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Limagrain este un grup internațional, 
specializat în producerea de semințe ale 
culturilor de câmp, legumicole și produse 
din cereale. 

Fondat și administrat de agricultori, 
Limagrain este a patra companie de 
producere semințe din lume, lider 
european pentru producerea semințelor de 
porumb la siloz și cereale.

Cifra anuală de afaceri este mai mare de 2,7 
miliarde de euro și are un efec�v de peste 
10 000 angajați, inclusiv 1 800 de angajați în 
cercetare. 

Limagrain ac�vează în 56 de țări.

Porumbul LG
Hibrizii de porumb se caracterizează prin:
• Diferite grupe de maturitate și scopuri de u�lizare: boabe/siloz;
• Vigoare excelentă a semințelor, acomodate la semănatul 

�mpuriu;
• Plante sănătoase cu sistem foliar bine dezvoltat, verzi până la 

recoltare (efectul ”stay green”);
• Ș�ulete bine polenizat cu rahis subțire de culoare roșie sau albă;
• Toleranță la stres tehnologic și climateric;
• Viteză înaltă de pierdere a umidității boabelor la recoltare;
• Potențial de producție înalt și performant.

Floarea soarelui LG
Hibrizii de floarea soarelui se caracterizează prin:
• Aplicarea sistemelor de producție Convențional, Clearfield®, 

Clearfield Plus®, Express®; 
• Diferite grupe de maturitate;
• Conținut înalt de ulei și stabilitatea raportului ulei-produc�vitate;
• Plante bine dezvoltate, robuste, cu sistem foliar bogat;
• Capitul cu port semi-aplecat, foarte bine polenizat până în centru;
• Rezistență la Mană (rase noi), Sclero�nia, Phomopsis, Macrofomina;
• Rezistență gene�că la Orobanche cumana (Lupoaie), rase noi - OR7;
• Potențial foarte înalt de producție;

MAZĂRE LG
Soiurile de mazăre se caracterizează prin:
• Plante cu frunze compuse (semi-frunze) ce se termină cu cîrcei;
• Rezistență foarte bună la pătulire în �mpul perioadei de 

vegetație și a recoltării;
• Potențial foarte înalt de producție.

Creăm pentru profit
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Hibrid simplu, semi-�mpuriu 
cu bobul dur-dentat.
• Combinație excelentă între 

roadă și precocitate.
• Suma gradelor necesare de la 

semănat la recoltat = 1750°C 
(baza 6°C și umiditatea 
boabelor - 35%).

• Hibrid rus�c, cu potențial foarte 
înalt în condiții de secetă.

• Rezistență la căderea și 
frângerea plantelor, dar și la 
diferite condiții de stres. 

• Start viguros în vegetație și este recunoscut grație unui potențial înalt 
de producție pentru grupa lui de precocitate.

• Ș�ulete cu inserție medie, uniform, bine dezvoltat și cu o fecundare 
foarte bună. 

• Numărul de rânduri pe ș�ulete este de 14-16. 
• MMB = 330-340 g. Densitate op�mă: 65.000-70.000 pl/ha pe fon înalt 

de îngrășăminte.
Primul hibrid al Tehnologiei de Management al Secetei.

ADEVEY
FAO: 290

Hibrid simplu, �mpuriu cu 
bobul dur-dentat.
• Potențial de roadă excelent și un 

profil de sănătate foarte bun.
• Menține cu succes rezultate stabile 

și extrem de compe��ve la roadă, 
pe ani și locații.

• Hibrid HYDRANEO tolerant la secetă 
în �mpul sezonului de vegetație.

• Plante înalte, bine dezvoltate, cu 
tulpină puternică și rădăcină foarte 
bine dezvoltată.

• Rezistență la căderea și frângerea 
plantelor, dar și la diferite condiții de 
stres.

• Ș�uleții: mediu-lungi, mari, 
voluminoși, așezați regulat la înălțime medie. Polenizare perfectă în partea de sus.

• Număr de rânduri pe ș�ulete: 16 și număr de boabe pe rând: 36. Boabe de calitate 
excelentă și greutate hectolitrică mare.

• Suma temperaturilor efec�ve necesare de la semănat la recoltat = 1795°C (maturitate 
fiziologică).

• Densitate op�mă: 65.000-70.000 pl/ha pe fon înalt de îngrășăminte.
• Potrivit pentru semănatul �mpuriu și târziu.

