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PORUMB
Semințele de porumb Biocrop sunt foarte apreciate de fermieri, fiind caracterizate de rezultatele bune, rezistența la boli și dăunători,
precum și prin toleranța crescută la secetă. Agricultorii pot găsi în oferta noastră un hibrid așa cum și-l doresc: sticlos sau dentat, cu 
calitate excelentă pentru morărit, potrivit pentru boabe, furaj, siloz sau biomasă.



ZEA KARUZEL | FAO 420 | dentat
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Caracteristici tehnice
Recomandare boabe
Înălţimea plantei 2,5 m
Vigurozitate foarte bună
Înălţime inserţie ştiulete medie
Tip dentat
Viteza de pierdere a apei din bob foarte bună
Înclinare ştiuleţi 180° la maturitate
Densitate în condiţii de irigat 75.000 – 90.000 boabe germinabile/ha
Densitate în condiţii de neirigat 65.000 – 70.000 boabe germinabile/ha

Dezvoltare explozivă în primăvară

Foarte bun caracter stay green

Uniformitate la răsărire

Avantajele produsului
Toleranţă la secetă bună spre foarte bună
Digestibilitate bună
Rezistenţă la înclinare şi frângere bună
Toleranţă la boli bună
Potenţial de producţie foarte ridicat în condiții optime
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SY VESTAS | FAO 370 | dentat

9.000 kg/ha

10.200 kg/ha

10.200 kg/ha

12.000 kg/ha

Hibrid intensiv, cu plecare rapidă în vegetație

Foarte bună stabilitate a producțiilor în condiții  pedoclimatice variate

Bun caracter stay green

Avantajele produsului
Toleranţă la secetă foarte bună
Digestibilitate bună
Rezistenţă la înclinare şi frângere foarte bună
Toleranţă la boli foarte bună
Potenţial de producţie foarte ridicat în condiții optime

Caracteristici tehnice
Recomandare boabe, siloz, biomasă
Înălţimea plantei 2,5 m
Vigurozitate foarte bună
Înălţime inserţie ştiulete medie-înaltă
Tip dentat
Viteza de pierdere a apei din bob foarte bună
Înclinare ştiuleţi 180° la maturitate
Densitate în condiţii de irigat 75.000 – 85.000 boabe germinabile/ha
Densitate în condiţii de neirigat 65.000 – 75.000 boabe germinabile/ha

Producții
Tulcea

Călărași

Dolj

Mehedinți
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THRILLER | FAO 360 | dentat

Avantajele produsului
Toleranţă la secetă foarte bună
Digestibilitate foarte bună
Rezistenţă la înclinare şi frângere foarte bună
Toleranţă la boli foarte bună
Potenţial de producţie foarte ridicat în condiții optime

Caracteristici tehnice
Recomandare boabe, siloz
Înălţimea plantei 2,5 m
Vigurozitate foarte bună
Înălţime inserţie ştiulete medieînaltă
Tip dentat
Viteza de pierdere a apei din bob foarte bună
Înclinare ştiuleţi 180° la maturitate
Densitate în condiţii de irigat 75.000 – 85.000 boabe germinabile/ha
Densitate în condiţii de neirigat 65.000 – 75.000 boabe germinabile/ha

Dezvoltare explozivă, este recomandat semănatului târziu

Hibrid recomandat pentru tehnologie intensivă

8.700 kg/ha

8.000 kg/ha

9.800 kg/ha

Producții
Ialomița

Teleorman

Tulcea
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TORRANO | FAO 350 | dentat

Avantajele produsului
Toleranţă la secetă bună spre foarte bună
Digestibilitate bună
Rezistenţă la înclinare şi frângere bună
Toleranţă la boli foarte bună
Potenţial de producţie foarte ridicat în condiții optime

Caracteristici tehnice
Recomandare boabe, siloz, biomasă
Înălţimea plantei 2,5 m
Vigurozitate foarte bună
Înălţime inserţie ştiulete medie-înaltă
Tip dentat
Viteza de pierdere a apei din bob foarte bună
Înclinare ştiuleţi 180° la maturitate
Densitate în condiţii de irigat 80.000 – 90.000 boabe germinabile/ha
Densitate în condiţii de neirigat 65.000 – 75.000 boabe germinabile/ha

