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FII PROFESIONIST
ALEGÂND SEMINȚELE
SAATEN UNION
ROMANIA!
Doar împreună putem
atinge noi niveluri
de performanță în
agricultura românească.
Stimați Fermieri,
Stimați Parteneri,
La SAATEN-UNION ROMÂNIA punem pe primul loc performanța în agricultură. Viziunea
noastră este de a investi în genetica de ultimă generație și de a produce semințe de înaltă
calitate, soiuri și hibrizi adaptati și rezistenți, capabili să genereze producții anuale remarcabile
tuturor fermierilor noștri!
Echipa Saaten Union muncește în fiecare zi cu pasiune și dӑruire, pentru a depăși așteptările
fermierilor. Am adus pe piață hibrizi competitivi de porumb și floarea-soarelui care aduc
recolte bogate și care, pe lȃngӑ faptul cӑ sunt foarte productivi, au și o toleranta deosebitӑ la
condiţiile din Romȃnia. Suntem mândri că putem pune la dispoziția întregii țări un portofoliu
atât de complex.
În prezentul catalog de primăvară al anului 2020 veți putea găsi, așa cum v-am obișnuit,
o gamă foartă largă de soiuri și hibrizi de ultimă generație. Cu acești hibrizi noi, portofoliul
de sӑmȃnţӑ al companiei s-a îmbogӑţit și putem pune la dispoziţia fermierilor genetica pe
care și-o doresc. Dintre hibrizii de porumb, putem aminti OS 4014 și Spartan, dar și multe
alte nume deja consacrate, precum REPLIK, SUM 305 și SUM 405. În ceea ce privește noii
hibrizi de floarea-soarelui sulfo, Alexa SU și Davero SU au reușit să se poziționeze în centrul
atenției și să impresioneze prin rezultatele excelente.
Un lucru e cert: suntem prezenți cu toate tipurile de tehnologie în România, hibrizi de
floarea-soarelui sulfo, imi, clasici, oro și de tip high oleic. Deși există multe zone de cultivare,
expuse unor factori pedoclimatici și caractere agronomice caracterizate de diversitate,
portofoliul Saaten Union reușește să ofere hibrizi pe măsură, adaptaţi tuturor condițiilor.
Nevoile tuturor fermierilor și partenerilor cu care colaborăm reprezintă pentru noi o prioritate.
Pentru a face cele mai potrivite alegeri, reprezentanții noștri și echipa de vânzări Saaten
Union stau la dispoziția dumneavoastră. Doar o echipă de profesioniști poate colabora cu
fermieri profesioniști!
Cu fiecare an, vă dorim producții cât mai bogate și de calitate alături de Saaten Union.
Nu uitaţi, noi Ameliorӑm pentru viitor!
Dr. Ing. Mihai MIRIȚESCU
Director General
SAATEN UNION ROMANIA
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Drought Tolerance
Toleranță ridicată la secetă

Hibrizi de porumb
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Remarcabil prin rezistența la
Fusarium și cădere
BENEFICII
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• Hibrid simplu de generatie nouă, extratimpuriu;
• Talie mică a plantelor cu rezistență foarte mare la cădere și frângere;
• Dublă utilizare atât pentru boabe, cât și pentru siloz;
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• Hibrid care este recomandat a fi cultivat și în cultura dublă;
• Performează foarte bine pe solurile ușoare, având o toleranță medie la
secetă;
• Caracterizat printr-o stabilitate ridicată a producțiilor.

REZULTATE PRODUCȚIE 2019

Dâlga, CL

9,4 t/ha

Roman, NT

8,4 t/ha

Lovrin, TM

9,0 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE
Tipul hibridului
Tipul bobului

hibrid simplu
semisticlos

Adaptare la condiții pedoclimatice
Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară
Toleranță la arșiță și secetă

foarte mare
foarte mare

Tehnologia de cultivare
Densitatea la irigat
Densitatea la neirigat
Adaptarea la minimum tillage

80 - 82.000 plante/hectar
70 - 75.000 plante/hectar
medie

Dezvoltarea plantelor
Vigoare la răsărire
Talia plantei
Inserția știuletelui (înălțimea)
Stay green
Viteza de pierdere a apei din bob

medie
220 - 240 cm
100 - 110 cm
mediu
foarte mare

Productivitatea
Potențial de producție

14 - 16 rânduri pe știulete
39 - 40 boabe pe rând
270 - 295 MMB la recoltare
4

> 10.000 kg/ha

Toleranța la
Cădere
Tăciunele comun (Ustilago maydis)
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)

foarte mare
foarte mare
foarte mare
foarte mare

www.saaten-union.ro

KORYNT

FAO 220

Primul în câmp, primul în fermă,
primul la cântar.
BENEFICII
• Hibrid simplu, extratimpuriu cu o perioadă de vegetație de 102-108 zile;
• Prezintă o toleranță deosebită la factorii de stres;
• Are o toleranță foarte bună la principalele boli foliare ale porumbului;
• Are un ritm de creștere rapid în primele etape de vegetație;
• Dublă utilizare: boabe și siloz.

REZULTATE PRODUCȚIE 2019

Dâlga, CL

8,9 t/ha

Roman, NT

7,8t/ha

Lovrin, TM

9,1 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE
Tipul hibridului
Tipul bobului

hibrid simplu
semisticlos

Adaptare la condiții pedoclimatice
Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară
Toleranță la arșiță și secetă

foarte mare
medie

Tehnologia de cultivare
Densitatea la irigat
Densitatea la neirigat
Adaptarea la minimum tillage

78 - 80.000 plante/hectar
70 - 75.000 plante/hectar
medie

Dezvoltarea plantelor
Vigoare la răsărire
Talia plantei
Inserția știuletelui (înălțimea)
Stay green
Viteza de pierdere a apei din bob

medie
210 - 240 cm
100 - 110 cm
mediu
foarte mare

Productivitatea
Potențial de producție

14 - 16 rânduri pe știulete
39 - 40 boabe pe rând
280 - 290 MMB la recoltare

> 10.000 kg/ha

Toleranța la
Cădere
Tăciunele comun (Ustilago maydis)
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)

foarte mare
foarte mare
foarte mare
foarte mare
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Hibrizi de porumb

SUPORTO

FAO 290

Suportă neplăcerile climatice

BENEFICII
• Hibrid simplu, extratimpuriu cu o perioadă de vegetație de 101-107 zile;
• Potențial bun de producție pentru grupa sa de maturitate;
• Recomandat pentru zonele colinare sau în cultura dublă, cu rezultate foarte
bune în nordul și centrul țării;
• Talie mică-medie a plantelor;
• Rezistență bună la principalele boli ale porumbului.

REZULTATE PRODUCȚIE 2019

Dâlga, CL

11,2 t/ha

Roman, NT

11,5 t/ha

Lovrin, TM

10,4 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE
Tipul hibridului
Tipul bobului

hibrid simplu
dentat

Adaptare la condiții pedoclimatice
Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară
Toleranță la arșiță și secetă

foarte mare
mare

Tehnologia de cultivare
Densitatea la irigat
Densitatea la neirigat
Adaptarea la minimum tillage

70 - 75.000 plante/hectar
60 - 65.000 plante/hectar
mare

Dezvoltarea plantelor
Vigoare la răsărire
Talia plantei
Inserția știuletelui (înălțimea)
Stay green
Viteza de pierdere a apei din bob

foarte mare
210 - 220 cm
90 - 100 cm
mediu
foarte mare

Productivitatea
Potențial de producție

16 - 18 rânduri pe știulete
36 - 40 boabe pe rând
300 - 320 MMB la recoltare
6

> 12.500 kg/ha

Toleranța la
Cădere
Tăciunele comun (Ustilago maydis)
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)

mare
foarte mare
foarte mare
foarte mare

www.saaten-union.ro

SURROUND

FAO 300

Indicatorul performanței timpurii

BENEFICII
• Prezintă avantajul unui stay green puternic;
• Hibrid dentat, recunoscut pentru performanțele pentru grupa sa de
maturitate;
• Toleranță la arșiță și secetă;
• Excelentă vigoare la răsărire cu o inserție adâncă a boabelor;
• Foarte bună toleranță la Helminthosporium turcicum și
Fusarium spp.

REZULTATE PRODUCȚIE 2019

Dâlga, CL

12,1 t/ha

Roman, NT

9,8 t/ha

Lovrin, TM

11,7 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE
Tipul hibridului
Tipul bobului

hibrid simplu
dentat

Adaptare la condiții pedoclimatice
Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară
Toleranță la arșiță și secetă

mare
foarte mare

Tehnologia de cultivare
Densitatea la irigat
Densitatea la neirigat
Adaptarea la minimum tillage

70 - 75000plante/hectar
65.000 plante/hectar
medie

Dezvoltarea plantelor
Vigoare la răsărire
Talia plantei
Inserția știuletelui (înălțimea)
Stay green
Viteza de pierdere a apei din bob

foarte mare
210 - 230 cm
110 - 120 cm
mare
foarte mare

Productivitatea
Potențial de producție

14 - 16 rânduri pe știulete
38 - 39 boabe pe rând
350 - 370 MMB la recoltare

> 12.000 kg/ha

Toleranța la
Cădere
Tăciunele comun (Ustilago maydis)
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)

mare
mare
mare
foarte mare
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Hibrizi de porumb
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Campion în fața secetei!

BENEFICII
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• Prezintă aparat foliar foarte bine dezvoltat și o capacitate de producție
ridicată în condiții extreme de secetă și arșiță;
• Destinat pentru toate zonele de cultură de porumb din România;
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• Răspunde foarte bine la densități ridicate;
• Inserția știuletelui este uniformă ceea ce ușurează recoltarea mecanizată;
• Genetică nouă, performantă, menită să înlocuiască hibrizii de generație
veche.

REZULTATE PRODUCȚIE 2019

Iași

12,8 t/ha

Timișoara

13,9 t/ha

Călărași

13,3 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE
Tipul hibridului
Tipul bobului

hibrid simplu
dentat

Adaptare la condiții pedoclimatice
Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară
Toleranță la arșiță și secetă

foarte mare
foarte mare

Tehnologia de cultivare
Densitatea la irigat
Densitatea la neirigat
Adaptarea la minimum tillage

70 - 75.000 plante/hectar
62 - 67.000 plante/hectar
mare

Dezvoltarea plantelor
Vigoare la răsărire
Talia plantei
Inserția știuletelui (înălțimea)
Stay green
Viteza de pierdere a apei din bob

foarte mare
240 - 260 cm
110 - 120 cm
mare
medie

Productivitatea
Potențial de producție

18 - 20 rânduri pe știulete
38 - 42 boabe pe rând
300 - 320 MMB la recoltare
8

> 14.000 kg/ha

Toleranța la
Cădere
Tăciunele comun (Ustilago maydis)
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)

foarte mare
foarte mare
foarte mare
medie

www.saaten-union.ro

SUM 305
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Beneficii fără sfârșit

BENEFICII

DRO

DROU

T

O

O

T

LE

GH

RA

NCE

NCE

UG

RA

• Hibrid semitimpuriu cu o polenizare foarte bună;
• Perioadă de vegetație de 120-125 zile;
• Talie medie cu inserție medie - înaltă a știuletelui;
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• Plantă viguroasă, cu foliaj bine dezvoltat cu o foarte bună rezistență la
frângere;
• Este recomandat pentru tehnologie intensivă, în toate zonele de cultură
unde suma temperaturilor active este de 1.200 C.

