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Dragi fermieri, 

Începem un nou sezon și venim în întâmpinarea nevoilor 
dumneavoastră cu un portofoliu de hibrizi foarte bine 
adaptați condițiilor din țara noastră.

Alături de KWS KASHMIR, KWS SMARAGD și 
KAPITOLIS, binecunoscuți de fermieri, noutatea 
sezonului este reprezentată de noii hibrizi de porumb, o 
parte dintre ei fiind ameliorați în România, și hibrizii de 
floarea-soarelui, pe care îi vom prezenta în acest catalog.

Performanța din ultimii ani a hibrizilor KWS este 
confirmată de numărul de fermieri din ce în ce mai mare 
care aleg produsele noastre.

Faptul că suntem singura companie multinațională care 
deține un program de ameliorare local, program în care 
au fost creați 17 hibrizi comerciali de porumb, 
demonstrează că avem un portofoliu bazat pe 
performanță și plasticitate foarte mare. Cei mai mulți 
dintre acești hibrizi sunt prezenți în fermele 
dumneavoastră, dar și în ferme din Europa.

Parteneriatul cu cei mai buni fermieri multiplicatori de 
sămânță din România, investițiile în tehnologii pentru 
prelucrarea semințelor de ultimă generație, disciplina 
operațională și îmbunătățirea continuă a proceselor de 
producție, controlul permanent al calității semințelor pe 
întreg procesul de producție, sunt factorii care 
garantează nivelul adecvat de calitate pentru fiecare 
hibrid pe care îl livrăm fermierilor.

De aproape 20 de ani încrederea dumneavoastră în 
produsele KWS ne oferă motivația să devenim mai buni 
în primul rând față de noi înșine și să ne concentrăm 
activitatea și acțiunile spre satisfacerea nevoilor 
dumneavoastră.

Vă dorim sănătate și un sezon de succes!

Echipa KWS

KWS KASHMIR
dl. Dan Iosif, Ferma MARIN FLORIN II, Călărași



„Our worldwide currency is trust”

Misiunea noastră: să livrăm încredere
Cel mai important lucru pentru noi este să echivalăm în percepția fermierilor noștri, numele KWS cu noțiunea 
de încredere. Fundamentul oricărei relații este încrederea, fără încredere suntem într-un film cu final 
așteptat. Fără încredere se poate câștiga poate o bătălie, în niciun caz războiul, care, de obicei în business, 
e perpetuu.

Pentru a păstra încrederea fermierilor noștri și pentru a câștiga încrederea altor fermieri, la KWS încercăm să 
facem lucrurile consistent, bazându-ne pe câteva concepte pe care noi le considerăm esențiale: fermieri, 
spirit de echipă, safety, disciplină operațională, oameni potriviți, îmbunătățire continuă, know how, 
tehnologie, calitate și corectitudine.

Misiunea noastră la producție pleacă de la parteneriatul pe care îl avem cu fermierii multiplicatori, fără de care misiunea noastră ar fi 
una imposibilă. Fermierul multiplicator la KWS este plătit corect la nivelul de performanță pe care acesta îl livrează, fără plafonări de 
performanță. Avem un contract de multiplicare corect și transparent, care îi dă posibilitatea fermierului să-și calculeze foarte precis 
veniturile pe unitatea de suprafață, chiar de la semnarea contractului de multiplicare, veniturile sale ulterioare depinzând exclusiv de 
performanța lotului sau de hibridare, fără formule ascunse sau „factori iscusiți”. Avem un respect deosebit pentru fermierii noștri 
multiplicatori, nivelul lor de agrotehnică și experiență e un factor determinant în misiunea noastră de a livra sămânță de calitate. 

Nu putem vorbi de încredere fără spirit de echipă. La producție lucrăm în câmp și în stația de condiționare, uneori în soare, în ploaie și în 
schimburi de noapte, în condiții destul de provocatoare. Pentru a face față acestor condiții dure, este nevoie să fim mai mult decât simpli 
colegi, ne place să credem că suntem camarazi. Doar împreună putem avea grijă unii de alții, ca să ajungem sănătoși acasă la familiile 
noastre după o zi încărcată. Camaraderia te face să te simți în siguranță, în largul tău, să fii creativ, să fii valorizat, să fii apreciat și te 
determină să dai toată priceperea ta, pentru a îmbunătăți un produs de care fermierul are nevoie. 

Provocarea noastră este legată de noi, nu de ceilalți. În fiecare zi 
încercăm să fim un pic mai buni decât am fost ieri. Ca oameni, ca 
indivizi, ca firmă, ca entitate, ne validăm în primul rând în fața noastră. 
Singura persoană pe care nu o poți minți ești chiar tu. Dacă reușești 
să fii corect cu tine, e banal să fii corect cu ceilalți. Noi suntem corecți 
cu noi. Ne știm bine plusurile, și mai mult decât atât, știm bine la ce 
trebuie să perseverăm pentru a ne îmbunătăți performanțele. Dorința 
de îmbunătățire continuă, e un mod de viață pentru o companie și 
pentru fiecare individ care își doresc să performeze. Acest concept 
trebuie să fie parte din ADN-ul fiecărei companii, care are o misiune 
aparent simplă, de a asigura hrana oamenilor. Prima și cea mai mare 
competiție e cu noi.

