Mazăre Szarvasi ALIZ
Seminţe de mazăre furajeră
de toamnă Szarvasi ALIZ
Seminţe de mazăre furajeră de toamnă SZARVASI ALIZ, certificată în Ungaria în anul 2006.
Este o plantă de tip afilic, cu floarea de culoarea mov spre roz,
având păstăi înguste în care se găsesc 5-6 boabe. În timpul ramificării
se formează în medie de 9 lăstari. Învelișul seminței este colorat iar
tendința de înclinare spre sol este scăzută.
Valoarea economică:
Crud este un furaj pentru animale, iar boabele sunt recomandate pentru
furajarea păsărilor, în cantități limitate.
Recomandări de producție:
Îmbunătățește calitate solului reducând astfel folosirea fertilizanților,
îngrășămintelor chimice. Se cultivă exclusiv pentru furaj și este apreciată
datorită productivității ridicate și a cerințelor modeste față de sol. Semănatul se efectuază de la mijllocul lui octombrie. Iarna, în caz de lipsă de
precipitații, sămânța în sol este rezistentă, iar în cazul germinației poate
ierna în condiții optime. Important este ca în cazul însămânțării timpurie, planta să nu fie dezvoltată
pentru că este sensibilă la îngheț. Cultura și la înălțimea de 5-10cm rezistă și la temperatura de
-20oC câteva zile, fără să fie acoperită de stratul de zăpadă.

Mazăre NANY
Seminţe de mazăre furajeră
de toamnă NANY
Seminţe de mazăre furajeră de toamnă NANY, certificată în
Ungaria în anul 1994.
Tulpina are o înălțime de 170-200cm, frunza are culoarea
verde închis spre cenușiu. Produce flori de culoare mov, păstăi de
culoare maroniu, iar boabele sunt sferice de culoare maronie.
Păstăile pot produce 7-8 boabe.
Caracteristici economice:
Pentru furaj, verde sau uscată. Semănatul se face în amestec cu
cereale (grîu, orz) sau plante din familia leguminoase. Recoltarea
optimă este în timpul înfloririi, când cantitatea mare de masă verde este concomitentă cu
calitatată ridicat a proteinei. Fânul sau silozul provenit din masa vrede este folosit la hrănirea vacilor de lapte și a ovinelor, boabele de mazăre sunt folosite în amestecurile de furaje
ale păsărilor ouătoare.Depozitarea se face sub formă de siloz și fân, care asigură hrana
pentru ovine și bovine, iar substanța uscată asigură hrana pentru păsări și porcine.
Recomandări de producție:
Semănatul se efectuează între 15 octombrie -15 martie. Se acomodează foarte bine
cu alte culturi, rezistența la îngheț este foarte bună. La maturitate, din cauza greutății
semințelor planta se înclină, dar recoltarea se poate realiza optim cu folosirea mașinilor de
recoltat.
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STIMATE PRODUCĂTOR!

Societatea MEDICAGO KFT din Szarvas a fost înființată în anul 1999, de către cercetători și
specialiști cu o vastă experiență în domeniul cercetării culturilor furajere în vederea obținerii speciilor noi și competitive, atât pe plan intern cât și extern. Astfel 13 specii au primit recunoștința și a
fost premiat de statul Maghiar. Așadar putem enumera următoarele soiuri: lucerna, trifoiul roșu,
dovleacul de ulei, ridichii de ulei, sămânța de muștar, mazărea furajeră de toamnă tip afilic. Pe
paleta societății MEDICAGO se mai află și propagarea năutului, care prezintă o calitate ridicată
atât pentru alimentație respectiv pentru furaje. Perspectiva este, crearea unor specii cu rezintență
mare pentru zona noastră climaterică.
Dorința orcărui producător este crearea și promovarea culturilor noi care aduc un randament
atât cantitativ cât și calitativ considerabil.
SC GABO SPIC SRL este unic reprezentat al firmei MEDICAGO din România, în acelaș
timp și unic distribuitor. Specialiști firmei GABO SPIC stă la dispoziția tuturor producătorilor din
România, așteptînd cererile de ofertele.

