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АГРИМАТКО БЪЛГАРИЯ ЕООД

Повече от 20 години опит във вноса и дистрибуцията на продукти за земеделието.
основните ни принципи са високо ниво на професионализъм и отлично качество.
Ние сме част от групата на агриматко, Йордания. основана през 1936 г. днес компанията оперира в над 51 държави в Централна и 
Източна Европа, Северна африка, Близкия Изток и азия.

Представяме на българския пазар водещи световни компании, като :

R.A.G.T. Semences (РАГТ Семанс) - създадена през 1919 г, френската компания е един от световните лидери в селекцията и производ-
ството на семена от полски култури като слънчоглед, царевица, пшеница и рапица. 

STRUBE (ЩРУБЕ) - създадена през 1877 г, немската компания се е утвърдила като един от водещите производители на висококачествени 
семена от слънчоглед, захарно цвекло, пшеница, грах и сладка царевица.

ALBA MILAGRO (АЛБА МИЛАГРО) - създадена през 1988 г., италиянския производител се е доказал с висококачествените си течни и ми-
крокристални листни торове, както и с растежните си регулатори. Фирмата е символ за качество и иновативност в областта на 
храненето на растенията с продукти, отговарящи на всички нужди и изисквания на съвременното земеделие.

MCFP (МСФП) - създадена през 1991 г, йорданската фирма е част от групата на агриматко. отличава се с иновативност и високо 
качество. тя е една от първите компании, които въвеждат гелообразните и пастообразни NPK торове. През 2018 г. компанията е от-
личена с наградата за най-добър химически продукт на Йордания за продукта си аМкоПЕЙСт.

KELP Products (КЕЛП Продъктс) -  Южна африка, произвежда естествен биоактиватор кЕлПак, извлечен от свежи морски водорасли от 
вида Ecklonia maxima, който засилва имунитета на растението, подобрява растежа, улеснява движението на хранителни вещества 
и подпомага формирането на кореновата система.

VILMORIN-MIKADO (ВИЛМОРИН-МИКАДО) - новото глобално измерение в зеленчукопроизводството! Произвежда едни от най-качествени-
те зеленчукови семена в международен план. Фирмата e част от бизнес групата на лИМагрЕЙН и обединява дейностите на вИлМо-
рИН и МИкадо кИова СЕМЕНа. вИлМорИН-МИкадо.

DUNA-R (ДУНА - Р) - повече от 20 години опит в производството на пипер! унгарската фирма е специализирана изцяло в селекцията и 
производството на висококачествени пипери.

HOLLAR SEEDS (ХОЛЛАР СИЙДС) - създадена през 1950 г., американската фирма е един от иноваторите в производството на зеленчукови 
семена, концентрирана е върху подобряване на сортовете, чрез практични методи за отглеждане на растения, без наблягане върху 
създаването на изкуствени хибриди, чрез каквато и да е форма на генно инженерство или трансформация на растенията.
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ТОРОВЕ

