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Grâu

Deținător soi Soi Descriere Descriere Categorie 
biologică

REGINA tratat cu fungicid

Soi foarte productiv de foarte bună calitate, 
Toleranță foarte bună la cadere

Are toleranță ridicată la temperaturi scăzute și 
este tolerant la cele mai răspândite boli ale 

graului.

 Semitimpuriu, Talie 75 cm, MMB  40g, MH 81 
kg/hl, Gluten umed 28%, proteina 14%, productie 
11000 kg/ha, norma de semanat 500-650 bg/mp 

BAZA, C1

RENATA tratat cu fungicid

Nearistat, foarte productiv, de înaltă calitate 
pentru panificatie, 

Tolerant la temperaturi scăzute și la cele mai 
răspândite boli ale grâului,  Productii ridicate și 
stabile datorita unui număr mare de spice pe 

unitatea de suprafata

 Semitimpuriu, Talie 65 cm,  MMB 40g, MH mai 
mare de 80 kg/hl, Gluten umed 30%, proteina 14%, 
productie 11000 kg/ha, norma de semanat 550-650 

bg/mp 

BAZA, C1

IULIA tratat cu fungicid nearistat BAZA, C1

EL NINO tratat cu fungicid nearistat BAZA, C1

SILVIJA tratat cu fungicid

Aristat, foarte productiv de foarte bună 
calitate, Toleranță foarte bună la cadere

Are toleranță ridicată la temperaturi scăzute și 
este tolerant la cele mai răspândite boli ale 

graului.
Randamentul la productia de faina este foarte 

bun

 Semitimpuriu, Talie 78 cm, MMB  43g, MH 81 kg/hl 
(ca Regina), Gluten umed 27%, proteina 14%, 

productie 11000 kg/ha, norma de semanat 500-600 
bg/mp 

BAZA, C1
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Deținător soi Soi Descriere Descriere Categorie 
biologică

Institutul Agricol 
Dobrogea - General 

Toshevo
Enola netratat

aristat, rezitent la cadere, foarte rezistent la 
iernare, toleranta ridicata la seceta, rezistenta 
la fusarium, rugina bruna, septorioza, fainare - 
potrivit pentru cultura intensiva, fara pretentii 

speciale

 timpuriu, talie 80-90 cm, MMB 41-44 g, MH 81-83 
kg/hl, potential productiv 8500 kg/ha BAZA, C1

NS 40 S netratat

Aristat, rezistent la cadere, rezistent la ger, 
rezistent la seceta, infratire puternica in 

primavara, rezistent la boli (rugina galbena, 
septoria, mana), potential productiv deosebit, 

calitate de panificatie buna

Semitimpuriu, Talie in jur de 80 cm, MMB 38-42, 
MH 80kg, proteina 12-13%, Gluten umed 24-28%, 
FN 250-300 s, norma de semanat 470-520 bg/mp

BAZA, C1

PANONIA netratat

Aristat, rezistent la cadere, rezistent la ger, 
plasticitate mare, poate fi semanat pana la 

sfarsitul lui ianuarie, rezistent la boli (rugina 
galbena, septoria, mana), potential productiv 

deosebit, calitati deosebite de panificatie

Timpuriu, Talie in jur de 85 cm, MMB 40-44, MH 
82kg, proteina 12-14%, Gluten umed 27-32%, FN 
280-350 s, potential genetic de productie 13000 

kg/ha, norma de semanat 550-600 bg/mp

BAZA, C1

RENESANS netratat

Nearistat, rezistenta medie la cadere, 
raspunde bine la aplicarea de regulatori de 

crestere, rezistent la ger, rezistent la boli 
(rugina galbena, septoria, mana), potential 

productiv deosebit, calitate buna de 
panificatie

Timpuriu, Talie in jur de 90 cm, MMB 42-46, MH 
83kg, proteina 12-15%, Gluten umed 30-33%, FN 
280-350 s, potential genetic de productie 12000 

kg/ha, norma de semanat 550-600 bg/mp

BAZA, C1

NS FUTURA netratat

Nearistat, rezistent la ger, rezistent la cadere, 
raspunde bine la norme mai mari de azot, 

rezistent la seceta, rezistent la boli, potential 
productiv deosebit, calitati deosebite de 

panificatie

Semitardiv, Talie 85-95 cm, MMB 43-46 g, MH 82-
86 kg, proteina 12-14%, gluten umed 27%-33%, FN 
260-380s, norma de semanat 500 bg/mp, potential 

de productie 13000 kg/ha

BAZA, C1

POBEDA netratat C1

NS AZRA netratat C1

NS OBALA netratat C1

Institutul Novi Sad Serbia
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Deținător soi Soi Descriere Descriere Categorie 
biologică

Solehio tratat cu fungicid

Aristat, calitate excelenta de panificatie, 
rezistenta medie la septirioza si la patarea 

reticulara, rezistenta buna la fusarium, 
rezistenta excelenta la rugina galbena si 

fainare, toleranţă foarte bună la secetă şi 
arşiţă, rezistenţă foarte bună la cădere

 Semi-timpuriu, talie medie joasă, Număr mare de 
boabe în spic, Conținut excelent de proteină, 

Gluten > 30, Indice de cădere (Hadberg) – ridicat, 
MMB >45, MH >73, Indice Zeleny 30-40 ml. 

