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УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ

Търсят родната селекция, 
защото оценяват 
достойнствата й

Интересът на зърнопроизводителите към АГРОНОМ ООД на изложението в До-
брич бе голям, защото фирмата създаде отлични сортове високодобивна пшеница
Агр. Петър Кръстев

И тази година по вре-
ме на “Борса за семена 
и посадъчен материал” в 
Добрич всички зърнопро-
изводители имаха възмож-
ност да получат полезна 
информация за сортовете 
пшеница с търговска мар-
ка “Агроном”. 

АГРОНОМ ООД  е бъл-
гарска фирма, чиято ос-
новна дейност е пряко 
свързана със селекция, 
сортоизпитване и семеп-
роизводство на пшеница 
и други полски култури. В 
резултат на системна се-
лекционна дейност, която 
е традиционно силна за 
нашата страна, през по-
следните 20 години са съз-
дадени множество сортове 
високодобивна зимна мека 
пшеница. Те се отличават с 
отлична комбинация меж-
ду добив, качество на зър-
ното, устойчивост на гъбни 
болести и толерантност на 
стрес. Подходящи са за 
всички зърнопроизводи-
телни райони на България, 
на фона на непредвидими-
те климатични условия. 

Производството на се-
мена от тези сортове се 
осъществява под  ръко-
водството на водещи спе-
циалисти, чиито познания 
по технология за отглеж-
дане на културата са на из-
ключително високо съвре-

менно ниво. От фирмата 
споделят, че фермерите, 
избрали нейните семена, 
ще имат възможността 
ежегодно да реализират 
висок доход. 

По време на “Борса за 
семена и посадъчен мате-
риал” посетители и агро-
ном-консултанти от фирма-
та обмениха идеи, мнения, 
опит и съвети относно сто-
панската 2015/2016г. От 

31 март 2015 г. АГРОНОМ 
ООД – Добрич, започва да 
приема заявки и сключ-
ва договори за доставка 
на семена от пшеница до 
всяка точка в страната за 
есенната кампания. Това 
се отнася за категориите 
“Базови“ и “Първо размно-
жение” от сортовете Фак-
тор, Енола, Ласка, Ивета, 
Анета, както и от някои 
нови попълнения в про-

дуктовата гама. 
Тъй като  АГРОНОМ 

винаги се е стремяла да 
поддържа силна връзка с 
контрагентите си, от еки-
па съобщиха, че вече кипи 
трескава подготовка за 
“АГРА”  Пловдив (04.03. 
– 08.03. 2015 г.),  където 
отново представители от 
фирмата ще посрещнат 
всички свои гости и ще от-
говорят на въпросите им.

В екипа на АГРОНОМ ООД е изтъкнатият наш селекционер проф. д-р Николай 
Ценов (вляво), чийто сортове са предпочитани в цялата страна. До него е Зла-
тина Губатова – експерт маркетинг на фирмата
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