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До 2050-та година се очаква на-
селението на света да надвишава 
девет милиарда души. Това озна-
чава 150 000 нови гърла за хра-
нене всеки ден. За да реагираме 
на този прираст, трябва да удво-
им производството на храни през 
следващите 40 години. 
ДюПон е в състояние да се спра-
ви с това предизвикателство, с 
портфолио от бизнеси, продукти 
и услуги, които обхващат цялата 
хранителна верига. 
С продажби на продукти и услуги 
в над 90 държави, ДюПон Пионер 
е водеща селекционна компания, 
а също така предоставя агроно-
мически услуги за фермерите. 
Нарастващият брой на населе-
нието, променящите се икономи-
ки и ограничената обработваема 
земя са важни фактори, каращи 
Пионер да използва науката за 
увеличаване на добива от всяко 
поле. 

ОТ СКРОМНО НАЧАЛО
ДО ГЛОБАЛЕН БИЗНЕС 
През 1926, когато Хенри А. Уо-
лъс и партньорите му създават 
дружеството, днес известно като 
ДюПон Пионер, той представя на 
пазара царевични хибриди – ре-
волюционна технология, която 
променя селското стопанство. 
Именно тази технология е в ос-
новата на феноменалния ръст в 
производителността  и добивите 
през следващите десетилетия. 
Днес ние продължаваме отговор-
но да създаваме и използваме 
нови технологии, за да помогнем 
на фермерите по света да увели-
чат производителността и доход-
ността с оглед устойчиво посре-
щане на нарастващите нужди от 

зърно и други сел-
скостопански проду-
кти.

УСТОЙЧИВО 
ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗА 
ОПАЗВАНЕ И 
ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ПОЧВАТА
Пионер се стреми да 
увеличи добивите 
от всеки акър земя, като същевременно намалява въздействието на селското 
стопанство върху околната среда и обществото. Ние активно разработваме про-
дукти, които позволяват по-ефикасно потребление на тор и вода, както и нама-
ляване на употребата на пестициди и изкопаеми горива. Ние работим и с пра-
вителства, местни организации, училища и общности по света, за да развием 
земеделски умения и знания сред производителите от всички възрасти.
Ние сме отдадени на каузата да подобрим качеството на живот в общностите, в 
които живеят и работят нашите клиенти и служители. Затова ние насърчаваме и 
подкрепяме доброволните усилия на нашите служители и заделяме процент от 
ежегодните ни приходи за инвестиции в програми, добавящи икономическа и 
социална стойност към нашите общности. 

ПРОДУКТИ
Днес предлагаме продукти и услуги за:

ЦАРЕВИЦА ЛЮЦЕРНА СЛЪНЧОГЛЕД СОРГО

СОЯ РАПИЦА ПРОСО ПШЕНИЦА

ИНОКУЛАНТИ ОРИЗ ПАМУК

СЕЛЕКЦИЯ НА ХИБРИДИ

Създаване
на продукт

Опити с
продукт

Регулаторно
одобрение

Предлагане
на пазара

Подобрение 
на ген

плазмата
Самоопрашени 

линии

Разработване на
функционалността

Откриване на
характеристики

Разработване на
характеристиките

Интегриране на характеристиките

ПРИЗНАЦИ НА ТЪРСЕНЕТО

ОПРАШВАНЕ

Продуктите на Пионер® се продават в над 90 държави по света

ДюПон Пионер
ПОМАГА НА ФЕРМЕРИТЕ
ДА УВЕЛИЧАТ ПЕЧАЛБАТА СИ ОТ ВСЕКИ 
ЗАСЯТ ДЕКАР СЪС СЕМЕНА НА ФИРМАТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Продуктите на Пионер 
се разработват, за да 
посрещат изискванията на 
производителите и условията 
на околната среда.

Гордеем се с нашите 
служители, история,
иновации и успешни клиенти
в над 90 държави по света.

Нашият бизнес се основава 
на четири водещи принципа – 
същите принципи, положени от 
нашите основатели: 

• Да произвеждаме най-до-
брите продукти на пазара. 

• Да се отнасяме честно и 
справедливо към всичките 
ни клиенти, производители 
на семена, служители, тър-
говци, бизнес партньори и 
акционери.

• Да рекламираме и продава-
ме активно продуктите ни, 
но никога да не подвеждаме. 

• Да даваме полезни съвети на 
клиентите ни и да им пома-
гаме да постигат възможно 
най-голяма печалба от про-
дуктите ни. 

ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО

Заедно можем да посрещнем предизвикателството
за постигане на глобална хранителна сигурност.
Нашите служители задават посоката. Нашите над 14 000 
служители в Пионер, заедно с хората, свързани с нашия 
бизнес правят Пионер една от най-известните марки в 
земеделието днес. 
Наемаме най-добрите служители от цял свят, включител-

но учени, статистици, агрономи, растениевъди и профе-
сионалисти по продажбите, както и лидери от секторите 
компютърни технологии, финанси, HR, комуникации, 
маркетинг, както и държавни институции, регулаторни 
органи, управление на обекти, безопасност и др. 
Работим рамо до рамо с нашите клиенти, за да им помог-
нем да се увеличи стойността от всеки засят декар. Ние 
ги изслушваме и обикаляме полетата им, предоставяйки 
технически ресурси за развитие на индивидуализирани 
решения.

ЗНАЧИТЕЛНИЯТ НИ АНГАЖИМЕНТ
КЪМ РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ И ИНОВАЦИИТЕ 
Пионер има около 4 500 изследователи в над 100 обекта за научни изследвания 
в 25 държави на 6 континента, които създават нови идеи и иновации. Нашите 
изследователи съчетават традиционни и нови технологии за опрашване, за да 
се промени начина, по който се  развиват растенията от следващото поколение. 
Чрез конвенционални, молекулярни и биотехнологични подходи, ние разработ-
ваме по-добри продукти, които да посрещат изискванията за растеж и пазар на 
фермерите. 
Създаването на хибридите започва с разбиране на нуждите на фермерите. Про-
дължаваме да виждаме нови възможности за подобрение и защита на потен-
циала за добиви. Нашите учени разработват нови решения за продукти, които 
защитават растенията от вредители и болести, толерират хербициди, повишават 
крайната стойност и преживяват в неблагоприятни условия. 
• В периода 2006 г. до 2016 г. в България са засяти над 30 000 000 дка. Екс-

прес толерантни слънчогледови хибриди. През 2006 г. началото е поставено 
с един хибрид засят на площ от 380 000 дка, а през 2016 г. шест хибрида са 
засяти на площ от 3 750 000 дка.

• За последните три години в страната са засяти 2 500 000 дка царевични хи-
бриди от продуктовата линия Optimum® AQUAmax®. Началото е поставено с 
530 000 дка през 2014 г., през 2015 г. площите нарастват до 800 000 дка, а 
през 2016 г. достигат 1 200 000 дка. Това са 30% от цялата площ засята царе-
вица през 2016 г. и 40% от портфолиото на Пионер за същата година. 

Пионер е единствената фирма за семена с вътрешнофирмен капацитет за из-
следователски дейности по хранене на животните, за да бъдем сигурни, че от 
нашите семена и инокуланти се добива само най-високо качество на зърно и си-
лаж. Освен това ние оценяваме продуктите си по стойност смилаемост-енергия 
при прасета и птици, потенциал за добив на етанол, добив  скорбяла при мокро 
смилане, сухо смилане и други хранителни характеристики.
Пионер е съсредоточен върху предлагането на интегрирани решения за семе-
на, които включват елитна генетика, природни и биотехнологични белези, както 
и опции за обработка на семена, заедно с агрономически съвети и услуги за 
подпомагане на фермерите в управлението на рисковете за производство и да 
засяват правилния хибрид на правилното поле. 



  СЪЗДАДЕНИ ЗА ПОВЕЧЕ ДОБИВ
ОТ ВСЯКА КАПКА ВОДА

ПОДОБРЕН КОНТРОЛ
ЗАТВАРЯНЕ НА УСТИЦАТА
За по ефикасно използване на водата

БУЙНА  СВИЛА
За увеличен брой
на зърна в кочана

ИЗДЪЛЖЕНИ  ЗЪРНА
Поддържат добивния потенциал
при стрес в края на сезона

БАЛАНСИРАНА
КОРЕНОВА СИСТЕМА
За приемане на хранителните
вещества от по-голяма дълбочина 

ЗДРАВИ
от метлицата до корените

ПОДОБРЕН 
„STAYGREEN” ЕФЕКТ
повишава
сухоустойчивостта

СИЛНИ 
АГРОНОМИЧЕСКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
постигнати с най-нови
технологии на селекция

Използва 
ПО-МАЛКО ВОДА
за всеки килограм зърно

76% 65%
ПЕЧЕЛИВШ КОЕФИЦИЕНТ

ПРИ НАМАЛЕНИ
ВОДНИ УСЛОВИЯ

ПЕЧЕЛИВШ КОЕФИЦИЕНТ
ПРИ БЛАГОПРИЯТНИ 

УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

70 кг/дка 40 кг/дка
ПРЕДИМСТВО В ДОБИВА

при сухи условия
ПРЕДИМСТВО В ДОБИВА

при благоприятни 
условия за отглеждане
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Жъни повече от всяка капка вода,
при суша или нормални условия на отглеждане
с хибридите от продуктовата линия
на Пионер Optimum® AQUAmax®
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ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДА
СЪХРАНЕНАТА ВОДА СЕ ИЗПОЛЗВА В ПЕРИОДА НА НАЛИВАНЕ НА ЗЪРНОТО

НА КОГО ПРЕДЛАГАМЕ
НАШИТЕ ХИБРИДИ
Optimum® AQUAmax®?
На иновативни производители, 
търсещи изключителен добив 
и максимална печалба от 
високопродуктивни полета.

КАКВА Е ПОЛЗАТА
ОТ ХИБРИДИТЕ
Optimum® AQUAmax®?
Тези хибриди дават
достъп до най-последните 
нововъведения за справяне с 
риска от промяната в климата 
и получаване на максимален 
добив и печалба. Казано 
с други думи, хибридите 
Optimum® AQUAmax® 
подсигуряват печалба при 
всякакви условия.

КАКВО ПРАВИ
РАЗЛИЧНИ ХИБРИДИТЕ
Optimum® AQUAmax®?
Optimum® AQUAmax® 
продуктите представляват 
уникално, научно решение за 
добро представяне, развито 
на базата на 50 години 
изследователска работа на 
Пионер в специална среда, 
максимизираща добива и 
намаляваща риска от недостиг 
на вода чрез синхронизиран 
цъфтеж, здрава коренова 
система и контрол на 
отварянето на устицата. 

2017 е петата година, в която ние предлагаме нашия  уникален продукт Optimum® 
AQUAmax® хибридите.
През тези пет години на пазара, хибридите под името Optimum® AQUAmax® станаха много 
популярни и изключително търсени.
Те показаха забележително представяне при добива, както при оптимални условия, така и 
при суша - това е основата за техния успех и в бъдеще!

продуктова линия

6000 растения/ дка
Garden City, KS

Общо вода през вегетацията = 236 мм

Optimum® AQUAmax® = 730 кг/ дка Конвенционален = 590 кг/ дка
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P8523
• Най-ранният хибрид на Пионер в група 200 по ФАО.
• Отлично съотношение между  добив и изпускане на влага след достигане на физиологична 

зрелост.
• Висок потенциал за добив.
• ∑ t° до физиологична зрелост - 1062°С

ПРЕПОРЪКА ЗА ПОЛЗВАНЕ:
• За втора култура.
• За райони с по-голяма надморска височина.
• Сигурен добив при силно засушаване във втората половина на вегетацията.