Mazăre Andrea
Seminţe de mazăre Andrea
Seminţe de mazăre Andrea, certificată în Ungaria în anul 2013.
Seminţe de mazăre toamnă/primavară, o cultură de tip afil, floarea este de culoare de
alb spre crem, păstăile sunt scurte și înguste. Culoarea frunzei este verde deschis. Are
cârcei puternici, care pot ține în picioare fără să se culce și plante crescute la înălțime de
180 cm. Este o plantă de tip afilic și din acestă cauză se înclină mai tărziu, aproximativ
la 10 zile după înflorire. Pentru furajarea animalelor se folosește masa verde, substanță
uscată (boabe), siloz și fân. Producția de substanță uscată în condiții optime este peste
3 t/ha, iar conținutul de proteine este 22-23%. În cazul găinilor ouătoare este recomandată
folosirea într-o concentrație de 10%. Timpul optim pentru însămânțare este după data
de 15 octombrie. Înaintea datei respective nu este indicat, pentru că planta se dezvoltă
repede și în caz de îngheț germenii nu rezistă.
Se recomandă tratamentele fitosanitare împotriva infecțiilor de ciuperci si de
păduchi. Este o plantă premergătoare pentru toate culturile agricole, pentru că aprovizionează solul cu azot biologic.

SC GABO SPIC SRL

www.gabospic.ro
0758295904

e-mail: gabospic@gmail.com
gabo.spic8@gmail.com

Mazăre KAROLINA
Seminţe de mazăre furajeră
de toamnă KAROLINA
Seminţe de mazăre furajeră de toamnă KAROLINA, certificată în Ungaria in anul 2005.
Floarea este de culoarea albă, iar înălțimea plantei poate să fie 170-200 cm. Învelișul
seminței este de culoare deschisă. În perioada de cruditate prezintă un gust dulce, iar la maturitate
este consumabilă. Într-o păstaie se găsesc 5-6 bobițe. Producția de boabe este de 2-4 to/ha.
Valoare economică:
Pentru a obține o recoltă mare de masă verde se recomandă semănatul concomitent cu
cereale. În timpul florescenței are tendința de înclinare spre sol, din acest motiv recoltarea fiind
recomandată cel târziu până în luna iulie. Utilizarea sub formă de fân și siloz, iar producția de
substanță uscată se folosește într-o concentrație moderată în alimenteția porcinelor și a păsărilor.
Recomandări :
Se acomodează foarte bine în cazul rotațiilor culturilor, este o plantă premergătoare pentru
toate culturile leguminoase deoarece recoltarea se efectuiează în luna iulie. Este o plantă de suces
pentru fermele bio deoarece cu substanțele fitosanitare omologate dă un randament mare de
producție.

Lucernă KINGA
Seminţe de lucernă Szarvasi KINGA
Seminţe de lucernă Szarvasi KINGA, certificata în Ungaria anul 2006.
Tulpina are o înălțime moderat ridicată, frunzele ovale de culoare verde deschis. Este un soi
persistent. Floarea este de culoare albastră. În timpul vegetației, randamentul de producție este
echilibrat pe tot parculsul anilor.
Valoarea economică:
Cercetările naționale făcute în patru ani consecutiv au rezultat o producție de 63 t/ha substanță uscată, din care 20,3 % proteine, iar producție de proteine pe ani de 12 618 kg.
Sugestie de producție:
Cultivarea poate fi favorabilă în toate zonele, prezintă o creștere şi dezvoltare mai rapidă
față de soiurile standard și are o productivitate mai ridicată. Primăvara după prima tăiere prezintă
un ritm de creștere mai rapid de cât la alte soiuri.
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Lucernă ANNA
Seminţe de lucernă Szarvasi ANNA
Seminţe de lucernă Szarvasi ANNA, certificată în Ungaria în anul 1989.
Are tulpină înaltă și secțiunea transversală a acesteia prezintă forma unui pătrat. Frunzele
sunt ovale, alungite, ușor zimțate. Floarea are culoarea albastră spre violet deschis nuanțată.
Valoarea economică:
În ferme agricole, după 30-40 de zile după cosire a atins o recoltă considerabilă de substanță uscată pe hectar. Perioada de floreșcență este timpurie. După tăiere, ritmul de creștere este
dinamic. Rezistența tulpinei este foarte bună, nu se înclină. Prezintă viață îndelungată, experimentele au arătat că al patrulea an de viață acest sol a dat producția uscată cea mai ridicată. Prezintă
o rezistență foarte bună față de boli.
Recomandare de producție:
Într-o agricultură intensivă onorează cu o recoltă foarte bogată de masă verde, substanță
uscată. Față de alte soiuri cosirea se poate efectua mai timpuriu, împerecheat cu alte soiuri cu
creștere mai lentă, perioada de tăiere poate fi optimizată.

