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EURALIS SEMINȚE
CALITATE ȘI PROFIT PENTRU FERMIERI
Înființată în anul 1950, Euralis Semences este Divizia de Semințe a grupului agricol francez
E
Euralis. Compania investește 13% din cifra de afaceri în cercetare și dezvoltare în fiecare an
și produce semințe pe o suprafață de 21.000 ha. Euralis Semences folosește cele mai noi tehnologii
de laborator și se bazează pe o expertiză de peste 20 de ani în marcare moleculară și biotehnologii, în
vederea accelerării procesului genetic. Aceste tehnologii includ o scară largă de testare de peste
500.000 de parcele în toată Europa. Numeroase parteneriate cu companii din domeniul agro-chimic
ajută la propunerea de hibrizi care îndeplinesc cele mai moderne metode de cultivare, oferind performanță și profit fermierilor.
Grupul Euralis a fost înființat în
1936 de către fermieri și numără
astăzi 7.000 de acționari si 5.150
de angajați. În calitate de
cooperativă agricolă, Euralis
susține profesioniștii din
agricultură și din industria
alimentară, permițându-le să
beneficieze de provocarea Euralis
de a produce cantitatea necesară de semințe, fără a compromite calitatea. Prin Divizia Agricolă,
compania deservește 12.000 de fermieri în sud-vestul Franței, operând în diverse sectoare de
activitate: producători de cereale și plante tehnice, de semințe, legume și vin, alături de crescătorii
de bovine, pui și rațe. Prin Divizia Alimentară, grupul operează în industria alimentară din
Franța, dar și la nivel internațional. În anul 2015, Grupul Euralis a atins o cifră de afaceri
de 1,5 miliarde de euro.
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> Cercetare
> Producție
> Comercializare
CERCETAREA
Euralis deține unul dintre cele mai extinse programe de cercetare din Europa, căruia îi dedică anual mai mult de 13% din cifra de afaceri.

PORUMB
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Obiectivul programului de
cercetare și ameliorare pentru
cultura de porumb este de a
deveni furnizorul nr. 1 în genetica
timpurie (FAO <400), jucând în
același timp un rol important pe
segmentul porumbului tardiv.
Utilizarea surselor genetice
originale și exclusive – Tropical
Dent® combinate cu genetica
existentă,
ne-a
permis
dezvoltarea unei game variate de
hibrizi ultra-performanți.

Condus de compania SOLTIS,
programul de cercetare al Euralis
Semences este cel mai mare din
Europa și joacă un rol important
în toată lumea. Cu mai mult de
8.000 de hibrizi creați și testați
anual, Euralis Semences deține o
gamă completă de hibrizi
competitivi pe toate segmentele
de piață.

În 2009, Euralis Semences a pus
bazele primului program de
cercetare din Europa privind
sorgul, prin filiala sa
Eurosorgho. Compania aduce în
mod constant îmbunătățiri
culturilor din portofoliul său,
creând hibrizi care să întâmpine
atât nevoile procesatorilor cât și
pe cele ale fermierilor.

Euralis
Semences
este
producătorul Nr. 1 de soia
nemodificată genetic, în Europa!
Din anul 1975, compania
investește în cercetarea și
ameliorarea culturii de soia
pentru a oferi fermierilor o gamă
variată de soia nemodificată
genetic: de la grupa 000 la
grupa II, atât pentru industria
alimentară, cât și pentru
zootehnie.

Euralis Semences este prima
companie care a lansat hibrizi de
rapiță în Franța și a stabilit un
parteneriat de cercetare cu
jucători importanți din industria
agro-chimică, în vederea
accelerării procesului de inovație.
În momentul de față se lansează o
gamă nouă de înaltă performanță,
rezultatul a 9 ani de cercetări,
menită să ofere fermierilor un
randament mai mare.

PRODUCȚIE: 100% dedicați calității
Euralis Semences face din calitatea semințelor o prioritate absolută pentru a se asigura de satisfacția clienților. Pentru a atinge acest
scop, Euralis are 3 mari zone de producție sub controlul său direct:
– 10.000 ha în sud-vestul Franței, cea mai bună regiune din Europa
din punct de vedere climatic, datorită ploilor abundente, pentru
producția de porumb.
– 5.000 ha în sudul Spaniei, o zonă liberă de boli, perfectă pentru producția
de floarea-soarelui.

– 6.000 ha în Ucraina, amplasate în mijlocul regiunii cu cele mai
bune soluri din Europa, cernoziom.
100% din aceste loturi de producție sunt irigate pentru a
garanta cea mai bună calitate.

Procesarea industrială este efectuată cu atenție în 3 fabrici ultra-moderne, câte una în fiecare zonă de producție: Lescar (Franța), Sevilla
(Spania) și Cherkasy (Ucraina). Pentru a îndeplini cererile în continuă creștere, Euralis Semences își dezvoltă în mod constant rețeaua de
producție în zone cu cele mai bune calități agronomice. Oricare ar fi zona de producție seminceră, laboratoarele noastre de control al
calității folosesc metodele ISTA. Ulterior, toate rezultatele sunt centralizate în laboratorul principal de la sediul din Franța. Toate loturile
au o trasabilitate completă și sunt supuse la mai mult de 12 controale, din câmp până la însăcuire.
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EURALIS PROFILING SYSTEM
UN SISTEM ATENT ȘI INOVATOR PENTRU FERMIERI
Euralis Profiling System merge dincolo de criteriile clasice de selecție care constau în performanța, timpurietatea,
valoarea nutritivă, toleranța la boli și cădere. Sistemul studiază toți hibrizii, din unghiuri diferite, pentru a înțelege
și a aduce fermierilor recomandări corecte și justificate, rezultând 4 profile specifice: Profilul Randament, Profilul
Nutrițional, Profilul Hidric, Profilul Climatic.

SOLUȚII ADAPTATE PENTRU A VALORIFICA POTENȚIALUL SOLEI
PROFILUL RANDAMENT studiază comportamentul hibrizilor în funcție de potențialul câmpului. Obiectivul este acela de a găsi cel mai adaptat
hibrid care performează în condițiile particulare, specifice fiecărui camp. Hibrizii sunt testați pe parcursul mai multor ani, în diferite condiții
agroclimatice, în toată Europa. Rezultatele sunt colectate și analizate. Cercetătorii Euralis evaluează performanțele fiecărui hibrid, comparând
performanțele acestuia cu media tuturor hibrizilor testați în aceleași condiții agroclimatice (hibrizi Euralis dar și hibrizi competitori din aceeași
grupă FAO). Analiza datelor explică comportamentul hibridului în funcție de potențialul câmpului respectiv: potențial scăzut, mediu sau ridicat.
Aportul de apă, de nutrienți, stresul cauzat de boli sau schimbările climatice reprezintă factori care pot avea o influență asupra potențialului
câmpului (solei). Prin Yield PROFILE, nivelul de performanță al hibridului este marcat în culori diferite - verde închis, verde deschis, portocaliu și
roșu - pentru a arăta cât de adaptat este hibridul la potențialul solei, în particular.
POTENȚIALUL CÂMPULUI
hibridul valorifică foarte bine potențialul câmpului
hibridul valorifică bine potențialul câmpului
hibridul valorifică parțial potențialul câmpului
hibridul valorifică insuficient potențialul câmpului
ES METHOD

SOLUȚII ADAPTATE PENTRU O RAȚIE FURAJERĂ ECHILIBRATĂ
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PROFILUL NUTRIȚIONAL studiază descompunerea substanței uscate prin Metoda In Sacco. Prin această metodă, eșantioane de porumb siloz sunt
puse direct în rumenul vacilor, printr-o fistulă ruminală. Pentru hibrizii Euralis, metoda In Sacco este realizată de către institutele agricole din
Franța: Arvalis și INRA. Dinamica descompunerii amidonului și a fibrelor nu este aceeași. Substanța uscată care provine din frunzele și tulpina
porumbului siloz oferă o digestibilitate lentă și eliberează energie după un anumit timp, în comparație cu cea a substanței uscate provenită din
boabe, care este asimilată imediat de către animale. Această metodă (In Sacco) determină gradul de digestibilitate al fiecărui hibrid. Cu ajutorul
Nutri PROFILE, fermierul poate alege cel mai potrivit hibrid care vine în întâmpinarea nevoilor referitoare
la rația furajeră pentru animale: hibrid cu o digestie lentă pentru stimularea microflorei și microfaunei,
MEDIE
specifice la nivelul rumenului sau hibrid cu o digestie rapidă pentru a aduce o energie sporită într-un
timp relativ scurt.
Comportament hibrid

Fibre
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ES FERIA

Amidon

SOLUȚII ADAPTATE PENTRU VALORIFICAREA DISPONIBILITĂȚII DE APĂ
PROFILUL HIDRIC studiază comportamentul hibrizilor din punct de vedere al necesarului de apă.
Necesarul de apă este definit ca o diferență între suma rezervelor de apă din sol, precipitațiile căzute pe parcursul întregului ciclu de vegetație,
posibilitatea de irigare și suma potențialei evapo-transpirație, rezultatul reprezentând necesarul de apă pentru porumb. Studiile din cadrul Hydro
PROFILE se bazează pe o multitudine de loturi experimentale în întreaga Europă, iar datele provin din compilarea a trei surse:
• Precipitațiile și evapotranspirația potențială (ETP): măsurate în cea mai apropiată stație meteorologică, începând din etapa de 8-10 frunze
ale plantelor, până la sfârșitul umplerii boabelor.
• Rezerva de apă din sol (50% din rezerva ușor utilizabilă de către plante): măsurată ținând cont de tipul de sol, adâncimea solului, prezența
pietrelor, etc.
• Irigarea: aportul de apă adus pe cale artificială culturii.

SOLUȚII ADAPTATE PENTRU CARACTERIZAREA HIBRIZILOR DIN PUNCT DE VEDERE AL DIFERITELOR
TIPURI CLIMATICE
PROFILUL CLIMATIC studiază comportamentul hibrizilor față de condițiile climatice. Principalul obiectiv este acela de a găsi cei mai adaptați
hibrizi la climatul din fiecare zonă de cultură. Studiul se bazează pe 15 ani de cercetări în aproape 300 de stații din Europa și a permis studierea
comportamentului hibrizilor și a stabilității acestora în diferite tipuri de climat. Cercetarea, din punct de vedere meteorologic, a avut la bază 4
criterii de evaluare:
• Aportul total de apă (rezerva de apă din sol, precipitații și irigații);
• Media temperaturilor pe parcursul perioadei de vegetație;
• Media temperaturilor în stadiul de umplere a boabelor;
• Suma radiațiilor solare.
Datele colectate au permis definirea unor tipuri particulare de climat, pentru hibrizi din diferite grupe de maturitate:
• 4 modele climatice pentru zonele de cultură ale porumbului extra-timpuriu și timpuriu;
• 4 modele climatice pentru zonele de cultură ale porumbului semi-timpuriu;
• 2 modele climatice pentru zonele de cultură ale porumbului semi-tardiv și tardiv.
Performanțele fiecărui hibrid în funcție de climă reprezintă randamentul hibridului (în %) în funcție de performanța medie a grupei sale de
maturitate.
Cu ajutorul Climate PROFILE, s-a observat că, în același câmp și în funcție de an, se pot distinge tipuri climatice diferite dar, în general, se poate
determina o climă dominantă. Studiul de comportament privind tipurile climatice europene permite observarea hibridului în condiții climatice
multiple și consolidarea poziționării corecte a acestora în grupa lor de maturitate.
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GENETICA
TROPICAL DENT®
EURALIS este singura companie care lucrează cu 3 grupe genetice diferite de porumb în cadrul programelor sale de ameliorare. În plus față
de grupele genetice cunoscute de porumb, dentat american și sticlos european, compania și-a îmbogățit sursele genetice cu o nouă grupă
originală, Tropical Dent®.
După mai bine de 10 ani de cercetare efectuată de Departamentul de Cercetare și Dezvoltare, Tropical Dent® reprezintă astăzi o poveste
reală de succes pe piața semințelor de porumb. Originalitatea Euralis a constat în a gândi diferit și a rămâne deschiși la schimbările
mediului înconjurător.
Hibrizii de porumb Tropical Dent® conţin o genetică originală şi exclusivă Euralis Semences. Această genetică aduce un efect heterozis
maxim pentru o îmbunătăţire considerabilă a randamentului şi a capacităţii de pierdere a apei din boabe la finalul ciclului de vegetație.
Încrucișare foarte bună
Încrucișând linii similare,
efectul heterozis este foarte slab.
Înălțimea plantei și randamentul
sunt foarte slab potențate.

Linie

Linie

Efect Heterozis foarte mare

Randament foarte bun

Încrucișând linii diferite
obtinem un efect heterozis
extrem de ridicat.

