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Companie românească cu experiență de 10 ani pe piața locală de agribusiness, Biocrop comercializează semințe, soiuri si hibrizi, 
caracterizate prin potențial genetic pentru producții mari, rezistență la principalii factori de stres, productivitate, stabilitate și 
plasticitate.

Fie că vorbim de rapiță, grâu, orz, triticale, porumb, floarea soarelui sau lucernă, rezultatele bune de producție, toleranța sporită față de 
boli și clima neprielnică, precum și indicii superiori de calitate ai recoltelor, valorifică investițiile făcute de fermierii care au semănat 
produse Biocrop.

Compania își îmbunătățeste anual portofoliul, fiecare soi și hibrid fiind testat și selecționat cu atenție, astfel încât să fie pe deplin 
adaptat condițiilor agricole și pedoclimatice din România.

În plus, Biocrop susține fermierii români care țintesc recolte profitabile prin consultanță și recomandări tehnice valoroase oferite de 
reprezentanți de vânzări profesioniști și dedicați.



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 Semolina (excelentă pentru morărit și panificație), potrivit pentru boabe, furaj, siloz sau biomasă.



Testimoniale PORUMB
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Hibridul ROBERTO al companiei Biocrop se caracterizează prin răsărirea explozivă, buna vigurozitate în perioada de 
vegetație, buna polenizare și gradul ridicat de legare al știuleților pe plantă. Producția obținută în 2016 este de 7 tone / ha. 
În plus, este un porumb cu conținut ridicat de semolină; în urma analizelor a rezultat un IP =14 -20 %, ceea ce este o 
excepție pe piața din România. Acest indice de plutire recomandă hibridul Roberto pentru a fi utilizat în industria 
alimentară la extracția făinii grișate.
Ing.  Augustin  Nealcos, SC Dachim , Turda

Am cultivat SY VESTAS, un hibrid de care suntem foarte mulțumiți. S-a remarcat prin toleranța foarte bună la secetă, 
rezultatele de producție ridicate și rezistența la boli, dar și prin vigurozitate și răsărirea explozivă. Cu siguranță vom 
continua colaborarea cu Biocrop.
Grupul  de  firme  TCE 3 Brazi,  Zărnești,  Neamț



Agroindustriala Carei, SM

Secuieni, AB

Caracal, OT

21 %

28 %

37 %

Indice de plutire (bonusabil)

ROBERTO | FAO 260 | sticlosPORUMB

Toleranță la secetă

Digestibilitate

Rezistență la înclinare și frângere

Toleranță la boli

Potenţial de producție

bună

bună

foarte bună

bună

ridicat

- semolina:  calitate excelentă pentru morărit
- hibrid timpuriu, sticlos, pentru boabe și furaj de calitate
- indice de plutire foarte bun
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Avantajele produsului

FAO

Recomandare

Înălțimea plantei

Vigurozitate

Înălțime inserție știulete

Tip

Viteza de pierdere a apei din bob

Înclinare știuleți

Pănuși

Densitate în condiții de irigat

Densitate în condiții de neirigat

260

morărit și panificație

medie

bună

înaltă

sticlos

bună

180° la maturitate

subțiri

70.000 – 80.000 boabe germinabile/ha

60.000 – 70.000 boabe germinabile/ha

Caracteristici tehnice
Marsat, NT

II Antal Iustin, NT

Agrichim, IL

Magristral Agro Proiect, AG

SCDA, OT

14.732 kg/ha

8.953 kg/ha

7.024 kg/ha

6.500 kg/ha

5.485 kg/ha  

* producții în anul 2016

Producție



* producții în anul 2016

PORUMB

9

ADORNO | FAO 290 | sticlos

Toleranţă la secetă

Digestibilitate

Rezistenţă la înclinare şi frângere

Toleranţă la boli

Potenţial de producţie

bună

bună

foarte bună

bună

ridicat

- semolina - calitate excelentă pentru morărit
- compact şi foarte omogen, stay green bun
- indice de plutire foarte bun

Avantajele produsului

FAO

Recomandare

Înălţimea plantei

Vigurozitate

Înălţime inserţie ştiulete

Tip

Viteza de pierdere a apei din bob

Înclinare ştiuleti

Pănuşi

Densitate în condiţii de irigat

Densitate în condiţii de neirigat

290

boabe, morărit și panificație

medie

bună

medie

sticlos

foarte bună

 180° la maturitate

subţiri

70.000 – 80.000 boabe germinabile/ha

60.000 – 70.000 boabe germinabile/ha

Caracteristici tehnice

Agroindustriala Carei, SM

Panflor, AB   

Ruagnessy, SM   

Caracal,  OT   

Agrichim, IL                                                 

SA NR1 Valea Cânepii, BR                           

Secuieni, NT   

M. Țigănași, IS  

Agromax, IS                                                

Agro Dryer, SV

20%

20%

21%

20%                                         

28%

25%

20%

21%

16%

27%

Indice de plutire (bonusabil)

Producție
II Antal Iustin, NT 

Agrichim, IL 

SCDA, OT 

Agromad Crops, IF                            

Moldova Ţigănaşi, IS

8.014 kg /ha 

7.143 kg /ha

5.432 kg /ha

5.200 kg /ha

5.089 kg /ha

 



10

PORUMB TORRANO | FAO 350 | dentat

Toleranţă la secetă

Digestibilitate

Rezistenţă la înclinare şi frângere

Toleranţă la boli

Potenţial de producţie

bună spre foarte bună

bună

bună

foarte bună

 foarte ridicat

- se recoltează uşor
- stay green bun
- multiple întrebuințări: boabe, siloz, biomasă
- digestibilitate bună

Avantajele produsului

FAO

Recomandare

Înălţimea plantei

Vigurozitate

Înălţime inserţie ştiulete

Tip

Viteza de pierdere a apei din bob

Înclinare ştiuleţi

Pănuşi

Densitate în condiţii de irigat

Densitate în condiţii de neirigat

Densitate pentru siloz

350

boabe, siloz, biomasă

mare

 foarte bună

medie - înaltă

 dentat

foarte bună

180° la maturitate

subţiri

75.000 – 85.000  boabe germinabile/ha

65.000 – 75.000 boabe germinabile/ha

95.000 – 105.000 boabe germinabile/ha

Caracteristici tehnice Producție
Marsat, NT

APPR, BR

APPR, DJ

APPR, SM

APPR, BR

Agrichim, IL

II Antal Iustin, NT
* producții în anul 2016

15.681 kg/ha

12.295 kg/ha

11.458 kg/ha

10.799 kg/ha

10.262 kg/ha

9.405 kg/ha

9.159 kg/ha

testat în reţeaua



PORUMB
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SY VESTAS | FAO 370 | dentat