Pentru că ne dorim să livrăm exact nivelul de calitate pe care 
fermierul îl așteaptă când cumpără un sac de sămânță premium, am schimbat din temelii modul în care procesăm semințele, am investit 
în retehnologizarea stației noastre de condiționare din Siliștea, județul Brăila, instalând echipamente foarte performante de ultimă generație. 
Noile tehnologii de procesare implementate, împreună cu priceperea și experiența noastră în condiționarea semințelor, ne ajută să 
producem la un nivel de calitate, care să-i asigure fermierului care decide să cumpere sacul de sămânță KWS, maximizarea veniturilor sale 
pe unitatea de suprafață. Misiunea noastră nu este să producem sămânță bună, ci sămânță adecvată, adaptată perfect nevoilor 
fermierului, care se pliază pe condițiile specifice din ferma sa. Nu credem în varianta cu „panaceul universal”, pe care încearcă unii să ne-o 
tot vândă în ultima vreme. 

Suntem o companie multinațională și facem întreg lanțul de business în România, pentru că știm ce potențial avem ca țară și mai ales știm 
nivelul înalt de calificare a fermierilor români. Credem că parte din plus valoare, e corect și etic să se întoarcă acolo unde a fost creată, 
evident prin taxe și impozite. 

Nu în ultimul rând, reușim să livrăm încredere datorită oamenilor potriviți pe care ne bazăm în procesul de producție: mecanici, 
electricieni, ingineri agronomi, laboranți, tehnicieni agronomi, sezonieri etc. Disciplina operațională, pentru noi este religie, ea ne ajută să 
facem calitate. Am spus că este religie, pentru că este credința noastră sinceră, ea este singura cale prin care se poate genera continuu 
calitate.

În plus, la toți acești factori, se adaugă și istoria KWS de peste 160 de ani. Tradiția noastră este o garanție a faptului că știm să ne facem 
treaba. Am reușit să câștigăm, în timp, încrederea mai multor generații.

Cu deosebit respect,

Ing. Marian Antoniu, EMBA 
Director Producție și Procesare KWS Semințe

Calitate prin performanță

www.kws.ro

Am construit în România toate verigile necesare pentru dezvoltarea de hibrizi 
performanți, adaptați fiecărei ferme. Iar pentru aceasta a fost nevoie de mai multe 
etape de investiții în tehnologie, în echipamente de ultimă generație și în oameni, 
având drept țintă succesul și mulțumirea fermierilor noștri.

Nu putem face un hibrid mare fără fermieri
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Cerințele clar exprimate ale fermierilor noștri ne-au demonstrat că 
tendința actuală este alegerea cu precădere a hibrizilor din grupa 
FAO 300 - 400. Amelioratorii KWS își concentrează eforturile în 
această direcție și, mai mult decât atât, propun fermelor cel puțin 
două soluții din grupe diferite pe același segment de maturitate, astfel 
încât să aibă în cultură un hibrid stabil din grupa 
CLIMACONTROL3, dar și unul intensiv, din grupa PLUS4GRAIN. 
Aproape jumătate din portofoliul KWS al acestui an la porumb se 
pliază pe această nevoie explicită, cu 4 hibrizi nou lansați în 
segmentul FAO 300-400, respectiv: KWS LAURO FAO 300,  
KWS ADONISIO FAO 330, HYPOLITO FAO 350 și KWS ALMANZO 
FAO 380.

În plus pentru acest an, KWS lansează un hibrid de porumb destinat 
fermelor avicole, continuând astfel tradiția ca furnizor de hrană de 
calitate pentru creșterea păsărilor. KWS CAMILLO FAO 290 este un 
hibrid care valorifică excelent inputurile, este foarte productiv și, prin 
conținutul bogat în beta-caroten, îmbunătățește coloritul ouălor și 
cărnii.

Echilibrul maturității

Noutăți de sezon. Din ce în ce mai buni.

Un alt element de noutate este echilibrarea grupei tardive din portofoliu cu un hibrid foarte tolerant la secetă și arșiță, KWS ADVISIO 
FAO 480 care, încă din teste, și-a dovedit excepționalul potențial de producție în condiții dure. 

Nu în ultimul rând, după performanțele obținute la floarea-soarelui în anii anteriori, portofoliul actual este îmbogățit cu doi hibrizi 
noi, cultivați în tehnologie Clearfield® Plus, FURIOUS CLP și TAHITI CLP, ambii remarcându-se prin conținutul foarte mare de ulei, 
rezistența ridicată la mană, toleranța superioară la principalele boli ale florii - soarelui și, bineînțeles, prin calitatea producțiilor la un 
nivel foarte înalt.

Regula general acceptată de întreaga comunitate agricolă este aceea că agricultura viitorului se bazează pe accesarea 
tehnologiilor de ultimă oră, în paralel cu adaptarea rapidă la schimbările climatice. Impredictibilitatea acestui factor cu rol 
esențial în succesul unei culturi impune soluții cu risc minim în ferme, fie că anticipăm un an cu regim pluvial favorabil sau 
unul cu secetă pedologică pronunțată. 

Dr. Ing. Tomel Petrache, Director Departament Dezvoltare Produse

www.kws.ro

Hibrizii de porumb KWS. 
Continuăm să facem 
performanță.

NOU

KWS deschide noul sezon cu un portofoliu de hibrizi din noua generație, cu 
caracteristici agronomice superioare, astfel încât fiecare fermier să facă cea mai bună 
alegere pentru productivitate și rezultate foarte bune.