ПРОДУКТ СЪСТАВ
ПРИЛОЖЕНИЕ

ВИД
ОПАКОВ-

КА

ДОЗА на дка ПРОИЗВО-
ДИТЕЛпш сл рап цар зел тра ОТ ДО

ВОДОРАЗТВОРИМИ ТОРОВЕ

АГРОФОЛ 390 10:10:10 + МЕ       течен 20 л. 0,200 0,300 MILAGRO

АГРОФОЛ 650 N 15 + SO 60  течен 20 л. 0,500 1,000 MILAGRO

АЗОФЕР СЛОУ РИЛИЙЗ N 12 + K 12 + SO 28  течен 20 л. 0,500 1,000 MILAGRO

НУТРИГОЛД 19.19.19 МЕ 19:19:19 +МЕ       кристал 25 кг. 0,150 0,250 MILAGRO

АМКО КОРН N13+Zn5+Mn5   кристал 20 кг. 0,100 0,100 MCFP

АМКО БОР B11+Mg3+Mn3   кристал 20 кг. 0,125 0,150 MCFP

АМКО ЖИТНИ N13+MgO5+Mn2+Cu2  кристал 20 кг. 0,200 0,200 MCFP

МУЛТИ N 40:0:0 N 40   течен 20 л. 0,200 0,200 MCFP

МИКРОЕЛЕМЕНТИ

МИКСАМИН (ОРГАНИК) N-org 5,2; O.M. 40       течен 20 л. 0,100 0,400 MILAGRO

БОРАМИД (B) B 11     течен 6 л. 0,150 0,200 MILAGRO

ПРОМЕТ ЦИНК (ZN) Zn 8  течен 6 л. 0,200 0,200 MILAGRO

АМКОПЕЙСТ ЖЪЛТ N8:P11:K28+ME (w/w)    паста 20 кг. 0,300 0,400 MCFP

АМКОПЕЙСТ ОРАНЖЕВ N3:P28:K17+ME (w/w)    паста 20 кг. 0,300 0,400 MCFP

РАСТЕЖНИ РЕГУЛАТОРИ

АМИНОТОН N-org 7,6; O.M. 48       течен 20 л. 0,050 0,200 MILAGRO

КЕЛПАК (ВЕГЕТАТИВНО) аукс+цитокин+гибер       течен 20 л. 0,200 0,300 KELP

КЕЛПАК (СЕМЕНА) биостимулатор растеж      течен 20 л. 0,200 на 100 кг. KELP

ДРУГИ

PH - МАСТЪР pH 1-2       1 л. 0,012 0,016 MILAGRO
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Хибрид ФАО Зърно Силаж Характеристика

ЕККСКЛУЗИВ ДУО 330  

добър първоначален растеж. Стейгрийн ефект. добро опрашване.
отлична устойчивост на полягане през цялата вегетация. 

Препоръчителна гъстота: поливни условия: 7000 - 7800 р/дка
 неполивни условия: 6300 - 6500 р/дка

АЛЕККСАНДРА

350  

компактно растение. Бърз първоначален старт. Много добра израв-
неност на посева. отлично поведение при воден стрес. Пригоден за 
различни почвени типове. компенсира при ниска гъстота.

Препоръчителна гъстота: поливни условия: 7000 - 7800 раст./дка
 неполивни условия: 6300 - 6500 раст./дка

АЛЕККСАНДРА
ДУО

РУЛЕККС 370  

Мощен, начален старт при поникване. компактни, едри кочани. Мно-
го добра приспособеност към засушливи условия. висок добивен по-
тенциал.

Препоръчителна гъстота: поливни условия: 7000 - 7500 раст./дка
 неполивни условия: 6100 - 6300 раст./дка

ЗАНЕТИККС
НОВ!

370  

Нов хибрид. висок добив на зърно. отлична устойчивост на засушава-
не. Здраво и устойчиво на заболявания растение. 

Препоръчителна гъстота: поливни условия: 7000 - 7500 раст./дка
 неполивни условия: 6100 - 6300 раст./дка

ЦАРЕВИЦА
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Хибрид ФАО Зърно Силаж Характеристика

ОККСИДЖЕН

380  

висок и сигурен добив на зърно. 
Здраво и устойчиво стъбло. Изключително пластичен хибрид подхо-
дящ за всякакви почви и условия. отлична хранителна стойност.

Препоръчителна гъстота: поливни условия: 7000 - 7500 раст./дка
 неполивни условия: 6100 - 6300 раст./дка

ОККСИДЖЕН
ДУО

БЕРГККСОН

400  

отлично и сигурно представяне при различни условия. 
Пълно озърняване на кочаните до върха. високо хектолитрово тегло.
Стейгрийн ефект. отлична устойчивост на воден стрес. висока фу-
ражна стойност.

Препоръчителна гъстота: поливни условия: 7000 - 7500 раст./дка
 неполивни условия: 6100 - 6300 раст./дка

БЕРГККСОН 
ДУО

РЕФЛЕККСИОН
НОВ!