ФАО 260

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА -
РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР ЗА РЕКОЛТИРАНЕ 

P9175 
• Ранен хибрид, от продуктовата линия Optimum® AQUAmax®.
• Много висок и стабилен добив при силно засушаване във втората половина на вегетацията.
• Балансирана коренова система.
• ∑ t° до физиологична зрелост - 1144°С.

ПРЕПОРЪКА ЗА ПОЛЗВАНЕ:
• При суша и оптимален воден режим.
• Подходящ за отглеждане във всички
 райони на страната.

ФАО 330

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА -
РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР ЗА РЕКОЛТИРАНЕ 

Aбсолютна 
маса на

1 000 бр. зърна
200g-250g

Брой
редове

в кочан:

16

16

Брой
зърна
в ред:

35-37

Aбсолютна 
маса на

1 000 бр. зърна
320g-345g

Брой
редове

в кочан:

14-16

14-16

Брой
зърна
в ред:

36-38

Неполивни Поливни

6 500 8 800

Неполивни Поливни

6 500 8 800

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

хибриди

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ
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P9241
• Голям интерес от страна на фермерите. Това се дължи на изключителното му представяне не 

само на демо полета, но и в масови посеви.
• Един от водещите хибриди в късния сегмент на група ФAO 300 и същевременно не отстъпва по 

добиви на хибридите от по-горната група по ФАО.
• Идеално пасва на Източно Европейския климат.
• Издържа на високи температури от фаза на интензивен растеж, през фаза цъфтеж до края на 

наливане на зърното. 
• Поради бързия му ранен старт P9241 е подходящ и за ранна сеитба. 
• Високо хектолитрово тегло.
• Постигнатите изключителни добиви при различни метеорологични
 условия, включително сушави години и такива с нормално
 влагозапасяване, определят продуктовата линия на
 P9241 - Optimum® AQUAmax®. 
• ∑ t° до физиологична зрелост - 1190°С.

ПРЕПОРЪКА ЗА ПОЛЗВАНЕ:
• Основен хибрид във втората половина на гупа 300 по ФАО
 за постигане на максимален добив.

ФАО 370

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА -
РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР ЗА РЕКОЛТИРАНЕ 

Aбсолютна 
маса на

1 000 бр. зърна
295g-335g

Брой
редове

в кочан:

16-18

16-18

Брой
зърна
в ред:

35-39

Неполивни Поливни

6 500 8 800

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙ-

ЧИВОСТ

УСТОЙЧИВ НА СТРЕС 
ПРИ ПОНИКВАНЕ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД 
УЗРЯВАНЕ

хибриди
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P9486
• Превъзхожда всички конкурентни хибриди в групата от средата и края на ФAO 300 и тези, 

използвани за стандарт при независимото официално изпитване в процеса на регистрация. 
• Показва добра толерантност към високи температури по време на цъфтеж и в периода на 

наливане на зърното.
• Притежава изключително добра устойчивост на засушаване.
• Силата му е в  благоприятното съотношение добив/изпускане на влага.
• Растението има добра структура и висока толерантност на болести.
• Мощна коренова система.
• ∑ t° до физиологична зрелост - 1190°С.

ПРЕПОРЪКА ЗА ПОЛЗВАНЕ:
• Подходящ за интензивно производство
 на царевица за зърно.

ФАО 380

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА -
РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР ЗА РЕКОЛТИРАНЕ 

Aбсолютна 
маса на

1 000 бр. зърна
290g-320g

Брой
редове

в кочан:

16-18

16-18

Брой
зърна
в ред:

36-39

Неполивни Поливни

6 400 8 800

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

P9486

7,000

7,100

7,200

7,300

7,400

7,500

7,600

7,700

7,800

7,900

11,50 11,70 11,90 12,10 12,30 12,50 12,70 12,90 13,10

До
би

в 
т/
ха

 п
ри

 1
5%

 в
ла
га

Влага %

ДЕМО ОПИТИ, 2016, БЪЛГАРИЯ, 60 ЛОКАЦИИ

хибриди
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Р9903
• Отлично съотношение добив/изпускане 

на влага след достигане на физиологична 
зрелост.

• Подходящ да замени 37N01 и 37F73 в 
районите, където хибридите са добре 
аклиматизирани.

• Много добра сухоустойчивост.
• Добре балансирано растение.
• Ранен цъфтеж.
• ∑ t° до физиологична зрелост - 1236°С.

ПРЕПОРЪКА ЗА ПОЛЗВАНЕ:
• За максимални добиви при сухи и оптимални 

условия.
• За райони със силно изразен воден дефицит 

при наливане на зърното.

ФАО 430
Aбсолютна 

маса на
1 000 бр. зърна
305g-340g

Брой
редове

в кочан:

18

18

Брой
зърна
в ред:

38-40

Aбсолютна 
маса на

1 000 бр. зърна
295g-350g

Брой
редове

в кочан:

14-16

14-16

Брой
зърна
в ред:

38-40

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА -
РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР ЗА РЕКОЛТИРАНЕ 

P9911
• Има много добро съотношение на височина 

на растението към височина на залагане на 
кочана.

• Кочаните му правят впечатление с уникалния 
си оранжев цвят и толерантност към иконо-
мически важни болести. 

• Голяма издържливост на суша и свеж хабитус, 
като запазва зеления си цвят дълго време.

• Наречен е Optimum® AQUAmax® заради изклю-
чителното си представяне по отношение на до-
бива независимо от метеорологичните условия.

• ∑ t° до физиологична зрелост - 1236°С.

ПРЕПОРЪКА ЗА ПОЛЗВАНЕ:
• За максимален добив при оптимални усло-

вия на развитие. Изисква достатъчно азотно 
торене в баланс с останалите основни храни-
телни елементи.

ФАО 435

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА -
РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР ЗА РЕКОЛТИРАНЕ 

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙ-

ЧИВОСТ

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

УСТОЙЧИВ НА СТРЕС 
ПРИ ПОНИКВАНЕ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД 
УЗРЯВАНЕ

Неполивни Поливни

6 100 8 700

Неполивни Поливни

6 100 8 700

хибриди
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P0023
• P0023 е най-добрият от нашите ново разработени продукти в средата на  ФAO 400!
• В сравнение с останалите хибриди в група ФAO 400 неговото зърно най-бързо изпуска влагата 

след достигане на физиологична зрялост - подобно на хибридите от група FAO 300.
• Потенциалът му за добив е много по-висок от този на старото поколение хибриди, които в 

момента са популярни на пазара.
• Растението има балансирана структура и добра толерантност към болести.
• Много здрава и мощна коренова система
• Понася добре високи температури през периодите на цъфтеж и наливане на зърното.
• ∑ t° до физиологична зрелост - 1248°С.

ПРЕПОРЪКА ЗА ПОЛЗВАНЕ:
• За максимален добив и ниска влага при жътва. 

ФАО 450 
Aбсолютна 

маса на
1 000 бр. зърна
335g-370g

Брой
редове

в кочан:

16-18

16-18

Брой
зърна
в ред:

38-42

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА -
РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР ЗА РЕКОЛТИРАНЕ Неполивни Поливни

6 100 8 700

хибриди

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ
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P0216
• Хибрид с доказано изключително представяне, по отзиви на земеделски производители.
• Част от продуктовата линия Optimum® AQUAmax®, с отлични резултати, както при засушливи, 

така и при нормални условия.
• Външният му вид на полето е привлекателен и отличим
 не само заради огромните кочани, които образува.
• „Stay green“ тип с отворени обвивни листа на кочана.
• ∑ t° до физиологична зрелост - 1271°С
• Наричан е още „Слонът“, заради огромните кочани.
• При отглеждане за силаж посевната норма да се завиши с 15%.
ПРЕПОРЪКА ЗА ПОЛЗВАНЕ:
• За максимален добив зърно при засушаване и оптимален
 воден режим. Препоръчва се и за производството на биогаз.
 „Stay green“ тип, което е отлична предпоставка за производството на силаж.

ФАО 480

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА -
РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР ЗА РЕКОЛТИРАНЕ 

Aбсолютна 
маса на

1 000 бр. зърна
325g-380g

Брой
редове

в кочан:

16-18

16-18

Брой
зърна
в ред:

39-42

Неполивни Поливни

6 100 8 700

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД 
УЗРЯВАНЕ

ОТЛИЧНА
СУХОУСТОЙ-

ЧИВОСТ

P0216

7,900

8,000

8,100

8,200

8,300

8,400

8,500

8,600

12,60 12,80 13,00 13,20 13,40 13,60 13,80 14,00

До
би

в 
т/

ха
 п

ри
 15

%
 в

ла
га

Влага %

ДЕМО ОПИТИ, 2016, БЪЛГАРИЯ, 60 ЛОКАЦИИ

хибриди
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P0412
• P0412 представя най-високият добивен потенциал в нашето портфолио.
• В сравнение с Florencia дава 1-1,5 тона/ха по-висок добив!
• Има изключително добро представяне и при суша, и при нормални условия.
• Задължително участва в силажното портфолио от хибриди във всички райони на страната с 

надморска височина до 650 м.
• Ако кръщават хибридът P0216 с прозвището „Слонът”, този би могъл да се нарича „Maмут” 

заради външния си вид и размера на кочаните.
• ∑ t° до физиологична зрелост - 1294°С.

ПРЕПОРЪКА ЗА ПОЛЗВАНЕ:
• За производство на зърно при неполивни условия и на силаж при поливни.
• При отглеждане за силаж посевната норма да се завиши с 15%.

ФАО 510
Aбсолютна 

маса на
1 000 бр. зърна
320g-370g

Брой
редове

в кочан:

16-18

16-18

Брой
зърна
в ред:

39-42

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА -
РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР ЗА РЕКОЛТИРАНЕ 

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД 
УЗРЯВАНЕ

ОТЛИЧНА
СУХОУСТОЙ-

ЧИВОСТ

Неполивни Поливни

6 000 8 700

хибриди
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P8816
• Ранен хибрид за производство на зърно с 

много добри агрономически характеристики.
• P8816 показа най-високите добиви в нача-

лото на група ФAO 300 при изпитването в 
нашите опитните полета за разработване на 
нови продукти.

• Добра толерантност към ниски температури 
при поникване.

• Подходящ за много ранно прибиране.
 Освен това е добър избор и за късна сеитба.
• ∑ t° до физиологична зрелост - 1109°С.

ПРЕПОРЪКА ЗА ПОЛЗВАНЕ:
• За втора култура.
• За сигурен добив при силен стрес от суша на
 неполивни условия.

ФАО 300 
Aбсолютна 

маса на
1 000 бр. зърна
285g-340g

Брой
редове

в кочан:

16

16

Брой
зърна
в ред:

36-38

Aбсолютна 
маса на

1 000 бр. зърна
310g-325g

Брой
редове

в кочан:

16

16

Брой
зърна
в ред:

35-37

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА -
РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР ЗА РЕКОЛТИРАНЕ 

P9074
• Ранен хибрид за производство на зърно в 

средата на група ФAO 300.
• Високодобивен хибрид.
• Зърно - типичен „конски зъб“ с отлична 

способност за бързо отделяне на влагата.
• Понася добре висока температура във 

фазите на цъфтеж и наливане на зърното.
• Средновисоко залагане на кочана.
• Много добра устойчивост на полягане.
• Добър фитосанитарен профил.
• ∑ t° до физиологична зрелост - 1167°С.

ПРЕПОРЪКА ЗА ПОЛЗВАНЕ:
• Подходящ за райони със силно изразено
 засушаване в периода на цъфтеж.