REZULTATE PRODUCȚIE 2019

Dâlga, CL

12,3 t/ha

Lovrin, TM

12,8 t/ha

Kogalniceanu, IS 11,4 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE
Tipul hibridului
Tipul bobului

hibrid simplu
dentat

Adaptare la condiții pedoclimatice
Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară
Toleranță la arșiță și secetă

mare
foarte mare

Tehnologia de cultivare
Densitatea la irigat
Densitatea la neirigat
Adaptarea la minimum tillage

65 - 70.000 plante/hectar
60 - 65.000 plante/hectar
foarte bună

Dezvoltarea plantelor
Vigoare la răsărire
Talia plantei
Inserția știuletelui (înălțimea)
Stay green
Viteza de pierdere a apei din bob

foarte mare
260 - 280 cm
125 - 140 cm
mare
medie

Productivitatea
Potențial de producție

16 - 18 rânduri pe știulete
41 - 42 boabe pe rând
340 - 350 MMB la recoltare

> 14.000 kg/ha

Toleranța la
Cădere
Tăciunele comun (Ustilago maydis)
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)

mare
foarte mare
mare
mare
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Hibrizi de porumb
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Replika Succesului la producție

BENEFICII
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• Replik face parte din ultima generație a hibrizilor de porumb Saaten Union;
• Are un start foarte bun în vegetație și dezvoltă plante compacte de talie
mică - medie cu rezistență la cădere;
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• Recomandat pentru producția de boabe;
• Inserția știuleților este medie și uniformă;
• Producții excepționale de peste 14.000 kg/ha în tehnologii intensive.

REZULTATE PRODUCȚIE 2019

Dâlga, CL

12,2 t/ha

Lovrin, TM

13,5 t/ha

Kogalniceanu, IS 11,4 t/ha
Caracal, OT

12,2 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE
Tipul hibridului
Tipul bobului

hibrid simplu
dentat

Adaptare la condiții pedoclimatice
Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară
Toleranță la arșiță și secetă

mare
foarte mare

Tehnologia de cultivare
Densitatea la irigat
Densitatea la neirigat
Adaptarea la minimum tillage

70 - 75.000 plante/hectar
60 - 65.000 plante/hectar
medie

Dezvoltarea plantelor
Vigoare la răsărire
Talia plantei
Inserția știuletelui (înălțimea)
Stay green
Viteza de pierdere a apei din bob

foarte mare
270 - 290 cm
120 - 130 cm
mediu
foarte mare

Productivitatea
Potențial de producție

16 - 18 rânduri pe știulete
37 - 39 boabe pe rând
310 - 320 MMB la recoltare
10

> 14.000 kg/ha

Toleranța la
Cădere
Tăciunele comun (Ustilago maydis)
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)

mare
foarte mare
foarte mare
foarte mare
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SUM 405

FAO 400

Ține ritmul producțiilor ridicate

BENEFICII
• Hibrid cu genetică de elită, semitardiv, cu o perioadă de vegetație de 125128 zile;
• Toleranță foarte ridicată față de tăciunele comun și bună față de pătarea
frunzelor și fuzarioza porumbului;
• Foarte bună rezistență la frângere și un randament foarte bun al producției
de boabe;
• Este recomandat în toate zonele de cultură unde suma temperaturilor
active este de cel puțin 1.400 C.

REZULTATE PRODUCȚIE 2019

Dâlga, CL

15,4 t/ha

Lovrin, TM

13,2 t/ha

Kogalniceanu, IS 13,6 t/ha
Caracal, OT

12,4 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE
Tipul hibridului
Tipul bobului

hibrid simplu
dentat

Adaptare la condiții pedoclimatice
Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară
Toleranță la arșiță și secetă

foarte mare
mare

Tehnologia de cultivare
Densitatea la irigat
Densitatea la neirigat
Adaptarea la minimum tillage

65 - 70.000 plante/hectar
55 - 60.000 plante/hectar
mare

Dezvoltarea plantelor
Vigoare la răsărire
Talia plantei
Inserția știuletelui (înălțimea)
Stay green
Viteza de pierdere a apei din bob

foarte mare
220 cm
105 cm
mediu
mare

Productivitatea
Potențial de producție

14 - 16 rânduri pe știulete
38 - 39 boabe pe rând
350 - 360 MMB la recoltare

> 14.000 kg/ha

Toleranța la
Cădere
Tăciunele comun (Ustilago maydis)
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)

mare
foarte mare
foarte mare
foarte mare
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Hibrizi de porumb

SUM 402

FAO 400

Valoare nutritivă ridicată pentru
consumul uman
BENEFICII
• Hibrid sticlos cu un potențial bun de producție având calitatea proteinelor
foarte bună datorită conținutului de lizină, metionină și triptofan. Perioadă
de vegetație de 125-130 zile;
• Prezintă o înaltă calitate a boabelor, fiind excelent atât pentru consumul
uman, cât și pentru hrana animalelor;
• Culoarea boabelor este galben-portocaliu intens;
• Capacitate foarte bună de producție în condiții de stres hidric și termic.

REZULTATE PRODUCȚIE 2019

Dâlga, CL

12,7 t/ha

Lovrin, TM

11,4 t/ha

Kogalniceanu, IS 12,1 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE
Tipul hibridului
Tipul bobului

hibrid simplu
sticlos

Adaptare la condiții pedoclimatice
Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară
Toleranță la arșiță și secetă

mare
mare

Tehnologia de cultivare
Densitatea la irigat
Densitatea la neirigat
Adaptarea la minimum tillage

65 - 70.000 plante/hectar
60 - 65.000 plante/hectar
mare

Dezvoltarea plantelor
Vigoare la răsărire
Talia plantei
Inserția știuletelui (înălțimea)
Stay green
Viteza de pierdere a apei din bob

mare
210 cm
100 cm
mediu
medie

Productivitatea
Potențial de producție

16 - 18 rânduri pe știulete
30 - 35 boabe pe rând
300 - 320 MMB la recoltare
12

> 12.000 kg/ha

Toleranța la
Cădere
Tăciunele comun (Ustilago maydis)
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)

foarte mare
mare
mare
mare

www.saaten-union.ro
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Atracția lanului productiv

BENEFICII
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• Hibrid nou cu genetică de elită, ce deține o toleranță deosebită la secetă;
• OS 4014 dezvoltă plante rustice, viguroase, ce asigură un randament
ridicate de boabe pe plantă;
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• Sistem radicular bine dezvoltat, ce explorează o suprafață mare de sol,
asigurându-i energie pentru producții ridicate;
• Poate fi folosit atât pentru producția de boabe, cât și pentru siloz;
• Pretabil și pentru semănatul timpuriu.

REZULTATE PRODUCȚIE 2019

Dâlga, CL

13,1 t/ha

Lovrin, TM

13,3 t/ha

Kogalniceanu, IS 13,8 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE
Tipul hibridului
Tipul bobului

hibrid simplu
dentat

Adaptare la condiții pedoclimatice
Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară
Toleranță la arșiță și secetă

foarte mare
foarte mare

Tehnologia de cultivare
Densitatea la irigat
Densitatea la neirigat
Adaptarea la minimum tillage

68 - 72.000 plante/hectar
60 - 65.000 plante/hectar
mică

Dezvoltarea plantelor
Vigoare la răsărire
Talia plantei
Inserția știuletelui (înălțimea)
Stay green
Viteza de pierdere a apei din bob

foarte mare
300 - 340 cm
130 - 160 cm
mediu
medie

Productivitatea
Potențial de producție

16 - 18 rânduri pe știulete
42 - 46 boabe pe rând
310 - 320 MMB la recoltare

> 14.000 kg/ha

Toleranța la
Cădere
Tăciunele comun (Ustilago maydis)
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)

bună
bună
medie
medie
13
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Hibrizi de porumb

ISH 510W

FAO 510

Culoarea profitului

BENEFICII
• Hibrid nou cu genetică de elită ce deține calități excelente pentru
alimentația umană;
• Bob și a rahis de culoare albă;
• Hibrid pretabil pentru cultura irigată;
• Pretabil pentru semănatul timpuriu și sistem intensiv;
• Pentru a-și păstra caracteristicile genetice ce-l recomandă pentru făină, trebuie
asigurat spațiul de izolare față de alte culturi de porumb, de minim 300 m.

REZULTATE PRODUCȚIE 2019
Dâlga, CL

9,5 t/ha

Lovrin, TM

8,7 t/ha

Kogalniceanu, IS 9,0 t/ha
IRIGAT
Dâlga, CL

15,5 t/ha

Lovrin, TM

14,8 t/ha

Kogalniceanu, IS 13,6 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE
Tipul hibridului
Tipul bobului

simplu
semidentat

Adaptare la condiții pedoclimatice
Toleranță la temperaturile scăzute din primăvară
Toleranță la arșiță și secetă

foarte mare
foarte mare

Tehnologia de cultivare
Densitatea la irigat
Densitatea la neirigat
Adaptarea la minimum tillage

68 - 72.000 plante/hectar
65 - 68.000 plante/hectar
mică

Dezvoltarea plantelor
Vigoare la răsărire
Talia plantei
Inserția știuletelui (înălțimea)
Stay green
Viteza de pierdere a apei din bob

foarte mare
240 - 260 cm
140 cm
mare
mică

Productivitatea
Potențial de producție

16 - 18 rânduri pe știulete
50 - 52 boabe pe rând
300 - 320 MMB la recoltare
14

> 14.000 kg/ha

Toleranța la
Cădere
Tăciunele comun (Ustilago maydis)
Putregaiul tulpinilor (Fusarium spp.)
Pătarea frunzelor (Helminthosporium turcicum)

bună
foarte bună
foarte bună
foarte bună

www.saaten-union.ro

SUR 204

FAO 280

Performanță pentru România

BENEFICII
• Hibrid timpuriu, viguros, înflorire timpurie, cu o perioadă de vegetație de
100-105 zile;
• Areal de cultivare cât mai larg ce îi oferă oportunități pentru diferite utilizări;
• SUR 204 este un hibrid stabil pretabil pentru producția de boabe;
• Capacitate bună de adaptare la stresul hidric și termic, mai ales în perioada
de înflorit și cea de umplere a bobului.
14 - 16 rânduri pe știulete
38 - 40 boabe pe rând
270 - 290 MMB la recoltare

ISH 303
Lider de producție din grupa 350

BENEFICII
• Hibrid timpuriu cu o genetică excelentă și vigoare excepțională la răsărire;
• Prezintă o toleranță deosebită la factorii de stres și o stare fitosanitară
bună;
• Perioadă de vegetație de 102-107 zile;
• Pretabil pentru semănatul timpuriu, recomandat pentru toate zonele de
cultură.

18 -20 rânduri pe știulete
40 - 42 boabe pe rând
300 - 320 MMB la recoltare

15

Hibrizi de porumb

OS 378

FAO 380

Sigur, sănătos și puternic
BENEFICII
• Hibrid simplu, semitimpuriu cu o perioadă de vegetație de 119-123 zile;
• Foarte bună stabilitate a producțiilor și o bună adaptare
pedo-climatică;
• Este recomandat în toate zonele de cultură unde suma  temperaturilor
active este mai mare de 1.200-1.400 C;
• Capacitate mare de pierdere a apei din bob, cu o stare fitosanitară
deosebită.
16 - 18 rânduri pe știulete
40 - 42 boabe pe rând
330 - 350 MMB la recoltare

OSSK 396

FAO 380

Excelență garantată
BENEFICII
• Hibrid semitimpuriu cu perioadă de vegetație de 120-124 de zile;
• Recomandat atât pentru producția de boabe, cât și pentru siloz;
• Potențial de producție foarte ridicat; răspunde favorabil la tehnologia
intensivă;
• Capacitate foarte bună de polenizare datorită coincidenței foarte bune la
înflorit.
• Este recomandat în toate zonele de cultură unde suma temperaturilor
active este între 1.200-1.400 C.
16 - 18 rânduri pe știulete
40 - 42 boabe pe rând
320 - 340 MMB la recoltare
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SUPERBIA

FAO 380

Superb în adevăratul sens al
cuvântului
BENEFICII
• Hibrid simplu, semitimpuriu cu productivitate mare;
• Perioadă de vegetație de 120-122 zile;
• Asigură producții caracterizate printr-un MMB ridicat și conținut sporit în
amidon;
• Rezistență foarte bună la Helminthosporium turcicum.

