
 



ИНСТИТУТ ПО РАСТИТЕЛНИ ГЕНЕТИЧНИ РЕСУРСИ „К. МАЛКОВ“ САДОВО 

 

 

140 ГОДИНИ 
 

ИСТОРИЯ С КОЯТО СЕ ГОРДЕЕМ 

УЧЕНИ С МЕЖДУНАРОДЕН АВТОРИТЕТ 

ПОСТИЖЕНИЯ НА СВЕТОВНО НИВО 

 
 

I. ПШЕНИЦА 
Пшеницата е основна култура в България. Тя заема най-големи площи, но поради изключително голямото 

разнообразие у нас на почви, микроклимат и надморска височина, се налага използването на голям брой сортове с 

различни качества.  

През 2022 г. ИРГР Садово предлага на практиката  базови и семена първо размножение, както и сортова 

агротехника  от следните сортовете: 

 

 Пшеница сорт ПОБЕДА 
 

 

Основна характеристика Стандарт за група А, силни пшеници. Много добри хлебопекарни 

качества и висока зимоустойчивост 

Ранозрелост  Средна 

Височина  До 105 см 

Сухоустойчивост Висока  

Студоустойчивост Отлична, най-студоустойчивиния български сорт  

Болести Толерантен към всички 

Хлебопекарни качества Отлични, Група А 

Разпространение Препоръчваме за Северна  и Западна България 
  



 Пшеница сорт БЛАН 
 

 

Основна характеристика Най-новия сорт на ИРГР Садово с повишена добивност 

Ранозрелост  Средна 

Височина  До 90 см, скъсено неполягащо стъбло 

Сухоустойчивост Висока  

Студоустойчивост Отлична  

Болести Защитен към всички икономически важни болести 

Хлебопекарни качества Много добри, Група Б 

Разпространение Препоръчваме за цяла България 

  

 Пшеница сорт САШЕЦ 

 

Основна характеристика Нов сорт с отлични хлебопекарни качества и висока 

продуктивност 

Ранозрелост  Средна 

Височина  До 95 см, неполягащ 

Сухоустойчивост Висока  

Студоустойчивост Отлична  

Болести Толерантен на кафява ръжда и на брашнеста мана и устойчив на черна и жълта ръжда. 

Хлебопекарни качества Отлични, Група А – силни пшеници подобрители на брашната 

Разпространение В цялата страна, годен за биопроизводство  
  

 Пшеница сорт НАДИТА 
   

 

 

Основна характеристика Нов високодобивен  и икономичен сорт с добиви в Северна 

България до 1062 kg/da 

Ранозрелост  Средна 

Височина  До 100 см 

Сухоустойчивост Много добра 

Студоустойчивост Много добра  

Болести Толерантен на кафява ръжда и на брашнеста мана и устойчив на черна и жълта ръжда. 

Хлебопекарни качества Много добри, Група В – годни за самостоятелно хлебопечене 

Разпространение За цялата страна, подходящ за биологично земеделие 



 Пшеница сорт БОРЯНА 

 

Основна характеристика „Икономичен“ сорт, подходящ за по-бедни почви и при по-малко 

вложения. С висок добив на силни почви и интензивен агрофон. 

Ранозрелост  Средна 

Височина  До 90 см, неполягащ 

Сухоустойчивост Висока  

Студоустойчивост Отлична  

Болести Толерантен на кафява ръжда и на брашнеста мана 

Хлебопекарни качества Добри, Група Б 

Разпространение В цялата страна, годен за биопроизводство  
 

  

 Пшеница сорт ФЕРМЕР 
   
 

 

Основна характеристика Пластичен, икономичен, с отлични хлебопекарни качества 

Ранозрелост  Средна 

Височина  До 100 см 

Сухоустойчивост Много добра 

Студоустойчивост Отлична  

Болести Устойчив на брашнеста мана и ръжди 

Хлебопекарни качества Отлични, Група Б 

Разпространение За цялата страна, подходящ за биологично земеделие 
  

 Пшеница сорт ГИЗДА 

 

Основна характеристика Нов високодобивен сорт с отлична продуктивна братимост, с 

много плътен посев и висока екологична пластичност 

Ранозрелост  Средна   

Височина  До 95 см 

Сухоустойчивост Висока  

Студоустойчивост Много добра 

Болести Толерантен на кафява ръжда и брашнеста мана 

Хлебопекарни качества Годен за самостоятелно хлебопечене, Група В 

Разпространение Сорт за цялата страна  



 Пшеница сорт НИКИБО 
   

 
 

Основна характеристика Нов, перспективен, високодобивен сорт с продуктивен клас и 

устойчивост на фузариум по класа, спечелил конкулса за иновации 

на АГРА 2014 

Ранозрелост  Средна 

Височина  До 100 см 

Сухоустойчивост Отлична 

Студоустойчивост Много добра 

Болести Устойчив на кафява и стъблена ръжда и на фузариум по класа 

Хлебопекарни качества Много добри, Група Б 

Разпространение За цялата страна 



II. За есенната кампания на 2022 г. ИРГР Садово 

предлага също и семена от: 
 

 

Ечемик  

ПОТОК  
  

Високодобивен, типично 

зимен, двуреден 

пивоварен сорт. 

