати.

KWS АДВИЗИО FAO 450

Царевица зърно

Царевица зърно

Добив зърно

Стабилност на добива

Изпускане на влага

Характеристики

Начално развитие

Височина на 
растението

Царевица за силаж

Добив зелена маса

Добив сухо вещество

Устойчивост на

Ustilago maidis

Helminthosporium  
turcicum

Fusarium spp

Стъблено полягане

Препоръка

Гъстота на сеитба 
за зърно 6300 - 7000

Брой редове в кочан 16 - 18 - 20

Царевица зърно

Царевица зърно

Добив зърно

Стабилност на добива

Изпускане на влага

Характеристики

Начално развитие

Височина на 
растението

Царевица за силаж

Добив зелена маса

Добив сухо вещество

Устойчивост на

Ustilago maidis

Helminthosporium  
turcicum

Fusarium spp

Стъблено полягане

Препоръка

Гъстота на сеитба 
за зърно 6300 - 6700

Брой редове в кочан 16 - 18 - 20

KWS Адвизио е хибрид от 
ново поколение с отлично 
представяне от сеитба до 
жътва. Впечатляващ 
добивен потенциал, 
разкриващ се дори и при 
стресови условия. За 
поредна година ще заложа 
на КВС.

INITIO третиране

Марина Ангелова 
Търговски представител 
Разград, Търговище

Красимир Тодоров  
ЗП Елиан Средков,  
с. Якимово

Комита Агро ЕООД

с. Алеково
821
кг/дка

Жътва масови полета 2022

Жътва демо опити 2022

ЕТ Диян Танев - Агроплод

гр. Нова Загора
1114*

кг/дка

Био ООД 
с. Паскалево

935
кг/дка

Новата генерация хибриди - сигурен успех 
Характеристика на хибрида:
n  Вегетационен период 121 - 126 дни
n  Височина на залагане на кочана 90 - 108 см
n  Височина на растението - средновисок 260 - 280 см 
n  До върха озърнени 16 - 18 - 20 редови кочани
n  Зърно - тип конски зъб, кехлибарено с високо  

хектолитрово тегло

Предимства:
n  Високи резултати и отлична стабилност при засушаване
n  Адаптивност, висок хектолитър и толерантност на болести
n  Висока маса на 1000 семена
n  Средновисок с изравнени растения със силна пластичност при 

различни почвени типове
n  Много бързо изпускане на влагата след физиологична зрялост
n  За максимален добив и ниска влага по време на жътва

ППОКЧС Земеделец 93

с. Козловец
823
кг/дка

ЗП Елиан Средков  
с. Якимово

1326
кг/дка СИМ ЕООД  

с. Сталийска махала
757
кг/дка

Комита Агро ЕООД

с. Алеково
896
кг/дка

Агростар 2009

с. Ставерци
710
кг/дка

Жътва масови полета 2022

Жътва демо опити 2022

ЗП Елиан Средков  
с. Якимово

1298
кг/дка

Био ООД 
с. Паскалево

1000
кг/дка

ЕТ Диян Танев - Агроплод

гр. Нова Загора
1130*

кг/дка

Булгарфлор ЕООД
с. Копринка

751*
кг/дка

Нова генетика за рекорди
Характеристика на хибрида:
n   Вегетационен период 127 - 131 дни
n   Височина на залагане на кочана 96 - 109 см
n   Средновисоки растения с много здраво стъбло 270 -290 см 
n   Дебели 16 - 18 - 20 многоредови кочани с повече от 40 зърна в реда
n   Зърно - тип конски зъб, кехлибарено с високо хектолитрово 

тегло

Предимства:
n  Изключително висок и стабилен добивен потенциал, 

включително при сухи стресови условия в сравнение с 
предишното поколение хибриди

n  Много по-бързо изпускане на влагата при достигане на 
физиологична зрялост

n  Изключително толерантен към високи температури през  
периода на цъфтеж и наливане на зърното

n  Подходящ за отглеждане в цялата страна за максимални  
добиви при сухи стресови и оптимални условия

ППОКЧС Земеделец 93

с. Козловец
852
кг/дка

ОППК Възраждене 92

с. Караисен
727
кг/дка

ЕТ Ерато-Светла Николова 

с. Вързулица
774
кг/дка

ЗП Светлин Сретениев 

с. Владимирово
826
кг/дка

ЗП Светлин Сретениев 

с. Владимирово
798
кг/дка

* при поливни условия * при поливни условия

ClimaCONTROL3 ClimaCONTROL3

INITIO третиране  
по заявка възможно третиране  

с Force 20 CS
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KWS АДНАНО  FAO 480

Царевица зърно

Царевица зърно

Добив зърно

Стабилност на добива

Изпускане на влага

Характеристики

Начално развитие

Височина на 
растението

Царевица за силаж

Добив зелена маса

Добив сухо вещество

Устойчивост на

Ustilago maidis

Helminthosporium  
turcicum

Fusarium spp

Стъблено полягане

Препоръка

Гъстота на сеитба 
за зърно 6300 - 6700

Брой редове в кочан 16 - 18 - 20

НОВ INITIO третиране

Новата перла в селекцията 
на КВС царевични хибриди. 
Среднокъсен хибрид, с 
изключително поведение на 
полето- бърз старт, силно 
развитие през вегетацията,
много добра толерантност 
към стрес и суша.
За сезон 2022 – много силни 
резултати от опитните 
полета в Централна Северна 
България. Хибридът отчете 
най-високите резултати от 
всички хибриди, с които бе 
на полето – на КВС и на 
конкуренцията.

Комита Агро ЕООД

с. Алеково
909
кг/дка

Жътва масови полета 2022

Жътва демо опити 2022

ЕТ Диян Танев - Агроплод

гр. Нова Загора
1179*

кг/дка

Био ООД 
с. Паскалево

1011
кг/дка

Лудогорско Зърно

с. Пристое
746
кг/дка

ЗП Елиан Средков  
с. Якимово

859
кг/дка

ЕТ Ерато-Светла Николова 

с. Вързулица
958
кг/дка

Високи добиви при силно стресови условия 
Характеристика на хибрида:
n  Вегетационен период 128 - 133 дни
n  Височина на залагане на кочана 95 - 110 см
n  Средновисоки растения 270 - 290 см 
n  Дебели 16 - 18 - 20 многоредови кочани с повече от 40 зърна  

в реда
n  Зърно - тип конски зъб, кехлибарено с високо  

хектолитрово тегло

Предимства:
n  Висок и стабилен добивен потенциал при сухи стресови условия 

на средата 
n  По-бързо изпускане на влагата при достигане на физиологична 

зрялост от група 480 ФАО
n  Много мощна и здрава коренова система
n  През периода на цъфтеж и наливане на зърното слабо се влияе 

от високите температури
Владимир Радоев 
Търговски представител 
Велико Търново, Габрово

