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100 години иновации. Винаги на ваша страна!

Не бихме могли да напишем 100 години от нашата история без нашите клиенти. В крайна сметка именно заради тях от самото 
начало ние възприехме научно обосновани високи стандарти за качеството на нашите продукти, създавайки надеждна основа за 
преодоляване на съществуващите и бъдещите предизвикателства на времето.

Основана в Холандия през октомври 1916 г., Nunhems стана част от BASF през 2018 г. Днес нашите над 2000 служители в 43 страни 
предоставят експертни съвети и предлагат висококачествени семена от 1200 хибрида и сортове от 25 вида зеленчукови култури под 
марката Nunhems™, провеждайки проучвания в 26 селекционни центъра и 2 изследователски лаборатории.

Нашата мисия е да разработваме иновативни решения и целенасочени технологии, които да отговарят на местните и глобални 
нужди на нашите клиенти, а ключовите елементи на стратегията ни са: иновативни продукти, специализация в културите  и тясно 
сътрудничество с клиентите.

Ние ще продължим да инвестираме в иновации и в най-новите селекционни разработки, както и в сътрудничеството с вас, нашите 
клиенти и партньори.
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Под марката на световнопризнат специалист

Присъствайки във всички основни области на зеленчукопроизводството в света, компания BASF предлага 
под марката Nunems специализирани знания и висококачествени сортове и хибриди от 25 зеленчукови 
култури, адаптирани към специфичните условия на отглеждане.
 
Нашите клиенти   

Нашите клиенти са представители на професионалната мрежа за производство и търговия с плодове и 
зеленчуци. Към всеки от тях ние подхождаме индивидуално, независимо от специализацията и размера на 
пазара, което прави името ни синоним на висококвалифицирани специалисти и ни носи световно признание.
 
Асортимент и най-нови разработки

Резултатът от изследователските дейности на компанията е създаването на нови сортове и хибриди на 
зеленчукови култури, които имат допълнителни предимства не само за зеленчукопроизводителите, но и за 
дистрибуторите и за крайните потребители. Ние предлагаме консултантска подкрепа, базирана на безценния 
професионален опит на нашите специалисти.

Специализация по култури

Нашето предимство в бизнеса със семена за зеленчуци е екипът ни от специалисти по културите, 
които ефективно прилагат всички глобални ресурси и знания на компанията в полза на местните 
зеленчукопроизводители. Този подход осигурява тясно взаимодействие между изследвания, селектиране, 
производство, преработка и маркетинг на зеленчукови семена. Всички членове на екипа носят споделена 
отговорност за резултата, постигнат от всяка отделна култура на глобално ниво.
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Дългоплодни краставици

Салати за хидропоника

Индетерминантни домати

Моркови

Лук
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Корнишони

Пипер

Целина

Легенда на устойчивости

Агротехническа информация
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 ▪ Хибрид, подходящ за отглеждане от ранна пролет до късна 

есен

 ▪ Силно растение с отворен хабитус

 ▪ Високи добиви и първокласна продукция

 ▪ Подходящи за отглеждане както на конструкция с висока тел 

(над 3 метра), така и на стандартна конструкция тип „чадър“

 ▪ Атрактивни тъмнозелени оребрени плодове

 ▪ HR: Cca, Ccu, CGMMV, CMV, CVYV, PM

 ▪ Хибрид, подходящ за лятно-есенно отглеждане

 ▪ Високи добиви и първокласна продукция

 ▪ Атрактивни плодове с високо качество   

 ▪ Хибридът е устойчив на вируса на зелената мозайка по 

краставиците  (CGMMV) 

 ▪ Подходящи за отглеждане както на конструкция с висока тел 

(над 3 метра), така и на стандартна конструкция тип „чадър“

 ▪ HR: Cca, Ccu

 ▪ IR: CGMMV, PM

СЕпайр F1 / SEpire F1 СЕпалин F1 / SEpalin F1
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 ▪  Хибрид за отглеждане от ранна пролет до късна есен 

без изкуствено осветление и целогодишно отглеждане с 

изкуствено осветление

 ▪ Много отворено растение с компактни листа и къси 

междувъзлия

 ▪ Атрактивни, еднакви, цилиндрични плодове с оребрена кора.