 

Тритикале   

РОЖЕН  
  

Пшеничен тип, подходящ 

за самостоятелно 

отглеждане за зърно и за 

смески със зимен грах. 

 

Ръж 

МИЛЕНИУМ  
  

Единствения български 

сорт ръж в националната 

сортова листа. 



 

Зимен овес   

КАЛОЯН  
  

Зимоустойчив сорт с 

висок добив. Стандарт 

при зимния плевест овес. 

 

Голозърнест овес   

МИНА  
  

Пролетен сорт с висок 

добив. Притежава голо 

зърно и е изключително 

подходящ за диети. 

 

Зимен фуражен грах 

МИР  
Най-добрият 

 зимен грах за зелено. 

Препоръчва се в смеска с 

тритикале. 

През 2022 г. семена 

няма да се предлагат. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ИРГР Садово предлага и алтернативи в 

земеделието 
 

 

Фъстъци  

Калина, Кремена и 

Цветелина   
  

Основни предимства: 
Бобва култура – добър предшественик. 

Протеинова култура – втора субсидия. 

Ранозрели сортове, устойчиви на 

болести с отлични вкусови качества. 

 

Нахут   

№ 27  
 

Основни предимства:  
Бобва култура – добър предшественик. 

Протеинова култура – втора субсидия. 

Сухоустойчив сорт, устойчив на най-

важното заболяване при нахута  -

„чернилката“. Средно едро зърно тип 

„овча глава“ подходящо за 

производство на „леблебия“. 

 

Бурчак 

Родопи 
 

Основни предимства:  
Бобва култура – добър предшественик. 

Протеинова култура – втора субсидия. 

Бурчакът е вид фий. Сортът притежава 

много добра зимоустойчивост и може 

да се сее през есента и през пролетта. 

Зърното му е с високо съдържание на 

протеин и е подходящо както за фураж 

така и за лечебни цели. 



 

Сусам    

Невена и Валя  
  

Основни предимства: 
Нови сортове, специална селекция за 

механизирано отглеждане. 

Сухоустойчиви, добри 

предшественици, с ниска себестойност 

и много добри вкусови качества. 

 

Лимец   
 

В ИРГР Садово се проучва и предлагат 

ограничени количества семена от 

еднозърнест и двузърнест лимец. Важно е 

да се знае, че само еднозърнестия лимец 

съдържа ниски стойности до 2-3 % глутен 

и е подходящ за безглутенови диети. 

Двузърнестия лимец, от който се 

получават по-високи добиви, също има 

положителни качества, но съдържа глутен 

и не е подходящ за диети. 

 

Просо 
 

Просото е късно-пролетна култура, която 

може да се сее и като втора култура. 

Зърното се използва, за фураж, за храна на 

пойни птици, за производство на 

оригиналната боза и се използва от хора 

при необходимост от безглутенови диети. 

Сламата на просото е с качества на средно 

ливадно сено, а културата може да се 

отглежда за зърно, за зелено и за сено.  

 



 

Алабаш 

Ники  
  

Той е оригинален нов български 

сорт предназначен за късно полско 

производство. Образува светлозелени 

стъблоплоди, тип „Кралски алабаш“. Те са 

с крехка, нежна и сочна консистенция, с 

приятно сладък вкус и без лютивина. 

Продукта е известен на практиката като 

„витаминозна бомба“ съдържаща 

незаменими аминокиселини, минерали и 

соли, които помагат при анемия. 

 

Вигна 

ХРИСИ  
  

Основни предимства:  
Бобва култура – добър предшественик. 

Протеинова култура – втора субсидия. 

Сухоустойчива и топлоустойчива култура 

имаща способността да усвоява 

атмосферен азот. Подходяща е и за слаби, 

песъкливи почви, като може да се 

отглежда и като подпокровна култура, 

понеже издържа на сянка. 

 

Фацелия 
 

Фацелията е отлично медоносно растение, 

което отделя големи количества нектар и 

прашец. Може да се сее от февруари до 

юни. Започв да цъвти 40 до 55 дни след 

поникване, и продължителността на 

цъвтежа на посева е от 30 до 50 дни в 

зависимост от почвения тип, гъстотата на 

посева, температурата и влажността на 

въздуха. По време на цъфтеж от един 

декар могат да се получат  

30 – 35 кг. мед.   

  

 



 

 
 


