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Compania

De peste 15 ani Biocrop selectează și pune la dispoziția fermierilor români 
genetică agricolă performantă, cu scopul creșterii rentabilității fiecărui hectar 
cultivat. Această  performanță este obținută atât prin sporul de producție, cât 
și prin calități agroalimentare de excepție.
În acest scop, acționăm în parteneriate bazate pe respect și onestitate cu 
amelioratori, distribuitori, fermieri și procesatori. 
Cu acces la un bazin genetic extins, în colaborare cu amelioratori de top din 
Germania, Franța, Spania, Elveția și România, testăm anual peste douazeci 
de noi produse în stațiuni de cercetare și ferme partenere de pe teritoriul 
întregii țări.
Produsele testate multianual sunt selectate pe baza adaptării lor la condițiile 
pedoclimatice ale diferitelor regiuni de cultură din România, potențialului de 
producție, toleranță la boli și dăunători, rezistență la ger și secetă.
O bună parte din semințele comercializate sunt produse în România, în sistem 
irigat, cu utilaje și capacități de selecție și procesare de o înaltă eficiență și 
calitate a producției.
Vă mulțumim pentru interesul acordat produselor noastre și vă invităm să obțineți 
alături de noi culturi bogate din semințe puternice!



Rapiță 5

Grâu 10

Orz 17

Triticale 21

Cuprins

*Rezultatele prezentate au scopul de a reflecta 
potențialul de producție al hibridului, realizat în ferme diferite, 
în condiții favorabile de climă și de tehnologie aplicată.



Cuprins
RAPIȚĂ
Hibrizii de rapiță Biocrop răspund excelent la nevoile și provocările pieței, prin evoluţia foarte bună, potențialul de producție 
ridicat, rezistența mare la boli și la temperaturi extreme, conținutul ridicat de ulei, sistemul radicular foarte bine dezvoltat și 
ramificarea puternică cu silicve pline și lungi. În plus, plantele sunt viguroase, iar pierderile sunt minime la recoltat datorită 
indehiscenței silicvelor.
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MATRIX CL
         semi-timpuriu

Avantajele produsului
Toleranță la ger
Toleranță la secetă
Rezistenţă la scuturare
Toleranță la Phoma
Potenţial de producţie
Sensibilitate la alungirea tijei florale
Ramificare puternică în treimea inferioară

Caracteristici tehnice
Maturitate la intrarea în vegetație semi-timpuriu
Maturitate la înflorire semi-timpuriu
Maturitate la recoltare semi-timpuriu
Înălțimea plantei medie-înaltă (150 - 180 cm)
Înălțimea primei ramificații 1/3 (25 - 35 cm)
Număr mediu de ramificații 12 - 20
Număr silicve foarte mare
Capacitate de regenerare foarte bună
Conținut în ulei 46-48%
Conținut în glucozinolați scăzut
Norma de semănat 40 - 50 boabe germinabile/m²

Toleranță la scuturare 
Rezistență la virusul galben al ridichii TuYV
Pachet genetic de excepție 

Sistem de producție pentru floarea-soarelui

*Producții
Timișoara 
Olt
Ialomița
Bihor

5.235 kg/ha
5.200 kg/ha

5.980 kg/ha
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5.118 kg/ha



DUPLO
                      semi-tardiv

Avantajele produsului
Toleranță la ger
Toleranță la secetă
Rezistenţă la scuturare
Toleranță la Phoma
Potenţial de producţie
Sensibilitate la alungirea tijei florale
Ramificare puternică în treimea inferioară

Caracteristici tehnice
Maturitate la intrarea în vegetație semi-tardiv
Maturitate la înflorire semi-tardiv
Maturitate la recoltare semi-tardiv
Înălțimea plantei medie-înaltă (150 - 180 cm)
Înălțimea primei ramificații 1/3 (25 - 35 cm)
Număr mediu de ramificații 12 - 20
Număr silicve foarte mare
Capacitate de regenerare foarte bună
Conținut în ulei 46-48%
Conținut în glucozinolați scăzut
Norma de semănat 40 - 50 boabe germinabile/m²

Toleranță la scuturare
Vigoare deosebită
Gena RLM7+

6.091 kg/ha

4.625 kg/ha

6.206 kg/ha
*Producții
Olt
Timișoara
Ialomița
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DARLING
semi-timpuriu