16 - 18 rânduri pe știulete
38 - 40 boabe pe rând
340 - 350 MMB la recoltare

SUR 307

FAO 410

Flexibil - Sigur - Productiv
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• Hibrid dentat ce prezintă adaptabilitate și stabilitate foarte bună a producțiilor;
T
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BENEFICII
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• Dry-down rapid corelat cu randament boabe/știulete ridicat;
• Răspunde favorabil tehnologiilor intensive, cu rezultate foarte bune în
diferite condiții pedoclimatice;
• Excelentă coincidență între înflorit și mătăsit;
• Potențial foarte mare de producție pentru grupa sa de maturitate mai mare
de 14 t/ha.

16 - 18 rânduri pe știulete
40 - 42 boabe pe rând
300 - 310 MMB la recoltare
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PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE HIBRIZILOR DE PORUMB

FAO

VI GOARE LA
RĂSĂRI RE

TO LER A N ȚA LA
SEC ETA ȘI A R ȘIȚĂ

POT EN Ț IA L
PR O D UCT IE BOA BE

MMB

N UMĂ R DE RĂN D U RI
PE ȘT I U L E T E

TONACJA

220

Medie

Foarte mare

> 10.000 kg/ha

270 - 295

14 - 16

KORYNT

220

Medie

Medie

> 10.000 kg/ha

280 - 290

14 - 16

SUPORTO

290

Foarte mare

Mare

> 12.500 kg/ha

300-320

16 - 18

SUR 204

280

Foarte mare

Foarte mare

> 12.000 kg/ha

270 - 290

14 - 16

SURROUND

300

Foarte mare

Foarte mare

> 12.000 kg/ha

350 - 370

14 - 16

ISH 303

350

Foarte mare

Foarte mare

> 14.000 kg/ha

300 - 320

18 - 20

320

Foarte mare

Foarte mare

> 14.000 kg/ha

300 - 320

18 - 20

SUM 305

370

Foarte mare

Foarte mare

> 14.000 kg/ha

340 - 350

16 - 18

OS 378

380

Foarte mare

Foarte mare

> 14.000 kg/ha

330 - 350

16 - 18

REPLIK

380

Mare

Foarte mare

> 15.000 kg/ha

310 - 320

16 - 18

OSKK 396

380

Foarte mare

Foarte mare

> 14.000 kg/ha

320 - 340

16 - 18

SUPERBIA

380

Foarte mare

Medie

> 13.000 kg/ha

340 - 350

16 - 18

SUM 405

400

Foarte mare

Mare

> 14.000 kg/HA

330 - 360

14 - 16

SUM 402

400

Mare

Mare

> 12.000 kg/HA

310 - 320

16 - 18

SUR 307

410

Foarte mare

Foarte mare

> 14.000 kg/HA

300 - 310

16 - 18

SPARTAN

18

NOU

OS 4014

NOU

420

Foarte mare

Mare

> 14.000 kg/HA

310 - 320

16 - 18

ISH 510W

NOU

510

Foarte mare

Foarte mare

> 14.000 kg/HA

300 - 320

16 - 18

AMELIORĂM PENTRU VIITOR

HIBRIZI
PORUMB

Spartan
Os 4014
ISH 510 W

WWW.SAATEN-UNION .RO

FII PROFESIONIST
ALEGÂND SEMINȚELE
SAATEN UNION
ROMÂNIA!
Doar împreună putem
atinge noi niveluri
de performanță în
agricultura românească.
Dragi parteneri,
Așa cum v-am obișnuit, și anul acesta, SAATEN UNION vine
către dumneavoastră cu cel mai mare portofoliu de semințe
din România și cu cele mai noi inovații în materie de culturi
de primăvară. Scopul nostru este să introducem pe piața
românească hibrizi competitivi de floarea-soarelui și porumb
capabili să reziste diverselor situații cu care vă confruntați an
de an, hibrizi care să genereze un nivel de producție ridicat
dar și o flexibilitate tehnologică corespunzătoare.

În campania de recoltat a anului 2019, la floarea-soarelui
s-au remarcat, așa cum ne și așteptam, noii hibrizi toleranți la
erbicide sulfonilureice, Alexa SU și Davero SU, hibrizi testați în
11 locații din România ce au atins o medie de 4100 kg/ha. La
capitolul performanță - menționam alți doi hibrizi remarcabili
și anume Marquesa CL - hibrid cu o producție medie de
4300 kg/ha în Vestul țării, acompaniat în sudul țării de Driver
CL - hibrid ce a înregistrat o medie de 4000 kg/ha.

Saaten Union România, compania cu cea mai mare varietate
de specii din România, are în portofoliul său hibrizi care pot
satisface nevoile oricărei exploatații agricole, oricărui fermier
și nu în ultimul rând - oricărui areal de cultură sau tip de
tehnologie aplicat.

În prezent, putem cu certitudine atesta că portofoliul de porumb
Saaten Union cuprinde produse de o calitate deosebită,
genetică performantă și produse generatoare de rezultate
însemnate ale producției. Aici discutăm despre hibrizi cu
potențial de producție foarte ridicat, hibrizi toleranți la secetă
și arșiță, hibrizi de porumb cu destinații speciale, precum SUM
402, dar și noua specialitate ISH 510 W.

Deoarece dorim să venim în întâmpinarea clientului nostru cu
produse excepționale și rezultate pe măsură, în departamentul
de ameliorare din cadrul companiei Saaten Union se muncește
asiduu zi de zi, satisfacerea și preîntâmpinarea diferitelor
probleme ale fermierului fiindu-ne prioritară. În acest context,
ameliorarea are ca obiectiv identificarea și multiplicarea
materialului genetic cu o stare fitosanitară ridicată și un nivel
de producție competitiv, astfel încât să se asigure o creștere
remarcabilă a producției dar în același timp și rentabilitatea
exploatației agricole în cauză.
În ceea ce privește portofoliul de floarea-soarelui, toate
tehnologiile de cultură sunt acoperite de hibrizi performanți,
cu o genetică de top și o rezistență completă împotriva
principalelor boli ale culturii de floarea-soarelui din România.

În acest sens, dorim să vă amintim ca pentru alegerea unui
hibrid de porumb corespunzător așteptărilor dumneavoastră,
este important să luați în considerare zona, tipul de sol, epoca
de semănat, perioada optimă de recoltat, destinația producției
cât și alte caractere agronomice.
În încheiere, menționăm că portofoliul companiei Saaten Union
este îmbogățit anul acesta cu doi hibrizi noi, Spartan și OS 4014,
hibrizi noi pe piață, cu o genetică nouă, ce au performat atât în
câmpurile noastre de testare, cât și în câmpurile fermierilor.
Un parteneriat strâns cu echipa Saaten Union România este cheia
către alegerea potrivită pentru ferma dumneavoastră. Noi vӑ
oferim un parteneriat solid, bazat pe încredere și profesionalism.

Ing. Ionuț BĂRBULESCU
Director Cercetare-Dezvoltare,
Floarea-Soarelui și Porumb,
SAATEN UNION ROMÂNIA
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SURPRISE CL PLUS
Timpuriul care îți aduce marea
surpriză
BENEFICII
• Hibrid timpuriu adaptat tehnologiei Clearfield® Plus;
• Grad ridicat de autofertilitate pe calatidiu;
• Asigură producții ridicate și stabile în toate zonele de cultură al
florii-soarelui;
• Stabilitate remarcabilă în toate condițiile pedoclimatice din România;
• Are o dublă utilizare, fiind recomandat și pentru cultura a II-a.

REZULTATE PRODUCȚIE 2019

Dâlga, CL

3,8 t/ha

Lovrin, TM

3,1 t/ha

Costești, IS

3,7 t/ha

Caracal, OT

2,9 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE
Înflorire
Maturitate
Perioada de vegetație (zile)

timpurie
timpurie
95 - 100 zile

Adaptare climatică
Toleranță la arșiță și secetă
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei

bună
foarte bună

Tehnologia de cultivare
Densitatea la neirigat
Toleranță la erbicidele pe bază de Imazamox

65 - 68.000 plante/hectar
tolerant

Morfologia plantei
Vigoare la răsărire
Înălțimea plantei
Poziția calatidiului

bună
150 - 155 cm
semi-înclinată

Producție
Masa hectolotrică
Conținut ulei
MMB

37 - 39 kg/hl
43 - 45 %
60 - 62 g

Toleranța la boli
Putregai ( Sclerotinia Sclerotiorum)
Patarea bruna ( Phomopsis Helianthi)
Mana ( Plasmopara Halstedii)
Lupoaie ( Orobanche spp.)

foarte mare
medie
foarte mare - la toate rasele din România
sensibil - a se aplica Imazamox obligatoriu
21

Hibrizi de floarea-soarelui

PARAISO 1.000
CL PLUS
1.000 de motive ca să îl cumperi
BENEFICII
• Recomandat a fi cultivat în tehnologia Clearfield® Plus;
• Foarte bună rezistență la principalele boli ale florii-soarelui;
• Hibrid compact cu aspect foarte plăcut;
• Este recomandat în toate zonele de cultură ale florii-soarelui; prin aplicarea
tehnologiei Clearfield® Plus se obține o combatere mai eficace a buruienilor
precum și combaterea Orobanche spp. (toate rasele).

REZULTATE PRODUCȚIE 2019

Dâlga, CL

4,3 t/ha

Lovrin, TM

4,1 t/ha

Costești, IS

3,8 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE
Înflorire
Maturitate
Perioada de vegetație (zile)

semitardivă
semitardivă
109 - 114 zile

Adaptare climatică
Toleranță la arșiță și secetă
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei

foarte bună
foarte bună

Tehnologia de cultivare
Densitatea la neirigat
Toleranță la erbicidele pe bază de Imazamox

60.000 plante/hectar
tolerant

Morfologia plantei
Vigoare la răsărire
Înălțimea plantei
Poziția calatidiului

bună
150 - 160 cm
semi-înclinată

Producție
Masa hectolotrică
Conținut ulei
MMB

40 - 42 kg/hl
49 - 50 %
56 - 58 g

Toleranța la boli
Putregai ( Sclerotinia Sclerotiorum)
Patarea bruna ( Phomopsis Helianthi)
Mana ( Plasmopara Halstedii)
Lupoaie ( Orobanche spp.)
22

foarte mare
medie
foarte mare - la toate rasele din România
sensibil - a se aplica Imazamox obligatoriu
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LUCIA CL PLUS
Alături de fermier pentru producții
bune
BENEFICII
• Tehnologie Clearfield® Plus;
• Hibrid cu plasticitate ecologică deosebită;
• Pachet genetic cu rezistență sporită la boli;
• Este recomandat în toate zonele de cultură ale florii-soarelui; prin aplicarea
tehnologiei Clearfield® Plus se obține o combatere mai eficace a buruienilor
precum și combaterea Orobanche spp. (toate rasele).

REZULTATE PRODUCȚIE 2019

Dâlga, CL

4,5 t/ha

Lovrin, TM

3,7 t/ha

Costești, IS

3,9 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE
Înflorire
Maturitate
Perioada de vegetație (zile)

semitardivă
semitardivă
108 - 110 zile

Adaptare climatică
Toleranță la arșiță și secetă
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei

bună
foarte bună

Tehnologia de cultivare
Densitatea la neirigat
Toleranță la erbicidele pe bază de Imazamox

60.000 plante/hectar
tolerant

Morfologia plantei
Vigoare la răsărire
Înălțimea plantei
Poziția calatidiului

bună
160 - 170 cm
înclinată

Producție
Masa hectolotrică
Conținut ulei
MMB

39 - 41 kg/hl
49 - 50 %
55 - 60 g

Toleranța la boli
Putregai ( Sclerotinia Sclerotiorum)
Patarea bruna ( Phomopsis Helianthi)
Mana ( Plasmopara Halstedii)
Lupoaie ( Orobanche spp.)

medie
medie
foarte mare - la toate rasele din România
sensibil - a se aplica Imazamox obligatoriu
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Hibrizi de floarea-soarelui

GOLDY IR
Primul la semănat, primul la cântar

BENEFICII
• Hibrid nou, pretabil și pentru semănat târziu sau cultura a II-a, cu o
timpurietate care îi oferă plasticitate ridicată;
• Goldy - IR dezvoltă plante de talie mică;
• Toleranță ridicată la cădere iar poziția semi-înclinată a calatidiului ușurează
procesul de recoltare.