ФАО 350     

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА -
РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР ЗА РЕКОЛТИРАНЕ 

 ФАО 300-399

Неполивни Поливни

6 500 8 800

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

НОВ!

Неполивни Поливни

6 400 8 900

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ
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P9578 
• Добре компенсира ниска гъстота, като формира втори равностоен кочан.
• Отделя бързо влагата след физиологичната зрелост.
• Висока толерантност към цветна главня.
• ∑ t° до физиологична зрелост - 1178°С.

ПРЕПОРЪКА ЗА ПОЛЗВАНЕ:
• Много подходящ за полета с изразен воден
 дефицит през вегетацията.
• Да се включи в сортовата структура
 със среднокъсни хибриди.

ФАО 360
Aбсолютна 

маса на
1 000 бр. зърна
315g-345g

Брой
редове

в кочан:

14-16

14-16

Брой
зърна
в ред:

33-36

Aбсолютна 
маса на

1 000 бр. зърна
305g-335g

Брой
редове

в кочан:

18

18

Брой
зърна
в ред:

36-39

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА -
РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР ЗА РЕКОЛТИРАНЕ 

Р9537
• Нов високодобивен хибрид с отлични 

агрономически характеристики.
• Подходящ за ранна сеитба.
• Отлична сухоустойчивост.
• Много добра толерантност към северен 

листен пригор.
• Отлично съотношение височина на расте-

нието/ височина на залагане на кочана.
• Много добра устойчивост на кореново и 

стъблено полягане.
• ∑ t° до физиологична зрелост - 1202°С.

ПРЕПОРЪКА ЗА ПОЛЗВАНЕ:
• Подходящ за производство на царевица за
 зърно и силаж втора култура.

ФАО 390

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА -
РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР ЗА РЕКОЛТИРАНЕ 

ФАО 300-399

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙ-

ЧИВОСТ

УСТОЙЧИВ НА
СТРЕС ПРИ

ПОНИКВАНЕ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД 
УЗРЯВАНЕ

Неполивни Поливни

6 300 8 800

Неполивни Поливни

6 300 8 800

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙ-

ЧИВОСТ

УСТОЙЧИВ НА
СТРЕС ПРИ

ПОНИКВАНЕ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД 
УЗРЯВАНЕ
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P9721
• Според отзиви от фермери ще бъде много 

успешен хибрид за производство на зърно
 с привлекателен външен вид на полето.
• От гледна точка на продължителност на 

вегетацията е средноранен хибрид и е 
позициониран в началото на  ФAO 400.

• Високодобивен с ранно развитие,
 което го прави подходящ за ранна сеитба.
• Добра устойчивост на засушаване. Запазва 

продължително време зелена листната маса.

• ∑ t° до физиологична зрелост - 1213°С

ПРЕПОРЪКА ЗА ПОЛЗВАНЕ:
• За максимален добив в група 400 по ФАО 

при поливни и неполивни условия. 

ФАО 400  
Aбсолютна 

маса на
1 000 бр. зърна
295g-360g

Брой
редове

в кочан:

16-18

16-18

Брой
зърна
в ред:

36-38

Aбсолютна 
маса на

1 000 бр. зърна
290g-350g

Брой
редове

в кочан:

18-20

18-20

Брой
зърна
в ред:

38-43

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА -
РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР ЗА РЕКОЛТИРАНЕ 

P9900
• Хибрид за зърно с висок потенциал за добив 

в началото на ФAO 400!
• Най-успешният от хибридите, включени 

в полските опити от програмата ни за 
разработване на нови продукти!

• Има ранен цъфтеж и отлична способност
 за изпускане на влагата.
• P9900 показа изключителна толерантност 

към суша.
• Напълно пригоден за климатичните
 условия на България.
• Понася добре високи темеператури
 по време на цъфтеж.

• ∑ t° до физиологична зрелост - 1225°С.

ПРЕПОРЪКА ЗА ПОЛЗВАНЕ:
• За райони с трайно засушаване в периода 

на наливане на зърното.

ФАО 420 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА -
РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР ЗА РЕКОЛТИРАНЕ 

ФАО 400-499

Неполивни Поливни

6 300 8 600

Неполивни Поливни

6 300 8 600

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

УСТОЙЧИВ НА СТРЕС 
ПРИ ПОНИКВАНЕ
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PR37F73
• Широко адаптивен хибрид към условията на средата.
• Добрата толерантност на засушаване допринася
 за получаване на стабилни добиви при климатични аномалии.
• Показва отлична способност за бързо
 отделяне на влагата след физиологична зрелост.
• Притежава здраво стъбло и устойчивост на цветна главня.
• ∑ t° до физиологична зрелост - 1236°С
 
ПРЕПОРЪКА ЗА ПОЛЗВАНЕ:
• За максимални добиви при неполивни условия.
• За производство на биоетанол.

ФАО 430
Aбсолютна 

маса на
1 000 бр. зърна
295g-335g

Брой
редове

в кочан:

16

16

Брой
зърна
в ред:

34-37

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА -
РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР ЗА РЕКОЛТИРАНЕ 

ФАО 400-499

Неполивни Поливни

6 000 8 500

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД УЗРЯВАНЕ
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PR35F38 
• Добре балансиран хибрид в съотношението зърно:листностъблена маса при неполивни 

условия и добри агрономически показатели.
• Основен хибрид за силаж при неполивни условия.
• Способността му да пониква при стресови условия го прави широко адаптивен.
• ∑ t° до физиологична зрелост - 1306°С
 
ПРЕПОРЪКА ЗА ПОЛЗВАНЕ:
• За производство на биоетанол.
• Подходящ за много ранна сеитба.
• За райони с изразено засушаване в
 началото на вегетацията.

ФАО 520
Aбсолютна 

маса на
1 000 бр. зърна
320g-350g

Брой
редове

в кочан:

16-18

16-18

Брой
зърна
в ред:

35-39

Aбсолютна 
маса на

1 000 бр. зърна
285g-380g

Брой
редове

в кочан:

18-20

18-20

Брой
зърна
в ред:

37-42

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА -
РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР ЗА РЕКОЛТИРАНЕ 

P1114  
• Хибрид с отличен потенциал за добив на зърно 

и силаж при оптимални и стресови условия.
• Много добра толерантност към засушаване.
• 8% по-висок добив зелена маса и 6,5%  по-

високо енергийно съдържание на килограм 
сухо вещество в сравнение с конкурентни 
хибриди от същата група на зрeлост.

• Ако трябва да се избере само един хибрид за 
производство на силаж - това е верният избор.

• ∑ t° до физиологична зрелост - 1364°С.

ПРЕПОРЪКА ЗА ПОЛЗВАНЕ:
• За производство на биогаз. За силаж. 
• За максимален добив зърно при интензивно 

земеделие.
• При отглеждане за силаж посевната норма да 

се завиши с 15%.

ФАО 590

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА -
РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР ЗА РЕКОЛТИРАНЕ 

ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО И СИЛАЖ

Неполивни Поливни

5 800 8 400

ОТЛИЧНА 
СУХОУСТОЙ-

ЧИВОСТ

УСТОЙЧИВ НА
СТРЕС ПРИ

ПОНИКВАНЕ

БЪРЗО ИЗПУСКА
ВЛАГА СЛЕД 
УЗРЯВАНЕ

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ОТЛИЧНА
СУХОУСТОЙЧИВОСТ

STAY
GREEN

Неполивни Поливни

5 500 7 800
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P1535 
• Хибрид с отличен потенциал за добив на 

зърно и силаж при оптимални условия.
• Много добра устойчивост на цветна главня.
• Изключително високо енергийно 

съдържание в силажа, дължащо се на 
големия брой зърна в кочан.

• „Stay green” много важна характеристика 
при силажното направление.

• ∑ t° до физиологична зрелост - 1422°С

ПРЕПОРЪКА ЗА ПОЛЗВАНЕ:
• За производство на биогаз.
• За силаж. 
• За максимален добив зърно при интензивно 

земеделие.
• При отглеждане за силаж посевната норма 

да се завиши с 15%.

ФАО 660
Aбсолютна 

маса на
1 000 бр. зърна
295g-380g

Брой
редове

в кочан:

18-22

18-22

Брой
зърна
в ред:

37-46

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА -
РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР ЗА РЕКОЛТИРАНЕ 

ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО И СИЛАЖ 
ФАО 600>

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

STAY
GREEN

Неполивни Поливни

5 500 7 500
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®

Управлява ферментацията и понижава риска от вторични (нежелани) ферментационни процеси. 
Подобрява качеството на изхранвания силаж. Благодарение на добавен специален щам на
L. buchneri го консервира по-добре чрез бързо сваляне рН на средата.

11C33 Инокулант
ЗА СИЛАЖНА

ЦАРЕВИЦА
ВОДОРАЗТВОРИМ

Намалява загубите на сухо вещество чрез бързо сваляне рН на средата. Съдържа щам на
L. buchneri, който значително намалява загубите от аеробни процеси при отваряне на силажната
яма. Pioneer® FT продуктите повишават усвояването на фибрите с помощта на ензим, образуван от  
специален нов щам на L. buchneri. Този продукт е отличен избор за ферми с висок млеконадой и
добра технология за производство на силаж. Позволява намаляване на концентрирания фураж и 
протеина в дневната дажба, с цел намаляване на разхода за производство на единица месо или мляко.

11CFT Инокулант
ЗА СИЛАЖНА

ЦАРЕВИЦА
ВОДОРАЗТВОРИМ

Подходящ за царевичен силаж и тревни смески с >30% съдържание на сухо вещество.
Съдържа щам на L. buchneri, който значително намалява загубите от аеробни процеси при
отваряне на силажната яма. При правилно силажиране и дозиране на продукта се повишава 
трайността на силажа след отваряне на ямата и се увеличава добивът от метан. Отворете ямата 
най-рано 6 седмици след нейното запечатване, за да може продуктът да прояви ефекта си.

11CH4 Инокулант
ЗА ПРОИЗВОДСТВО

НА БИОГАЗ
ОТ ЦАРЕВИЦА

bi
og

as

Много бързо сваля рН на силажа и значително подобрява усвояването на 
хранителните вещества. Много подходящ за силажни ями с правилно отваряне и 
управление на изхранването.

1132 Инокулант
ЗА СИЛАЖНА

ЦАРЕВИЦА
ГРАНУЛАТ

За производство на висококачествено люцерново сено. Инокулантът позволява 
балиране на люцерновото сено с високо съдържание на влага, без опасност от 
плесенясване. Малки четвъртити бали 18-25% влага, големи цилиндрични бали 18-22% 
влага, големи четвъртити бали 18-20% влага. Запазва се по-голямо количество листа 
(70% от хранителните вещества се намират в листата), сеното има по-добър вкус и 
аромат. Съдържанието на лесносмилаеми фибри увеличава маслеността на млякото.

1155 Инокулант
ЗА ЛЮЦЕРНА ВОДОРАЗТВОРИМ ГРАНУЛАТ

Люцерната се силажира трудно, защото има ниско съдържание на въглехидрати и
високо съдържание на белтъчини. Благодарение на двата щама от L. plantarum се 
намалява загубата от сухо вещество при силажиране на люцерна, чрез повишаване 
ефективността и скоростта на ферментация. Значително намалява загубите на 
протеин в люцерновия силаж.