Avantajele produsului
Toleranță la ger
Toleranță la secetă
Rezistenţă la scuturare
Toleranță la Phoma
Potenţial de producţie
Sensibilitate la alungirea tijei florale
Ramificare puternică în treimea inferioară

Caracteristici tehnice
Maturitate la intrarea în vegetație semi-timpuriu
Maturitate la înflorire semi-timpuriu
Maturitate la recoltare semi-timpuriu
Înălțimea plantei medie (150 - 160 cm)
Înălțimea primei ramificații 1/2 (49 - 51 cm)
Număr mediu de ramificații 14 - 18
Număr silicve foarte mare
Capacitate de regenerare foarte bună
Conținut în ulei 46-48%
Conținut în glucozinolați scăzut
Norma de semănat 40 - 50 boabe germinabile/m²

Disponibil prin Agrii România
Hibrid de ultimă generație, rezistență sporită la boli, gena RLM7+
Ritm de dezvoltare rapid în toamnă 
Rezistență la virusul galben al ridichii TuYV

6.262 kg/ha

4.501 kg/ha

6.504 kg/ha
*Producții
Timișoara
Olt
Satu Mare
Ialomița 4.450 kg/ha
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TIGRIS
          semi-tardiv

Avantajele produsului
Toleranță la ger
Toleranță la secetă
Rezistenţă la scuturare
Toleranță la Phoma
Potenţial de producţie
Sensibilitate la alungirea tijei florale
Ramificare puternică în treimea inferioară

Caracteristici tehnice
Maturitate la intrarea în vegetație semi-tardiv
Maturitate la înflorire semi-tardiv
Maturitate la recoltare semi-tardiv
Înălțimea plantei medie-înaltă (150 - 180 cm)
Înălțimea primei ramificații 1/3 (50 - 64 cm)
Număr mediu de ramificații 12 - 20
Număr silicve foarte mare
Capacitate de regenerare foarte bună
Conținut în ulei 43-46%
Conținut în glucozinolați scăzut
Norma de semănat 40 - 50 boabe germinabile/m²

Cel mai bine vandut hibrid de rapiță Biocrop 
Hibrid de ultimă generație, gena RLM7
Caracter de indehiscenţă a silicvelor
Dezvoltare foarte rapidă toamna (necesită 800° C pentru intrarea optimă în iarnă)

4.702 kg/ha

4.600 kg/ha

4.740 kg/ha
*Producții
Olt
Timișoara
Ialomița

4.000 kg/ha

4.000 kg/ha

4.200 kg/haSatu Mare
Olt
Iași
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GRÂU
Soiurile de grâu Biocrop sunt caracterizate de o bună rezistență la secetă, excelentă capacitate de înfrățire, calități de panificație 
deosebite, bună rezistanță la boli și foarte bună capacitate de producție.
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COMBIN
                  timpuriu | Elita panificație

Avantajele produsului
Conținut de proteină
Valori Alveograf W - foarte bun, P/L <1
Stabilitatea indicelui de cădere
Toleranță la ger
Toleranță la secetă
Rezistență la înclinare și frângere
Toleranță la boli
Potențial de producție
Rezistență la încolțirea în spic
Număr de boabe pe spic
Indici de panificație
MMB
Spic                             aristat, mediu, compact, cu forma nutantă la maturitate 
                                                (previne spălarea glutenului și încolțirea în spic)

Caracteristici tehnice
Compatibilitate la semănatul târziu bună
Compatibilitate la semănatul devreme bună
Talia plantei mică
Densitate 300 - 350 boabe germinabile/m²
Toleranță la Fusarium mare
Toleranță la Septoria Tritici mare
Capacitatea de înfrățire foarte ridicată

Caracteristici calitative
Indice de cădere foarte mare
Conținut de proteină foarte mare
Randament făină foarte mare
Volum aluat foarte mare
Greutate hectolitrică mare

Soi de grâu aristat
Plasticitate ecologică
Sporuri semnificative de producție în condiții intensive de cultură