REZULTATE PRODUCȚIE 2019

Dâlga, CL

3,8 t/ha

Lovrin, TM

3,1 t/ha

Costești, IS

3,6 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE
Înflorire
Maturitate
Perioada de vegetație (zile)

timpuriu
timpuriu
98 - 102 zile

Adaptare climatică
Toleranță la arșiță și secetă
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei

foarte bună
foarte bună

Tehnologia de cultivare
Densitatea la neirigat
Toleranță la erbicidele pe bază de Imazamox

65 - 68.000 plante/hectar
tolerant

Morfologia plantei
Vigoare la răsărire
Înălțimea plantei
Poziția calatidiului

foarte bună
150 cm
semi - înclinată

Producție
Masa hectolotrică
Conținut ulei
MMB

44 - 46 kg/hl
45 - 46 %
55 - 65 g

Toleranța la boli
Putregai ( Sclerotinia Sclerotiorum)
Patarea bruna ( Phomopsis Helianthi)
Mana ( Plasmopara Halstedii)
Lupoaie ( Orobanche spp.)
24

medie
medie
foarte mare - la toate rasele din România
sensibil - a se aplica Imazamox obligatoriu
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SUBELLA CL
Te încântă la recoltatul timpuriu

BENEFICII
• Hibrid semitimpuriu cu genetică de ultimă generație;
• Productivitate remarcabilă pentru grupa sa de maturitate;
• Prezintă o excelentă toleranță la stresul hidric și termic;
• Hibrid cu profil linoleic ridicat;
• SUBELLA CL este recomandat în toate condițiile de cultură din România și
poate fi semănat în toate zonele de cultură ale florii-soarelui.

REZULTATE PRODUCȚIE 2019

Dâlga, CL

4,1 t/ha

Lovrin, TM

3,8 t/ha

Costești, IS

4,0 t/ha

Caracal, OT

4,1 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE
Înflorire
Maturitate
Perioada de vegetație (zile)

timpurie
semitimpurie
98 - 104 zile

Adaptare climatică
Toleranță la arșiță și secetă
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei

foarte bună
foarte bună

Tehnologia de cultivare
Densitatea la neirigat
Toleranță la erbicidele pe bază de Imazamox

55 - 60.000 plante/hectar
tolerant

Morfologia plantei
Vigoare la răsărire
Înălțimea plantei
Poziția calatidiului

foarte bună
150 - 160 cm
înclinată

Producție
Masa hectolotrică
Conținut ulei
MMB

40 - 42 kg/hl
48 - 50 %
58 - 61 g

Toleranța la boli
Putregai ( Sclerotinia Sclerotiorum)
Patarea bruna ( Phomopsis Helianthi)
Mana ( Plasmopara Halstedii)
Lupoaie ( Orobanche spp.)

foarte mare
foarte mare
foarte mare - la toate rasele din România
sensibil - a se aplica Imazamox obligatoriu
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Hibrizi de floarea-soarelui

PUNTASOL CL
Umple carul

BENEFICII
• Hibrid semitimpuriu, adaptat tehnologiei Clearfield®;
• Tolerant la temperaturile scăzute din primăvară;
• Genetică cu potențial ridicat de producție ce deține un grad ridicat de
adaptabilitate pentru toate zonele de cultură ale florii-soarelui;
• Capacitate de producție ridicată și constantă în toate zonele de cultură din
România.

REZULTATE PRODUCȚIE 2019

Dâlga, CL

3,7 t/ha

Lovrin, TM

4,0 t/ha

Costești, IS

3,8 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE
Înflorire
Maturitate
Perioada de vegetație (zile)

semitimpurie
semitimpurie
106 - 109 zile

Adaptare climatică
Toleranță la arșiță și secetă
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei

bună
foarte bună

Tehnologia de cultivare
Densitatea la neirigat
Toleranță la erbicidele pe bază de Imazamox

60.000 plante/hectar
tolerant

Morfologia plantei
Vigoare la răsărire
Înălțimea plantei
Poziția calatidiului

bună
160 - 170 cm
înclinată

Producție
Masa hectolotrică
Conținut ulei
MMB

45 - 46 kg/hl
40 - 44 %
49 - 52 g

Toleranța la boli
Putregai ( Sclerotinia Sclerotiorum)
Patarea bruna ( Phomopsis Helianthi)
Mana ( Plasmopara Halstedii)
Lupoaie ( Orobanche spp.)
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medie
medie
foarte mare - la toate rasele din România
sensibil - a se aplica Imazamox obligatoriu
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DRIVER CL
Avantajos și în condiții extensive

BENEFICII
• Hibrid semi-tardiv, uniform cu un aspect foarte plăcut în câmp;
• Pretabilitate mare în condiții dificile de cultură, precum și pe soluri mai
slabe;
• În condiții dificile de cultură este foarte productiv;
• În condiții propice de cultură s-a remarcat prin stabilitatea producției;
• Grad ridicat de autofertilitate pe calatidiu.

REZULTATE PRODUCȚIE 2019

Dâlga, CL

4,7 t/ha

Lovrin, TM

4,2 t/ha

Costești, IS

4,0 t/ha

Caracal, OT

3,6 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE
Înflorire
Maturitate
Perioada de vegetație (zile)

semitimpurie
semitimpurie
105 - 110 zile

Adaptare climatică
Toleranță la arșiță și secetă
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei

bună
bună

Tehnologia de cultivare
Densitatea la neirigat
Toleranță la erbicidele pe bază de Imazamox

65.000 plante/hectar
tolerant

Morfologia plantei
Vigoare la răsărire
Înălțimea plantei
Poziția calatidiului

bună
150 - 160 cm
înclinată

Producție
Masa hectolotrică
Conținut ulei
MMB

40 - 42 kg/hl
44 - 46 %
57 - 59 g

Toleranța la boli
Putregai ( Sclerotinia Sclerotiorum)
Patarea bruna ( Phomopsis Helianthi)
Mana ( Plasmopara Halstedii)
Lupoaie ( Orobanche spp.)

medie
medie
foarte mare - la toate rasele din România
sensibil - a se aplica Imazamox obligatoriu
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Hibrizi de floarea-soarelui

SURFER CL
Valuri uriașe în siloz

BENEFICII
• Hibrid nou pretabil pentru toate zonele de cultură din Romania;
• Dezvoltă plante de talie medie;
• Potențial de producție bun în condiții de secetă și arșiță;
• Toleranță ridicată față de principalele boli ale florii-soarelui.

REZULTATE PRODUCȚIE 2019

Dâlga, CL

3,4 t/ha

Lovrin, TM

3,6 t/ha

Costești, IS

3,1 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE
Înflorire
Maturitate
Perioada de vegetație (zile)

timpurie
semitimpurie
110 - 112 zile

Adaptare climatică
Toleranță la arșiță și secetă
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei

foarte bună
foarte bună

Tehnologia de cultivare
Densitatea la neirigat
Toleranță la erbicidele pe bază de Imazamox

65.000 plante/hectar
tolerant

Morfologia plantei
Vigoare la răsărire
Înălțimea plantei
Poziția calatidiului

foarte bună
180 cm
semi - înclinată

Producție
Masa hectolotrică
Conținut ulei
MMB

46 kg/hl
45 - 46 %
60 g

Toleranța la boli
Putregai ( Sclerotinia Sclerotiorum)
Patarea bruna ( Phomopsis Helianthi)
Mana ( Plasmopara Halstedii)
Lupoaie ( Orobanche spp.)
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mare
mare
foarte mare - la toate rasele din România
sensibil - a se aplica Imazamox obligatoriu
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MARQUESA CL
Pentru că ameliorarea evoluează

BENEFICII
• Hibrid semitardiv cu genetică de elită ce dezvoltă plante de talie mică
rezistente la cădere;
• Marquesa CL are un potențial foarte mare de producție în tehnologii
intensive și condiții propice culturii;
• Toleranță bună la secetă și arșiță;
• Pachet genetic de excepție ce îi conferă rezistență la cele mai importante
boli ale florii-soarelui: Sclerotinia Sclerotiorum, Phomopsis Helianthi și
Verticillium spp.

REZULTATE PRODUCȚIE 2019

Dâlga, CL

4,4 t/ha

Lovrin, TM

4,3 t/ha

Costești, IS

4,1 t/ha

Caracal, OT

4,0 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE
Înflorire
Maturitate
Perioada de vegetație (zile)

semitardivă
semitardivă
105 - 110 zile

Adaptare climatică
Toleranță la arșiță și secetă
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei

bună
bună

Tehnologia de cultivare
Densitatea la neirigat
Toleranță la erbicidele pe bază de Imazamox

58 - 60.000 plante/hectar
tolerant

Morfologia plantei
Vigoare la răsărire
Înălțimea plantei
Poziția calatidiului

bună
150 - 160 cm
înclinată

Producție
Masa hectolotrică
Conținut ulei
MMB

40 - 42 kg/hl
44 - 46 %
57 - 59 g

Toleranța la boli
Putregai ( Sclerotinia Sclerotiorum)
Patarea bruna ( Phomopsis Helianthi)
Mana ( Plasmopara Halstedii)
Lupoaie ( Orobanche spp.)

medie
medie
foarte mare - la toate rasele din România
sensibil - a se aplica Imazamox obligatoriu
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Hibrizi de floarea-soarelui

SURIMI CL
În condiții dificile este premiant

BENEFICII
• Hibrid de genetică nouă, având un potențial foarte bun de producție;
• Foarte stabil în diferite areale de cultură, având un potențial ridicat de
compensare;
• Rezistență mare la cădere și frângere;
• Prezintă un grad ridicat de autofertilitate pe calatidiu;
• Recomandat pentru toate arealele de cultură ale florii-soarelui, iar în
condiții dificile este cel mai productiv.

REZULTATE PRODUCȚIE 2019

Dâlga, CL

4,2 t/ha

Lovrin, TM

3,9 t/ha

Costești, IS

3,8 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE
Înflorire
Maturitate
Perioada de vegetație (zile)

semitardivă
semitardivă
105 - 110 zile

Adaptare climatică
Toleranță la arșiță și secetă
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei

bună
bună

Tehnologia de cultivare
Densitatea la neirigat
Toleranță la erbicidele pe bază de Imazamox

58 - 60.000 plante/hectar
tolerant

Morfologia plantei
Vigoare la răsărire
Înălțimea plantei
Poziția calatidiului

bună
150 - 160 cm
înclinată

Producție
Masa hectolotrică
Conținut ulei
MMB

40 - 42 kg/hl
44 - 46 %
57 - 59 g

Toleranța la boli
Putregai ( Sclerotinia Sclerotiorum)
Patarea bruna ( Phomopsis Helianthi)
Mana ( Plasmopara Halstedii)
Lupoaie ( Orobanche spp.)
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medie
medie
foarte mare - la toate rasele din România
sensibil - a se aplica Imazamox obligatoriu
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PARAISO 102 CL
Numărul 1 în vânzări

BENEFICII
• Toleranță bună la secetă precum și la principalele boli ale florii-soarelui;
• Producții stabile și constante în toate zonele de cultură ale florii-soarelui
din România;
• Este recomandat în toate zonele de cultură ale florii-soarelui; prin aplicarea
tehnologiei Clearfield® se va obține o cultură liberă de principalele boli și
Orobanche spp. (toate rasele).