Lucernă MARY
Seminţe de lucernă MARY
Seminţe de lucernă MARY, certificata în Ungaria din anul 2008.
Creșterea de primăvară este mai rapidă față de culturile standard. Încolțirea începe
cu 2-3 zile după cosire. Tulpina este rezistentă, având culoarea verde deschis. Frunzele sunt
ovale ușor zimțate. Floarea prezintă diferite nuanțe ale albastrului.
Valoarea economică:
Producția de masa verde ajunge sau chiar depășește randamentul soiurilor standard.
Rezistența tulpinii este forte bună, pentru acest caz întârzierea cosirii nu cauzează scăderea
calități deoarece planta nu se culcă. Tulpina manifestă o rezistență bună în faza formării semințelor deoarece ele se dezvoltă in mod echilibrat. Este un soi persistent având o longevitate ridicată.
Recomandări de producție:
Și în solurile cu o fertilitate scăzută, este recomandat irigarea respectiv folosirea
îngrășămintelor și cele foliare.
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Lucernă VIKTORIA
Seminţe de lucernă VIKTORIA
Seminţe de lucernă VIKTORIA, certificată în Ungaria anul 1994.
Într-un ciclu de produție, la un interval de 30-40 de zile de la cosire are un randament
ridicat de substanță uscată față de culturile standard. Prezintă o productivitate echilbrată. Este
rezistentă la ger. Rezistența tulpinii este bună.
Valoarea economică:
Producția de substanță uscată dă un randament mai ridicat față de culturile standard. Este
recomandată cosirea în interval de 40 de zile pentru obținerea randamentului ridicat. Și într-un
interval de 3-4 ani de producție, productivitatea este mai ridicată față de culturile standard.
Recomandări de producție:
Cultura se poate face pe orice tip de teren agricol potrivit pentru cultivarea lucernei. În
culturile intensive are o productiviate ridicată.

Soi de lucernă LILLY
Semințe de lucernă LILLY
Semințe de lucernă LILLY, certificate în Ungaria anul 1986.
Tulpina are o grosime medie de culoare verde deschis. Frunzele sunt ovale, lunguieţe, in
partea de sus ușor zimțate și ușor păroase. Floarea este moderat deasă, albastra, iar timpul de
floreșcența este mediu.
Valoarea economică:
Creșterea este moderată, are o viață lungă, se poate cosi de mai multe ori într-un an de
zile. Primăvara, dupa cosire prezintă o creștere rapidă. Rezistența tulpinii este bună deoarece nu
se înclină. Prezintă o rezistență bună față de ofilire și boli. Respectiv are o rezistență bună față
de iernare și îngheț.
Sugestii de producție:
Această plantă poate să ajungă la un randament ridicat de productivitate în cazul în care
primește un aport adecvat de nutrient. Are o capacitate de rezistență remarcabilă față de solurile
nisipoase fertile mai slabe. Pentru acest caz este indicată fertilizarea anuală.
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Amestecuri de semine

Amestecuri de seminte din oferta noastra:
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