 ▪ Високи добиви от стандартна продукция 

 ▪ За отглеждане на високи конструкции

 ▪ HR: Cca, Ccu, CGMMV

 ▪ Хибрид за отглеждане от ранна пролет до късна есен 

без изкуствено осветление и целогодишно отглеждане с 

изкуствено осветление

 ▪ Много отворено, генеративно растение с компактни листа;

 ▪ Високи добиви от стандартна продукция; 

 ▪ Добра устойчивост срещу опадване на завръзите  

 ▪ HR: Cca; Ccu; CGMMV.

Хай форс F1 / Hi Force F1 Хай пауър F1 / Hi Power F1
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 ▪ Салати „Бейбилийф” за целогодишно отглеждане

 ▪ Наситени тъмночервени листа с малки прорези

 ▪ Добър баланс между цвят и темп на растеж

 ▪ Висока степен на устойчивост срещу стрелкуване и калциев 

дефицит 

 ▪ Изправено растящи, осигуряващи високи добиви

 ▪ Идеални за салатни миксове

 ▪ HR: Bl 16-36EU; Fol:1

 ▪ Салати „Бейбилийф” за целогодишно отглеждане

 ▪ Изумрудено-зелени листа с малки прорези

 ▪ Плътен лист с еластична текстура

 ▪ Висока степен на устойчивост срещу стрелкуване и калциев 

дефицит 

 ▪ Изправено растящи, осигуряващи високи добиви 

 ▪ Идеални за салатни миксове

 ▪ HR: Bl 16-36EU

Редфлеш F1 / Redflash F1 Грийнфлеш F1 / Greenflash F1
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 ▪ Салати „Мултилийф“ за целогодишно отглеждане

 ▪ Високи добиви в съчетание с отлична равномерна текстура на 

листата 

 ▪ Къдрави обемни 3D листа с ярко зелен цвят

 ▪ Идеални за отглеждане в горещи условия

 ▪ Силно развита коренова система и голяма розетка 

 ▪ Висока степен на устойчивост срещу стрелкуване и калциев 

дефицит

 ▪ HR: Bl 16-36EU; Nr:0

 ▪ IR: LMV; Fol:1

 ▪ Салати „Мултилийф“ за целогодишно отглеждане

 ▪ Перфектно червено допълнение в салатните миксове

 ▪ Цветът на листата e тройно червен

 ▪ Плътен лист със средно къдрава текстура

 ▪ Силно развита коренова система и голяма розетка

 ▪ Висока степен на устойчивост срещу стрелкуване и калциев 

дефицит

 ▪ HR: Bl 16-36EU; Fol:1

Мултигрийн 60 F1/ Multigreen 60 F1Мултиред 80 F1 / Multired 80 F1
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 ▪ Дългоочакваният розов домат!

 ▪ Розов домат, подходящ за отглеждане както за първа, така и 

за втора култура

 ▪ Един от най-ранните сортове на пазара

 ▪ Плодовете са едри и плътни с тегло 250 - 300 гр., устойчиви 

на напукване.

 ▪ Идеален за продължително съхранение

 ▪ Отлична транспортабилност

 ▪ Може да се отглежда и като китков домат

 ▪ HR: Va, Vd, Fol:0,1, ToMV

Грифон F1 / Gryphon F1

 ▪ Голям, твърд, транспортабилен домат!