KWS CAMILLO FAO 290

KWS LAURO FAO 300

KWS ADONISIO FAO 330

HYPOLITO FAO 350

KWS ALMANZO FAO 380

KWS ADVISIO FAO 480
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Contribuția programului de ameliorare a porumbului din România la creșterea cotei de piață KWS atât în România, cât și în Sud-Estul 
Europei este una evidentă. Practic, de la lansarea pe piață în anul 2015 a hibridului Kamparis - primul hibrid de porumb creat de o 
companie cu capital străin în România, și până în prezent, KWS România, prin programul local de ameliorare, a răspuns nevoii de 
performanță a fermierilor cu un total de 17 hibrizi, dintre care trei lansați anul acesta: KWS ADONISIO, KWS AlMANzO și KWS 
ADvISIO. Hibrizii creați de KWS în România reprezintă peste 75% din totalul vânzărilor KWS în regiunea de Sud-Est a Europei în grupele 
de maturitate FAO 300-400. Merită menționată cu precădere performanța hibridului KWS KASHMIR, care se cultivă din Rusia până în 
Franța și care este în prezent cel mai vândut hibrid KWS atât în România, cu 125.000 unități, cât și din Europa, cu peste 250.000 de 
unități!

Schimbările de orice natură petrecute în ultimii ani, începând cu cele climatice deja amintite și continuând cu cele cu impact major în 
practica agricolă, cum sunt inovațiile în tehnologie și digitalizarea, reprezintă pentru cercetătorii și amelioratorii din KWS o provocare 
frumoasă care menține vie curiozitatea, crește dorința de a performa și ne determină să fim mai buni pe zi ce trece, să ne autodepășim.

Un hibrid performant nu este neapărat și un hibrid de succes. Pentru a fi un hibrid de succes el trebuie, în primul rând, să fie cultivat în 
fermă. Hibridul (cultivarul) zonat reprezintă principala verigă tehnologică, de aceea, pentru a-l pune în valoare, el are nevoie de o 
zonare corespunzătoare în funcție de condițiile pedoclimatice și de tehnologia aplicată în fermă, de o poziționare corectă în grupa 
de maturitate și de asigurarea tuturor celorlalte verigi tehnologice (pregătirea patului germinativ, fertilizarea, erbicidarea, irigarea și 
recoltarea la momentul optim). 

Scopul final este de a vă oferi dumneavoastră, fermierilor, acei hibrizi care să ne asigure în egală măsură un parteneriat de succes pe 
termen lung.

  Continuăm să facem performanță! Împreună.

Cu respect,
Dr. Ing. George Mușat
Director Program Ameliorare Porumb KWS FAO 300-400 Europa de Sud-Est

„Nu putem face un hibrid mare fără fermieri“

Dragi fermieri,

Într-o lume în continuă schimbare ne propunem să fim 
adaptabili, să venim în întâmpinarea nevoilor fermierilor cu hibrizi 
performanți și stabili, să creăm hibrizi de porumb profitabili și, 
nu în ultimul rând, să continuăm să facem performanță.

În urmă cu douăzeci de ani, KWS începea în România primele 
testări la porumb în parcele experimentale mici la nivel de 
cercetare cu câteva zeci de hibrizi de porumb ameliorați în Franța. 
Acesta este începutul a ceea ce avea să devină, în timp, cel mai 
mare Program de Ameliorare a Porumbului din Sud-Estul Europei 
pentru grupele FAO 300-400, cele mai importante din regiune. 

În acel moment sămânța certificată de porumb reprezenta cel 
mult 30% din suprafața totală cultivată în România; în prezent 
reprezintă aproximativ 80%. KWS a contribuit din plin la această 
creștere prin aducerea în atenția fermierilor a celor mai potriviți 
hibrizi de porumb creați în programul de ameliorare din România, 
dar și a unor hibrizi proveniți din alte țări.

Programul de ameliorare a porumbului din România a evoluat în 
timp, astfel că din anul 2009 desfășurăm la Alexandria (Teleorman) 
un program complet de ameliorare, începând cu dezvoltarea 
liniilor consangvinizate (formele parentale) și terminând cu 
crearea hibrizilor simpli performanți. Faptul că formele parentale 
ale hibrizilor sunt create local ne oferă certitudinea că materialul 
genetic cu care lucrăm este deja adaptat condițiilor de aici, iar 
hibrizii obținuți din ele sunt cei mai potriviți pieței locale. 

KWS este singura companie cu capital străin de pe piața 
românească ce dezvoltă un program complet de ameliorare a 
porumbului, iar acesta este principalul factor care ne 
diferențiază de ceilalți competitori.

Obiectivul nostru major este acela de a crea hibrizi de porumb 
profitabili. Acest lucru înseamnă că, pe lângă performanța 
productivă și stabilitatea în condiții de secetă și arșiță, avem în 
vedere și acele caractere și însușiri agronomice care fac alegerea 
nu doar sigură, dar și mai ușoară. Acestea sunt reprezentate de 
vigoarea bună la răsărire, creșterea rapidă și uniformă în primele 
faze de creștere și dezvoltare, rezistența la frângerea tulpinilor și la 
căderea din rădăcină, rezistența la bolile plantei și ale știuleților, 
înflorirea timpurie care asigură succesul fecundării, ritmul rapid de 
pierdere a apei după maturitatea fiziologică, sau de însușirile de 
calitate a bobului: masa hectolitrică, aspectul fizic al boabelor 
(textura, profunzimea bobului), compoziția chimică a boabelor.