REZULTATE PRODUCȚIE 2019

Dâlga, CL

4,5 t/ha

Lovrin, TM

4,3 t/ha

Costești, IS

4,2 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE
Înflorire
Maturitate
Perioada de vegetație (zile)

semitardivă
semitardivă
109 - 114 zile

Adaptare climatică
Toleranță la arșiță și secetă
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei

bună
bună

Tehnologia de cultivare
Densitatea la neirigat
Toleranță la erbicidele pe bază de Imazamox

58 - 60.000 plante/hectar
tolerant

Morfologia plantei
Vigoare la răsărire
Înălțimea plantei
Poziția calatidiului

bună
160 - 170 cm
înclinată

Producție
Masa hectolotrică
Conținut ulei
MMB

40 - 42 kg/hl
43 - 45 %
50 - 55 g

Toleranța la boli
Putregai ( Sclerotinia Sclerotiorum)
Patarea bruna ( Phomopsis Helianthi)
Mana ( Plasmopara Halstedii)
Lupoaie ( Orobanche spp.)

medie
medie
foarte mare - la toate rasele din România
sensibil - a se aplica Imazamox obligatoriu
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Hibrizi de floarea-soarelui

VICTORY CL
Victorios în condiții dificile

BENEFICII
• Hibrid nou pretabil în tehnologii extensive;
• Victory CL dezvoltă plante de talie medie - înaltă;
• Este un hibrid tardiv cu potențial ridicat de producție, chiar și în condiții de
stres;
• Calatidii cu bractee închise la maturitate, ce îi conferă o «apărare» mai
bună împotriva păsărilor, precum și evitarea acțiunii directe a soarelui;
• Toleranță bună împotriva putregaiului alb - Sclerotinia.

REZULTATE PRODUCȚIE 2019

Dâlga, CL

3,3 t/ha

Lovrin, TM

4,1 t/ha

Costești, IS

3,4 t/ha

Caracal, OT

3,9 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE
Înflorire
Maturitate
Perioada de vegetație (zile)

tardivă
tardivă
105 - 117 zile

Adaptare climatică
Toleranță la arșiță și secetă
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei

foarte bună
medie

Tehnologia de cultivare
Densitatea la neirigat
Toleranță la erbicidele pe bază de Imazamox

60.000 plante/hectar
tolerant

Morfologia plantei
Vigoare la răsărire
Înălțimea plantei
Poziția calatidiului

foarte bună
165 - 178 cm
semi-înclinată

Producție
Masa hectolotrică
Conținut ulei
MMB

44 - 46 kg/hl
45 - 46 %
65 - 70 g

Toleranța la boli
Putregai ( Sclerotinia Sclerotiorum)
Patarea bruna ( Phomopsis Helianthi)
Mana ( Plasmopara Halstedii)
Lupoaie ( Orobanche spp.)
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mare
mare
foarte mare - la toate rasele din România
sensibil - a se aplica Imazamox obligatoriu
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SUNTEC HO CL
O floare de nivel High Tech

BENEFICII
• Hibrid high-oleic;
• Hibrid semitardiv cu o genetică excepțională, potențial bun de producție și
excelentă toleranță la secetă și arșiță;
• Plante de talie joasă/medie ce au rezistență bună la toate rasele de mană
existente în România;
• Rezistență la cădere și frângere;
• Se recomandă o distanță de izolare de 300 - 500 m.

REZULTATE PRODUCȚIE 2019

Dâlga, CL

4,0 t/ha

Lovrin, TM

3,2 t/ha

Costești, IS

3,7 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE
Înflorire
Maturitate
Perioada de vegetație (zile)

semitardiv
semitardiv
107 - 113 zile

Adaptare climatică
Toleranță la arșiță și secetă
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei

bună
medie

Tehnologia de cultivare
Densitatea la neirigat
Toleranță la erbicidele pe bază de Imazamox

60.000 plante/hectar
tolerant

Morfologia plantei
Vigoare la răsărire
Înălțimea plantei
Poziția calatidiului

bună
165 cm
semi-înclinată

Producție
Masa hectolotrică
Conținut ulei
MMB

39 - 41 kg/hl
45 - 46 %
65 - 70 g

Toleranța la boli
Putregai ( Sclerotinia Sclerotiorum)
Patarea bruna ( Phomopsis Helianthi)
Mana ( Plasmopara Halstedii)
Lupoaie ( Orobanche spp.)

mare
mare
foarte mare - la toate rasele din România
sensibil - a se aplica Imazamox obligatoriu
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Hibrizi de floarea-soarelui

ALEXA SU
Vârful producțiilor

BENEFICII
• Toleranță bună la secetă și arșiță precum și la principalele boli                    
ale florii-soarelui;
• Maturitate semitimpurie, rezistență la cădere și frângere;
• Este recomandat în toate zonele de cultură ale florii-soarelui;
• Toleranță genetică la cădere si frângere;
• Prezintă toleranță ridicată la Orobanche spp. de la rasa A-F.

REZULTATE PRODUCȚIE 2019

Dâlga, CL

4,6 t/ha

Lovrin, TM

3,8 t/ha

Costești, IS

4,1 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE
Înflorire
Maturitate
Perioada de vegetație (zile)

semitimpuriu
semitimpuriu
115 zile

Adaptare climatică
Toleranță la arșiță și secetă
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei

bună
bună

Tehnologia de cultivare
Densitatea la neirigat
Toleranță la erbicidele pe bază de tribenuron-metil

60 - 65.000 plante/hectar
tolerant

Morfologia plantei
Vigoare la răsărire
Înălțimea plantei
Poziția calatidiului

bună
165 cm
înclinată

Producție
Masa hectolotrică
Conținut ulei
MMB

39 - 41 kg/hl
45 - 48 %
57 - 60 g

Toleranța la boli
Putregai ( Sclerotinia Sclerotiorum)
Patarea bruna ( Phomopsis Helianthi)
Mana ( Plasmopara Halstedii)
Lupoaie ( Orobanche spp.)
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foarte mare
foarte mare
foarte mare
rasa A-F
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DAVERO SU
Spune DA inovației în regim sulfo

BENEFICII
• Toleranță bună la secetă precum și la principalele boli ale florii-soarelui;
• Maturitate semitimpurie, rezistență la cădere și frângere;
• Este recomandat în toate zonele de cultură ale florii-soarelui;
• Prezinta toleranta ridicata la Orobanche spp. de la rasa A-F;
• Pretabil pentru toate tehnologiile de cultură;
• Prezintă stabilitate în orice condiții.

REZULTATE PRODUCȚIE 2019

Dâlga, CL

3,9 t/ha

Lovrin, TM

3,4 t/ha

Costești, IS

3,5 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE
Înflorire
Maturitate
Perioada de vegetație (zile)

semitimpuriu
semitimpuriu
118 zile

Adaptare climatică
Toleranță la arșiță și secetă
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei

bună
bună

Tehnologia de cultivare
Densitatea la neirigat
Toleranță la erbicidele pe bază de tribenuron-metil

65.000 plante/hectar
tolerant

Morfologia plantei
Vigoare la răsărire
Înălțimea plantei
Poziția calatidiului

bună
170 cm
înclinată

Producție
Masa hectolotrică
Conținut ulei
MMB

39 - 41 kg/hl
45 - 48 %
57 - 60 g

Toleranța la boli
Putregai ( Sclerotinia Sclerotiorum)
Patarea bruna ( Phomopsis Helianthi)
Mana ( Plasmopara Halstedii)
Lupoaie ( Orobanche spp.)

foarte mare
foarte mare
foarte mare
rasa A-F
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Hibrizi de floarea-soarelui

MIRANDA SU
Profiturile bune nu se uită

BENEFICII
• Hibrid semitimpuriu care se utilizează în cadrul tehnologiei pe bază de
tribenuron-metil;
• Semitimpuriu, cu rezistență genetică la parazitul Orobanche spp. rasele A-E;
• Pachetul genetic include și o toleranță foarte bună la principalele boli ale
florii-soarelui;
• Toleranță remarcabilă în condiții de stres hidric și termic.

REZULTATE PRODUCȚIE 2019

Dâlga, CL

4,5 t/ha

Lovrin, TM

3,9 t/ha

Costești, IS

3,8 t/ha

Caracal, OT

4,0 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE
Înflorire
Maturitate
Perioada de vegetație (zile)

semitimpurie
semitimpurie
107 - 110 zile

Adaptare climatică
Toleranță la arșiță și secetă
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei

foarte bună
medie

Tehnologia de cultivare
Densitatea la neirigat
Toleranță la erbicidele pe bază de Imazamox

60.000 plante/hectar
tolerant

Morfologia plantei
Vigoare la răsărire
Înălțimea plantei
Poziția calatidiului

bună
170 - 185 cm
înclinată

Producție
Masa hectolotrică
Conținut ulei
MMB

40 - 42 kg/hl
44 - 46 %
61 - 63 g

Toleranța la boli
Putregai ( Sclerotinia Sclerotiorum)
Patarea bruna ( Phomopsis Helianthi)
Mana ( Plasmopara Halstedii)
Lupoaie ( Orobanche spp.)
36

foarte mare
mare
foarte mare - la toate rasele din România
rasele A-E
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VELKO
Kilograme în plus

BENEFICII
• Toleranță ridicată față de principalele boli ale florii-soarelui;
• Potențial de producție bun pentru grupa sa de maturitate;
• Dezvoltare omogenă a plantelor corelată cu maturitatea timpurie;
• Hidrid convențional semitimpuriu.

REZULTATE PRODUCȚIE 2019

Dâlga, CL

4,1 t/ha

Lovrin, TM

3,8 t/ha

Costești, IS

3,4 t/ha

CARACTERISTICI GENERALE
Înflorire
Maturitate
Perioada de vegetație (zile)

semitimpuriu
semitimpuriu
107 - 110 zile

Adaptare climatică
Toleranță la arșiță și secetă
Toleranță la cădere sau frângere a tulpinilor/ plantei

foarte bună
foarte bună

Tehnologia de cultivare
Densitatea la neirigat
65.000 plante/hectar
Toleranță la erbicidele pe bază de imazamox și tribenuron-metil non-tolerant
Morfologia plantei
Vigoare la răsărire
Înălțimea plantei
Poziția calatidiului

bună
180 cm
înclinată

Producție
Masa hectolotrică
Conținut ulei
MMB

39 - 41 kg/hl
45 - 48 %
65 g

Toleranța la boli
Putregai ( Sclerotinia Sclerotiorum)
Patarea bruna ( Phomopsis Helianthi)
Mana ( Plasmopara Halstedii)
Lupoaie ( Orobanche spp.)

foarte mare
foarte mare
foarte mare
rasele A-E
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Hibrizi de floarea-soarelui

SUNFLORA CL
Floarea de suflet a fermierului
BENEFICII
• Toleranță ridicată față de principalele boli ale florii-soarelui;
• Potențial de producție ridicat;
• Dezvoltare uniformă a plantelor corelată cu maturitatea timpurie;
• Este recomandat în toate zonele de cultură ale florii-soarelui; prin aplicarea
tehnologiei Clearfield® se va obține o cultură liberă de principalele buruieni
și Orobanche spp.

CARACTERISTICI GENERALE
Înflorire
Maturitate
Perioada de vegetație (zile)

semitimpuriu
semitardiv
105 - 107 zile

Tehnologia de cultivare
Densitatea la neirigat
Toleranță la erbicidele pe bază de imazamox

60.000 plante/hectar
tolerant

TAMARA CL
Și seceta îl lasă în pace
BENEFICII
• Toleranță bună la secetă precum și la principalele boli ale florii-soarelui;
• Maturitate semitimpurie, rezistență la cădere și frângere;
• Hibrid ce deține un pachet genetic valoros;
• Este recomandat în toate zonele de cultură ale florii-soarelui; prin aplicarea
tehnologiei Clearfield® se va obține o cultură liberă de principalele buruieni
și Orobanche spp.

CARACTERISTICI GENERALE
Înflorire
Maturitate
Perioada de vegetație (zile)

semitardiv
semitardiv
107 - 113 zile

Tehnologia de cultivare
Densitatea la neirigat
Toleranță la erbicidele pe bază de imazamox

38

65.000 plante/hectar
tolerant
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PANDORA CL PLUS
Puternică și stabilă, contracarează
orice obstacol
BENEFICII
• Hibrid nou pretabil in tehnologii extensive;
• Pandora CL Plus dezvoltă plante de talie medie - înaltă;
• Capacitate autopolenizare foarte ridicată;
• Hibrid nou de floarea-soarelui care a dovedit un potențial ridicat de
producție în toate centrele de testare, precum și în loturile demostrative.