Raport excelent randament/maturitate �mpurie și are locul 
meritat in structura varietală a fiecărei gospodării. 

LG 31.305
FAO: 305 NOU!
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Hibrid simplu, �mpuriu,                  
cu bobul dentat.
• Potențial înalt de producție și 

foarte stabil în diferite 
condiții pedoclima�ce.

• Plante cu talie înaltă, cu 
rădăcină puternică și cu 
inserția ș�uletelui medie, 
pănuși scurte, “dry down“ 
rapid.

• Ș�uleți uniformi, bine 
fecundați, cu 14-16 rânduri 
de boabe.

• Vigoare foarte bună la răsărire, “stay green” bun.
• Bună toleranță la Us�lago și Fusarium.
• Densitatea op�mă: 65.000 pl/ha.

Hibrid al Tehnologiei de Management al Secetei.

LG 30.315
FAO: 315

Hibrid simplu, �mpuriu cu 
bobul dentat. 
• Potențial de roadă foarte ridicat 

și adaptabilitate ridicată în 
diferite condiții climaterice.

• Toleranță foarte bună la secetă, 
hibrid HYDRANEO.

• Plante de talie medie-înaltă, 
viguroase, cu inserție medie a 
ș�uletelui.

• Vigoare foarte bună la răsărire, 
efect “stay green” mediu.

• Toleranță bună la căderea și 
frângerea plantelor.

• Ș�uleți mari, cu 16 – 18 rânduri de boabe și până la 40 boabe în rând. Boabe 
de calitate excelentă.

• MMB  - 300-320g.
• Densitate recomandată: 60.000 – 70.000 plante recoltabile/ha.
• Potrivit pentru semănatul culturii a doua și a culturii repetate.

Valorifică potențialul la maximum în condiții intensive, datorită 
caracteris�cilor excelente ale ș�uleților și calității boabelor.

LG 31.330
FAO: 340 NOU!
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Hibrid simplu semi-�mpuriu, 
cu bobul dentat.
• Plante de talie medie care 

rămân verzi până la 
recoltare.

• Ș�ulete lung bine polenizat 
cu 14-16 rînduri.

• Gene�că nouă cu potențial 
excelent de roadă.

• Pierde rapid apa din bob, de 
aceea are umiditate scăzută 
la recoltare.

• Toleranță bună la stres, inclusiv stres hidric.
• Toleranță bună la boli �pice.
• Hibrid adaptabil la diferite �puri de sol.

Recomandat pentru soluri bune pentru 
a-și exprima potențialul înalt.

LG 33.50
FAO: 350

Hibrid simplu, semi-�mpuriu, 
cu bobul dentat. 
• Plante înalte cu aspect 

sănătos, cu sistem foliar 
bogat, inserția ș�uletelui 
înaltă.

• Toleranță înaltă la bolile 
specifice porumbului. 

• S�uleți uniformi, bine 
dezvoltați, cu fecundare 
foarte bună, până în vîrf, cu 
16-18 rînduri de boabe.

• MMB = 280-300 g.
• Densitate recomandată: 60.000-65.000 pl/ha
• Potențial înalt de roadă.

Primul hibrid semi-�mpuriu al Tehnologiei 
de Management al Secetei.

LG 31.377
FAO: 377 NOU!
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Hibrid simplu, semi-�mpuriu, 
cu bobul dentat. 
• Plante înalte și sistem 

radicular bine dezvoltat.
• “Stay green” foarte bun.
• Toleranță crescută la Us�lago 

și Fusarium, la tulpină și 
ș�ulete.

• Hibrid cu un potențial de 
producție foarte ridicat în 
condiții intensive.

• Potențialul ridicat de 
producție și capacitatea de pierdere a apei din bob îl recomandă ca 
cel mai profitabil hibrid din grupa sa de maturitate.

• Inserție medie-înaltă a ș�uletelui. MMB = 280-300 g.
• Densitate op�mă: 60.000-65.000 pl/ha.

Hibrid de generație nouă cu capacitate înaltă de producție 
și o toleranță crescută la condiții de stres.

LG 30.389
FAO: 390

Hibrid simplu, semi- 
�mpuriu, cu bobul dentat.
• Potențial de roadă ridicat și 

stabilitate de performanță înaltă.
• Hibrid HYDRANEO cu toleranță 

foarte bună la secetă.
• Vigoare foarte bună la răsărire și 

permite semănatul în diferiți 
termeni agrotehnici.

