
APACHE
Soi de grâu �mpuriu, 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, în special la 

rugini și fuzarioză
• Grâu de calitate superioară, pentru panificație, cu o 

greutate specifică bună
• Potențial de producție ridicat de până la 10 t/ha
• Recomandat a se cul�va în 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
• Termen de semănat - a doua decadă a perioadei op�me

Înregistrat 2009

Soi de grâu extra-�mpuriu – �mpuriu, 
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 �mpuriu la rapiță
• Greutate specifică (MH) -  80 kg/hl, Gluten 26-28%, 

proteină 12,8-13%
• Densitate recomandată la semănat: 370-400 b.g./mp. și
începerea semănatului, în a doua parte a perioadei op�me
• Soi cu un potențial foarte ridicat de producție
• Cel mai �mpuriu la recoltat (mare atenție la acest 

moment)
Înregistrat 2019

Soi de grâu semi-�mpuriu, nearistat
• Potențial de producție foarte bun
• Plante de talie medie-înaltă (mare atenție la fer�lizarea cu N)
• Capacitate bună de înfrățire
• Toleranță bună la rugini (galbenă și brună) și la făinare, cu 

cea mai bună toleranță la Septorioză
• Adaptat foarte bine pentru toate zonele de cul�vare, mai 

puțin pentru condițiile secetoase severe 
• Toleranță bună la iernare
• Recomandat a se semăna începând cu prima parte a 

epocii op�me
• Calități de panificație foarte bune: gluten - 22-24%, 

proteine - 12,5-13%, greutate specifică (MH)-76-78 kg/hl
Înregistrat 2021

Soi de grâu semi-�mpuriu, 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 

12,5-13,2%
• Densitate recomandată la semănat: 400-430 b.g./mp. Se 

recomandă semănatul la începutul perioadei op�me
• Echilibru foarte bun între potențialul de producție și 

calitățile de panificație

Înregistrat 2019

AVENUE LG ABSALON (B)*

ANAPURNA

JUDITA (B)**
Soi de grâu extra-�mpuriu, nearistat
• Excelentă rezistență la boli
• Potențial de producție ridicat
• Rezistență ridicată la iernare

Creăm pentru profitCreăm pentru profit
www.lgseeds.md
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Limagrain Moldova
MD-2004, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sfatul Țării, 59

Tel.: +373(22) 210049; Fax: +373(22) 210067
e-mail: lg.moldova@limagrain.com

www.lgseeds.md

* Soi protejat legal prin Brevet în Republica Moldova
(Brevet nr. 280 din 31.12.2018)

** Soi protejat legal prin Brevet în Republica Moldova
(Brevet nr. 281 din 31.12.2018)


