
KWS Зимна пшеница 
2021/2022



2 3Качество Плюс Качество Плюс

KWS житни сортове

� Висока кълняемост
� Минимално съдържание на  
 чужди примеси
� Висока техническа чистота
� Контролирано обеззаразяване

Вашата цел е постигането на оптимално чисти посеви при зърнено-житните 
култури. Поради некомпроментираната употреба на сортовете с ТОП-семе 
качество, вие поставяте основа за сигурни и стабилни добиви с високо 
качество. Целта на KWS зърнени култури и нашите партньори е да ви 
предложи КачествоПлюс® семена, с доказано най-високо качество, на 
което може да се доверите.

Качество Плюс -  
най-висококачествените  
семена - зърно по зърно Културни примеси в житните:

Максимум в 50 кг семена

Стандарт:
макс. 3 броя 
чужди семена от 
житни и макс. 3 
броя семена от 
други растения
на 500 г

KWS Качество 
Плюс стандарт:
макс. 1 брой 
чужди семена  
на 500 г

Пример за техническа чистота и чужди семена:
Сравнение между стандартни граници и КачествоПлюс®

Техническа чистота:  
Максимум начупени семена и други примеси в 50 кг семена

Законово допустими норми:
макс. 2% примеси 

Пример: допустими примеси  
в 50 кг

Качество Плюс:  
макс. 0.5% примеси 

Пример: допустими примеси  
в 50 кг
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KWS житни сортове

Критерии
Минимум по  

стандарт
KWS Качество Плюс - 

стандарт

Кълняемост:  
Зимна пшеница, Зимен ечемик

92 % 94 %

Техническа чистота 98 % 99,5 %

Семена от други растения макс. 6 (3 + 3) макс. 1

Обвити (неовършани) семена -
Под контрола на KWS  

житни култури

Обеззаразяване
Активно вещество
и име на продукта

Продукт и доза

Здрави семена -
Сила на покълване  

мин. 89/82%

Произход - Производител и опаковка
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 � Осилест сорт мека пшеница 

 � Средноранен 

 � Устойчив на полягане 

 � С плътни и изравнени класове 

KWS ЕТЕРНЕЛ

Високо съотношение между качество и добив

Quality

PLUS

 � Слабочувствителен на ниски  
 температури 

 � Висока степен на братимост 

 � Висока толерантност към кафява и  
 жълта ръжда и брашнеста мана

Растеж Добивни компоненти

Изкласяване Зърна/Клас

Цъфтеж Хектолитрово тегло

Височина на растението Добив зърно

Чувствителност към Качество на зърното

Зимоустойчивост Добив мокър глутен

Полягане
Съдържание на
суров протеин

Брашнеста мана Подходящ за отглеждане

Фузариоза по класа Монокултура

Септория по листата Предшественик 
царевица

Пречупване на стъблото Ранна сеитба

Чувствителност към нормалните за 
контролиране болести Нормална сеитба

Drechslera tritici rep. Късна сеитба

Жълта ръжда

Кафява ръжда

Сеитбена норма:
380 − 550

кълняеми семена/м2

Добиви и качествени параметри
от малки тестови полета 2020
Добив: 763−827 кг/дка
Суров протеин: 15,20%−16,20%