*Producții
Olt
Cluj
Timiș
Dâmbovița

9.600 kg/ha
9.200 kg/ha

10.700 kg/ha

9.200 kg/ha

Ialomița
Vaslui
Iași
Bihor

8.400 kg/ha
8.200 kg/ha

9.000 kg/ha

7.900 kg/ha
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ATTRAKTION
   semi-timpuriu |  calitatea A panificație

Avantajele produsului
Conținut de proteină
Stabilitatea indicelui de cădere
Toleranță la ger
Toleranță la secetă
Rezistență la înclinare și frângere
Toleranță la boli
Potențial de producție
Rezistență la încolțirea în spic
Număr de boabe pe spic
Indici de panificație
MMB
Spic                                   nearistat, mare, lax, cu forma nutantă la maturitate 
                                                (previne spălarea glutenului și încolțirea în spic)

Caracteristici tehnice
Compatibilitate la semănatul târziu bună
Compatibilitate la semănatul devreme bună
Talia plantei medie
Densitate 300 - 350 boabe germinabile/m²
Toleranță la Fusarium mare
Toleranță la Septoria Tritici mare
Capacitatea de înfrățire foarte ridicată

Caracteristici calitative
Indice de cădere foarte mare
Conținut de proteină mare
Randament făină mare
Volum aluat mare
Greutate hectolitrică mare

Soi de grâu nearistat
Intră în faza de burduf foarte devreme
Producții mari și stabile în toate zonele de cultivare

*Producții
Olt
Călărași
Ialomița
Alba

Timiș
Neamț
Giurgiu
Sălaj

10.000 kg/ha
9.600 kg/ha

12.100 kg/ha

9.200 kg/ha

9.000 kg/ha
9.000 kg/ha

9.100 kg/ha

7.200 kg/ha
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EMBLEM
                  timpuriu |  calitatea A panificație

Avantajele produsului
Conținut de proteină
Toleranță la ger
Toleranță la secetă
Rezistență la înclinare și frângere
Toleranță la boli
Potențial de producție
Rezistență la încolțirea în spic
Număr de boabe pe spic
Indici de panificație
MMB
Spic                                   nearistat, mare, lax, cu forma nutantă la maturitate 
                                                (previne spălarea glutenului și încolțirea în spic)

Caracteristici tehnice
Compatibilitate la semănatul târziu bună
Compatibilitate la semănatul devreme bună
Talia plantei medie
Densitate 300 - 350 boabe germinabile/m²
Toleranță la Puccinia mare
Toleranță la Septoria Tritici mare
Capacitatea de înfrățire foarte ridicată

Caracteristici calitative
Indice de cădere foarte mare
Conținut de proteină mare
Randament făină mare
Volum aluat mare
Greutate hectolitrică mare

Soi de grâu nearistat
Reluarea vegetație rapid în primăvară
Rezistență foarte bună la rugini | Număr mare de boabe pe spic

*Producții
Olt
Neamț
Timișoara

8.696 kg/ha
8.614 kg/ha

9.189 kg/ha
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Avantajele produsului
Conținut de proteină
Valori Alveograf W - foarte bun, P/L <1
Stabilitatea indicelui de cădere
Toleranță la ger
Toleranță la secetă
Rezistență la înclinare și frângere
Toleranță la boli
Potențial de producție
Rezistență la încolțirea în spic
Număr de boabe pe spic
Indici de panificație
MMB
Spic                                       aristat, mare, lax, cu forma nutantă la maturitate 
                                                (previne spălarea glutenului și încolțirea în spic)

Caracteristici tehnice
Compatibilitate la semănatul târziu bună
Compatibilitate la semănatul devreme bună
Talia plantei medie spre mare
Densitate 370 boabe germinabile/m²
Toleranță la Fusarium foarte mare
Toleranță la Septoria Tritici mare
Capacitatea de înfrățire foarte ridicată

Caracteristici calitative
Indice de cădere foarte mare
Conținut de proteină mare
Randament făină foarte mare
Volum aluat foarte mare
Greutate hectolitrică mare

FOXX
   timpuriu |  calitatea A panificație

Soi de grâu aristat, intensiv
Tolerant la principalele boli foliare | Plasticitate ecologică
Capacitate mare de înfrățire | Potențial de producție ridicat

