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Stimați Agricultori!
Societatea Agromag Kft. (S.r.l.) a fost înființată în anul
1990 de către specialiști cu vastă experiență în profesia
semințelor, scopul vizat fiind reprezentarea soiurilor competitive prin crearea unui portofoliu propriu din plante
pentru terenuri arabile, respectiv producerea și comercializarea acestor semințe. Societatea noastră a trecut printr-o
dezvoltare dinamică pe lângă concurența tot mai intensă
de pe piață, extindu-și în permanență sfera de activitate.
Producem semințe la un nivel excepțional, atât pentru comercializarea proprie, cât și pentru clienții noștri. În prezent, pe lângă semințe pentru semănat, comercializăm și
semințe de paioase și avem și o moară de grâu.
Datorită rezultatelor dezvoltării de produse de două decenii și jumătate, deschidem spre piața tot mai multor țări.
O parte din acest fenomen
este și faptul, că putem fi
prezenți în România cu o
ofertă mai variată ca niciodată, cu soiuri cu proprietăți
excelente.
Soiurile din oferta AgroBabona
mag reprezintă o bună alternativă față de soiurile
concurente, pot sta la baza
producției de succes, merită să alegeți dintre ele.
Cu ocazia acestei prezentări, dorim să atragem
atenția asupra acelor caracteristici ale unor soiuri,
pe care noi le considerăm
de valoare. Alegem soiurile
noastre în baza unui număr crescut de cercetări comparative, și le ținem în viață
în baza experiențelor producătorilor. Această strategie de
succes stă la baza creșterii permanente obținute în Ungaria, și la apariția soiurilor noastre în alte țări. Începând cu
2009 comercializarea noastră directă de semințe a crescut
la peste dubla valoare, iar suprafața semănată pe teritoriul
Ungariei s-a triplat.
Comercializarea noastră de semințe de orz și triticale este în creștere continuă. Considerăm cel mai dinamic
rezultat creșterea comercializării de porumb. Majoritatea
creșterii s-a obținut la două soiuri care au dovedit de multe
ori, adică hibrizii Shakira și Eric. Suprafața de semănare a
seminței de soia denumită Ika a crescut de a asemenea.
Ca o nouă stațiune a acestei creșteri dinamice, dorim să
servim cu semințele noastre cât mai mulți agricultori din
România, și să devină clienții noștri mulțumiți.
Mulțumim tuturor, care ne onorează cu încrederea.
Încercăm să furnizăm partenerilor noștri soiuri bune și
semințe de calitate, întărind în continuare relațiile noastre
cu partenerii.

Dintre soiurile noastre de porumb, principala proprietate a soiurilor Shakira, Eric și Salonta este timpurietatea
de încredere. Capacitatea de acomodare al soiului Temes
la soluri și la diferitele sezonuri este excelentă. Capacitatea de producție al soiului Isztria este mare, în unele locuri
excepțională. Soia Ika are capacitate de acomodare extraordinară: în ani mai buni se poate obține producție de peste 4 t/ha, dar în condiții mai slabe se va preda mult mai greu
decât alte soiuri, și rezistența la secetă fiind peste mediu.
În ultimele decenii oferta noastră de paiase de toamnă a
fost bogată. Au ieșit în serie soiuri din ce în ce mai bune. În
prima fază i-am ajuns din urmă, apoi am depășit partenerii
noștrii. Mai multe soiuri ale noastre de grău și de orz au
dat rezultate excepționale în privința producției, rezistenței
la boli și credibilității
producției. Dintre soiurile
noastre de orz de toamnă
KH Tas este liderul de echipă. Pe lângă tehnologie medie producția acestuia este
imbatabilă. Dintre cele cu
două rânduri KH Korsó este
cel care poate concura cu
el. KH Anatólia, într-adevăr
cu puțin mai mult răsfăț, dar
poate da producții chiar mai
bogate. Dintre semințele de
grâu de toamnă Babona
este câștigătorul absolut.
Suntem convinși, că între
cantitate și calitate acest soi
este în prezent cel mai bun
compromis, fiindcă datele
arată, că acele foarte puține soiuri, care pot învinge soiul
Babona sau îl pot întrece în privința producției, sunt de calitate mai slabă.
Soiul de triticale Tatra comercializat de noi are capacitate de producție foarte ridicată, și rezistență bună la îngheț.
În oferta noastră de soiuri veți găsi toate informațiile
principale, care sunt necesare pentru alegerea soiului
dorit. În cazul în care doriți să aflați mai multe, vă rugăm
adresați-vă colegilor noștri, care vă vor informa cu plăcere.
Producții de succes tuturor!

