
„Агроинвест 2006“- Таня Иванова  
За успехите в една трудна година:

Тази година, най-голямата ми изненада беше рекордния добив от 800 кг/дка Visuel, нещо което смятах за 
непостижимо при условията на нашите почви (сиви горски)!

Разбира се, за този добив допринесоха и OptiSEED, с който третирахме семената както и StimTOP 
приложен по време на вегетация.

„Tepro Group България“  
Добра комуникация днес, за да работим още по-добре в утрешния ден 
- или как се гради едно 8 годишно партньорство

Работим съвместно с пивоварен ечемик от 8 години. Отглеждали сме различни сортове: Salamandre, 
Теpee, Nectaria за семепроизводство, както и ечемик за малц.
Харесва ни също, че имате много бързи доставки, които отговарят на нуждите на стопанството ни. Имаме 
много добра комуникация и говорим открито за нещата, за да работим още по-добре в утрешния ден.

Чарда ООД, с. Чарда, област Ямбол 
Партньорство с традиции и перспектива

Заедно сме в стопанската 20-21 година с две култури: едната е маслодайна с водещ ваш хибрид рапица 
ADDITION, а другата е пивоварен ечемик, сорт Salamandre,  утвърждаваща положителния опит между 
нас за четвърта поредна година.
Отношенията ни са партньорски, предвидими. За нас това е ценно като бизнес партньори, тъй 
като виждаме перспектива, а и смятаме, че съответно и ние се отнасяме отговорно и предвидимо. 
Разсъждаваме заедно - програмно, защото това е необходимо в земеделието. А именно да се постигат 
оптималните резултати върху определени площи, съобразно сеитбооборота, да се взимат навременни 
решения, така че да можем да се справим с природните и пазарните предизвикателства. Имаме една 
положителна традиция в нашите взаимоотношения, която се надяваме да бъде продължена.
Добро агрономическо взаимодействие от гледна точка на съгласуване на семена, следене на посевите и 
агрономически обмен между нашите и ваши агрономи за производството на пивоварен ечемик. Смятаме 
че нещата се случват професионално.

‘‘Аспарухов -2002‘‘ ООД , с. Бръшляница, област Плевен
Харесва ми чувството, че работя с хора, които си разбират от работата.

Освен продуктите, които предлагате ми харесва и този ноу-хау, който имате.
Имате хора, които работят с желание, с познание, тъй като отделяте доста време да ги обучавате. 
Чувствам подкрепа в съвместната ни работа.
Точни сме и в договорните ни отношения с ечемика.  
Получавам си парите на време, което е от особено значение, тъй като това са първите свежи средства 
за стопанството.

ЕТ “Стефан Георгиев- НИМ‘‘, гр. Лозница, област Разград
За хибридите на SOUFFLET SEEDS на опитната му платформа тази година в района 
на Лозница.

Стабилни хибриди! Впечатленията ми са добри, това се вижда и от резултатите на кантара!

Не мога да направя точна характеристика на всеки един от хибридите, тъй като ги сея за първа година. 
Като цяло показват стабилност и изравненост в добивите още повече в една по-особена година като тази.

На платформата засяхме общо 78 хибрида, 10 от които SOUFFLET SEEDS (FAO 300 до 490), първи по 
добив във всяка една група по зрялост, в сравнение с конкурентните хибриди.



„САТ МИРО“- Симеон Бянов, с. Пиргово, област Русе 
За доверието, партньорството и стабилната генетика през годините

Работим заедно вече трета година, като за втора правим съвместно демо поле на хибридите царевица 
SOUFFLET SEEDS, паралелно с други хибриди на пазара.  
Убедих се отново в стабилността на вашата генетика и при една по-суха година.
Тази година на масов посев засях MOPED FAO 350, предвид това, че почвите ни не са от най- 
плодородните, съм изключително доволен от получените резултати.
Предвиждам вече и опитното поле за следващата година, от което да се ръководя при избора си на 
хибриди.
Тази година тенденцията за района беше, че по-ранните хибриди се представиха с по-висок добив. 
Интересното при вашите хибриди е, че добивите бяха доста изравнени. Това показва стабилност при 
различните групи по зрялост. За втора поредна година се убеждавам в качеството на хибридите ви.
Чистосърдечно казвам на всички, че съм много доволен  от отношението, което имате към нас. Градим 
истинско партньорство!

