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СЛОВБУЛ СОЛАНУМ ПЛОВДИВ е вносител на семена за картофи от водещи френски и 

холандски селекционнни и семепроизводни компании. Фирмата е представител за 

българския пазар на първокласните сортове на S.I.A.C. – Франция, DANESPO – Холандия, 

GERMICOPA – Франция и AGROPLANT – Холандия.

Първокласни семена за картофи

В каталога ни ще откриете над 20 сорта семена за картофи, повечето от които за ранно 

и много ранно производство и вегетация до 100 дни. Ежегодно екипите на фирмата правят 

собствени професионални проучвания на демонстрационни полета за качествата, 

адаптивността и продуктивността на нови кръстоски и кандидат сортове, за да предложим 

на клиентите си висококачествен и изпитан продукт.
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ФРЕНСКИТЕ  И

 СЕМЕНА СЕМЕНА СЕМЕНА

AGROPLANT

ÁËÓ ÁÅË

Нов и оригинален сорт в 
сегмента на двуцвет-
ните картофи с добри 
вкусови качества за 
домашна употреба. Мно-
го подходящ за миене. 
Съхранява се добре.

Добра устойчивост на нематода Ro1-4, вирус „Y“ и краста. 
Дълго спящо състояние. 

ÌÀÐÈÍÅ

Най-ранният сорт пред-
лаган от нас. Добив от 2 
т/дка на 40 дни от 
поникване!! Пълна зря-
лост за 80 - 85 дни. 
Добив до 4-5т от декар. 
Едри и еднакви клубени, Подходящ за миене. 
Чувствителен на краста и мана. Устойчив на вирус “Y”, рак 
и нематода. 

ÏÅÍÅËÎÏÀ 

Ранен и високо добивен 
сорт. Клубените са голе-
ми, овални до дълго-
овални. Плитки очи, 
жълта кожица и месо.  
Добри кулинарни ка-

чества. Слаба до средна устойчивост на мана. Съхранява 
се добре. 

ÀÒËÀÑ

Сорт за късно произ-
водство. Много едри 
клубени със светло жъта 
кожица и жълто месо. 
Сравнително устойчив 
на мани. Устойчив на 
рак. Много добро съхра-
нение. 

нични повреди. Устойчив на краста, рак и нематода Ro1. 
Чувствителен на Зенкор. 

ÀÊÒÐÈÑ

Ранен и продуктивен 
сорт за консумация с 
м н о г о  д о б ъ р  в к у с .  
Клубените са кръгло 
овални с плитки очи. 
Чувствителен на меха-

ËÎÀÍ

Ранен и високо добивен 
сорт. Едри и еднакви 
продълговати клубени с 
много плитки очи. Гладка 
жълта кожица, жълто 
месо. Отличен вкус. 

ÑÒÅÌÑÒÅÐ

Сорт за късно произ-
водство. Много едри 
клубени с розова кожица 
и светло жълто месо, 
плитки очи. Много добра 
съхраняемост. Устойчив 

на механични повреди, мана по клубените, рак и нематода.

ÄÅÑÈÁÅË

Нов ранен сорт, много 
стабилен и издръжлив  
при стресови условия. 
Едри, гладки, овални 
клубени с жълта кожица 
и месо. Висок добив и 

отлични кулинарни качества. Много добро съхранение.



ХОЛАНДСКИХОЛАНДСКИ
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КАРТОФИ

S.I.A.C.

ÑÏÓÍÒÀ

Ранен сорт с много 
големи клубени с дълго-
овална форма. Висок 
добив. Отлични кулинар-
ни качества. Устойчив на 
краста, рак и механични 
наранявания. Висока 
устойчивост на засушаване, рак по картофа и вирус “Y”. добра устойчивост на мана.

ÑÈÌÅÃÀ

Ранен сорт, от 12-16 
клубена в гнезно, много 
бързо клубенообразу-
ване, чудесен търговски 
вид! Много добри кули-
нарни качества. Силно 
устойчив на краста и 

ËÓÈÇÀÍÀ

Много ранен сорт с 
продълговати и гладки 
клубени. Подходящ за 
миене. Отлични кули-
нарни качества. Чувст-
вителен на механични 
повреди. Устойчив на 
вирус “А”, рак и нематода Ro1-4.

ÌÀËÈÑ

Ранен към средно ранен 
сорт с жълти кожица и 
месо. Очите са много 
плитки, а кожата много 
гладка. Добивен сорт с 
еднакви клубени с добри 
кулинарни качества и 

добра устойчивост на мана.

ÔÎËÂÀ

Сорт за късно произ-
водство. Висок брой 
клубени, средни по 
размер, с жълта кожица 
и месо. Формата им е 
кръгло овална. Подхо-
дящ и за пържене. Силно 

устойчив на нематода, вируси, краста. Много добро 
съхранение.

ÍÀÇÊÀ

Ранен сорт с овални до 
дълго-овални и едри 
клубени. Много плитки 
очи, добри кулинарни 
качества, подходящ за 
миене. Съхранява се 
добре. 

ва. Добра устойчивост на мана и краста. Много добро 
съхранение. 

ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ

Ранен към средно ранен 
сорт.  Клубените са 
дълго-овални с гладка 
наситено червена кожи-
ца. Месото е жълто и има 
отлични вкусови качест-

ÑÞÐÈÀ�

Ранен към средно ранен 
сорт с жълти кожица и 
месо. Клубените са 
продълговати с много 
плитки очи. Има отлични 
вкусови качества и е 
подходящ за печене.

`



! ! ! Â À Æ Í Î ! ! ! ! ! ! Â À Æ Í Î ! ! ! ! ! ! Â À Æ Í Î ! ! ! 

     Словбул Соланум Пловдив ЕООД препоръчва използването на продуктите на ORO AGRI за извеждането на добра и 
ефективна растителна защита и постигането на високи и качествени добиви!

џ ПРЕВ-ГОЛД –  универсален инсектицид, фунгицид и акарицид – 3 в 1, базиран на смес от естествено студено пресовано 
портокалово масло 60г/л. което действа върху много видове вредители и болести, които белокрилки, трипси, въшки, акари, 
брашнести мани и други. Прев-Голд е подходящ за БИО земеделие!.

џ УЕТЦИТ – топ адювант, осигуряващ едновременно отлично покритие, омокряне, проникване и подобрена ефективност на 
пестицидите чрез патентованата Trans Phloem ™ технология.

џ ТРАНСФОРМЪР – почвен подобрител и овлажнител, формулиран за подобряване на разпределението, проникването, и 
задържането на вода в почвата. 

повече информация на www.slovbul.com 
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