• Plante de talie înaltă, viguroase, 
cu sistem foliar bine dezvoltat.

• Inserția ș�uletelui medie spre înaltă.
• Efect de “stay green” bun.
• Toleranță bună la căderea și frângerea plantelor.
• Ș�uleți mari, cu 16 – 18 rânduri de boabe și cu 36 de boabe pe rând.
• Boabele de mărime medie, cu un hectolitru bun și o greutate mare a MMB.
• Cedare rapidă a umidității boabelor.
• Densitate recomandată: 60.000 – 70.000 plante recoltabile/ha.

Arată concurență reală la roadă pentru grupa de maturitate și
performanță stabilă în rezultatele finale.

LG 31.390
FAO: 400 NOU!
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Hibrid simplu, semi-tardiv, 
cu bobul dentat.
• Plante de talie medie-înaltă.
• Inserție medie a ș�uletelui. 
• Ș�uleți mari, cu 18 rânduri 

de boabe.
• Foarte bună vigoare la 

răsărire, se pretează la 
semănatul �mpuriu.

• Stabilitate în diverse condiții 
agro-clima�ce, inclusiv 
extensive.

• Potențial de randament excelent și toleranță ridicată la secetă.
• Hibrid HYDRANEO - comportament fiabil și eficient în seceta solului și 

stresul termic.
• MMB 310-330 gr.
• Densitate recomandată: 60.000-70.000 plante/ha.

Stabilitate, randament, rezistență la stres.

INVADOR (LG 31.415)
FAO: 420

Hibrid simplu, semi-tardiv.
• Un nou membru al hibrizilor 

pentru siloz ce garantează o 
calitate superioară a silozului 
și o producție de lapte 
ridicată.

• Poziție erectă a frunzelor.
• “Stay green” foarte bun, 

uscarea frunzelor și a tulpinii 
foarte lentă.

• Rezistență bună la boli în 
special la Fusarioză.

• Dezvoltare foarte bună în faza inițială după răsărire.
• Siloz cu diges�bilitate ridicată și cu un aport energe�c foarte bun.
• Densitate recomandată: 65.000-70.000 pl/ha.

Primul hibrid LG  “Nutriție Animală”.

SHANNON
FAO: 440

NOU!
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Hibrid simplu, semi-tardiv, 
cu bobul dentat.
• Potențial de produc�vitate 

foarte mare si rezultate 
excelente.

• Plante de talie medie-înaltă.
• Inserție medie a ș�uletelui.
• Ș�uleți bine dezvoltați, cu 

16-18 (chiar și 20) rânduri de 
boabe și cu 37 și mai mult de 
boabe pe rând.

• Boabe mari de bună calitate 
cu MMB înalt.

• Toleranță bună la căderea și frângerea plantelor.
• Hibrid HYDRANEO cu toleranță foarte bună la secetă.
• Cedare rapidă a umidității boabelor.
• Densitate recomandată: 60.000 – 70.000 plante/ha.

Un hibrid de generație nouă cu un potențial de roadă foarte 
pronunțat în condiții bune de cul�vare.

LINEADE (LG 31.455)
FAO: 450

Hibrid simplu, tardiv, 
cu bobul dentat.
• Plante înalte, viguroase, 

sănătoase, inserția ș�uletelui 
medie spre înaltă.

• Ș�uleți mari, uniformi, cu 
fecundare foarte bună, 
număr de rânduri 16 și 
număr de boabe pe rând 34.

• Foarte bună toleranță la 
Fuzarioza ș�uletelui și 
Helminthosporium.

• “Stay green” mediu, rezistență bună la cădere, rezistență bună la frângere.
• Toleranță bună la sfredelitorul porumbului.
• Hibrid cu un potențial excepțional în boabe și cu o calitate excelentă a silozului.
• Raport foarte bun între potențialul în boabe și precocitate. 
• Comportament corect în condiții de stres hidric și/sau termic.

Toleranță înaltă la stres și bună adaptabilitate 
la diferite �puri de sol.

LG 30.500
FAO: 500

NOU!
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• Experiență solidă de cercetare;
• Echipa de cercetare specific dedicată secetei, 

concentrându-se pe abordări de trăsături na�ve;
• Rețea extensivă europeană de testare, care 

vizează diverse condiții de secetă, concepută           
în 2010;

• > 120 de locații (senzori în câmp la fiecare locație) 
pentru a monitoriza:
- can�tățile de precipității depuse, umiditatea solului, 

temperatura, deficitul de presiune a vaporilor ...
- mii de hibrizi testați în fiecare an.