ЗП Светлин Сретениев 

с. Владимирово
844
кг/дка

* при поливни условия

ClimaCONTROL3
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KWS КАМИЛО KWS 2370FAO 260 FAO 260

Осигурете си ранно спокойствие 
Характеристика на хибрида:
n  Вегетационен период 95 - 105 дни
n  Височина на залагане на кочана 85 - 95 см
n  Нисък хибрид 220 - 240 см
n  Балансирани 14 - 16 редови кочани с 36 - 40 брой зърна в ред 

Предимства:
n  Ранен хибрид с червено зърно
n  Разтеглив период на сеитба със стабилен добивен потенциал, 

включително при сухи стресови условия
n  Подходящ за отглеждане в цялата страна както за основна,  

така и втора култура
n  Добивният потенциал не отстъпва на хибридите от ранно  

ФАО 300
n  Издържа на високи температури

Ранният шампион 
Характеристика на хибрида:
n  Вегетационен период 98 - 105 дни
n  Височина на залагане на кочана 100 - 110 см
n  Височина на растението 275 - 290 см
n  Хибрид с повишено съдържание на протеини - 9,65** 

Предимства:
n  Отлични резултати при засушливи почви
n  Подходящ за интензивно отглеждане
n  Ранен хибрид, създаден за сухи условия с изтеглен  

период на цъфтеж
n  Подходящ за втора култура

третиран с REDIGO M

Царевица зърно

Царевица зърно

Добив зърно

Стабилност на добива

Изпускане на влага

Характеристики

Начално развитие

Височина на 
растението

Царевица за силаж

Добив зелена маса

Добив сухо вещество

Устойчивост на

Ustilago maidis

Helminthosporium  
turcicum

Fusarium spp

Стъблено полягане

Препоръка

Гъстота на сеитба 
за зърно 6700 - 7500

Брой редове в кочан 14 - 16

Царевица зърно

Царевица зърно

Добив зърно

Стабилност на добива

Изпускане на влага

Характеристики

Начално развитие

Височина на 
растението

Царевица за силаж

Добив зелена маса

Добив сухо вещество

Устойчивост на

Ustilago maidis

Helminthosporium  
turcicum

Fusarium spp

Стъблено полягане

Препоръка

Гъстота на сеитба 
за зърно 6700 - 7200

Брой редове в кочан 14 - 16

INITIO третиране

Искате хибрид от група 200! 
Вашият хибрид е KWS Камило.  
Той е хибрид, при който е 
съчетано всичко най-добро от 
родителските линии - високият 
добивен потенциал на 
майчината и ранозрелостта на 
бащината. Подходящ е както за 
втора, така и за основна 
култура. Не гледайте ФАО 
групата, вижте резултатите.

Сея KWS 2370 от три години 
и ще продължавам, защото 
е най-подходящ за 
интензивно отглеждане в 
моето землище. През  
2022 г. постигнах среден 
добив от 1370 кг от декар 
при поливни условия на 
песъчливи почви. Става и за 
втора култура, и за райони с 
висока надморска височина. 

Младен Величков 
Грийн Mастер ЕООД, 
с. Варвара

Георги Петков
Търговски представител 
Добрич

** Пробите за протеин са взети и измерени от демо опит при с. Безводица за 2015 г. и са приравнени 
към 14% стандартна влага от оторизирана лаборатория.

ЕТ Диян Танев -  Агроплод
гр. Нова Загора

1031* кг/дка
Грийн Мастер ЕООД
с. Варвара

1370* кг/дка

* при поливни условия

STABLE ECONOMY
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Устойчива генетика за стресови условия 
Характеристика на хибрида:
n   Вегетационен период 118 - 125 дни
n   Височина на залагане на кочана 105 - 110 см
n   Височина на растението 275 - 290 см

Предимства:
n  Подходящ за интензивно отглеждане
n   Нов хибрид, създаден за сухи условия с изтеглен период  

на цъфтеж
n  Мощни растения със силни многоредови кочани
n   Хибридът е подходящ и за по-ниска сеитбена норма при 

неподходящи условия
n  Силно изразена толерантност към фузариоза по кочана

Уникални добиви за ранна жътва 
Характеристика на хибрида:
n  Вегетационен период 101 - 120 дни
n  Височина на залагане на кочана 69 - 109 см
n  Височина на растението 232 - 270 см
n  Балансиран 14 - 16 редови кочан с 36 - 43 брой зърна в реда

Предимства:
n  Силно адаптивен в стресови условия в етап наливане на зърното
n  Ранен хибрид за производство на зърно в средата на  

група ФAO 300
n  Много добра сухоустойчивост
n  Подходящ за ранна сеитба
n  Силно развита коренова система
n  Стабилен добив при различни климатични условия

КАПИТОЛИС FAO 380KWS СМАРАГД FAO 330

Царевица зърно

Царевица зърно

Добив зърно

Стабилност на добива

Изпускане на влага

Характеристики

Начално развитие

Височина на 
растението

Царевица за силаж

Добив зелена маса

Добив сухо вещество

Устойчивост на

Ustilago maidis

Helminthosporium  
turcicum

Fusarium spp

Стъблено полягане

Препоръка

Гъстота на сеитба 
за зърно 6000 - 6500

Брой редове в кочан 16 - 18

Царевица зърно

Царевица зърно

Добив зърно

Стабилност на добива

Изпускане на влага

Характеристики

Начално развитие

Височина на 
растението

Царевица за силаж

Добив зелена маса

Добив сухо вещество

Устойчивост на

Ustilago maidis

Helminthosporium  
turcicum

Fusarium spp

Стъблено полягане

Препоръка

Гъстота на сеитба 
за зърно 6700 - 7000

Брой редове в кочан 14 - 16

KWS Смарагд е хибрид, 
който присъства на 
полетата на ЗК Генерал 
Атила Зафиров -  
с. Зафирово вече трета 
стопанска година. Доказал 
и утвърдил се през годините 
с висок добив и 
ефективност дори и при 
екстремни и трудни 
условия, каквито бяха и 
през тази година. Отличен 
избор за стабилни и отлични 
резултати!

INITIO третиранеINITIO третиране

Петко Петков  
ЗК Генерал Атила Зафиров, 
с. Зафирово 

Капитолис е хибрид, който 
е незаменим в нашето 
земеделие. Хибрид, който 
през годините се доказа при 
различни климатични 
условия в района на 
Силистра. Капитолис 
показа, че не се страхува от 
климата. Той е като дялан 
камък. Подходящ за 
различни почвено-
климатични условия. Няма 
да ви предаде, както и 
никой от хибридите на КВС.