Toleranţă la secetă

Digestibilitate

Rezistenţă la înclinare şi frângere

Toleranţă la boli

Potenţial de producţie

foarte bună

bună

foarte bună

foarte bună

foarte ridicat

- hibrid intensiv, capabil de producții specifice unei grupe de maturitate superioare
- foarte bună stabilitate a producțiilor în condiții variate pedoclimatice
- manifestă un bun caracter “Stay green”
- multiple întrebuințări: boabe, siloz, biomasă

Avantajele produsului

FAO

Recomandare

Înălţimea plantei

Vigurozitate

Înălţime inserţie ştiulete

Tip

Viteza de pierdere a apei din bob

Pănuşi

Înclinare ştiuleti

Densitate în condiţii de irigat

Densitate în condiţii de neirigat

Densitate pentru siloz

370

boabe, siloz, biomasă

mare

foarte bună

medie - înaltă

dentat

foarte bună

subţiri

 180° la maturitate

75.000 – 85.000 boabe germinabile/ha

65.000 – 75.000 boabe germinabile/ha

95.000 – 105.000 boabe germinabile/ha

Caracteristici tehnice Producție

produs nou

APPR, SM

APPR, DJ

APPR, BR

APPR, VS

TCE 3 Brazi, NT

Agrichim, IL
* producții în anul 2016

12.758 kg/ha

12.556 kg/ha

11.703 kg/ha

9.770 kg/ha

9.200 kg/ha

9.167 kg/ha

testat în reţeaua



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 
(patru hibrizi cu tehnologie Clearfield) oferă fermierilor posibilitatea de a selecta cel mai potrivit tip 
de sămânță pentru pentru condițiile pedoclimatice specifice zonei.



FLOAREA SOARELUI
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Testimoniale

Cultivăm de 4 ani în cadrul fermei hibridul  de floarea soarelui ARMADA CL, cu rezultate bune. În anul 2016, spre exemplu, 
am obținut o producție de 3.300 kg/ha. Acest hibrid se remarcă prin răsarirea explozivă și toleranța foarte bună la 
Imazamox (Pulsar), planta sintetizând rapid acest erbicid. Cu toate că nu am efectuat tratamentul cu fungicid, Armada 
CL a avut o stare fitosanitară foarte bună, prin urmare pot spune că are o rezistență genetică bună la boli.

Ing. Laszlo  Elekes, SC  Agroindustriala  Carei SA, jud. Satu  Mare



FLOAREA SOARELUI
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* producții în anul 2016

13MS201 | semi-timpuriu | CL
- hibrid de generaţie nouă, pentru sistemul de producţie CLEARFIELD®
- tolerant faţă de mana florii soarelui (gena PL 6)
- tolerant faţă de rasele de Orobanche A-H (OR8)

APPR, VS

SCDA, OT

Şcoala de soiuri, TM

APPR, BR

APPR, CL

Agrichim, IL

3.545 kg/ha

3.309 kg/ha

3.012 kg/ha

2.980 kg/ha

2.952 kg/ha

2.857 kg/ha

Producție

Sistem de producție pentru floarea-soarelui

foarte bună

 foarte bună

foarte bună

foarte ridicat

 foarte bună

 foarte bună

rasele A-H (OR8) 

foarte bună (prezintă gena PL6)

 bună

Avantajele produsului

semi-timpuriu 

semi-timpuriu

115 – 120 zile

160 – 165 cm

curbat şi convex

mare

medie

44 – 46%

scăzut

55.000 – 60.000 plante/ha

70.000 – 75.000 plante/ha

Caracteristici tehnice

Toleranţă la secetă

Rezistență la înclinare şi frângere

Rezistență la scuturare

Potenţial de producţie

Toleranță la boli

Toleranță la Alternaria, Rugini și Septoria

Toleranţă la Orobanche 

Toleranță la mana florii soarelui

Toleranţă la erbicidare cu Imazamox

Maturitate la înflorire

Maturitate la recoltare

Perioada de vegetaţie

Înălţimea plantei

Capitul

Număr de boabe pe capitul

Masa a o mie de boabe

Conţinut în ulei

Conținut acid oleic

Norma de semănare în condiţii de neirigat

Norma de semănare în condiţii de irigat

testat în reţeaua



FLOAREA SOARELUI
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APPR, VS

APPR, BR

APPR, CL 

SCDA, OT

Şcoala de soiuri, TM

Agro Ivanus, TR                 
* producții în anul 2016

Producție

DUET HO | semi-timpuriu | CL

foarte bună

foarte bună

foarte bună

foarte ridicat

foarte bună

foarte bună

netolerant

foarte bună (prezintă gena PL6)

bună

- hibrid cu conținut ridicat de acid oleic, de generație nouă, pentru sistemul de producție CLEARFIELD®
- tolerant față de mana florii soarelui (prezintă gena PL 6)
- foarte bună stabilitate a producțiilor în condiții pedoclimatice foarte variate

Avantajele produsului

semi-timpuriu

semi-timpuriu

103 – 115 zile

140 – 165 cm

curbat şi convex

mare

medie

42 – 48%

ridicat (>83%)

55.000 – 60.000 plante/ha

70.000 – 75.000 plante/ha

Caracteristici tehnice

Sistem de producție pentru floarea-soarelui

Toleranţă la secetă

Rezistență la înclinare şi frângere

Rezistență la scuturare

Potenţial de producţie

Toleranță la boli

Toleranță la Alternaria, Rugini și Septoria

Toleranţă la Orobanche

Toleranță la mana florii soarelui

Toleranţă la erbicidare cu Imazamox

Maturitate la înflorire

Maturitate la recoltare

Perioada de vegetaţie

Înălţimea plantei

Capitul

Număr de boabe pe capitul

Masa a o mie de boabe

Conţinut în ulei

Conținut acid oleic

Norma de semănare în condiţii de neirigat

Norma de semănare în condiţii de irigat

3.852 kg/ha

3.655 kg/ha

3.485 kg/ha

3.127 kg/ha

3.099 kg/ha

2.500 kg/ha

testat în reţeaua
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FLOAREA SOARELUI ARMADA | semi-tardiv | CL
- hibrid pentru sistemul de producție CLEARFIELD®
- potenţial de producţie foarte ridicat
- foarte tolerant la condiţii de stres