430  

отлична приспособимост към различни почви.
Много висок добивен потенциал. устойчив на сухи условия. Здраво 
стъбло.

Препоръчителна гъстота: поливни условия: 7500 - 8000 раст./дка
 неполивни условия: 6300 - 6500 раст./дка

ДИСТИНККСИОН
НОВ!

580  

Хибридът който се отличава с изключително високи добиви на зърно 
и силаж. 
Подходящ за интензивно отглеждане.

Препоръчителна гъстота: поливни условия: 7500 - 8000 раст./дка
 неполивни условия: 6500 - 6900 раст./дка

ЦАРЕВИЦА
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СЛЪНЧОГЛЕД

Хибрид Вегетация Характеристика

RGT СИКЛЛОС CL 110-115 дни

доказан хибрид с прилагане на клиърфийлд технология.
висок добивен потенциал.
устойчив на мана.
устойчив на полягане.
Бързо влагоотдаване.

RGT МУУГЛИ CL НО 108 - 112 дни

уникален хибрид във високоолеиновия клиърфийлд сегмент.
устойчив на мана.
Съдържание на масло > 47 % и олеинова киселина > 85 % .
висок добивен потенциал.
отлично адаптиран за почвите и климата на България.
Бързо влагоотдаване. 

RGT АБСОЛЛюТ CL НО 113-118 дни

високо олеинов хибрид в сегмент клиърфийлд технология.
отлично съчетание между добив и зрялост при
високоолеиновите хибриди.
Съдържание на масло > 47% и олеинова киселина 84 %.
високо толерантен на болести.

RGT ВОЛЛФ
НОВ!

110 - 116 дни

конвенционален хибрид.
Изключително бързо развитие.
толерантен на Синя китка раси (G)
относително ниско растение около 120-140 см.
Потенциал за достигане на маслено съдържание над 50%



7

СЛЪНЧОГЛЕД

Хибрид Вегетация Характеристика

ФАУСТО ST (SU) 110 - 116 дни

устойчив хибрид на трибенурон-метил.
устойчив на Синя китка раси (а-Е).
толерантен към Фомопсис и Фома.
Потенциал за добив над 400 кг/дка. Маслено съдържание 49 %.
отлично адаптиран за различни типове почви и екстремни климатични 
условия

ТАНГО ST (SU)
НОВ!

110 -116 дни

устойчив хибрид на трибенурон-метил.
толерантен на Фомопсис и Фома.
Силни и здрави растения с големи пити.
отлично маслено съдържание 49 %.

ИМИДОР CL 110 - 115 дни

доказан хибрид с прилагане на клиърфийлд технология.
устойчив на Синя китка раси (а-Е)
Стабилно маслено съдържание над 46 %.
висок добивен потенциал над 380 кг.
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ДОМАТИ

Сорт Тип
Тегло
(гр)

Ранозре-
лост

Характеристики 
на растението

Устойчивост Предимства

ИНДЕТЕРМИНАНТИ

ВП1 F1
кръгъл
розов

200-250
Много 
ранен

Средно силен до 
слаб растеж.

HR: Ff:A-E, Fol:0,1; 
ToMV:0.1.2; V:0

IR: S

Най-ранния сорт в сегмента, високи добиви. Плодове-
те са равномерно оцветени, розови, с правилна кръгла 
форма. Имат  отлична твърдост и са изключително 
устойчиви на напукване. Подходящ за къс цикъл на от-
глеждане.

ВП2 F1
кръгъл
розов

200-270
Много 
ранен

Средно силен рас-
теж. 
ограничено листно 
покритие. къси меж-
дувъзлия.

HR: Ff:A-E, Fol:0,1; 
ToMV:0.1.2; V:0

IR: M; S

отлично качество на плодовете. устойчив на нема-
тоди. Плодовете са равномерно оцветени, розови,  с 
правилна кръгла форма. твърди, плътни и с отлична ус-
тойчивост на напукване. Подходящ за къс цикъл на от-
глеждане.