Жътва масови полета 2022

Жътва демо опити 2022

ЗП Светлин Сретениев 

с. Владимирово
734
кг/дка

ЕТ Диян Танев - Агроплод

гр. Нова Загора
1033*

кг/дка

Био ООД 
с. Паскалево

809
кг/дка

Булгарфлор ЕООД
с. Копринка

964*
кг/дка

Комита Агро ЕООД

с. Алеково
778
кг/дка

ЕТ Виктория - Ирена Симова

с. Комощица
750
кг/дка

Жътва масови полета 2022

Жътва демо опити 2022

ЗП Елиан Средков  
с. Якимово

984
кг/дка

Био ООД 
с. Паскалево

863
кг/дка

ЕТ Диян Танев - Агроплод

гр. Нова Загора
1133*

кг/дка

ППОКЧС Земеделец 93

с. Козловец
825
кг/дка

ППОКЧС Земеделец 93

с. Козловец
730
кг/дка

* при поливни условия * при поливни условия

ЗП Светлин Сретениев 

с. Владимирово
754
кг/дка

Андрей Андреев  
Първи май АД, 
гр. Силистра 

STABLE STABLE
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Изцяло балансиран 
Характеристика на хибрида:
n  Вегетационен период 125 - 130 дни 
n  Високо растение с широки масленозелени изправени листа

Предимства:
n  Висока устойчивост при условия на стрес
n   Висок добивен потенциал с бързо освобождаване на влага
n  Многофункционална употреба с предназначение: за зърно,  

силаж и биогаз
n  Отлична приспособимост към различни условия на отглеждане
n  Стабилен и сигурен с добър “Stay green” ефект

БАЛАСКО FAO 430

Царевица зърно

Царевица зърно

Добив зърно

Стабилност на добива

Изпускане на влага

Характеристики

Начално развитие

Височина на 
растението

Царевица за силаж

Добив зелена маса

Добив сухо вещество

Устойчивост на

Ustilago maidis

Helminthosporium  
turcicum

Fusarium spp

Стъблено полягане

Препоръка

Гъстота на сеитба: 
за зърно
за силаж

6000 - 6500
8000

Брой редове в кочан 16 - 18

третиран с REDIGO M

Мощно растение със сухо зърно 
Характеристика на хибрида:
n  Вегетационен период 127 - 130 дни 
n  Високо растение с мечовидно прибрана позиция на листата

Предимства:
n  Дълбоки и силни корени, благодарение на които хибридът 

запазва свежест при високата температура
n   Тежко зърно с висока хектолитрова маса
n   Високите стъбла съдържат еластични елементи, които са 

необходими за намаляване на възможността за пречупване
n  Подходящ за по-студени и тежки почви

КОНФИТЕС FAO 450

Царевица зърно

Царевица зърно

Добив зърно

Стабилност на добива

Изпускане на влага

Характеристики

Начално развитие

Височина на 
растението

Царевица за силаж

Добив зелена маса

Добив сухо вещество

Устойчивост на

Ustilago maidis

Helminthosporium  
turcicum

Fusarium spp

Стъблено полягане

Препоръка

Гъстота на сеитба 
за зърно 6000 - 6500

Брой редове в кочан 16 - 18

Хибрид от късна група 400 с 
изключително благоприятно 
съотношение добив и 
изпускане на влага при 
достигане на физиологична 
зрялост. Добре балансирано 
растение с мощна коренова 
система. Конфитес е 
хибрид, който остави и 
продължава да оставя 
следа след себе си!

третиран с REDIGO M

Грета Георгиева  
Търговски представител 
Русе, Силистра 

От две години сея Баласко 
за силаж и съм много 
доволен. Растенията са 
високи, добре облистени, с 
продължителен “Stay green“ 
ефект и не прегарят на 
високите летни 
температури.

Петър Желязков 
ЕТ Урожай 64 – Петър Желязков,
с. Червен

ECONOMY ECONOMY
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За перфектен силаж с качествено зърно
Характеристика на хибрида:
n   Вегетационен период 130 - 135 дни
n   Височина на залагане на кочана 110 - 120 см
n   Високи растения с много здраво стъбло 280 - 310 см

Предимства:
n  Мощни и здрави, добре облистени растения
n  Отличен “Stay green” ефект със 100% озърняване на кочана
n  Бавното изпускане на влагата удължава оптималното време за 

производство на силаж
n  Балансираното съдържание на протеин, нишесте и лигнини 

осигурява на зърното отлична смилаемост с висока хранителна 
стойност при животните

n  Да се прилага интензивна технология на отглеждане на 
плодородни и добре запасени почви

KWS ЛУКАС FAO 530

Царевица зърно

Царевица зърно

Добив зърно

Стабилност на добива

Изпускане на влага

Характеристики

Начално развитие

Височина на 
растението

Царевица за силаж

Добив зелена маса

Добив сухо вещество

Устойчивост на

Ustilago maidis

Helminthosporium  
turcicum

Fusarium spp

Стъблено полягане

Препоръка

Гъстота на сеитба: 
за зърно
за силаж

5300 - 5800
7500 - 9000

Брой редове в кочан 16 - 18

От няколко години сея 
хибридите на КВС за зърно 
и силаж. Тази година за 
първи път засях новия 
хибрид за силаж  
KWS Лукас. Хибридът се 
представи отлично предвид 
региона и метеорологичните 
условия. Това, което ми 
направи впечатление, е 
продължителният Staygreen 
ефект. Със сигурност ще 
заложа на KWS Лукас и 
следващата година.

третиран с REDIGO M

Императорът на силажа 
Характеристика на хибрида:
n  Вегетационен период 133 - 135 дни
n  Височина на залагане на кочана над 95 см
n  Мощна и дълбока коренова система
n   Позицията на листата е полуизправена
n   Напълно озърнени 18 - 20 - 22 редови кочани

Предимства:
n   Много високо съдържание на протеин, което прави високото 

качество на силажа
n    Хибрид за многофункционална употреба
n    Хомогенно поникване
n   Толерантен към основните болести

МИКАДО FAO 600

Царевица зърно

Царевица зърно

Добив зърно

Стабилност на добива

Изпускане на влага

Характеристики

Начално развитие

Височина на 
растението

Царевица за силаж

Добив зелена маса

Добив сухо вещество

Устойчивост на

Ustilago maidis

Helminthosporium  
turcicum

Fusarium spp

Стъблено полягане

Препоръка

Гъстота на сеитба: 
за зърно
за силаж

5300 - 5800
7500 - 9000

Брой редове в кочан 18 - 20 - 22

третиран с REDIGO M

Велизар Велизаров 
Агроланд ООД,  
гр. Хаджидимово

Микадо от първото 
използване и до ден днешен 
е основният хибрид при 
силажна царевица в нашето 
стопанство. Заради ранната 
сеитба, високия добивен 
потенциал, много добрата 
хранителна стойност и  
по-разтегливия период  
на силажиране.