Digestibilitate bună

Stay green bun

11.500 kg/ha

11.400 kg/ha

11.800 kg/ha

Producții
Satu Mare

Cluj

Ialomița



10.987 kg/ha
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PERACINO | FAO 350 | dentat

Avantajele produsului
Toleranţă la secetă bună spre foarte bună
Digestibilitate bună
Rezistenţă la înclinare şi frângere bună
Toleranţă la boli bună
Potenţial de producţie foarte ridicat în condiții optime

Caracteristici tehnice
Recomandare boabe
Înălţimea plantei 2,5 m
Vigurozitate foarte bună
Înălţime inserţie ştiulete medie
Tip dentat
Viteza de pierdere a apei din bob foarte bună
Înclinare ştiuleţi 180° la maturitate
Densitate în condiţii de irigat 75.000 – 85.000 boabe germinabile/ha
Densitate în condiţii de neirigat 65.000 – 75.000 boabe germinabile/ha

Foarte bun caracter stay green

Uniformitate la răsărire

Digestibilitate bună

12.860 kg/ha

11.900 kg/ha

13.095 kg/ha

Producții
Ialomița

Vaslui

Huși

Teleorman
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PERACINO | FAO 350 | dentat

10.000 kg/ha

9.300 kg/ha

8.500 kg/ha

ROBERTO | FAO 260 | sticlos

Avantajele produsului
Toleranţă la secetă bună
Digestibilitate bună
Rezistenţă la înclinare şi frângere foarte bună
Toleranţă la boli bună
Potenţial de producţie foarte ridicat în condiții optime

Caracteristici tehnice
Recomandare morarit și panificație
Înălţimea plantei 2 - 2,5 m
Vigurozitate bună
Înălţime inserţie ştiulete înaltă
Tip sticlos
Viteza de pierdere a apei din bob bună
Înclinare ştiuleţi 180° la maturitate
Densitate în condiţii de irigat 75.000 – 85.000 boabe germinabile/ha
Densitate în condiţii de neirigat 60.000 – 70.000 boabe germinabile/ha

Semolina, calitate excelentă pentru morărit

Hibrid timpuriu, sticlos, recomandat pentru boabe și furaj de calitate

Indice de plutire foarte bun (16-18%)

10.200 kg/ha

10.500 kg/ha

Producții
Cluj

Brașov

Alba

Ialomița

Teleorman



FLOAREA SOARELUI
Semințele de floarea soarelui Biocrop au avut rezultate foarte bune în ferme, înregistrând uniformitate a plantelor în lan, toleranță bună 
la boli și producții excelente. Varietatea genetică mare (hibrizi atât cu tehnologie Clearfield, cât și hibrizi rezistenți la erbicide sulfonil 
ureice) oferă fermierilor posibilitatea de a selecta cel mai potrivit tip de sămânță pentru condițiile pedoclimatice specifice zonei.
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3.450 kg/ha

13MS201 | semi-timpuriu
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Avantajele produsului
Toleranţă la secetă foarte bună
Rezistenţă la înclinare şi frângere bună
Rezistenţă la scuturare foarte bună
Potenţial de producţie foarte ridicat în condiții optime
Toleranță la boli foarte  bună
Toleranță la mana florii soarelui foarte bună (PL6)

Caracteristici tehnice
Maturitate la înflorire semi-timpuriu
Maturitate la recoltare semi-timpuriu
Perioada de vegetație 115 - 120 zile
Înălțimea plantei 160 - 165 cm
Capitul curbat și convex
Număr de boabe pe capitul mare
Masa a o mie de boabe medie
Conținut în ulei 44 - 46%
Conținut acid oleic scăzut 
Norma de semănare în condiții de neirigat 55.000 - 60.000 plante/ha
Norma de semănare în condiții de irigat 70.000 - 75.000 plante/ha

Hibrid de generație nouă, pentru sistemul de producție CLEARFIELD®

Tolerant față de rasele de Orobanche A-H (OR8)

4.100 kg/ha

3.500 kg/ha

Producții
Olt

Alba

Cluj

Sistem de producție pentru floarea-soarelui



3.200 kg/ha
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DUET | semi-timpuriu