• Indice de toleranță
• Metodă nouă de integrare a mai multor caracteris�ci 

ale plantei care să permită evaluarea corectă a 
performanțelor de roadă în condiții de secetă;

• Cerere de brevet, în iunie 2015.

TEHNOLOGIA  PERFORMANTĂ
PENTRU  PORUMB

Tehnologia de Management al Secetei 
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Cum  producem:

Factorii de producere: sunt cei care fixează nivelul potențialului 
de producție în condițiile pedoclimaterice locale:

• Structura solului, care favorizează dezvoltarea sistemului 
radicular al plantei prin crearea rezervei de apă accesibilă rădă- 
cinilor, precum și fer�lizarea de bază cu fosfor, potasiu și azot; 

• Pregă�rea patului germina�v – crearea unor condiții 
favorabile înrădăcinării și răsăririi plantelor;

• Alegerea hibridului este un element strategic în tehnologia 
modernă de cultură a porumbului. Gene�ca modernă produce 
astăzi hibrizi în același �mp înalt produc�vi și robuș� și             
din ce în ce mai rezistenți la stresul hidric. 

Criteriile principale de alegere a hibrizilor sunt:
• Potențialul de producție;
• Stabilitatea producției;
• Rezistența la stresul hidric;
• Ținuta tulpinii și rezistența la cădere;
• Maturitatea fiziologică (precocitatea);
• Calitățile de vigoare a plantei la începutul vegetației;
• Viteza de uscare la recoltare și viteza de pierdere a 

umidității boabelor de porumb la recoltare.     

• Data și calitatea semănatului. Criteriile de alegere a datei de 
semănat și calitatea semănatului sunt:

• solul trebuie sa fie cald, însă nu uscat. Porumbul 
germinează atunci când temperatura solului a�nge 6-8OC. 
Temperatura solului crește treptat și uniform primăvara, 
indiferent de  variațiile temperaturii din aer; 

• uniformitatea semănatului depinde de: pregă�rea patului 
germina�v (reglarea u�lajelor care pregătesc patul 
germina�v) și plasarea semințelor într-un strat umed; 
densitatea ținută sub control (controlul frecvent al 
reglajelor și al distribuției), fără dubluri și fără lipsuri; 
calitatea semănătorii (cauciucuri umflate la 2 kg/cm2, 
brăzdare noi, aspirație impecabilă, incorporare perfectă a 
semințelor) și viteza de semănat (mai mică de 6-7 km/oră).

A alege un hibrid înseamnă, mai
întâi să cumperi progres gene�c. 
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• Stabilirea densității plantelor. Criteriile de stabilire a 
densității sunt:  

• maturitatea (precocitatea) hibrizilor;
• producția potențială (în funcție de can�tatea de apă  

disponibilă);
• scopul producției (boabe, siloz, etc);
• �pul solului;
• caracteris�cile gene�ce ale hibrizilor;
• posibilele pierderi de plante în perioada de vegetație 

(germinația, boli, dăunători, etc).

• Fer�lizarea la semănat. Îngrășământul starter (la semănat) 
este un capital în cultura porumbului. Aplicarea unei can�tăți 
mai mult de 100 kg/ha de îngrășăminte minerale (în depen- 
dență de roada programată) cu conținut de fosfor va avea un 
efect de plus vigoare la pornirea în vegetație;

• Limitarea impactului bioagresorilor: buruieni și dăunători. 
Sunt cunoscute următoarele strategii de combatere a 
buruienilor (erbicidare) la porumb: 
• Totul în preemergență;
• Postemergență �mpurie;
• În preemergență apoi în postemergență;   
• Totul în postemergență;
• Combatere mixtă: mecanică și chimică.
Metodele de combatere a dăunătorilor sunt chimice și 
agronomice. U�lizarea acestor metode depinde de gradul      
de risc pe care-l prezintă dăunătorii.

• Recoltarea porumbului. Strategia de recoltare evoluează spre 
recoltarea mai �mpurie, mai lungă ca durată și la umiditate     
mai scăzută.

CÂștigă cu genetica Limagrain!
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Hibrid �mpuriu de �p CL 
(Clearfield® și SUNEO®), prin 
stropire cu erbicid special 
Pulsar® 40. 
• Perioadă de vegetație - 

124-126 zile. 
• Gene�că nouă cu potențial 

de producție excelent în 
condiții de secetă.