11Н50 Инокулант
ЗА ЛЮЦЕРНА ВОДОРАЗТВОРИМ ГРАНУЛАТ

ВОДОРАЗТВОРИМ

Инокуланти за силаж от ДюПон Пионер
Ние предлагаме продуктовата линия на Pioneer® при силажните инокуланти FT (Fiber 
Technology - Ензим произвеждащи бактерии, които разграждат хемицелулозата), спе-
цифични инокуланти за всяка култура за постигане на най-добро качество на силажа.
Силажните инокуланти на Pioneer® са изпитани във фермата на Pioneer® в САЩ,
а също така и в Европейски ферми, където са правени сравнения между силаж,
обработен с инокуланти и контрола (без инокуланти). Pioneer® FT показват
предимство в млеконадоя от порядъка на 0,8 до 1,5 kg мляко/крава/ден.

20 www.pioneer.com/bulgaria



21www.pioneer.com/bulgaria

ГРАНУЛИРАНИ ИНОКУЛАНТИ
Една торба - 20 кг, е достатъчна за 40 тона сенаж/силаж.
Една торба - 20 кг, е достатъчна за 20 тона сено.
Монтиране на силажокомбайн: GANDY апликатор
Капацитет:
• Товар 30 kgs
 60 тона сенаж/силаж
 30 тона сено
• Товар 60 kgs
 120 тона сенаж/силаж
 60 тона сено

11H50/1132/1155 GR

ВОДОРАЗТВОРИМИ ИНОКУЛАНТИ
250 грама бутилка е достатъчна за 250 тона силаж/
сенаж: APPLI-PRO SLV.
Апликатори за водоразтворими инокуланти
Работният разтвор се впръсква под налягане, което 
позволява използването на минимално количество 
вода и равномерно разпределение на инокуланта.
След приключване на работа дюзите
се самопочистват.
Доза: 0,01 литър/тон

11H50/11CFT/11CН4/11C33

ВОДОРАЗТВОРИМИ ИНОКУЛАНТИ
Една бутилка от 20 г е достатъчна за
5 тона сено, един кашон от 5 бутилки
е достатъчен за 25 тона сено.
AG за течни инокуланти
• Доза:
 4 литра/тон
• Капацитет:
 100 литров резервоар е достатъчен за обработване на 25 тона сено.

1155 WS

Gandy Gandy с 
надстройка

Gandy монтиран
на силажокомбайн

AG апликатор AG апликатор
монтиран на сламопреса

Appli-pro SLV Appli-pro SLV монтиран на 
силажокомбайн

Инокулантите на ДюПон Пионер
дават възможност за по-добро качество на силажа
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ОБОБЩЕНИЕ
• Здравословният растеж на царевичната култура из-

исква разнообразие от хранителни вещества, 16 от 
които са от съществено значение за развитието на 
растенията.

• Регулирането на усвояването на хранителни веще-
ства при различна структура, pH и химични свойства 
на почвата е физиологичен процес, който позволява 
на царевичното растение да поддържа правилен ба-
ланс на хранителните вещества.

• Усвояването на хранителни вещества от почвата е 
седем-стъпков процес, включващ участието на коре-
новите елементи на растението, приток на енергия и 
васкуларните тъкани.

• Концентрацията на хранителни вещества във въ-
трешните клетки на корените регулира колко допъл-
нителни хранителни вещества трябва да бъдат пре-
несени през плазмените мембрани.

• Растежът на растенията е резултат от пренасянето на 
тези хранителни вещества от вътрешните клетки на 
корените към други части на растенията чрез ксиле-
ма и флоема.

• Агрономичните практики, подпомагащи най-добре 
процеса на усвояване на хранителни вещества, така 
че да бъде постигнат максимален добив, включват 
елиминиране на уплътняването, изсушаване на мо-
кри почви, следене за дефицит на хранителни веще-
ства и поддържане на адекватно водоснабдяване на 
отглежданата култура.

ВЪВЕДЕНИЕ
Шестнадесет хранителни вещества са от съществено 
значение за растежа на царевицата. Въглеродът и кисло-
родът, най-разпространените хранителни вещества, се 
извличат от въглеродния диоксид и молекулярния кис-
лород в атмосферата. Водородът се извлича от разграж-
дането на водни молекули по време на фотосинтеза. 
Когато водните молекули бъдат разградени на водород 
и кислород, водородът бива първоначално използван 
за образуването на захар. Кислородът бива използван 
при растежа на царевицата или отделян в атмосферата 
като страничен продукт. Пет от шестте макроелементи: 
калций, магнезий, азот, фосфор и калий, както и седем-
те микроелементи: бор, хлор, мед, желязо, манган, мо-
либден и цинк се извличат от почвата. 
Вторичният микроелемент сяра се извлича най-вече от 
почвата, но може да бъде извлечен и от атмосферата, в 
зависимост от концентрацията на съединения, съдър-
жащи сяра. Зрялата царевица, без значение от отглеж-
дания хибрид или почвата му, съдържа относително 
последователен асортимент на всяко едно от тези 16 хра-
нителни вещества (Фигура 1) (Latshaw and Miller, 1924).

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА РАСТЕЖ НА КУЛТУРИ

Доставени чрез въздух и вода: въглерод, водород, 
кислород
Основни макроелементи: азот, фосфор, калий
Вторични макроелементи: сяра, калций, магнезий
Микроелемнти: бор, хлор, мед, желязо, манган, мо-
либден, цинк

Фигура 1. Съдържание на хранителни вещества в зря-
ло царевично растение.

Тази последователност в концентрацията на хранителни 
вещества е невероятно постижение, като се има пред-
вид разнородността на физичните и химични свойства 
на почвата, в която расте царевицата. За всяка дадена 
почва, концентрацията на хранителни вещества в проба 
от едно място може да бъде до хиляда пъти по-голяма от 
концентрацията на хранителни вещества в проба от друго 
място, само на няколко крачки разстояние (Wolt, 1964).

Освен това, pH на почвата може да бъде също толкова 
разнородно. Различни места в почвата, намиращи се 
на няколко крачки едно от друго, могат да се различа-
ват с до три pH единици. Наличността на хранителни 
вещества се променя драстично с промяната на pH на 
почвата. Обикновено хранителните вещества стават 
по-трудни за усвояване от растенията с увеличаване на 
почвеното pH (Фигура 2). Въпреки това, в тези почви с 
високо pH царевицата все пак поддържа правилен ба-
ланс на хранителните вещества. Настоящото издание 

УСВОЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА ПРИ ЦАРЕВИЦАТА
от д-р Стивън Д. Страхън, изследовател в DuPont

Проценти от общото сухо тегло на царевицата

Кислород
45%

Въглерод
44%

Водород
6%

Неопределени 1%
Хлор <1%

Алуминий <1%

Силиций
<1%

Манган <1%
Желязо

<1%
Магнезий <1%

Калий
1%Калций <1%

Фосфор <1%
Сяра <1%

Азот 2%
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на Crop Insights обяснява как царевицата извлича хра-
нителни вещества от почвата и показва как растенията 
регулират степента на извличане на хранителни веще-
ства, както и какви агрономични практики подпомагат 
най-добре този процес на извличане на хранителни ве-
щества, така че да бъде постигнат максимален добив.

Фигура 2. Относително наличие на хранителни веще-
ства за растенията в зависимост в зависимост от pH на 
почвата.

УСВОЯВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА Е 
СЕДЕМСТЪПКОВ ПРОЦЕС

• Корените трябва да растат през почвения профил 
към хранителните вещества в почвата.

• Корените разтварят хранителните вещества, свър-
зани с почвените колоиди, във водната матрица на 
почвата.

• Епидермалните коренови клетки и свързаните мико-
ризи извличат хранителни вещества от почвените ко-
лоиди и водната матрица на почвата, като запазват 
тези хранителни вещества за усвояване от растението.

• Царевичното растение изразходва енергия, за да 
пренася активно хранителни вещества от епидер-
малните коренови клетки през плазмената мембра-
на и към клетките в централната част на основата.

• Концентрациите на хранителни вещества в тези въ-
трешни клетки регулират количеството на допълни-
телните хранителни вещества, пренесени през плаз-
мената мембрана.

• Царевицата пренася хранителни вещества от тези въ-
трешни клетки на корените чрез ксилема към други 
части на растението, за да бъде подпомогнат растежа.

• Намаляването на концентрациите на хранителни 
вещества във вътрешните клетки на корените позво-
лява на тези клетки да пренасят повече хранителни 
вещества от епидермалните клетки към вътрешните 
клетки на корените, за да бъде продължен процеса 
на усвояване на хранителни вещества.

Корените на царевицата растат през почвения профил 
към хранителните вещества в почвата
Корените на царевицата растат през порестите прос-
транства, създадени от несиметричната обвивка на 
почвените колоиди (Фигура 3). По-голямата част от хра-
нителните вещества в почвата се извличат от младите 
корени, добавъчните корени и микоризите (Salisbury 
and Ross, 1978). Гъбните микоризи изграждат симбиоза 
с корените на царевицата. Микоризите извличат храни-
телни вещества от почвата и предоставят някои от тях 
на царевицата. В замяна на това царевицата осигурява 
захар на микоризите, подпомагайки растежа на нови 
гъбички. Тези корени на царевицата и свързаните мико-
ризи изчерпват съдържанието на хранителни вещества 
в почвата непосредствено около тях, което изисква рас-
тежа на нови корени, за да бъдат извлечени хранителни 
вещества от други части на почвения профил.

Фигура 3. Корените на царе-
вицата растат през порестите 
пространства, създадени от 
несиметричната обвивка на 
почвените колоиди. Корените 
могат да извличат единстве-
но хранителните вещества 
(изобразени с оранжеви точ-
ки), намиращи се в почвата 
непосредствено около коре-
новата тъкан (оградена със 
зелен правоъгълник). Новите 
корени трябва да растат през 
различни части на почвения 
профил, за да извлекат до-
пълнителни хранителни ве-
щества.

Корените разтварят хранителните вещества, свързани 
с почвените колоиди, във водната матрица на почвата

Корените на растенията от-
делят различни химични съе-
динения, за да извлекат хра-
нителни вещества от почвата 
(Kochian, 2000). За повечето 
от хранителните вещества, 
корените на растението отде-
лят водородни (H+) йони във 
водната матрица на почвата 
и подкиселяват почвата не-
посредствено около корена 
(Фигура 4).
Фигура 4. Корените на царе-
вицата отделят водород (из-
образен със сини стрелки) в 
почвения профил, за да под-
киселят почвата непосред-
ствено около корена (огра-
ден със зелен правоъгълник).
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С нарастването на киселинността на тази микро зона на 
почвата, катионните хранителни вещества, като напри-
мер амоний (NH +), калций (Ca ++), магнезий (Mg++) и 
калий (K+), стават по-лесни за извличане от местата за 
обмен на катиони в почвата и по-достъпни за усвоява-
не от растенията. Хранителни вещества като фосфора 
стават по-лесни за разграждане от водата при по-ниско  
pH на почвата и следователно, по-достъпни за усвоя-
ване от растенията. Способността на корените на ца-
ревицата да вкисляват околната почва позволява на 
растението да извлича хранителни вещества от почви с 
по-високо pH, както и от киселинни почви. По-голямата 
част от почвения профил, който не е в близост до коре-
ните на царевицата, продължава да поддържа своето 
pH, докато буферният капацитет на почвата е по-голям 
от подкиселяващите свойства на поемането на храни-
телни вещества и метаболизма в почвата.

Епидермалните коренови клетки и свързаните мико-
ризи извличат хранителни вещества от почвените ко-
лоиди и водната матрица на почвата, като запазват 
тези хранителни вещества за усвояване от растението

Хранителните вещества не преминават магически от 
почвата в растението. Пренасянето на хранителни ве-
щества е процес от две части, който се състои от две 
групи динамични равновесия, които се стремят да под-
държат баланс в почвения профил (Фигура 5). Всяко 
хранително вещество се стреми да поддържа баланс 
между количеството хранително вещество, свързано с 
почвения колоид, и количеството вещество, разтворе-
но в почвената вода.