ДЖАНГСИ  F1
продъл-
говат
розов

110-130 ранен
Балансиран растеж, 
къси междувъзлия.

HR: Ff:A-E, Fol:0.1; 
S; ToMV

IR: TYLCV

Много висок добив, изключителен вкус. 
отлична устойчивост на напукване.

ЗАДУРЕЛЛА F1
кръгъл

червен
200-240

Много 
ранен

Силен растеж. до-
бре развита коре-
нова система. от-
личен добив.

HR: ToMV:0,1,2; 
V:0; Fol:0,1

Изключително вкусен. оранжериен хибрид, подходящ за 
пролетна и есенна схема на отглеждане (по-къс цикъл) 
с висока адаптивност към условията.

ДЕТЕРМИНАНТИ

ТРИБЕКА F1
кръгъл 

месест
червен

250-300
Средно 

късен

Полуизправени, мощ-
ни растения с от-
лична листна маса.

HR: Fol:0,1; V:0
IR: S; TSWV:T0

Плодовете са плътни, много вкусни, с наситено червен 
цвят и много издръжливи при транспорт и чести сор-
тирания.

ЗЕЛЕНЧУКОВИ СЕМЕНА
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ЗЕЛЕНЧУКОВИ СЕМЕНА

КРАСТАВИЦИ

Сорт
Препоръчителeн 

период
Ранозре-

лост
Дължина на 

плода
Устойчивост Предимства

АСИЛИЯ F1
от ранна пролет 

до есен
Средно 
ранен

33-35 (основно 
стъбло)
35-37 
(култуци)

HR, Cca
IR: Ccu; Px

адаптиран за дълги цикли. Плодовете са цилиндрични, леко 
оребрени, със слабо изразена  шийка, тъмно зелени, с гланц, 
отлична съхраняемост. растенията са с много добра облис-
теност, бързо развиващи се култуци и отлична пластичност.

ДОМАТИ

Сорт Тип
Тегло
(гр)

Ранозре-
лост

Характеристики 
на растението

Устойчивост Предимства

СОРАЙЯ F1
продъл-
говат
червен

120+
Много 
ранен

Средно силен рас-
теж. отлична ус-
тойчивост на слън-
чев пригор, въпреки 
не много обилната 
листна маса.

HR: Fol:0,1; V:0
IR: M

високо продуктивен. Плодовете са със сливовидна 
форма,четирикамерни. За прясна консумация и прера-
ботка.Понасят отлично транспортиране и по-дълго 
съхранение.

ДЖОКЕР F1
кръгъл

червен
200-250 късен

Мощни растения 
със здрав растеж 
и обилна листна 
маса.

HR:S
IR: Fol:0,1; V:0

Плодовете са кръгли, многокамерни, узрелите са яр-
кочервени, лъскави, без зелен пръстен, гладки, много 
твърди, изравнени и устойчиви при транспортиране 
(не се напукват).
Безколово отглеждане. Съхраняемостта е 10-15 дни.
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ЗЕЛЕНЧУКОВИ СЕМЕНА

МОРКОВИ

Сорт
Ранозрелост 
и цикъл (дни)

Дължина на коре-
ноплода (см)

Устойчивост Предимства

ПРЕСТО F1 ранен 18-20 -

Най-висок добив за ранно пролетно прибиране. Подходящ за про-
летна и късна лятна сеитба. ранно оцветяване. кореноплодите са 
плътни, но с нежна консистенция и без зелен пръстен. Нантски тип, 
хибрид.

ТИНО F1
Средно ранен

85 - 90
18-20 IR:Late leaf Blight

Изключително пластичен. Плодовете са хомогенни, висок добив с от-
лично качество. Продукцията е търсена за свеж пазар, подходяща е 
и за съхранение. Нантски тип, хибрид.