силаж 
т/дка

Асеница 96 ООД
гр. Асеновград

5,4 силаж 
т/дка

ЗП Аргил Илиев
гр. Съединение

5,8 силаж 
т/дка

Агро Стоев ЕООД 
с. Динката

7,2

Захари Борачев  
Агрозах, 
с. Тодор Икономово 

Best4MILK Best4MILK

Агроланд ООД
гр. Хаджидимово

5,8 силаж 
т/дка
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Висококачествен хибрид за силаж и биогаз
Характеристика на хибрида:
n  Вегетационен период 135 - 139 дни
n  Височина на залагане на кочана 100 - 110 см
n  Високи растения 290 - 320 см 
n  18 - 20 многоредови кочани с повече от 40 зърна в реда
n  Зърно - тип конски зъб, с високо хектолитрово тегло

Предимства:
n  Висок и стабилен добивен потенциал при напояване и влажни 

условия на средата
n  Широки, мощни листа в облистено растение
n  Висока смилаемост с отлично съотношение на скорбяла и 

мазнини
n  Подходящ за отглеждане в цялата страна за максимални  

добиви от силаж и биогаз при средни инвестиции

КАЛУМЕТ FAO 700

Царевица зърно

Царевица зърно

Добив зърно

Стабилност на добива

Изпускане на влага

Характеристики

Начално развитие

Височина на 
растението

Царевица за силаж

Добив зелена маса

Добив сухо вещество

Устойчивост на

Ustilago maidis

Helminthosporium  
turcicum

Fusarium spp

Стъблено полягане

Препоръка

Гъстота на сеитба: 
за зърно
за силаж

5300 - 5800
7500 - 8000

Брой редове в кочан 18 - 20

НОВ

Калумет...благодарен съм, че 
се доверих на този хибрид. Не 
само не ме разочарова, но 
останах възхитен от 
поведението му на полето при 
тази тотална суша и най-вече 
от резултатите, които показа.
Биогаз инсталацията ни е 
обезпечена и ще работи с 
пълен капацитет. Но защо 
трябва да говоря само за 
Калумет... Ами Микадо, ами  
KWS Лукас. Tова, колеги, са 
хибридите за силаж.  
Няма други!

ЗП Аргил Илиев
гр. Съединение

5,6 силаж 
т/дка

Генади Атанасов
Атанасов Биоинженеринг,  
с. Карапелит

Best4MILK

третиран с REDIGO M
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STABLE KWS КАМИЛО 260 6700 - 7500 8500 - 9000

ECONOMY KWS 2370 260 6700 - 7200 8500 - 9000

CLIMACONTROL3 KWS ЛАУРО 310 6700 - 7500 8500

STABLE KWS СМАРАГД 330 6700 - 7000 8500

PLUS4GRAIN KWS АДОНИСИО 340 6500 - 7000 8500

CLIMACONTROL3 KWS ХИПОЛИТО 350 6500 - 7000 8500

PLUS4GRAIN KWS КАШМИР 360 6500 - 7000 8500

CLIMACONTROL3 KWS АКУСТИКА 370 6500 - 7000 8500

STABLE КАПИТОЛИС 380 6000 - 6500 8500

CLIMACONTROL3 KWS ИНКАНТО 390 6500 - 7000 8000

CLIMACONTROL3 KWS АЛМАНЦО 400 6300 - 7000 8000

PLUS4GRAIN
КWS 
ИНТЕЛИДЖЪНС 420 6300 - 6700 8000

ECONOMY БАЛАСКО 430 6000 - 6500 8000

CLIMACONTROL3 KWS АДВИЗИО 450 6300 - 6700 8000

ECONOMY КОНФИТЕС 450 6000 - 6500 8000

PLUS4GRAIN КОЛЕГАС 460 6300 - 6500 8000

CLIMACONTROL3 KWS АДНАНО 480 6300 - 6700 8000

BEST4MILK KWS ЛУКАС 530 5300 - 5800 7500 - 9000

BEST4MILK МИКАДО 600 5300 - 5800 7500 - 9000

BEST4MILK КАЛУМЕТ 700 5500 - 6000 7500
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14-16 73,3 360 - 380 8,00 76-78 3,65 30

14 - 16 73,3 360 - 380 8,96 77,90 3,65 31

14 - 16 74 360 - 380 7,80 76-78 3,55 22

16 - 18 78,8 380 - 390 8,70 77,11 3,97 32

16 - 18 76 380 - 400 7,50 76-79 3,48 18

16 - 18 77,9 380 - 400 8,20 76-79 3,44 23

16  - 18 76,9 380 - 400 8,99 78,43 3,44 19

16 - 18 77 380 - 400 8,34 73,00 3,30 24

16 - 18 76,9 380 - 400 8,89 72,28 3,27 33

16 - 18 - 20 78 410 7,40 76-80 3,64 25

16 - 18 - 20 79 380 - 400 8,30 76-80 3,30 26

16 - 18 - 20 80,1 390 - 410 8,20 74,90 3,00 20

16 - 18 75,8 360 - 380 8,63 74,65 3,72 34

16 - 18 - 20 80,1 390 - 430 8,20 76-79 3,00 27

16 - 18 75,7 370 - 390 8,68 74,92 3,37 35

16 - 18 - 20 80 380 - 400 8,90 75,66 3,11 21

16 - 18 - 20 80 390 - 430 7,70 75-80 3,11 28

16-18 - 20 74,8 360 - 410 8,5 - 8,9 79-81 3,21 36

16 - 18 - 20 74,8 390 - 410 9,86 81,75 2,92 37

16 - 18 - 20 78 360 - 430 8,00 78-81 3,50 38

отличен добър слаб

  

НОВ

НОВ

НОВ

НОВ

НОВ
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Слънчогледови  
хибриди
SUVEX SU
ARNETES SU 
ORIENTES SU
FURIOUS CLP  
DELICIO CLP HO
KWS ACHILLES CLP
KWS ACER CL
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Най-новото попълнение на 
КВС в технологията на 
Трибенурон – Метил 
толерантни хибриди. 
Притежава силен старт с 
еластично здраво стъбло, 
без стрес при третирането с 
хербициди. Устойчив е на 
раса F – Синя китка, което 
го прави подходящ за 
всички региони в страната. 
Доказан висок добив в 
региони с изразено силно 
засушаване.