Hibrid

Linie genetică
grupa 1

Efectul Heterozis sau Vigoarea Hibridă reprezintă o sporire a
performanţelor hibrizilor în comparaţie cu liniile lor parentale.
Cu cât distanţa dintre liniile parentale este mai mare, din punct
de vedere genetic, cu atât manifestarea efectului heterozis este
mai puternică şi performanţele hibridului mai ridicate.

(European Flint)

Grupa genetică
Efect Heterozis bun
Efect Heterozis excelent

Linie genetică
grupa 2

HIBRID

Americal Dent N°1

Americal Dent N°2

Tropical Dent®

Americal Dent N°3

Noua strategie de ameliorare a permis atingerea unui efect heterozis maxim în vederea obținerii a 3 calități principale:
RANDAMENT
Hibrizii Tropical Dent® au demonstrat
un ”real salt genetic” în raportul
producţii/umiditate în testele oficiale
şi private ale departamentului de
cercetare.
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STABILITATE

USCARE RAPIDĂ A BOABELOR

Toţi hibrizii sunt testaţi în reţeaua
noastră europeană care cuprinde
3.000 de locaţii. Sunt aleşi hibrizii
care prezintă cea mai bună
stabilitate în fiecare regiune.

Porumbul Tropical Dent® are un
aspect sticlos, dar o capacitate de a
pierde apa din boabe similară cu cea
a grupei dentat american.

CONCEPTUL
ROOTS POWER®
ROOTS POWER® este un concept Euralis dezvoltat pentru cultura de porumb și reprezintă o nouă revoluție în creșterea randamentului
hibrizilor. Această performanță vine din optimizarea sistemului radicular și ameliorarea hibrizilor de porumb cu ajutorul acestei tehnologii.

Rădăcinile principale lungi (pot ajunge până la 2 metri adâncime în sol) și rădăcinile secundare dense reprezintă un sistem radicular
profund capabil să extragă și să absoarbă apa și nutrienții din profunzime, conferind plantei o toleranță crescută la secetă.
Unghiul optim de inserție de 450 al rădăcinii conferă plantelor o toleranță mai bună la cădere.
Rădăcinile viguroase pot penetra mai uşor solul compactat, hibrizii generând un randament mai mare şi stabil, cu profit ridicat pentru
fermieri.

STANDARD

7

ES COCKPIT

Toleranță crescută la boli

FAO 250

Uscare rapidă a boabelor

Adaptat la condiții de secetă

CARACTERISTICI
Hibrid cu genetică Tropical Dent®: stabilitate, randament,
uscare rapidă
Concept Roots Power®: sistem radicular robust, rădăcini
principale lungi care absorb apa și nutrienții din cele mai
compacte soluri, la mari adâncimi
Capacitate ridicată de a pierde rapid apa din boabe
(în special când se recoltează la umiditate sub 20%)
Pretabil pentru cultură succesivă
Stabilitate foarte mare, indiferent de condiţii

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 14.000 kg/ha
Nr. mediu de boabe/rând

SENSIBIL

Nr. mediu de rânduri
MMB medie
290 gr.

27

TOLERANȚE

1000

POTENȚIALUL CÂMPULUI

16

5

REZISTENT

6

7

8

9 10

Toleranță la secetă
Toleranță la frângere
Toleranță la Fusarium
Toleranță la Helminthosporium
Toleranță la Ustilago
DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)

8

Pe soluri neirigate

65.000-70.000

Pe soluri irigate

70.000-80.000

Toleranță crescută la boli

ES INVENTIVE

Adaptat la condiții de secetă

FAO 300

Uscare rapidă a boabelor

CARACTERISTICI
Hibrid NOU cu genetică Tropical Dent®
Randament, stabilitate, uscare rapidă a boabelor către
sfârșitul perioadei de vegetație
Uniformitate vizuală foarte bună a culturii
Toleranță foarte bună la secetă
Efect “stay green” foarte pronunțat
Pretabil pentru semănat întârziat, în cazul accidentelor
climatice
Hibrid cu randament ridicat ce valorifică foarte bine
potențialul câmpului

TOLERANȚE

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 14.000 kg/ha
SENSIBIL

5

REZISTENT

6

7

8

9 10

Toleranță la secetă
Toleranță la frângere
Toleranță la Fusarium
Toleranță la Helminthosporium
Toleranță la Ustilago

Nr. mediu de boabe/rând

Nr. mediu de rânduri
MMB medie
294 gr.

28

16

1000

POTENȚIALUL CÂMPULUI

DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)
Pe soluri neirigate

65.000-70.000

Pe soluri irigate

70.000-80.000
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Vigoare timpurie

ES GALLERY

Toleranță crescută la boli

FAO 340

Uscare rapidă a boabelor

CARACTERISTICI
Produs lider al gamei Tropical Dent®
Uscare rapidă a boabelor
Număr mare de rânduri pe ştiulete
Vigoare foarte bună de pornire în vegetație
Hibrid cu performanțe deosebite în condiții de cultură
intensivă
Hibrid pretabil la densități ridicate
Potențial ridicat de producție, valorifică foarte bine
potențialul câmpului

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 14.500 kg/ha
Nr. mediu de boabe/rând

SENSIBIL

Nr. mediu de rânduri
MMB medie
310 gr.

30

TOLERANȚE

1000

POTENȚIALUL CÂMPULUI

16

5

REZISTENT

6

7

8

9 10

Toleranță la secetă
Toleranță la frângere
Toleranță la Fusarium
Toleranță la Helminthosporium
Toleranță la Ustilago
DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)
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Pe soluri neirigate

65.000-70.000

Pe soluri irigate

70.000-75.000

Toleranță crescută la boli

ES FARADAY

Adaptat la condiții de secetă

FAO 350

Uscare rapidă a boabelor

CARACTERISTICI
Hibrid NOU din gama Tropical Dent®
Sistem radicular robust, foarte bine dezvoltat
(Roots Power®)
Rădăcini lungi și dense care penetrează chiar şi solurile
compacte pentru o utilizare mai bună a rezervelor de apă
şi a nutrienţilor din sol, oferind plantei o toleranță crescută
la secetă
Uscare rapidă a boabelor la sfârșitul perioadei de vegetație
Vigoare foarte bună la pornirea în vegetație
Producții stabile indiferent de condițiile climatice

TOLERANȚE

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 14.500 kg/ha
SENSIBIL

5

REZISTENT

6

7

8

9 10

Toleranță la secetă
Toleranță la frângere
Toleranță la Fusarium
Toleranță la Helminthosporium
Toleranță la Ustilago

Nr. mediu de boabe/rând

Nr. mediu de rânduri
MMB medie
325 gr.

29

16

1000

POTENȚIALUL CÂMPULUI

DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)
Pe soluri neirigate

65.000-70.000

Pe soluri irigate

70.000-75.000
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Vigoare timpurie

ES FLATO

Toleranță crescută la boli

FAO 350

Adaptat la condiții de secetă

CARACTERISTICI
Capacitate ridicată de compensare, producând doi ştiuleți
pe plantă la densități reduse
Capacitate de a pierde foarte rapid apa din boabe către
sfârşitul perioadei de vegetație: peste 0,9%/zi
Pornire viguroasă în vegetație
Înflorirea timpurie determină o bună toleranță la secetă
Fără pierderi de producție datorate secetei și frângerii

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 14.200 kg/ha

SENSIBIL

Nr. mediu de rânduri

Nr. mediu de boabe/rând
MMB medie
345 gr.

29

TOLERANȚE

1000

POTENȚIALUL CÂMPULUI

16

5

REZISTENT

6

7

8

9 10

Toleranță la secetă
Toleranță la frângere
Toleranță la Fusarium
Toleranță la Helminthosporium
Toleranță la Ustilago
DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)
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Pe soluri neirigate

65.000-70.000

Pe soluri irigate

70.000-75.000

Toleranță crescută la boli

ES MYLORD

Adaptat la condiții de secetă

FAO 360

Uscare rapidă a boabelor

CARACTERISTICI
Hibrid cu genetică Tropical Dent®
Uscare rapidă a boabelor
Rădăcină viguroasă, poate penetra ușor solul compact,
oferind un randament mai bun, indiferent de tehnologia
aplicată (Concept Roots Power®)
Securitate sporită la recoltare, conferită de toleranța
sporită la frângere
Stabilitate indiferent de condițiile climatice, datorată
unei toleranțe crescută la secetă
Valorificare eficientă a solelor cu potențial mediu și
scăzut

TOLERANȚE

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 14.500 kg/ha
SENSIBIL

5

REZISTENT

6

7

8

9 10

Toleranță la secetă
Toleranță la frângere
Toleranță la Fusarium
Toleranță la Helminthosporium
Toleranță la Ustilago

Nr. mediu de rânduri

Nr. mediu de boabe/rând
MMB medie
350 gr.

33

16

1000

POTENȚIALUL CÂMPULUI

DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)
Pe soluri neirigate

65.000-70.000

Pe soluri irigate

70.000-75.000

13

ES METHOD

Nr. 1 vânzări

FAO 380

Uscare rapidă a boabelor

Adaptat la condiții de secetă

CARACTERISTICI
Hibrid cu genetică Tropical Dent®
Efect de compensare foarte bun, caracteristică vizibilă în
caz de densități reduse și aport ridicat de substanțe nutritive
Uscare rapidă a boabelor, în special către sfârşitul ciclului
de vegetaţie (aprox. 1% pe zi)
Recomandat pentru obținerea de siloz timpuriu în zonele
submontane
Efect „stay green” pronunțat, tulpină subțire și raport
foarte bun știulete/planta întreagă
Stabilitate în toate condiţiile de cultură, valorifică foarte bine
orice tip de sol (cu potențial, scăzut, mediu sau ridicat)

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 14.500 kg/ha

SENSIBIL

Nr. mediu de rânduri

Nr. mediu de boabe/rând
MMB medie
380 gr.

33

TOLERANȚE

1000

POTENȚIALUL CÂMPULUI

16

5

REZISTENT

6

7

8

9 10

Toleranță la secetă
Toleranță la frângere
Toleranță la Fusarium
Toleranță la Helminthosporium
Toleranță la Ustilago
DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)

14

Pe soluri irigate

65.000-70.000

Pe soluri neirigate

70.000-75.000

Vigoare timpurie

ES SENSOR

Adaptat la condiții de secetă

FAO 400

Uscare rapidă a boabelor

CARACTERISTICI
Sistem radicular robust, rădăcini principale lungi, rădăcini
secundare dense (Roots Power®)
Toleranță ridicată la frângere, datorită unui unghi optim de
45O și a unei tulpini scurte şi robuste
Hibridul cu cea mai ridicată capacitate de a pierde apa din
boabe (>1%/zi)
Vigoare foarte bună de pornire în vegetație și toleranță
mare la secetă
Efect de compensare foarte mare: ştiuleți mai mari dacă
lipsesc plante

TOLERANȚE

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 14.500 kg/ha
SENSIBIL

5

REZISTENT

6

7

8

9 10

Toleranță la secetă
Toleranță la frângere
Toleranță la Fusarium
Toleranță la Helminthosporium
Toleranță la Ustilago

Nr. mediu de rânduri

Nr. mediu de boabe/rând
MMB medie
310 gr.

34

16

1000

POTENȚIALUL CÂMPULUI

DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)
Pe soluri neirigate

60.000-65.000

Pe soluri irigate

65.000-70.000
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ES CORTES

Vigoare timpurie

FAO 420

Uscare rapidă a boabelor

Adaptat la condiții de secetă

CARACTERISTICI
Hibrid cu genetică Tropical Dent®: stabilitate, randament
crescut, uscare rapidă a boabelor
Sistem radicular robust (concept Roots Power®),
toleranță ridicată la secetă și frângere
Pornire viguroasă în vegetație; înflorire timpurie
Capacitate de a pierde foarte rapid apa din boabe către
sfârşitul perioadei de vegetație
Randament foarte bun în condiții de stres hidric
Valorifică foarte bine solele cu potențial mediu și scăzut

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 14.500 kg/ha
Nr. mediu de boabe/rând

SENSIBIL

Nr. mediu de rânduri
MMB medie
330 gr.

32

TOLERANȚE

1000

POTENȚIALUL CÂMPULUI

16

5

REZISTENT

6

7

8

9 10

Toleranță la secetă
Toleranță la frângere
Toleranță la Fusarium
Toleranță la Helminthosporium
Toleranță la Ustilago
DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)

16

Pe soluri neirigate

65.000-70.000

Pe soluri irigate

70.000-75.000

Vigoare timpurie

ES BLASON DUO

Toleranță crescută la boli

FAO 450

Adaptat la condiții de secetă

CARACTERISTICI
Posibilitatea erbicidării în post-emergență cu
Stratos Ultra®, în orice moment, indiferent de fenofaza
porumbului sau a buruienilor
Rezistența genetică la erbicidul Stratos Ultra®
(DUO System®) elimină problema buruienilor
monocotiledonate perene
Inserție regulată a ştiuleților pe plantă
Efect “stay green” pronunțat
Efect de compensare foarte mare (ştiuleți mai mari dacă
lipsesc plante)
Toleranță ridicată la frângere

TOLERANȚE

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 14.200 kg/ha
SENSIBIL

5

REZISTENT

6

7

8

9 10

Toleranță la secetă
Toleranță la frângere
Toleranță la Fusarium
Toleranță la Helminthosporium
Toleranță la Ustilago

Nr. mediu de boabe/rând

Nr. mediu de rânduri
MMB medie
345 gr.