Avantajele produsului
Toleranţă la secetă foarte bună
Rezistenţă la înclinare şi frângere foarte bună
Rezistenţă la scuturare foarte bună
Potenţial de producţie foarte ridicat în condiții optime
Toleranță la boli bună
Toleranță la mana florii soarelui foarte bună (PL6)

Caracteristici tehnice
Maturitate la înflorire semi-timpuriu
Maturitate la recoltare semi-timpuriu
Perioada de vegetație 103 - 115 zile
Înălțimea plantei 140 - 165 cm
Capitul curbat și convex
Număr de boabe pe capitul mare
Masa a o mie de boabe medie
Conținut în ulei 42 - 48%
Conținut acid oleic ridicat 
Norma de semănare în condiții de neirigat 55.000 - 60.000 plante/ha
Norma de semănare în condiții de irigat 70.000 - 75.000 plante/ha

Tolerant față de mana florii soarelui (prezintă gena PL6)

Foarte bună stabilitate a producțiilor în condiții pedoclimatice foarte variate

3.600 kg/ha

3.600 kg/ha

Producții
Satu Mare

Giurgiu

Timiș

Sistem de producție pentru floarea-soarelui



3.000 kg/ha

ARMADA | semi-tardiv
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Avantajele produsului
Toleranţă la secetă foarte bună
Rezistenţă la înclinare şi frângere foarte bună
Rezistenţă la scuturare foarte bună
Potenţial de producţie foarte ridicat
Toleranță la boli bună
Toleranță la mana florii soarelui bună

Caracteristici tehnice
Maturitate la înflorire semi-tardiv
Maturitate la recoltare semi-tardiv
Perioada de vegetație 125 - 130 zile
Înălțimea plantei 150 - 170 cm
Capitul curbat și convex
Număr de boabe pe capitul mare
Masa a o mie de boabe medie
Conținut în ulei ridicat, 46 - 52%
Conținut acid oleic scăzut 
Norma de semănare în condiții de neirigat 55.000 - 60.000 plante/ha
Norma de semănare în condiții de irigat 70.000 - 75.000 plante/ha

Hibrid pentru sistemul de producție CLEARFIELD®

Potențial de producție foarte ridicat

Foarte tolerant la condiții de stres

3.200 kg/ha

3.600 kg/ha

Producții
Bihor

Satu Mare

Constanța

Sistem de producție pentru floarea-soarelui
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FAUSTO | semi-timpuriu | Express

Avantajele produsului
Toleranţă la secetă foarte bună
Rezistenţă la înclinare şi frângere foarte bună
Rezistenţă la scuturare foarte bună
Potenţial de producţie foarte ridicat în condiții optime
Toleranță la boli foarte bună
Toleranță la mana florii soarelui foarte bună

Caracteristici tehnice
Maturitate la înflorire semi-timpuriu
Maturitate la recoltare semi-timpuriu
Perioada de vegetație 103 - 115 zile
Înălțimea plantei 145 - 165 cm
Capitul curbat și convex
Număr de boabe pe capitul mare
Masa a o mie de boabe mare
Conținut în ulei > 41%
Conținut acid oleic mediu
Norma de semănare în condiții de neirigat 55.000 - 60.000 plante/ha
Norma de semănare în condiții de irigat 60.000 - 65.000 plante/ha

Conținut în ulei > 41%

Foarte tolerantă în condiții de stres

Rezistentă la Plasmopara Helianti și Puccinia Helianti

Rezistentă la Orobanche (rasele de la A la F)
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FAUSTO | semi-timpuriu | Express

GRÂU DE PRIMĂVARĂ
Pentru campania agricolă de primăvară, Biocrop propune fermierilor un soi de grâu competitiv, cu calități excelente de panificație, 
potențial de producție ridicat, bună rezistență la bolile specifice culturii și stabilitate ridicată. În plus, soiurile noastre se remarcă prin 
capacitatea de înfrățire foarte bună și toleranță la înclinare și frângere.