Infloreste timpuriu. Norma de semanat 200 kg/ha 

 C1, C2 

Exotic tratat cu fungicid

Soi aristat, înfrățire excelentă, toleranţă foarte 
bună la secetă şi arşiţă, rezistenţă excelentă la 

rugina galbenă și făinare, rezistență bună la 
fusarioză, rezistență medie la septorioză și 

pătarea reticulară

 Timpuriu, talie joasă, gluten >30, Indice de cădere 
(Hadberg) – ridicat, MMB >45, MH mare >73, 

rezistent la erbicide cu chlortoluron, Productivitate 
extraordinară, calitate foarte bună pentru 

panificație, Conținut de proteină >13, înflorit 
timpuriu 

 C1, C2 

Fenomen tratat cu fungicid

Soi aristat, înfrățire excelentă, toleranţă foarte 
bună la secetă şi arşiţă, rezistență bună la 

iernare, rezistenţă excelentă la rugini, făinare 
și septoria, rezistență bună la fusarioză și 

pătarea reticulară

 înflorire semi-timpurie, maturitate semi-tardiv, 
talie medie-joasă, proteina > 12.5, gluten > 30, 

Hagberg ridicat, MMB>45g, MH>78 kg/hl, Zeleny 
30-40ml, rezistent la erbicide cu clorotoluron 

 C1, C2 

Silverio tratat cu fungicid

aristat, înflorire timpurie, rezistență la iernare, 
toleranță foarte bună la secetă și arșiță, 

rezistență bună la cădere, rezistență excelentă 
la făinare, rugini, septoria, rezistență bună la 

fusarium și pătarea reticulară, foarte 
productiv, capacitate excelentă de înfrățire

 semi-timpuriu, talie medie-joasă, proteina > 13, 
gluten > 30, Hagberg ridicat, MMB>45g, MH>78 

kg/hl, Zeleny 30-40ml, rezistent la erbicide cu 
clorotoluron 

 C1, C2 
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Deținător soi Soi Descriere Descriere Categorie 
biologică

Amicus tratat cu fungicid
nearistat, sensibil la fainare si fusarium, 

tolerant mediu la septoria, rugina galbena, 
tolerant la rugina bruna - se recomanda 

aplicarea timpurie de azot

 timpuriu, talie scunda, norma de semanat 145-180 
kg/ha (350-450 bg/mp), foarte productiv, numar 

mare de boabe in spic 
 BAZA, C1 

Balitus tratat cu fungicid  BAZA, C1 

Aurelius NETRATAT/Fungicid
aristat, cel mai productiv grau de calitate 

superioara, foarte rezistent la rugini si fainare, 
sensibil la septoria, mediu sensibil la 

fusariumproductiv chair si in conditii de seceta

 semi-timpuriu, talie medie spre inalta, tolerant la 
stress, stabilitate excelenta, sanatate solida, 

densitate de semanata 280-400 bg/mp, epoca 
optima 25.09-25.11 - pretabil la cultura BIO 

 C1 

LENNOX  tratat cu fungicid IUL 2020

Nearistat, calitate forate inalta pentru 
panificatie - elita, rezistenta medie la 

principalele boli. Poate fi semanat atat toamna 
cat si primavara. Se recomanda aplicarea de 
regulator de crestere si fungicide preventiv

 Semitimpuriu, talie 85-95 cm, MH 79-81 kg/hl, 
Gluten umed 28-36%, proteina 12-15%, productie 
aproximativ 10000 kg/ha, norma de semanat 330-
420 bg/ha (160-210 kg/ha). Perioada de semanat 

Octombrie-Martie 

 C1 

KLIMA tratat cu fungicid IUL 2020 Aristat, super-productiv, rezistenta medie la 
principalele boli.

 Extra-timpuriu, talie mica, MH medie, Gluten 
umed mediu, proteina mediu, norma de semanat 
350-430 bg/ha (160-220 kg/ha). Perioada optima 

de semanat 11 Oct - 20 Noiembrie 

 C1 

Peteka PG102 tratat cu fungicid
aristat, rezistență excelentă la frângere, 

cădere, boli specifice; înfrățire foarte bună 
toamna și/sau primăvara devreme

 semitimpuriu, talie medie, potential de poroducție 
8-11 t/ha, gluten 27-30.5, MH 78.2-85 kg/hl; norma 

de semănat 200-220 kg/ha sau 350-420 bg/mp 
BAZA, C1

Donau Saat

RWA
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Deținător soi Soi Descriere Descriere Categorie 
biologică

GLOSA tratat cu fungicid

Aristat, rzisetnta buna la cadere, rezistent la 
iernaresi la seceta si arsita, buna rezistenta la 

incoltirea in spic; sensibil la septorioza si 
mediu sensibil la rugina bruna, rezitent la 

fainare si rasele de rugina galbena - bun de 
panificatie

Timpuriu, talie 85-95 cm, spic alb, scurt pre mediu, 
cu densitate medie, MMB42-43 g, MH 76-79 kg/hl; 

capacitatea de a forma lanuri mai dese aduce 
soiului plus de productivitate (fata de Flamura 85)