• Înflorește înainte de 
perioada cu temperaturi 
foarte ridicate.

• Rezistență gene�că la Orobanche cumana (Lupoaie), rasa G (OR7)                
și la toate rasele de mană.

• Capitul de dimensiuni mari, bine fecundat, cu o poziție semi-aplecată.
• Toleranță crescută la Phoma și Sclero�nia la capitul.
• Densitatea recomandată 52.000-55.000 pl/ha.

Cel mai produc�v hibrid �mpuriu CL din portofoliul Limagrain.

LG 54.63 CL
Sistem de producţie pentru floarea-soarelui

Hibrid semi-�mpuriu 
de �p Convențional.
• Creștere inițială rapidă.
• Conținut foarte bun de ulei.
• Rezistență gene�că la 

Orobanche cumana 
(Lupoaie), rasa G (OR7).

• Toleranță excelentă la boli și 
la condiții de secetă.

• Densitatea recomandată 
55.000-60.000 pl/ha.

• Realizează randamente înalte de roadă în condiții de lipsă a umidității 
și a precipitațiilor.

Gene�că nouă cu potențial excelent de roadă.

LG 54.78
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Hibrid semi-tardiv de �p CL 
(Clearfield® sau câmp curat), 
prin stropire cu erbicid special 
Pulsar® 40. Analogic cu hibridul 
LG56.65M
• Plante medii cu capitul bine 

dezvoltat.
• Tulpină puternică și sistem 

foliar bogat.
• Toleranță ridicată la 

Macrophomina, Phoma, 
Phomopsis și Sclero�nia.

• Rezistență la Mildew și la Orobanche cumana rasele A-E (OR5).
• Potențial ridicat de producție în condiții dificile de cultură.
• Comportament bun în condiții de stres hidric.

Conținut înalt de ulei, extragere maximă.

LG 56.63 CL
Sistem de producţie pentru floarea-soarelui

Hibrid semi-�mpuriu de �p CL 
(Clearfield® sau câmp curat), 
prin stropire cu erbicid special 
Pulsar® 40.
• Plante de talie medie/înaltă. 
• Capitul de dimensiuni mari, 

bine polenizat.
• Energie bună de creștere.
• Rezistență la rasele noi de 

Mildew. 
• Rezistență la Orobanche 

cumana (Lupoaie) rasele A-E (OR5).
• Toleranță bună la Phoma, Macrophomina, Sclero�nia de capitul                   

și rădăcină. 
• Comportament general excelent în condiții de stres.
• Potențial de producție impresionant.

Varianta gene�că CL a hibridului LG 56.35.

LG 56.33 CL
Sistem de producţie pentru floarea-soarelui
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LG 54.52 HO CL
Hibrid semi-�mpuriu, de �p 
CL și HO (Clearfield® sau câmp 
curat și HO – conținut > 88% 
acid oleic). 
• Plante înalte, cu capitul bine 

dezvoltat, bine fecundat.
• Rezistent la noile rase de mana 

(Plasmopara Helianthi).
• Toleranță bună la Phomopsis 

și Sclero�nia de capitul.
• Stabilitate crescută a 

rezultatelor în producție.
• Raport foarte bun între randament și conținut de ulei. 
• „Stay green” foarte bun, plantele rămân verzi până aproape de recoltare. 
• Toleranță bună la Phomopsis și Sclero�nia și rezistență la Orobanche 

cumana (Lupoaie), la toate rasele cunoscute, inclusiv G (OR7) și prin 
tratamentul cu Pulsar® 40.

Hibrid cu potențial performant de roadă și stabilitate excelentă a perfor- 
manțelor, superior în zonele cu atac puternic de Lupoaie (rase noi) (OR7).

Hibrid semi-�mpuriu, de �p 
CL și HO (Clearfield® sau câmp 
curat și HO – conținut > 88% 
acid oleic). 
• Plante înalte, cu capitul bine 

dezvoltat, bine polenizat. 
• Rezistent la noile rase de 

Plasmopara Helianthi. 
• Toleranță bună la Phomopsis 

și Sclero�nia la capitul.
• „Stay green” foarte bun, 

plantele rămân verzi până 
aproape de recoltare. 

• Potențial de producție ridicat.
• Densitate recomandată: 50.000-55.000 pl/ha.
• Rezistență gene�că la Orobanche cumana (Lupoaie), la toate rasele 

cunoscute, inclusiv G (OR7) și prin tratamentul cu Pulsar® 40.
• Conținut ulei 50-52%.