De 25 de ani împreună pentru
recoltă bogată

Centru Agromag:
6722 Szeged, Jósika u. 13., Ungaria
Tel.: +3662 426096, agromag@t-online.hu
Reprezentant pentru România:
ing. Fodor Gábor
Șimleu Silvaniei, str. M. Eminescu nr. 13, jud. Sălaj
Telefon: +40 7582 95904
e-mail: gabospic@gmail.com
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Hibrizi de PORUMB

Shakira FAO 330

Perioada de coacere în prima treime a grupei de precocitate tipmurie, siguranţă
foarte bună de producţie, productivitate foarte bună. Siguranţă de rentabilitate
excepțională.
Un hibrid cu o dezvoltare iniţială excelentă. Pierderea rapidă a apei din bob îl recomandă
pentru proiectarea recoltării timpurii. Astfel după el se poate semăna în siguranţă orice cereale de toamnă. La sfârşitul perioadei de coacere a grupei, dispune de o productivitate bună
şi o toleranţă marcantă la secetă. Unul dintre cele mai sigure hibride ale noastre. Ultimii ani
au fost foarte diferiţi unul față de celălalt, dar Shakira a dat un randament bun atât în anii
secetoşi cât şi în anii umezi, astfel putem constata faptul că siguranţa hibridului Shakira este
foarte bună. În anul 2012 la mulţi producători - datorită înfloririi timpurii - a evitat problemele de fertilizare şi a întrecut concurenţi importanţi. În 2013 şi în 2014 în experimentările
noastre pe parcele mici a obţinut rezultate frumoase, cu o productivitate uşor peste medie
şi în acelaşi timp cu un conţinut de apă puţin sub medie. Datorită pierderii timpurii şi rapide
a apei din bob, în 2015 în multe locuri au reuşit să recolteze înaintea ploilor de toamnă. Are
o tulpină puternică şi masivă. Are o înălţime mijlocie cu frunze late şi un aspect plăcut. Are
ştiulete alungite, care în general are 16 rânduri. Rezistenţa la mucegai este bună, unul dintre
cele mai bune pe piaţa din Ungaria. Această calitate în 2014 a avut prilejul de a dovedi în
locuri unde cumpărătorii au critizat și de hibrizi cu renume. Este potrivit și pentru semănarea târzie. Reacţia soiului la numărul de plante este plastică, densitatea se poate crește
cu ușurință, iar în cazul numărului redus de plante se compensează bine. Raportul de preţ-calitate a seminţei este bună. Greutatea
la hectolitru: 77-79 kg (la conţinut de umiditate de 13,5%). Numărul de plante recomandat: în funcție de regiune: 60.000-70.000/ha.

Eric FAO 340

Coacere în prima treime a grupei de precocitate timpurie, hibrid cu o productivitate sigură în orice regiune a ţării.
Acumulare rapidă a substanței uscate, pierdere rapidă a apei din bob, se poate semăna înainte
de orzul şi grâul de toamnă. Capacitatea de producție şi calitatea de pierdere a apei le-a dovedit deja în anii anteriori, iar datorită acestui fapt devine din ce în ce mai favorizat printre cei
care aleg soiurile de porumb timpurii. Este un hibrid cu o dezvoltare iniţială intensivă. Datorită
înfloririi timpurii, de obicei reuşeşte să evite cele mai mari secete. Este un hibrid de tip generativ: în ciuda greutății reduse a tulpinii, dezvoltă mari. Posedă o capacitate de producție de
încredere şi o bună toleranță la condiții de secetă. Conform experienţei producătorilor, scoate
maximum ce se poate din solurile slabe, fiind mai tolerant față de aceste soluri decât majoritatea hibrizilor concurenți. Produce ştiulete frumoase, de aceeași mărime, cu producție de boabe până la capăt, la o înălţime aproape egală.
Capacitatea de rezistenţă la mucegaiul Aspergillus Flavus este bună, lucru ce a fost dovedită în 2014. În condiţii intensive şi pe lângă număr
de tulpini scăzute este predispus la producerea de doi ştiuleţi. Rezultatele sale din 2014 şi 2015 au fost bune mai ales în categoria de pierdere
rapidă a apei, dar cea mai mare producţie a noastră în anul 2014 –16,2 t/ha la Somogyszil - a fost atinsă de Eric. În 2015 nici la recolta târzie
din cauza precipitaţiilor ridicate de toamnă nu s-a constatat reumezire accentuată. Greutatea la hectolitru: 77-79 kg (la conţinut de umiditate
de 13,5%). Numărul de plante recomandat: în funcție de loc de producție: 60.000-70.000 plante/ha.

Salonta FAO 360

Coacere la mijlocul grupei de precocitate timpurii, se poate cultiva cu încredere în
toate regiunile de producție de porumb din Bazinul Carpatic, este un hibrid nou,
modern, cu capacitate de producţie bună.
Este un hibrid timpuriu cu bob dentat, se poate semăna înaintea grâului de toamnă. Capacitatea
de producţie se află printre cele mai bune, în grupa de precocitate medie. Este un hibrid cu o
dezvoltare iniţială intensivă. Posedă o capacitate de producție sigură şi este tolerant la secetă. Are
o rigiditate excelentă a tulpinei, chiar și la supracoacere. Produce ştiulete frumoase, de aceeași
mărime, cu producție de boabe până la capăt, la o înălţime aproape egală. Ştiuletele posedă un
raport înalt de boabe-ştiulete, din această cauză produce mai mult decât arată. Capacitatea de
rezistenţă la mucegaiul Aspergillus Flavus este bună. În condiţii intensive este predispus la dezvoltarea a doi ştiuleţi. Din cauza înălţimii medii a plantei, se va incorpora o cantitate relativ mică de
rămăşiţe. În 2015, în cadrul experimentelor noastre pe parcele mici, și în rândurile de prezentare și
în producție, în regiunile din Trans-Tisa și Transdanubia, au fost mai multe locuri unde a dat rezultate de peste 11 t/ha. Potrivit rezultatelor experimentărilor noastre, în 2015 a fost cel mai rentabil
hibrid al nostru, deoarece a reuşit să atingă o producţie mare lângă un conţinut de umiditate scăzută. Numărul de plante recomandat: în funcție de zona de producția: 60.000-70.000 plante/ha.
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Hibrizi de PORUMB