Pentru a ameliora un astfel de hibrid testăm mii de hibrizi pe zeci de mii de parcele experimentale într-o rețea vastă care cuprinde 
principalele țări cultivatoare de porumb din Sud-Estul Europei: România, Ungaria, Serbia, dar și țări din alte zone în care se cultivă hibrizi 
din grupele FAO 300-400 cum sunt în Vestul Europei: Franța și Austria, sau în Estul Europei: Ucraina și Rusia.
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Producții record?
Aprobat!

www.kws.ro

PLUS4GRAIN
GRUPA HIbRIZILOR DE PORUMb KWS CU PERFORMANță SUPERIOARă ÎN 
CONDIțII DE PRACTICI AGRICOLE AVANSATE

KWS KASHMIR este unul dintre hibrizii ameliorați în România, ajungând în 3 ani de la lansare în TOP 3 vânzări la nivel național.  
A reprezentat alegerea a peste 3.000 de fermieri, însumând o suprafață semănată de peste 100.000 hectare în toată țara, ceea ce 
reprezintă un procent de peste 6% din totalul suprafeței semănate cu porumb în România.

Particularitățile hibridului KWS KASHMIR

 � Panicul cu multe ramificații și o cantitate mare de polen, eliberat pe parcursul mai multor zile; se mărește astfel procentajul de boabe 

fecundate, determinând cu preponderență completarea integrală a setului de boabe de pe știulete.

 � Plasticitatea ecologică este extrem de mare; hibridul se pretează la cultivare în toate zonele de cultură ale porumbului din România, cu 

excepţia zonelor reci premontane.

 � Știulete flexibil, cu un număr de 16-18 rânduri de boabe și 34-38 boabe pe rând, cu MMB foarte bun (330-350 g).

 � Dovedește toleranță foarte bună la arșiță și boli.

Beneficiile pentru fermier

 � Este capabil de producții excepțional de ridicate în condiții favorabile.

 � Constituie baza pentru o producție sigură de porumb chiar și în anii secetoși.

 � Premergător foarte bun pentru culturile de toamnă datorită pierderii rapide a apei din bob la maturitate.

KWS KASHMIR FAO 370

PLUS4GRAIN

KWS CAMILLO FAO 290
 NOU

KARPATIS FAO 340

KWS SMARAGD FAO 350

KWS KASHMIR FAO 370

KWS INTELIGENS FAO 420 

KWS DURANGO FAO 450

TOP 3 

Național*

*conform studii interne
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KWS CAMIllO este recomandat fermelor avicole, pentru suplinirea cantității 
de beta-caroten din rația zilnică a păsărilor ouătoare și de carne (colorarea 
corespunzătoare a gălbenușului și a cărnii). Hibrid de porumb recomandat 
tehnologiilor intensive, prezintă o capacitate de producție foarte mare. 

Particularitățile hibridului KWS CAMIllO 
 � Știuletele este compact, cilindric, cu 14-16 rânduri de boabe, cu 38-40 boabe 
pe rând.

 � Bobul are culoarea roșiatică specifică hibrizilor pentru hrana păsărilor, MMB-ul 
atinge valori de 330 – 370g.

 � Arealul de cultivare: în toate zonele de cultură a porumbului din România.

Beneficiile pentru fermier
 � Odată cu atingerea maturității fiziologice, boabele capătă o nuanță roșiatică 
pronunțată (cu inserții vișinii), ceea ce indică prezența beta-carotenoizilor 
(precursori ai vitaminei A).

 � Excelentă calitate pentru hrana păsărilor: datorită cantității de beta-carotenoizi 
conținuți, KWS CAMIllO îmbunătățește culoarea gălbenușului și a cărnii.

 � Datorită grupei mici de maturitate, KWS CAMIllO se poate cultiva și în 
cultură succesivă după orz sau rapiță de toamnă, atunci când condițiile de 
înființare sunt asigurate.

KWS SMARAGD este un hibrid pentru boabe, ameliorat în România, ce își 
asigură productivitatea excelentă din numărul mare de boabe, având 
capacitatea de a realiza valori mai mari ale MMB – ului. 

Particularitățile hibridului KWS SMARAGD
 � Talie înaltă, știuleți de tip flex (cu vârf neumplut cu boabe), foarte groși, cu 16 
- 18, chiar 20 de rânduri de boabe și 36 - 40 boabe pe rând.

 � Boabele sunt dentate, cu un conținut mare de proteină. Pănușile sunt egale 
cu lungimea știuletelui și se desfac complet la maturitate. 

 � Paniculul bogat asigură cantități mari de polen și sincronizarea foarte bună a 
înfloritului. De asemenea, asigură fecundarea tuturor ovulelor chiar dacă 
înfloritul este mai tardiv.

Beneficiile pentru fermier
 � La densități mai mici, generează un număr mare de boabe pe rând datorită 
rezervei de ovule din vârful știuletelui. Se pretează și la densități mari de 
cultivare (mai mult de 80.000 plante/hectar), în condiții de aprovizionare 
corectă cu apă și minerale. 

 � Deși este un hibrid intensiv, suportă bine stresul hidric și termic. Prezintă o 
deosebită rezistență la boli. 

 � Aplecarea știuleților către sol și pericarpul subțire asigură un dry down foarte 
bun pe o plantă cu stay green excelent.

Hibrid de porumb ameliorat în România, KARPATIS își asigură productivitatea 
din combinația între numărul ridicat de rânduri de boabe, numărul boabelor pe 
rând și greutatea boabelor.

Particularitățile hibridului KARPATIS
 � Talie medie - înaltă, știuleți de tip flex (cu vârf neumplut cu boabe), foarte groși, 
cu 16 - 18, chiar 20 de rânduri de boabe și peste 36 boabe pe rând. 

 � Boabe dentate, ușor sticloase în treimea dinspre vârf a știuletelui, cu un 
conținut echilibrat de proteină și amidon.

 � Pănușile sunt egale sau chiar mai scurte decât știuletele și se desfac complet 
la maturitate. 