NOU

11.715 kg/ha
8.900 kg/ha

12.780 kg/ha

*Producții
Timișoara
Olt
Cluj
Neamț 8.700 kg/ha
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Avantajele produsului
Conținut de proteină
Valori Alveograf W - foarte bun, P/L <1
Stabilitatea indicelui de cădere
Toleranță la ger
Toleranță la secetă
Rezistență la înclinare și frângere
Toleranță la boli
Potențial de producție
Rezistență la încolțirea în spic
Număr de boabe pe spic
Indici de panificație
MMB
Spic                           aristat, mediu-mare, lax, cu forma nutantă la maturitate 
                                                (previne spălarea glutenului și încolțirea în spic)

Caracteristici tehnice
Compatibilitate la semănatul târziu bună
Compatibilitate la semănatul devreme bună
Talia plantei medie 
Densitate 370 boabe germinabile/m²
Toleranță la Puccinia mare
Toleranță la Septoria Tritici mare
Capacitatea de înfrățire foarte ridicată

Caracteristici calitative
Indice de cădere foarte mare
Conținut de proteină mare
Randament făină foarte mare
Volum aluat foarte mare
Greutate hectolitrică mare

ORMERSSON
timpuriu |  calitatea A panificație

NOUToleranță bună la Puccinia și Septoria
Aristat | Capacitate mare de înfrățire
Plasticitate ecologică | Rezistent la înghețuri târzii

10.001 kg/ha
8.965 kg/ha

11.815 kg/ha

*Producții
Timișoara
Olt
Neamț
Cluj 8.815 kg/ha
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ORZ
Soiurile de orz Biocrop manifestă o excelentă stabilitate a paiului, foarte bună toleranță la ger și secetă și un potențial de producție 
excelent.

AKTEUR
                 semi-tardiv |  Elita panificație

Avantajele produsului
Conținut de proteină
Valori Alveograf W - foarte bun, P/L <1
Stabilitatea indicelui de cădere
Toleranță la ger
Toleranță la secetă
Rezistență la înclinare și frângere
Toleranță la boli
Potențial de producție
Rezistență la încolțirea în spic
Număr de boabe pe spic
Indici de panificație
MMB
Spic                        nearistat, foarte mare, lax, cu forma nutantă la maturitate 
                                                (previne spălarea glutenului și încolțirea în spic)

Caracteristici tehnice
Compatibilitate la semănatul târziu foarte bună
Compatibilitate la semănatul devreme redusă
Talia plantei medie spre mare
Densitate 300 - 350 boabe germinabile/m²
Toleranță la Fusarium medie
Toleranță la Septoria Tritici scăzută
Capacitatea de înfrățire foarte ridicată

Caracteristici calitative
Indice de cădere foarte mare
Conținut de proteină foarte mare
Randament făină foarte mare
Volum aluat foarte mare
Greutate hectolitrică medie

Soi de grâu nearistat, intensiv
Capacitate mare de înfrățire | Potențial de producție ridicat

9.000 kg/ha
8.700 kg/ha

10.150 kg/ha

*Producții
Bihor
Timiș
Satu Mare
Olt

8.200 kg/ha
8.200 kg/ha

8.300 kg/haBotoșani
Neamț
Mureș
Călărași8.400 kg/ha 8.000 kg/ha
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ORZ
Soiurile de orz Biocrop manifestă o excelentă stabilitate a paiului, foarte bună toleranță la ger și secetă și un potențial de producție 
excelent.
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Avantajele produsului
Conținut în proteină
Toleranță la ger
Toleranță la secetă
Potențial de producție
Calitate producție furaj

Caracteristici tehnice
Maturitate la recoltare timpuriu
Talia plantei mică - medie
Densitate 300 - 350 boabe germinabile/m²
Număr boabe / spic ridicat
Capacitate de înfrățire foarte bună
Toleranță la Fusarium mare

Caracteristici calitative
Procent de boabe mari mare (90%)
Greutate hectolitrică mare
Conținut de proteină mediu spre mare

NOUSoi de orz de toamnă cu 6 rânduri de boabe
Toleranță sporită la boli | Ariste de culoare violacee
Potențial de producție foarte ridicat, adaptabil în toate zonele de cultivare

VIOLA
                       timpuriu |  furaj

*Producții
Ilfov
Călărași
Bihor

8.200 kg/ha
8.000 kg/ha

9.440 kg/ha
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ESPRIT
                       semi-tardiv |  furaj