Avantajele produsului
Conținut în proteină ridicat
Valori Alveograf W - foarte bun, P/L <1
Stabilitatea indicelui de cădere foarte stabil
Toleranța la secetă bună
Toleranța la înclinare și frângere foarte bună
Toleranța la Septoria Tritici bună
Indice de sedimentare valori foarte bune
Potențial de producție ridicat în condiții optime

Caracteristici tehnice
Maturitate la recoltare semi-timpuriu
Compatibilitate la semănatul târziu medie
Talia plantei medie spre mare
Densitate 350 - 450 boabe germinabile/m²
Sensibilitate la Fusarium scăzută
Capacitatea de înfrățire foarte bună

Caracteristici calitative
Indice de cădere foarte mare
Conținut de proteină foarte mare
Indice de sedimentare foarte mare
Capacitate de absorbție a apei mare
Indice volum aluat valori foarte bune
Randament făină foarte mare
Greutate hectolitrică medie

18

Excelent pentru panificație

Potențial mare de producție

Conținut proteic foarte mare

TRISO | semi-timpuriu  | Elita

6.800 kg/ha, gluten 31

7.200 kg/ha, gluten 32

Producții
Brașov

Cluj
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ORZ DE PRIMĂVARĂ PE 2 RÂNDURI
Biocrop are în oferta de primăvară un soi de orz cu două rânduri de boabe, atât pentru furaj, cât și pentru malțificare, foarte tolerant la 
bolile specifice și secetă, rezistent la frângere și cădere, cu un stay green bun. Este de asemenea caracterizat prin procentul de boabe cu 
calibraj mare de peste 90%, capacitatea mare de înfrățire și potențialul de producție ridicat.
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ALIGATOR | semi-timpuriu | malț sau furaj

Avantajele produsului
Potențial de producție foarte ridicat în condiții optime
Stabilitatea paiului excelentă
Toleranță la ger bună
Toleranță la secetă bună
Toleranță la Fainare bună
Toleranță la alte boli foliare foarte mare
Rezistență la înclinare și frângere foarte mare
Număr de boabe pe spic mare-foarte mare

Caracteristici tehnice
Maturitate la recoltare semi-timpuriu
Rezistență la mucegai foarte bună
Rezistență la rupere mare
Înălțimea plantei medie spre mare
Densitate la semănare 330 - 380 boabe germinabile/m²
Capacitatea de înfrățire mare
Toleranță la Fusarium mare
Grad de proteină solubilă foarte mare

Caracteristici calitative
Procent de boabe mari mare (92%)
Greutate hectolitrică mare spre foarte mare
Conținut de proteină scăzut*

Soi nou de orz de primăvară cu 2 rânduri de boabe

Capabil de a dobândi un MMB ridicat

* în condițiile aplicării unei tehnologii reduse de fertilizare cu azot pentru formarea producției de orz  
   pentru bere. În condiții tehnologice normale, conținutul de proteină este mediu spre ridicat.

6.800 kg/ha

7.200 kg/ha

Producții
Cluj

Mureș
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LUCERNĂ
Pentru culturile furajere perene, dar și fixatoare de azot, Biocrop propune fermierilor două soiuri de lucernă semi-timpurii, cu calități 
deosebite, caracterizate prin rezistență excelentă la secetă, ger și boli (în special față de boala cauzată de ciuperca Fusarium Oxysporum), 
precum și prin capacitatea bună de regenerare dupa cosire. Sunt potrivite pentru fân, masă verde și siloz, și recomandate pentru cultura 
pură sau amestec.
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Avantajele produsului
Regenerare dupa cosire foarte bună
Perenitate foarte bună
Rezistență la Fusarium Oxysporum 
(Veștejirea fuzariană)

foarte bună

Rezistență la boli foliare foarte bună
Potențial de producție ridicat
Toleranță la ger foarte bună

Caracteristici tehnice
Potențial de producție 14 - 20 t/ha
Maturitate la recoltare semi-timpuriu
Durata exploatării 5 ani
Înălțimea plantei 63 cm

Caracteristici calitative ale fânului
Unități nutritive 0,9 u.n. / kg s.u.
Proteină brută 19,5% din s.u.
Coeficient digestibilitate 71%
Energie netă 1.420 kcal / kg s.u.