 ▪ Средно ранен хибрид, подходящ за отглеждане както за 

първа, така и за втора култура 

 ▪ Средна едрина на плода 220 - 250 гр, еднаква форма и 

размер

 ▪ Висока завръзваемост

 ▪ Идеален за продължително съхранение и превоз

 ▪ Наситен цвят, добър търговски вид

 ▪ Високи добиви

 ▪ Висока устойчивост на болести

 ▪ Силен, устойчив хибрид

 ▪ IR: Ma, Mi, Mj, TYLCV

 ▪ HR: Va, Vd, Fol:0,1, ToMV, Ff-5                                

Диаграма F1 / Diagramma F1
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 ▪ Ултраранен сорт за пазара

 ▪ Отличен за измиване и за връзки

 ▪ Висококачествени моркови с еднакви, прави и гладки коре-

ноплоди

 ▪ Висока устойчивост на счупване и напукване

 ▪ Подходящ за механизирано прибиране на реколтата

 ▪ Без зелен пръстен

 ▪ Нански тип

 ▪ Вегетационен период – 100 дни

Лагуна F1 / Laguna F1

 ▪ Високи добиви 

 ▪ Отличен за измиване

 ▪ Средно продължителен срок на съхранение   

 ▪ Бързо развитие и оформяне на кореноплодите

 ▪ Прави кореноплоди с еднакви размери и форма

 ▪ Цилиндрична форма на кореноплодите

 ▪ Отлични резултати при висока гъстота на растенията

 ▪ Изправени и здрави тъмно-зелени листа

 ▪ Подходящ за механизирано прибиране на реколтата 

 ▪ Вегетационен период – 120 дни

Романс F1 / Romance F1 
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Брилианс F1 / Brillyance F1

 ▪ Уникална комбинация между висококачествени кореноплоди 

и устойчивост на алтернария, церкуспороза и брашнеста 

мана

 ▪ Нански тип

 ▪ Предназначен за продължително съхранение и измиване

 ▪ Добра устойчивост на болести при съхранение

 ▪ Кореноплодите са сходни по размер, гладки и еднородни

 ▪ Дава отлични резултати при отглеждане на леки почви

 ▪ Вегетационен период – 135 дни
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 ▪ Най-добрият хибрид за съхранение - 6-7 месеца

 ▪ Силно растение, приспособимо към различни климатични 

условия

 ▪ Стабилен хибрид, осигуряващ високи добиви

 ▪ Тъмнокафяв цвят и здраво закрепване на люспата

 ▪ Висока устойчивост на розово гниене и фузариум

Пандеро F1 / Pandero F1

 ▪ Униформен хибрид 

 ▪ Идеално кръгли по форма и еднакви луковици

 ▪ Луковици с привлекателен тъмен цвят на люспата

 ▪ Хибрид, осигуряващ високи добиви, подходящ за механично 

прибиране на реколтата

 ▪ Подходящ за продължително съхранение

 ▪ Хибрид, който е с висока устойчивост на фузариум и розово 

гниене на корените

Олоросо F1 / Olorosso F1
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Комета F1 / Cometa F1

 ▪ Бял хибрид, осигуряващ най-високите добиви!

 ▪ Униформени, кръгли, ярко-бели луковици; идеален както за 

продажба на пазари за пресни зеленчуци, така и за преработка

 ▪  Хибрид, който е с висока устойчивост на фузариум и розово 

гниене на корените 

 ▪  Силно растение с ускорен растеж

 ▪ Отлично качество, изключителни добиви!

 ▪ Уникален тъмен цвят на люспата

 ▪ Плодовито и силно растение

 ▪ Средно ранен хибрид, адаптиращ се към различни 

климатични условия

 ▪ Много еднородни по форма  и цвят луковици

 ▪ Вертикалната архитектура на растенията съдейства за 

осигуряване на добра проветряемост на полето

 ▪ Подходящ за съхранение 4-5 месеца

 ▪ Висока устойчивост на розово гниене на корените и фузариум

Камперо F1 / Campero F1

15



Грандис F1 / Grandis F1 Пойраз F1 / Poyraz F1

 ▪ Ранно-зреещ хибрид.