CARACTERISTICI GENERALE
Înflorire
Maturitate
Perioada de vegetație (zile)

semitardiv
semitardiv
105 - 112 zile

Tehnologia de cultivare
Densitatea la neirigat
Toleranță la erbicidele pe bază de imazamox

65.000 plante/hectar
tolerant

LAGUNA SU
Puterea de a surprinde
BENEFICII
• Hibrid semi-tardiv de generație nouă;
• Potențial de producție ridicat în cadrul tehnologiei cu erbicidele pe bază de
tribenuron-metil;
• Este recomandat în toate zonele de cultură ale florii-soarelui.

CARACTERISTICI GENERALE
Înflorire
Maturitate
Perioada de vegetație (zile)

semitardiv
semitardiv
112 - 116 zile

Tehnologia de cultivare
Densitatea la neirigat
Toleranță la erbicidele pe bază de tribenuron-metil

60 - 65.000 plante/hectar
tolerant
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Hibrizi de floarea-soarelui

PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE HIBRIZILOR DE FLOAREA-SOARELUI

TEHNOLOGIE

MATURITAT E

IN Ă LȚ IMEA
PLA N T EI (C M)

TO LER A N ȚĂ LA
SEC ETĂ ȘI A R ȘIȚĂ

POZIȚ IE
CA LAT ID IU

TO LE RAN ȚĂ L A
SC L E ROT I N I A

SURPRISE CL PLUS

Clearfield Plus

Timpurie

150 - 155 cm

Bună

Semi-înclinată

Foarte mare

PARAISO 1.000
CL PLUS

Clearfield Plus

Semitardiv

150 - 160 cm

Foarte bună

Semi-înclinată

Foarte mare

LUCIA CL PLUS

Clearfield Plus

Semitardiv

160 - 170 cm

Bună

Înclinată

Medie

PANDORA CL PLUS

Clearfield Plus

Semitardiv

180 cm

Bună

Înclinată

Foarte mare

Tolerant la
Imazamox

Timpurie

150 cm

Foarte bună

Semi-înclinată

Mare

SUBELLA CL

Clearfield

Semitimpurie

150 - 160 cm

Foarte bună

Înclinată

Foarte mare

PUNTASOL CL

Clearfield

Semitimpurie

160 - 170 cm

Bună

Înclinată

Medie

DRIVER CL

Clearfield

Semitardiv

150 - 160 cm

Bună

Înclinată

Medie

MARQUESA CL

Clearfield

Semitardiv

150 - 160 cm

Bună

Înclinată

Medie

SURIMI CL

Clearfield

Semitardiv

150 - 160 cm

Bună

Înclinată

Medie

SURFER CL

Clearfield

Semitimpurie

180 cm

Foarte bună

Semi-înclinată

Mare

PARAISO 120 CL

Clearfield

Semitardiv

160 - 170 cm

Bună

Înclinată

Medie

VICTORY CL

Clearfield

Tardiv

165 - 178 cm

Foarte bună

Semi-înclinată

Mare

SUNTEC HO CL

High-Oleic
Clearfield

Semitardiv

165 cm

Bună

Semi-înclinată

Mare

SUNFLORA CL

Clearfield

Semitardiv

175 cm

Bună

Înclinată

Mare

TAMARA CL

Clearfield

Semitimpurie

170 cm

Bună

Înclinată

Mare

GOLDY IR

NOU

ALEXA SU

NOU

Sulfo

Semitimpurie

165 cm

Bună

Înclinată

Foarte mare

DAVERO SU

NOU

Sulfo

Semitimpurie

170 cm

Bună

Înclinată

Foarte mare

Sulfo

Semitimpurie

170 - 185 cm

Foarte bună

Înclinată

Foarte mare

Convențional

Semitimpurie

180 cm

Bună

Înclinată

Foarte mare

Sulfo

Semitardiv

180 cm

Bună

Înclinată

Foarte mare

MIRANDA SU
VELKO
LAGUNA SU
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HIBRIZI
FLOAREA-SOARELUI

Alexa SU
Davero SU
Goldy IR

WWW.SAATEN-UNION .RO

Cereale păioase de primăvară

THURINGIA
BENEFICII
• Soiul cel mai longeviv și cultivat în Europa;
• Soi de mare productivitate și calitate recunoscută pentru malțificare;
• Soiul Thuringia, a dovedit o stabilitate a producțiilor în fiecare an;
• Adaptat în toate zonele de cultură ale orzoaicei de primăvară;
• Soi de orzoiacă de primăvară care are o toleranță bună la principalele boli
foliare și ale spicului.

REZULTATE PRODUCȚIE 2019

Dâlga, CL

5,3 t/ha

Secuieni, NT

5,2 t/ha

Inand, BH

5,5 t/ha

Furculești, TR

5,0 t/ha

FIȘA TEHNICĂ
Apariția spicului
Perioada de semănat
Cantitatea de sămânță

timpurie
de la începutul lunii martie
până la jumătatea lunii aprilie
350 - 380 b.g./m2

Structura producției
MMB

43 - 46 gr

Calitate
Masa hectolitrică
Conținut de proteină
Talia plantelor
Precocitatea
Rezistența la cădere

64,2 kg/hl
foarte scăzut
mică
timpurie
medie

Toleranța la boli

26 - 30 boabe pe spic
650 - 700 spice/m2
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Făinare (Erysiphe graminis)
Rugina brună (Puccinia spp.)
Septorioza frunzelor (Septoria spp.)
Arsura frunzelor (Rynchosporioza)

medie
medie
medie
medie

www.saaten-union.ro

FANDAGA
BENEFICII
• Soi de orzoiacă pentru bere de primăvară, care reprezintă o combinație
între timpurietate și producții ridicate;
• Toleranță ridicată la stresul termic și hidric;
• Talia plantelor este mică spre medie, ceea ce ii conferă o rezistență foarte
bună la cădere;
• Soi de orzoaică ce este inclus pe lista verde pentru malț;
• Este recomandat să se aplice o fertilizare echilibrată în funcție de fertilitatea
solului, pentru a nu se depăși conținutul de proteină.

REZULTATE PRODUCȚIE 2019

Dâlga, CL

5,4 t/ha

Secuieni, NT

5,5 t/ha

Inand, BH

5,1 t/ha

Furculești, TR

5,0 t/ha

FIȘA TEHNICĂ
Apariția spicului
Perioada de semănat
Cantitatea de sămânță

timpurie
de la începutul lunii martie
până la jumătatea lunii aprilie
350 - 380 b.g./m2

Structura producției
MMB

46 - 48 gr

Calitate
Masa hectolitrică
Conținut de proteină
Talia plantelor
Precocitatea
Rezistența la cădere

65 kg/hl
scăzut
mică - medie
semitimpuriu
ridicată

Toleranța la boli

28 - 30 boabe pe spic
680 - 700 spice/m2

Făinare (Erysiphe graminis)
Rugina brună (Puccinia spp.)
Septorioza frunzelor (Septoria spp.)
Arsura frunzelor (Rynchosporioza)

bună
medie
bună
bună
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Cereale păioase de primăvară

XANADU
BENEFICII
• Soi de orzoaică de primăvară pentru bere, care dezvoltă plante de talie
mică, ceea ce îi conferă o toleranță ridicată la cădere;
• Producții mari și stabile;
• Calitatea excelentă pentru malțificare este acceptată de majoritatea
producătorilor de malț și bere. Solicitat de producătorii de malț și bere;
• Adaptat în toate zonele de cultură ale orzoaicei de primăvară.

28 - 32 boabe pe spic
650 - 700 spice/m 2

BEATRIX
BENEFICII
• Soi de orz pe 2 rânduri, semitimpuriu, care se caracterizează printr-o
plasticitate ecologică foare mare;
• Talie mică și capacitate de producție foarte mare;
• Soi agreat de principalele mălțării;
• Solicitat de producătorii de malț;
• Adaptat în toate zonele de cultură ale orzoaicei de primăvară.

28 - 32 boabe pe spic
650 - 700 spice/m 2
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SCORPION
BENEFICII
• Soi semitimpuriu de ovăz de primăvară pretabil pentru industria alimentară;
• Talie medie ce îi conferă o rezistență bună la cădere;
• Masă hectolitrică mare cu indici de calitate superiori;
• Producții foarte mari în condiții de tehnologie clasică, ușor de decorticat.

REZULTATE PRODUCȚIE 2019

Dâlga, CL

5,1 t/ha

Secuieni, NT

4,8 t/ha

Inand, BH

5,0 t/ha

Furculești, TL

5,2 t/ha

FIȘA TEHNICĂ
Formarea paniculului
Maturitate
Perioada de semănat
Înălțimea plantei

devreme
semitimpurie
sfârșitul lunii februarie până la
mijlocul lunii aprilie
medie

Producție
Densitatea culturii
MMB
Număr boabe pe panicul

mare
foarte mare
mediu

Calitate

Calitate

Dimensiune bob (2,0 mm)
Masa hectolitrică
Rezistența la cădere

foarte mare
mare
bună

Toleranța la boli
Făinare (Erysiphe graminis) bună
Rugină (Puccinia spp.) bună
Septorioza (Septoria spp.)

bună
bună
bună
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Leguminoase

SALAMANCA
BENEFICII
• Soi care și-a demonstrat potențialul ridicat de producție în mai multe țări
din Europa;
• Rezistență foarte mare la cădere și aplecare;
• Soi afil cu creștere determinată;
• Potențial de producție ridicat cu recoltare ușoară, la maturitate boabele au
culoare galbenă;
• Conținut de proteină 23-25%.

FIȘA TEHNICĂ
Maturitate
Începutul înfloririi
Perioada de înflorire
Talia plantei
Rezistența la cădere

medie
mediu
medie
medie spre înaltă
foarte mare

Producție și calitate
Potențial de producție
Conținut de proteină
MMB

mare
mare
mediu

Cultivare
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Adâncimea de semănat

În soluri grele se seamănă la 4 cm; în soluri ușoare se
poate semăna până la 6 cm

Densitatea plantelor

65 - 90 plante/m2 în funcție de momentul semănatului

Perioada de semănat

Însămânțarea de urgență I, când se poate pregăti
terenul în condiții bune (solul s-a zvântat bine)

Protecția culturii

Poate fi necesar un tratament împotriva afidelor, a
tripșilor și gărgărița mazării (Bruchus pisorum) din bob
(păstai), Botrytis cinerea și Mycosphaella sp. trebuie
controlate prin tratament fungicid

Recomandări

În toate zonele favorabile culturii mazărei de câmp

Observații

Nu este necesar aplicarea de azot în cultură. Este
recomandat un repaus de 5-6 ani în rotația culturilor,
înainte de revenirea pe aceeași parcelă/solă.

www.saaten-union.ro

ASTRONAUTE
BENEFICII
• Soi de mazăre cultivat pe pământ românesc;
• Soi afil cu creștere determinată;
• Capacitate mare de producție;
• Conținut ridicat de proteină.

FIȘA TEHNICĂ
Maturitate
Începutul înfloririi
Perioada de înflorire
Talia plantei
Rezistența la cădere

medie
semitardiv
semitardivă
medie
foarte mare

Producție și calitate
Potențial de producție
Conținut de proteină
MMB

mare
mare
mediu

Cultivare
Adâncimea de semănat

În soluri grele se seamănă la 4 cm; în soluri ușoare se
poate semăna până la 6 cm

Densitatea plantelor

65 - 90 plante/m2 în funcție de momentul semănatului

Perioada de semănat

Însămânțarea de urgență I, când se poate pregăti
terenul în condiții bune (solul s-a zvântat bine)

Protecția culturii

Poate fi necesar un tratament împotriva afidelor, a
tripșilor și gărgărița mazării (Bruchus pisorum) din bob
(păstai), Botrytis cinerea și Mycosphaella sp. trebuie
controlate prin tratament fungicid

Recomandări

În toate zonele favorabile culturii mazărei de câmp

Observații

Nu este necesar aplicarea de azot în cultură. Este
recomandat un repaus de 5-6 ani în rotația culturilor,
înainte de revenirea pe aceeași parcelă/solă.