Temes FAO 370

Capacitate de producţie excepțională, un hibrid foarte sigur pentru toate regiunile ţării.
Este un hibrid cu aspect plăcut, de înălţime medie, cu ştiulete lungi sau foarte lungi, distinse. Tulpina
şi foliajul își păstrează culoarea pentru timp îndelungat, această calitate contribuind la pierderea rapidă a apei. Producţia medie în cercetările înregistrate a fost de 12,17 t/ha. Este un hibrid cu o dezvoltare iniţială intensivă. Este remarcabilă rezistența la secetă. Suportă bine condițiile de secetă în orice
fază a dezvoltării. Se adaptează la orice condiţii extreme de cultivare. S-a întâmplat de multe ori ca
producţia lui a întrecut producţia unor hibrizi a căror suprafaţă de cultivare este în primii zece din
ţară. Reuşeşte în mod regulat să aducă această performanţă bună în comparaţie cu hibrizii renumiți
şi în anii secetoşi, respectiv pe soluri uscate, slabe. În 2012, preponderent în regiunea de nord-est a
ţării, judeţele Szabolcs-Szatmár, Borsod şi Hajdú-Bihar a avut capacitate de producție excepționale.
Din cauza performanţelor de productivitate din 2013, seminţele pentru vânzare s-au epuizat încă
din decembrie. În 2014 a arătat că reuşeşte să suporte nu doar condițiile de secetă, ci şi cu ploile
abundente, ştiuletele uriaşe în unele zone au adus o producţie excepțională. (Somogyszil 15,7 t/ha, Röszke 11,6 t/ha, Fajsz 11,6 t/ha, Sármellék 11,4
t/ha, Sikszó 11,2 t/ha). A fost la fel de echilibrată şi în 2015. În loturile demonstrativea a soiurilor plantate în 14 locuri, media soiului Temes a fost de
9,1 t/ha, rezultatul în Tamási a fost aproape 12 t/ha. În cadrul experimentărilor noastre pe parcele mici 9,8 t/ha era media de pe locul 5. Greutatea
la hectolitru: 78-80 kg (la conţinut de umiditate de 13,5%). Numărul de plante recomandată: în funcție de zona de producție: 60.000-70.000/ha.

Isztria FAO 420 boabe/siloz

Hibrid nou cu randament excepțional.
Plant înaltă, cu aspect plăcut, și foliaj bogat. Excelează prin randamentul ridicat de producție și
rezistența bună a tulpinei. Are știulete mare, ușor conic, cu 16-18 rânduri. Pe cocean se află boabe
de bună calitate, „adânci”, cu adevărat dentate. Există posibilitate de semănare foarte timpurie.
Datorită rădăcinilor adânci și tulpinei ferme, se poate cultiva eficient chiar și pe terenuri mai slabe
și cu valoare pH mai scăzută. Pe lângă condiții de cultivare intensive are o producție de boabe
excelentă. La experimentele noastre pe mici parcele și cele de prezentare, acest hibrid, în medie a
atins cea mai mare producție în anul 2014 și 2015, în mai multe locuri atingând producții peste 11
t/ha în 2015. Se recomandă în primul rând pentru boabe, dar – datorită potențialului de producție,
foliajului dens, tulpinei groase și calității boabelor – se recomandă și pentru siloz. Tulpina și frunzele își păstrează culoarea verde și maturitatea de siloz pentru timp îndelungat. Prezintă o toleranță foarte bună la cele mai des întâlnite boli și
dăunători. Pentru recoltarea de boabe, cu știuleți sau pentru siloz poate fi recoltat pe întregul teritoriu al țării. La densitate mai scăzută de plante
apar mai des știuleți duble. Densitate recomandată a plantelor: pentru boabe 60 000 – 70 000 plante/ha, pentru siloz 70 000 – 90 000 plante/ha.