ARNETES SU НОВ

Характеристика на хибрида:
n  Средновисок 170 - 190 см
n  Позиция на питата - полунаведена 
n  Физиологична зрялост – среднокъсен хибрид
n  Потенциал за масленост 44 - 46%
n  Отлична озърненост в центъра
n  Здрави растения до жътва

Предимства:
n  Нов ТМ устойчив хибрид
n  Резистентен на Синя китка –  раса А/F
n  Подходящ за стресови и сухи климатични райони
n  Високо ниво на толерантност към Мана по слънчогледа –  

раса М9
n  Висока устойчивост на стъблото срещу пречупване

Добив и качество

Добивен потенциал

Съдържание на масло
в семката
Устойчивост на 
полягане

Устойчивост на Мана M9

Устойчивост на Фома

Устойчивост на 
Фомопсис
Устойчивост на  
Синя китка

А/F

Подходящ за

сухи и песъчливи почви

влажни и студени 
почви

Препоръка

Сеитбена норма  
растения/дка 5900 - 6300

третиран с фунгицид третиран с фунгицид

Светослав Серафимов 
Продуктов Мениджър

Suvex е новата звезда в сегмента 
на SU толерантните хибриди. 
Подходящ е за плодородни 
почви при интензивна технология 
на отглеждане. На всички опитни 
полета превъзхождаше както 
хибридите от настоящото ни 
портфолио, така и конкурентните 
хибриди. Съществено беше 
предимството при полета с 
добър потенциал за добив и 
висок производствен профил.  
С този хибрид KWS представя на 
пазара един от новите лидери в 
сегмента.

SUVEX SU НОВ

Характеристика на хибрида:
n  Средновисок до висок 180 - 205 см
n  Позиция на питата - полуизправена 
n  Физиологична зрялост – средноранен хибрид
n  Потенциал за масленост 44 - 46%
n  Отлична озърненост в центъра
n  Растения със здрава и широка петура на листа

Предимства:
n  Нов ТМ устойчив хибрид със стабилни и високи добиви
n  Подходящ както за интензивно, така и за екстензивно 

отглеждане
n  Резистентен на Синя китка –  раса А/F
n  Подходящ за стресови и сухи климатични райони
n  Високо ниво на толерантност към Мана по слънчогледа –  

раса М9
n  Висока устойчивост на стъблото срещу пречупване

Добив и качество

Добивен потенциал

Съдържание на масло
в семката
Устойчивост на 
полягане

Устойчивост на Мана M9

Устойчивост на Фома

Устойчивост на 
Фомопсис
Устойчивост на  
Синя китка

А/F

Подходящ за

сухи и песъчливи почви

влажни и студени 
почви

Препоръка

Сеитбена норма  
растения/дка 5900 - 6300

Петко Василев
Управител на КВС България

Жътва масови полета 2022

Жътва демо опити 2022

ЗП Елиан Средков  
с. Якимово

340
кг/дка

ОППК Възраждане 92  
с. Караисен

335
кг/дка

Био ООД 
с. Паскалево

467
кг/дка

ППОКЧС Земеделец 93

с. Козловец
383
кг/дка Хелиус ЕООД

с. Ушинци
364
кг/дка
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Orientes SU е подходящ за 
всякакъв вид почви, дори и 
по-слаби. Спрямо 
конкурентните хибриди, 
които бяха засяти в близост, 
беше единственият, който 
прояви силна устойчивост 
на нападение от Синя китка. 

ORIENTES SU

Характеристика на хибрида:
n  Средновисок до висок 180 - 205 см
n  Позиция на питата - полуизправена 
n  Физиологична зрялост - среднокъсен хибрид
n  Потенциал за масленост - 46%
n  Отглеждане - интензивен
n  Отлична озърненост в центъра
n  Растения със здрави стъбла и широка петура на листа

Предимства:
n  Адаптивен хибрид със стабилни добиви
n  Подходящ както за интензивно, така и за екстензивно 

отглеждане
n  Силно развит корен, проникващ в дълбочина
n  Подходящ за стресови и сухи климатични райони
n  Високо ниво на толерантност към основните болести,  

нападащи слънчогледа

Добив и качество

Добивен потенциал

Съдържание на масло
в семката
Устойчивост на 
полягане

Устойчивост на Мана M3

Устойчивост на Фома

Устойчивост на 
Фомопсис
Устойчивост на  
Синя китка

A/E

Подходящ за

сухи и песъчливи почви

влажни и студени 
почви

Препоръка

Сеитбена норма  
растения/дка 5600 - 6100

третиран с фунгицид

Давид Томов  
Мениджър ключови клиенти

Био ООД
с. Паскалево

380 кг/дка
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Това наше попълнение 
слънчоглед ни дава 
възможност абсолютно 
адекватно да отговаряме на 
всички нужди на пазара по 
отношение на слънчогледови 
хибриди. Delicio CLP HO има 
изключителни показатели за 
добив и завидна стабилност, 
когато говорим за стресови 
условия по време на 
вегетация. Избирайки го, 
можете да бъдете спокойни 
както за количеството, така и 
за качеството на продукцията.

Характеристика на хибрида:
n   Височина на растенията - средновисоки до високи
n   Пита - средноголяма до голяма, хомогенна и добре озърнена
n   Профил - полунаведена, изпъкнала
n   Физиологична зрялост - средна до среднокъсна
n   Повишена толерантност към основните болести по слънчогледа

Предимства:
n  Висок потенциал за добив
n  Отлична стабилност в представянето
n  Отлична толерантност на засушаване
n   Високо маслено съдържание - 48%
n  Висока маса на 1000 семена
n  Много добра толерантност на полягане
n  Добра географска адаптивност

Характеристика на хибрида:
n  Височина на растенията - среднониски до ниски
n  Пита - средноголяма до голяма, хомогенна и добре озърнена
n  Позиция на питата - полунаведена, изпъкнала 
n   Физиологична зрялост - средноранен хибрид
n  Потенциал за масленост - Линолова -  48-50 и съдържание на 

олеинова киселина - над 90%
n  Отглеждане - интензивен тип 

Предимства:
n  Стабилен и сигурен добив
n  Пластичен спрямо климатични условия и технология на 

отглеждане
n  Много добра толерантност към хербицида
n  Добра устойчивост на болести, включително трудните за  

контрол от фунгициди

Добив и качество

Добивен потенциал

Съдържание на масло
в семката
Устойчивост на 
полягане

Устойчивост на Мана M9

Устойчивост на Фома

Устойчивост на 
Фомопсис
Устойчивост на  
Синя китка

A/F

Подходящ за

сухи и песъчливи почви

влажни и студени 
почви

Препоръка

Сеитбена норма  
растения/дка 5600 - 6100

Добив и качество

Добивен потенциал

Съдържание на масло
в семката
Устойчивост на 
полягане

Устойчивост на Мана M3

Устойчивост на Фома

Устойчивост на 
Фомопсис
Устойчивост на  
Синя китка

A/E

Подходящ за

сухи и песъчливи почви

влажни и студени 
почви

Препоръка

Сеитбена норма  
растения/дка 5600 - 6100

третиран с фунгицид третиран с фунгицидFURIOUS CLP
Клиърфийлд плюс технология

DELICIO CLP HO
Високоолеинов Клиърфийлд плюс

Марина Ангелова 
Търговски представител 
Разград, Търговище

Furious CLP в района на 
Североизточна България се 
представи много стабилно.
В тази доста трудна и стресова 
за пролетните култури година 
хибридът показа колко е 
гъвкав и адаптивен за по-
трудни условия на отглеждане.
Успя да се развие добре, 
направи добри пити, озърнени 
на 100%, има и добри нива на 
масленост. Това показва, че 
масата на 1000 семена е 
голяма и се получиха добри 
добиви.