TEHNOLOGIA DE PRODUCȚIE LA MAZĂRE
• Perioada de semănat - Începând cu mijlocul lunii martie depinzând de
condițiile pedo-climatice.

• Adâncimea de semănat și densitatea - 4 - 6 cm în funcție de tipul solului.
Densitatea optimă este aproximativ 80 b.g. /mp depinzând de perioada de
semănat și de locație (120 b.g. /m2 în soluri calcaroase).
• Fertilizare - Nu are cerințe specifice pentru Azot. Depinde de condițiile
solului și de cultura premergătoare: 45 kg/ha P2O5, 120 kg/ha K2O, 30 kg/
ha MgO. Mazărea poate beneficia de aplicarea manganului și a sulfului
(aprox.1 kg/ha Mn-S).

• Controlul buruienilor - Aplicarea erbicidelor se face pre-emergent și postemergent.

• Protecția plantelor - Tratamentul la sămânță este recomandat. Controlul
atent al Gărgăriței frunzelor de mazăre la răsărire iar la începutul înfloritului
la Tripsul mazărei. Aplicarea fungicidelor ajută la combaterea Antracnoza
(Mycrosphaerella) și Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea). Combină excelent
rezistența la cădere cu talia medie a plantelor.

• Recoltarea - Se apreciază ca perioadă optimă de recoltare este când
umititatea atinge 14-16% și când păstăile au ajuns la culoarea maro-deschis.
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Leguminoase

KORANA
Grupa 00

BENEFICII
• Soi de timpurietate medie, grupa 00;
• Toleranță bună la boli și la stresul termic;
• Capacitate bună de ramificare;
• Pornire viguroasă în vegetație;
• Conținut de proteină ridicat;
• În cadrul testărilor din România s-au obținut producții de 3.923 kg/ha.

FIȘA TEHNICĂ
Însușiri morfo-fiziologice
Grupa de maturitate
Începutul înfloritului
Maturitate tehnică
Talia plantelor
Toleranța la cădere

00
mediu
medie
medie
mică - medie

Structura producției
MMB
Conținut de grăsimi (%)
Conținut de proteină (%)

170 - 180 g
21 - 23 %
39 - 41 %

Caractere morfologice
Densitatea de semănat
Culoarea florilor
Culoarea boabelor
Culoarea hilului
Culoarea pubescenței
Toleranța la boli
Inserția primei păstăi
Tipul de creștere
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550 - 650.000 b.g. /ha
violet
galben
maro
maro
foarte bună
medie spre mare
semi-determinată

www.saaten-union.ro

ADORNA
BENEFICII
• Soi de lucernă cu o perenitate foarte îndelungată;
• Pretabil pentru mai multe coase și este ideal pentru uscare și conservare;
• Oferă producții ridicate de furaj.

FIȘA TEHNICĂ
Însușiri morfo-fiziologice
Talia plantelor medie spre înaltă
Tipul frunzelor
Culoarea frunzelor
Tipul tulpinii
Randament frunze/tulpini
Conținut de proteină
Înflorit
Capacitate de regenerare
Perenitate

medie spre înaltă
lanceolate mediu spre mare
verde mediu
la înflorit complet lungimea și lățimea este medie
foarte mare
ridicat
semitimpuriu
se pot realiza 4 până la 6 coase/an
ridicată (4-5 ani)

Caracteristici agronomice
Rezistența la îngheț/temperaturi scăzute
Toleranța la boli
Toleranța la secetă și arșiță
Toleranța la nematozi și afide
Potențial biologic de producție (t/ha/an)
Potențial biologic de producție (t/ha/an)

mediu tolerant în perioada dormantă
foarte bună
bună
bună
70 - 80 tone/an
15 - 20 tone (în funcție de factori abiotici)

Recomandări tehnologice
Perioada de semănat
Norma de semănat
Adâncimea de semănat
Fertilizare consum specific P și K pe an

februarie, martie, aprilie/septembrie
25 - 30 kg/ha
0.5 - 1 cm
100 kg P2O5 și 80 kg K2O
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Hibrizi
Ce spun
de porumb
fermierii

Ing.Silviu GANEA
ADMINISTRATOR SC GHEPY SRL
MAIA, JUD PRAHOVA - 400 HA

Alexandru PREDA
SC AGROTEHNICA SRL
FLOROAICA, JUD CĂLĂRAȘI

Sunt foarte mulțumit de genetica
de porumb Saaten Union. În
acest an am cultivat hibrizii de
porumb Replik și Sum 405.

Sunt cultivator de Saaten Union
și Rapool de câțiva ani, dar nu și
de porumb de la voi.

Hibridul Replik l-am avut cultivat pe o suprafață
de 30 ha, cu o rezistență bună la secetă și care nu
mi-a dezamăgit așteptările. Am obținut 8500 kg/ha, o
producție mulțumitoare.
Cu hibridul de porumb Sum 405, cultivat pe o
suprafață de 50 ha și care se pretează foarte bine
pe zona noastră, am obținut o producție foarte bună
pentru acest an, 9600 kg/ha. Suprafața de porumb
cultivată cu hibrizii Saten Union va crește în primăvara
următoare, urmând să testez și Sum 305 .

Ion CĂPĂTOIU
ADMINISTRATOR II CĂPĂTOIU ION
TOHANI, JUD PRAHOVA - 700 HA
Colaborarea cu Saaten Union am
început-o acum 3 ani, când
am cultivat soiuri de grâu, rapiță și
hibrizi de floarea-soarelui, cu rezultate foarte bune.
În acest an am cultivat hibridul de floarea-soarelui
Miranda SU pe o suprafață de 50 ha și m-a surprins în
mod deosebit. În condiții de stres climatic am obținut o
producție de 3700 kg/ha. Pentru prima dată în fermă
am cultivat și hibridul de porumb Replik, de la compania
Saaten Union, la recomandarea directorului de vânzări
din această zonă. Am cultivat o suprafață de 50 ha și
am obținut o producție de 8200 kg/ha.
Mă declar mulțumit de genetica Saaten Union și o
recomand cu încredere tuturor fermierilor care doresc
producții mari.

Constantin MARES
II MARES CONSTANTIN
DRĂGĂLINA, JUD CĂLĂRAȘI
Este primul an în care am
semănat hibridul SUM 405.
Este anul în care am zis sa încerc
și altceva, așa că am pus pe 30 ha, cum spun unii,
pentru probă.
Majoritatea spun că a fost an de porumb. Eu nu sunt
de aceeași părere. Cu toate astea, hibridul vostru m-a
surprins foarte plăcut. Pot spune că el mi-a ridicat
media la porumb pe fermă cu cele 9 t/ha.
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În primăvara aceasta, am convenit cu omul de zonă să
înființăm un lot demo cu câțiva hibrizi care se pretează
în această zona. Din 6 hibrizi, 3 dintre ei mi-au atras
atenția. Este vorba de SPARTAN, SUM305 ȘI SUM
405, cu producții de peste 10 t, dar la SUM 305 a fost
mai mult și decât ce am eu în ferma.
Din primăvara 2020, vreau să pun hibridul Spartan pe
30 ha, iar hibridul SUM305 pe 70 ha.

Lucian ALBINET
PFA ALBINEȚ LUCIAN
CRĂIEȘTI, JUD GALAȚI
Anul acesta a fost al treilea
an de colaborare cu Saaten
Union România și am încercat hibridul de porumb
extratimpuriu, Tonacja, care s-a pretat foarte bine pe
solurile slabe din zona noastră. L-am avut pentru prima
dată în cultură, semănătură s-a realizat pe 16 aprilie, la
o densitate de 60.000 de plante la hectar: în condițiile
de secetă foarte mare din ultimele trei luni am reușit să
obțin o producție de 5,5 tone la hectar, ceea ce este
mai mult decât mulțumitor pentu mine și îl recomand
cu tărie mai departe.

Marinică LUNGU
SC NICORSEED SRL
NICOREȘTI, JUD GALAȚI
Sunt administratorul fermei
Nicorseed și început colaborarea
cu Saaten Union România pentru prima dată anul
acesta, în primăvară, când am testat trei hibrizi de
porumb de timpurietăți diferite. Dintre aceștia, atenția
mi-a fost captată de OS4014 și sunt mulțumit de
producția oferită, de 8,2 tone la hectar, aceasta fiind o
producție de 1 tonă mai mare decât media pe zona în
care lucrez. Așadar, mă declar extrem de mulțumit de
genetica Saaten Union România, pe care o recomand
cu tărie fermierilor care vor genetică de top și producții
ridicate la cultura de porumb.

www.saaten-union.ro

Ion DEDU
CEREALIS ALLIANCE POSTA
CALNAU, JUD. BUZĂU

Ing.Viorel RACOVITA
SC NIC-ANA IMPEX SRL
MURGENI, JUD. VASLUI

OS 4014, o genetică nouă în
portofoliul firmei, care a dat
rezultate peste așteptări. Ne gândim
să îl extindem în cultură în anii următori.

Din cele 300 ha pe care le
explorez, 120 au fost semănate cu
floarea-soarelui PARAISO 102 CL .

L-am avut anul acesta în teste și am obținut 9.520 kg/ha.
Am avut în cultură mai mulți hibrizi de floare, de la firme
concurente.
Paraiso 1000 CLP s-a comportat foarte bine, producția
obținută a fost excelentă în condițiile anului acestuia,
când regimul de precipitații a fost concentrat în
intervalul mai - iunie. Am obținut 3.860 kg/ha.

Cristian OPREA
GRAND BAVARO SYSTEM SRL
STÂLPU, JUD. BUZĂU
Ferma noastră este axată doar
pe genetica Saaten Union, atât la
păioase, cât și la culturi prășitoare.
Pe lângă SUM 305 (hibrid ce-și are locul lui în
asolamentul nostru), la axare am obținut 8.100 kg/ha,
anul acesta am avut OS 4014 și ISH 510 W. La OS,
media a fost de 9.330 kg/ha, iar la ISH 9.147 kg/ha.
Am fost plăcut surprins la acești hibrizi de vigoarea la
răsărire și toleranța ridicată la secetă. Ultima ploaie
bună în zona noastră a fost pe 15 Iunie.

Ing. Vasile AIRINEI
II AIRINEI M.VASILE
VALEA SEACĂ, BACĂU - 680 HA
Din 2013 am început colaborarea
cu SAATEN UNION , având anual
în ferma proprie 150-200 ha de
floarea-soarelui cu producții de peste 3,6 t/ha.
În anul agricol 2019-2020 am semănat 3 hibrizi:
PUNTASOL CL, PARAISO 102 CL și DRIVER CL, la
care producția medie a fost de 2,9 t/ha, în condițiile în
care în primăvară am avut precipitații din abundență, iar
pe vegetație, secetă și arșiță.

În condițiile dificile de anul acesta, producția medie
obținută a fost de 3 t/ha cu MH 41 kg/hl .
Sunt foarte mulțumit de genetica SAATEN UNION și
recomand cu încredere și altor fermieri care vor să obțină
calitate și producții ridicate.

Șerban ALEXANDRU
II ȘERBAN ION DANIELA
MOVILA, JUD. IALOMIȚA
Sunt cultivator de Saaten Union
de 4 ani, atunci când am început și
soiurile de grâu și orz.
În acest an agricol, am fost îndemnat de reprezentatul
dumneavoastră de zonă să încerc hibridul Marquesa CL
pentru care am alocat 35 ha. A venit timpul recoltării, iar
producția a fost mult peste așteptările mele (3600 kg/
ha), în condițiile acestui an în care ploile m-au tot ocolit.