SOIA

Ika Perioadă de recoltare medie pentru furajare/alimentație

Una dintre soiurile de soia cu producția cea mai sigură, cu capacitate de producție ridicată din Ungaria.
În regiunile de cultivare tradițională de soia se poate ținti o producție de 3,5 t/ha, dar în condiții de cultivare
industrială, în an bun, în sol favorabil s-au obținut de multe ori producții de peste 4 t/ha. În 2010 s-a obținut rezultat
de experimentare de 5,1 t/ha, și rezultat de cultivare de 4,6 t/ha. Între 2011-2015 iarăși a fost printre cei mai buni, dar
din cauza sezonurilor nefavorabili cu producții mai scăzute, în multe locuri s-a obținut producție în jur de 3 t/ha. În
experimentele oficiale pe mici parcele din anul 2013 a fost cel mai puternic standard, a bătut chiar soiurile lideri de
piață, probabil datorită înfloririi îndelungate și bunei rezistențe la secetă. La examinarea de rezistență la putregaiul
alb efectuată de Biroul Național pentru Siguranța Alimentelor în anul 2014, față de media de 6,6% obținută la
soiurile cu perioada de maturitate medie, la Ika nu s-a găsit nicio plantă infectată. În anul 2015, în „zonele cu soia”
în principiu s-a obținut o producție de aproximativ 3 t/ha, dar la experimentele de soiuri semi-industriale a adus și
producții peste 4 tone. Ika se află printre soiurile cu cele mai bune rezistențe la secetă, așadar cultivarea sa chiar
în regiunile care nu sunt tipice cultivării de soia și în anii mai puțini favorabili este mai sigură decât la alte soiuri. Pe
lângă condiții favorabile, lăstarul principal poate dezvolta chiar 14-15 etaje productive, cu 4-6 păstaie. Înălțimea, în
ani secetoși este în jur de 70 cm, pe lângă condiții meteo favorabile 90-105 cm. Perioada până la maturitate este
142-152 zile. Perioada de înflorire este media de 34-36 zile, caracteristic grupului de soiuri cu perioada de recoltare
medie. Pe durata perioadei de creștere umple bine spațiul disponibil, acoperind buruienile. La finalul perioadei de
maturitate pierderea sa de apă este deosebit de rapidă și vizibilă. Păstaia inferioară este situată înalt, la aproximativ 13-17 cm. Se poate recolta
ușor și cu pierderi minime. Conținutul de proteine este de 39-40%, ușor mai crescut decât al celor mai multe soiuri utilizate în prezent, în privința
producției de proteine la nivel de hectar fiind una dintre cele mai bune soiuri. Dimensiunea boabelor este medie, cu greutate de 170-185 grame
la 1000 boabe, cu formă alungită, culoarea boabelor și hilului fiind galbene. Este excepțional pentru utilizare în alimentare umană. Duritatea
cojii este optimă, fiindcă la procesare păstrează integritatea boabei, totuși nu este prea tare pentru procesare. În Croația este soiul lider de mai
mult de un deceniu. În Ungaria, în zonele de cultivare de soia atipice, mai secetoase, are o cotație semnificativă, dar și în Baranya sunt culturi
considerabile. Număr de plante recomandat: 580 000 – 620 000 plante/ha (Greutate la 1000 boabe: 170-185 grame, 100-110 kg/ha)
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SOIUL DE TRITICALE

Tatra Semitimpuriu boabe/siloz

Rezistenţă bună la iarnă, soi de triticale de încredere.
În acest soi se concentrează toate însuşirile avantajoase ale speciei de triticale. Planta este de o înălţime medie,
spicele sale sunt mari, la coacere devenind maro deschiși, fază în care la gâtul spicului se va apleca. Are o capacitate de productivitate foarte mare. Siguranţa producţiei este asigurată de rezistenţa bună la iarnă, o rigiditatea
tulpinei şi rezistenţa la secetă. Se numără printre speciile de triticale rezistente. Are o producţie acceptabilă şi pe
soluri nisipoase. Are o bună capacitate de înfrățire, rodire, masa a o mie de boabe fiind mare. Conţinutul de gluten
se apropie de 30%, prin amestecarea la fărină de grâu se poate folosi în locul secarei. Conţinutul de proteine este
peste medie, calitatea furajeră este excepţională. Este potrivit şi pentru producerea de furaj siloz. Se poate semăna
atât mai devreme cât şi mai târziu. Norma de semănare recomandată: 400-450 germeni/m2 (MMB 45-47 g).