Hibrid performant High Oleic.

LG 54.92 HO CL
Hibrid semi-�mpuriu de �p CL 
(Clearfield® sau câmp curat), 
prin stropire cu erbicid special 
Pulsar® 40.
• Plante de talie medie/înaltă. 
• Capitul de dimensiuni mari, 

bine polenizat.
• Energie bună de creștere.
• Rezistență la rasele noi de 

Mildew. 
• Rezistență la Orobanche 

cumana (Lupoaie) rasele A-E (OR5).
• Toleranță bună la Phoma, Macrophomina, Sclero�nia de capitul                   

și rădăcină. 
• Comportament general excelent în condiții de stres.
• Potențial de producție impresionant.

Varianta gene�că CL a hibridului LG 56.35.



16

LG 50.797 CLP (HO)
• Hibrid semi-tardiv, de �p 

Clearfield Plus, high oleic.
• Plante cu tulpini puternice, 

de talie medie, cu sistem 
radicular bine dezvoltat și 
toleranță bună la cădere.

• Capitul mare cu poziție semi- 
aplecată și polenizare deplină.

• Performanță extrem de 
compe��vă în condiții aride.

• Toleranță foarte bună la 
Macrophomina, Sclero�nia 
(de rădăcină) și bună la Phoma, ș.a.

• Potențial de roadă foarte ridicat, stabilitate în performanță, cu un 
conținut foarte bun de ulei. Acidul oleic este la un nivel superior.

• Densitate recomandată: 53.000 – 55.000 plante/ha.
• Se recomandă pentru cul�varea în condiții intensive pentru rezultate 

maxime și nutriție echilibrată (minimum îngrășăminte de azot).

Hibrid aproape unic în segmentul HO CLP.

Sistem de producţie pentru floarea-soarelui

Plus

Hibrid semi-�mpuriu,
de �p Clearfield® Plus.
• Talie medie, cu vigoare foarte 

bună la pornirea în vegetație.
• Rezistență gene�că la 

Orobanche cumana 
(Lupoaie), rasa G (OR7) și 
prin tratamentul cu erbicidul 
Pulsar® Plus la toate rasele 
cunoscute.

• Rezistență înaltă la boli.
• Potențial de producție foarte înalt.
• Densitate recomandată: 50.000-55.000 pl/ha.

Cel mai produc�v hibrid semi-�mpuriu CLP.

LG 50.635 CLP Sistem de producţie pentru floarea-soarelui

Plus

NOU!
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LG 59.580 SX
Hibrid semi-�mpuriu,
de �p Express®.
• Hibrid de talie înaltă, cu 

sistem radicular puternic și 
rezistență la cădere.

• Capitul mare, cu poziție 
semi-aplecată și polenizare 
foarte bună.

• Rezistență gene�că la 
Orobanche cumana 
(Lupoaie), rasa G (OR7).

• Potențial de producție foarte bun.
• Densitate recomandată: 50.000-55.000 pl/ha.

Primul hibrid din sistemul de producție Express®.

Hibrid semi-tardiv 
de �p Clearfield® Plus. 
• Perioadă de vegetație – 

132-134 zile. 
• Potențial de producție ridicat 

și constant atât în condiții de 
secetă moderată cât și în 
condiții de aprovizionare în 
op�m cu apă.

• Conținut foarte bun de ulei.
• Rezistență gene�că la 

Orobanche cumana 
(Lupoaie), rasa E (OR5) și prin tratamentul cu erbicidul Pulsar Plus la 
toate rasele cunoscute.

• Toleranță excelentă la boli: Phomopsis, Macrophomina și Sclero�nia.
• Densitatea recomandată: 52.000-55.000 pl/ha.

Gene�că nouă cu potențial de producție excelent 
în condiții intensive de cultură.