36

16

1000

POTENȚIALUL CÂMPULUI

DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)
Pe soluri neirigate

60.000-65.000

Pe soluri irigate

65.000-70.000
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ES LAGOON

Toleranță crescută la boli

FAO 460

Uscare rapidă a boabelor

Adaptat la condiții de secetă

CARACTERISTICI
Hibrid cu genetică Tropical Dent® : randament,
stabilitate și uscare rapidă a boabelor
Roots Power®: sistem radicular foarte bine dezvoltat,
rădăcini principale lungi, unghi de 450 al rădăcinii,
toleranță crescută la secetă și frângere
MMB mare: 365 gr.
Știuleți mari și uniformi pe plantă
Plante deosebit de viguroase care conferă o toleranță
sporită la frângere
Valorifică foarte bine solele cu potențial mediu și scăzut

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 15.000 kg/ha
Nr. mediu de boabe/rând

SENSIBIL

Nr. mediu de rânduri
MMB medie
365 gr.

33

TOLERANȚE

1000

POTENȚIALUL CÂMPULUI

16

5

REZISTENT

6

7

8

9 10

Toleranță la secetă
Toleranță la frângere
Toleranță la Fusarium
Toleranță la Helminthosporium
Toleranță la Ustilago
DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)

18

Pe soluri neirigate

60.000-65.000

Pe soluri irigate

65.000-70.000

Toleranță crescută la boli

ES ZLATAN

Adaptat la condiții de secetă
Siloz

FAO 500

Uscare rapidă a boabelor

CARACTERISTICI
Hibrid pentru siloz; genetică Tropical Dent®
Plante cu talie înaltă: 300 cm.
Efect “stay green” extrem de pronunțat
Calitate foarte bună a silozului (energie, amidon,
digestibilitate si palatabilitate ridicată)
Randament masă verde foarte bun, raport excelent
știulete/planta întreagă

TOLERANȚE

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 15.500 kg/ha
SENSIBIL

5

REZISTENT

6

7

8

9 10

Toleranță la secetă
Toleranță la frângere
Toleranță la Fusarium
Toleranță la Helminthosporium
Toleranță la Ustilago

Nr. mediu de boabe/rând

Nr. mediu de rânduri
MMB medie
375 gr.

33

16-18

1000

POTENȚIALUL CÂMPULUI

DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)

Pe soluri irigate

75.000-80.000

SCĂZ
UTĂ

70.000-75.000

Ă
ICAT
R ID

Pe soluri neirigate

MEDIE

Comportament hibrid

Fibre

Amidon
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Vigoare timpurie

ES FERIA

Toleranță crescută la boli

FAO 550

Siloz

CARACTERISTICI
Hibrid pentru siloz cu un puternic caracter “stay green”
Pornire viguroasă în vegetație, plante viguroase pe
întreaga perioadă de vegetație
Plante cu talie înaltă: 325 cm.
Potențial ridicat de producție (masă verde), cu raport
optim între știuleți și plantă
Conținut ridicat de substanță uscată
Siloz de înaltă calitate datorat unei rezistențe deosebită
la boli a hibridului

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 15.500 kg/ha
Nr. mediu de boabe/rând

337 gr.

40

16

1000

POTENȚIALUL CÂMPULUI

Ă
ICAT
R ID

SCĂZ
UTĂ

5

REZISTENT

6

7

8

9 10

Toleranță la secetă
Toleranță la frângere
Toleranță la Fusarium
Toleranță la Helminthosporium
Toleranță la Ustilago
DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)

MEDIE

Comportament hibrid

20

SENSIBIL

Nr. mediu de rânduri
MMB medie

Fibre

TOLERANȚE

Amidon

Pe soluri neirigate

70.000-75.000

Pe soluri irigate

75.000-80.000

CARACTERISTICI AGRONOMICE PORUMB

ES COCKPIT
Grupa de maturitate (FAO)
250
Potențial genetic de producție (kg/ha)
14,000
Tipul de hibrid
simplu
Tipul de bob
dentat tropical
Înălțimea plantei (cm)
275
Înălțimea de inserție a știuletelui (cm)
115
MMB medie (gr)
290
Greutatea medie a știuletelui (gr)
128
Număr mediu de rânduri
16
Număr mediu de boabe pe rând
27
Vigoarea de pornire în vegetație
8
Toleranța la secetă
9
Toleranța la frângere
10
Toleranța la Fusarium
9
Toleranța la Helminthosporium
7
Toleranța la Ustilago
7
Densitatea recomandată la semănat (boabe germinabile/ha)
65.000 - 70.000
pe terenuri neirigate
Densitatea recomandată la semănat (boabe germinabile/ha)
70.000 - 80.000
pe terenuri irigate
SENSIBIL

ES INVENTIVE

ES GALLERY

ES FARADAY

ES FLATO

ES MYLORD

ES METHOD

ES SENSOR

ES CORTES

ES BLASON DUO

ES LAGOON

ES ZLATAN

ES FERIA

300
14,000
simplu
dentat tropical
285
125
294
132
16
28
8
9
8
9
9
8

340
14,500
simplu
dentat tropical
278
130
310
153
16
30
9
8
9
8
8
9

350
14,500
simplu
dentat tropical
280
120
325
151
16
29
9
9
8
9
8
9

350
14,200
simplu
dentat
265
105
345
167
16
29
8
9
9
8
9
8

360
14,500
trilinial
dentat tropical
295
130
350
179
16
33
8
9
9
8
9
9

380
14,500
simplu
dentat tropical
295
128
380
191
16
33
9
9
8
9
9
8

400
14,500
trilinial
dentat
275
123
310
174
16
34
9
9
9
8
9
8

420
14,500
simplu
dentat tropical
275
120
330
180
16
32
9
9
9
8
8
8

450
14,200
simplu
dentat
278
128
345
191
16
36
8
8
9
8
8
7

460
15,000
simplu
dentat tropical
295
125
365
163
16
33
8
8
9
8
8
8

500
15,500
simplu
dentat tropical
300
130
375
210
16-18
33
8
8
8
8
9
8

550
15,500
simplu
dentat
325
145
337
197
16
40
8
8
7
8
9
9

65.000 - 70.000

65.000 - 70.000

65.000 - 70.000

65.000 - 70.000

65.000 - 70.000

65.000 - 70.000 60.000 - 65.000 65.000 - 70.000

60.000 - 65.000

60.000 - 65.000

70.000 - 75.000 70.000 - 75.000

70.000 - 80.000

70.000 - 75.000

70.000 - 75.000

70.000 - 75.000

70.000 - 75.000

70.000 - 75.000 65.000 - 70.000 70.000 - 75.000

65.000 - 70.000

65.000 - 70.000

75.000 - 80.000 75.000 - 80.000

REZISTENT

5

6

7

8

9

10

TESTIMONIALE

TESTIMONIALE

Andrei BRÂNCEANU – AGRINATURA SA
Loc. Nanov, jud. Teleorman, 17.700 ha.

Gheorghe MARIN – SOC. AGR. DEALUL COVURLUI
Loc. Băleni, jud. Galați, 3.100 ha.

“Am semănat în primăvara anului 2017, 1.100 ha cu hibrizii ES METHOD (FAO
380) și ES CORTES (FAO 420) de la Euralis. Genetica Tropical Dent® oferă
fermierilor siguranța unor culturi excelente din punct de vedere al
producțiilor obținute. Am obținut o medie de 10.000 kg/ha și recomandăm
tuturor fermierilor din sudul României acești hibrizi. Sunt foarte rezistenți la
secetă și stres climatic. Uscarea rapidă a boabelor spre sfârșitul perioadei
de vegetație ne scutește de cheltuieli suplimentare. Stabilitatea hibrizilor
Euralis ne conferă siguranța profitabilității.”

“Hibridul ES METHOD (FAO 380) este un hibrid foarte stabil pe care l-am
cultivat cu plăcere în ultimii 3 ani. Aproape de maturitatea fiziologică se
poate observa că știuletele este foarte bine legat. ES METHOD are o capacitate foarte bună de pierdere a apei din boabe către sfârșitul perioadei de
vegetație. Îmi place acest lucru pentru că mi se reduc costurile, nemaifiind
necesară o uscare artificială. Estimez o producție foarte bună de cca. 10.000
kg boabe/ha.”

Mircea Longin DRĂGHICESCU – LONGIN SRL
Loc. Șerbănești, jud. Olt, 4.600 ha.
“Cultiv hibrizi Euralis în ferma mea de 5 ani. În 2017 am semănat porumb ES
METHOD (FAO 380). Prefer hibrizii din această grupă FAO și reprezintă un
criteriu de alegere pentru mine. Cultura are un aspect general foarte bun.
Am apreciat acest hibrid pentru că a avut o capacitate de refacere foarte
bună după ce a plouat cu grindină. Am obținut o producție foarte bună
pentru jud. Olt, 8.000 kg/ha, media solelor. În 2018 plănuiesc o creștere cu
15% a suprafeței cultivată cu ES METHOD.”

Gabor GNANDT – SOC. AGR. RECOLTA
Loc. Urziceni, jud. Satu-Mare, 1.300 ha.

“Anul acesta, cultivând hibridul ES LAGOON (FAO 460), am obținut o
producție de 15.000 kg/ha la cultura de porumb. Am irigat cultura, dar și
genetica Euralis m-a ajutat să obțin acest rezultat. Fermierii ar trebui să
înțeleagă faptul că doar sămânța certificată, de bună calitate, produsă în
condiții bune, poate face diferența între profit și subzistență, într-o fermă.”

“Anul acesta am cultivat un hibrid foarte bun, de la Euralis, ES SENSOR (FAO
400). Acesta este un hibrid cu rădăcini foarte puternice și o rezistență la
frângere foarte bună. Pornirea în vegetație și aspectul general al culturii
sunt ireproșabile. Am semănat la o densitate de 65.000 b.g/ha și am obținut
o producție de 12.000 kg/ha. Cultivăm și alte specii de la Euralis și suntem
foarte mulțumiți.”

David LACASA – LAND SOLUTION SRL
Loc. Sepreuș, jud. Arad, 1.600 ha.

Vasile BALCAN – AGROMEC ROMAN SRL
Loc. Bîra, jud. Neamț, 2.900 ha.
“Anul acesta avem în cultură 200 ha semănate cu hibridul ES METHOD
(FAO 380). Estimăm o producție excelentă, peste media zonei. Știuleții sunt
mari și grei, cu boabe până în vârf. Avem un lan uniform, majoritatea
plantelor având câte doi știuleți. În anul 2016 am recoltat 12.350 kg
boabe/ha din același hibrid. Având în vedere aspectul general al culturii,
anul acesta credem că vom obține o producție mai bună decât cea din 2016.
Vom crește suprafața cultivată cu acest hibrid cu cel puțin 20%, datorită
stabilității lui.”

Călin CHIREAN – PONT AGRINVEST SRL
Loc. Carani, jud. Timiș, 3.640 ha.

Alexu MOLODOI – AGRIFARM SRL
Loc. Bălănești, jud. Neamț, 2.500 ha.
“Când ne-a vizitat prima dată, reprezentantul Euralis ne-a recomandat
hibridul de porumb ES LAGOON (FAO 460). Este pentru al doilea an în cultură
iar anul acesta am făcut un mix între acesta și hibridul ES CORTES (FAO
420). Știuleții au dimensiuni mari și sunt foarte bine umpluți cu boabe. În
opinia noastră, acest fenomen este datorat semănatului acestui amestec de
hibrizi. Aspectul culturii este bun chiar și în condițiile de secetă accentuată
din acest an.”

Dumitru POPÂRLAN – DANGER SRL
Loc. Săveni, jud. Ialomița, 2.000 ha.

“Cultiv hibrizii Euralis de 8 ani. Hibrizii de porumb Euralis sunt foarte buni
și foarte toleranți la secetă și arșiță. Am cultivat în 2017 hibridul ES
GALLERY (FAO 340). Punctele forte ale acestui hibrid sunt: sistemul
radicular foarte bine dezvoltat, adaptabilitatea foarte bună la condițiile de
mediu și sol ale jud. Neamț și rezistența deosebit de mare în condiții de
stres. Deși încă nu am recoltat vă pot spune că producțiile ridicate se văd
încă din perioada de vegetație și nu ne facem probleme.”