Potențial ridicat de producție

Toleranță foarte bună la secetă

Producție
Masa verde 50 - 70 tone masă verde/3 coase/ha
Fân uscat 14 - 20 tone fân uscat/3 coase/ha

DANIELA | semi-timpuriu



CEZARA | semi-timpuriu
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Avantajele produsului
Regenerare dupa cosire bună
Perenitate foarte bună
Rezistență la Fusarium Oxysporum 
(Veștejirea fuzariană)

foarte bună

Rezistență la boli foliare foarte bună
Potențial de producție ridicat
Toleranță la ger foarte bună

Caracteristici tehnice
Potențial de producție 19 - 21 t/ha
Maturitate la recoltare semi-timpuriu
Durata exploatării 5 ani
Înălțimea plantei 60-65 cm

Caracteristici calitative ale fânului
Unități nutritive 1,02 u.n. / kg s.u.
Proteină brută 18,9% din s.u.
Coeficient digestibilitate 72%
Energie netă 1.441 kcal / kg s.u.

Toleranță foarte bună la secetă

Recomandat pentru cultură pură sau amestec

Producție
Masa verde 50 - 70 tone masă verde/3 coase/ha
Fân uscat 19 - 21 tone fân uscat/3 coase/ha



CULTURI DE TOAMNĂ
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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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EDIMAX | semi-tardiv 

Avantajele produsului
Toleranță la ger foarte bună
Toleranță la secetă foarte bună
Rezistenţă la înclinare şi frângere foarte bună
Toleranță la Phoma foarte bună
Potenţial de producţie foarte ridicat în condiții optime
Sensibilitate la alungirea tijei florale puțin sensibil

Caracteristici tehnice
Maturitate la intrarea în vegetație semi-timpuriu
Maturitate la înflorire semi-timpuriu
Maturitate la recoltare semi-tardiv
Înălțimea plantei medie (150 - 160 cm)
Înălțimea primei ramificații 1/3 (25 - 35 cm)
Număr mediu de ramificații 14 - 18
Număr silicve foarte mare
Capacitate de regenerare foarte bună
Conținut în ulei 44-48%
Conținut în glucozinolați scăzut

Hibrid de ultimă generație, pentru sistemul de producție CLEARFIELD®

Recomandat pentru condiții de cultură intensivă

3.700 kg/ha

3.700 kg/ha

4.500 kg/ha

Producții
Arad

Olt

Dâmbovița

Sistem de producție pentru floarea-soarelui



3.200 g/ha

TIGRIS | semi-tardiv

27

Avantajele produsului
Toleranță la ger foarte bună
Toleranță la secetă foarte bună
Rezistenţă la înclinare şi frângere foarte bună
Toleranță la Phoma bună
Potenţial de producţie foarte ridicat în condiții optime
Sensibilitate la alungirea tijei florale puțin sensibil

Caracteristici tehnice
Maturitate la intrarea în vegetație semi-timpuriu
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

Hibrid de ultimă generație

Dezvoltare foarte rapidă toamna (necesită 800° C pentru intrarea 
optimă în iarnă)

5.000 kg/ha

4.500 kg/ha

5.200 kg/ha

Producții
Ialomița

Arad

Olt

Teleorman
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DIFFUSION | semi-timpuriu

Avantajele produsului
Toleranță la ger foarte bună
Toleranță la secetă bună
Rezistenţă la înclinare şi frângere foarte bună
Toleranță la Phoma foarte bună
Potenţial de producţie foarte ridicat în condiții optime
Sensibilitate la alungirea tijei florale puțin sensibil

Caracteristici tehnice
Maturitate la intrarea în vegetație semi-timpuriu
Maturitate la înflorire semi-timpuriu
Maturitate la recoltare semi-timpuriu
Înălțimea plantei medie (150 - 164 cm)
Înălțimea primei ramificații 1/2 (75 - 82 cm)
Număr mediu de ramificații 12 - 15
Număr silicve mare
Capacitate de regenerare foarte bună
Conținut în ulei 43-45%
Conținut în glucozinolați scăzut