БОЛЕРО F1
Средно ранен

100-110
18-20

HR: Ad; Eh
IR: Cc; Ps; Xhc

отличен вкус и цвят. високо съдържание на сухо вещество и захари. 
кореноплодите са еднородни, гладки, цилиндрични, без зелен пръс-
тен, устойчиви на напукване. отличен хибрид за органично произ-
водство поради виоката резистеност към алтернария и Брашнес-
та мана. Подходящ за открито производство. За пролетна (март) 
и лятна (юни-юли) сеитба.

МАЕСТРО F1
Средно ранен

120-125
18-22

HR:Late leaf 
blight(Ad); Powdery 
mildew(Eh);IR:Cavity 

spot (P);Carrot 
fly(Pr); Leaf 
spots(Xhc)

Стандарт за качество. Позволява продължително съхранение. Нежна 
консистенция, хомогенен вътрешен и външен цвят, не се напуква.
отличен хибрид за органично производство поради виоката резис-
теност към алтернария и Брашнеста мана. Подходящ за основна и 
късна култура. 
За пролетна (март) и лятна (юни-юли) сеитба.
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ЗЕЛЕНЧУКОВИ СЕМЕНА

САЛАТИ

Сорт Отглеждане
Препоръчителен пе-
риод за разсаждане

Устойчивост Предимства

МАТИНАЛЕ
Закрито, 

оранжерийно
Зима

HR: BI 16-
25,27,28,30-32 EU

Батавия, формира полуотворена светло зелена розетка от плът-
ни, широки листа, листната маса е компактна, леко накъдрена по 
периферията.

КАЛОРИС открито Целогодишно

HR: BI 1-26,28,30,31, 
LMVo

устойчивост на 
стрелкуване

Батавия, формира полуотворена, едра, листна  розетка със све-
тъл до средно тъмнозелен цвят. Пластични, хомогенни растения, 
леко накъдрени по периферията крехки листа.

ТИКВИЧКИ

Сорт

Плод Растение

Предимства
Форма Цвят

Ранозре-
лост

Развитие
Устойчи-
вост (IR)

КАРОЛИТА F1
Цилиндрич-

на
Светло 

зелен
ранен Силно ZYMV

висока продуктивност. отличен избор за къса култура, с 
концентриран добив. отглежда се в оранжерии и на от-
крито. Плододаването започва 30 дни след разсаждането. 
Плодовете са тежки и с плътно месо. 
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ЗЕЛЕНЧУКОВИ СЕМЕНА

ЦВЕТНО ЗЕЛЕ

Сорт
Вегетационен 
период (дни)

Развитие
Обвиване на 

главата
Оптимален пери-
од за прибиране

Предимства

БОРИС F1 85-90 Силно отлично

Есен. 
готов за прясна 
консумация през 
месец август.

главата е снежно бяла,  с финозърнеста структура, с тегло 
1,6 - 1,8 кг. Характерно за хибрида е много добре покрита-
та с обвивни листа глава прибирането е концентрирано 
за период около 12-14 дни. отлична устойчивост на високи 
температури..

ПАТЛАДЖАН

Сорт Форма
Отглежда-

не
Развитие

Дължина 
(см)

Тегло 
(гр)

Предимства

НАДЯ F1
класичес-

ка

открито 
и оранже-

рийно
Средно ранен 16-18 350-400

Плодовете са с яйцевидна форма, леко удължени, с красив черно-
виолетов цвят и силен гланц. Месестата част е с много плътна, 
с нежна консистенция, без семена и горчивина, с отлична съхраня-
емост.

МИРВАЛ F1
леко удъл-

жена

открито 
и оранже-

рийно
Много ранен 20-22  300-350

Плодовете са с тъмно-виолетов цвят и силен гланц. 
Формата е цилиндрична, леко удължена, месестата част е бледо-
жълта с много фин вкус и почти без семена. Без горчивина, с много 
добра съхраняемост.
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ЗЕЛЕНЧУКОВИ СЕМЕНА

ЖЪЛТ ЛУК

Сорт
Вегетационен 
период (дни)

Ранозрелост Сеитба Предимства

АТОС F1 102-105 Много ранен директна

високо съдържание на сухо вещество - 12%, отличен и за сушене.
луковицата е кръгла с диаметър 55-75 мм, обвивната люспа е много до-
бре затворена с красив тъмно меден цвят с бронзов оттенък. Шийка-
та е малка и тънка, съхраняемост 5-6 месеца.