21

“Am semănat în primăvară 2 hibrizi de porumb de la Euralis: ES CORTES (FAO
420) și ES LAGOON (FAO 460). Acești hibrizi sunt foarte toleranți la secetă
datorită unor rădăcini foarte puternice. Cultura este foarte uniformă.
Știulete compact, umplut până la vârf. Încă nu am recoltat dar sunt
extraordinar de mulțumit de cultură. Cu siguranță vom avea producții
competitive și profitabile.”

Dorel DOROBANȚU – FARMLAND SRL
Loc. Fundulea, jud. Călărași, 1.500 ha.
“În toamna aceasta cred că depășesc 12.000 kg/ha producție la porumb. Am
semănat ES METHOD (FAO 380) și sunt foarte mulțumit. Cultura arată
extraordinar. Acest hibrid a fost foarte viguros la pornirea în vegetație, a fost
foarte rezistent la secetă și arșiță atmosferică și s-a comportat foarte bine
pe tot parcursul ciclului vegetativ.”

22

Sandu PAVELIUC – TERASERV AGRO LTD SRL
Mun. Brăila, jud. Brăila, 1.300 ha.
“Am cultivat în primăvara 2017 hibridul de porumb ES SENSOR (FAO 400). La
sfârșitul lunii august, acest hibrid era încă verde ceea ce dovedește
rezistența acestuia la secetă și arșiță. După 2 săptămâni de polenizare, am
observat formarea unor știuleți robuști, foarte bine polenizați. Din punct de
vedere vizual, cultura arăta foarte bine. În condițiile unui teren de categoria
a III-a, am obținut 7.600 kg/ha cu hibridul ES SENSOR (FAO 400).”

Vasile PÂRNOG – AGRO CRIS MAR SRL
Loc. Gherăseni, jud. Buzău, 1.200 ha.
“Semințele Euralis sunt prezente în ferma mea încă de acum 5 ani. La
porumb aleg hibrizi cuprinși între FAO 380-420. Hibridul ES SENSOR (FAO
400) este foarte productiv pe zona mea de cultură. Este un hibrid rezistent la
secetă și arșiță, cu un start în vegetație uniform. Știuleții mari și foarte bine
polenizați promit o producție foarte bună. ES SENSOR (FAO 400) este și
foarte rezistent la boli. Există toate premisele pentru o producție bună.”

Livia POP – SOC. AGR. FLORA
Loc. Periam, jud. Timiș, 1.100 ha.

Gigi ZUCA – GIBIS SRL
Loc. Sarighiol de Deal, jud. Tulcea, 800 ha.

“Suprafața cultivată cu hibrizi de la Euralis crește cu aproximativ 10-15%
anual. Anul acesta am cultivat un hibrid de porumb cu o vigoare foarte bună
la răsărire, ES CORTES (FAO 420). Acest hibrid are un știulete foarte mare și
foarte bine dezvoltat. Are 16 rânduri de boabe. Am obținut o medie de
producție de peste 10.000 kg/ha. La primăvară, vom crește suprafața
cultivată cu hibrizi Euralis cu aproximativ 10% și recomandăm hibridul ES
CORTES tuturor fermierilor din zona de vest a țării.”

“De 3 ani cultiv porumb ES FLATO (FAO 350) de la Euralis. Sola cu ES FLATO
arată cel mai bine dintre toate solele cu porumb. Este cel mai puțin afectat
de secetă. Am câte 2 știuleți pe plantă. Dacă anul trecut am obținut, cu
același hibrid, 7.800 kg boabe/ha, anul acesta estimăm o producție de peste
8.000 kg/ha. Cultiv acest hibrid pentru că am fost mulțumit de el de la an la
an, obținând producții constante”.

Crucița SÂRCA – S.C.D.A. LIVADA
Loc. Livada, jud. Satu-Mare, 1.035 ha.
“Colaborăm cu firma Euralis de aproape 5 ani și utilizăm an de an sămânță
hibridă cu genetică performantă. Hibridul de porumb pentru siloz ES FERIA
(FAO 550) ne-a atras atenția în acest an. ES FERIA este un hibrid foarte
rezistent la frângere și boli. Cultura are un aspect uniform, chiar perfect aș
putea spune. Câmpul arată exact cum ar trebui să arate. Se vede că avem în
cultură un hibrid cu potențial mare de producție și suntem convinși că nu
vom fi dezamăgiți la recoltare. Așteptăm producții excelente.”

Radu ANTON – BRAUDKAZ SRL
Loc. Târgu Bujor, jud. Galați, 1.000 ha.
“Hibridul ES FLATO (FAO 350) se pretează cel mai bine pe zona noastră.
Cultivăm de 3 ani acest hibrid și îl considerăm ca fiind unul dintre cei mai
stabili din piață. Aspectul general al culturii este foarte bun. Este un hibrid
bun și din punct de vedere al rezistenței la secetă și arșiță. Știuleții arată
excepțional, au 18 rânduri de boabe și 34 de boabe pe rând. Din calculele
noastre, vom obține o producție extraordinară. Recomand fermerilor din zonă
hibridul ES FLATO.”

Ionel RADU – RADU C. IONEL II
Loc. Sinești, jud. Ialomița, 800 ha.
“Am semănat ES LAGOON (FAO 460) și sunt foarte mulțumit. Am obținut
peste 12,7 t/ha la neirigat. Cultura s-a comportat foarte bine. Este primul an
în care semăn acest hibrid și sunt foarte mulțumit, îl recomand și altor
fermieri. A fost competitiv și cu siguranță îl voi cultiva și la primăvară. Nu
am sesizat să fi avut probleme cu bolile, stresul climatic și hidric, sau cu
frângerea. Hibrid viguros, start bun în vegetație, productiv.”

Alexandru TORNEA – PISCICOLA MĂCIN SA
Loc. Luncavița, jud. Tulcea, 620 ha.
“Am cultivat pentru prima dată semințe de la compania Euralis. Am semănat
hibridul de porumb ES COCKPIT (FAO 250) și până în prezent sunt mulțumit.
Cultura se prezintă foarte bine având câte 2-3 știuleți pe plantă. Am
încredere în genetica Euralis și în potențialul ridicat de producție al acestui
hibrid. Pentru anul următor am în vedere creșterea suprafeței cu acest hibrid
cu aproximativ 15%.”
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OR MASTER®
SEMINȚE ȘI SOLUȚII DE ELITĂ PENTRU COMBATEREA OROBANCHE

Euralis Seminte propune fermierilor soluții inovatoare sub marca OR Master® pentru a lupta împotriva Orobanche Cumana în cultura
de floarea-soarelui. Acest concept aduce laolaltă semințe de elită cu rezistență genetică la cele mai noi rase de Orobanche și
sistemul de producție Clearfield®. Scopul conceptului este de a garanta cel mai durabil și profitabil control al Orobanche, pentru a
proteja pe termen lung potențialul de producție.
OR Master® garantează un management durabil al parazitului
Orobanche Cumana, în plus față de genele dominante pentru
controlul Orobanche, hibrizii Euralis având o bază genetică extrem
de puternică.
Rase F-G
si altele

Rasarire
ăă

2 frunze

4 frunze 6 frunze

Înflorire

Perioada optimă
aplicare erbicid
Semănat

Controlul genetic al Orobanche

Gene
dominante

Background
genetic

Hibrizii OR Master® cu rezistență genetică la erbicid asigură, de
asemenea, un control eficient al buruienilor reglat tehnologic in
stadiul optim și elimină posibila amenințare a apariției Orobanche
după aplicare.

DESCOPERIȚI MAI MULTE DESPRE MANAGEMENTUL OROBANCHE UTILIZÂND APLICAȚIA OR MASTER®:
DISCOVER MORE ABOUT OROBANCHE MANAGEMENT WITH OR MASTER

EVALUEAZĂ riscul în câmp
RECOMANDĂ cel mai adaptat hibrid
INFORMEAZĂ despre cele mai bune practici
COLABOREAZĂ: strânge și trimite informații
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Free download at:
Free access on:
www.or-master.com

TEHNOLOGIA
®
CLEARFIELD PLUS
Sistemul Clearfield® Plus este cel mai nou sistem de producţie care îmbină cele mai avansate cunoștinţe de genetică la
floarea-soarelui, cu cel mai eficace sistem de combatere al buruienilor.
Sistemul de producţie Clearfield® Plus reprezintă o combinaţie între cei mai buni hibrizi cu producții ridicate de floarea-soarelui şi
noul erbicid Pulsar® Plus.
Sistemul de producţie Clearfield® Plus aduce cultivatorilor beneficii importante, printre care menţionăm:
Control robust și de încredere al buruienilor
Toleranţă excelentă la erbicid
Cei mai buni hibrizi cu producții ridicate de floarea-soarelui
Flexibilitate în aplicare
Inovație cu Pulsar® Plus. Pulsar Plus este o formulare specială pentru floarea soarelui Clearfield® Plus, conținand substanța activă
imazamox și numeroși co-formulanți care îmbunătățesc retenția, absorbția și penetrarea substanței active în plante.
Formularea Pulsar® Plus este o formulare de ultimă generație, inovatoare și patentată (patent european număr EP2704563).
Ca rezultat, o cantitate mai mare de substanță activă pătrunde și se translocă mult mai rapid în buruieni comparativ cu formularea
standard. Preluarea substanței active poate fi chiar de două ori mai rapidă. Buruienile sunt combătute, astfel, mult mai rapid,
nemaifăcand competiție plantelor de floarea soarelui.
Erbicidul Pulsar® Plus oferă beneficii suplimentare care optimizează controlul buruienilor mono și dicotiledonate datorită
caracteristicilor speciale ale formulării sale. Avantajele includ: control post-emergent imbunătațit al buruienilor, spectru larg de
combatere, consecvență în combaterea buruienilor în condiții variabile, combaterea de lunga durată a buruienilor, flexibilitate mai
mare a momentului de aplicare.
Pulsar® Plus:
spectrul de combatere: buruieni dicotiledonate si monocotiledonate, Orobanche cumana
se aplică postemergent, de la stadiul de 2 până la 8 frunze ale culturii de floarea-soarelui, respectiv 6-8 frunze în situația în
care se dorește combaterea Orobanche. Buruienile trebuie să fie în stadiul tânăr de dezvoltare, 2-4 frunze pentru buruienile
dicotiledonate și 1-3 frunze până la înfrățit pentru buruienile monocotiledonate
doza omologată: 1.2 l/ha – 2 l/ha, în funcție de stadiul, spectrul buruienilor și nivelul de infestare.
*Pentru bunele practici de utilizare a sistemului de producție Clearﬁeld® Plus, accesați www.clearﬁeld.basf.eu.
Clearﬁeld® Plus și Pulsar® Plus sunt mărci înregistrate BASF. Utilizați cu precauție produsele ﬁtosanitare. Citiți întodeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
Atenție la simbolurile și indicațiile de pericol.
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ES GENESIS CLP

Vigoare timpurie
Toleranță crescută la boli

TIMPURIU
CARACTERISTICI

Hibrid linoleic cu sistem erbicid de ultimă generaţie:
Clearfield® Plus
Rezistență genetică la Orobanche: rasele A-G
Conținut de ulei: 48%
Vigoare excelentă de pornire în vegetaţie
Perioadă de vegetație foarte scurtă: 104 zile
Stabilitate şi randament în condiţii climatice variate
Toleranță foarte bună la cădere
Potențial de producție asemănător cu cel al hibrizilor
semi tardivi

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 4.900 kg/ha

TOLERANȚE
SENSIBIL

5

REZISTENT

6

7

8

9 10

Toleranță la cădere
Toleranță la stres
Toleranță la Phoma
Toleranță la Phomopsis
Toleranță la Sclerotinia pe capitul
Toleranță la Sclerotinia pe tulpină
DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)
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Pe soluri fertile și umiditate bună

60.000-65.000

Pe soluri sărace și umiditate scăzută

55.000-60.000

ES KAPRIS CLP

Vigoare timpurie
Toleranță crescută la boli

TIMPURIU

CARACTERISTICI
Hibrid NOU cu sistem de producție Clearfield® Plus
Rezistență genetică la Orobanche: rasele A-G
Conținut de ulei: 48%
67 zile până la înflorit, 104 zile până la maturitate
Vigoare foarte bună de pornire în vegetație
Toleranță foarte bună la stres climatic

TOLERANȚE

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 5.300 kg/ha
SENSIBIL

5

REZISTENT

6

7

8

9 10

Toleranță la cădere
Toleranță la stres
Toleranță la Phoma
Toleranță la Phomopsis
Toleranță la Sclerotinia pe capitul
Toleranță la Sclerotinia pe tulpină
DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)
Pe soluri fertile și umiditate bună