SOIURI DE GRAU

Babona Semitardiv

pentru morărit

Grâu nearistat pentru panificație cu capacitate de producție excelentă şi
cu un randament foarte echilibrat.
Are un aspect plăcut, cu capacitate de înfrățire medie, cu o înălţime de 90-100 cm, rigiditatea tulpinei fiind peste medie. În experimentările efectuate de către Asociația Cerealelor și Asociația Semințelor, atât în 2011 cât şi în 2012 a terminat pe locul 2, doar un hibrid de grâu cu un conţinut intern
slab a reuşit să aibă o producţie mai bună, astfel a devenit specia de grâu cu cea mai mare capacitate de producţie. Dovada siguranţei incredibile
este faptul că şi în al treilea an, în 2013 a fost specia de grâu cu cea mai mare capacitate de producţie, respectiv grâul de calitate de moară cu cea
mai mare capacitate de producţie. În 2014 a terminat „doar” pe locul 5 dar în faţa grâului de care a fost întrecut anii precedenți. Însă fiecare soi de
grâu care a dat o producţie mai mare a avut un rezultat mai slab decât Babona într-unul sau în mai mulți parametri de calitate. În experimentele
AGROMAG pe parcele mici a avut un rezultat de 11,5 t/ha (Iregszemcse) şi media a şase locuri de 9,08 t/ha cu care a reuşit să termine pe primul loc.
(cel mai slab standard de concurenţă la Iragszemcse a dat 1,3 t/ha, media a şase locuri a produs 3,51 t/ha). În 2015 iar a devenit cel mai bun producător de grâu de calitate în experimentele efectuate de Asociația Cerealelor și Asociația Semințelor. Dintre toate soiurile care au o productivitate
de peste 9,0 t/ha este singurul care a dat un procent de gluten de peste 30%. Cea mai bună producţie a reuşit la Iregszemcse cu 12,02 t/ha şi cea
mai bună calitate a reuşit să se producă la Székkutas cu un procent de gluten de 35,2%. Pe lângă productivitatea mare posedă şi o calitate medie
de moară. În cadrul experimentelor Asociației Cerealelor și Asociației Semințelor, procentele de gluten arată astfel: în 2011 28,8%, 2012 31,5%, 2013
32,8%, 2014 30,8%, 2015 30,4%. Valoarea farinografică este ridicată, între 75-85, de obicei A2, deci o calitate de îmbunătăţire, au fost locuri unde
a reuşit să atingă valoarea de 100. Valoarea alveografică W 210-290, valoarea P/L 0,5-0,75 care corespunde cerinţelor internaţionale. Indicele de
deformare a glutenului este bună, numărul de cădere este de 320-380. Predispoziţie peste medie la făinare, predispoziţie medie la pătarea galbenă
a frunzelor şi rezistent aproape în totalitate la cele mai periculoase boli, rugina galbenă şi brună. Rezistenţa la fuzarioză este peste medie. Babona
este cereala care are o productivitate mare. Norma de semănat propusă: 500-550 germeni/m2 (MMB 39-41 g).

Conditor Semitardiv furaje/biscuiţi NOU!

Soi de grâu aristat cu o capacitate de producție excelentă şi acomodare bună.
Capacitate bună de înfrățire, voluminos, produce spice mari medii, de tip francez, un soi din Bazinul Carpatic. Cea mai mare producţie a atins întrun experiment pe parcele mici din Cehia 14,2 t/ha. Este foarte potrivit pentru cultivări intensive. Are o rezistenţă bună faţă de orice boală (făinare,
rugini, pătări ale frunzelor). În cazul cultivării intensive se poate calcula cu un singur tratament antifungic, dar la cultivare ecologică se dezvoltă
chiar și fără tratamente de protecție a plantelor. În orice condiţii este unul dintre grâurile de toamnă cu cea mai mare productivitate. Înălţimea
este de aproximativ 90-105 cm, tulpina nu va ceda. Este rezistent la condiţiile de iarnă. Se poate semăna devreme. La semănarea târzie reacţionează prin reducerea productivităţii. Datorită calităţii sale este ideală pentru producerea biscuiţilor sau a furajelor. Bobul moale are o greutate
de 77-79 kg/hl. Conţinutul de gluten este în general de 22-28%, clasificarea de panificație este C1-C2, valoarea W 70-100, valoarea P/L 0,3-0,4.
Dacă doriți să cultivați acest soi pentru biscuiţi, aplicați o singură dată o cantitate suficientă de îngrăşământ artificial la început, iar dacă doriți să îl
cultivați pentru furaj, recomandăm tratament împărţit. Norma de semănat propusă: 450-480 germeni/m2 (MMB 43-45 g).

Lidka Semi timpuriu

de morărit/euro

Grâu ne aristat de panificatie cu capacitate de productivitate stabilă şi excelentă, aspect plăcut.
Soiul cu cea mai mare productivitate din ciclul de control pentru avizarea din partea statului, având o productivitate mai mare cu 9,5% decât media
standard. Într-un experiment efectuat de Asociația Cerealelor și Asociația Semințelor între Babona şi Baletka a terminat pe locul 4 cu o medie de
8,12 t/ha şi cu o producţie relativă de 108,5%. Pe parcelele de prezentare AGROMAG a reuşit să obţină primul loc la productivitate în 2014 şi 2015:
8,64 t/ha în 2014 la Dalmand şi în 2015 la Jánoshalma 10,71 t/ha. În experimentările noastre pe parcele mici din anul 2015, cea mai mare producţie
medie a fost dată de Lidka (8,3 t/ha în media a 6 locuri). Rezistenţa la condiţiile de iarnă şi rezistenţa la precipitaţii este excepţională, capacitatea
de înfrățire şi înălţimea lui fiind medii. Atât în anii secetoşi cât şi în anii cu precipitaţii însemnate este soiul cu una dintre cele mai ridicate producții.
Este rezistentă la rugină, predispoziţia pentru făinare şi DTR este medie. Conţinutul de proteină este de 12-13%, clasificarea de panificație este B1C1, numărul de cădere este de 350-400. Conţinutul de gluten este medie, dar este unul dintre cei mai buni dintre soiurile cu productivitate mare
(29-30%), care se poate mări prin aplicarea târzie de îngrăşământ. Greutatea la hectolitru este medie (77-79 kg), are boabe mari. Norma de semănat
propusă: 450-500 germeni/m2 (MMB 43-48 g).
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SOIURI DE GRAU

Gordius Semi-timpuriu de morarit NOU!