Hibrid de generație nouă cu potențial foarte ridicat de producție

Recomandat pentru condiții de cultură medii până la intensivă

4.300 kg/ha

4.200 kg/ha

5.000 kg/ha

Producții
Bihor

Mehedinți

Călărași



DYNASTIE | semi-timpuriu
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Avantajele produsului
Toleranță la ger bună
Toleranță la secetă foarte bună
Rezistenţă la înclinare şi frângere bună
Toleranță la Phoma bună
Potenţial de producţie foarte ridicat în condiții optime
Sensibilitate la alungirea tijei florale foarte puțin sensibil

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 mare
Capacitate de regenerare foarte bună
Conținut în ulei 42-46%
Conținut în glucozinolați scăzut

Hibrid performant în condiții variate

Ritm de dezvoltare rapid în toamnă

Capabil de a valorifica prin producție condițiile tehnologice intensive

5.000 kg/ha

4.600 kg/ha

5.500 kg/ha

Producții
Bihor

Alba

Ialomița
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GRÂU DE TOAMNĂ
Biocrop are în oferta de toamnă soiuri de grâu cu calități excelente de panificație (Elita și A – conform clasificărilor germane) și potențial 
ridicat de producție, adaptate pedoclimatic și cu randament superior în condiții tehnologice variate. În plus, varietatea mare de soiuri 
din portofoliu oferă fermierilor români din fiecare regiune posibilitatea de a dispune de soiuri adaptate specificului zonei și climatului.
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COMBIN | timpuriu | Elita

Avantajele produsului
Conținut de proteină foarte ridicat
Valori Alveograf W - foarte bun, P/L <1
Stabilitatea indicelui de cădere foarte stabil
Toleranță la ger foarte bună
Toleranță la secetă bună
Rezistență la înclinare și frângere foarte bună
Toleranță la boli mare
Potențial de producție foarte ridicat
Rezistență la încolțirea în spic foarte bună
Număr de boabe pe spic mare
Indici de panificație foarte buni
MMB foarte mare
Spic                                        aristat, mediu, compact, cu forma mutantă 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 350 - 400 boabe germinabile/m²
Toleranță la Fusarium mare
Toleranță la Septoria Tritici mare
Capacitatea de înfrățire foarte ridicată

Aristat

Plasticitate ecologică

Sporuri semnificative de producție în condiții intensive de cultură

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

7.600 kg/ha
6.900 kg/ha

9.500 kg/ha

Producții
Călărași
Constanța
Olt
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ATTRAKTION | semi-timpuriu | calitatea A

Avantajele produsului
Conținut de proteină ridicat
Stabilitatea indicelui de cădere foarte stabil
Toleranță la ger foarte bună
Toleranță la secetă foarte bună
Rezistență la înclinare și frângere foarte bună
Toleranță la boli foarte bună
Potențial de producție foarte ridicat
Rezistență la încolțirea în spic foarte bună
Număr de boabe pe spic mare
Indici de panificație buni
MMB foarte mare
Spic                                              nearistat, mare, lax, cu forma mutantă 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 - 400 boabe germinabile/m²
Toleranță la Fusarium mare
Toleranță la Septoria Tritici mare
Capacitatea de înfrățire foarte ridicată

Nearistat

Intră în faza de burduf foarte devreme

Producții mari și stabile în toate zonele de cultivare

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

9.200 kg/ha
8.600 kg/ha

10.000 kg/ha

Producții
Olt
Călărași
Alba



MOBILE | semi-timpuriu | calitatea A
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Avantajele produsului
Conținut de proteină ridicat
Stabilitatea indicelui de cădere foarte stabil
Toleranță la ger foarte buna
Toleranță la secetă foarte buna
Rezistență la înclinare și frângere foarte buna
Toleranță la boli foarte buna
Potențial de producție foarte ridicat
Rezistență la încolțirea în spic foarte buna
Număr de boabe pe spic mare
Indici de panificație foarte buni
MMB foarte mare

Spic                                              nearistat, mare, lax, cu forma mutantă 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 - 400 boabe germinabile/m²
Toleranță la Fusarium medie spre mare
Toleranță la Septoria Tritici medie spre mare
Capacitatea de înfrățire foarte ridicată

Soi nou de mare productivitate, nearistat

Înflorire timpurie

În condiții tehnologice intensive poate dobândi un spor de 2% proteină

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

7.500 kg/ha
6.300 kg/ha

7.600 kg/ha

Producții
Botoșani
Brăila
Alba
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MAXENCE | semi-timpuriu | calitatea A