Фигура 5a. Всяко хранително вещество се стреми да 
поддържа равновесен баланс между количеството хра-
нително вещество, свързано с почвения колоид, и ко-
личеството вещество, разтворено в почвената вода.

Фигура 5b. Също така, 
всяко хранително ве-
щество се стреми да 
поддържа равновесен 
баланс между коли-
чеството хранително 
вещество в почвената 
вода и количеството 
вещество, свързано с 
корена на царевицата.

Фигура 5. Хранител-
ните вещества не пре-
минават магически 
от почвата в корените 
на царевицата. Всяка 
една молекула на хра-
нителните вещества 
бива разтваряна и 
пренасяна от почвена-
та вода.

При всички хранителни вещества, които не са анио-
ни, по-голямата част от всяко хранително вещество се 
свърза с почвен колоид и само малка част от това веще-
ство се разтваря в почвената вода.
При хранителни вещества, които са аниони, по-голяма-
та част от хранителните вещества се намират в почве-
ната вода и могат да се придвижват заедно с нея. Всяко 
хранително вещество също така се стреми да поддър-
жа равновесен баланс между количеството вещество 
в почвената вода и количеството вещество, свързано 
с корените на царевицата. Корените на царевицата съ-
държат органични молекули и приемни пространства, 
които могат да се свързват и да задържат хранителни 
вещества в епидермалните клетки на корените. Когато 
този равновесен баланс е постигнат, по-голямата част 
от всяко хранително вещество се свързва с корените на 
царевицата, като само малка част от това вещество се 
разгражда в почвената вода.
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Корен на
царевицата

Хранителните вещества в почвата вече са преминали 
в корена на царевицата. Как точно се регулира пре-
носът на хранителни вещества в царевицата, от корена 
към останалата част на растението, така че растежът да 
бъде правилен? За да бъде отговорено на този въпрос, 
е необходимо да бъде разбрана основната анатомия 
на корена на царевицата (Фигура 6).

Фигура 6. Схеми на 
хоризонталните и 
вертикалните сечения 
на корена на цареви-
цата.

Фигура 7. Поясчетата на Каспари са слой от растителен 
материал, намиращ се между ендодермалните клетки в 
корена на царевицата, който възпира пренасянето на 
хранителни вещества от клетките на кората към цен-
тралната част на корена. Хранителните вещества тряб-
ва да преминат директно в ендодермалните клетки, за 
да могат да бъдат пренесени в цялото растение.

Фигура 8. Първоначално местоположение на хранител-
ните вещества (изобразени с оранжеви точки) при преми-
наването им от почвата в клетките на кората на корена.
Сърцевината на корена съдържа паренхимни клетки и 
васкуларни тъкани (ксилем и флоем), които служат като 
канали за пренос на хранителни вещества до всички 
части на растението. Най-външната част на корена на 
царевицата, която се състои от кората и епидермиса, е 
отделена от сърцевината на корена чрез пръстен от ен-
додермални клетки, наречен „ендодермис“. Между вся-
ка група от ендодермални клетки се намират т.н. поясче-
та на Каспари – растителен материал, който не пропуска 
хранителни вещества (Фигура 7). Първоначално, когато 
корените извличат хранителни вещества от почвата, тези 
вещества се намират в кората на корена (Фигура 8).

Фигура 9. Критични компоненти на ендодермалната 
клетка, където се осъществява регулирането на приема 
на хранителни вещества. Определени плазмодезми съ-
държат протеини, които позволяват пренасянето на да-
дено хранително вещество от външната клетъчна област 
на корена през плазмената мембрана и в цитоплазмата 
на вътрешните клетки, за да могат да бъдат пренесени в 
цялото растение.

Флоем

Сърцевина: съдържа основна 
паренхимна тъкан

Ксилем

Епидермис Кора: съдържа 
няколко слоя клетки

Ендодермис:
съдържа поясчета 
на Каспари

Флоем

Сърцевина

Ксилем

Епидермис
Кора

Ендодермис

Ендодермис

Поясчета на Каспари

Ендодермални
клетки

Поясчета на Каспари
Клетъчна стена
Клетъчна цитоплазма

Плазмодезма

Плазмена мембрана

Регулаторен протеин
в плазмодезмата



26 www.pioneer.com/bulgaria

Царевицата изразходва активно енергия при пренася-
нето на хранителни вещества от епидермалните клетки 
на корена през плазмената мембрана и към клетките в 
централната част на корена

За да преминат към сърцевината или централната част 
на корена, хранителните вещества трябва да преминат 
директно през плазмената мембрана, намираща се в 
тези ендодермални клетки. Регулирането на приема на 
хранителни вещества се осъществява в тази плазмена 
мембрана (Фигура 9). Плазмената мембрана е непро-
пусклива за хранителни вещества, но съдържа хиляди 
плазмодезми, пълни с протеини, способни да подбират 
и пренасят определени хранителни вещества от външ-
ната част на корена, през плазмената мембрана и към 
клетките, намиращи се в централната част на корена. 

Този процес на подбор и пренос на хранителни веще-
ства изисква биохимична енергия, за да функционира 
правилно.

Концентрациите на хранителни вещества в тези въ-
трешни клетки регулират количеството на допълнител-
ните хранителни вещества, пренасяни през плазмена-
та мембрана

Когато определено хранително вещество достигне дос-
татъчно ниво на концентрация в клетката, то действа 
като инхибитор, изпращайки обратна връзка за спира-
не на подаването на допълнителни хранителни веще-
ства през плазмената мембрана (Фигура 10).

Царевицата пренася хранителни вещества от тези въ-
трешни коренови клетки чрез ксилема към други час-
ти на растението, за да подпомогне растежа

Васкуларните тъкани ксилем и флоем са тясно свърза-
ни с паренхимни клетки, които сега съдържат по-високи 
концентрации на основни хранителни вещества. Храни-
телните вещества преминават във васкуларната тъкан, 
за да бъдат пренесени до отдалечените части на расте-
нието, които се нуждаят от дадено вещество (Фигура 11).

Фигура 11. След като хранителните вещества преминат 
през плазмената мемрана и навлязат в паренхимните 
клетки в централната част на корена, те стават достъпни 
за пренасяне от ксилема към други части на растението.
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Фигура 10. Регулаторният процес на приема на хранителни вещества се осъществява в плазмената мембрана на 
ендодермалните клетки. (Разноцветните точки представляват различни хранителни вещества.)
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Когато концентрациите на хранителни вещества във 
вътрешните коренови клетки намалеят, тези клетки 
позволяват преминаването на допълнителни храни-
телни вещества от епидермалните клетки към вътреш-
ните коренови клетки, за да продължи процесът на 
усвояване на хранителни вещества

С преминаването на хранителни вещества във васку-
ларната тъкан, концентрациите на тези хранителни 
вещества в ендодермалните клетки намаляват в доста-
тъчна степен, за да позволят на пренасящия протеин да 
предаде допълнителни хранителни вещества през плаз-
мената мембрана. Непрекъснатото регулиране на този 
пренасящ протеин позволява на растението да поддър-
жа правилен баланс на всички хранителни вещества, 
нужни за растежа.

АГРОНОМИЧНИ ПРАКТИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА 
УСВОЯВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА

Най-важно е да се запомни, че корените на царевицата 
трябва да растат непрекъснато, за да извличат храни-
телни вещества от почвата. Всяка агрономична практи-
ка, която подпомага растежа на нови корени, подобря-
ва добива на царевица. Практики като елиминиране на 
уплътняване на почвата, с цел да се даде възможност за 
по-добър растеж на корените, подобряват възможност-
ите за по-големи добиви. Почвата е основен източник 
на 13 от 16-те вещества, необходими за растежа на ца-
ревицата. Ако количеството на някое от тези 13 храни-
телни вещества е ограничено, добивът на царевица е 
също ограничен.

Земеделските производители са наясно, че максимал-
ният добив на царевица изисква адекватни нива на 
азот, калий и фосфор и редовно торене на почвата, 
за да бъдат предоставени тези хранителни вещества. 
Днешните хибриди, позволяващи висок добив, извли-
чат значителна част от всички тези 13 хранителни ве-
щества от почвата при жътва на царевицата. Може да 
възникне дефицит и на други хранителни вещества, 
различни от азот, фосфор и калий – особено в песъчли-
ви почви и почви с ниски нива на органична материя. 
Агрономичните практики, които следят за всякакви ви-
дове дефицити на хранителни вещества и възстановя-
ват адекватно тези вещества посредством балансирани 
програми за торене, подобряват възможностите за мак-
симален добив.

И накрая, важно е да се знае, че преносът на хранител-
ни вещества от почвата към корените на царевицата 
изисква адекватно количество вода. Напояването на 
посевите подпомага преноса на хранителни вещества, 
както и цялостния растеж на растенията. Минимални 
обработки и оставянето на повече растителни остатъци 
по повърхността на почвата намалява загубата на вода 
чрез изпарение, като по-този начин се запазва повече 

вода за поемане от растенията. Без значение дали се 
отглежда при поливни или неполивни условия, правил-
ното регулиране на водата е от съществено значение 
за максималното усвояване на хранителни вещества и 
съответно добив.

Хибридите от Optimum® AQUAmax® продуктова ли
ния на Пионер притежават добре развита, баланси
рана коренова система и регулират допълнителлно 
водния си баланс чрез контрол на затваряне на ус
тицата намиращи се на листната повърхност. Това 
дава възможност за оптимизиране на хранителния 
баланс в растенията и извличане на максимално 
количество от наличните хранителни вещества в 
почвата.

Тази конкретна статия се отнася за усвояването на хра-
нителни вещества при царевицата; въпреки това, съща-
та физиология и същите агрономични практики се при-
лагат и при отглеждането на  слънчоглед, пшеница, соя 
и други култури.
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Гореизложеното е предвидено само за информацион-
ни цели. Моля, свържете се с Вашия местен специалист 
по продажби на Pioneer, за да получите информация и 
предложения, специфични за Вашата дейност. Ефектив-
ността на продуктите е променлива и зависи от много 
фактори, като влагата, топлинния стрес, типа почва, 
управленските практики, натоварването на околната 
среда, както и болестите и влиянието на вредителите. 
Индивидуалните резултати могат да варират.



28 www.pioneer.com/bulgaria

DuPont и DuPont Pioneer предлагат толерантни слънчогледови хибриди по DuPont™ Express® тех-
нология за контрол на упоритите широколистни плевели като паламида (Cirsium arvense), татул 
(Datura stramonium), бутрак (Xanthium spp), черно куче грозде (Solanum nigrum) и други.
Гени, осигуряващи високи нива на поносимост към хербицида Експрес®50 СГ се внедряват във 
висококачествените хибриди на ДюПон Пионер чрез конвенционални методи.
Хербицидът Експрес®50 СГ е селективен само за слънчогледовите хибриди на ДюПон Пионер 
P62LE122, P63LE113, P64HE118, P64LE25, P64LE99, P64LE121 и други, които постоянно се раз-
работват със системата Express®  толерантни технологии за контрол на плевелите. Друг хербицид 
съдържащ сулфонилуреи поврежда Express®  толерантен слънчогледов хибрид.

ПРЕПОРЪКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ УПОТРЕБА

ЕКСПРЕС®50 СГ трябва да се употребява само съгласно 
препоръките, представени в етикета. ДюПон не носи 
отговорност за загуби или повреди, получени в резул-
тат на употреба на продукта, която не съответства на 
препоръките, посочени в етикета. 
Не се препоръчва приложението на ЕКСПРЕС®50 СГ  
във фаза котиледони на културата.
ЕКСПРЕС®50 СГ да се прилага след 1-ва двойка същин-
ски листа (ВВСН 12) на слънчогледовия хибрид на ф. 
„ДюПон Пионер“, толерантен на ЕКСПРЕС®50 СГ. 
Да не се прилага ЕКСПРЕС®50 СГ, ако поникналият по-
сев от DuPontТМ ExpressSun® слънчогледови хибриди е 
неравен и някои растения не са навлезли в необходи-
мата фенофаза за третиране, тъй като може да се полу-
чи фитотоксичност. 
Скоро след третирането, когато има наличие на стресо-
ви фактори, може да се наблюдава временно зажълтя-
ване на културата, което бързо се преодолява.  
Да се използва значителен обем вода – 20 - 40 л/дка, 
за да се постигне добро покритие на плевелите от раз-
твора. 
ЕКСПРЕС®50 СГ е устойчив на дъжд, паднал два часа 
след третирането. Ако завали дъжд, преди да са из-
минали два часа от пръскането, ефектът от хербицида 
може да бъде намален.
Тъй като ЕКСПРЕС®50 СГ е селективен по отношение 
фазата за P62LE122, P63LE113, P64HE118, P64LE25, 

P64LE99, P64LE121 слънчогледови хибриди на „ДюПон 
Пионер“, толерантни на ЕКСПРЕС®50 СГ, важна и опре-
деляща за хербицидния ефект е фазата на плевелите. 
Най-подходящите фази за широколистните плевели, в 
т.ч. бутрак и паламида е 2-6 лист (10 – 15 см. за пала-
мида). 
Прибавянето на прилепител Тренд 90 – 0,1% към ра-
ботния разтвор е задължително, тъй като подобрява 
значително хербицидния ефект на продукта.
ЕКСПРЕС®50 СГ да се прилага, когато температурата е 
между 10 и 25°C. След по-дълъг период на застудява-
не (под 10°C) или продължителни валежи, трябва да се 
изчака ExpressSun® слънчогледовият хибрид да се въз-
станови, преди да се третира с продукта.
Да не се третира с ЕКСПРЕС®50 СГ при температура над 
25°C и при силна слънчева светлина.
ЕКСПРЕС®50 СГ да не се прилага, ако разликата между 
дневната и нощната температура варира с повече от 
17°C.
ЕКСПРЕС®50 СГ да не се прилага върху мокри растения 
(дъжд или роса).
ЕКСПРЕС®50 СГ да не се прилага най-малко до три дни 
след проливен дъжд, или когато почвата е залята.
Да не се прилага ЕКСПРЕС®50 СГ, ако се очаква валеж 
до 2 часа след третирането.

Максимален брой третирания през вегетацията: 1
Достъпът до третираните площи трябва да бъде ограни-
чен до изсъхването на работния разтвор.

СЛЪНЧОГЛЕД
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БЕЗОПАСНОСТ ЗА КУЛТУРАТА
Слънчогледовите хибриди по DuPont™ ExpressSun® 

технология на ф. „ДюПон Пионер” са толерантни към 
ЕКСПРЕС®50 СГ. Активното вещество се метаболизира и 
елиминира бързо от растението.
Слънчогледовите хибриди по ExpressSun® технология 
на ф. „ДюПон Пионер” са толерантни единствено към 
хербицида ЕКСПРЕС®50 СГ. Използването на други 
сулфунилурейни хербициди може да доведе до по-
явата на фитотоксичност или да унищожи слънчо-
гледовите хибриди по ExpressSun® технология на ф. 
„ДюПон Пионер”.
Да не се използва ЕКСПРЕС®50 СГ при конвенционални 
слънчогледови хибриди, тъй като може да предизвика 
унищожаване на културното растение.

СЛЕДВАЩИ КУЛТУРИ
Пропадане на културата
В случай на пропадане на културата, третирана с ЕКС-
ПРЕС®50 СГ, което изисква повторна сеитба, след едно-
месечен интервал на изчакване, могат да се засяват 
само слънчогледови хибриди по ExpressSun® техно-
логия на ф. „ДюПон Пионер”, пролетни житни култури 
или царевица. Преди сеитбата, почвата трябва да се  
култивира, на дълбочина най-малко 15 см.
Следващи култури
Поради краткия остатъчен ефект на ЕКСПРЕС®50 СГ  в 
почвата и ниската доза на приложение,  няма ограни-
чения за следващата култура през есента на същата или 
пролетта на следващата година. 

Контрол на самосевки от слънчогледови хибриди по  
ExpressSun® технология в житни култури
Известно е, че самосевки слънчоглед, толерантни на 
ЕКСПРЕС®50 СГ може да се появят в посевите от житни 
и други култури на следващата година.
В този случай се препоръчва третиране с ГРАНСТАР® 
СУПЕР, РЕФАЙН® ЕКСТРА или  АЛАЙ® МАКС + 2,4 Д (30 
– 40 мл/дка),  като намалената доза на 2,4 Д осигурява 
унищожаване на самосевката и 100% селективност за 
културата без значение от фазата на приложение, на 
база проведени опити в страната.

При царевица:
Тарот® Плюс, Принципал® Плюс,  или Принципал® ВГ  + 
хербициди на база 2,4 Д, дикамба или мезотрион.

При културите соя и грах не са извeстни хербициди, 
които ефикасно да контролират самосевки от слън-
чогледови хибриди по ExpressSun® технология на ф. 
„ДюПон Пионер”. Затова не се препоръчва засява-

не на соя или грах след слънчогледови хибриди по  
ExpressSun® технология на ф. „ДюПон Пионер”, то-
лерантни на ЕКСПРЕС®50 СГ.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР
Убедете се, че пръскачката е чиста и в добро работ-
но състояние. Цялото оборудване за пръскане тряб-
ва да бъде почистено преди и след приложение на 
ЕКСПРЕС®50 СГ . Калибрирайте пръскачката, за да се 
постигне пълно покритие на плевелната листна маса. 
Напълнете наполовина резервоара с вода и пуснете 
бъркалката. 
Прибавете необходимото количество ЕКСПРЕС®50 СГ в 
резервоара. Гранулите се разтварят за няколко минути 
във водата. При измерването на продукта използвайте 
специалната мерителна чашка. 
Продължете бъркането, докато пълните резервоара до-
горе с вода.
Оставете бъркалката включена през цялото време на 
пръскането.
Ако прибавяте друг продукт като резервоарна смес, по-
ставете първо ЕКСПРЕС®50 СГ, след това другия продукт 
и на края, при пълна догоре пръскачка, прилепителя 
Тренд®90 .

СМЕСИМОСТ
ЕКСПРЕС®50 СГ е смесим с вегетационни хербициди 
за допълнителен контрол на житни плевели при тре-
тиране на хомозиготни слънчогледови хибриди по 
ExpressSun® технология на ф. „ДюПон Пионер”. Пора-
ди факта, че съществуват голям брой  вегетационни 
противожитни хербициди, съдържащи в състава си 
различни коформуланти,  ЕКСПРЕС®50 СГ може да се 
прилага съвмeстно само с тези, които са разрешени в Р. 
България при слънчоглед. В противен случай риска от 
резервоарното приложение на ЕКСПРЕС®50 СГ и проти-
вожитния хербицид се поема от фермера.  Прибавяне-
то на противожитен хербицид не отменя прибавянето 
на прилепителя Тренд®90 в 0,1%.
Смесването на ЕКСПРЕС®50 СГ с вегетационни проти-
вожитни хербициди може да доведе до намаляване 
на ефекта върху житните плевели с 8 до 10 %. Такова 
намаляване на ефекта не се наблюдава, ако продукти-
те се внасят разделно, с 5-10 дни разлика между двете 
пръскания.
 
ЕКСПРЕС®50 СГ е смесим с много фунгициди и инсек-
тициди.
При използване на ЕКСПРЕС®50 СГ заедно с течен аз-
отен тор, не трябва да се прибавя прилепител 0,1% 
Тренд®90 към работния разтвор.

СЛЪНЧОГЛЕД
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P63LE113
• Ранен хибрид. 
• Височина на растението - средновисоко.
• Положение на питата - полунаведена.
• Форма на зърното - широко яйцевидно.
• Притежава ген за устойчивост на синя китка OR5 и Pioneer System II за раси „А-G” 
• Устойчив на всички раси мана, които се срещат в страната.
• Партниращ хибрид на P64LE25 в райони със силно изразено засушаване по време на 

наливане на зърното.

ПРЕПОРЪКА ЗА ПОЛЗВАНЕ:
• Препоръчва се за полета с по-голяма надморска височина, където другите хибриди трудно 

достигат жътвена зрялост преди есенните мъгли.

RM39

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА -
РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР ЗА РЕКОЛТИРАНЕ: 

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

УСТОЙЧИВ
НА БОЛЕСТИ

ХЕРБИЦИД
ТОЛЕРАНТЕН

УСТОЙЧИВ НА
СИНЯ КИТКА

Ниската посевна 
норма се отнася

за леки почви

Високата посевна 
норма се отнася
за тежки почви

5 300 5 700

СЛЪНЧОГЛЕД
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P64LE25  
• LE25 е средноранен хибрид, най-продаваният 

от портфолиото на Пионер.
• Устойчив е на синя китка раса Е и притежава 

много висока толерантност към по-агресивни 
раси синя китка. Затова се развива успешно в 
райони със синя китка, където се наблюдават 
и най-агресивните ѝ раси.

• LE25 e високо толерантен към фома и склеро-
тиния по питата и освен това е устойчив към 
най-новите раси на  мана (Protector® Мана).

• Оценката  на този хибрид за хербицидна 
толерантност е много висока, с което 
осигурява на фермерите ефективен

 и сигурен контрол върху плевелите.
• Предпочитан от преработвателите за белен 

 слънчоглед - висок рандеман, изравнен раз-
мер на зърното във всички сектори на питата, 
лесен за белене.

ПРЕПОРЪКА ЗА ПОЛЗВАНЕ:
• Основен хибрид в слънчогледовото портфолио.
• За полета с труден фитосанитарен профил. 

RM43

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА -
РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР ЗА РЕКОЛТИРАНЕ: 

P64LE25

3.300

3.350

3.400

3.450

3.500

3.550

5.8 6 6.2 6.4 6.6 6.8 7 7.2

До
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в 
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 10

%
 в

ла
га

Влага %
7.4

ДЕМО ОПИТИ, 2016, БЪЛГАРИЯ, 90 ЛОКАЦИИ

Ниската посевна 
норма се отнася

за леки почви

Високата посевна 
норма се отнася
за тежки почви

5 400 6 000

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

УСТОЙЧИВ
НА 

БОЛЕСТИ

ВИСОКО 
МАСЛЕНО 

СЪДЪРЖАНИЕ

ХЕРБИЦИД
ТОЛЕРАН-

ТЕН

УСТОЙЧИВ 
НА СИНЯ 

КИТКА

СЛЪНЧОГЛЕД
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P64LE121
• Средноранен хибрид. 
• Височина на растението - средновисоко.
• Положение на питата - полунаведена
 надолу, с наведена шийка.
• Форма на питата - плоска.
• Форма на зърното - широко яйцевидно.
• Замества P64LE119 в райони със силно на-

падение от нови раси синя китка и силно из-
разено засушаване, като предлага по-добър 
фитосанитарен профил и по-висок добив.

• Притежава ген за устойчивост на синя китка 
OR7 и Pioneer System II за раси „А-G”. 