Şcoala de soiuri, TM

Agrichim, IL

Agroindustriala Carei, SM

* producții în anul 2016

Producție
3.315 kg/ha

3.095 kg/ha

2.700 kg/ha

Sistem de producție pentru floarea-soarelui

foarte bună

  foarte bună

foarte bună

foarte ridicat

bună 

foarte bună

netolerant 

bună

bună

Avantajele produsului

semi-tardiv

semi-tardiv

125 – 130 zile

150 – 170 cm

curbat şi convex

mare

medie

ridicat, 46 – 52 %

scăzut

55.000 – 60.000 plante/ha 

70.000 – 75.000 plante/ha

Caracteristici tehnice

Toleranţă la secetă

Rezistență la înclinare şi frângere

Rezistență la scuturare

Potenţial de producţie

Toleranță la boli

Toleranță la Alternaria, Rugini și Septoria

Toleranţă la Orobanche

Toleranță la mana florii soarelui

Toleranţă la erbicidare cu Imazamox

Maturitate la înflorire

Maturitate la recoltare

Perioada de vegetaţie

Înălţimea plantei

Capitul

Număr de boabe pe capitul

Masa a o mie de boabe

Conţinut în ulei

Conținut acid oleic

Norma de semănare în condiţii de neirigat

Norma de semănare în condiţii de irigat
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FLOAREA SOARELUI
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FLOAREA SOARELUIOLIVA HO | timpuriu | CL
- hibrid cu conținut ridicat de acid oleic, pentru sistemul de producție CLEARFIELD®
- rustic, robust; asigură un bun nivel productiv în condiții tehnologice scăzute
- foarte tolerant la condiții de stres

Producție
Şcoala de soiuri, TM

Emiliana West Rom, TM

Agrichim, IL

* producții în anul 2016

* cerință minimă HO: 80 %

Favorit Agro, SB

Agrobilan, TM

Dalga, CL

83 %

83 %

88 %

Conținut de acid oleic (HO)

3.041 kg/ha

2.950 kg/ha

2.857 kg/ha

Sistem de producție pentru floarea-soarelui

foarte bună

 foarte bună

foarte bună

ridicat

 foarte bună

foarte bună

netolerant

foarte bună (prezintă gena PL6)

bună

Avantajele produsului

timpuriu

timpuriu

115 – 125 zile

150 – 160 cm

curbat şi convex

mare

medie

ridicat, 43 – 52%

mare (>82%)

50.000 – 55.000 plante/ha

65.000 – 70.000 plante/ha

Caracteristici tehnice

Toleranţă la secetă

Rezistență la înclinare şi frângere

Rezistență la scuturare

Potenţial de producţie

Toleranță la boli

Toleranță la Alternaria, Rugini și Septoria

Toleranţă la Orobanche

Toleranță la mana florii soarelui

Toleranţă la erbicidare cu Imazamox

Maturitate la înflorire

Maturitate la recoltare

Perioada de vegetaţie

Înălţimea plantei

Capitul

Număr de boabe pe capitul

Masa a o mie de boabe

Conţinut în ulei

Conținut acid oleic

Norma de semănare în condiţii de neirigat

Norma de semănare în condiţii de irigat



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 toleranța la înclinare și frângere.



Testimoniale GRÂU
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Cu soiul de grâu de primăvară TRISO al companiei Biocrop am reușit să acopăr un gol din portofoliul firmei, fiind un soi care 
a performat excelent, cu o producție de 6.520 kg/ ha și indice GL= 32. Acest soi răspunde perfect condițiilor de mediu 
aspre din primăvară, are o bună rezistență genetică la boli, o mare capacitate de înfrățire și o foarte bună rezistență la 
cădere și frângere.

Grigore  Vlad,  Administrator  SC Nova  Chem , Hălchiu,  jud. Brașov
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GRÂU TRISO | semi-timpuriu | Elita
- excelent pentru panificație
- potențial mare de producție
- conținut proteic foarte mare

Maturitate la recoltare

Compatibilitate la semănatul târziu

Talia plantei

Densitate

Sensibilitate la Fusarium

Capacitatea de înfrăţire

semi-timpuriu

medie

medie spre mare

350 – 450 boabe germinabile/m2

bună

foarte bună

Caracteristici tehnice

Conţinut în proteină

Valori Alveograf

Stabilitatea indicelui de cădere

Toleranţă la secetă

Toleranță la înclinare şi frângere

Toleranță la Septoria Tritici

Indice de sedimentare

Potenţial de producţie

ridicat

W - foarte bun, P/L < 1

foarte stabil

bună

foarte bună

bună

valori foarte bune

ridicat

Avantajele produsului
Indice de cădere

Conținut de proteină

Indice de sedimentare

Capacitate de absorbție a apei

Indice volum aluat

Randament făină

Greutate hectolitrică

 foarte mare

foarte mare

foarte mare

mare

valori foarte bune

foarte mare

medie

Caracteristici calitative

* producții în anul 2016

Nova Chem, BV

Agro Rent, BV

SC Trimonex SA, NT

6.520 kg/ha

6.200 kg/ha

5.505 kg/ha

Producție



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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ORZOAICĂ Testimoniale

Am cultivat soiul de orz STEWARD în ferma noastră, obținând o producție de 8.200 kg/ha. Având în vedere destinația 
culturii, precum și tehnologia aplicată, rezultatele au fost de excepție atât în ceea ce privește producția, cât și calitatea 
boabelor obținute, remarcându-se uniformitatea deosebită a acestora și procentul de boabe mari de peste 92%.