60.000-65.000

Pe soluri sărace și umiditate scăzută

55.000-60.000
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ES POETIC CLP

Toleranță crescută la boli

Hibrid high-oleic

SEMI TIMPURIU
CARACTERISTICI

Hibrid cu sistem de producție de Clearfield® Plus
Hibrid high-oleic
Conținut de acid oleic: 90%
Conținut de ulei: 47%
Profil agronomic foarte bun datorită adaptabilității la
condiții diferite de cultură
Toleranță foarte ridicată la cădere

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 4.900 kg/ha

TOLERANȚE
SENSIBIL

5

REZISTENT

6

7

8

9 10

Toleranță la cădere
Toleranță la stres
Toleranță la Phoma
Toleranță la Phomopsis
Toleranță la Sclerotinia pe capitul
Toleranță la Sclerotinia pe tulpină
DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)
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Pe soluri fertile și umiditate bună

60.000-65.000

Pe soluri sărace și umiditate scăzută

55.000-60.000

ES JANIS CLP

Vigoare timpurie
Toleranță crescută la boli

SEMI TARDIV

CARACTERISTICI
Hibrid linoleic, cu sistem de producție Clearfield® Plus
Rezistență genetică la Orobanche: rasele A-G
Conținut de ulei: 47%
Pornire viguroasă în vegetație
Toleranță foarte bună la stresul climatic
Pierderi minime la recoltare datorită unei talii reduse

TOLERANȚE

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 5.300 kg/ha
SENSIBIL

5

REZISTENT

6

7

8

9 10

Toleranță la cădere
Toleranță la stres
Toleranță la Phoma
Toleranță la Phomopsis
Toleranță la Sclerotinia pe capitul
Toleranță la Sclerotinia pe tulpină
DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)
Pe soluri fertile și umiditate bună

60.000-65.000

Pe soluri sărace și umiditate scăzută

55.000-60.000
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ES LORIS CLP

Vigoare timpurie
Toleranță crescută la boli

SEMI TARDIV
CARACTERISTICI

Hibrid NOU, cu sistem de producție Clearfield® Plus
Rezistență genetică la Orobanche: rasele A-G
Conținut foarte ridicat de ulei: 51%
Vigoare bună de pornire în vegețatie
Omogenitate vizuală excelentă
Toleranță la stres hidric și climatic
Potențial de producție foarte ridicat

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 5.300 kg/ha

TOLERANȚE
SENSIBIL

5

REZISTENT

6

7

8

9 10

Toleranță la cădere
Toleranță la stres
Toleranță la Phoma
Toleranță la Phomopsis
Toleranță la Sclerotinia pe capitul
Toleranță la Sclerotinia pe tulpină
DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)
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Pe soluri fertile și umiditate bună

60.000-65.000

Pe soluri sărace și umiditate scăzută

55.000-60.000

ES NOVAMIS CL

Vigoare timpurie
Toleranță crescută la boli

TIMPURIU

CARACTERISTICI
Hibrid linoleic, sistem de producție Clearfield®
Rezistență genetică la Orobanche: rasele A-F
Conținut ridicat de ulei: 48%
Hibrid timpuriu: 104 zile perioadă de vegetație
Vigoare foarte bună de pornire în vegetaţie
Potențial de producție foarte ridicat, comparativ cu al
hibrizilor tardivi

TOLERANȚE

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 4.900 kg/ha
SENSIBIL

5

REZISTENT

6

7

8

9 10

Toleranță la cădere
Toleranță la stres
Toleranță la Phoma
Toleranță la Phomopsis
Toleranță la Sclerotinia pe capitul
Toleranță la Sclerotinia pe tulpină
DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)
Pe soluri fertile și umiditate bună

60.000-65.000

Pe soluri sărace și umiditate scăzută

55.000-60.000

33

ES EUROMIS CL

Vigoare timpurie
Toleranță crescută la boli

TIMPURIU
CARACTERISTICI

Hibrid linoleic, sistem de producție Clearfield®
Rezistență genetică la Orobanche: rasele A-F
Conținut ridicat de ulei: 48%
Hibrid timpuriu: 103 zile perioadă de vegetație
Toleranță foarte bună la stres
Producții similare cu ale hibrizilor semi tardivi

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 5.000 kg/ha

TOLERANȚE
SENSIBIL

5

REZISTENT

6

7

8

9 10

Toleranță la cădere
Toleranță la stres
Toleranță la Phoma
Toleranță la Phomopsis
Toleranță la Sclerotinia pe capitul
Toleranță la Sclerotinia pe tulpină
DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)

34

Pe soluri fertile și umiditate bună

60.000-65.000

Pe soluri sărace și umiditate scăzută

55.000-60.000

ES BALISTIC CL

Toleranță crescută la boli

Hibrid high-oleic

SEMI TIMPURIU

CARACTERISTICI
Hibrid high-oleic, cu sistem de producție Clearfield ®
Conținut excelent de acid oleic: 89%
Conținut ridicat de ulei: 48%
Potenţial genetic de producţie foarte ridicat
Cel mai bine vândut hibrid high-oleic din gama Euralis

TOLERANȚE

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 5.200 kg/ha
SENSIBIL

5

REZISTENT

6

7

8

9 10

Toleranță la cădere
Toleranță la stres
Toleranță la Phoma
Toleranță la Phomopsis
Toleranță la Sclerotinia pe capitul
Toleranță la Sclerotinia pe tulpină
DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)
Pe soluri fertile și umiditate bună

60.000-65.000

Pe soluri sărace și umiditate scăzută

55.000-60.000
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ES GRAFIC CL

Toleranță crescută la boli

Hibrid high-oleic

SEMI TARDIV
CARACTERISTICI

Hibrid high-oleic, cu sistem de producție Clearfield®
Rezistență genetică la Orobanche: rasa >G
Conținut ridicat de acid oleic: 89%
Conținut excelent de ulei: 50%
Boabe de mărime mare
Toleranță ridicată la stresul climatic

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 5.300 kg/ha

TOLERANȚE
SENSIBIL

5

REZISTENT

6

7

8

9 10

Toleranță la cădere
Toleranță la stres
Toleranță la Phoma
Toleranță la Phomopsis
Toleranță la Sclerotinia pe capitul
Toleranță la Sclerotinia pe tulpină
DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)
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Pe soluri fertile și umiditate bună

60.000-65.000

Pe soluri sărace și umiditate scăzută

55.000-60.000

ES TEKTONIC CL

Vigoare timpurie
Hibrid high-oleic

SEMI TARDIV

CARACTERISTICI
Hibrid high-oleic cu sistem de producție Clearfield®
Conținut foarte bun de acid oleic: 88%
Conținut ridicat de ulei: 48%
Toleranță ridicată la cădere
Hibrid foarte stabil indiferent de condițiile climatice
Rezultate foarte bune, confirmate multi-anual

TOLERANȚE

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 5.300 kg/ha
SENSIBIL

5

REZISTENT

6

7

8

9 10

Toleranță la cădere
Toleranță la stres
Toleranță la Phoma
Toleranță la Phomopsis
Toleranță la Sclerotinia pe capitul
Toleranță la Sclerotinia pe tulpină
DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)
Pe soluri fertile și umiditate bună

60.000-65.000

Pe soluri sărace și umiditate scăzută

55.000-60.000
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ES FLORIMIS CL

Vigoare timpurie
Toleranță crescută la boli

SEMI TARDIV
CARACTERISTICI

Hibrid linoleic cu sistem de producție Clearfield®
Rezistență genetică la Orobanche: rasele A-E
Conținut ridicat de ulei: 48%
Vigoare hibridă excelentă
Producții stabile
Cel mai vândut hibrid linoleic din gama Euralis

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 5.100 kg/ha

TOLERANȚE
SENSIBIL

5

REZISTENT

6

7

8

9 10

Toleranță la cădere
Toleranță la stres
Toleranță la Phoma
Toleranță la Phomopsis
Toleranță la Sclerotinia pe capitul
Toleranță la Sclerotinia pe tulpină
DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)
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Pe soluri fertile și umiditate bună

60.000-65.000

Pe soluri sărace și umiditate scăzută

55.000-60.000

ES TERRAMIS CL

Nr. 1 în vânzări
Toleranță crescută la boli

SEMI TARDIV

CARACTERISTICI
Hibrid linoleic, cu sistem de producție Clearfield®
Rezistență genetică la Orobanche: rasele A-F
Conținut ridicat de ulei: 47%
Vigoare foarte bună la răsărire
Masă hectolitrică foarte bună
Toleranță ridicată la stres
Tulpină scurtă şi robustă conferind o toleranță
foarte bună la cădere

TOLERANȚE

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 5.300 kg/ha
SENSIBIL

5

REZISTENT

6

7

8

9 10

Toleranță la cădere
Toleranță la stres
Toleranță la Phoma
Toleranță la Phomopsis
Toleranță la Sclerotinia pe capitul
Toleranță la Sclerotinia pe tulpină
DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)
Pe soluri fertile și umiditate bună

60.000-65.000

Pe soluri sărace și umiditate scăzută

55.000-60.000
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TEHNOLOGIA HIBRIZILOR

CU REZISTENȚĂ GENETICĂ LA TRIBENURON-METIL
Floarea-soarelui este o plantă de cultură din categoria prășitoarelor (se cultivă la o distanță mai mare între rânduri: 70-80 cm) fapt
care determină predispoziția culturii la îmburuienare.
Combaterea buruienilor reprezintă una din principalele lucrări de întreținere a culturii de floarea-soarelui. Metodele clasice (atât
cele mecanice, cât și cele chimice) de combatere a îmburuienării s-au dovedit a fi relativ incomplete, neoferind o întreținere
optimizată a culturii de floarea-soarelui, în ceea ce privește controlul buruienilor.
Tehnologiile erbicide implementate la cultura de floarea-soarelui, au drept scop îmbunătățirea și optimizarea controlului buruienilor
la această cultură.
Una dintre cele mai răspândite tehnologii de acest fel este “tehnologia sulfo”.
ACEASTĂ TEHNOLOGIE ESTE FORMATĂ DIN DOUĂ COMPONENTE:
Erbicid pe bază de tribenuron-metil.
Hibrizi de floarea-soarelui cu rezistență genetică la această substanță (moleculă) chimică.
UTILIZAREA ACESTEI TEHNOLOGII PREZINTĂ URMĂTOARELE AVANTAJE:
Produsul erbicid utilizat are o eficacitate superioară asupra buruienilor dicotile problemă (Cirsium, Xantium, Datura, Abutilon
etc.) din cultura de floarea-soarelui.
O bună flexibilitate în ceea ce privește rotația culturilor (un grad redus de remanență în sol a moleculei utilizate).
Posibilitatea de a utiliza aplicarea secvențială a erbicidului pentru un control mai bun al infestărilor tardive cu buruieni.
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ES ARCADIA SU

Vigoare timpurie
Toleranță crescută la boli

TIMPURIU

CARACTERISTICI
Hibrid linoleic, cu rezistență genetică la erbicidele pe
bază de tribenuron-metil
Rezistență genetică la Orobanche: rasele A-G
Conținut de ulei: 47%
Vigoare foarte bună de pornire în vegetație
Perioadă foarte scurtă de vegetație: aproximativ 102 zile
Hibrid homozigot care nu manifestă fitotoxicitate în
urma aplicării erbicidului

TOLERANȚE

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 4.800 kg/ha
SENSIBIL

5

REZISTENT

6

7

8

9 10

Toleranță la cădere
Toleranță la stres
Toleranță la Phoma
Toleranță la Phomopsis
Toleranță la Sclerotinia pe capitul
Toleranță la Sclerotinia pe tulpină
DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)
Pe soluri fertile și umiditate bună

60.000-65.000

Pe soluri sărace și umiditate scăzută

55.000-60.000

SU

41

ES BELLA

Vigoare timpurie
Toleranță crescută la boli

TIMPURIU
CARACTERISTICI

Hibrid linoleic, convențional
Conținut ridicat de ulei: 50%
Rezistență genetică la rasele superioare de Orobanche >G
Excelentă vigoare hibridă
Producții foarte bune, în orice context agroclimatic

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 5.000 kg/ha

TOLERANȚE
SENSIBIL

5

REZISTENT

6

7

8

9 10

Toleranță la cădere
Toleranță la stres
Toleranță la Phoma
Toleranță la Phomopsis
Toleranță la Sclerotinia pe capitul
Toleranță la Sclerotinia pe tulpină
DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)
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Pe soluri fertile și umiditate bună