C1

PITAR C1

MIRANDA
Aristat, rezistent la făinare şi la rugina galbenă 

şi mijlociu de sensibil la rugina brună şi
septorioză - se recomanda tratament dupa 

faza de inspicat - bun de panificatie

semitimpuriu, talie 100-110 cm, spic mare, alb, 
semidens, aristat, MMB 42-44 g, MH 78-80 kg/hl, 

potential de productie ridicat, stabilitate
C1

LITERA

Aristat, rezistent la rugina brună şi mijlociu 
rezistent la actualele rase de rugina galbenă şi
de făinare, are un nivel mijlociu de rezistenţă 
la fuzarioză şi un nivel mediu de rezistenţă la

încolţirea în spic - bun de panificatie

timpuriu, talie 95-105 cm, , spic alb, semidens, 
aristat, MMB 42-45 g, MH 77-79kg/hl. Rezistenta 
superioara la boli foliare aduce soiului un plus de 

productivitate

C1

IZVOR

Aristat, rezistenţă bună la cădere şi iernare, 
foarte

rezistent la secetă,  mijlociu sensibil la rugina 
brună, rugina galbena, fainare şi septorioză, 

nivel
bun de rezistenţă la încolţirea în spic

timpuriu, talie 90-105 cm, spic alb, semi-lax, aristat, 
MMB40-45 g, MH77-79 kg/hl C1

Fundulea
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Deținător soi Soi Descriere Descriere Categorie 
biologică

AVENUE NETRATAT

Nearistat, foarte buna toleranta la rugina 
bruna, , mediu tolerant la rugina galbena, 
septoria, fainare, fusarium; foarte bună 

toleranţă la cădere, premergător ideal pentru 
semănatul timpuriu la rapiță; ajunge la înflorit 

(nu la maturitate) înainte de venirea 
temperaturilor foarte ridicate; cel mai 

timpuriu la recoltat (mare atenție la momentul 
recoltatului) - Cel mai vandut soi de grâu din 

România (după soiurile româneşti)!

 timpuriu, talie medie, MH 75 – 77 kg/hl, Gluten 26 
– 28%, proteină 12,5-13, W 250; densitate 

recomandată la semănat: 370 – 400 bg/mp. Se 
recomandă începerea semănatului în a doua parte 

a epocii optime. 

 C1 

ANAPURNA NETRATAT
Aristat, foarte tolerant la rugina galbena, 
fainare, tolerant la fusarium, septoria, si 

rugina bruna

 semi-timpuriu, talie medie, proteină 13,2; gluten 
28 – 30; W 280; densitate recomandata la semanat 

400 – 430 bg/mp; Se recomandă semănatul la 
începutul epocii optime. Echilibru foarte bun între 
potenţialul de producţie şi calităţile de panificaţie. 

 C1 

APACHE NETRATAT
Nearistat, foarte buna toleranta la cadere, 
putere mare de înfrățire și de umplere a 
bobului; toleranță bună la iernare și boli 
specifice, in special la rugini si fuzarioza.

Talie medie, Grâu panificabil superior, potential de 
productie pana la 10 tone/ha.

Recomandat a se cultiva in toate zonele de cultura 
a graului din Romania, MH 75 -77 kg/hl, Gluten 24-
26, proteina 11-13, W 200, Densitate recomandată 
la semănat: 350 – 370 boabe/mp. Ca si moment al 

semanatului, a doua decada a epocii optime.

 C1 

CAUSSADE SORRIAL NETRATAT

nearistat, toleranta la inghet
tolerant la cadere,tolerant la seceta, f putin 

sensibil la fainare, rugina galbena;
sensibil la rugina bruna, putin sensibil la 

fuzarioza spicelor și la septorioză

alungirea paiului: semi-timpurie, apariţia spicului: 
semi-timpurie;

talia plantelor: mica-medie; proteina: 12-16 %; 
segment de panificatie: grau de calitate superioara; 
potential de productie ridicat; MMB: 46 g; se poate 

cultiva în toate zonele de cultura ale graului din 
Romania; densitatea optima: 400-450  boabe 

germinabile/mp;

 C1 

LIMAGRAIN
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Deținător soi Soi Descriere Descriere Categorie 
biologică

SRPANJKA  C1 

KATARINA  C1 

JOKER  C1 

TIKA TAKA  C1 

FELIX  C1 

PHYTON aristat  C1 

CENTURION aristat  C1 

RAGT RUBISKO tratat cu fungicid
aristat, sensibil la clorotoluron, cu o capacitate 
mare de infratire, putin sensibil la cadere si la 
iernare, cu o toleranta generala la boli buna 
spre foarte buna, sensibil la ochi de pasare

 semitimpuriu de talie mica, MMB foarte buna, MH 
buna, continut de proteina 11-13%,buna rezitenta 
la incoltire in spic, indici de deoformare si cadere 

buni, potential de productie ridicat; densitate 
optima 300-370 bg/mp 

 C1 

SAATEN UNION
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