Emil Turdean,  Administrator  SC  Agro  Turdean  Impex, Badeni, jud.  Cluj



Potenţial de producţie

Stabilitatea paiului

Toleranță la ger

Toleranță la secetă

Toleranță la Fainare

Toleranță la alte boli foliare

Rezistență la înclinare și frângere

Număr de boabe pe spic

Maturitate la recoltare

Rezistență la mucegai

Rezistență la rupere

Înălțimea plantei

Densitate la semănare

Capacitatea de înfrățire

Toleranță la Fusarium

Grad de proteină solubilă * producții în anul 2014

STEWARD | timpuriu | malţ sau furaj
- soi de orz de primăvară cu 2 rânduri de boabe
- foarte rezistent la cădere
- toleranță foarte bună la boli foliare și secetă
- capacitate de înfrățire mare 
- tulpină rigidă cu înrădăcinare puternică

foarte ridicat

excelentă

bună

bună

mare spre foarte mare

mare spre foarte mare

foarte mare

mare

Avantajele produsului
Procent de boabe mari

Greutate hectolitrică

Conținut de proteină

Ioaniciu, CJ

Agrirusso, CJ

Arieșul, CJ

Secuieni, NT

Business Agro, NT

Moldova Țigănași, IS

Treter, GL

8.000 kg/ha

7.200 kg/ha

7.100 kg/ha

6.166 kg/ha

5.730 kg/ha

5.700 kg/ha

4.500 kg/ha

Producție

 mare (92%)

mare spre foarte mare 

scăzut*

Caracteristici calitative

timpuriu

foarte bună

mare

medie

330 – 380 boabe germinabile/m2

foarte bună

medie spre mare

foarte mare

Caracteristici tehnice

23

ORZOAICĂ

* 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.



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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DANIELA | semi-timpuriu
- potenţial ridicat de producţie
- toleranţă bună la secetă
- rezistență bună la Fusarium Oxysporum
- foarte bună premergătoare pentru alte culturi

Potenţial de producţie

Maturitate la recoltare

Durata exploatării

Înălţimea plantei

14 – 20 t/ha

semi-timpuriu

5 ani

63 cm

Caracteristici tehnice

Regenerare după cosire

Perenitate

Rezistență la Fusarium Oxysporum
(Veștejirea fuzariană) 

Rezistență la boli foliare

Potenţial de producţie

Toleranţa la ger

Toleranţa la secetă

foarte bună

foarte bună

foarte bună

foarte bună

ridicat

foarte bună

foarte bună

Avantajele produsului
Unităţi nutritive

Proteină brută

Coeficient digestibilitate

Energie netă

0,9 u.n./kg s.u.

19,50% din s.u.

71%

1.420 kcal/kg s.u. 

Caracteristici calitative ale fânului

50 – 70 tone masă verde/ 3 coase / ha

14 – 20 tone fân uscat / 3 coase / ha

Producție
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CEZARA | semi-timpuriu
- toleranţă foarte buna la secetă
- rezistență foarte bună la Fusarium Oxysporum 
- recomandat pentru cultură pură sau amestec

Unităţi nutritive

Proteină brută

Coeficient digestibilitate

Energie netă

1,02 U.N./ kg s.u.

8,9 % din s.u.

 72 %

1.441 kcal/ kg s.u. 

Caracteristici calitative ale fânului

50 – 70 tone masă verde / 3 coase / ha

19 – 21 tone fân uscat / 3 coase / ha

Producție
Potenţial de producţie

Maturitate la recoltare

Durata exploatării

Înălţimea plantei

19 – 21 t/ha

semi-timpuriu

5 ani

60 - 65 cm

Caracteristici tehnice

Regenerare după cosire

Perenitate

Rezistență la Fusarium Oxysporum
(Veștejirea fuzariană) 

Rezistență la boli foliare

Potenţial de producţie

Toleranţa la ger

Toleranţa la secetă

bună

foarte bună

foarte bună

foarte bună

ridicat

foarte bună

foarte bună

Avantajele produsului





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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De la compania Biocrop cultiv de 5 ani hibridul de rapiță DYNASTIE, cu care am înregistrat rezultate de excepție în privinţa 
producțiilor obținute. Vârful producției a fost în anul agricol 2014 - 5.700 kg/ha, media acestor 5 ani fiind de 4.300 
kg/ha. În plus, acest hibrid se remarcă prin răsărirea explozivă, vigurozitatea deosebită, rezistența foarte bună la ger, 
precum și prin indehiscența silicvelor (fapt ce diminuează pierderile survenite la recoltare).
Zoltan  Leopold,  Administrator  SC Danca  International,Turda

Suntem foarte mulțumiți de evoluția culturii de rapiță DYNASTIE în vegetație, s-a dovedit a fi un hibrid foarte rezistent la 
boli și ger, a avut plante viguroase în primăvară și am înregistrat pierderi minime la recoltat. Producția medie în sola de 
50 ha a fost de 5.000 kg/ha.

Constantin  Tudorache, SC  Apic  Impex  SRL,  Ilfov 

Anual, atunci când cultivăm rapița de toamnă, includem pe o bună parte din suprafețe hibrizii din portofoliul Biocrop. În 
anul 2015 am înființat, alături de cultura mare, și un câmp de testare a hibrizilor de rapiță de toamnă pe care nu îi 
avusesem anterior. Decizia de a înființa un astfel de câmp se datorează dorinței de a identifica hibrizi noi cu foarte bună 
adaptare la condițiile specifice tehnologice și pedoclimatice din ferma noastră. Cultura mare de rapiță de toamnă a fost 
afectată de grindină înaintea recoltării, producția fiind scăzută la 2 tone/ha în medie. Cu toate acestea, câmpul de testare 
ne-a confirmat potențialul de producție estimat la hibridul EXOCET cultivat, și am observat și alți hibrizi pe care îi vom 
introduce în cultură (DYNASTIE, DIFFUSION).
Ing.  agronom  Dan  Sandu, EDMA,  Izvoarele,  jud. Teleorman

Avem un complex zootehnic de 3000 de porci care necesită un volum ridicat de nutreţuri asigurat de ferma vegetală. 
Căutăm să obținem producţii maximale, viabile din punct de vedere economic, în condiţiile locale pedoclimatice de 
cultură. Rotaţia culturilor în fermă se face între cereale păioase şi rapiţă de toamnă. Rapiţa este cultura care asigură 
finanţarea proiectelor de dezvoltare, astfel încât este importantă alegerea hibrizilor şi tehnologia aplicată. În 2016, între 
mai mulţi hibrizi de rapiţă cultivaţi, DYNASTIE a fost cel mai productiv.
Ionel  Chiriac,  Administrator  Slobozia  Food,  jud.   Argeș 
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DYNASTIE | semi-timpuriu | hibrid Ogura

Toleranţă la ger

Toleranţă la secetă

Rezistență la înclinare şi frângere

Toleranță la Phoma

Potenţial de producţie

Sensibilitate la alungirea tijei florale

bună

foarte bună

 bună

bună

 foarte ridicat

foarte puţin sensibil

- hibrid de generație nouă care a confirmat în condiții foarte variate de cultură la nivel de fermă
- ritm de dezvoltare rapid în toamnă
- capabil de a valorifica prin producție condițiile tehnologice intensive