RM44

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА -
РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР ЗА РЕКОЛТИРАНЕ 

Р64НЕ118
• Високоолеинов хибрид. 
• Високо маслено съдържание.
• Съдържание на олеинова киселина над 92%.
• Положение на питата - полунаведена. 
• Устойчив на всички раси мана.
• Притежава ген за устойчивост на синя китка OR5 раси „А-Е“.

ПРЕПОРЪКА ЗА ПОЛЗВАНЕ:
• За производство на масло с високо съдържание
 на олеинова киселина.
• В райони заразени със синя китка до раса „Е“.

RM45

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА -
РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР ЗА РЕКОЛТИРАНЕ 

Ниската посевна 
норма се отнася

за леки почви

Високата посевна 
норма се отнася
за тежки почви

5 400 5 900

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

ХЕРБИЦИД
ТОЛЕРАНТЕН

УСТОЙЧИВ НА
СИНЯ КИТКА

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

УСТОЙЧИВ
НА БОЛЕСТИ

ВИСОКО МАСЛЕНО 
СЪДЪРЖАНИЕ

ХЕРБИЦИД
ТОЛЕРАНТЕН

УСТОЙЧИВ НА
СИНЯ КИТКА

Ниската посевна 
норма се отнася

за леки почви

Високата посевна 
норма се отнася
за тежки почви

5 400 6 000

СЛЪНЧОГЛЕД

• Устойчив на всички раси мана, които се 
срещат в страната.

 
ПРЕПОРЪКА ЗА ПОЛЗВАНЕ:
• Да се отглежда на полета със синя китка по-

агресивна от  раса „Е“. 
• В райони със силно изразено засушаване

НОВ!
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P64LE99 
• Линолов тип слънчоглед, подходящ за Express® технологията с отлична оценка за хербицидна 

толерантност.
• Подходящ за райони с нови раси синя китка -  Protector® Синя китка хибрид.
• LE99 е среднокъсен хибрид с изключително висок добивен потенциал и изключителна 

толерантност към фома и склеротиния по питата.
• По отношение на маната,  LE99 e устойчив на най-новите раси мана. Затова има 

характеристика на Protector® Мана.

ПРЕПОРЪКА ЗА ПОЛЗВАНЕ:
• При висок агрофон на отглеждане е удачно допълнение към LE25 в средно късната група на 

зрeлост.

RM49

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА -
РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР ЗА РЕКОЛТИРАНЕ Ниската посевна 

норма се отнася
за леки почви

Високата посевна 
норма се отнася
за тежки почви

5 500 6 000

СЛЪНЧОГЛЕД

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

УСТОЙЧИВ
НА БОЛЕСТИ

ХЕРБИЦИД
ТОЛЕРАНТЕН

УСТОЙЧИВ НА
СИНЯ КИТКА
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P64LC108
Clearfield® толерантен слънчогледов хибрид 
• Хибрид, подходящ за Clearfield® технология-

та с отлична устойчивост на синя китка.
• С Or7 и Pioneer System II, LC108 притежава 

най-високата генетична защита от синя 
китка в нашето портфолио.

• Превишава по добив останалите хибриди в 
този сегмент.

• Среднозрял хибрид, с извънредно високо 
маслено съдържание.

• LC108 е устойчив най-новите раси мана (Pro-
tector® Мана).

RM45

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА -
РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР ЗА РЕКОЛТИРАНЕ 

P64BB01  
• Шарен (птичи) слънчогледов xибрид с висок добивен потенциал с малки семена и сиво-бели 

райета на люспата.
• Средноранен хибрид.
• Височина на растението - средна, положение на питата - полунаведена.
• Форма на питата - леко изпъкнала.
• Ниско маслено съдържание (средно 36%),
 което го прави подходящ за храна за птици.
• Устойчив на всички раси на синята китка,
 устойчив на мана от групи 300 и 700.

ПРЕПОРЪКА ЗА ПОЛЗВАНЕ:
• За птици.

RM43

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА -
РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР ЗА РЕКОЛТИРАНЕ 

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

УСТОЙЧИВ
НА 

БОЛЕСТИ

ВИСОКО 
МАСЛЕНО 

СЪДЪРЖАНИЕ

ХЕРБИЦИД
ТОЛЕРАН-

ТЕН

УСТОЙЧИВ 
НА СИНЯ 

КИТКА

Ниската посевна 
норма се отнася

за леки почви

Високата посевна 
норма се отнася
за тежки почви

5 500 6 000

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

УСТОЙЧИВ НА
СИНЯ КИТКА

Ниската посевна 
норма се отнася

за леки почви

Високата посевна 
норма се отнася
за тежки почви

5 500 5 900

СЛЪНЧОГЛЕД

ПРЕПОРЪКА ЗА ПОЛЗВАНЕ:
• Препоръчва се  за полета заразени с най-

нови (вирулентни) раси синя китка, смесено 
заплевеляване от житни и широколистни 
плевели.

Clearfield® е регистрирана търговска марка на BASF.
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P63LL06  
• Ранен хибрид с висок потенциал за добив.
• Растенията са с нисък хабитус, добра устойчивост на стъблено полягане.
• Отличен потенциал за добив зърно и добив масло при сухи условия.
• Притежава ген за устойчивост на синя китка OR5 за раси „А-Е”.

ПРЕПОРЪКА ЗА ПОЛЗВАНЕ:
• Препоръчва се за райони с оптимални
 почвено-климатични условия.
• За отглеждане на слънчоглед и полета заразени
 със синя китка до раса „Е“. 

RM41

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА -
РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР ЗА РЕКОЛТИРАНЕ 

PR64F50 
• Средноранен хибрид. 
• Пита - средноголяма, леко изпъкнала, полунаведена надолу.
• Растение - високо, добре облистено.
• Високо маслено съдържание.
• Много добра толерантност към фомопсис, склеротиния по стъблото.
• Притежава ген за устойчивост на синя китка OR5 за раси „А-Е”.

ПРЕПОРЪКА ЗА ПОЛЗВАНЕ:
• Препоръчва се за райони с оптимални
 почвено-климатични условия за отглеждане
 на слънчоглед и полета
 заразени със синя китка до раса „Е“. 

RM43

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА -
РАСТЕНИЯ НА ДЕКАР ЗА РЕКОЛТИРАНЕ 

Ниската посевна 
норма се отнася

за леки почви

Високата посевна 
норма се отнася
за тежки почви

5 600 6 100

ВИСОКО МАСЛЕНО 
СЪДЪРЖАНИЕ

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

УСТОЙЧИВ
НА БОЛЕСТИ

ВИСОКО МАСЛЕНО 
СЪДЪРЖАНИЕ

ОТЛИЧЕН
ДОБИВ

УСТОЙЧИВ
НА БОЛЕСТИ

Ниската посевна 
норма се отнася

за леки почви

Високата посевна 
норма се отнася
за тежки почви

5 400 5 900

СЛЪНЧОГЛЕД
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• Ефикасна защита от синя китка и мана при слънчогледа, без използването на химикали;
• Гарантира сигурността на производителите, че техните култури и инвестиции са защитени       

до прибиране на реколтата;
• Прилагане на DuPont™ExpressSun® технологията за чисти от плевели полета;

P64LC108P64LE25 P64LE99 P63LE113

Защита
ИЗКЛЮЧИТЕЛНА

СРЕЩУ МАНА

синя китка
И



1. СЛЕДВАЙТЕ ТЕЗИ СТЪПКИ, ЗА ДА СЕ УВЕРИТЕ, ЧЕ ТОРБАТА СЪС СЕМЕНА НА ПИОНЕР Е АВТЕНТИЧНА
• Проверете за точките и цифрите чрез накланяне защитения етикет, за да видите всяка страна на 

холограмата:

3. РАЗГЛЕДАЙТЕ ТОРБАТА
• Проверете вашата торба и защитения етикет.
• Вижте за признаци на повреда, подправяне, липсващи етикети, както и непозната опаковка или други 

особености.
4. СЪОБЩЕТЕ ЗА НЕРЕДНОСТИ
• Ако подозирате, че вашата торба може да е фалшива, моля свържете се с нас .

Във връзка с възникнали опити 
за продажба на фалшиви семена, 
Пионер призовава всички фермери 
да се обръщат директно към 
дистрибуторите за заявки.
Списък на дистрибуторите може да се 
получи от всеки регионален агроном 
на Пионер.
От 2016 г. ще има допълнителна 
защита на торбите с баркод и 
холограмен стикер.

С помощта на приложение, чрез смартфон или таблет ще може на място да се получи пълна информация
за семената, намиращи се в торбата - производство,  произход, кълняеми качества, абсолютна маса на
1 000 бр. семена.
ХОЛОГРАМАТА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАЩИТАВА ОРИГИНАЛНИЯ ПРОДУКТ.

УДОСТОВЕРЯВАНЕ АВТЕНТИЧНОСТТА НА ПРОДУКТА

1 точка
НАКЛОНЕТЕ НАДОЛУ

2 точки
НАКЛОНЕТЕ НАЛЯВО

3 точки
НАКЛОНЕТЕ НАДЯНО

4 точки
НАКЛОНЕТЕ НАГОРЕ
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ИЗ В ЛЕ ЧЕ НИЕ ОТ СРО КО ВЕ ТЕ И УС ЛО ВИ Я ТА ЗА ЗА КУ-
ПУ ВА НЕ, ПРИ ЛА ГА НИ ОТ PIONEER ПРИ ПО КУП КА ТА НА 
СЕ МЕ НА ТА, СЪ ДЪР ЖА ЩИ СЕ В ТО ЗИ ЧУ ВАЛ