Soi de grâu aristat cu conţinut bun de gluten, capacitate bună de producţie, rezistent şi rezistenţă mare la secetă.
Este un grâu aristat care în majoritatea anilor dă producții de bună calitate. Prezintă o rezistenţă extraordinară faţă de toate bolile, chiar şi împotriva celor mai
periculoase boli de rugină. Este un soi de tip austriac: capacitate de înfrățire medie, însă este mare, productivă, cu spice în formă de prismă. Dezvoltarea iniţială
este lentă, însă în a doua parte a perioadei de vegetaţie prezintă o dezvoltare
intensivă. Tulpina înaltă este puțin predispusă la îndoire, de aceea se recomandă
aplicarea fortificatoarelor de tulpină, mai ales atunci când am semănat cu un
număr mare de germeni sau dacă primăvara a început să se dezvolte foarte intens. Se recomandă semănarea la începutul perioadei de semănare. Rezistenţa
la ger este medie. În locuri cu un sol de o calitate medie, producţia lui va fi tot
medie. Mai ales în zonele sau solurile contaminate cu boli sau secetoase dă un
randament bun, produce mai mult decât celelalte soiuri. Seminţele sunt tari, are
un conţinut mare de proteină 13-14% şi gluten 30-34%. Calitatea de panificație
este A2-B1, valoarea W 235-355, valoarea P/L este de 0,5-1,2, numărul de cădere
este de 340-410. Calitatea de moară îl păstrează foarte stabil. Norma de semănat propusă: 440-500 germeni/m2 (MMB 41-43 g).

Federer Tardivă de calitate superioară/pentru morărit

Grâu nearistat de calitate superioară cu productivitate şi calitate de încredere.
E greu de clasificat, pentru că atât în privința productivității, cât şi în cea a calității poate da rezultate excelente. Este un grâu cu aspect distins
capacității sale de înfrățire, tulpinei rigide, înalte, și spicelor lungi. În experimentările AGROMAG din 2011, în media a 5 locuri a terminat pe primul loc cu o medie de 7, 4 t/ha şi la acest rezultat se adaugă conţinutul cel
mai înalt de gluten şi indice de sedimentare Zeleny. În 2012 a dat producții
medii iar la nivel de calitate s-a situat iar pe primul loc cu un conţinut de
gluten de 32, 5% (la Kompolt a fost 36%). În 2013 producția şi calitatea au
fost la valori medii, însă a avut cel mai mare conținut de gluten, pe parcela
de prezentare semănată lângă Békéscsaba la Kereki atingând 40,3%. În
2014 şi 2015 a fost în apropierea soiurilor de grâu cu o productivitate foarte mare şi a atins cel mai mare conţinut de gluten. Este un grâu de moară
sigură, tardivă, rezistentă la condiții de secetă şi de precipitații. Prezintă o
rezistenţă excepțională la făinare şi la rugina galbenă. Rezistenţa la fuzarioză este medie, dar în cazul infecţiei conţinutul DON este redus. Productivitatea este bună, în condiţii bune chiar excelentă. Datorită calității
se poate folosi pentru îmbunătățire. Numărul de cădere, conținutul de
proteine, greutatea la hectolitru şi valoarea de sedimentare Zeleny sunt
ridicate, capacitatea de absorbție a apei şi randament în volum pâine sunt
excepționale. Conţinutul de gluten este în cele mai multe cazuri 30-35%.
Datorită coacerii tardive este foarte favorizată în rândul producătorilor de
rapiţă, pentru că pe timpul recoltării rapiţei, Federer se poate lăsa liniştit
afară. Norma de semănat propusă: 450-490 germeni/m2 (MMB 43-45 g).

Valér Timpuriu pentru morărit

NOU!

Grâu nearistat pentru panificatie, cu capacitate de producție sigură, foarte plastic şi cu mare vitalitate.
Soi de grâu pentru morărit foarte sigur, timpuriu, cu rezistenţă excelentă la secetă şi cu capacitate de compensare. Cantitatea de
producţie este ridicată, în multe locuri excepțională. În experimentele înregistrate a Nébih (Biroul Național pentru Siguranța Lanțului
Alimentar) au dat un plus de 8,5% faţă de soiurile standard. Cea mai mare producţie a reuşit să atingă în 2011 la Debrecen, în experiment a dat 10,74 t/ha. Rezistenţa la ger este excelentă. Capacitatea de înfrățire este medie sau puțin peste medie. Tulpina de o înălţime
medie (85-100 cm), de obicei rezistentă la îndoire, dar la densitate mare la semănat, la dezvoltare foarte intensivă şi în cazul marilor
perspective de producţie este benefică folosirea unui stabilizator de creștere. Rezistenţa la făinare şi la pătarea frunzelor este medie
sau peste, însă prezintă o sensibilitate peste medie la ruguna frunzelor. Este rezistent la rugina galbenă. Contra bolilor frunzelor se
poate atinge un rezultat bun şi cu un amestec ieftin. Este foarte rezistent şi contra fuzariozei. Dacă presemănarea sau vremea indică
acest lucru, se recomandă protecția împotriva bolilor spicelor, dar este de ajuns și aplicarea unui produs ieftin. Sămânța este de o duritate medie, are o cantitate de gluten de 27-29%, are calitatea glutenului și indicele de panificație sunt bune, acest lucru referindu-se
atât la valoarea farinografică (B1) cât şi la valoarea valorigrafică (W 210-260, P/L 0,7-0,8). Indice de cădere este de 340-380, greutatea
la hectolitru este ridicată (80-84 kg). Norma de semănat propusă: 480-530 germeni/m2 (MMB 40-44 g).
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SOIURI DE ORZ