LG 56.97 CLP
Sistem de producţie pentru floarea-soarelui

Plus
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LG 54.63 CL �mpuriu OR7  
LG 56.33 CL semi-�mpuriu OR5
LG 56.63 CL semi-tardiv OR5
LG 54.92 HO CL semi-�mpuriu OR7  
LG 54.52 HO CL semi-�mpuriu OR7  

Hibrizii LG Clearfield®

Cei mai noi şi mai performanţi hibrizi LG

LG 50.797 CLP (HO) semi-tardiv OR7
LG 50.635 CLP semi-�mpuriu OR7
LG 56.97 CLP semi-tardiv OR5

LG 59.580 SX semi-�mpuriu OR7 
LG 50.479 SX semi-�mpuriu rasele A-F
 

Hibrizii LG Clearfield® Plus

Hibrizii LG Expres (FMC)

Tehnologie pentru protec�a randamentului

• Rezistență gene�că la cele mai noi rase de Lupoaie (OR7).
• Hibrizi de �p Clearfield® / Clearfield® Plus. 
• Dublă protecție împotrivă Orobanche pe toată perioada de vegetație: 

gene�că și prin acțiunea erbicidului.
• Control mai bun al buruienilor prin tratamentul cu erbicid la momentul op�m.

LG 50.479 SX
Hibrid semi-�mpuriu,
de �p Express®.
• Plante cu tulpini puternice, 

de talie înaltă, cu sistem 
radicular bine dezvoltat.

• Capitul mare cu poziție semi- 
aplecată  și polenizare deplină.

• Toleranță bună la secetă. 
• Control gene�c complet la 

toate rasele cunoscute de 
Mildew (Plasmopara halstedii).

• Toleranță foarte bună la 
Phoma, Macrophomina, 
Sclero�nia (de capitul și 
rădăcină), Alternaria, ș.a.

• Rezistență gene�că la Orobanche Cumana (Lupoaie) rasele A-F.
• Potențial de roadă foarte ridicat, stabilitate în performanță, cu un 

conținut foarte bun de ulei. 
• Densitate recomandată: 52.000 – 55.000 plante/ha.

Hibrid recomandat pentru cul�varea în condiții intensive pentru 
obținerea rezultatelor maxime cu nutriție echilibrată

(minimum îngrășăminte de azot).

NOU!



19*cu condiţia respectării recomandărilor
   de utilizare a erbicidului.

Sistem de producţie pentru floarea-soarelui

Plus

Sistem de producţie pentru floarea-soarelui

Seminţe de ul�mă generaţie
Clearfield®

Soluţie de erbicid specific
Pulsar® 40

Seminţe de ul�mă generaţie
Clearfield®Plus

Soluţie de erbicid specific
Pulsar® Plus

Sistemul de producţie Clearfield®

Sistemul de producţie Clearfield® Plus

Avantajele sistemului Clearfield®
• Hibrizi performanți și stabili gene�c pentru un bun management al 

riscului. Erbicidul Pulsar® 40 – soluție completă împotriva buruienilor 
și a raselor de Orobanche; o singură aplicare.

• Fără probleme în rotația culturilor.*
• Producții mari și profituri considerabile pentru agricultori.

Avantajele sistemului Clearfield® Plus
• Hibrizi noi de cea mai bună gene�că și performanță. 
• Toleranță excelentă la erbicid. Erbicidul Pulsar® Plus – eficacitate mai 

mare în combaterea buruienilor, precum Xanthium, Chenopodium, 
Sorghum, Setaria, Cirsium, Ambrosia și a tuturor raselor de Orobanche.

• Fără probleme în rotația culturilor.* 
• Producție mai mare de ulei.
• Producții mai bogate. 
• Siguranță datorită sistemului de calificare Clearfield® Plus.

PENTRU  FLOAREA SOARELUI 
TEHNOLOGII  PERFORMANTE
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Optimizat pentru erbicidul FMC Express™

Seminţe de ul�mă generaţie
ExpressSun®

Soluţie de erbicid specific
Express®

Sistemul de producţie op�mizat
pentru erbicidul FMC Express™

Avantajele sistemului FMC Express™  
• Hibrizi LG de gene�că nouă și înalt performanți.
• Toleranță excelentă la erbicid.
• Erbicidul Express® – control eficient al buruienilor cu frunză lată 

inclusiv pălămidă (Cirsium), cornuți (Xanthium), ciumăfaie (Datura 
stramonium) din cultura floarea soarelui.

• Fără probleme în rotația culturilor*.
• Producții înalte.