Beneficiile pentru fermier
 � Are potențial excelent de producție, dar, este de asemenea, bine adaptat și 
zonelor unde arșița și seceta sunt factori limitativi. 

 � Ritm intens de pierdere a apei din bob, favorizat de depărtarea pănușilor la 
maturitatea fiziologică.

 � Este foarte rezistent la tăciunele comun și la tăciunele prăfos al inflorescențelor.

KWS CAMILLO FAO 290

PLUS4GRAIN

KWS SMARAGD FAO 350

PLUS4GRAIN

KARPATIS FAO 340

PLUS4GRAIN

NOU

KWS INTELIGENS FAO 420

PLUS4GRAIN

Un hibrid PLUS4GRAIN de habitus, din noua generație, cu o performanță 
foarte bună, capabil să atingă niveluri ridicate de producție și care este destinat 
cultivării într-un regim intensiv. 

Particularitățile hibridului KWS INTElIGENS
 � Vigoare timpurie foarte bună, care îl recomandă și pentru semănatul timpuriu.
 � Știulete flexibil, cu un număr mediu de boabe pe știulete, dar cu o greutate de 
excepție (MMB = 320 – 350 g).

 � Coacerea se produce pe tulpina verde, asigurându-se astfel umplerea 
completă a setului de boabe formate.

Beneficiile pentru fermier
 � Dinamică excelentă de pierdere a apei din bob înainte de recoltat.
 � Nivel superior de valorificare a inputurilor care îi sunt puse la dispoziție.
 � Se pretează la cultivare și în condiții de irigat, datorită însușirilor agronomice 
superioare (tulpină robustă și sănătoasă, toleranță ridicată la bolile foliare și ale 
știuletelui).
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Hibrid recomandat pentru producţia de boabe, ameliorat în România, ce 
dublează performanța prin stabilitate și valorifică la maximum inputurile. 
Recomandăm să fie cultivat în condiții intensive de cultură, în zonele de câmpie 
din Vest și în zonele irigate sau cu aport freatic din Sud.

Particularitățile hibridului KWS DURANGO
 � KWS DURANGO are talia medie, cu inserţia știuletelui medie joasă și cu foliaj 
bogat, erect.

 � Știuletele este lung și gros, având rahisul de culoare roșie.
 � Boabele sunt de tip dentat, de culoare galbenă, cu inserţii laterale roșiatice în 
partea din vârf a știuletelui.

Beneficiile pentru fermier
 � Productivitate excelentă, cu un randament superior la producția de boabe, 
dar se comportă foarte bine și în condiții de secetă.

 � Prezintă ritm rapid de pierdere a apei din bob. Are toleranță sporită la 
principalele boli ale porumbului și rezistență mare la frângere și cădere.

 � Semănatul în perioada de mijloc a epocii de semănat garantează rezultate 
superioare.

KWS DURANGO FAO 450

PLUS4GRAIN

KWS KASHMIR 
dl. Szilard Kaposi, Ferma SAMPAX, Satu Mare

KWS KASHMIR 
dna. Gina Drăgan, Ferma S.A. NR. 1 VALEA CÂNEPII, Brăila

KWS INTElIGENS
dl. Elekes Lászlo, Ferma AGROINDUSTRIALA CAREI S.A., Satu Mare

KWS SMARAGD
dl. Ioan Priala, Ferma SUPERIOR AGRICOLA, Hunedoara

KWS KASHMIR
dl. Alecsandru Costea, Ferma AGRO MYDACRIS, Ilfov

KWS KASHMIR
dl. Constantin Popa, Ferma AGRO POPA OVIDIU, Timiș

KWS KASHMIR
dl. Cătălin Nechifor, Ferma NECHIFOR CĂTĂLIN II, Buzău

KWS INTElIGENS
dl. Josef Nemet, Ferma NEMET ANA II, Arad

Câștigător absolut la 
Ziua Porumbului 2021, 
Orezu, Ialomița

1
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Protecție contra secetei?
E în natura lor.

www.kws.ro

GRUPA HIbRIZILOR DE PORUMb KWS CU TOLERANță RIDICATă LA SECETă șI ARșIță

CLIMACONTROL3

KWS LAURO FAO 300 NOU 
KWS ALMANZO FAO 380 NOU

KWS 4484 FAO 380 

KWS DONJUAN FAO 400 

KAPITOLIS FAO 410

KWS ADVISIO FAO 480
 NOU

Un hibrid de stabilitate din grupa CLIMACONTROL3, a cărui vigoare este dublată de o toleranță foarte bună la temperaturi scăzute. 
Ameliorat în România, prin caracteristicile sale, este unul dintre hibrizii cei mai performanți în condițiile pedoclimatice din țara noastră, mai 
ales în condițiile în care dezvoltarea nu este asistată intensiv. 

Planta dezvoltă o activitate fotosintetică intensă, astfel încât, în cazul factorilor de stres climatic, are loc umplerea mai bună a boabelor și 
coacerea știuletelui pe tulpina verde. Ca urmare, KWS DONJUAN reprezintă soluția optimă pentru producții mari în condiții de secetă și 
arșiță.

Particularitățile hibridului KWS DONJUAN
 � Elasticitatea paniculului determină o eliberare mai ușoară a polenului aflat în abundență.
 � Sincronizare perfectă între apariția mătăsii și eliberarea polenului, caracteristică foarte importantă în condițiile de arșiță și secetă.
 � Tulpina robustă și foarte echilibrată, rădăcinile puternice și foliajul bogat îi asigură plantei o asimilare superioară a nutrienților, ceea ce 
conduce la un stay-green evident.

