
                     СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ 
         ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ  

                                     “Константин Малков”   

                                                      САДОВО 
 

ОФЕРТА 
 

Уважаеми колеги, 

Във връзка с предстоящата есенна кампания през 2021 г., ИРГР 

Садово има удоволствието да Ви представи списъка на създадените при нас 

сортове по култури и категории семена, които ще се предлагат за сеитба. Те 

представляват интерес за всички, които се занимават със семепроизводство за 

търговия или за собствени нужди, както и за тези, които вече са убедени, че 

сеитбата с качествени семена от подходящи сортове е една от най-важните 

предпоставки за получаване на високи резултати. 

Институтът в Садово е не само патентован собственик на тези 

сортове, които са широко разпространени в цялата страна, но и лицензиран 

производител на семена, регистриран в ИАСАС и включен в списъците на 

ДФ “Земеделие” за предоставяне на семена по всички линии. 

Цените определени в Института са както следва: за базови семена 

пшеница, тритикале, овес, ръж и ечемик - 800 лв/т без ДДС. При житните 

култури семената от С1 се предлагат на 600 лв/т без ДДС. Желателно е през 

август първо да бъде направена заявка по факс, електронна поща или 

телефон за предпочитаните сортове, категорията и необходимите количества. 

При интерес може да получите и консултация за избор на сорт подходящ за 

Вашия район. 

 

Всеки закупил семена от ИРГР Садово ще получи кратка 

препоръчителна сортова технология за отглеждане през 2021/2022 г. 
 

ЗА КОНТАКТИ: 

 
Телефакс: 032/ 62 90 26,  GSM: 0889 719 516 

АДРЕС: 4122 гр. Садово, ул. Дружба № 2,  обл. Пловдив,  

Е-mail: ipgr_sadovo @ abv.bg   

 



КУЛТУРИ, СОРТОВЕ И КАТЕГОРИИ СЕМЕНА 

ПРЕДЛАГАНИ ПРЕЗ 2021 г. ОТ 

 ИРГР САДОВО  
 

 

№ КУЛТУРА СОРТ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КАТЕГОРИЯ 

СЕМЕНА 

1 Пшеница Победа 
Силна пшеница, качество 

и студоустойчивост 
Б и С1 

2 Пшеница Фермер 

Пластичен сорт с 

отлично качество на 

зърното 

С1 

3 Пшеница Боряна 
„Икономичен” сорт 

за по-слаби почви 
С1 

4 Пшеница Гизда 

Нов, високодобивен сорт с 

много добра продуктивна 

братимост 

Б 

5 Пшеница Никибо Нов, високодобивен Б и С1 

6 Пшеница  Гинра 
Високодобивен, устойчив 

на жълта ръжда 
С1 

7 Ечемик Поток Зимоустойчив, двуреден Б и С1 

8 Тритикале Рожен За фураж и смески с грах Б и С1 

9 Овес  Калоян Зимен, плевест, добивен Б и С2 

10 Овес  Мина   Пролетен, голозърнест МП 

11 Ръж Милениум 
Единствен български 

сорт 
Б и С1 

12 Грах  Мир 
Зимен, фуражен за смески 

и зелено използване 
Б и С1 

  

  Уточнение: 

    Б    – Базови (елитни) семена 

    С1  – Сертифицирани семена първо размножение 
     