Александру Геба 
Търговски представител 
Варна, Шумен

Жътва масови полета 2022

Жътва демо опити 2022

Жътва масови полета 2022

Жътва демо опити 2022

ЗП Елиан Средков  
с. Якимово

350
кг/дка

ЗП Елиан Средков  
с. Якимово

330
кг/дка

Био ООД 
с. Паскалево

422
кг/дка

Био ООД 
с. Паскалево

375
кг/дка

ППОКЧС Земеделец 93

с. Козловец
388
кг/дка

С.А.Т- Миро ООД

с. Пиргово
344
кг/дка

ЗП Петко Костадинов

с. Войново
324
кг/дка

ОППК Възраждане 92  
с. Караисен

310
кг/дка

ОППК Възраждане 92  
с. Караисен

326
кг/дка
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KWS Acer CL е ранен 
Клиърфийлд хибрид с ранен 
цъфтеж, със сигурен и 
стабилен добив при 
различни типове почва. 
Хибридът е подходящ и при 
полета с по-високо 
надморско равнище, както и 
за втора култура. Бързо 
преодолява първоначалния 
стрес след третиране с ПРЗ 
и е силно толерантен към 
основните болести по 
слънчогледа.

Характеристика на хибрида:
n   Височина на растенията - средновисоки
n   Пита - средноголяма до голяма, хомогенна и добре озърнена
n   Профил - плосък, полунаведен 
n   Физиологична зрялост - средно до среднокъсна

Предимства:
n  Хибридът реализира високия си добивен потенциал при 

интензивни условия на отглеждане
n  Бързо ранно вегетативно развитие и лесна жътва
n   Високотолерантен хибрид на полягане и пречупване
n  Силно изразените компенсаторни възможности на хибрида 

гарантират стабилен добив
n  Отлична хербицидна толерантност към Имазамокс съдържащи 

хербициди
n  Средновисоко маслено съдържание - 45%

Характеристика на хибрида:
n  Височина на растенията - средновисок
n   Пита - средноголяма, хомогенна и добре озърнена
n   Профил - плосък, полунаведен до наведен
n  Физиологична зрялост - ранен хибрид 

Предимства:
n  Стабилен и сигурен добив
n  Оптимизиран за използване при условия на суша и високи 

температури
n  Хибридът реализира добър добивен потенциал при екстензивни 

условия на отглеждане
n  Бързо ранно вегетативно развитие и възможност за втора 

култура
n  Високотолерантен хибрид на полягане и пречупване
n  Средновисоко маслено съдържание - 45%

Добив и качество

Добивен потенциал

Съдържание на масло
в семката
Устойчивост на 
полягане

Устойчивост на Мана M3

Устойчивост на Фома

Устойчивост на 
Фомопсис
Устойчивост на  
Синя китка

A/E

Подходящ за

сухи и песъчливи почви

влажни и студени 
почви

Препоръка

Сеитбена норма  
растения/дка 5600 - 6100

Добив и качество

Добивен потенциал

Съдържание на масло
в семката
Устойчивост на 
полягане

Устойчивост на Мана M3

Устойчивост на Фома

Устойчивост на 
Фомопсис
Устойчивост на  
Синя китка

A/E

Подходящ за

сухи и песъчливи почви

влажни и студени 
почви

Препоръка

Сеитбена норма  
растения/дка 5600 - 6100

третиран с фунгицид
третиран с фунгицид

KWS ACHILLES CLP
Клиърфийлд плюс технология

KWS ACER CL
Клиърфийлд технология

Красимр Кръстев 
Търговски представител 
Бургас, Сливен, Ямбол

 

Ако търсите хибрид за висок 
и стабилен добив при 
интензивни условия на 
отглеждане, това е вашият 
хибрид. Прави впечатление 
дебелото стъбло, големите 
листа и полунаведения 
профил на питата. Уверявам 
тези, които все още не са 
пробвали KWS Achilles CLP в 
Клиърфийлд плюс 
технологията, че няма да 
сгрешат, ако заложат на него.

Никол Илиева  
Търговски представител 
Югозападна България

Жътва масови полета 2022

Жътва демо опити 2022

ЗП Елиан Средков  
с. Якимово

325
кг/дка

Био ООД 
с. Паскалево

400
кг/дка

ППОКЧС Земеделец 93

с. Козловец
349
кг/дка

ОППК Възраждене 92

с. Караисен
367
кг/дка
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Сорго за зърно,  
биогаз и силаж
KWS ЛУПУС
АРСЕНИО
KWS ТАРЗАН
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Хибрид с изключително 
висок здравен статус. 
Подходящ и за интензивно 
земеделие. Не се страхува 
от сушата. Хибрид, чийто 
добивен потенциал е 
съизмерим с този на 
царевицата.

Масовото прилагане на 
Арсенио в региона Варна и 
Шумен беше отначало като 
втора култура, но след 
добрите резултати фермерите 
започнаха да го сеят и като 
основна култура. Причините 
са: по-висок добив при  
по-слаби почви и екстремни 
условия в сравнение с други 
култури, ранно освобождаване 
на полето, добра алтернатива 
за сеитбооборот.

KWS ЛУПУС АРСЕНИО

Средноранен хибрид с червено зърно:
n  Подходящ за основна култура - Sorghum Bicolor
n  Бързо начално развитие
n  Съцветие – затворен до полуотворен тип
n  Ниски растения – 130 см
n  Размер на метлицата – 28 - 30 см
n  Устойчив на полягане и братене

Предимства:
n  Отлична адаптивност към стресови условия на производство,  

по-силен при сухи условия от царевичните хибриди
n  Лесно и бързо усвоява хранителните вещества при сухи условия
n   Висок добив на зърно
n  Висока толерантност към основните листни болести

третиран с фунгицид третиран с фунгицид

Добив и качество

Добив зърно

Начално развитие

Устойчивост на 
полягане

Височина на 
растението

Склонност към 
братене

Характеристики

Толерантност към 
болести

Приспособимост към  
сухи условия и леки 
почви

Адаптивност 
при нормални почви

Адаптивност към 
преовлажнени 
и студени почви

Препоръка

Сеитбена норма  
раст./дка
при сухи условия
при нормални 
условия

16000 - 18000
23000 - 25000

Добив и качество

Добив зърно

Начално развитие

Устойчивост на 
полягане

Височина на 
растението

Склонност към 
братене

Характеристики

Толерантност към 
болести

Приспособимост към  
сухи условия и леки 
почви

Адаптивност 
при нормални почви

Адаптивност към 
преовлажнени 
и студени почви

Препоръка

Сеитбена норма  
раст./дка
при сухи условия
при нормални 
условия

18000 - 20000
25000 - 28000

Отличен избор за сухи условия 
Средноранен хибрид за бяло зърно:
n  Подходящ за основна култура
n  Бързо начално развитие
n  Ниски растения с бяло зърно
n  Устойчив на полягане и братене
n   Отлична адаптивност и толерантност към стресови условия  