Beneficiile pentru fermier
 � Valorifică foarte bine inputurile regăsite, ceea ce îi conferă o adaptabilitate foarte bună.
 � Are o dinamică foarte bună de pierdere a apei din bob după atingerea maturității fiziologice, determinată și de deschiderea pănușilor.
 � Prezintă toleranță foarte bună la tăciunele comun (Ustilago maydis).

KWS DONJUAN FAO 400

CLIMACONTROL3
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Hibrid dentat caracterizat printr-o vigoare deosebită la răsărire și comportament 
excepțional la secetă și arșiță. Dinamica de pierdere a apei din bob după 
atingerea maturității fiziologice depășește 0.5%/zi, datorită particularităților 
bobului (pericarp subțire, mișună adâncă) și a temperaturilor încă ridicate la acel 
moment.

Particularitățile hibridului KWS lAURO
 � Știuletele este cilindric, cu 16-18 rânduri și 32-34 boabe/rând. 
 � MMB-ul atinge valori de 330 – 360g.
 � KWS LAURO prezintă un areal vast de cultivare: toate zonele de cultură a 
porumbului din România, chiar și cele din zonele deluroase sau premontane.

Beneficiile pentru fermier
 � Dinamica de pierdere a apei din bob după atingerea maturității fiziologice 
depășește 0.5%/zi datorită pericarpului subțire și mișunei adânci, precum și a 
temperaturilor încă ridicate la acel moment. 

 � Randament ridicat în producția de boabe, dat de înflorirea rapidă și formarea 
rapidă a producției.

 � Recoltarea timpurie îl recomandă ca pe o foarte bună alegere într-o rotație a 
culturilor neperturbată de întârzieri la recoltat și pregătirea târzie a terenului 
pentru cultura următoare.

KWS LAURO FAO 300

CLIMACONTROL3

NOU

Noul KWS AlMANzO, ameliorat în România, este unul dintre hibrizii ce 
urmează să fie lansați în acest an, remarcabil prin stabilitatea și caracteristicile 
sale, ce îi conferă un potențial de producție ridicat, ce poate fi fructificat în 
condiții diverse de cultivare. 

Particularitățile hibridului KWS AlMANzO
 � Știuletele cilindric are 16-18 rânduri și frecvent 40 boabe/rând, cu un MMB 
ridicat.

 � Paniculul bine ramificat asigură o cantitate mare de polen, eliberat pe o 
perioadă de timp mai lungă, astfel încât reușita polenizării este asigurată. 

 � Plasticitate ecologică, ce îi conferă un grad mare de adaptabilitate la diverse 
condiții de climă și tehnologie în toate zonele de cultură a porumbului din 
România.

Beneficiile pentru fermier
 � Prezintă randament foarte ridicat.
 � Toleranță foarte bună la arșiță și secetă, cu rezultate foarte bune față de 
hibrizii din această grupă de maturitate.

 � Stabilitatea producțiilor: în condiții diferite de cultură, KWS ALMANZO este 
unul dintre hibrizii cu rezultate de excepție în fermele din România.

KWS ALMANZO FAO 380

CLIMACONTROL3

NOU

KWS 4484, hibrid ameliorat în România, înglobează într-o singură plantă 
productivitatea extremă și toleranța superioară la secetă. 

Particularitățile hibridului KWS 4484
 � Plantă viguroasă, cu talie înaltă și inserția știuleților înaltă. Prezintă foliaj bogat.
 � Știuleții sunt foarte mari (16-18 rânduri de boabe, peste 40 boabe pe rând, 
uneori 50). La maturitatea fiziologică, știuletele se orientează cu vârful în jos și 
nu reține apa din precipitații. 

 � Bobul este dentat, mare, cu MMB foarte bun, cu pericarp subțire în partea 
superioară, ceea ce îi oferă un dry down foarte bun.

Beneficiile pentru fermier
 � Excelează în condiții optime de cultură și obține cele mai mari producții în 
secetă. În condiții bune de sol, climat și tehnologie impresionează prin niveluri 
record ale producțiilor. 

 � În condiții de stres hidric, datorită sistemului radicular profund și al stay 
green-ului bun, diminuarea nivelului productiv este mult mai mică decât la 
hibrizii concurenți. 

 � Numărul mare de boabe pe rând și MMB-ul ridicat îi conferă posibilitatea de a 
atinge niveluri excelente de producție.

KWS 4484 FAO 380

CLIMACONTROL3

Hibridul KAPITOlIS este ameliorat în România și demonstrează productivitate 
la superlativ, în principal datorită știuleților impresionanți prin dimensiune. Zone 
recomandate: jumătatea sudică a Moldovei, Sudul, Vestul si Nord - Vestul 
României, iar în varianta recoltării în știuleți - în Sudul Transilvaniei și jumătatea 
nordică a Moldovei.

Particularitățile hibridului KAPITOlIS
 � Planta, viguroasă, are talia înaltă și inserția știuleților medie. Prezintă foliaj 
bogat. 

 � Comparativ cu hibrizii din grupa sa de maturitate, știuleții sunt foarte mari și 
groși, putând ajunge la 20 - 22 rânduri de boabe. 

 � Bobul este dentat, mare, cu MMB foarte bun, cu pericarp subțire în partea 
superioară, ceea ce îi oferă un dry down foarte bun.

Beneficiile pentru fermier
 � Poate fi utilizat atât în varianta boabe, cât și pentru siloz, datorită stay green-
ului foarte bun.

 � KAPITOlIS își arată adevăratul potențial în condiții climatice normale, 
asigurând producții extrem de mari. 

 � În condiții climatice dure, se manifestă în media celor mai buni hibrizi din 
această grupă de maturitate.

