
GOLIATH
ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД

by AgroBioSeed



Пловдив/Пазарджик 
GSM: 0888 826514

Силистра: Дистрибутор: 
Симит Спед ООД 
GSM: 0894 459690

София 
GSM: 0885 026548; 
0889 627361

Добрич  
GSM: 0889 996267

Видин:  
GSM: 0887 600195

Варна
GSM: 0886 550100

www.agrobioseed.com
office@agrobioseed.com

•  Перфектната царевица за силаж. 

•  FAO 600.

•  Отлични показатели за 
производство на високо-
стойностен силаж. Висока 
смилаемост.

•  Високо съдържание на протеин.

•  Получени добиви в България - над 7 
т. от дка при неполивни условия.

•  Силен и пластичен хибрид, 
подходящ за всички райони на 
България.

•  Бързо и дружно поникване на 
семената.

•  Мощна и дълбока коренова 
система.

•  Напълно озърнени кочани.

•  Отличен добив на зелена маса.

•  Височина на растението - над 3 м.

•  Препоръчителна сеитбена норма: 
при неполивни условия -  
8 000 – 8 500 растения/дка; 
при поливни условия -  
9 000 – 10 000 растения/дка.

ГОЛИАТ

by AgroBioSeedby AgroBioSeed



Helesun

by AgroBioSeedby AgroBioSeed

СЛЪНЧОГЛЕДОВ ХИБРИД



Пловдив/Пазарджик 
GSM: 0888 826514

Силистра: Дистрибутор: 
Симит Спед ООД 
GSM: 0894 459690

София 
GSM: 0885 026548; 
0889 627361

Добрич  
GSM: 0889 996267

Видин:  
GSM: 0887 600195

Варна
GSM: 0886 550100

www.agrobioseed.com
office@agrobioseed.com
www.agrobioseed.com
office@agrobioseed.com

by AgroBioSeed

ХЕЛЕСЪН
•  НОВ слънчогледов хибрид, 

устойчив на трибенурон метил 
(ЕКСПРЕС технология). 

•  Средно ранен хибрид –  
115 дни до узряване.

•  Високотолерантен на мани 
DM 730.

•  Много добра толерантност към 
Phoma, Phomopsis и добра към 
Sclerotinia.

•  Високотолерантен към синя  
китка (OR 6).

•  Изключително подходящ за 
фермери, които искат да започнат 
да отглеждат слънчоглед по 
технологията Експрес.

Предимства: 

•  Много пластичен хибрид, 
подходящ за отглеждане във 
всички райони на страната!

•  Средно ранен сорт – узрява 
навреме и е готов да се жъне  
в края на август.

•  Високотолерантен на суша, като 
реализира високи и стабилни 
добиви – над 300 кг. 

•  Високо съдържание на масло – 
45%/48%. 

•  Бърз начален старт на поникване, 
сравнително ниски растения  
170 см. - не поляга.

•  Препоръчителна сеитбена норма: 
6 200 - 6 700 растения/дка.



PL 700

by AgroBioSeed

ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД



Пловдив/Пазарджик 
GSM: 0888 826514

Силистра: Дистрибутор: 
Симит Спед ООД 
GSM: 0894 459690

София 
GSM: 0885 026548; 
0889 627361

Добрич  
GSM: 0889 996267

Видин:  
GSM: 0887 600195

Варна
GSM: 0886 550100

www.agrobioseed.com
office@agrobioseed.com

•  PL 700 е хибрид от късната група 
/FAO 600/, предназначен както за 
силаж, така и за зърно.

•  Изключително висок добивен 
потенциал при поливни условия – 
над 1400 кг зърно и над 7 т. зелена 
маса за силаж!

•  Височина на растенията 
е над 2,5 - 3м.

•  Има много силно стъбло със 
здрава дълбока коренова система.

•  Зърната са жълто - оранжеви с 
висока абсолютна маса.

•  Кочаните се залагат над 90 см и 
са напълно озърнени със здрава 
обвивка.

•  Листата са в полуизправена 
позиция.

•  Пониква дружно и равномерно.

•  Постига едни от най-високи 
добиви в своята група.

•  Отдаване на влага –  
средата на октомври.

•  Препоръчителна сеитбена норма 
за зърно – 7 500 растения/дка.

•  Препоръчителна сеитбена норма 
за силаж:  
при неполивни условия –  
7 500 – 8 000 растения/дка, 
при поливни условия –  
8 500 – 10 000 растенията/дка. 

PL 700

by AgroBioSeedby AgroBioSeed



ARTENYO

by AgroBioSeed

ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД



Пловдив/Пазарджик 
GSM: 0888 826514

Силистра: Дистрибутор: 
Симит Спед ООД 
GSM: 0894 459690

София 
GSM: 0885 026548; 
0889 627361

Добрич  
GSM: 0889 996267

Видин:  
GSM: 0887 600195

Варна
GSM: 0886 550100

www.agrobioseed.com
office@agrobioseed.com

АРТЕНИО

by AgroBioSeedby AgroBioSeed

•  Царевичен хибрид в една от най-
предпочитаните групи: FAO 370.

•  Предназначен основно за 
производство на зърно. 

•  Мощен хибрид с отличен 
генетичен потенциал за 
реализиране на високи добиви 
(отчетени добиви през 
2018/2019г.: над 1200 кг от дка).

•   Тип на зърното: конски зъб.

• Високи и здрави растения.

• Брой редове в кочан: 17 - 18.