 ▪ Средна маса на плодовете - 8-9 kg

 ▪ Привлекателен  външен вид

 ▪ Наситени тъмнозелени ивици и плътна кора

 ▪ Висока устойчивост в стресови условия

 ▪ Хибрид, който се адаптира добре към различни климатични 

условия

 ▪ Плътна, яркочервена вътрешност и богат вкус

 ▪ За отглеждане в оранжерии, полиетиленови тунели и на 

открито

 ▪ Fon: 0,1

 ▪ Средноранен хибрид

 ▪ Силно и мощно растение с висока степен на адаптивност

 ▪ Еднородни  плодове със закръглена форма с плътно и ярко 

червено и сладко месо

 ▪ Средна маса на плодовете - 7-9 kg

 ▪ Подходяща за отглеждане на открито 

 ▪ Fon: 0,1
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Крисби F1 / Crisby F1

 ▪ Силно и мощно растение със средно-ранен период на 

узряване

 ▪ Еднородни плодове със закръглена форма, привлекателни 

тъмни ивици и маса от 10 до 12 кг

 ▪ Плътна яркочервена вътрешност с добрa структура

 ▪ Големи семки, подходящи за отглеждане на разсад или 

директна сеитба

 ▪ Средна устойчивост: Fon: 0,1

Талисман F1 / Talisman F1

 ▪ Ултра ранен хибрид

 ▪ Лидер на пазара в сегмента на раннозреещите дини в Унгария

 ▪ Хибрид, осигуряващ високи добиви и отлична възвръщаемост 

на ранен етап

 ▪ Кръгли плодове, средна маса 7-10 кг

 ▪ Средната дебелина на кората осигурява добра 

транспортабилност

 ▪ Червена, плътна и сладка вътрешност 

 ▪ Отлично качество на плода
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Антисипатор F1 / Anticipator F1

 ▪ Отлични  добиви 

 ▪ Подходящ за отглеждане на една дълга или две къси реколти

 ▪ Ранен високодобивен партенокарпен сорт

 ▪ Адаптивен хибрид за отглеждане при всякакви условия

 ▪ Генеративно растение

 ▪ Отлично завръзване на плода

 ▪ HR: Cca

 ▪ IR: PM, CVYV, CMV

Директор F1 / Director F1

 ▪ „Директорът“ работи, вие печелите!

 ▪ За отглеждане на една или две реколти

 ▪ Непретенциозно растение с висока устойчивост 

 ▪ Бърз хибрид, осигуряващ високи добиви

 ▪ Интензивен и равномерен цвят на плодовете

 ▪ HR: Cca

 ▪ IR: PM, CVYV, CMV
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Бранина F1 / Branina F1

 ▪ Висока степен на регенерация и високи добиви

 ▪ Средно ранен хибрид, подходящ за механизирано прибиране на 

реколтата 

 ▪ Препоръчителен размер за бране – „бейби“ (3-6 см) и корнишони 

(6-9 см)

 ▪ Характеризира се с добро външно качество на плодовете

 ▪ С висока устойчивост и издръжливост на полето

 ▪ Съотношението на дължината към диаметъра на плода е 3,2-1

 ▪ HR: Px

 ▪ IR: Ccu, CMV

 ▪ Високоадаптивен хибрид, подходящ за механизирано прибиране 

на реколтата

 ▪ Силно растение с висока устойчивост и издръжливост на полето

 ▪ Подходящ за мариноване, туршии и прясна консумация

 ▪ Добро вътрешно и външно качество на плодовете

 ▪ Съотношението на дължината към диаметъра на плода е 3,15:1

 ▪ HR: Px

 ▪ IR: Ccu, CMV

Жоелина F1 / Joelina F1
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Семерканд F1 / Semerkand F1

 ▪ Най-добрия пипер от типа „Капия“ за летния период

 ▪ Ранен хибрид, осигуряващ много високи добиви

 ▪ Растението е лесно за отглеждане, показва стабилност в 

развитието

 ▪ Лесно завръзва при всякакви условия

 ▪ Плодовете имат права конична форма, узряват от зелено до 

наситено червено

 ▪ За отглеждане на открито и в тунелен тип парници 
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 ▪ Качество и високи добиви