KAPITOLIS FAO 410

CLIMACONTROL3
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Hibrid ameliorat în România care, deși face parte din grupa tardivă de 
maturitate, are o vigoare foarte bună și o viteză de creștere mult accelerată față 
de alți hibrizi din grupa sa, ajungând repede la înflorit (odată cu hibrizii din 
segmentele mai timpurii de maturitate (FAO 380 - 450). Stabilitatea foarte bună îi 
conferă un potențial de producție ridicat, fiind un hibrid care valorifică foarte bine 
tehnologiile intensive.

Particularitățile hibridului KWS ADvISIO
 � Știuletele este cilindric, cu boabe mari, cu 18-20 rânduri și peste 30 boabe pe 
rând.

 � Planta este robustă, cu stay-green pronunțat până după atingerea maturității 
fiziologice.

 � Arealul de cultivare: în zonele de cultură ce permit cultivarea hibrizilor din 
grupe tardive de maturitate.

Beneficiile pentru fermier
 � Deși face parte din grupa tardivă de maturitate, hibridul are o vigoare foarte 
bună și o viteză de creștere mult accelerată față de alți hibrizi din grupa sa, 
ajungând repede la înflorit (odată cu hibrizii din segmentele mai timpurii de 
maturitate (FAO 380 - 450).

 � Stabilitate foarte bună în producție în toate locațiile de testare.
 � Potențial de productivitate foarte bun.

KWS ADVISIO FAO 480

CLIMACONTROL3

NOU

Locul III la Ziua 
Porumbului 2021, 

Orezu, Ialomița

KWS DONJUAN
 dl. Cosmin Grada, Ferma AGROZOOSERVICE, Arad

KWS DONJUAN 
Câștigătorul absolut 

dintre 45 hibrizi participanți

KWS DONJUAN
dl. Eugen Petrescu, S.C.D.A. Caracal, Olt 

KWS DONJUAN
dl. Andrei Dobre, Ferma COMTIB, Călărași 

KWS 4484
dl. Ioan Bozesan, Ferma BOZESAN IOAN PFA, Cluj

KWS DONJUAN 
dl. Ion Corneci, Ferma TRANS ION COM, Buzău

KAPITOlIS
dl. Cristian Pâlcu, Ferma AGROSOSA, Alba

KWS 4484
dl. Gavril Dutkaș, Ferma AGROGAB, Bihor
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Hibrid timpuriu cu bobul sticlos, destinat industriei de morărit și panificație, 
pentru producerea mălaiului grișat de foarte bună calitate.

Particularitățile hibridului RONAlDINIO
 � Hibrid sticlos cu o dinamică foarte rapidă de pierdere a apei din bob după 
atingerea maturității fiziologice.

 � Toleranța foarte ridicată la stresul termic susține formarea completă a setului 
de boabe pe știulete.

 � Se pretează pentru toate zonele de cultură a porumbului din România.

Beneficiile pentru fermier
 � Hibrid cu performanță excelentă în producție și randament superior: rahis 
subțire și număr ridicat de boabe pe știulete.

 � Cea mai mare stabilitate a producțiilor în grupa timpurie de maturitate, 
dovedită pe parcursul mai multor ani și areale de testare.

 � Datorită grupei timpurii de maturitate, poate fi utilizat și în cultură dublă, după 
recoltele de la începutul verii.

RONALDINIO FAO 260

MORĂRIT

NOU

Hibrid timpuriu cu bob sticlos pentru producția mălaiului grișat de foarte bună 
calitate.

Particularitățile hibridului FIGARO
 � Plantă cu alură robustă și un stay-green excelent, cu tulpină și frunze 
sănătoase și cu o activitate fotosintetică intensă, ce îi asigură și o comportare 
foarte bună la stresul termic.

 � Știuletele lung și bine acoperit cu boabe sporește randamentul obținut.
 � Arealul de cultivare: toate zonele de cultură a porumbului din România. 

Beneficiile pentru fermier
 � Înainte de recoltare, pănușile se deschid ajutând la pierderea apei din bob.
 � Datorită grupei timpurii de maturitate, poate fi cultivat și în cultură dublă, după 
culturile recoltate la începutul verii.

 � Toleranță ridicată la principalele boli ale culturii de porumb (Ustilago maydis, 
Sphacelotheca reiliana/Sporisorium reilianum, Fusarium spp.).

FIGARO FAO 280

MORĂRIT

NOU

Hibrid dentat cu o vigoare foarte bună imediat după răsărire, HYPOlITO se 
caracterizează printr-un potențial ridicat de producție și stabilitate în anii 
secetoși.

Particularitățile hibridului HYPOlITO 
 � Știuletele este cilindric, cu 16-18 rânduri și 36-40 de boabe/rând.
 � Manifestă sincronizare perfectă între mătăsit și eliberarea polenului. 
 � Arealul de cultivare: în toate zonele de cultură a porumbului din România. 

Beneficiile pentru fermier
 � Producție stabilă, HYPOlITO este un hibrid ce oferă siguranța producției. 
 � Răspunde favorabil condițiilor de cultură dificile (secetă și arșiță).
 � Coloritul verde închis al frunzelor denotă o activitate fotosintetică intensă, cu 
un consum îmbunătățit al inputurilor, pe care le valorifică la maximum (apă, 
nutrienți, lumină) și care îi asigură o coacere pe tulpina verde (stay-green 
evident).