Avantajele produsului

Maturitate la intrarea în vegetaţie

Maturitate la înflorire

Maturitate la recoltare

Înălţimea plantei

Înălţimea primei ramificaţii

Număr mediu de ramificaţii

Număr silicve

Capacitate de regenerare

Conţinut în ulei

Conținut în glucozinolați

semi-timpuriu

semi-timpuriu

semi-timpuriu

medie (150 – 160 cm)

1/2 (49 – 51 cm)

14 – 18

mare

foarte bună

42 - 46%

scăzut

Caracteristici tehnice

Producție
EDMA, TR

Moldova Țigănași, IS

Slobozia Food, AG

CSID, TR

Agrinatura, TR

Agromad Crops, IF

II Morong Eugenia, AR

Agrozootehnica, GR

SC Campo Real, CT

Ameropa, CL
* producții în anul 2016

5.161 kg/ha

5.086 kg/ha

4.930 kg/ha

4.900 kg/ha

4.790 kg/ha

4.620 kg/ha

4.600 kg/ha

4.400 kg/ha

4.200 kg/ha

4.142 kg/ha
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DIFFUSION | semi-timpuriu
- manifestă cea mai mare toleranță față de Phoma (gena RLM-7)
- hibrid de generație nouă cu potențial foarte ridicat de producție
- recomandat pentru condiții de cultură medii până la intensive

Maturitate la intrarea în vegetaţie

Maturitate la înflorire

Maturitate la recoltare

Înălţimea plantei

Înălţimea primei ramificaţii

Număr mediu de ramificaţii

Număr silicve

Capacitate de regenerare

Conţinut în ulei

Conținut în glucozinolați

semi-timpuriu

semi-timpuriu

semi-timpuriu

medie (150 - 164 cm)

1/2 (75 – 82 cm)

12 – 15

mare

foarte bună

43 - 45%

scăzut

Caracteristici tehnice

Toleranţă la ger

Toleranţă la secetă

Rezistență la înclinare şi frângere

Toleranță la Phoma

Potenţial de producţie

Sensibilitate la alungirea tijei florale

foarte bună

bună

 foarte bună

foarte bună

 foarte ridicat

puţin sensibil

Avantajele produsului Producție
Moldova Țigănași, IS
Agrostel SRL, TR
C.S.I.D., TR
Agromad Crops, IF
Edma, TR
SA Ciorani, PH
Agrozootehnica, GR
Ceres SA, AG
Ilmar Trans, GR
Agromir, DB

* producții în anul 2016

5.100 kg/ha

4.980 kg/ha

4.980 kg/ha

4.830 kg/ha

4.817 kg/ha

4.700 kg/ha

4.550 kg/ha

4.350 kg/ha

4.200 kg/ha

4.040 kg/ha



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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Cultiv soiul de grâu AKTEUR al companiei Biocrop de mai mulți ani, cu rezultate deosebite atât în ceea ce privește producțiile 
obținute, cât și indicii de calitate. Spre exemplu, în anul agricol 2015-2016 am obținut o producție de 8400 kg/ha, 
GL = 32%, GH = 82. Acest soi se caracterizează printr-o rezistență deosebită la cădere și frângere, precum și la 
principalele boli ale aparatului foliar și ale spicului.
Aurelian  Botezat,  Administrator  SC  Agrorom  Impex, Tg . Mureș,  jud. Mureș

În anul agricol 2015-2016 am testat soiul de grâu COMBIN de la Biocrop și am rămas plăcut surprins de producția și indicii 
obţinuți, și anume: producția = 10.141 kg/ha, proteina = 13,3 %, Gl = 28%, GH = 81. Totodată am remarcat rezistența 
deosebită la cădere și frângere a acestui soi, în pofida fertilizării intensive aplicate. Pe baza rezultatelor și a indicilor 
obținuti, am decis să mă implic în multiplicarea soiului Combin, pentru început pe o suprafață de 15 ha.
Radu  Jolta,  Administrator  SC Vestagrar, Harghita, jud. Bihor

Firma Agrosyl colaborează cu Biocrop în procurarea semințelor pentru culturile de toamnă (grâu și triticale). Am cultivat 
unele soiuri din potofoliu, am avut și am în continuare loturi demonstrative, fiind foarte mulțumit de rezultatele obținute. 
În urma producțiilor foarte bune ale acestor loturi, am avut în cultura mare grâul ARKTIS, un grâu Elita excelent pentru 
panificație. Cu siguranță vom folosi și pe viitor produsele Biocrop.
Silion  Ioan, SC  Agrosyl SRL, Miroslava, jud. Iași

Am auzit despre soiul de grâu AKTEUR calitatea Elita de panificație şi rezultatele bune de producție din zonă, astfel încât 
am decis în acest an să verific pe o solă mai bună comportamentul acestuia. Am ales să cultiv sămânţă din categoria 
biologică bază pentru a-mi asigura necesarul pe suprafeţe mai mari în anul agricol următor. Semănatul s-a decalat destul 
de mult din cauza condiţiilor ploioase, însă am constatat buna adaptare faţă de o dată târzie a semănatului. Din acest 
motiv, presiunea buruienilor ori a dăunătorilor a fost scăzută pe perioada toamnei.
Dana  Gălătan,  Administrator  Galetan  Marprod, Fărcaș,  jud. Olt
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GRÂU COMBIN | timpuriu | Elita
- aristat
- plasticitate ecologică
- sporuri semnificative de producție în condiții intensive de cultură

* producții în anul 2016

IMB/Agricost, BR

Argeş Agro Proiect, AG

Ivagri, TR

Dafcochim, MS

C.S.I.D., TR

ProducțieCaracteristici tehnice

Avantajele produsului
Indice de cădere

Conținut de proteină

Indice de sedimentare

Capacitate de absorbție a apei

Randament făină

Volum aluat

Greutate hectolitrică

 foarte mare

foarte mare

foarte mare

mare

foarte mare

foarte mare

medie spre mare

Caracteristici calitative
Conținut în proteină
Valori Alveograf
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
Indici de panificație
MMB
Norma de semănat
Spic