Avantajele produsului
Conținut de proteină ridicat
Valori Alveograf W - foarte bun, P/L <1
Stabilitatea indicelui de cădere foarte stabil
Toleranță la ger foarte bună
Toleranță la secetă foarte bună
Rezistență la înclinare și frângere foarte bună
Toleranță la boli foarte bună
Potențial de producție foarte ridicat
Rezistență la încolțirea în spic foarte bună
Număr de boabe pe spic mare
Indici de panificație foarte buni
MMB foarte mare

Spic                                              nearistat, mare, lax, cu forma mutantă 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 - 400 boabe germinabile/m²
Toleranță la Fusarium mare
Toleranță la Septoria Tritici mare
Capacitatea de înfrățire foarte ridicată

Rezistență foarte bună la ger

Toleranță ridicată față de principalele boli

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

Soi nou de mare productivitate, nearistat

6.800 kg/ha
6.700 kg/ha

8.300 kg/ha

Producții
Olt
Brăila
Botoșani



AKTEUR | semi-tardiv | Elita
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Avantajele produsului
Conținut de proteină foarte ridicat
Valori Alveograf W - foarte bun, P/L <1
Stabilitatea indicelui de cădere foarte stabil
Toleranță la ger foarte bună
Toleranță la secetă bună
Rezistență la înclinare și frângere foarte bună
Toleranță la boli foarte mare
Potențial de producție foarte ridicat
Rezistență la încolțirea în spic foarte bună
Număr de boabe pe spic mare
Indici de panificație foarte buni
MMB mare

Spic                                   nearistat, foarte mare, lax, cu forma mutantă 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

Soi intensiv, nearistat

Capacitate mare de înfrățire

Potențial de producție ridicat

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

7.500 kg/ha
6.800 kg/ha

8.000 kg/ha

Producții
Călărași
Satu Mare
Timiș
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ORZ
Orzul de toamnă din portofoliul de toamnă Biocrop este caracterizat prin capacitatea mare de producție, toleranța la boli și frângere, 
precum și prin adaptabilitatea pedoclimatică în condiții dificile și pe toate zonele. Semințele sunt de mare performanță, cu genetică de 
import de generație nouă, testate și selectate astfel încât să răspundă foarte bine la provocările pieței locale.



6.500 kg/ha

SAPHIRA | semi-timpuriu | furaj
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Avantajele produsului
Conținut în proteină mediu spre mare
Toleranță la ger mare
Toleranță la secetă foarte bună
Potențial de producție foarte ridicat
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 toamnă cu 6 rânduri de boabe

Potențial de producție foarte ridicat, adaptabil în toate zonele de cultivare

Calibraj mare al boabelor (>2.5 mm)

Foarte bună rezistență la frângere, atât în partea inferioară, cât și în partea 
superioară

7.200 kg/ha

7.000 kg/ha

7.600 kg/ha

Producții
Dâmbovița

Călărași

Olt

Arad



CONTACT
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Manager Regional Vânzări
telefon: 0723.221.125
email: nord@biocrop.ro

Manager Regional Vânzări
telefon: 0751.215.840
email: est@biocrop.ro

Manager Regional Vânzări
telefon: 0726.778.019

email: sud-est@biocrop.ro

Manager Regional Vânzări
telefon: 0725.122.944
email: sud@biocrop.ro

Manager Regional Vânzări
telefon: 0749.113.613

email: sud-vest@biocrop.ro

Manager Regional Vânzări
telefon: 0723.221.126

email: nord-vest@biocrop.ro

Manager Tehnic
telefon: 0725.722.945
email: tehnic@biocrop.ro

Manager Național Vânzări
telefon: 0751.117.517

email: national-sales@biocrop.ro

Manager Regional Vânzări
telefon: 0751.210.114
email: vest@biocrop.ro
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Biocrop
Prisum Building, Str. Agatha Bârsescu nr. 15B, et. 2, cod 031481, București

Telefon: 031 425 39 46; Fax: 031 425 39 47; office@biocrop.ro; www.biocrop.ro

Comandă produsele noastre de pe telefon

Direct din aplicație – disponibilă în AppStore și Google Play