Mihai DRĂGOI
SC HOLCOMB SRL
CATANE, JUD. OLT
Și anul acesta, ca în fiecare an,
hibrizii de floarea-soarelui Saaten
Union au fost pe măsura așteptărilor.
Am avut în cultură Marquesa, unde am obținut o
producție de peste 4 t/ha.
Având în vedere condițiile foarte grele ale acestui
an și presiunea de boli care a afectat cultura de
floarea-soarelui, o producție de peste 4 t este foarte
mulțumitoare.
Pentru producții pe măsura așteptărilor alegeți genetica
Saaten Union.

S-a diferentiat hibridul DRIVER CL cu producție de
peste 3,1 t/ha și MH 41 kg/hl.
Mă declar foarte mulțumit și cu siguranță va fi prima
opțiune pentru campania viitoare .
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Hibrizi
Ce spun
de porumb
fermierii

Ing.George TĂRÂȚĂ
SC T&S IMPEX SRL
ZĂNEȘTI, JUD. NEAMȚ - 1300 HA

Niculae COSTIN
II NICULAE LIDIA
OPTAȘI, JUD. OLT

Este al șaselea an consecutiv
când cultivam porumb marca
SAATEN UNION. În aceasta
campanie avem peste 500 ha
semănate cu SUM 402, SUM 305 și SUM 405 în
sistem intensiv – 75 000 plante germinabile/ha.

Cultiv genetica marca Saaten
Union de câțiva ani, având în
cultură hibridul floarea-soarelui
Paraiso 102, anul acesta am decis să
încerc și doi hibrizi de porumb SUM 305 si SUM 405,
hibrizi cu o maturitate potrivită zonei noastre.

La SUM 402 (sticlos) estimăm producții de peste 8,50
t/ha cu calitate excelentă pentru morărit, iar la SUM
305 (FAO 370) și SUM 405 (FAO 400) cu siguranță
producția va depăși 12 t/ha.

După o primăvară rece, în care răsărirea a întârziat
mai mult de trei săptămâni, au avut un start bun în
vegetație.Am avut precipitații însemnate în mai și iunie,
dar din iulie până la recoltat nu au mai beneficiat de
nicio ploaie.

În următoarea campanie, suprafața semănată cu
hibrizi de porumb SAATEN UNION va depăși 600 ha,
în mare parte hibrizi consacrați, dar vom testa și 2
hibrizi noi – REPLIK (FAO 380) și OS 4014 (FAO 450).
Recomand tuturor fermierilor genetica SAATEN
UNION.

Recomandăm cu încredere genetica și hibrizii Saaten
Union.

Aedin CELZIN
MICUL AGRICULTOR
OSMANCEA, JUD. CONSTANȚA

Arnold BEKES
AGRO PARTENER
PETRESTI, JUD. SATU MARE

Hibridul Marquesa a fost unul
dintre hibrizii de floarea-soarelui ce
s-a regăsit în asolamentul meu, ca și plan de fertilizare
am aplicat la pregătirea patului germinativ triplu 15, iar
apoi 100 kg uree. Am folosit un erbicid preemergent
și un erbicid pe bază de imazamox în vegetație,
producția finală fiind de 3000 kg/ha.

Anul acesta am mizat pe hibridul
Replik pe o suprafață de 45 ha
în cadrul fermei pe care o administrez. Hibridul s-a
comportat foarte bine în condițiile de anul acesta
și estimăm o producție destul de ridicată la acest
moment, drept urmare sunt foarte mulțumit de genetica
Saaten Union.

În ceea ce privește hibrizii de porumb, anul acesta am
avut în testare hibrizii OS 4014, Sum 305 și Spartan,
iar producțiile au fost competitive și m-au surprins,
având în vedere condițiile climatice din zona noastră,
așadar am obținut între 7500 kg și 8200 kg/ha.

Vasile ULICI
II ULICI LENUȚA
RONA DE JOS, JUD. MARAMURES
SUM 305 este un hibrid care
promite producții ridicate, iar anul
acesta nu a dezamăgit. Sunt foarte mulțumit de cum
s-a comportat în câmpul nostru și cu siguranță îl vom
cultiva și în anii ce urmează.
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Date fiind aceste condiții mă declar mulțumit de cele
7,5 t obținute la hectar. În ferma noastră se regăsesc
hibrizi de floarea-soarelui, porumb și soiuri de grâu.

Sabin SUCIU
GRA AGROSAD BILED
JUD. TIMIȘ
Lucrăm aproximativ 500 ha, am
cultivat anul acesta porumb marca
Saaten Union, hibridul SUM 405.
Producția obținută pe o parte din sole a fost de 11
tone pe hectar, am avut însă și sole în care producția
a atins un nivel de 12 t/ha. În acest moment pot afirma
că sunt foarte mulțumit de genetica pe care Saaten
Union o pune la dispoziția fermierilor.

Notes

www.saaten-union.ro
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Echipa de vânzări Saaten Union România

DR. ING. DR.
MIHAI
ING.
MIRIȚESCU
MIHAI MIRIȚESCU
Director General
Director
Saaten
General
Union
Saaten
România
Union România
Mobil: 0732
Mobil:
800 0732
837 800 837
mihai.miritescu@saaten-union.ro
mihai.miritescu@saaten-union.ro

IONUȚ

DELIA POP
DELIA POP
ING. MARIUS
ING. CREȚU
MARIUS CREȚU
Director Comercial
Director Comercial
Mobil: 0726
Mobil:
317 0726
093 317 093
marius.cretu@saaten-union.ro
marius.cretu@saaten-union.ro

Director Zona
Director
6
Zona 6
Bihor, Satu Bihor,
Mare,Satu Mare,
Sălaj, Maramureș
Sălaj, Maramureș
0731 037 0731
034 037 034

Directo
Botoșan
0726 3

SORIN HIRCEAGA
SORIN HIRCEA

Director Zona
Director
5
Zona 5
Cluj, Mureș,Cluj,
Alba,
Mureș, Alb
Bistrița Năsăud
Bistrița Năsăud
0726 333 0726
315 333 315

ING. ALINA
ING.
PETREA
ALINA PETREA
Director Marketing
Director Marketing
Mobil: 0726
Mobil:
721 0726
777 721 777
alina.petrea@saaten-union.ro
alina.petrea@saaten-union.ro

MARIANAMARIANA
GHERMAN
GHERMAN
Director Comercial
Director Zona
Comercial
de Vest
Zona de Vest
Arad, Timiș,Arad,
Hunedoara,
Timiș, Hunedoara,
Caraș-Severin
Caraș-Severin
0722 615 0722
194 615 194

HORIA BOERIU
HORIA BOERI
Director Zona
Director
12 IOANA
Zona 1

ING. CORNELIA
ING. CORNELIA
PISTOL PISTOL
Director Cercetare
Director- Cercetare
Dezvoltare- Dezvoltare
Cereale Păioase
Cereale
și Leguminoase
Păioase și Leguminoase
Mobil: 0730
Mobil:
800 0730
270 800 270
cornelia.pistol@saaten-union.ro
cornelia.pistol@saaten-union.ro

Brașov, Sibiu,
Brașov,
Covasna
Sibiu,
DirectoC
0725 721 0725
080 721
080
Dâmbo

0730 0

MĂDĂLINA
MĂDĂLINA
PARCEA PARCEA
Director Zona
Director
3
Zona 3
Olt, Dolj, Gorj,
Olt, Dolj,
Vâlcea,
Gorj,
Mehedinți
Vâlcea, Mehedinți
0723 162 0723
691 162 691

ING. IONUȚ
ING.BĂRBULESCU
IONUȚ BĂRBULESCU
Director Cercetare
Director- Cercetare
Dezvoltare- Dezvoltare
Floarea-Soarelui
Floarea-Soarelui
și Porumb și Porumb
Mobil: 0737
Mobil:
878 0737
924 878 924
ionut.barbulescu@saaten-union.ro
ionut.barbulescu@saaten-union.ro
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RĂZVAN RĂZVAN
ANGEARU
ANG

Promoter Pr
Ilfov, Giurgiu,Teleorman
Ilfov, Giurgiu,Tele
0723 161 0723
397 16

www.saaten-union.ro

ING. FLORIN
ING.MUNTEANU
FLORIN MUNTEANU
Director Tehnic
Director Tehnic
Mobil: 0722
Mobil:
734 0722
458 734 458
florin.munteanu@saaten-union.ro
florin.munteanu@saaten-union.ro

BOGDANBOGDAN
MUȘINĂ MUȘINĂ
Ț ENACHE
IONUȚ ENACHE
ENACHE Promoter Promoter

ING. VARGA
ING.LEONIDA
VARGA LEONIDA

Botoșani,
Suceava
Iași, Suceava
Zona 77 Botoșani, Iași,
or Zona
Director
7
Zona
0738 000 0738
181 000 181
Iași, Suceava
Suceava
ni, Iași,
Botoșani,
Suceava
Iași,
314
333 0726
314 333 314

Director Sucursală
DirectorPesac
Sucursală Pesac
Județul Timiș
Județul Timiș
Mobil: 0732
Mobil:
800 0732
838 800 838

AGA

ING. LAURENȚIU
ING. LAURENȚIU
BURICESCU
BURICESCU

ba,

GEORGE GEORGE
PELENEAGRĂ
PELENEAGRĂ
Director Zona
Director
8
Zona 8
Vaslui, Neamț,
Vaslui,
Bacău
Neamț, Bacău
0735 806 0735
268 806 268

Director Zona
Director
11 Zona 11
Buzău, Vrancea
Buzău, Vrancea
0726 366 0726
071 366 071

Covasna
Zona 22
or
Zona
Director
2
Zona
0
Dâmbovița,
Argeș, Prahova
Prahova
ovița,Dâmbovița,
Argeș, Prahova
Argeș,
297
017 0730
297 017 297

ING. COSTEL
ING.MATEI
COSTEL MATEI
Director Sucursală
DirectorBeuca
Sucursală Beuca
Județul Teleorman
Județul Teleorman
Mobil: 0724
Mobil:
244 0724
997 244 997

IONUȚ BĂLAN
IONUȚ BĂLAN

IU
12TĂNĂSESCU
TĂNĂSESCU
A
IOANA TĂNĂSESCU

Director Sucursală
DirectorSlobozia
Sucursală Slobozia
Județul Ialomița
Județul Ialomița
Mobil: 0722
Mobil:
358 0722
053 358 053

CRISTINACRISTINA
VASILE VASILE
Director Zona
Director
9
Zona 9
Galați, Brăila
Galați, Brăila
0723 161 0723
398 161 398

ALEXANDRU
ALEXANDRU
RETEA RETEA
Director Zona10
Director Zona10
Tulcea, Constanța
Tulcea, Constanța
0732 808 0732
917 808 917

IONUȚ PARASCHIV
IONUȚ PARASCHIV
VLAD BURICESCU
Director Zona
Director
13 Zona 13VLAD BURICESCU
Ilfov, Giurgiu,Teleorman
Ilfov, Giurgiu,Teleorman
GEARU
Director Zona
Director
1
Zona 1

0726 377 0726
266 377 266
romoter
eorman
61 397

Ialomița, Călărași
Ialomița, Călărași
0799 885 0799
617 885 617

SEDIUL CENTRAL
SEDIUL CENTRAL
SUCURSALE
SUCURSALE
/ DEPOZITE/ DEPOZITE
55

Toate informațiile sunt furnizate cu bună credință în baza rezultatelor testărilor și observațiilor. Nu este asumată nici o responsabilitate
sau răspundere pentru aplicabilitatea în cazuri individuale, întrucât condițiile de cultură sunt supuse unor diferențe semnificative.
Valabilitatea acestui catalog se pierde la apariția următoarei ediții. Informații din octombrie 2019.

www.saat en -u n ion .ro

SAATEN-UNION ROMÂNIA
Str. G-ral David Praporgescu nr. 1-5, Etaj 2, București
Telefon: 021 318.67.14/15/16; Fax: 021 318 67 13
Email: saaten@saaten-union.ro