KH Tas Timpuriu furajeră

Soi de orz modern cu şase rânduri cu capacitate de infrățire excelentă şi productivitate foarte bună.
În experimentele de calificare în grupa sa de coacere a atins cea mai mare producţie, dând un
plus de 7% faţă de standarde. Nu degeaba este cel mai renumit soi de orz din Ungaria pentru
că în fiecare an producţia este printre primele de pe piaţă, indiferent de condiţii. Tulpina este
masivă, spicul este destins, se ridică pe jumătate. Masa a o mie de boabe este relativ mică, dar
numărul seminţelor pe spic este ridicată. Capacitatea de înfrățire este excelentă. Dacă înfrățirea
este bună, lungimea spicului va scade. Rezistenţa la ger este unul dintre cele mai bune. Capacitatea de acomodare şi rezistenţa la secetă sunt excelente. În fiecare an producţia este cea
mai bună dintre spicoase din tot Bazinul Carpatic. În experimentele de calificare din România,
la Arad a reușit să producă 9,38 t/ha, a dat cu 44% mai mult decât celelalte soiuri din categorie.
Se cultivă cu succes şi în Cehia. Între 2012 şi 2015 a dat peste 8 t/ha în condiţii de producţie
pe suprafeţe mari. Este sensibil peste medie la helminthosporium, din această cauză în anii
secetoşi trebuie luată în considerare o protecţie mai severă, ceea ce va duce la o producție
mai mare. Greutatea la hectolitru este 65-67 kg, destul de ridicată. Norma de semănat propusă:
450-550 germeni/m2 (MMB 40-44 g).

KH Korsó Coacere timpurie bere

Orz de toamnă pentru bere, cu două rânduri, spice destinse, având
un potenţial uriaş de producție.
La recunoaşterea a întrecut soiurile standard cu şase rânduri cu mare capacitate de producție. E foarte rezistent, cu calificativ excelent, conţinutul de proteine e scăzută. Este primul soi autohton de orz de toamnă pentru bere. Pleava
este subţire cu riduri fine, asemănător cu orzul de primăvară. Valoarea industrială pentru bere este bună. Capacitatea de acomodare şi rezistenţa la secetă
este excelentă, rezistenţa la frig este medie. Nu este sensibil la făinare. În anii
secetoşi dă un randament foarte bun, întrece la productivitate cele mai multe
soiuri de toamnă. Rezistenţa la virusuri şi siguranţa anuală este cu mult peste
medie. În mai mulţi ani atinge sau chiar întrece productivitatea soiului KH TAS.
Popularitatea ei creşte treptat. În 2015 a întrecut recordul în experimentele
pe parcele mici din anul precedent, la Jászboldogháza producând 12,82 t/ha!
Greutatea la hectolitru este bună: 64-66 kg. Norma de semănat propusă: 450550 germeni/m2 (MMB 44-48 g).

KH Malko Semi-timpuriu furajeră/bere

Orz cu două rânduri, cu spice aplecate, productivitate foarte bună.
La recunoaşterea soiului şi de atunci de mai multe ori a întrecut în productivitate soiurile standard cu şase rânduri. În 2014 în cadrul experimentelor AGROMAG a reuşit o productivitate cu care s-a situat pe locul 2. Tulpina este scurtă, cu rezistenţă excelentă.
Are o rezistenţă medie la făinare şi ruginirea galbenă a frunzelor şi rezistență ridicată la pătarea frunzelor. Clasificarea soiului este
excelentă, cantitatea de proteine fiind medie, pleava este subţire. Soiul este corespunzător pentru cultivarea orzului de bere şi
pentru procesare în industria berii. Datorită capacității de producție este corespunzător şi pentru furaje. Rezistenţa ecologică este
bună, se acomodează şi la solurile diferite. Este rezistent la secetă. Rezistenţa la frig este medie dar se poate condidera un soi bun
printre soiurile de orz cu două rânduri. Dacă este posibil, se va evita semănarea prea timpurie sau prea târzie. Este un orz cu aspect
foarte frumos, mai ales în perioada de înspicare. Greutatea hectolitrică este de 64-66 kg. Norma de semănare propusă: 450-500
germeni/m2 (EMT 44-48 g).