Вардмекс ЕООД, с. Вардим, област Велико Търново 
За партньорството, което се доказва във времето

Партньорството на Суфле Агро и Вардмекс  вече не е свързано само с производството на ечемик, но и с 
избора на семена царевица, както и продукти за листно торене. 
Заложихме на 3 хибрида от гамата SOUFFLET SEEDS: DATABAZ , FILAE, MOPED. 
FILAE много ми хареса като хабитус и добиви. При DATABAZ само с едно азотно торене получих  
700 кг, при сеитбена норма 6800. DATABAZ стои много по-добре от други конкурентни хибриди с това FAO 
на полето. Отличен хибрид подходящ за животновъдството. За следващата година, смятам да заложа 
отново на хибриди на SOUFFLET SEEDS на по-голям процент площи в стопанството си.
Продължаваме да работим съвместно с ечемика. 
Като плащане сте коректни на 1000 % и разбира се държите на качеството.

ET Димитър Димитров, с. Царичино, област Добрич
Петър Петров споделя опит за хибридите на SOUFFLET SEEDS, през изключително 
тежката година за района

През 2020 успяхме да наблюдаваме развитието на цялото портфолио царевични хибриди на Суфле Агро 
България. Годината за пролетниците започна с минимална почвена влага и завърши с рекордно ниски 
добиви, поради липсата на валежи по време вегетация. 
Изключително добро впечатление ни направиха хибридите на Суфле и тяхната стабилност в сушата. 
На едно поле заедно с няколко други компании Суфле се отличиха драстично в добива си. Това бяха 
ранните хибриди HOTSPOT и DATABAZ. Останалата част от хибридите се представиха стабилно и с не 
по-ниски резултати в сравнение с други известни хибриди . 
Суфле Агро България спечелиха доверие в нашата ферма поради стабилността на хибридите си в суха 
година  и  следващата година отново ще заложим хибридите при нас , като се надяваме климатичните 
условия да ни позволят да видим и потенциала за добив в хибридите на Суфле.

ЗП „Страхил Сулов‘‘, гр. Брегово, област Видин
Виктор Сулов: „Много бърз старт за хибридите, лесна жътва и много добри добиви.‘‘

От няколко години работим съвместно предимно с ечемик. Тази година за първи път отгледах ваши 
хибриди царевица DATABAZ и  ITEA и съм много доволен.
И други колеги в района се впечатлиха от хибридите ви на моето поле, тъй като се отличаваха от другите 
и определено ще се насочат към SOUFFLET SEEDS.
Много бърз старт за хибридите, лесна жътва и много добри добиви.

„KAM 73“, гр. Вълчедръм, област Монтана
Камен Генински за генетиката на SOUFFLET SEEDS

Засяхме EXTASIA върху два блока, като на единият от тях я съпоставихме с конкурентна фирма. Вашият 
хибрид даде със 100 кг повече.
Доволни сме от резултатите и ще заложим отново на вашите хибриди и следващата година!



ЕРЕМИЯ-1 ЕООД - Диан Дамянов, с. Ясен, област Плевен
Доволен съм от агрономските съвети, които получавам и от съвместната ни работа!

Партньорството ни започна с ечемик, но вече за поредна година сея и ваша царевица EXTASIA, а тази 
година добавих и HOTSPOT с FAO 340, което потвърди избора ми и се оказа печеливша комбинация. 
Третирах семената с OptiSEED и това спомогна за бърз, мощен старт и добре развита коренова система. 
Доволен съм от агрономските съвети, които получавам и от съвместната ни работа!

ЗП Цветан Кьосин, Вълчедръм
„PIANELLO с най-добри резултати сред 65 други хибрида“

От хибридите на Soufflet Seeds за трета година сея ISULEA и PIANELLO, като и тази година двата 
хибрида потвърдиха своя  добивен потенциал с резултати от над 1080 кг/дка за ISULEA  и 1200 кг  
PIANELLO.
Преди да избера хибрид, винаги го наблюдавам на опитно поле. Тази година PIANELLO даде най-добри 
резултати от 1242 кг/дка, сред 65 други хибрида на платформата във Вълчедръм.