на производство

Предимства:
n   По-силно адаптивен при сухи условия от царевичните хибриди
n  Лесно и бързо усвоява хранителните вещества при сухи условия
n  Висок добив на зърно
n  Висока толерантност към основните листни болести

Александру Геба 
Търговски представител 
Варна, Шумен

Георги Петков
Търговски представител 
Добрич

Хибридът, който искате да имате, 
когато слънцето грее безмилостно
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KWS ТАРЗАН
Добив и качество

Съдържание
на сухо вещество

Добив сухо вещество

Начално развитие

Устойчивост на 
полягане

Височина на 
растението

Склонност към 
братене

Характеристики

Толерантност към 
болести

Приспособимост към  
сухи условия и леки 
почви

Адаптивност 
при нормални почви

Адаптивност към 
преовлажнени 
и студени почви

Препоръка

Сеитбена норма  
раст./дка

18000 - 20000

Средноранен хибрид за биогаз и силаж:
n  Подходящ за основна култура
n  Бързо начално развитие
n  Много високи растения
n  Висока устойчивост на полягане

Предимства:
n  По-лесно усвояване на хранителните вещества
n  Висок добив на биомаса и биогаз
n  Висока толерантност към основните болести
n  Отлична адаптивност и толерантност към стресови условия  

на производство

третиран с фунгицид

Препоръчвам KWS Тарзан 
за силаж на животновъди, 
които нямат възможност да 
поливат. Растенията стават 
много високи, но не полягат. 
От KWS Тарзан ще 
получите висок добив от 
биомаса дори и на бедни, 
песъчливи и каменисти 
почви.

Димитър Димитров 
Търговски представител 
Пловдив, Пазарджик, 
Хасково, Стара Загора

Отличен избор като източник на енергия за 
инсталации за производство на биогаз
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myKWS

myKWS - Мобилното 
приложение вече е 
достъпно

Подобно на хиляди фермери в Европа, Вие също можете 
да се възползвате от целогодишните консултантски и 
дигитални услуги на KWS.
Новото приложение myKWS предлага най-важните функции 
за Вашата ежедневна работа и ги комбинира с възможностите 
на Вашия смартфон. Използването на познатите KWS услуги 
става още по-лесно, по-интуитивно и по-удобно.

Започнете деня си с  
началната страница
Тук ще намерите текущата прогноза за времето, 
както и Вашите новини с нашата експертна 
информация, сезонни препоръки и известия.
Получете общ преглед и използвайте съвети 
от Вашите регионални консултанти, за да 
оптимизирате управлението на Вашите култури. 
Вашият KWS консултант Ви помага през цялата 
година, дори и да не е на място.

Планирайте с помощта на  
нашата Прогноза за времето
Почасовата прогноза предоставя подходяща 
информация за планиране на ежедневните Ви 
операции. Благодарение на интуитивния дисплей 
можете лесно да разпознавате важни фактори 
като температура, вятър и влажност и техните 
промени през целия ден. 

Изследвайте виталността на 
Вашите полета
Картите на виталността се актуализират 
ежеседмично. Чрез цветови разлики можете да 
идентифицирате зони с ерозия, суша, почвени 
разлики или други нередности през вегетацията 
на Вашата растителност. На място можете да 
получите пряко впечатление за ситуацията.

Следете своите растения и полета
В Управление на полета на приложението можете 
да видите вече създадените си полета или да 
създадете нови. Превключете към други изгледи 
само с един клик, напр. изглед Истински цветове 
или текущи аналитични карти от други дигитални 
услуги като Карти на виталността.

Započnite dan 
sa kontrolnom 
tablom

Ovde ćete naći trenutnu 
vremensku prognozu, kao i 
svoje vesti sa našim stručnim 
informacijama, sezonskim 
preporukama i obaveštenjima.

Dobijajte pregled i koristite 
uvide svojih regionalnih 
konsultanata za optimizaciju 
upravljanja usevima. Vaš 
KWS savetnik vas prati 
tokom godine, čak i ako 
nije na licu mesta. 

Planirajte uz 
pomoć naših 
vremenskih 
podataka

Prognoza po satu pruža 
relevantne informacije 
za planiranje vašeg 
svakodnevnog poslovanja.

Zahvaljujući intuitivnom 
prikazu možete lako prepoznati 
važne faktore kao što su 
temperatura, vetar i vlaga i 
njihove promene tokom dana.

Ispitajte vitalnost 
svojih polja

Mape vitalnosti ažuriraju 
se nedeljno.

Gledajući različite boje, 
možete prepoznati područja 
sa erozijom, sušom, 
razlikama u zemljištu ili 
drugim nepravilnostima u 
vegetaciji vašeg polja.

Na sajtu možete steći 
direktan utisak o situaciji.

Открийте новия Field Scout  
в ежедневието
Щети в конкретни зони, планиране на почвени 
проби, особености на терена по отношение на 
обработката на почвата?
С новия Field Scout можете да маркирате 
подходящи места с точност и да добавяте 
бележки за по-късно.
Можете също така да се свържете с Вашите KWS 
консултанти и да споделите Вашите бележки с тях 
за съвет. Ако имате въпроси, можете да намерите 
контактите им директно в приложението.

Очаквайте още повече  
мобилни възможности
Приложението се актуализира непрекъснато 
с нови функции, особено за смартфони и вече 
познатите услуги от компютърната версия на 
myKWS.
Внимавайте за съответните съобщения и не 
забравяйте да актуализирате приложението,  
за да използвате новите функции.

Независимо дали дигитално  
или на място: Ние помагаме 
на фермерите да вземат 
правилното решение в 
точното време. Това не само 
увеличава добивите, но и прави 
селскостопанската работа 
значително по-устойчива.

СКАНИРАЙТЕ 
КОДА И ИЗТЕГЛЕТЕ  
myKWS 
АПЛИКАЦИЯТА 
БЕЗПЛАТНО

Калкулатор за 
сеитбена норма
Калкулирайте вашата 
желана сеитбена норма 
и необходимото 
количество семена.

Прогноза за времето
Вижте времето днес 
или разгледайте 
7-дневна прогноза и 
радар за дъжд.

Koristite kameru 
za brze procese

Na primer, dok registrujete 
svoja polja za naše satelitske 
usluge, jednostavno 
fotografišite svoju 
otpremnicu pomoću kamere 
pametnog telefona.

Jednako praktično: Sa 
novim istraživačem polja 
na terenu možete dodati 
fotografije kao priloge svojim 
beleškama sa terena.