60.000-65.000

Pe soluri sărace și umiditate scăzută

55.000-60.000

CARACTERISTICI AGRONOMICE FLOAREA-SOARELUI

ES GENESIS CLP ES KAPRIS CLP ES POETIC CLP
timpuriu
timpuriu
Grupa de maturitate
4,900
4,900
Potențial genetic de producție (kg/ha)
A-G
A-G
Rezistența la Orobanche
Clearfield®Plus Clearfield®Plus
Sistem erbicid
linoleic
linoleic
Tip hibrid
48.0%
48.0%
Conținut de ulei în condiții optime (%)
Conținut de acid oleic în condiții optime (%)
64
64
MMB medie (gr)
22
21
Diametru calatidiu (cm)
semi-pendul
semi-pendul
Poziție calatidiu
foarte bună
bună
Omogenitate vizuală
10
10
Vigoarea de pornire în vegetație
9
7
Toleranța la cădere
8
9
Toleranța la stres
8
8
Toleranța la Phoma
8
9
Toleranța la Phomopsis
7
8
Toleranțala Sclerotinia pe capitul
9
8
Toleranța la Sclerotinia pe tulpină
Densitatea recomandată pe soluri fertile
60.000 - 65.000 60.000 - 65.000
și umiditate bună (boabe germinabile/ha)
Densitatea recomandată pe soluri sărace
55.000 - 60.000 55.000 - 60.000
și umiditate scăzută (boabe germinabile/ha)
SENSIBIL

REZISTENT

5

6

7

8

9

10

ES JANIS CLP

ES LORIS CLP

ES NOVAMIS CL ES EUROMIS CL ES BALISTIC CL ES GRAFIC CL ES TEKTONIC CL ES FLORIMIS CL ES TERRAMIS CL ES ARCADIA SU

ES BELLA

Clearfield®Plus
high-oleic
47.0%
90.0%
58
22
semi-pendul
foarte bună
8
9
8
8
8
8
8

semi tardiv
semi tardiv
5,300
5,300
A-G
A-G
Clearfield®Plus Clearfield®Plus
linoleic
linoleic
50.0%
47.0%
59
63
23
22
semi-pendul
pendul
foarte bună
foarte bună
8
9
7
8
9
9
9
8
9
9
9
8
7
8

60.000 - 65.000

60.000 - 65.000

60.000 - 65.000

60.000 - 65.000

60.000 - 65.000 60.000 - 65.000 60.000 - 65.000 60.000 - 65.000

60.000 - 65.000

60.000 - 65.000 60.000 - 65.000 60.000 - 65.000

55.000 - 60.000

55.000 - 60.000

55.000 - 60.000

55.000 - 60.000

55.000 - 60.000 55.000 - 60.000 55.000 - 60.000 55.000 - 60.000

55.000 - 60.000

55.000 - 60.000 55.000 - 60.000 55.000 - 60.000

semi timpuriu
4,900

timpuriu
4,900
A-F
Clearfield®
linoleic
48.0%
64
22
semi-pendul
bună
10
9
7
8
8
7
8

timpuriu
4,900
A-F
Clearfield®
linoleic
48.0%
57
22
pendul
foarte bună
7
7
9
8
8
8
8

semi timpuriu
5,200
Clearfield®
high-oleic
48.0%
89.0%
64
21
semi-pendul
foarte bună
7
8
7
7
8
7
9

semi tardiv
5,300
>G
Clearfield®
high-oleic
48.0%
89.0%
60
22
semi-pendul
bună
7
8
8
8
9
9
7

semi tardiv
5,300
Clearfield®
high-oleic
49.0%
88.0%
60
22
semi-pendul
foarte bună
7
8
7
8
8
7
8

semi tardiv
5,100
A-E
Clearfield®
linoleic
49.0%
57
23
semi-erect
foarte bună
9
7
7
8
8
9
8

semi tardiv
5,300
A-F
Clearfield®
linoleic
47.0%
63
21
semi-pendul
foarte bună
8
9
9
8
9
8
8

timpuriu
4,800
A-G
Sulfo
linoleic
47.0%
63
21
semi-erect
bună
9
7
8
8
7
8
7

timpuriu
5,000
>G
Convențional
linoleic
50.0%
55
22
semi-pendul
excelentă
9
8
8
9
8
8
8

TESTIMONIALE

TESTIMONIALE

Bogdan OȚELEA – AGROTEL 001 SA
Loc. Cernetu, jud. Teleorman, 3.500 ha.

Neculai BORCESCU – BAN AGROTRANS SRL
Loc. Heliade Rădulescu, jud Buzău, 2.400 ha.

David FIFU – AZOCHIM CEREAL SRL
Loc. Călugăreni , jud. Giurgiu, 2.000 ha.

Gheorghe PREDA – AVICOLA FOCȘANI SA
Mun. Focșani, jud. Vrancea, 1.787 ha.

“Cultiv de mulți ani hibrizi cu genetică performantă de la Euralis. Această
companie are unii dintre cei mai buni hibrizi de floarea-soarelui din piață.
Am cultivat anul acesta 2 hibrizi foarte stabili din punct de vedere al
producțiilor în condiții de stres climatic. Este vorba despre hibrizii ES JANIS
CLP (semi tardiv) și ES TERRAMIS CL (semi tardiv). Am obținut o producție
medie foarte bună de 3.800 kg/ha. Prefer tehnologia Clearfield® în
detrimentul altora pentru că am un control mai strict al buruienilor, iar de
anul trecut am introdus în cultură și hibrizi Euralis cu tehnologia Clearfield®
Plus. Recomand fermierilor ES JANIS CLP și ES TERRAMIS CL.”

“Am cultivat în primăvara 2017 o suprafață de 642 ha cu floarea-soarelui
high-oleică de la Euralis, hibrizii ES BALISTIC CL (semi timpuriu) și ES
TEKTONIC CL (semi tardiv). Cultiv floarea-soarelui high-oleică de 3 ani și mă
consider un tehnolog bun în ceea ce privește această cultură. Genetica
performantă de la Euralis mă ajută. Pe toată suprafața, am avut capitule
compacte, fără boabe seci sau lipsă. Am semănat la o densitate de 65.000
b.g/ha și am obținut o medie de producție de 3.000 kg/ha. Sunt foarte
mulțumit de această producție. Îmi aduce un profit considerabil.”

“Cultivăm hibrizi Euralis de 3 ani, având o creștere constantă a suprafeței
cultivate cu acești hibrizi cu până la 100%. Anul acesta, mai mult decât alți
hibrizi, s-a remarcat hibridul de floarea-soarelui ES JANIS CLP (semi tardiv),
cu tehnologie erbicidă Clearfield® Plus. Acest hibrid are un start foarte bun
în vegetație și se dezvoltă foarte repede. Am observat de asemenea o
toleranță deosebită la secetă și la frângere datorită tulpinii viguroase,
precum și o toleranță ridicată la boli. Am obținut anul acesta o producție
foarte bună de 3.700 kg/ha în condiții de secetă.”

“La Avicola Focșani mă ocup de activitatea sectorului agricol. În ceea ce
privește floarea-soarelui, preferăm hibrizii semi tardivi iar anul acesta am
cultivat hibridul Euralis, ES TERRAMIS CL (semi tardiv). Este un hibrid foarte
bun, cu genetică de înaltă performanță. Bineînțeles, fără aplicarea unei
tehnologii potrivite nu putem securiza producția. Îngrășamintele,
fungicidele și erbicidele trebuie aplicate în cantități optime. Doar așa se
poate decide puterea unui hibrid.”

Ion ANDONE – AGROTIB SRL
Loc. Colina, jud. Tulcea, 2.800 ha.
“Anul acesta am cultivat 2 hibrizi Euralis: ES FLORIMIS CL (semi tardiv) și ES
TERRAMIS CL (semi tardiv). Ambii hibrizi au o vigoare excelentă la răsărire,
incomparabilă cu alții. Am remarcat și o toleranța foarte ridicată a acestor
hibrizi la secetă. În anul 2016 am obținut 4.000 kg/ha cultivând aceeași
hibrizi. Au răspuns foarte bine la complexele aplicate. Capitulele arată
foarte bine.”

Mihai NOVESCHI – ELSIT COM SRL
Loc. Orezu, jud. Ialomița, 2.700 ha.
“Am semănat ES TERRAMIS CL (semi tardiv), un hibrid de floarea-soarelui de
care am fost foarte mulțumit. Este un hibrid foarte tolerant la frângere,
având în vedere vânturile puternice care au fost prin zona, și foarte tolerant
la boli. Acest hibrid este și deosebit de stabil de la un an la altul, oferind
producții bune și în anii mai vitregiți din punct de vedere al precipitațiilor.”

Călin CHIREAN – PONT AUTOMALL SRL
Loc. Carani, jud. Timiș, 2.208 ha.

Liviu ANTONESCU – ADELA SRL
Mun. Slatina, jud. Olt, 1.900 ha.

“Cultiv floarea-soarelui Euralis de 2 ani. Anul acesta avem 100 ha cu
hibridul ES GENESIS CLP (timpuriu). Am ales acest hibrid deoarece este
timpuriu și este rezistent la tehnologia Clearfield® Plus. Am folosit o
densitate de 65.000 boabe/ha, iar cultura arată bine. Este rezistent la
frângere și boli, iar cultura a evoluat foarte bine. Suntem mulțumiți de
această alegere.”

“Cultivăm doar hibridul high-oleic ES BALISTIC CL (semi timpuriu). În 2017
am semănat 200 hectare cu acest hibrid, iar pentru primăvara 2018 am
planificat cultivarea a 350 ha reprezentând 100% din suprafața cultivată cu
floarea-soarelui în ferma noastră. Voi rămâne consecvent în cultivarea
hibrizilor de floarea-soarelui high-oleică în ferma noastră, procentul celei
linoleice fiind 0%. Prefer să cultiv floarea-soarelui high-oleică deoarece
producțiile obținute sunt la același nivel cu floarea-soarelui linoleică, dar în
plus față de aceasta avem și acel bonus care ajută la creșterea profitului în
fermă.”

Radu Dan MIRON – BYANCA PLAI SRL
Loc. Dragalina, jud. Botoșani, 2.200 ha.
“Am obținut anul acesta 3.000 kg/ha cultivând hibridul de floarea-soarelui
ES TEKTONIC CL (semi tardiv) de la Euralis. Acest hibrid a avut o vigoare
foarte bună la răsărire iar pe parcursul ciclului vegetativ nu au fost
probleme. Capitulele au fost de mărime medie însă au fost uniforme ca și
dimensiune. Foarte bună rezistență la boli. După recoltare, am făcut analize
și am apreciat foarte mult faptul că acest hibrid are un conținut ridicat de
acid oleic.”
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Ana CALIMANDRIUC – MIOFAN AGROTRANS SRL
Loc. Ianca, jud. Brăila, 1.800 ha.
“Aproape o treime din suprafața totală semănată cu floarea-soarelui anul
acesta este cu hibridul ES TERRAMIS CL (semi tardiv). L-am ales și nu îmi
pare rău pentru că este un hibrid foarte bun. Capitulele sunt foarte bine
polenizate, nu au fost probleme legate de frângere, iar datorită unei vigori
bune la răsărire nu am avut goluri în cultură. Estimez o producție ridicată și
recomand acest hibrid și altor fermieri.”
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Gabor GNANDT – SOC. AGR. RECOLTA
Loc. Urziceni, jud. Satu-Mare, 1.300 ha.
“Am cultivat în 2017 hibridul de floarea-soarelui ES FLORIMIS (semi tardiv)
de la Euralis, pe o suprafață de 100 ha. Acest hibrid a evoluat foarte bine din
toate punctele de vedere fie că vorbim despre rezistențele la secetă, boli sau
frângere fie că vorbim despre elementele determinante ale producției.
Apreciez mult pornirea explozivă în vegetație și uniformitatea culturii. Aștept
o producție foarte bună, profitabilă, și plănuiesc ca, în anul 2018, să cresc
suprafața cultivată cu acest hibrid.”

Tiberiu NICHITEANU – NICVITIB SRL
Loc. Miorcani, jud. Botoșani, 1.270 ha.
“Avem anul acesta un lan de floarea-soarelui excelent. Am semănat ES
TERRAMIS CL (semi tardiv) de la Euralis. Capitulele mari cu diametrul de 22
cm sunt polenizate până în centru iar boabele sunt mari și pline. Hibridul a
dovedit că este bun, plantele sunt uniforme în tot lanul. Anul trecut am
obținut 3.300 kg/ha însă, după calculele noastre, anul acesta vom obține o
producție și mai bună.”

Livia POP – SOC. AGR. FLORA
Loc. Periam, jud. Timiș, 1.100 ha.

Costică SADÎCA – AGRICOLA ASM SRL
Loc. Mihail Kogălniceanu, jud. Tulcea, 1.000 ha.

“În primăvara acestui an mi-a fost recomandat hibridul ES ARCADIA SU
(timpuriu) de la Euralis, hibrid cu tehnologie sulfo, rezistență la tribenuron
metil. Sunt mulțumită de evoluția culturii. Capitulele au mărime medie și
uniformă iar semințele au masa hectolitrică mare. Apreciez mult
uniformitatea hibridului. Rezistență la secetă și arșiță foarte bună. ES
ARCADIA SU (timpuriu) se pretează condițiilor climatice din zona noastră.”

