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Зимен лен ATTILA
Зимният лен на Axereal

Axereal Bulgaria ltd
Business Center Astra – office 4G 
98 Bulgaria Blvd 
1680 Sofia - BULGARIA

Опаковка

бр. семена в доза
________________

с машина за оптическо 
почистване

Сеитбена норма

430
семена на m²

Предимства :
Attila е сортът с  най-висок потенциал за добив
Отличен  предшественик за житни култури
Договор за изкупуване с Axereal

Период на сеитба

Преди 20.09
необходима височина за 

презимуване 5 -10 см.

Регистрация на сорта 2020

Добрата алтернатива при засушаване в сезона за сеитба на рапица
Договор за изкупуване с Axereal, гарантирана реализация

Агрономическа информация
 Височина : средна до 55 cm 
 Стъбло устойчиво на полягане
 Студоустойчивост : много добра
 Съдържание Omega 3 (60% AAL)
 Съдържание на масло : 39 % 
 Добив спрямо средния при 

регистрация :113 %
 Среден добив: 119 %

Устойчивост на болести
 Fusarium : много добра
Етапи в  развитието
 Сеитба:преди 20 Септември
 Цъфтеж: Юни (рано)
 Зрялост: Юли (нормално до 

късно)

and at axereal.com

Follow us on social media

Мисията на Axereal е да подобрява
резултатите на своите партньори в
земеделския бранш като създава
устойчиви и конкурентноспособни
канали и добавя стойност за всеки по
веригата от полето до крайния
потребител.
Ние сме в България и сме готови да
ви предложим високо качектво
семена пшеница,лен и други
култури.Ние използваме френска
генетика и правим семепроизводство
в България.

Ние сме близо до вас
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Христина Микуцева
08 8888 6153

Биляна Костова
08 8235 4522

Цветомир Цветанов
Представител за Източна България

08 8450 0480

Шарли Муслин
08 8811 1643



Technology

Axereal Bulgaria ltd
Business Center Astra – office 4G 
98 Bulgaria Blvd 
1680 Sofia - BULGARIA

Date Step Target Product Name Active 
Product Dose Remarks

Before or just
after sowing

Before or just
after sowing ALL WEEDS herbicide Glyphosate 3 l/Ha

We fully advise
this application, 

for no till 

Sowing
preparation

Good sowing, 
weeds

management, 
residual crop

Tool to work
soil

superficialy

Plowing highly not recommended
5 cm deep maximum, if you work too deeply you will increase freeze 

during winter

20/09 Sowing Fertilizer : 50 kg/Ha DAP

25/09 1 / 2 cm
Anti 

dicotyledon / 
automn start

herbicide EMBLEME 
BASAGRAN

Bromowynil
402 g/l 

Bentazone 870 
g/ka

0,4 l/ha
0,4 kg/ha

1/11 to 15/11  Against grass if necessary. This application sensityse flaxssed against cold

Starting
15/11/2021 Automn

POLYSPORA / 
KABATIELLA / 

PHOMA 
(bottom
disease)

Fungicide SCORE or 
equivalent

Difenoconazol
e 250 g/l 0,4 to 0,5 l/Ha

Spray when
conditions are 
cold and wet

during automn. 
If not realized at 

automn, 
obligation to do 

start of march

15th February
– 15th March If no anti dicotyledon during automn, spray 20/25 g ALLIE SX before starting of vegetation

15th March End of winter Anti dicot end 
of winter herbicide ALLIE SX

Metsulfuron
methyle 200 

g/kg
10 / 15 g/ha

1st April to 
15th April Spring bedstraw herbicide GRATIL Amidosulfuro

n 75g/kg 30 g/ha
Possibility to 
mix with anti 

grass

15th to end of 
March Anti grass herbicide

FOLY-
R/NOROIT/BALI

STIK

Cléthodime 
120 g/l 1l/ha

1st to 15th of 
march Stem straigh Nitrogen Liquid or solid 80 to 120 

unit/ha

Flax need from
4,5 to 5 u/ql

product

1st to 15th of 
march 12 to 20 cm Potatium/phos

phorus Nitrogen 130 unit/ha

Begining April 28 to 35 cm regulator TOPREX

Paclobutrazol
e 125 g/l

Difénoconazol
e 250 g/l

0,05 to 0,35 
l/ha

Depending
climate

condition

April/May Strain - flower THRIPS Insecticide
KARATE ZEON

CYTHRINE 
MAX

Lambada 
cyhalothrine

100g/l
Cyperméthrine 

100 g/l

0,075 l/ha
0,25l/ha

Not every
year, only of 

needed

End of April Septoriose Fungicide SCORE
Difenoconazol

e 250 g/l 0,4 to 0,5 l/ha If wet condition 
during flower
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Axereal ще ви подпомага в целия процес на отглеждането

and at axereal.com

Follow us on social media

Ние сме близо до вас

„Аксереал България“ 
Бизнес център Астра
Бул.“България“ 98  вх.Д офис 4Г
1680 София  България