„Tepro Group България“ 

Oт както Суфле откри и своята Агро дивизия, вече трета година сеем ваша царевица: MOPED, EXTASIA 
и ISULEA. Фаворит на полето ни е ISULEA. Много сме доволни от резултатите! 
За първа година отглеждаме и ваш хибрид зимна маслодайна рапица ADDITION, към момента се развива 
добре. Отглеждането на тази култура е свързано с много предизвикателства, липсата на валежи усложни 
подготовката на полето, също така трябваше да уцелим и точния момент на засяване, който се отложи 
във времето. 

„ET Любчо Чомаковски“, с. Търнава, област Враца 
Стилиян Чомаковски споделя своите възгледи за успешния бизнес и за 
партньорството си със Суфле Агро България.
„Не винаги е достатъчно да ти падне ябълка на главата, трябва и да знаеш какво да правиш 
с нея. “

За поредна година продължаваме съвместната ни работа.
Разпределям рисковете в стопанството като диверсифицирам културите.  
При царевицата подбирам различни групи по зрялост, тъй като една година може много трудно да се 
предвиди. От хибридите SOUFFLET SEEDS за пореден път заложих на ISULEA и PIANELLO и имам 
много добри впечатления. Тази година предвид климатичните условия в моя район, високата група 
FAO не показа максималния си потенциал. Въпреки всичко, сравнени с конкурентни хибриди в същата 
група по-зрялост ISULEA и PIANELLO се представиха по-добре.
От листните ви продукти ползвам BorphoSTART и NitroTOPNG, и съм доволен от получените резултати.

При  пивоварния ечемик, най- хубавото е, че с по-малко разходи се получават по-големи добиви, в 
сравнение с пшеницата, и съответно печалби- заради по-високата изкупна цена. Направих двa пъти 
пролетно подхранване с CAN, по-ниски норми на торене, за да няма полягане и за да избегна риска 
от висок протеин.



ЗП Ромил Витомиров, с. Ясен, област Видин
За партньорството и успешното земеделие

Започнахме да работим с ечемик SALAMANDRE и ТEPEE преди около 5 години.
Към днешна дата продължава добрата ни взаимна работа.
От продуктите за листно хранене използвам NitroTOPNG и SunGUARD и съм с много добри впечатления 
от резултатите.
А от генетиката на SOUFFLET SEEDS- царевица MOPED.
Тази година имах и опитното поле с ваши хибриди слънчоглед TECADRA, COOPER , BALISTO .
Много съм доволен от представянето им, за следващата стопанска година се спрях на COOPER CLP, 
който ми даде резултат от 377 кг/дка.

ЗП Цветан Кьосин, гр. Вълчедръм
Много добри добиви от Tepee с отлични показатели за качество

Тази година е най-добрата от съвместната ни работа до сега с ечемик!
Получих много добри добиви от TEPEE,  с отлични показатели за качество, което се отрази и на 
реализацията на културата и печалбата от нея.
Прилагам също и вашите продукти за листно хранене CereaSTART и NitroTOPNG.
Климатичните условия по време на приложението на NitroTOPNG при пшеница, не бяха напълно 
подходящи, тъй като температурите бяха по-високи, но въпреки всичко, повлия много добре културата, 
без да има опасност от пригор.

Свилен Ангелов - ”Агросервиз Комтрак”
Тръстеник споделя своя опит с CornSTART при царевица: 
CornSTART = +70 кг/дка в сравнение с контролата!

Миналата година приложих CornSTART на около 110 дка в препоръчителната фаза на развитие.
Пролетта беше студена. Седмица след това направих окопаване на полето. Имаше разлика  
в развитието на растенията в сравнение с нетретираната част, дръпнаха по-бързо на височина.
Разликата се отчете и при жътвата, със 70 кг повече на декар в сравнение с контролата.