Avantajele produsului
Conținut în proteină
Toleranță la ger
Toleranță la secetă
Potențial de producție
Calitate producție furaj

Caracteristici tehnice
Maturitate la recoltare semi-tardiv
Talia plantei medie
Densitate 300 - 350 boabe germinabile/m²
Număr boabe / spic ridicat
Capacitate de înfrățire foarte bună
Toleranță la Fusarium mare

Caracteristici calitative
Procent de boabe mari mare (90%)
Greutate hectolitrică mare
Conținut de proteină mediu

NOUSoi orz de toamnă cu 6 rânduri de boabe
Tolerant la mozaicul galben al orzului
Potențial de producție foarte ridicat, adaptabil în toate zonele de cultivare
Foarte bună toleranță la secetă, uniformitate la coacere

*Producții
Olt
Neamț
Ialomița
Timișoara

8.640 kg/ha
8.600 kg/ha

9.200 kg/ha

8.200 kg/ha
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TRITICALE SAPHIRA
               semi-timpuriu |  furaj

Avantajele produsului
Conținut în proteină
Toleranță la ger
Toleranță la secetă
Potențial de producție
Calitate producție furaj

Caracteristici tehnice
Maturitate la recoltare semi-timpuriu
Talia plantei medie
Densitate 300 - 350 boabe germinabile/m²
Număr boabe / spic mediu spre ridicat
Capacitate de înfrățire foarte bună
Toleranță la Fusarium mare

Caracteristici calitative
Procent de boabe mari mare (90%)
Greutate hectolitrică mare
Conținut de proteină mediu spre mare

Soi de orz de toamnă cu 6 rânduri de boabe
Potențial de producție foarte ridicat, adaptabil în toate zonele de 
cultivare | Foarte bună rezistență la frângere, atât în partea inferioară, 
cât și în partea superioară
Calibraj mare al boabelor (>2.5 mm)

*Producții
Olt
Cluj
Timiș
Dâmbovița

9.600 kg/ha
9.200 kg/ha

10.700 kg/ha

9.200 kg/ha

Ialomița
Vaslui
Iași
Bihor

8.400 kg/ha
8.200 kg/ha

9.000 kg/ha

7.900 kg/ha
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TRITICALE 
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PRESLEY
                  semi-timpuriu |  furaj

Avantajele produsului
Toleranţă la ger
Toleranţă la secetă
Rezistență la înclinare şi frângere
Toleranță la boli
Potenţial de producţie
Digestibilitate
Valoare nutritivă
Conţinut de lizină
Conţinut de proteină
Recomandare boabe, masă verde sau siloz

Caracteristici tehnice
Maturitate la recoltare semi-timpuriu
Talia plantei medie
Vigurozitate mare
Densitate 300 - 350 boabe germinabile/m²
Sistem radicular bine dezvoltat
Masa hectolitrică mare

Soi rustic de triticale de mare productivitate  •  Ideal pentru cultivare 
în zone cu climat nefavorabil grâului și soluri acide
Foarte bună toleranță față de bolile foliare ceea ce contribuie la 
sporirea MMB-ului

*Producții
Olt
Timișoara
Cluj
Ialomița

9.421 kg/ha
9.325 kg/ha

11.219 kg/ha

8.450 kg/ha
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SUD-EST
Mugurel Porumb

telefon: 0726.778.019
email: sud-est@biocrop.ro

SUD
Răzvan Nițu

telefon: 0725.122.944
email: sud@biocrop.ro

Ionel Florea
Director Tehnic

telefon: 0725.722.945
email: tehnic@biocrop.ro

Ruxandra Tudor
Suport Clienti

telefon: 0751.117.517
email: comenzi@biocrop.ro

EST
Alexandru Dumitrescu

telefon: 0751.215.840
email: est@biocrop.ro

SUD-VEST
Virgil Costea

telefon: 0749.113.613
email: sud-vest@biocrop.ro

NORD-VEST
Horea Lapuște

telefon: 0723.221.126
email: nord-vest@biocrop.ro

NORD-EST
Giani Roșcăneanu

telefon: 0723.221.125
email: nord-est@biocrop.ro
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