“Am cultivat pentru prima dată hibrizi Euralis în ferma mea. Hibridul ES
EUROMIS CL (timpuriu) m-a impresionat. Are o vigoare explozivă de pornire
în vegetație. Deși recoltarea poate fi considerată momentul adevărului, pot
spune încă de acum ca hibridul ES EUROMIS CL (timpuriu) și-a făcut treaba.
Am vrut să nu văd fir de Orobanche în cultură și am obținut acest lucru,
cultura este foarte curată. În funcție de rezultate, voi decide dacă în
primăvara 2018 cresc suprafața sau o mențin.”

Ionuț POTERĂ – HOLDING CEREALE SRL
Mun. Galați, jud. Galați, 1.050 ha.
“Cultiv hibridul ES FLORIMIS (semi tardiv) din anul 2014. Are o vigoare foarte
bună la răsărire. Am semănat cultura pe data de 13 martie. În aprilie am
avut parte de o ninsoare de cca. 50 cm. Chiar și în aceste condiții cultura
arată foarte bine, având calatidiul foarte bine polenizat. Este un hibrid foarte
stabil. Din experiența personală, recomand tuturor fermierilor din zonă, atât
hibridul ES FLORIMIS CL (semi tardiv) cât și hibrizii cultivați în 2016, ES
TERRAMIS CL (semi tardiv) și ES ARCADIA SU (timpuriu, Sulfo).”

Dan GLIȘCĂ – MAGISTRAL AGRO PROIECT SRL
Loc. Hârsești, jud. Argeș, 1.050 ha.
“Am ales pentru acest an ES TEKTONIC CL (semi tardiv) un hibrid de
floarea-soarelui high-oleica, de la Euralis. Acesta a avut o pornire în
vegetație foarte bună, cultura era o frumusețe. Capitulele au fost de mărime
medie spre mare. Toleranța la frângere a fost, de asemenea, foarte bună.
Practic, nu am întâmpinat probleme cu acest hibrid. Am recoltat o producție
profitabilă, foarte bună pentru județul în care ne situăm și am remarcat la
analize o masă hectolitrică foarte bună. În primăvară voi crește cu cel puțin
20% suprafața cultivată cu hibridul ES TEKTONIC CL (semi tardiv) și voi
încerca și alți hibrizi de floarea-soarelui din portofoliul Euralis.”

Bogdan ROMAN – RMB FIA FUTURE IN AGRICULTURE SRL
Loc. Săcele, jud. Constanța, 926 ha.
“Sunt cultivator de floarea-soarelui Euralis de mulți ani pentru că sunt
foarte mulțumit de această genetică. Am obținut rezultate extraordinare
de-a lungul timpului. Anul acesta am semănat hibrizii ES GRAFIC CL (semi
tardiv) și ES TERRAMIS CL (semi tardiv). Calatidiile arată foarte bine. Nu ne
facem griji cu privire la producțiile pe care urmează să le înregistrăm.
Întotdeauna am obținut producții foarte mari cultivând genetica Euralis.”

Radu ȘOLDUBANU – AGRO RADU SRL
Loc. Păulești, jud. Satu-Mare, 850 ha.
“Dacă un fermier dorește să cultive un hibrid de floarea-soarelui bun și
rezistent îi recomand hibridul high-oleic ES BALISTIC CL (semi timpuriu).
Anul acesta am semănat târziu și am câștigat întrucât cultura nu a fost
stresată de frig și ploi foarte reci de primăvară. Cultura arată promițător și
suntem convinși că vom avea producții profitabile.”
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ES ARMORIK

Vigoare timpurie
Adaptat la condiții de secetă

EXTRA TIMPURIU
CARACTERISTICI

Hibrid simplu, cu boabe cărămizii
Panicul semi-compact
Înălțimea plantei: 122 cm.
Toleranță deosebită la frângere
Sterilitate apicală foarte redusă

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 11.000 kg/ha

TOLERANȚE
SENSIBIL

5

DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)
275.000 - 300.000

48

Toleranța la frângere
Toleranța la secetă
Toleranța la scuturare
Toleranță la Fusarium

REZISTENT

6

7

8

9 10

ES ARKANCIEL

Vigoare timpurie
Adaptat la condiții de secetă

TIMPURIU

CARACTERISTICI
Hibrid simplu, boabe portocaliu-deschis
Panicul semi-compact
Vigoare mare de pornire în vegetație
Uscare foarte rapidă a boabelor către sfârşitul perioadei
de vegetaţie
Efect “stay green” foarte pronunţat

TOLERANȚE

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 11.000 kg/ha
SENSIBIL

5
Toleranța la frângere
Toleranța la secetă
Toleranța la scuturare
Toleranță la Fusarium

REZISTENT

6

7

8

9 10

DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)
260.000 - 300.000
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ES ALBANUS

Vigoare timpurie
Toleranță crescută la boli

TIMPURIU
CARACTERISTICI

Hibrid simplu, boabe albe
Panicul compact
Vigoare excelentă de pornire în vegetație
Plante de talie mică: 110 cm.
Performanţă în condiţii de secetă
Potenţial ridicat de producţie

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 11.000 kg/ha

TOLERANȚE
SENSIBIL

5

DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)
260.000 - 300.000
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Toleranța la frângere
Toleranța la secetă
Toleranța la scuturare
Toleranță la Fusarium

REZISTENT

6

7

8

9 10

ES ALIZE

Nr. 1 în vânzări
Adaptat la condiții de secetă

SEMI TIMPURIU

CARACTERISTICI
Hibrid simplu, boabe roşii
Panicul semi-compact
Deosebit de tolerant la secetă
Profil agronomic excelent, adaptat la toate condițiile
de cultură
Producții securizate datorate toleranței ridicate la frângere și scuturare
Cel mai performant și bine vândut hibrid de sorg!

TOLERANȚE

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 10.000 kg/ha
SENSIBIL

5
Toleranța la frângere
Toleranța la secetă
Toleranța la scuturare
Toleranță la Fusarium

REZISTENT

6

7

8

9 10

DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)
250.000 - 300.000
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ES FOEHN

Toleranță crescută la boli

Adaptat la condiții de secetă

SEMI TIMPURIU
CARACTERISTICI

Hibrid simplu, boabe de culoare cărămizie
Panicul semi-compact
Profil agronomic excelent
Vigoare excelentă de pornire în vegetație
Sensibilitate scăzută la sterilitatea apicală
Toleranță ridicată la frângere și scuturare
Potenţial ridicat de producţie atât în condiţii de secetă,
cât şi în condiţii normale

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 10.000 kg/ha

TOLERANȚE
SENSIBIL

5

DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)
250.000 - 300.000
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Toleranța la frângere
Toleranța la secetă
Toleranța la scuturare
Toleranță la Fusarium

REZISTENT

6

7

8

9 10

ES BMR GOLD X

Adaptat la condiții de secetă
Siloz

SEMI TARDIV

CARACTERISTICI
Hibrid pentru siloz.
Hibrid tip BMR: cu nervură mediană de culoare maronie
Palatabilitate excelentă
Digestibilitate foarte mare: 60%
Conținut ridicat de zaharuri solubile: 22%
Foarte adaptat la condiții de secetă
115 - 130 zile între semănat și recoltat
(30% materie uscată)
Panicul steril, nu produce semințe
Se pretează la cosit pentru obținerea fânului
Excelent și pentru cultura a II-a

TOLERANȚE

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 80.000 kg masă verde/ha
SENSIBIL

5
Toleranța la frângere
Toleranța la secetă
Toleranță la Fusarium

REZISTENT

6

7

8

9 10

DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha)
220.000 - 280.000

Datorită conținutului ridicat de zaharuri solubile se poate combina cu porumbul destinat silozului. În acest caz are loc o pornire foarte rapidă
a fermentației lactice și obținerea unui siloz foarte calitativ. Silozul obținut se poate utiliza după 4 săptămâni de la recoltare (în comparație
cu 6 săptămâni în cazul silozului obținut doar din porumb).
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ES ARKANCIEL

ES ALBANUS

ES ALIZE

ES FOEHN

SENSIBIL

5

6

7

8

9

10

REZISTENT

Grupa de maturitate
extra timpuriu
timpuriu
timpuriu
semi timpuriu
semi timpuriu
Potențial genetic de producție (kg/ha)
9.000
11.000
10.000
12.000
11.000
Tip hibrid
simplu
simplu
simplu
simplu
simplu
Culoarea boabelor
portocaliu-deschis portocaliu-deschis
alb
rosu
caramiziu
Densitate panicul
semi-compact
semi-compact
compact
semi-compact
semi-compact
Nr. de zile până la maturitate
85-95
90-100
90-100
100-115
100-115
Suma gradelor de temperatură cu baza 6, plantat-înflorit
865
910
910
950
920
Suma gradelor de temperatură cu baza 6, înflorit-boabe 25% U
855
920
920
930
940
Suma gradelor de temperatură cu baza 6, plantat-boabe 25% U
1720
1830
1830
1880
1860
Înălțimea plantei (cm)
119
115
110
116
120
Sterilitatea apicală
foarte redusă
redusă
foarte redusă
foarte redusă
foarte redusă
Efect "stay green"
foarte bun
foarte bun
foarte bun
foarte bun
foarte bun
Vigoarea de pornire în vegetație
8
9
9
8
9
Toleranța la frângere
9
8
8
9
9
Toleranța la secetă
8
8
8
9
9
Toleranța la scuturare
8
8
8
9
9
Toleranța la Fusarium
7
7
8
9
9
Densitatea medie recomandată la semănat
275.000 - 325.000 260.000 - 300.000 260.000 - 300.000 250.000 - 300.000 250.000 - 300.000
(boabe germinabile/ha)

ES ARMORIK

CARACTERISTICI AGRONOMICE SORG

TESTIMONIALE
Constantin ARSENE – AFILIU TRANS SRL
Loc. Amaru, jud. Buzău, 6.500 ha.

Călin CHIREAN – PONT AGRINVEST SRL
Loc. Carani, jud. Timiș, 3.640 ha.

“Am cultivat în primăvara 2017 o suprafață de 105 ha cu ES BMR GOLD X
(semi tardiv), hibrid de sorg pentru siloz. Acesta este un hibrid foarte bun cu
toleranță ridicată la secetă și arșiță atmosferică, plante viguroase și foarte
înalte. Capacitatea mare de ramificare securizează producția ridicată. Am
obținut anul acesta 80.000 kg siloz/ha și păstrăm în vedere creșterea
suprafeței cultivată cu acest hibrid în primăvara 2018 cu aproximativ 20%.”

“Anul acesta am semănat 100 ha cu sorg ES ALIZE (semi timpuriu) de la
Euralis. Acest hibrid are o rezistență foarte bună la secetă și arșiță
atmosferică. Și capacitatea de ramificare a fost foarte bună. Paniculele s-au
dezvoltat foarte bine, sunt foarte compacte și au un număr ridicat de boabe.
Aspectul general al culturii este foarte bun. Estimez că vom obține o
producție foarte bună și recomand acest hibrid tuturor fermierilor care au
terenuri de o calitate mai slabă întrucât cultura sorgului le valorifică.”

Cosmin KARSCU – DON CARLOS SRL
Loc. Gătaia, jud. Timiș, 5.500 ha.
“În această primăvară am cultivat ES ALIZE (semi timpuriu), un hibrid cu o
toleranță deosebită la secetă și arșiță atmosferică. Planta ramifică foarte
bine și are un panicul foarte bine structurat. În 2016 am obținut o producție
mai bună ca la porumb: 10.100 kg/ha. Am o cultură de sorg foarte omogenă,
având o toleranță ridicată a frângere.”

Dan PĂUNESCU – MES SEM SRL
Mun. Slatina, jud. Olt, 4.500 ha.
“Sunt un client fidel al hibrizilor Euralis. Cultiv sorg de 5 ani și reușesc să
valorific soluri care nu mi-ar oferi producții satisfăcătoare semănând alte
culturi. Anul acesta am 150 ha cultivate cu hibridul ES ALIZE (semi
timpuriu). Acest hibrid a avut o pornire foarte viguroasă în vegetație. Am
semănat la o densitate de 300.000 boabe germinabile/ha iar plantele au
avut o bună capacitate de ramificare. Am obținut o producție profitabilă de
5.000 kg/ha.”

Alexandru SPETH – SCHWAB AGRO PROD SRL
Loc. Ardud, jud. Satu-Mare, 2.760 ha.
“85% din suprafața totală cu sorg pe care anul acesta am cultivat-o în
ferma mea este semănată cu hibridul de sorg pentru siloz ES BMR GOLD X
(semi tardiv). Deși este un hibrid cu o talie extrem de înaltă, toleranța
plantei la frângere este deosebit de bună. ES BMR GOLD X are o greutate
specifică mare față de alți hibrizi de sorg din piață. Foarte tolerant la cădere.
Nu am înregistrat pierderi de producție din această cauză. La anul voi crește
suprafața cultivată cu acest hibrid cu aproximativ 25%.”