• Брой зърна на ред: 43 - 45.

• Отлично озърняване.

•  Добре балансирано разположение 
на кочаните.

•  Умерено изразен  
„стейгрийн” ефект.

•  Добра стабилност - здрави  
и силни стъбла.

•  Отлична устойчивост 
на полягане.

• Много добър здравен профил: 
висока толерантност към болести 
- много добра устойчивост към 
стъблено гниене и обикновена 
царевична главня; добра 
устойчивост на листен пригор.

•  Бързо отдава влагата в зърното 
при узряване.

•  Препоръчителна сеитбена норма:

- при неполивни условия: 6 600 -  
6 900 растения/дка,

- при поливни условия: 8 000 - 8 500 
растения/дка.



CORONADO

by AgroBioSeed

ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД



Пловдив/Пазарджик 
GSM: 0888 826514

Силистра: Дистрибутор: 
Симит Спед ООД 
GSM: 0894 459690

София 
GSM: 0885 026548; 
0889 627361

Добрич  
GSM: 0889 996267

Видин:  
GSM: 0887 600195

Варна
GSM: 0886 550100

www.agrobioseed.com
office@agrobioseed.com

•  Царевичен хибрид в една от най-
предпочитаните групи: FAO 320.

•  Хибридът е предназначен основно за 
зърно.

•  Високодобивен и високопластичен, 
подходящ за отглеждане за всички 
райони на България!

•  Много високи и стабилни добиви на 
зърно (отчетен добив от 1160 кг  
при сравнителни изпитвания в 
България с основните конкуренти при 
FAO 300/400 през 2019 г. 
в Добрич).

•  Тип на зърното: конски зъб. 

• Средно високи растения.

• Брой редове в кочан: 17 - 18.

• Брой зърна на ред: 46 - 48.

• Отлично озърняване.

•  Високотолерантен към стресови 
условия и на засушаване.

• Здрави и мощни стъбла.

•  Отлична устойчивост 
на полягане. 

•  Много добър здравен профил: много 
добра устойчивост към обикновена 
царевична главня, добра устойчивост 
към листен пригор и стъблено 
гниене.

•  Препоръчителна сеитбена норма: 
- при неполивни условия: 6 500 - 6 800 
растения/дка, 
- при поливни условия: 7 800 - 8 200 
растения/дка.

КОРОНАДО

by AgroBioSeedby AgroBioSeed



MATTEO

by AgroBioSeed

ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД



Пловдив/Пазарджик 
GSM: 0888 826514

Силистра: Дистрибутор: 
Симит Спед ООД 
GSM: 0894 459690

София 
GSM: 0885 026548; 
0889 627361

Добрич  
GSM: 0889 996267

Видин:  
GSM: 0887 600195

Варна
GSM: 0886 550100

www.agrobioseed.com
office@agrobioseed.com

• Царевичен хибрид от ранната 
група по FAO 290. 

•  Хибридът е предназначен както 
за зърно, така и за силаж, като 
втора култура.

• Високотолерантен на засушаване.

• Тип на зърното: конски зъб. 

• Високи растения над 1,80 м. 

• При благоприятни условия формира 
и изхранва два кочана.

• Брой редове в кочан: 16 - 17.

• Брой на зърната в ред: 42 - 46.

• Стабилни и високи добиви на 
зърно с ниска влага: над 900 кг при 
благоприятни условия. Много бързо 
отдава влагата от зърното 
при узряване!

• Като втора култура Матео е 
много подходящ и като царевица 
за силаж, оставащ обилно 
облистен и зелен до прибиране. 

• Отлична устойчивост на полягане.

• Препоръчителна сеитбена норма 
за зърно: 
- при неполивни условия: 6 000 -  
6 500 растения/дка, 
- при поливни условия: 7 500 - 8 000 
растения/дка.

• Препоръчителна сеитбена норма 
за силаж: 
- за първа култура: 8 000 - 8 500 
растения/дка, 
- за втора култура: 7 500 - 8 000 
растения/дка.

МАТЕО

by AgroBioSeed



PL 538
ЦАРЕВИЧЕН ХИБРИД

by AgroBioSeedby AgroBioSeed



Пловдив/Пазарджик 
GSM: 0888 826514

Силистра: Дистрибутор: 
Симит Спед ООД 
GSM: 0894 459690

София 
GSM: 0885 026548; 
0889 627361

Добрич  
GSM: 0889 996267

Видин:  
GSM: 0887 600195

Варна
GSM: 0886 550100

www.agrobioseed.com
office@agrobioseed.com

•FAO 480.

•Вегетационен период: 105 дни.

• Хибридът е предназначен както за 
силаж, така и за зърно.

• Изключително висок добивен 
потенциал: 900 кг/дка.

• Растенията са средновисоки, над 
2,5-3 м.

• Има много силно стъбло със 
здрава коренова система.

• Зърната са оранжеви с много 
добро тегло.

• Пониква дружно и равномерно.

• Толерантност към засушаване.

• Кочаните се залагат над 90 см и 
са напълно озърнени със здрава 
обвивка.

• Листата са в полуизправена 
позиция.

• Едни от най-високи добиви в 
своята група.

• Отдаване на влага – средата на 
октомври.

• Препоръчителна сеитбена норма за 
зърно: 6 500 – 7 200  растения/дка.

• Препоръчителна сеитбена норма за 
силаж: 7 500 – 8 000 растения/дка.

PL 538

by AgroBioSeedby AgroBioSeed


