
Продукт

Сорго ЕС АЛИЗЕ
Абсолютен лидер в Европа и България
Семена от Лидеа

Предимства и алтернативи:
• Ниски разходи за хербициди, торове 

и семена
• Устойчивост при суша
• Нуждае се от малко обработки
• Добра алтернатива на пролетни 

култури
• Може да замени царевицата в 

животинската храна
• Внася органични вещества в почвата
• Може да се използва като втора 

култура след ечемик или грах

Агрономически характеристики
• Надеждна реколта при сухи условия
• Устойчив на Фузариум и полягане
• Ниска чувствителност към Епикален

стерилитет
• Ниски нива на разпиляване на 

зърното при прибиране

Сеитба и подготовка на 
почвата:

• Сеитбена норма: 
250 – 300 семена/м²

• Дълбочина на сеитба: 
2 – 4 см

• Разстояние между редовете: 
40 - 80 cm

• Фина предсеитбена 
обработка на почвата

Торене: 150 - 200 кг азот/ха

Сеитба: май - юни

Жътва: август - септември

Очакван добив

4,5 т/ха

Дни до техническа 
зрялост

100 - 115
Средно ранен сорт
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Мисията на “Аксереал” е да

подпомага производството на

продукция на партньорите си чрез

създаване на устойчиви,

конкурентни канали и добавяне на

стойност по цялата верига, от

фермата до потребителя.

Екипът на “Аксереал България” може

да Ви предложи висококачествени

семена от пшеница, лен и други

култури. Използваме френска

генетика и организираме

размножаване в България.

„Аксереал България“ ЕООД
Бизнес сграда „Астра“
Бул. „България“ 98, вх. Д, офис 4Г
1680 София, България www.axereal.bg

Стефка Нечева
Търговски представител 

за Североизточна 

България

0884 500 480

Таня Петрова
Търговски 

представител за 

регион Пловдив

0877 221 449

Ангел Ангелов
Търговски 

представител 

за регион Бургас

0877 224 003

Христина 

Микуцева
Търговски представител 

за Югоизточна България

0888 886 153

Божидар Бочев
Търговски представител за 

Централна Северна 

България

0877 223 844

Договор за обратно изкупуване с  „Аксереал“
▪ Може да подпишем договор за обратно изкупуване. По този начин получавате сигурен пазар за 

реализация на продукцията. 

„Аксереал“ ще Ви консултира през целия процес на отглеждане