 ▪ Хибридът е проектиран да бъде най-добрият на пазара 

поради високите добиви, устойчивост срещу израстване на 

издънки и стабилен растеж

 ▪ Този хибрид дава възможност за постигане на добри печалби 

благодарение на високото качество, еднородност и отличната 

кръгла форма

 ▪ Подходящ за различни пазари поради добрите си вътрешни и 

външни свойства

Принц / Prinz
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Култура Тип заболяване Кратко обозначение Наименование на болестта или вредителя

Краставици Вирусни заболявания CMV Вирус на обикновената краставична мозайка

CVYV Вирус на пожълтяване на жилките на листата на краставицата

CGMMV Зелена краставична мозайка

Гъбични заболявания Ccu Кладоспориоза или кафяви листни петна (краста)

Cca Листни петна

Gc Брашнеста мана

PM Брашнеста мана

Домати Вирусни заболявания TSWV Бронзовост по доматите

TYLCV Жълто листно завиване

ToMV Мозайка по доматите

Гъбични заболявания Ff Кладоспориоза или кафяви листни петна  

Fol Фузарийно увяхване 

For Фузарийно загниване на корени

Lt Брашнеста мана

Va Вертицилийно увяхване / Verticillium albo-atrum

Vd Вертицилийно увяхване / Verticillium dahliae

Лук Гъбични заболявания Alt Алтернария

Pd Лъжлива брашнеста мана или пероноспора / Peronospora

Pt Розово гниене на корените

Foc Фузариоза

Дини Гъбични заболявания PM Брашнеста мана

F Фузариоза
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Грах Вирусни заболявания PM Вирус на обикновената грахова мозайка

PEMV Вирус на грахова жилкова (деформираща) мозайка

BYMV Вирус на жълтата мозайка по фасула

Гъбични заболявания Ep Брашнеста мана

F Фузариоза

Салати Вирусни заболявания LMV Салатен мозаечен вирус

Гъбични заболявания Bl Мана по салатите

Вредители Nr Листни въшки 

Бактериални заболявания Pb Въшки по корените на салатата / Pemphigus bursarius

Ss Вкорковяване на кореновата система 
/ Sphingomonas suberifaciens / ex Rhizomonas suberfaciens (Corky root)

Култура Тип заболяване Кратко обозначение Наименование на болестта или вредителя

Пипер Вирусни заболявания Tm Тютюнева мозайка / Tobacco mosaic virus

PVY Картофен Y-вирус 

TSWV Бронзовост по доматите

CMV Вирус на краставична мозайка

Бактериални заболявания Xcv Черни бактериални петна (струпясване) 
 / Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria
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Препоръките за практическо отглеждане са представени в каталога без поемане 

на каквито и да е отговорности. Купувачът самостоятелно определя дали може да 

използва препоръките в съответните местни условия. Всички данни, посочени в 

каталога, се базират на нашия собствен опит в отглеждането на културите, както 

и на опита на нашите партньори. Компанията Nunems не носи отговорност в 

случай на получаване на незадоволителни резултати по отношение на качеството, 

добива или други характеристики в резултат на нарушаване на технологията или 

вследствие на избор на неоптимален метод на отглеждане.

РЕГИСТРАЦИЯ НА СОРТОВЕ И ХИБРИДИ
В каталога е представен асортимента, който е най-актуален към момента на 

публикуване на каталога. Възможността за изпращане до конкретна държава 

зависи от регистрацията в съответствие с местните разпоредби и международните 

правила и ограничения. Някои сортове или видове опаковки могат да бъдат 

доставени само по предварителна заявка. За информация относно последните 

актуализации, моля консултирайте се с представители на „Континвест“ ООД.

КАЧЕСТВО НА СЕМЕНАТА
Качеството на всички семена, доставяни от Nunems, съответства на или надвишава 

най-високите стандарти на ESA - Европейската асоциация за семена. По-долу е 

предоставена таблица с информация за  вътрешните стандарти на компанията. 

Ако не са спазени тези изисквания, семената не се доставят на клиентите. Всички 

семена на Nunems са щателно тествани в собствена лаборатория за качество в 

Холандия, която е сертифицирана (NAL) в съответствие със стандартите на ISTA.