KH Anatólia Timpuriu furajeră

Orz de toamnă cu şase rânduri, rezistenţă bună la secetă.
Capacitatea de acomodare, rezistenţa la frig şi la secetă sunt foarte bune. Are o rezistenţă medie, pe soluri tari este indicată folosirea
unui tonifiant de tulpină. Cu toate astea în 2014 la Iregszemcse a bătut recordul pe parcelă mică într-un experiment fără substanţe
de protecţie, a dat 11,41 t/ha şi în 2015 a reuşit performanţa de 11,79 t/ha. În cadrul prezentărilor semi-industriale Anatolia a avut
cea mai mare productivitate medie în 2015. În solurile slabe şi medii unde înainte au fost cultivate cu succes soiurile Botond sau
Viktor poate fi soiul succesiv cu o capacitate de producție mai mare decât soiurile vechi. Are o rezistenţă bună sau chiar excelentă la
toate bolile fungice, este rezistent şi la bolile virale. Perioada de creștere este timpurie, este recomandată cultivarea ei şi în regiunile
nordice ale ţării. În anii secetoşi şi în regiuni ce sunt predispuse secetei, are producții mult mai ridicate decât cele mai multe soiuri
de orz. Greutatea la hectolitru este 63-65 kg. Norma de semănat propusă: 440-550 germeni/m2 (MMB 40-44 g).

SOIURI DE ORZ

KH Kárpátia Timpuriu furajeră

Orz furajer cu şase rânduri cu o capacitate de producție foarte bună.
Are un pedigree KH TAS x Tiffany. A moştenit de la fiecare rezistenţă excelentă la frig şi capacitate de înfrățire intensivă, aduce
chiar 720-730 de spice pe m2. Perioada de cultivare este timpurie, este unul dintre cele mai timpurii cereale spicoase din Ungaria.
Conform experimentelor, capacitatea de producție poate depăşi chiar şi producția soiului TAS. Este de înălțime mică şi are o bună
rezistenţă. Masa a o mie de seminţe este scăzută, cantitatea la hectolitru este medie, dezvoltă multe seminţe în spic. Prezintă
sensibilitate uşor peste medie la făinare şi tăciune. Rezistenţa la pătarea cu rihnospori este medie şi are o rezistenţă bună faţă
de pătarea frunzelor (Drechslera teres sau denumirea veche helminthosporium teres). Capacitatea de acomodare şi rezistenţa
la secetă sunt foarte bune. În cadrul unei expoziţii la Békéscsaba în 2015 a reuşit o producţie de 9,7 t/ha. Datorită capacităţii de
înfrățire bună şi a masei scăzute pe o mie de seminţe – în cazul semănării timpurii – este suficientă folosirea unei cantităţi de
seminţe redusă. (180-190 kg/ha). Norma de semănat propusă: 450-550 germeni/m2 (MMB 38-42 g).

Patina Timpurieu furajeră

NOU!

Orz de furaj cu şase rânduri cu o capacitate de producție foarte mare.
Perioada de cultivare este timpurie, dezvoltă spicele aproximativ în aceeaşi perioadă cu Tas, Kárpátia, Anatólia, Amazon. Datorită
spicelor mari, în faza de coacere are un aspect foarte frumos. În experimentele de calificare din Slovacia în fiecare an s-a clasat
pe primul loc. În 2014 a câştigat experimentele AGROMAG foarte sigur, cu un avantaj enorm. În fiecare loc de cultivare a dat o
producţie peste medie. În regiunile experimentale care sunt mai răcoroase decât Ungaria a dovedit rezistenţă la frig. Capacitatea
de acomodare şi rezistenţa la secetă sunt peste medie, tulpina este puţin mai înaltă decât medie. Rezistenţa la boli este bună. Are
seminţe mari. Norma de semănat propusă: 440-550 germeni/m2 (MMB 45-49 g).

Faktor Timpurieu furajeră

NOU!

Orz cu şase rânduri, înalt, cu capacitate de producție ridicată.
S-a născut din încrucişarea soiurilor Nelly şi Viktor, soiuri ce au fost şi conducători de piaţă într-o perioadă. Pe lângă capacitatea
de producție ridicată ambele soiuri au fost caracterizate ca sigure, aceste caracteristici aşteptăm şi de la acest soi nou. Recomandăm cultivarea pe suprafeţele extensive sau cu tehnologii de economisire a cheltuielilor. Este un furajer excelent. Soiul dispune de
o rezistenţă la secetă excelentă, capacitatea de acomodare şi rezistenţa la frig sunt bune. Are seminţe mari. În 2016 pentru prima
dată va fi sămânţă de gradul II. Norma de semănat propusă: 440-500 germeni/m2 (MMB 48-50 g).

Din plantele mai jos menționate, ofertele de soiuri și hibrizi sunt în fază de promovare.
Din acest motiv, vă rugăm, pentru orice informație să contactați pe

Ovăz

Cânepă

âu dur
Gr

ea-soare
r
a
l

ui

Flo

ing. Fodor Gabor reprezentantul pe românia, la nr. de
telefon: 0758 295 904,
sau prin e-mail: gabospic@gmail.com.