Maturitate la recoltare
Compatibilitate la semănatul târziu
Compatibilitate la semănatul devreme
Talia plantei
Densitate
Toleranță la Fusarium
Toleranță la Septoria Tritici
Capacitatea de înfrățire

foarte ridicat
W - foarte bun, P/L <1

foarte stabil
foarte bună

bună
foarte bună

mare
foarte ridicat

foarte bună
foarte buni

foarte mare
redusă

aristat, mediu, compact, cu forma nutantă la maturitate 
(previne spălarea glutenului și încolțirea în spic)

timpuriu
bună
bună
mică

350 - 400 boabe germinabile/m2

mare
mare

foarte ridicată

8.700 kg/ha

7.200 kg/ha

6.890 kg/ha

6.725 kg/ha

6.700 g/ha
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XERXES | timpuriu | Elita
- conținut superior de gluten umed
- nearistat

Caracteristici tehnice

Avantajele produsului
Indice de cădere

Conținut de proteină

Indice de sedimentare

Capacitate de absorbție a apei

Randament făină

Volum aluat

Greutate hectolitrică

 foarte mare

foarte mare

foarte mare

mare

foarte mare

foarte mare

medie

Caracteristici calitative
Conținut în proteină
Valori Alveograf
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
Indici de panificație
MMB
Norma de semănat
Spic

foarte ridicat
W - foarte bun, P/L <1

foarte stabil
foarte bună

bună
foarte bună
foarte mare

ridicat
foarte bună
foarte buni

mare
redusă

nearistat, foarte mare, lax, cu forma nutantă la maturitate 
(previne spălarea glutenului și încolțirea în spic)

Maturitate la recoltare
Compatibilitate la semănatul târziu
Compatibilitate la semănatul devreme
Talia plantei
Densitate
Toleranță la Fusarium
Toleranță la Septoria Tritici
Capacitatea de înfrățire

intermediar
bună
bună
mare

300 - 350 boabe germinabile/m2

medie
foarte bună

foarte ridicată * producții în anul 2016

IMB/Agricost, BR

Dafcochim, MS

C.S.I.D., TR

SCDA, NT

Girom Impex, GR

SA Nr. 1, BR

Argeş Agro Proiect, AG

Ameropa, CL

Producție
8.000 kg/ha

7.500 kg/ha

7.400 kg/ha

6.980 kg/ha

6.750 g/ha

6.000 kg/ha

5.900 kg/ha

5.730 kg/ha
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* producții în anul 2016

ARKTIS | intermediar | Elita
- toleranță ridicată la boli
- randament foarte mare al făinii
- nearistat

IMB/Agricost, BR

Dafcochim, MS

Cerealis Alliance, BZ

Girom Impex, GR

Merpano, TM

8.407 kg/ha

7.000 kg/ha

5.820 kg/ha

5.700 kg/ha

5.400 kg/ha

 

ProducțieCaracteristici tehnice

Avantajele produsului
Indice de cădere

Conținut de proteină

Indice de sedimentare

Capacitate de absorbție a apei

Randament făină

Volum aluat

Greutate hectolitrică

 foarte mare

foarte mare

foarte mare

mare

foarte mare

foarte mare

medie

Caracteristici calitative
Conținut în proteină
Valori Alveograf
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
Indici de panificație
MMB
Norma de semănat
Spic

foarte ridicat
W - foarte bun, P/L <1

foarte stabil
foarte bună

bună
foarte bună
foarte mare

ridicat
foarte bună
foarte buni

mare
redusă

nearistat, mare, lax, cu forma nutantă la maturitate 
(previne spălarea glutenului și încolțirea în spic)

Maturitate la recoltare
Compatibilitate la semănatul târziu
Compatibilitate la semănatul devreme
Talia plantei
Densitate
Toleranță la Fusarium
Toleranță la Septoria Tritici
Capacitatea de înfrățire

intermediar
foarte bună

redusă
medie

300 - 350 boabe germinabile/m2

foarte bună
medie

foarte ridicată
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AKTEUR | semi-tardiv | Elita
- soi intensiv, nearistat
- capacitate mare de înfrățire
- potențial de producție ridicat

Caracteristici tehnice

Avantajele produsului
Indice de cădere

Conținut de proteină

Indice de sedimentare

Capacitate de absorbție a apei

Randament făină

Volum aluat

Greutate hectolitrică

 foarte mare

foarte mare

foarte mare

mare

foarte mare

foarte mare

medie

Caracteristici calitative

* producții în anul 2016

IMB/Agricost, BR

Merpano, TM

Don Carlos, TM

Ardealul Trading, SM

Dafcochim, MS

Producție

Conținut în proteină
Valori Alveograf
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
Indici de panificație
MMB
Norma de semănat
Spic

foarte ridicat
W - foarte bun, P/L <1

foarte stabil
foarte bună

bună
foarte bună
foarte mare

foarte ridicat
foarte bună
foarte buni

mare
redusă

nearistat, foarte mare, lax, cu forma nutantă la maturitate 
(previne spălarea glutenului și încolțirea în spic)

Maturitate la recoltare
Compatibilitate la semănatul târziu
Compatibilitate la semănatul devreme
Talia plantei
Densitate
Toleranță la Fusarium
Toleranță la Septoria Tritici
Capacitatea de înfrățire

semi-tardiv
foarte bună

redusă
medie spre mare

300 - 350 boabe germinabile/m2

bună
scăzută

foarte ridicată

8.318 kg/ha

8.200 kg/ha

7.850 kg/ha

7.200 kg/ha

6.720 kg/ha 
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produs nouMOBILE | timpuriu | calitatea A
- soi nou de mare productivitate, nearistat
- înflorire timpurie
- în condiții tehnologice intensive poate dobândi un spor de 2% proteină

Caracteristici tehnice

Avantajele produsului
Indice de cădere

Conținut de proteină

Indice de sedimentare

Capacitate de absorbție a apei

Randament făină

Volum aluat

Greutate hectolitrică

 foarte mare

ridicat

foarte mare

mare

mare

mare

medie spre mare

Caracteristici calitative

Maturitate la recoltare
Compatibilitate la semănatul târziu
Compatibilitate la semănatul devreme
Talia plantei
Densitate
Toleranță la Fusarium
Toleranță la Septoria Tritici
Capacitatea de înfrățire