Всяка отделна партида семена се проверява внимателно за спазване на високите 

международни стандарти за качество. Висококвалифицирани сертифицирани 

експерти проверяват надлежно семената за болести, съдържание на влага, 

физическа и генетична чистота, потенциал за покълване и поникване.

Нашите лаборатории за проверка и гарантиране на качество са международно 

акредитирани („Акредитирана лаборатория Naktuinbouw“), а специално обучените 

професионални одитори провеждат вътрешни и външни одити. Проверките 

включват:

•  Тестване за болести, предавани от семена - проби от всяка партида се тестват 

за заболявания, които се предават чрез семена и са причинени от патогени. 

Това тестване се извършва по различни методи: от отглеждане на растения в 

оранжерии до прилагане на високотехнологична и иновативна диагностика;

• Физическа чистота - представителна проба се оценява при силно увеличение, 

което ни позволява да определим дали в партидата има семена от плевели, други 

култури или инертни материали;

 • Генетична чистота – използват се традиционните методи за отглеждане заедно 

с модерно оборудване и технологии (ДНК анализ) за определяне на сортовата 

чистота, процентът на хибридизация и наличието на генетично нетипични растения 

в дадена партида от семена;

• Кълняемата енергия и енергията за поникване са първите и основни 

показатели за качеството на семената. Сертифицираните анализатори тестват 

всяка партида в съответствие със строги правила. Семената покълват и поникват 

в камера  за покълване на семена или оранжерии, в които се създават условията, 

необходими за получаване на точни резултати от теста.

ДЕФИНИЦИЯ НА ТЕРМИНИТЕ ЗА 
УСТОЙЧИВОСТ
Дефиниция за имунитет, приета при семепроизводството на зеленчукови 

култури: устойчивост на растението срещу вредители и патогени. Имунитетът е 

сложна система от защитни реакции на растенията, които са се развили в хода 

на селекцията. Основната цел на имунитета е да съхрани генетичната цялост на 

растението, независимо от промените в заобикалящата го среда.

Под устойчивост се разбира способността на растението да ограничи развитието 

на определен вредител или патоген и/или да намали вредата, която те причиняват, 

в сравнение с чувствителните сортове и хибриди при подобни условия на 

отглеждане и под въздействието на този патоген или вредител. 

Устойчивите растения могат да проявят някои симптоми на заболяване или 

увреждане поради тежка инфекция от вредители или патогени.

Податливостта е неспособността на даден сорт да ограничи развитието и 

разпространението на определен вредител или патоген.

РАЗЛИЧАВАТ СЕ ДВЕ НИВА НА 
УСТОЙЧИВОСТ
Висока устойчивост (HR *): растенията от даден сорт или хибрид, които силно 

ограничават разпространението и развитието на определен вредител или патоген 

при нормални условия на заразяване от този вредител или патоген в сравнение 

с чувствителните сортове. Растенията от тези сортове или хибриди обаче могат 

да проявят някои симптоми или да се увредят при силно патогенно въздействие 

/ инфекция от вредители.

Междинна или средна устойчивост (IR *): растения от даден сорт или хибрид, които 

ограничават разпространението и развитието на определен вредител или патоген 

при нормални условия на заразяване от този вредител или патоген, но могат 

да проявяват по-забележими симптоми или степен на увреждане в сравнение 

с устойчивите хибриди. Умерено/средно устойчивите хибриди или сортове 

проявяват по-леки симптоми под въздействието на патогени или вредители в 

сравнение с чувствителните сортове при сравнението им в подобни условия на 

отглеждане и/или патогенно въздействие или заразяване от вредители.
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*  Когато избирате дълбочината на засяване, трябва също да вземете предвид структурата на почвата (дълбочината да е по-голяма в леките почви) и наличието на влага за периода на покълване; при отглеждане на разсад  
 дълбочината на засяване обикновено е по-малка.

**  При оптимална температура на почвата; ако семената са прецизни или пелетирани, времето до поникване може да бъде намалено наполовина.

