
Ние ја садиме иднината



Ние сме семенска компанија со 70 годишна историја,нудиме
напреден асортиман на поледелски култури и градинарски

семиња, имајки глобален пристап на технологија и локално
разбирање на потребите на нашите клиенти, помаѓајки им да ја
подобрат нивната продуктивност и профитабилност.

Производите на GOLDEN WEST се присутни во најголемиот дел
од медитеранот, јужна европа,северна африка турција блискиот
исток и од неодамна во источна европа и бившиот советски сојуз.

Активности



ОПЕРАЦИИ

Маркетинг и 
продажба

Истражување и развој 
на продукти

Истражување 
на пазарот

Семепроизводство



Ние развиваме производен програм во сегментите на раните и
касни хибриди на пченка, памук, како и сорти на луцерка, а исто

така имаме и развоен процес со што се осигурува континуиран тек
на производите.

ПОЛЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ



Развојната програма за памук започна во раните 90ти во Грција со

таргет на медитеранот. Главните развојни правци се висок принос,
супериорен квалитет на влакното и раностасност. Развојната
програма на GOLDEN WEST успешно постигна да ги комбинира сите

три карактеристики во својата нова генерација Т.Н. GOLDEN FIBER
вариетети.

РАЗВОЕН ПРОГРАМ НА ПАМУК



Развојната програма на пченка започна во доцните 90ти во САД.

До 2005 програмата беше пренесена од САД во регионот и Бугарија

стана стожерот на истражувачките активности за раните хибриди на

пченка.

Преку 12.000 нови хибриди се вклучени за евалуација во мрежата на

тестирање. Севкупно повеќе од 150.000 тест површини се евалуираат во

Бугарија,Унгарија,Словачка,Молдавија,Украина,Русија,Грција,Турција и

во други земји. Главни развојни насоки се висок принос и толеранција

на стресни услови.

РАЗВОЕН ПРОГРАМ НА ПЧЕНКА



Развојната програма на луцерка започна брзо после пченката, со
таргет на поширокиот медитерански регион и се однесува на не-
дормантни сорти со способност за висок принос и супериорна

нутритивна вредност. Од неодамна GOLDEN WEST развива и нови
дормантни сорти.

РАЗВОЕН ПРОГРАМ НА ЛУЦЕРКА



Ние градиме R&D програми во соработка со истражувачки
институти и приватни компании и вршиме опити со цел изнаоѓање
на нови хибриди и избор на најдобрите од нив кои би биле

адаптирани на специфичните услови на нашите пазарни услови.

ГРАДИНАРСКИ СЕМИЊА



ГРАДИНАРСКИ СЕМИЊА

Домати Тиквици Лубеници Краставици

Пиперки Подлоги Дињи Модар патлиџан 



ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ПРОДУКТИ

Нашиот процес на развој на продукти осигурува континуиран 
производен тек

Pipeline
G1. G2. G3. G4. G5

Tек на надградени продукти

100 ’s

1000 ’s

10 - 20

2 - 6

4 - 12

Year 5G5

Year 4

Year 3

Year 2

Year 1

G4

G3

G2

G1



СЕМЕПРОИЗВОДСТВО

GOLDEN WEST врши семепроизводство во целиот свет во експанзиона
листа на држави кои ги вклучуваат.
САД,Австралија,Турција,Грција,Романија,Бугарија и други.



ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ

Нашите производни капацитети во регионот



Ние го гледаме GOLDEN WEST да ги прошири своите активности и да

стане значаен фактор во Агро секторот на нашиот регионален пазар

како и да биде во можност да влијае на Аграрната технологија и бизнис

во гореспоменатите пазари. Ние остануваме посветени на нашата визија

да понудиме додадена-вредност во целокупниот Аграрен синџир и

инвестираме цврсто напред во оваа насока.

ВИЗИЈА



БЛАГОДАРАМ