Карти на виталността
Разгледайте 
изчерпателните карти 
на биомаса, за да 
прецените нивата на 
жизненост на полето.

Променлива сеитбена 
норма
Оптимизирайте 
сеитбената гъстота за 
различните подзони на 
вашите полета.

Field Scout
Създайте важни гео-
базирани бележки за 
конкретни обследвания 
на вашите полета.

Температура на 
почвата за царевицa
Проверете последната 
измерена температура 
на почвата за опреде-
ляне на оптималното 
време за сеитба.

BG
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KWS чрез своята  DIGITAL4Cast 
програма, съвместно с компанията  
AgremoTM, стартира през 2019 
дигитален проект за оптимизация 
на полетата чрез използване на 
дронове и модерни сателитни 
технологии, целящи подобряване на 
производството и увеличаване на 
добива. 

През 2019 проектът стартира пилотно 
на полетата на 35 производители от 
България, Сърбия и Румъния.

За да подсигури прецизна 
информация, KWS прави мониторинг 
на полетата на своите производители 

при използване на безпилотни 
летателни апарати.

След събирането на снимките, 
направени от дроновете, AgremoTM 
извършва анализи на полето 
и посевите с помощта на своя 
специално разработен алгоритъм. 

При вземането на решение кой 
анализ следва да бъде извършен, 
са взети предвид потребностите на 
производителите, както и другите 
фактори, които допринасят за 
увеличаването на добива от  
отделните култури.

KWS дигитални иновации за полеви оптимизации
Модерното земеделие е свързано с големи инвестиции,  
така че всяко увеличение на производствената цена означава, 
че производителите трябва да достигнат максималния добив 
върху оскъдните земни ресурси и всеки провал в този процес 
потенциално води до спад на доходността и удар по бюджета.

KWS е идентифицирала различни предизвикателства, 
с които се сблъскват земеделските производители 
по време на селскостопанския сезон, които могат 
да бъдат избегнати, използвайки програмата  
DIGITAL4Cast, Agremo анализите и дроновете. 
Някои от най-големите предизвикателства, с които 
можете да се сблъскате, и които DIGITAL4Cast  
може да реши, са:
n ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОПТИМАЛНА СЕИТБЕНА НОРМА
 n ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТОЧЕН БРОЙ РАСТЕНИЯ  

И ПРОЦЕНТ ПОНИКВАНЕ
n  ЛОКАЦИЯ И РАЗМЕР НА ЗОНИТЕ НА ЗАПЛЕВЕЛЯВАНЕ 
n  КОЛКО И КЪДЕ ДА СЕ ПРИЛОЖИ РАСТИТЕЛНА 

ЗАЩИТА И ТОРЕНЕ
n  РАНЕН ПРОГНОЗЕН ДОБИВ
n  ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРИЧИНИ ЗА ПО-НИСЪК ДОБИВ

Най-големите предизвикателства за земеделските 
производители

DIGITAL4Cast проектът продължава през целия селскостопански сезон.  
Лицензирани дрон оператори посещават вашите полета, като вашият 
KWS консултант ще се свърже предварително с вас. Вие не сте длъжни да 
присъствате на терена по време на записа от дрон, но можете да видите 
използването на съвременни технологии на място и да се запознаете 
внимателно с проекта.
 
Дрон операторът и представителите на KWS и Agremo ще преминат през 
следните стъпки, за да получите вие резултатите от Agremo анализа и ясна 
представа за състоянието на вашите полета. 

По време на всеки етап вашият KWS консултант ще достави резултатите от 
анализа, който е представен по-горе в стъпката Управление на резултатите. 
След това зависи от вас да излезете на полето, да изберете и приложите 
адекватни агротехнически мероприятия. В случай на някакви дилеми или 
въпроси, не се колебайте да се свържете с вашия KWS консултант.

СЪБИРАНЕ  
НА ДАННИ

Събиране на 
въздушни данни 

и снимки 

Оператор  
на дрон

ГЕНЕРИРАНЕ  
НА КАРТИ

Генериране на 2D 
карти от събрани 
въздушни данни

Оператор  
на дрон

СТАРТИРАНЕ  
НА АНАЛИЗ

Избор на блок,  
избиране и стартиране 

на анализ

KWS

АНАЛИЗ  
НА СНИМКИТЕ

Анализ на снимките 
с помощта на мощни 

алгоритми

AgremoTM

УПРАВЛЕНИЕ  
НА РЕЗУЛТАТИ

Проверка и споделяне 
на резултатите  

с производителите

KWS

ДОБРЕ ДОШЛИ В ПРОЕКТ   
DIGITAL4Cast

DIGITAL4Cast

KWS ДИГИТАЛНИ ИНОВАЦИИ ЗА ПОЛЕВИ ОПТИМИЗАЦИИ

n  Съвременен инструмент за агро мениджмънт

n  Оптимизиране на разходите

n  Планиране на мероприятия по растителна защита и хранене

n  Идентифициране на стреса

n  Ранно прогнозиране на добива

DIGITAL4Cast

www.kws.bg
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Винаги до Вас

Нашият професионален екип от регионални 
представители е винаги готов да ви даде добър 
съвет за хибридите, които ще постигнат най-добри 
резултати на вашите полета, както и как да се 
подобри производственият процес във всички 
негови фази.

KWS България

Вашите консултанти в избора на добри семена

Владимир Радоев
Велико Търново, Габрово | 0886577803 |
vladimir.radoev@kws.com

Радка Иванова
Плевен, Ловеч | 0884390664 |
radka.ivanova@kws.com

Павел Иванов
Видин, Монтана, Враца | 0882373502 | 
pavel.ivanov@kws.com

Александру Геба
Варна, Шумен | 0882525807 | 
alexandru.gheba@kws.com

Георги Петков
Добрич | 0887363390 | 
georgi.petkov@kws.com

Грета Георгиева
Русе, Силистра | 0884390673 | 
greta.georgieva@kws.com

Марина Ангелова
Разград, Търговище | 0884124043 | 
marina.angelova@kws.com

Никол Илиева
Югозападна България | 0884858025 | 
nikol.ilieva@kws.com

Красимир Кръстев
Бургас, Ямбол, Сливен | 0882419383 |
krasimir.krastev@kws.com

Димитър Димитров
Пловдив, Пазарджик, Хасково, Стара Загора | 0886291910 | 
dimitar.dimitrov@kws.com

Светослав Серафимов
Продуктов мениджър 
0885200670
svetoslav.serafimov@kws.com

Давид Томов
Мениджър ключови клиенти
0889889536 
david.tomov@kws.com
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KWS България ЕООД
София 1540
Арт Бизнес Център, 
бул. „Христофор Колумб“ № 80, 
ет. 3, офис 3.2
тел: 02/9716320
office-bg@kws.com
www.kws.bg


