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Soi de grâu timpuriu, nearistat.
• Plante de talie medie, cu o foarte bună toleranță la cădere
• Putere mare de înfrățire și de umplere a bobului
• Toleranță bună la iernare și boli specifice, in special la rugini si fuzarioza
• Grâu de calitate superioară, pentru panificație, cu o greutate specifică bună
• Potential de productie ridicat de pana la 10 tone/ha
• Recomandat a se cultiva in toate zonele din țară
• Greutate specifică (MH): 75-77 kg/hl
• Gluten 24-26, proteina 11-13
• Densitate recomandată la semănat: 350-370 boabe/mp. Ca si moment al semanatului,                         

a doua decada a perioadei optime

Înregistrat în Republica Moldova în 2009

Soi de grâu extra-timpuriu, nearistat.
• Excelenta rezistență la boli
• Potențial de producție ridicat
• Rezistență ridicată la iarnare

Înregistrat in Cehia și Slovacia în 2016.

La înregistrare și brevetare 2018 în Moldova, 
Ucraina și Kazahstan

Soi de grâu extra-timpuriu – timpuriu, 
nearistat.
• Plante de talie medie, cu o foarte bună toleranță   

la cădere
• Bună toleranță la rugina brună și Fusarium
• Are o toleranță foarte bună la iernare
• Putere foarte mare de înfrățire (frații au portul 

erect)
• Premergător ideal pentru semănatul timpuriu la 

rapiță
• Masa Hectolitrică 80, Gluten 26-28, proteină 12,8-13
• Densitate recomandată la semănat: 370-400 

b.g./mp. și inceperea semănatului, in a doua parte 
a perioadei optime

• Soi cu un potențial foarte ridicat de producție
• Cel mai timpuriu la recoltat (mare atenție la acest 

moment)

La înregistrare 2018 în Moldova

Soi de grâu semi-timpuriu, nearistat
• Grîu de calitate superioară pentru panificație și 

cu potențial de producție ridicat
• Excelentă rezistență la boli
• Profil de calitate polivalent

Înregistrat in Franța în 2016.

La înregistrare și brevetare 2018 în Moldova

Soi de grâu semi-timpuriu, aristat.
• Plante de talie medie
• Grâu pentru panificație de calitate superioară,        

cu potențial de producție ridicat
• Toleranță foarte bună la Septorioză și Rugina 

galbenă
• Foarte bună toleranță la iernare și la cădere
• Indici de calitate foarte buni, gluten 28-32, 

proteină 13,2
• Densitate recomandată la semănat: 400-430 

b.g./mp. Se recomandă semănatul la începutul 
perioadei optime

• Echilibru foarte bun intre potentialul de productie 
si calitățile de panificație

La înregistrare 2018 în Moldova

AVENUE

LG ABSALON
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NOU!

NOU!

NOU!

NOU!
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