Erbicidele:
Denumirea
erbicidului

Agentul de
dăunare Cultura Perioada și limitele

de u�lizare

Norma de 
consum a 
erbicidului, 
(l/ha)

Pulsar® Plus

Pulsar® 40

Buruieni
monoco�ledonate
și dico�ledonate
Orobanche cumana
(Lupoaie)

Floarea soarelui
hibrizi �p 
Clearfield® Plus

Faza 2-8 frunze
adevărate ale culturii
(buruienile la 
începutul fazei 
de dezvoltare)

1,2 - 2,0
(1,0+1,0)

1,0 - 1,2

Faza 2-8 frunze
adevărate ale culturii
(buruienile la 
începutul fazei 
de dezvoltare)

Floarea soarelui
hibrizi �p 
Clearfield®

Buruieni
monoco�ledonate
și dico�ledonate
Orobanche cumana
(Lupoaie)

Express® 0,02-0,05

Faza 2-4 până la 6-8 
frunze adevărate 
ale culturii (buruienile
la începutul fazei 
de dezvoltare)

Floarea soarelui
hibrizi �p SX

Buruieni
monoco�ledonate
și dico�ledonate
Orobanche cumana
(Lupoaie)

EXPRESS®

PENTRU  FLOAREA SOARELUI 
TEHNOLOGII  PERFORMANTE

*cu condiţia respectării recomandărilor de utilizare a erbicidului.
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Caracteris�ci agronomice
Soiuri cu frunze compuse (semi-frunze) ce se termină cu cârcei. 
Înălțimea plantelor mediu-înalte. Rezistență foarte bună la 
pătulire în �mpul perioadei de vegetație și a recoltării. Creștere 
inițială rapidă. Culoarea albă a floarei.

Producerea
• Soiuri pentru cul�varea atât pe solurile medii cât și pe solurile 

înalt fer�le.
• Este important să se respecte toate principiile agrotehnice 

pentru cul�varea soiurilor de mazăre cu frunzele de �pul 
semi-frunze cu cârcei.

• Este necesară pregă�rea perfectă a solului și, de asemenea, 
menținerea câmpurilor fără buruieni.

• Rata de însămânțare 1,1 - 1,2 milioane semințe germinabile la 
hectar.

• Adâncimea de însămânțare 6-7 cm.
• Creștere inițială rapidă.
• Acordați atenție dăunătorilor și bolilor în �mpul vegetației.
• Pentru asigurarea calității semințelor se recomandă recoltarea 

cu umiditate mai mare a boabelor (16-18%).

Soiurile de mazăre LG

Create pentru un randament
ridicat de boabe
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Soi cu bobul galben rotund, 
semi-�mpuriu cu frunze 
compuse (semi-frunze) ce se 
termină cu cârcei.   
• Înălțimea plantelor 

mediu-înalte.  
• Rezistență foarte bună la 

pătulire în �mpul perioadei 
de vegetație și a recoltării.                 

• Creștere inițială rapidă. 
Culoarea albă a florii.  

• Potențial înalt de roadă de boabe.
• Rezistență foarte bună la antracnoză și boli radiculare complexe.
• Conținut mediu-ridicat de proteine în boabe (22,9%). Greutatea 

medie-înaltă a 1000 de boabe (250 gr).
• Rata de însămânțare 1-1,2 milioane semințe germinate la hectar.
• Acordați atenție dăunătorilor și bolilor în �mpul vegetației.
• Pentru asigurarea calității semințelor se recomandă recoltarea cu 

umiditate mai mare a boabelor (16%).

Creat pentru un randament ridicat de boabe

ABARTH (B)*

* Soi protejat legal prin Patent în Republica Moldova
(patent nr. 244 din 30.04.2017)

Originator şi Titularul drepturilor de autor este Limagrain Europe S.A. 
Menţinător şi reprezentant în Republica Moldova este  Limagrain Moldova 
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Soi cu bobul (uscat) de 
culoare verde rotund, 
semi-�mpuriu cu frunze 
compuse (semi-frunze)
ce se termină cu cârcei.   

• Rezistență foarte bună la 
pătulire în �mpul perioadei 
de vegetație și a recoltării.  

• Echilibru ridicat al culorii 
verzi a semințelor.

• Rezistență ridicată la bolile de mazăre.

• Soiul cu cea mai mică ac�vitate inhibitoare a tripsinei.

• Pentru asigurarea calității semințelor se recomandă recoltarea cu 
umiditate mai mare a boabelor (20-16%).

• Cel mai profitabil soi cu semințe verzi de pe piață regională.

KINGFISHER (B)*

* Soi protejat legal prin Patent în Republica Moldova
(patent nr. 314 din 30.09.2019)

Originator şi Titularul drepturilor de autor este Limagrain Europe S.A. 
Menţinător şi reprezentant în Republica Moldova este  Limagrain Moldova 
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