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Ремонтантен сорт малини за пресен пазар 

Нов сорт  АПЕМА® 

 

 

 
Характеристики на плода: 

Период на плододаване

  Високи  добиви:  
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Нов сорт  АПЕМА® 
Високодобивен ремонтантен сорт  малини  за пресния пазар 

 

 

 
 Формира  множество  издънки  и  бързо  сгъстява  реда 

 

 Леторастите  достигат 180-200 см и се нуждаят от лека 

опорна конструкция 
 

 Отглежда се приоритетно  за  лятна реколта 
 

 Част от  латералните  издънки  е  необходимо  да  се 

премахват,  за да  се  оптимизира  качеството  на  плода 
 

 Препоръчителният  брой  плододаващи  стебла  на  

линеен  метър  е  10-15 бр 
 

 Високодобивен  сорт  подходящ  за  отглеждане  както в 

равнинни, така  и  в  полупланински  места 
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Ремонтантен сорт малини за пресен пазар 

Нов сорт  ЕМОНА® 

 

 

 

  Характеристики на плода: 

Период на плододаване:   пролет  

             лято      

Високодобивен:    пролет  

          лято      

София 2021 



Нов сорт  ЕМОНА® 
Високодобивен ремонтантен сорт  малини  за пресния пазар 

 

 

 
 Формира  по  малко  издънки  в  сравнение  с  Апема® 

 

 Леторастите  израстват  мощни  и  достигат  височина 3м 

         Необходима  е  по-висока  конструкция  
 

 Сорт Емона®  е  подходящ  за отглеждане, както за 

пролетно-лятна,  така  и  за късна  реколта.  За  

пролетната  реколта  се  оставят  стебла  с  височина  

160-180см  
 

 Препоръчителният  брой  плододаващи  стебла  на  

линеен  метър  е  10-15 бр  и  за  двата  сезона 
 

 Високодобивен  сорт  подходящ  за  отглеждане  както  в 

равнинни, така  и  в  полупланински  места 

 

®
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Високодобивен сорт малини за замразяване и преработка 

Нов сорт  ГАЛА® 

Характеристики на плода: 

Период на плододаване:   

Високодобивен:   
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Нов сорт  ГАЛА® 
Високодобивен ремонтантен сорт  малини  за      

замразяване и преработка 

 
 Формира  множество  издънки  с  височина  около  200 см 

 

 За  отглеждането  и  е  необходима  ниска,  но  здрава 

опорна  конструкция.  
 

 Не  е  необходимо  прореждане  на  плододаващите стебла 
 

 Сорт Гала®  се  отглежда  за  лятна  малина  с  период на  

плододаване  август-октомври 
 

 Подходящ  за  механизирано  прибиране  на  реколтата  
 

 Високодобивен  сорт  подходящ  за  отглеждане  както в  

равнинни,  така  и  в  полупланински  места 

®  
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Високодобивен сорт  РАННИ малини за пресен пазар  

Нов сорт  ШОНА® 

Характеристики на плода: 

Период на плододаване:   

Високодобивен:   

   

София 2021 



Нов сорт  ШОНА® 
Високодобивен раннен сорт малина за директна 

консумация 

 
 Формира  малко издънки  с  височина  над  250 см 

 

 За  отглеждането  и е  необходима  висока опорна  

конструкция.  
 

 Не  е  необходимо  прореждане  на  плододаващите стебла 
 

 Сорт Шона®  се  отглежда  за ранна малина  с  период на  

плододаване  края на май-юли 
 

 Превъзхождащ  с качество на плода традиционните ранни 

сортове малини 
 

 Високодобивен  сорт  подходящ  за  отглеждане  както в  

равнинни,  така  и  в  полупланински  места 

®  
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Заявката на посадъчен материал  

Прави се 3-5 месеца предварително 

По телефона, по емейл или на място във фирмата 

 

Подписване на договор за производство 

  

Заплащане на аванс 20% от стойността на договора 

 

Доплащане  на остатъка от стойността на договора  

 

Получаване на посадъчния материал   
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