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КАЛИФОРНИЙСКИ ДЕСЕРТНИ СОРТОВЕ
В БЪЛГАРИЯ
„АГРОНАРА“ ООД
Фирма „Агронара“ ООД с управител Стамен
Неделчев е дружество с основна дейност
производство и реализация на селскостопанска
продукция - череши и десертно грозде. Земеделски
производител е от 2011 година.
През 2019 г. „Агронара“ ООД създава 280 дка
лозя с десертните сортове АРРА 15, АРРА 30 и
АРРА 13, предоставени от фирма Grapa Varieties
Ltd., Калифорния, на която става изключителен
представител за България. Тя е ЕДИНСТВЕНАТА
фирма в България, която има сключен договор с
Grapa Varieties Ltd. за производство на определени
сортове грозде. Като страна по договора „Агронара“
ООД произвежда тези безсеменни десертни
сортове грозде, които трябва да отговарят на точно
определени качествени показатели, за което също
има ангажимент да следва определен от фирма
Grapa Varieties Ltd. протокол за отглеждане.

Програма ARRA
Трапезните сортове грозде ARRATM са ус
пешно лицензирани/отглеждани в 6 континента
и 29 страни по света. Тези безсеменни сортове са
разработени чрез естествен процес на кръстосване,
оценка и строг подбор. Сортовете ARRATM се
предлагат целогодишно и са уникални със своите
отлични вкусове, атрактивен външен вид, лекота
на производство, високи добиви и дълъг срок на
годност.

ARRA 13 - ARRA PASSION STAR
Изключително плодороден червен десертен сорт
грозде, който дава едри, месести, сочни плодове.
Много е рентабилен за отглеждане особено в сухи и
полусухи райони. Средно зреещ, сладък с размер на
зърното 22 мм х 24 мм, месеста консистенция с тънка
кожица и малки меки рудименти. Препоръчителен
добив - 30 тона на ха.

ARRA 15 - ARRA SWEETIEES™
Уникален и привлекателен бял безсеменен
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десертен сорт. Засажда се по целия свят поради
неговата адаптивност към различни климатични
условия, изключителни вкусови качества, форма
на зърно и хрупкавост, както и много добра транс
портабилност и дълъг срок на годност. ARRA 15
е много плодороден с идеална форма на зърното и
несравнима устойчивост на валежи. Всички тези
характеристики водят до нарастващия му успех
като изключителен и популярен бял безсеменен
сорт. Препоръчителен добив - 35 тона на ха.

ARRA 30 - ARRA SUGAR DROP™
Ранен бял безсеменен сорт, изключително пло
дороден с много големи, естествено рехави гроз
дове. Характеризира се с привлекателни плодове
с удължена форма, които са хрупкави и сладки с
лек кремав цвят. ARRA 30 има отлични хранителни
качества както в лозята, така и охладен. Зърната
му са с размери 22 мм Х 35 мм. Кожицата е тънка,
малки и меки рудименти с 36 чепки на лоза.
Препоръчителен добив - 35 тона на ха.
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