аБрЕвИатурИ На оСНовНИтЕ уСтоЙчИвоСтИ

BI ...................................................................................Bremia Lactucae

Cca ..............................................................................Corynespora cassiicola

(Ma),(Mi),(Mj) ..............................................................Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica

S ....................................................................................Stemphylium spp.

TMV ..............................................................................Tobacco Mosaic Virus

ToMV ............................................................................Tomato Mosaic Virus

TSWV ............................................................................Tomato Spotted Wilt Virus

TYLCV ...........................................................................Tomato Yellow Leaf Curl Virus

V:0 ................................................................................Verticillium albo-atrum, Verticillium dahliae

ZYMV ............................................................................Zucchini Yellow Mosaic Virus
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ЗЕЛЕНЧУКОВИ СЕМЕНА

ПИПЕР

Сорт Тип
Отглежда-

не
Ранозрелост

Тегло 
(гр)

Устойчи-
вост)

Предимства

ПРОМОНТОР F1
Сладък
коничен

открито 
и оранже-

рийно
ранен 120-150

Мозайка по 
тютюна

Плодовете са светло зелени с отличен вкус.
растенията са силни с мощна коренова система.

КАПИТАНИ F1 капия
открито 
и оранже-

рийно
Много ранен 140-160

Мозайка по 
тютюна и 

бронзовост

Средно силни растения, много добре понасящи стресови 
условия.

КАДЕТ  F1 капия
открито 
и оранже-

рийно
Екстра ранен 180-200

Мозайка по 
тютюна и 

бронзовост

генеративен тип, много силни растения, с къси междувъз-
лия.

ЛЕОНИДАС F1 долма
открито 
и оранже-

рийно
ранен 120 Бронзовост

генеративен тип, подходящ и за есенни схеми в оранже-
рии.

ГОГОРЕЗ F1 камба

открито и 
под покри-

тие без 
отопление

Средно ранен 180-200
Бактериално 
струпясване 

(Xv2)

Подходящ за интензивно отглеждане, плодовете са вися-
щи, едри, използва се за прясна консумация и преработка. 
растенията са силни, с много здрави разклонения и мощна 
коренова система.
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ЗЕЛЕНЧУКОВИ СЕМЕНА

ТИКВИЧКИ

Сорт

Плод Растение

Предимства
Форма Цвят

Ранозре-
лост

Развитие
Устойчивост 

(IR)

АЛЕКСАНДРИЯ 
F1

Цилиндрична
Светло 

зелен
ранен Силно

ZYMV, WMV
толерантност 
на: брашнеста 

мана и ниски 
температури

готварска тиквичка “ескендерани”. 
Плододаването започва 40 дни след разсаждането, 
с много здрави растения, с полуизправени  листни 
дръжки.
отворения хабитус позволява много лесно бране.

ТИКВИ

Сорт Тип Ранозрелост Предимства

ВИКТОРИ F1
мускатна тиква

(цигулка)
ранен

За свеж пазар. Плодовете са средни по размер, еднородни, с тегло около 1,2 кг и дъл-
жина около 18 см, плодовото месо е тъмно оранжево, с фина консистенция и много 
сладко. 
Плододаването започва 88 дни след сеитбата.

АВАЛОН F1
мускатна тиква

(цигулка)
ранен

За свеж пазар. Плодовете са изравнени по форма и големина, с тегло около 1,6 кг, 
тъмно оранжево плодово месо, сладко, с много фина структура. 
Плододаването започва 88 дни след сеитбата.
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