Cristinel SAVU – SAVRI COM SRL
Loc. Urziceni, jud. Ialomița, 1.000 ha.
“Cultiv în fiecare an 50 ha cu hibrizi de sorg de la Euralis. Anul acesta am
semănat hibridul ES ALBANUS (timpuriu), hibrid cu boabe albe. Sunt foarte
mulțumit de producția obținută (6.700 kg/ha) și de stabilitatea hibridului în
condiții diferite de umiditate și temperatură. Sorgul are o investiție la hectar
mai mică decât alte culturi. Tocmai de aceea îl păstrez în asolament, pentru
că îmi aduce profit și siguranță.”
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ES MENTOR

Nr. 1 în vânzări
Vigoare timpurie

GRUPA 00
CARACTERISTICI

Echivalent grade FAO porumb 280-350
Conţinut ridicat de proteină: 42,8%
Conţinut ridicat de ulei: 20,5%
Vigoare de pornire în vegetaţie foarte bună
Capacitate excelentă de ramificare
Tulpină robustă, toleranță ridicată la cădere
Foarte productiv pentru grupa de maturitate 00, având un
număr foarte mare de păstăi pe plantă
Varietatea nr. 1 în Europa

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 4.900 kg/ha

TOLERANȚE
SENSIBIL

MMB medie

5
Toleranța la cădere
Toleranța la Sclerotinia

203 gr.
1000

DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/m.p)
Pe soluri neirigate

50 - 55

Pe soluri irigate

45 - 50
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REZISTENT

6

7

8

9 10

ES ADVISOR

Vigoare timpurie
Toleranță crescută la boli

GRUPA 0
CARACTERISTICI
Soi NOU, echivalent în grade FAO: 350-400
Conținut ridicat de proteine: 43,2%
Conținut de ulei: 19%
Număr de zile până la maturitate: 130
MMB medie foarte bună: 193 gr.
Toleranță ridicată la cădere
Vigoare bună de pornire în vegetație

TOLERANȚE

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 4.900 kg/ha
SENSIBIL

5

REZISTENT

6

7

8

MMB medie

9 10

Toleranța la cădere
Toleranța la Sclerotinia

225 gr.
1000

DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/m.p)
Pe soluri neirigate

50 - 55

Pe soluri irigate

45 - 50
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ES GLADIATOR

Vigoare timpurie
Toleranță crescută la boli

GRUPA 0
CARACTERISTICI

Echivalent grade FAO porumb 350-400
Conținut de proteină: 42,9%
Conținut de ulei: 20,5%
MMB: 195 gr
Vigoare timpurie
Toleranță crescută la cădere

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 4.900 kg/ha

TOLERANȚE
SENSIBIL

MMB medie

5
Toleranța la cădere
Toleranța la Sclerotinia

194 gr.
1000

DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/m.p)
Pe soluri neirigate

50 - 55

Pe soluri irigate

45 - 50
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REZISTENT

6

7

8

9 10

ES PALLADOR

Vigoare timpurie
Toleranță crescută la boli

GRUPA I
CARACTERISTICI
Echivalent grade FAO porumb 400-450
Conținut foarte ridicat de proteină: 43,0%
Conținut de ulei: 20,5%
Pierderi minime la recoltat datorate unei inserții înalte
a primei păstăi: 14 cm.
Randament ridicat

TOLERANȚE

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 5.100 kg/ha
SENSIBIL

5

REZISTENT

6

7

8

MMB medie

9 10

Toleranța la cădere
Toleranța la Sclerotinia

165 gr.
1000

DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/m.p)
Pe soluri neirigate

45 - 50

Pe soluri irigate

40 - 45
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ES ISIDOR

Vigoare timpurie
Toleranță crescută la boli

GRUPA I
CARACTERISTICI

Echivalent grade FAO porumb 400-450
Conţinut foarte bun de proteină: 43%
Conţinut ridicat de ulei: 20,5%
Capacitate excelentă de ramificare
Tulpină robustă, toleranță foarte bună la cădere

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 5.200 kg/ha

TOLERANȚE
SENSIBIL

MMB medie

5
Toleranța la cădere
Toleranța la Sclerotinia

231 gr.
1000

DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/m.p)
Pe soluri neirigate

45 - 50

Pe soluri irigate

40 - 45
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REZISTENT

6

7

8

9 10

ES SPONSOR

Vigoare timpurie
Toleranță crescută la boli

GRUPA I
CARACTERISTICI
Echivalent grade FAO porumb 400-450
Conținut ridicat de proteină: 41,3%
Conținut de ulei: 19,5%
Capacitate de ramificare excelentă
Plasticitate ecologică excelentă
Randament ridicat şi constant

TOLERANȚE

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 4.700 kg/ha
SENSIBIL

5

REZISTENT

6

7

8

MMB medie

9 10

Toleranța la cădere
Toleranța la Sclerotinia

182 gr.
1000

DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/m.p)
Pe soluri neirigate

45 - 50

Pe soluri irigate

40 - 45
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SENSIBIL

5

6

7

8

Grupa de maturitate echivalent în grade FAO porumb
Potențial genetic de producție (kg/ha)
Conținut de proteine
Conținut de ulei (%)
MMB medie (gr)
Număr de zile până la înflorire
Număr de zile până la maturitate
Înălțimea plantei (cm)
Înălțimea de inserție a primei păstăi (cm)
Vigoarea de pornire în vegetație
Toleranța la cădere
Toleranța la Sclerotinia
Densitatea recomandată la semănat (boabe germinabile/ha)
pe terenuri neirigate
Densitatea recomandată la semănat (boabe germinabile/ha)
pe terenuri neirigate

Grupa de maturitate

9

ES ADVISOR

ES GLADIATOR

ES PALLADOR

ES ISIDOR

ES SPONSOR

45 - 50

45 - 50

10

REZISTENT

50 - 55

50 - 55

45 - 50

50 - 55

45 - 50

50 - 55

45 - 50

50 - 55

45 - 50

50 - 55

I
I
I
0
0
00
(la
mijlocul
grupei)
(la
început
de grupă)
(la
început
de
grupă)
(la
început
de
grupă)
(la
început
de
grupă)
(la sfârșit de grupă)
400-450
400-450
400-450
350-400
350-400
280-350
5.200
4.700
5.100
4.900
5.000
4.900
43.0%
41.3%
43.0%
42.9%
43.0%
42.8%
20.5%
19.5%
20.5%
20.5%
19.0%
20.5%
231
182
165
194
225
203
50
49
49
48
48
47
133
131
131
130
130
129
88
75
90
92
76
73
12
12
14
13
13
13.3
8
8
8
8
8
8
9
8
8
9
9
9
8
8
8
8
8
8

ES MENTOR

CARACTERISTICI AGRONOMICE SOIA

TESTIMONIALE
Ionuț GHEORGHE – ANDREI PESCOM SRL
Loc. Sinești, jud. Ialomița, 3.500 ha.

Cătălin CĂLIN – SOC. AGR. CERES MIROȘI
Loc. Miroși, jud. Argeș, 1.930 ha.

“Am cultivat soia de la Euralis și am obținut o producție extraodinară la
neirigat, 3.200 kg/ha. Am semănat soiul ES MENTOR (grupa 00). Genetica
este foarte bună. Soiul este foarte tolerant la boli. Nu am avut pierderi de
producție datorate scuturării sau frângerii. Mențin soia de la Euralis în
asolament pentru că merită toate eforturile.”

“Anul acesta am cultivat ES MENTOR (grupa 00) de care sunt mulțumit.
Soiul a avut o vigoare foarte bună de răsărire. Capacitatea de ramificare și
rezistența la secetă s-au ridicat la cote bune. Păstăile au în medie câte 2
boabe, însă compensează prin numărul mare de păstăi pe plantă. În condiții
de neirigare a culturii, estimez o producție de aproximativ 1.500 kg/ha.”

Doru STANCA – GUNAGRITUL EXPLOITATION COMPANY SRL
Mun. Timișoara, jud. Timiș, 3.000 ha.

Cristian BRÂNZĂ – AGRO HAGIU SRL
Loc. Însurăței, jud. Brăila, 1.100 ha.

“Am semănat 100 ha cu soiul ES MENTOR (grupa 00). Capacitatea foarte
bună de ramificare, păstăile foarte bine legate cu câte 3-4 boabe/păstaie și
toleranța mare la frângere promit o producție foarte bună. Anul trecut am
obținut o producție de peste 4.000 kg/ha dar cultura arăta un pic mai slab
ca anul acesta. În primăvara 2018 voi crește suprafața cu soia Euralis cu
aproximativ 10%.”

“Am cultivat și anul acesta soia de la Euralis, soiul ES PALLADOR (grupa I) și
sunt foarte mulțumit. Sunt foarte mulțumit în primul rând de toleranța
foarte bună la secetă și arșiță, pornirea spontană în vegetație, faptul că
păstăile sunt foarte sănătoase dar și de aspectul minunat al culturii. Am
irigat cultura și am obținut o producție extrem de bună: 5.200 kg/ha. ES
PALLADOR (grupa I) este unul dintre soiurile de soia care mă ajută să am un
profit considerabil. ”

Radu Dan MIRON – BYANCA PLAI SRL
Loc. Dragalina, jud. Botoșani, 2.200 ha.
“Cultiv semințe Euralis încă din anul 2010. Suprafața cultivată cu hibrizi de
la această companie a crescut cu 300 ha față de primul an. În primăvara
2017 am semănat, printre altele, și soiul de soia ES GLADIATOR (grupa 0).
Este un soi foarte bun, adaptat condițiilor de cultură din nordul Moldovei.
Chiar și în condiții de secetă severă, boabele de soia au, la maturitate,
mărimea și culoarea corespunzătoare. Am obținut 3.000 kg/ha în condiții de
neirigat. Recomand ES GLADIATOR pentru a fi folosit în rotația culturilor în
anii secetoși.”

Tiberiu NAGY – NAGY BARNABA SRL
Loc. Tarcea, jud. Bihor, 1.005 ha.
“Cultiv de la Euralis semințe pentru toate culturile comercializate de
această companie. Anul acesta am rămas impresionat de cultura de soia.
Am cultivat soiul ES MENTOR (grupa 00) pe o suprafață de 78 ha și totul a
mers foarte bine. ES MENTOR (grupa 00) este foarte adaptat zonei de cultură
în care îmi desfășor activitatea. Păstăile sunt pline, ceea ce dovedește
productivitatea acestui soi chiar înainte de recoltare. De la umplerea
bobului și până la recoltare nu s-au înregistrat pierderi de producție, soiul
fiind foarte tolerant la frângere și boli. Am obținut o producție foarte
profitabilă pentru o cultură de soia neirigată, de 3.200 kg/ha.”
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RAPIȚĂ PRIMĂVARĂ

TESTIMONIALE
Iouzika ZIFCEAK – MAXAGRO FARM SRL
Loc. Gătaia, jud. Timiș, 8.000 ha.

Andrei Albert AVARVAREI – GROPENEANU COM SRL
Insula Mare a Brăilei, jud. Brăila, 3.800 ha.

“Hibridul ES AXANA (timpuriu) are o capacitate foarte mare de ramificare și
formează un număr foarte mare de silicve pe plantă. Am semănat la o
densitate de 1.300.000 boabe/ha, iar cultura are un aspect compact. Nu au
fost probleme cu răsărirea sau bolile. Am obținut o producție foarte bună, de
1.900 kg/ha, pentru un hibrid de rapiță de primăvară cu o perioadă de
vegetație atât de scurtă.”

“Cultivăm pentru al doilea an consecutiv semințe Euralis. Anul acesta ne-a
atras atenția rapița de primăvară. Am semănat hibridul ES AXANA (timpuriu).
În momentul de față, cultura arată bine. Din punct de vedere vizual nu am
remarcat nicio diferență între un câmp de rapiță de toamnă și acesta.
Așteptăm o producție bună care va completa cu succes recolta noastră de
rapiță de toamnă. Nu ne așteptăm la valori ale producției apropiate de cele
obținute cu rapița de toamnă însă va fi, mai mult decât sigur, o producție
foarte profitabilă.”
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ES AXANA

Vigoare timpurie
Toleranță crescută la boli

TIMPURIU

CARACTERISTICI
Hibrid restaurant citoplasmatic
Conţinut ridicat de ulei
Nivel scăzut de glicozinolaţi şi acid erucic
Vigoare de pornire în vegetaţie foarte bună
Capacitate excelentă de ramificare
Tulpină robustă ce conferă o toleranță ridicată la frângere
Rezistență la stres climatic

TOLERANȚE

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE: 3.500 kg/ha
SENSIBIL

5
Toleranța la frângere
Toleranța la Sclerotinia

REZISTENT

6

7

8

9 10

DENSITATE RECOMANDATĂ (boabe germinabile/ha )
800.000 - 1.200.000

RAPIȚĂ

Toleranța la Phoma
Toleranța la Cylindrosporiose
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