Conținut în 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
Norma de semănat
Spic

ridicat
foarte stabil
foarte bună
foarte bună
foarte bună
foarte bună

foarte ridicat
foarte bună

mare
 foarte buni
foarte mare

redusă
nearistat, mare, lax, cu forma nutantă la maturitate 

(previne spălarea glutenului și încolțirea în spic)

timpuriu
bună
bună
mică

300 - 400 boabe germinabile/m2

medie spre mare
medie spre mare

foarte ridicată
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MAXENCE | timpuriu | calitatea A
- soi nou de mare productivitate, nearistat
- rezistență foarte bună la ger 
- toleranță ridicată față de principalele boli

produs nou

Caracteristici tehnice

Avantajele produsului
Indice de cădere

Conținut de proteină

Indice de sedimentare

Capacitate de absorbție a apei

Randament făină

Volum aluat

Greutate hectolitrică

 foarte mare

ridicat

foarte mare

mare

mare

mare

medie spre mare

Caracteristici calitative

Maturitate la recoltare
Compatibilitate la semănatul târziu
Compatibilitate la semănatul devreme
Talia plantei
Densitate
Toleranță la Fusarium
Toleranță la Septoria Tritici
Capacitatea de înfrățire

Norma de semănat

Conținut în proteină
Valori Alveograf
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

ridicat
W - foarte bun, P/L <1

foarte stabil
foarte bună
foarte bună
foarte bună
foarte bună

foarte ridicat
foarte bună

mare

foarte buni
foarte mare

redusă
nearistat, mare, lax, cu forma nutantă la maturitate 

(previne spălarea glutenului și încolțirea în spic)

timpuriu
bună
bună
mică

300 - 400 boabe germinabile/m2

mare
mare

foarte ridicată
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ATTRAKTION | semi-timpuriu | calitatea A
- nearistat
- intră în faza de burduf foarte devreme
- producții mari și stabile în toate zonele de cultivare

* producții în anul 2016

IMB/Agricost, BR

Micul Agricultor, CT

Dafcochim, MS

Slobozia Food, AG

Ameropa, CL

Agrilemi, TR

SCDA Mavrodin, TR

SCDA, NT

SC Imagini Sport, BR

Producție

Caracteristici tehnice

Avantajele produsului
Indice de cădere

Conținut de proteină

Indice de sedimentare

Capacitate de absorbție a apei

Randament făină

Volum aluat

Greutate hectolitrică

 foarte mare

ridicat

foarte mare

mare

mare

mare

mare

Caracteristici calitative

Maturitate la recoltare
Compatibilitate la semănatul târziu
Compatibilitate la semănatul devreme
Talia plantei
Densitate
Toleranță la Fusarium
Toleranță la Septoria Tritici
Capacitatea de înfrățire

Conținut în 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
Norma de semănat
Spic

ridicat
foarte stabil
foarte bună
foarte bună
foarte bună
foarte bună

foarte ridicat
foarte bună

mare
buni

foarte mare
redusă

nearistat, mare, lax, cu forma nutantă la maturitate 
(previne spălarea glutenului și încolțirea în spic)

semi-timpuriu
bună
bună

medie
300 - 400 boabe germinabile/m2

mare
mare

foarte ridicată

9.266 kg/ha

9.200 kg/ha

8.342 kg/ha

8.000 kg/ha

7.154 kg/ha

6.800 kg/ha

6.800 kg/ha

6.764 kg/ha

6.500 kg/ha
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* producții în anul 2016

PATRAS | intermediar | calitate A
- nearistat
- rezistență foarte mare la ger
- potențial de producție foarte ridicat

IMB/Agricost, BR

Dafcochim, MS

SCDA, NT

Cerealis Alliance, BZ

Ameropa, CL

9.371 kg/ha

6.725 kg/ha

6.564 kg/ha

5.800 kg/ha

5.730 kg/ha

ProducțieCaracteristici tehnice

Avantajele produsului
Indice de cădere

Conținut de proteină

Indice de sedimentare

Capacitate de absorbție a apei

Randament făină

Volum aluat

Greutate hectolitrică

 foarte mare

mare

mare

mare

foarte mare

mare

foarte mare

Caracteristici calitative

Maturitate la recoltare
Compatibilitate la semănatul târziu
Compatibilitate la semănatul devreme
Talia plantei
Densitate
Toleranță la Fusarium
Toleranță la Septoria Tritici
Capacitatea de înfrățire

Conținut în 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
Indici de panificație
MMB
Norma de semănat
Spic

ridicat
stabil

foarte bună
bună

foarte bună
mare

ridicat
foarte bună

buni
mare

redusă
nearistat, mare, lax, cu forma nutantă la maturitate

(previne spălarea glutenului și încolțirea în spic)

intermediar
redusă

bună
mică spre medie

300 - 350 boabe germinabile/m2

medie spre mare
mare

foarte ridicată
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POTENZIAL | semi-tardiv | calitatea A
- plasticitate ecologică şi stabilitate în producții
- valorifică foarte bine solurile sărace
- nearistat

* producții în anul 2016

IMB/Agricost, BR

Dafcochim, MS

SCDA, NT

Ameropa, CL

Girom Impex, GR

8.575 kg/ha 

7.500 kg/ha 

6.836 kg/ha 

6.300 kg/ha 

5.900 kg/ha 

ProducțieCaracteristici tehnice

Avantajele produsului
Indice de cădere

Conținut de proteină

Indice de sedimentare

Capacitate de absorbție a apei

Randament făină

Volum aluat

Greutate hectolitrică

 foarte mare

foarte mare

mediu

medie

foarte mare

mare

medie

Caracteristici calitative

Maturitate la recoltare
Compatibilitate la semănatul târziu
Compatibilitate la semănatul devreme
Talia plantei
Densitate
Toleranță la Fusarium
Toleranță la Septoria Tritici
Capacitatea de înfrățire

semi-tardiv

bună
medie

300 - 350 boabe germinabile/m2

mare
mare

foarte ridicată

Conținut în 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
Norma de semănat
Spic

ridicat
foarte stabil
foarte bună

bună
foarte bună
foarte bună

foarte ridicat
foarte bună

mare
foarte buni

foarte mare
redusă

nearistat, mare, lax, cu forma nutantă la maturitate 
(previne spălarea glutenului și încolțirea în spic)

bună
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CHEVALIER | semi-tardiv | calitatea A
- nearistat
- soi de mare productivitate în condiții de tehnologie intensivă
- pretabil pentru zone cu regim hidric slab