Мокър глутен: 38,20%−41,60%

 � Високопродуктивен сорт осилеста  
 зимна мека пшеница

 � Средноранен с нормално узряване

 � Растения със здрави стъбла,  
 устойчиви на полягане

KWS ЕКСТРЕМ

Изборът на добрия стопанин

Quality

PLUS

 � Изравнени класове с отлична  
 толерантност на засушаване

 � С отлични хлебопекарни качества и  
 издръжлив на ниски температури

 � Едри класове с много зърна в клас

 � Отличен здравен профил

Растеж Добивни компоненти

Изкласяване Зърна/Клас

Цъфтеж Хектолитрово тегло

Височина на растението Добив зърно

Чувствителност към Качество на зърното

Зимоустойчивост Добив мокър глутен

Полягане
Съдържание на
суров протеин

Брашнеста мана Подходящ за отглеждане

Фузариоза по класа Монокултура

Септория по листата Предшественик 
царевица

Пречупване на стъблото Ранна сеитба

Чувствителност към нормалните за 
контролиране болести Нормална сеитба

Drechslera tritici rep. Късна сеитба

Жълта ръжда

Кафява ръжда

Сеитбена норма:
380 − 550

кълняеми семена/м2

Добиви и качествени параметри
от малки тестови полета 2020
Добив: 780−920 кг/дка
Суров протеин: 13,60%−16,50%

Мокър глутен: 28,60%−34,20%

НОВ

W
E

IZ
E

N



6 7Общ прегледKWS Ултим

KWS ЕКСТРЕМ KWS ЕТЕРНЕЛ KWS УЛТИМ

Добивни компоненти

Посевна норма ниска - средна ниска - средна ниска - средна

Зърна на клас средни - високи средни - високи средни - високи

Хектолитрово тегло високо високо високо

Добив зърно висок среден - висок висок

Височина на растението ниска-средна средна - висока ниска - средна

Полягане на растението ниско ниско ниско

Нужда от растежен регулатор ниска ниска ниска

Чувствителност към:

Изтегляне на стъблото ниска ниска ниска

Брашнеста мана ниска - средна ниска - средна ниска - средна

Септориоза по листата ниска - средна ниска - средна ниска - средна

DTR ниска - средна ниска - средна ниска - средна

Жълта ръжда ниска ниска ниска - средна

Кафява ръжда ниска - средна ниска - средна ниска - средна

Фузариум по класа ниска ниска ниска - средна

Време на цъфтеж средно средно средно ранно

Хлебопекарни качества

Добив мокър глутен средно - висок висок средно - висок

Съдържание на суров протеин високо високо средно - високо

Сеитбена норма

Ранна сеитба 380-420 380-420 380-420

Средноранна сеитба 420-450 420-450 420-450

Нормална 450-480 450-480 450-480

Средна до късна 480-520 480-520 480-520

Късна 520-550 520-550 520-550

Зимна пшеница 
Общ преглед

НОВ

Растеж Добивни компоненти

Изкласяване Зърна/Клас

Цъфтеж Хектолитрово тегло

Височина на растението Добив зърно

Чувствителност към Качество на зърното

Зимоустойчивост Добив мокър глутен

Полягане
Съдържание на
суров протеин

Брашнеста мана Подходящ за отглеждане

Фузариоза по класа Монокултура

Септория по листата Предшественик 
царевица

Пречупване на стъблото Ранна сеитба

Чувствителност към нормалните за 
контролиране болести Нормална сеитба

Drechslera tritici rep. Късна сеитба

Жълта ръжда

Кафява ръжда

 � Нисък сорт ранна до средноранна  
 зимна осилеста пшеница 

 � Толерантен към засушаване 

 � Силно братене 

 � Висок хектолитър и едро зърно

KWS УЛТИМ

Една фантастична пшеница
 � Силна устойчивост на ниски  

 температури и полягане 

 � Устойчив на Мозайка по пшеницата 

 � Подходящ за интензивно  
 отглеждане

Quality

PLUS

Сеитбена норма:
380 − 550

кълняеми семена/м2

Добиви и качествени параметри
от малки тестови полета 2020
Добив: 795−837 кг/дка
Суров протеин: 14,70%−15,20%

Мокър глутен: 36,30%−37,50%



Вашите консултанти в избора на добри семена

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

Давид Томов
Мениджър ключови клиенти
0889889536 
david.tomov@kws.com

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

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

Димитър Димитров  
| 0886291910 |  Южна България  
dimitar.dimitrov@kws.com

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

Виктор Спасов | 0884033571 |
Русе, Силистра  
viktor.spasov@kws.com

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

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

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

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