***  Схемите на засаждане също зависят от използваните механизми за обработка на почвата и грижите, полагани за растенията по време на вегетацията.
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Корнишони 22 - 28 15 - 16 22 - 27 2 - 3 4 - 5 1,8; 2,4 20 - 25

Средно и дългоплодни краставици 25 - 32 16 - 18 22 - 27 1 - 2 4 - 5 - 20 - 25

Хоризонтално отглеждани краставици (без конструкция) 24 - 28 13 - 14 22 - 27 2 - 3 4 - 5 1,6; 1,8 20 - 25

Дини 25 - 45 15 25 - 30 2 - 3 7 - 10 2,1; 2,8 25 - 30

Безсеменни дини 20 - 30 18 29 - 32 2 - 3 8 - 11 2,1; 2,8 25 - 30

Пъпеш 30 - 38 14 - 15 25 - 30 2 - 3 5 - 7 1,8; 2,8 25 - 30

Тиквички 120 - 160 14 25 3 - 5 4 - 5 1,6; 1,8 25 - 30

Индетерминантни домати 2,9 - 3,5 14 - 16 20 - 25 0,5 - 1,5 8 - 12 - 25 - 60

Детерминантни домати  3,0 - 3,5 12 - 15 20 - 25 1- 2 8 - 12 1,4; 1,8 35 - 60

Сладък пипер 7 - 8 14 - 16 22 - 27 1- 2 8 - 14 1,4; 1,6 45 - 50

Лют пипер 6 - 7 14 - 16 22 - 27 1- 2 8 - 14 1,4; 1,6 45 - 50

Патладжан 4 - 5 15 - 16 25 - 30 1- 2 8 - 12 1,6; 1,8; 2,1 45 - 50

Лук 4 - 5 3 - 5 18 - 20 2 - 3 11 - 16 0,2; 0,3; 0,45 35 - 40

Моркови 1,0 - 1,3 5 - 6 15 - 18 1,5 - 3 8 - 15 0,2; 0,3; 0,45 -

Червено цвекло 13,5 - 14,5 6 - 7 15 - 18 2 - 4 8 - 14 0,3; 0,45 -

Репичка 8 - 19 4 - 5 18 - 20 1- 2 5 - 8 0,1; 0,15 -

Салата 1,0 - 1,2 4 - 5 15 - 20 1,0 - 1,5 3 - 4 0,15; 0,2 25 - 30

Салата бейби 1,0 - 1,2 4 - 5 15 - 20 1,0 - 1,5 3 - 4 0,1; 0,15 25 - 30

Целина 0,4 - 0,5 18 - 20 25 - 28 0,5 - 1,5 20 - 25 0,45; 0,6 50 - 60

Праз лук 3,0 - 3,5 4 - 5 20 - 25 2 - 3 12 - 18 0,15; 0,45 50 - 60

Фасул 150 - 300 10 - 12 8 - 22 4 - 6 4 - 8 0,7; 0,9 -

Зелен грах 150 - 300 6 - 7 15 - 18 3 - 5 5 - 8 0,15; 0,3 -

25



Централен офис:
София 1113, бул. „Шипченски проход“ № 18 
Бизнес център „Галакси“, блок Д, ет. 5, офис 505 
тел.: 02/971 70 28-29
info@continvest.bg

agro.continvest.bg

Препоръки за отглеждане. Информацията се предоставя от 
компанията «BASF» без никакви задължения, независимо от 
естеството им. Описанията, препоръките и илюстрациите в 
брошурите и уебсайта се основават на опита и практиката от 
тестовете. BASF не носи никаква отговорност, ако въз основа 
на тази информация по време на отглеждането се получат 
резултати, които се различават по качество, добив или други 
характеристики. Купувачът сам определя дали продуктът и 
информацията са подходящи и могат ли да бъдат използвани за 
специфичните му условия.

Илюстрации. Всички показани сортове и хибриди са показани 
в най-благоприятните условия за отглеждането им. Същите 
резултати не са гарантирани за всички условия на отглеждане.

© Nunems BV, 2020. 
Всички права върху информацията или изображения са 
собственост на Nunems BV или на нейните филиали.