ЕК С П РЕС НА ГА РАН ЦИЯ ЗА ПРО ДУК ТА:
Дос тав чи кът га ран ти ра, че за ку пе ни те от не го се ме на от го ва рят 
на опи са ни е то на ети ке та в рам ки те на до пус ти ми те от к ло не-
ния, раз ре ше ни от за ко на, ако има та ки ва.
ОТ КАЗ ОТ ГА РАН ЦИЯ: ГОР НА ТА ЕК С П РЕС НА ГА РАН ЦИЯ ИЗ К ЛЮЧ-
ВА И ЗА МЕС Т ВА ВСИЧ КИ ДРУ ГИ ГА РАН ЦИИ, ЕК С П РЕС НИ ИЛИ 
ПРЕД ПО ЛА ГА Е МИ, ВКЛЮ ЧИ ТЕЛ НО ВСЯ КАК ВИ ГА РАН ЦИИ ЗА 
ПРО ДА ВА Е МОСТ И ПРИ ГОД НОСТ ЗА КОН К РЕТ НА ЦЕЛ, КО И ТО С 
НАС ТО Я ЩО ТО СЕ ИЗ К ЛЮЧ ВАТ ИЗ РИЧ НО.
Та зи га ран ция за ви си от пра вил на та упот ре ба за це ли, за ко и-
то се ме на та са пред наз на че ни, и не пок ри ва се ме на, ко и то са 
би ли мо ди фи ци ра ни по ка къв то и да е на чин (вклю чи тел но, но 
не един с т ве но, ин сек ти цид на или фун ги цид на об ра бот ка на се-
ме на та, ко я то не е оси гу ре на от Дос тав чи ка) или ко и то са би ли 
обект на зло у пот ре ба, неп ра вил на упот ре ба, из ме не ние или 
неб реж но от но ше ние.
ОГ РА НИ ЧЕ НА ОТ ГО ВОР НОСТ:
Обез ще те ни е то на Ку пу ва ча или вся ко дру го ли це (не за ви си мо 
да ли ще та та е в ре зул тат на на ру ша ва не на га ран ция, до го вор, 
за ко но на ру ше ние, да ва що пра во то за пре дя вя ва не на иск, ог-
ра ни че на от го вор ност, или неб реж ност) е ог ра ни че но един с т-
ве но и из к лю чи тел но до раз ме ра на по куп на та це на на се ме на-
та или до тях на та за мя на, по из бор на Дос тав чи ка. При ни как ви 
об с то я тел с т ва Про да ва чът не но си от го вор ност за как ви то и да 
би ло пос лед ва щи или ин ци ден т ни за гу би, по не се ни от Ку пу ва-
ча или вся ко дру го ли це.
СВО ЕВ РЕ МЕН НО ПРЕ ДЯ ВЯ ВА НЕ НА ПРЕ ТЕН ЦИИ:
Сво ев ре мен но то пре дя вя ва не от стра на на Ку пу ва ча или вся ко 
дру го ли це на как ви то и да би ло пре тен ции, свър за ни с всич-
ки пред по ла га е ми де фек ти на за ку пе ни те се ме на, след ва да 
бъде из вър ше но в рам ки те на 15 дни от да та та на въз ник ва не на 
пред по ла га е мия де фект или от да та та на не го во то сво ев ре мен-
но от к ри ва не от стра на на Ку пу ва ча, за да мо же сво ев ре мен но 
да бъ де из вър ше на про вер ка на ни ва та (ни ви те), се ме на та или 
рас тя щи те рас те ния от пред с та ви тел на Дос тав чи ка, ка то та зи 
про вер ка при всич ки слу чаи след ва да се из вър ши пре ди при-
би ра не на ре кол та та. Не у ве до мя ва не то в рам ки те на го рес по-
ме на тия пе ри од ос во бож да ва Дос тав чи ка или вся ко дру го ли це 
от как ви то и да би ло прав ни пос ле ди ци.
ЦЯ ЛОС Т НО СПО РА ЗУ МЕ НИЕ:
Ку пу ва чът и вся ко дру го ли це потвърждават, че пред ход ни те 
ус ло вия и ко га то са приложими Тех но ло гич но то спо ра зу ме ние 
и Ръ ко вод с т во то за упот ре ба на про дук та, са ус ло вия за и ще 
се при ла гат при по куп ка та на те зи се ме на от Дос тав чи ка и при 
вся ка пос лед ва ща преп ро даж ба и/или прех вър ля не след то ва. 
То ва спо ра зу ме ние не мо же да бъ де про ме ня но от ни как во ус-
т но или пис ме но спо ра зу ме ние. Ос вен то ва, Ку пу ва чът или вся-
ко дру го ли це, из пол з ва що те зи се ме на, по лу ча ва ог ра ни че ни 
ли цен зи, съг лас но пра ва та на ин те лек ту ал на соб с т ве ност на 
Дос тав чи ка, ко и то ще бъ дат от пе ча та ни вър ху чу ва ла и/или ети-
ке та, съп ро вож дащ те зи се ме на.

ОГ РА НИ ЧЕ НИ ЛИ ЦЕН ЗИ, СЪГ ЛАС НО ПРА ВА ТА НА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ-
НА СОБ С Т ВЕ НОСТ НА PIONEER. ПРЕ ДУП РЕЖ ДЕ НИЕ:

МО ЛЯ, ПРО ЧЕ ТЕ ТЕ ВНИ МА ТЕЛ НО СЛЕД ВА ЩИ ТЕ УС ЛО
ВИЯ:

ЧРЕЗ ОТ ВА РЯ НЕ НА ТО ЗИ ЧУ ВАЛ, ВИЕ (“ПО ЛУ ЧА ТЕ ЛЯТ НА ЛИ-
ЦЕН ЗА”) ПОТ ВЪР Ж ДА ВА ТЕ, ЧЕ СТЕ ПРО ЧЕ ЛИ И РАЗ Б РА ЛИ УС-

ЛО ВИ Я ТА НА ЛИ ЦЕН ЗИ ТЕ, ИЗ ЛО ЖЕ НИ ПО-ДО ЛУ, И СТЕ БЕ ЗУС-
ЛОВ НО СЪГ ЛАС НИ ДА ГИ СПАЗ ВА ТЕ. АКО НЕ СТЕ СЪГ ЛАС НИ С 
ВСИЧ КИ ТЕ ЗИ УС ЛО ВИЯ, МО ЛЯ, СВЪР ЖЕ ТЕ СЕ С ВА ШИЯ ДОС-
ТАВ ЧИК НА СЕ МЕ НА ВЪВ ВРЪЗ КА С ПО ЛИ ТИ КА ТА НА PIONEER 
ЗА ВРЪ ЩА НЕ НА ПО КУП КА ТА.

ЛИ ЦЕНЗ ЗА ЗА ЩИ ТА НА РАС ТИ ТЕЛ НИ ТЕ СОР ТО ВЕ:
Ед на или по ве че от ро ди тел с ки те ли нии, из пол з ва ни при про из-
вод с т во то на то зи хиб рид, как то и то зи хиб рид, са соб с т ве ност 
на Pioneer Overseas Corporation („POC”). Ро ди тел с ки те ли нии 
и то зи хиб рид мо же да са за щи те ни от За ко ни те за за щи та на 
рас ти тел ни те сор то ве (Plant Variety Protection - PVP) в та зи или 
дру ги стра ни. Вслед с т вие на то ва, из но сът и/или вно сът в ня кои 
стра ни без пред ва ри тел но пис ме но съг ла сие на POC мо же да е 
заб ра нен. Ос вен то ва, По лу ча те лят на ли цен за из рич но се съг-
ла ся ва, че не при до би ва от POC ни как ви пра ва за из пол з ва не 
на се ме на, рас те ния или час ти от рас те ния от ко я то и да би ло 
ро ди тел с ка ли ния, ко и то мо же не вол но да се съ дър жат вът ре, 
за це ли, раз лич ни от про из вод с т во то на фу раж или зър но за фу-
раж или пре ра бот ка.
ЛИ ЦЕНЗ ЗА ТЪР ГОВ С КА ТАЙ НА:
Ед на или по ве че от ро ди тел с ки те ли нии, из пол з ва ни при про-
из вод с т во то на то зи хиб рид, как то и са ма та хиб рид на фор му ла, 
пред с тав ля ват тър гов с ка тай на. По лу ча те лят на ли цен за е съг-
ла сен, че не при до би ва ни как ви пра ва, съг лас но пра во то на 
тър гов с ка тай на на POC, да из пол з ва се ме на та, рас те ни я та или 
час ти от рас те ни я та на то зи хиб рид и/или вся как ви дру ги та ки-
ва ро ди тел с ки ли нии, ко и то мо же не вол но да се съ дър жат вът-
ре, за це ли, раз лич ни от про из вод с т во то на фу раж или зър но за 
фу раж или пре ра бот ка. Съг лас но то зи ли ценз, По лу ча те лят на 
ли цен за се съг ла ся ва съ що да не пре дос та вя и по ни ка къв друг 
на чин да не раз к ри ва на тре та стра на се ме на та, рас те ни я та или 
час ти от рас те ни я та на ни коя та ка ва ро ди тел с ка ли ния и да па зи 
в тай на ця ла та ин фор ма ция, свър за на с гор но то. 
ПА ТЕН ТЕН ЛИ ЦЕНЗ:
То зи хиб рид и/или ед на или по ве че от ро ди тел с ки те ли нии, из-
пол з ва ни при про из вод с т во то на то зи хиб рид и про из ти ча що-
то от не го по том с т во, мо же да са за щи те ни от един или по ве че 
па тен ти в САЩ. Из но сът или упот ре ба та под вся как ва фор ма 
в САЩ на то зи хиб рид, не го ви те ро ди тел с ки ли нии или про из-
ти ча що то от не го по том с т во е на ру ше ние на те зи па тен ти, ако 
съ щес т ву ват. В та зи или дру ги стра ни то зи хиб рид и/или ед на 
или по ве че от ро ди тел с ки те ли нии, из пол з ва ни при про из вод-
с т во то на то зи хиб рид, мо же да съ дър жат един или по ве че па-
тен то ва ни ге не тич ни еле мен ти и/или мо гат да са ре зул тат от 
при ла га не то на един или по ве че па тен то ва ни про це си, и/или 
да про я вя ват един или по ве че па тен то ва ни ха рак тер ни бе ле зи. 
По лу ча те лят на ли цен за е съг ла сен, че по лу ча ва съг лас но те зи 
па тен ти са мо ог ра ни чен ли ценз за про из вод с т во то на фу раж 
или зър но за фу раж или пре ра бот ка. Вся как ва дру га упот ре ба, 
вклю чи тел но, но не един с т ве но, упот ре ба та на то зи хиб рид и/
или не го ви те ро ди тел с ки ли нии, и/или про из ти ча що то от не го 
по том с т во, как то и про из ти ча щи те от не го рас те ния или час ти от 
рас те ния, съ дър жа щи как ви то и да би ло па тен то ва ни ге не тич ни 
еле мен ти, и/или про из ти ча щи от как ви то и да би ло па тен то ва-
ни про це си, и/или из ра зя ва щи как ви то и да би ло па тен то ва ни 
бе ле зи за съз да ва не на но ви сор то ве или мар кер-асис ти ра на 
се лек ция, или за це ли те на ген но то ин же нер с т во, е заб ра не на.
ДЕ ЛИ МОСТ:
Ако ня коя кла у за на то ва ли цен з но спо ра зу ме ние бъ де ка те го-
рич но ус та но ве на за не ва лид на, по ра ди как ва то и да би ло при-
чи на от съ да в ня коя стра на, ос та на ли те кла у зи на то ва ли цен-
з но спо ра зу ме ние не се за ся гат и ос та ват на пъл но ва лид ни и 
при ло жи ми за та зи стра на.
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ПРЕСЛАВ БОБЧЕВ
тел. 087/ 891 7172
Варна

ЗДРАВКО БОСЕВ
тел. 088/738 5002
Плевен -
Ловеч - Свищов

ДОЙЧО ДОЙЧЕВ
тел. 088/ 683 2203
София - Пазарджик -
Пловдив - Ст. Загора

ВЛАДИМИР ГРУЕВ
тел. 088/825 6960
Монтана -
Видин

НУРИ МУТИШ
тел. 088/738 0192
Русе - Разград - 
Търговище - Силистра

ИЛИЯН ИЛИЕВ
тел. 088/774 1135
Добрич - Силистра

МАРИН МАРИНОВ
тел. 089/ 763 2713
Сливен -
Нова Загора - Хасково

ВЛАДИМИР ВИЧЕВ
тел. 088/422 2283
Шумен - Варна -
Разград - Търговище

ГЕОРГИ ГЕРДЖИКОВ
тел. 088/ 848 6644
Североизточна 
България

ЛИЛИ ГЕОРГИЕВА
тел. 088/874 7579
Кнежа -
Враца

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
тел. 088/ 925 7175
Велико Търново - 
Габрово - Севлиево

ПЕНЧО ЯНЕВ
тел. 088/898 8025
Ямбол -
Карнобат - Бургас

УВАЖАЕМИ ФЕРМЕРИ,

Моля възползвайте се от възможността да се обаждате на нас и нашите колеги при всеки възникнал въпрос.
За нас ще бъде удоволствие да споделяме нашия опит с Вас и да търсим заедно най-рационалните решения.
Вашите предложения и идеи са наистина ценни за нас по пътя към общия ни успех.

ИВАН ФИЛИПОВ
тел. 088/785 6444
Монтана - Враца - 
София област

ОЧ А К В А Й Т Е Н О В И  Р Е Г И О Н А Л Н И 
А ГР О Н ОМ И  Н А  П И О Н Е Р  П Р Е З  2017!