* producții în anul 2016

IMB/Agricost, BR

Merpano, TM

Dafcochim, MS

Ameropa, CL

Cerealis Alliance, BZ

8.541 kg/ha

7.800 kg/ha

7.500 kg/ha

6.230 kg/ha

5.940 kg/ha

ProducțieCaracteristici tehnice

Avantajele produsului
Indice de cădere

Conținut de proteină

Indice de sedimentare

Capacitate de absorbție a apei

Randament făină

Volum aluat

Greutate hectolitrică

 foarte mare

mare

foarte mare

mare

mare

mare

medie

Caracteristici calitative

Maturitate la recoltare
Compatibilitate la semănatul târziu
Compatibilitate la semănatul devreme
Talia plantei
Densitate
Toleranță la Fusarium
Toleranță la Septoria Tritici
Capacitatea de înfrățire

Conținut în 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
Indici de panificație
MMB
Norma de semănat
Spic

ridicat
foarte stabil
foarte bună

bună
foarte bună

bună
ridicat

foarte bună
buni

mare
redusă

nearistat, foarte mare, lax, cu forma nutantă la maturitate 
(previne spălarea glutenului și încolțirea în spic)

semi-tardiv
bună
bună

medie
300 - 350 boabe germinabile/m2

mare
mare

foarte ridicată



Biocrop comercializează un soi de triticale foarte productiv, cu înfrățire puternică și boabe cu valoare nutritivă foarte mare. Este 
de asemenea rezistent la boli, cădere și la alte condiții de stres și se pretează la o tehnologie minimă. Aceste semințe sunt 
recomandate pentru culturi în condiții dificile de climă și relief, precum și pe soluri acide.
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Am cultivat soiul de triticale AGRANO în anul agricol 2015-2016 și am obținut rezultate foarte bune, o producție de 
7.200 kg/ha și un conținut ridicat de proteină în bob. Acest soi se caracterizează printr-o rezistență foarte bună la 
cădere și frângere, acest fapt datorându-se ameliorarii rezistenței țesutului mecanic din tulpină. Ca atare, am decis să 
multiplic Agrano pe o suprafață de 20 ha.

Emil  Mureșan,  Administrator  SC  Agroindustriala  Carei SA,  jud. Satu  Mare



AGRANO | semi-timpuriu | furaj

Toleranţă la ger

Toleranţă la secetă

Rezistență la înclinare şi frângere

Toleranță la boli

Potenţial de producţie

Digestibilitate

Valoare nutritiva

Conţinut de lizină

Conţinut de proteină

Recomandare

bună

foarte bună

 foarte bună

 foarte bună

foarte ridicat

ridicată

 mare

 mare

 mare

boabe, masă verde sau siloz

- capacitate mare de înfrățire, ritm rapid de creștere
- valoare nutritivă foarte mare a boabelor
- ideal pentru cultivare în zone cu climat nefavorabil grâului și soluri acide

Avantajele produsului

Maturitate la recoltare

Talia plantei

Vigurozitate

Densitate

Sistem radicular

Masa hectolitrică

semi-timpuriu

medie spre mare

mare

280 – 330 boabe germinabile/m2

bine dezvoltat

mare

Caracteristici tehnice

* producții în anul 2016

IMB/Agricost, BR

SC Imagini Sport, BR

Micul Agricultor, CT

SCDA, NT

Ardealul Trading, SM

Girom Impex, GR

Cerealis Alliance, BZ

Agrilemi, TR

Producție
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TRITICALE

7.064 kg/ha

7.000 kg/ha

6.800 kg/ha

6.696 kg/ha

6.300 kg/ha

6.100 kg/ha

6.080 kg/ha

5.900 kg/ha



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.



Testimoniale
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ORZ

Am avut o cultură de 300 ha de orz de toamnă SAPHIRA și am fost foarte mulțumit de rezultate – 5,9 tone/ ha, având în 
vedere că 2016 a fost un an dificil pentru cultura de orz din cauza condițiilor climaterice din primăvară. Este un soi cu un 
potențial de producție foarte ridicat, procent ridicat de boabe mare și o excelentă rezistență la frângere. În plus, pot 
spune că suntem încântați de capacitatea mare de înfrățire și toleranța la boli foliare.

Ing.  Gheorghe  Ivănuș, Prunaru, Teleorman



SAPHIRA | semi-timpuriu | furaj

* producții în anul 2016

- soi de toamnă cu 6 rânduri de boabe
- potenţial de producţie foarte ridicat, adaptat în toate zonele de cultivare a orzului
- calibraj mare al boabelor (>2.5 mm)
- foarte bună rezistență la frângere, atât în partea inferioară, cât și în partea superioară

Conţinut în proteină

Toleranţă la ger

Toleranţă la secetă

Rezistență la înclinare şi frângere

Potenţial de producţie

Calitate producție

mediu spre mare

medie

foarte bună

foarte bună

foarte ridicat

furaj

Avantajele produsului
Procent de boabe mari

Greutate hectolitrică

Conținut de proteină

IMB/Agricost, BR

SCDA, NT

Dafcochim, MS

Ivagri, TR

SA Nr. 1, BR

Cerealis Alliance, BZ

Producție

 mare (90%)

mare 

mediu spre mare

Caracteristici calitative

Maturitate la recoltare

Talia plantei

Densitate

Număr boabe/spic

Toleranță la Fusarium

Capacitatea de înfrăţire

semi-timpuriu

medie

300 – 350 boabe germinabile/m2

mediu spre ridicat 

mare

foarte bună

Caracteristici tehnice
8.133 kg/ha

7.660 kg/ha

7.160 kg/ha

6.700 kg/ha

6.500 kg/ha         

6.120 kg/ha
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ORZ



CONTACT
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Manager Naţional Vânzări
telefon: 0727 811 507

email: national.sales@biocrop.ro

Manager Tehnic
telefon: 0725 722 945

email: tehnic@biocrop.ro

VEST
Manager Regional Vânzări

telefon: 0751 210 114
email: vest@biocrop.ro

NORD-VEST
Manager Regional Vânzări

telefon: 0723 221 126
email: nord-vest@biocrop.ro

SUD-EST
Manager Regional Vânzări

telefon: 0726 778 019
email: sud-est@biocrop.ro

SUD-VEST
Manager Regional Vânzări

telefon: 0749 113 613
email: sud-vest@biocrop.ro

NORD
Manager Regional Vânzări

telefon: 0723 221 125
email: nord@biocrop.ro

EST
Manager Regional Vânzări

telefon: 0751 215 840
email: est@biocrop.ro

SUD
Manager Regional Vânzări

telefon: 0725 122 944
email: sud@biocrop.ro



culturi bogate din semințe puternice



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

Descarcă aplicația BIOCROP din App Store sau Google Play

şi comandă produsele noastre de pe telefon
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