КАК ДА СПЕЧЕЛИМ МАКСИМАЛНО
ОТ СЛЪНЧОГЛЕД И СОРГО

Селекция

Селекцията на Косад Семанс е
предпочитана в Софийска област
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Валери Станев
Фирма Косад Семанс е сред най-предпочитаните от земеделските производители семенарски фирми, а селекцията на компанията намира добър прием
по родните полета. Едни от най-търсените продукти от портфолиото на
Косад Семанс са слънчогледовите хибриди.

Новият хибрид Дженова

В нашето портфолио всяка година включваме между
6 и 8 хибрида слънчоглед“, каза Магдалена Грозданова,
търговски представител на Косад Семанс България. По-голямата част от тях са от Клиърфийлд технологията (Кларика, Фушия, Марбелия, Дженова). Предлагаме,
също така, един хибрид от Клиърфийлд Плюс технологията - Европа, както и конвенционални – Дърбан и
Чаркс. Хибридът Дженова е най-новото предложение в
продуктовата ни листа, за първа година е на полето.
Той е Клиърфийлд хибрид и се отличава с това, че
прави ниски растения - до 1,40-1,50 м, с много добре
озърнена пита. Дженова е средно ранен, с доста
продължителен цъфтеж, което благоприятства по-до-

брото опрашване и по-доброто озърняване на питата.
Питите са големи, с пълен със семена център. Характерното, както за хибрида Дженова, така и за останалите слънчогледи на Косад Семанс, е това, че питата е
полунаведена, което защитава семената от директното
огряване на слънцето, а това от своя страна предпазва
семената от изгаряне. В същото време наклонът на
питата е такъв, че не позволява на водата да се събира
върху нея и така се възпрепятства образуването на
гнилостни процеси. При хибрида Дженова добивите са
стабилни в цялата страна, което в година като тази, с
липса на валежи и с много високи температури води до
добиви между 300 и 350 кг/дка в цялата страна.“

- пролетта идва по-късно, есента идва по-рано и вероятността да ожънеш сорго или царевица с нормална
влага е много малка. Винаги се налага сушене. Затова
съм подбрал именно тези хибриди и те също оправдаха напълно моите очаквания.“

Александър Китев се е доверил на най-новата селекция
на Косад Семанс при слънчогледа

Полето, което нашият посети екип, се стопанисва от
Александър Китев, земеделски производител от с.
Казичене. Той обработва общо 12 хиляди дка в землищата на Казичене и Ихтиман, като от тях тази година 4
800 дка е засял със слънчоглед. Заложил е само на
хибрида на Косад Семанс - Дженова, защото той
отговоря напълно на неговите изисквания.
„Моите условия бяха – първо, хибридът да не прави
много високи растения, тъй като преди години имах
проблеми с високи слънчогледи, които при една буря
полегнаха и паднаха на земята, разказа Александър
Китев. - Другото ми условие беше хибридът да бъде
ранен до средно ранен. Имайки предвид това, че полетата ми се намират на по-голяма надморска височина,
времето, което растенията имат да съберат слънце, за
да узреят, е доста съкратено. Затова исках хибридът да
е по-ранен. Точно този хибрид Дженова отговаря
напълно на всички мои изисквания.“
Александър Китев сподели още, че Дженова не го
предал и при най-стресовите условия. „Хибридът се
представя доста добре, жътвата още не е започнала, но
към днешна дата растенията са все още зелени. От
това, което виждам, обикаляйки полетата със слънчоглед, очакванията ми са за доста добри добиви. Искам
да отбележа, че както в цяла България, така и на моите
полета имаше период, в който около 70 дни след
средата на май нямаше никакви валежи и температурите бяха доста високи. Но това, което наблюдавах по
време на големите жеги е, че хибридът устоя много
добре на това засушаване. Вижда се, че слънчогледът
въобще не е стресиран, питите са добре оформени и
именно затова очаквам добри добиви от поне 300
кг/дка.“
От 3 години Александър Китев отглежда и сорго.
Започнал като на шега с хиляда декара, днес фермерът
отглежда сухоустойчивата култура на почти 4 хиляди
декара. И тук отново е избрал селекцията на Косад
Семанс. „Тази година съм заложил на два хибрида Капело и Фуего. Основното при избора на хибриди
беше те да бъдат по-ранни, предвид това, че полетата
се намират на повече от 500 м надморска височина и
тук сроковете за престой на полето са доста съкратени

Соргото е алтернативата на царевицата в сухи години

В първата година получил много добър среден
добив - 580 кг/дка. „През миналата се постарах повече
и обърнах сериозно внимание на тази култура, и
прибрах добиви около 680 кг/дка. Тази година прогнозирам, че добивът ще бъде над 750 кг/дка. Голяма
заслуга за добрите резултати, които постигам в земеделското си производство, имат именно хибридите на
Косад Семанс. Затова и в следващите години ще заложа
на тях.“
От тази година на 100% Александър Китев прилага
новата за страната ни технология на отглеждане на
културите, наречена No-Till. При нея се игнорират
абсолютно всички видове обработки на почвата. Единствените операции, които се извършват на полето, са
сеитба, торене, пръскане и жътва. „Основната философия е да копираме природата. Тя го е измислила,
просто ние трябва да бъдем достатъчно умни и далновидни, за да осъзнаем всичко това и в период от няколко месеца да се вмъкнем в това, което природата
прави: да поставим семенцата, да подпомогнем с
малко хранителни вещества растенията, да се погрижим да няма конкуренция от плевели и след това да
влезем да си приберем реколтата.“

Хибридът Дженова даде отлични
резултати и оправда очакванията
на Александър Китев. Полученият
добив от всички полета с Дженова е
300 кг/дка, а от хибридите сорго на
Косад Семанс – 720 кг/дка.
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