HYPOLITO FAO 350

FULL POWER

NOU

KWS ADONISIO FAO 330

FULL POWER Câștigătorul  
grupei de maturitate 
FAO 300-350 la Ziua 

Porumbului 2021, 
Orezu, Ialomița

Hibrid nou, ameliorat în România, KWS ADONISIO se evidențiază printr-o 
răsărire explozivă, urmată de o vigoare foarte bună. Plasticitatea foarte largă 
este completată de o comportare extraordinară la diversitatea de condiții 
pedoclimatice întâlnite în zonele de cultură a porumbului.

Particularitățile hibridului KWS ADONISIO 
 � Prezintă un număr mare de boabe/știulete, 16 – 18 rânduri, peste 30 de 
boabe/rând. 

 � Arealul de cultivare extins: KWS ADONISIO poate fi cultivat în toate zonele 
de cultură a porumbului din România.

 � Plasticitate foarte largă, cu o comportare extraordinară la diversitatea de 
condiții pedoclimatice întâlnite în zonele de cultură a porumbului.

Beneficiile pentru fermier
 � KWS ADONISIO prezintă randament foarte bun al boabelor.
 � Talia mediu-înaltă, inserția medie a știuletelui și înrădăcinarea profundă îl 
definesc ca pe o plantă robustă, capabilă să utilizeze la un nivel superior 
inputurile de care dispune (apă, nutrienți), accelerând umplerea boabelor chiar 
și în condiții vitrege de cultură.

 � Obține MMB mai ridicat față de alți hibrizi din grupa aceasta de maturitate.

NOU
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MIKADO
dl. Aurelian Gabor, Ferma DENIS, Hunedoara

MIKADO
dl. Alexandru Popescu, LUCOSDIOV CONSULTING, Suceava

KONSENS 
Alin Mușat, Reprezentant KWS în județul Vaslui

MIKADO
dl. fermier Mihai Onofraș, Botoșani

www.kws.ro

 � Combinația optimă între randament și calitate
 � Productivitate eficientizată
 � Plus valoare demonstrată la nivel de fermă

Hibrizii de porumb KWS din grupa pentru siloz îi asigură producătorului o perioadă extinsă de 
depozitare, în condiții de maturitate optimă.

*conform studii de piață

Nutriția corectă pentru vacile de lapte.
Hibrizii de porumb KWS din Grupa pentru Siloz

MIKADO FAO 550 KONSENS FAO 560
Lider de 

piață  

la siloz*
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Particularitățile agronomice ale 
hibrizilor de porumb KWS
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PLUS4GRAIN

KWS CAMIllO NOU 290 ***** ***** 250 - 280 90 - 110 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 68 72 80 14 - 16 38 - 40 71.2 330 - 370

KARPATIS 340 ***** ***** 250 - 270 90 - 110 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 63 72 80 16 - 18 34 - 38 73.1 290 - 320

KWS SMARAGD 350 ***** ***** 260 - 280 100 - 120 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 65 72 80 16 - 18 34 - 38 75.4 360 - 380

KWS KASHMIR 370 ***** ***** 270 - 290 100 - 120 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 65 72 80 16 - 18 34 - 38 73.5 330 - 350

KWS INTElIGENS 420 ***** ***** 270 - 290 80 - 100 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 65 72 80 16 - 18 34 - 38 76.2 340 - 380

KWS DURANGO 450 ***** ***** 270 - 290 80 - 100 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 63 72 80 16 - 18 38 - 42 73.6 340 - 380

CLIMACONTROL3

KWS 2370 290 ***** ***** 250 - 270 90 - 110 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 68 72 75 16 - 18 30 - 34 68.4 360 - 380

KWS lAURO NOU 300 ***** ***** 240 - 280 80 - 100 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 68 72 80 16 - 18 32 - 34 70.2 330 - 360

KWS CONTINUO 330 ***** ***** 230 - 260 80 - 90 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 65 70 80 16 - 18 33 - 36 74.1 310 - 350

KWS AlMANzO NOU 380 ***** ***** 240 - 280 90 - 110 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 65 72 80 16 - 18 37 - 40 74.5 340 - 380

KWS 4484 380 ***** ***** 270 - 290 110 -130 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 63 68 75 14 - 16 40 - 44 73.5 370 - 390

KWS DONJUAN 400 ***** ***** 270 - 290 90 - 110 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 65 68 75 16 - 18 34 - 38 73.1 340 - 380

KAPITOlIS 410 ***** ***** 270 - 290 120 - 140 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 65 68 75 16 - 18 38 - 42 73.3 320 - 360

CORRECTO 460 ***** ***** 250 - 270 90 - 110 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 65 68 75 16 - 18 38 - 44 75 320 - 360

KWS ADvISIO NOU 480 ***** ***** 230 - 270 90 - 110 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 65 68 75 18 - 20 37 - 42 74.4 330 - 360

FULL POWER
KWS ADONISIO NOU 330 ***** ***** 240 - 260 80 - 90 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 65 70 80 16 - 18 32 - 36 72.3 330 - 350

HYPOlITO NOU 350 ***** ***** 240 - 260 80 - 90 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 65 70 80 16 - 18 36 - 40 75.5 340 - 380

MORĂRIT

lOSC 250 ***** ***** 210 - 230 90 - 110 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 65 72 85 14 - 16 30 - 34 78.4 330 - 350

RONAlDINIO NOU 260 ***** ***** 250 - 270 100 - 120 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 65 72 85 14 - 16 32 - 34 76.6 350 - 370

FIGARO NOU 280 ***** ***** 260 - 280 100 - 120 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 65 72 85 14 - 16 32 - 36 78.2 360 - 380

SEvERO 280 ***** ***** 240 - 260 100 - 120 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 65 72 85 14 - 16 30 - 34 77.5 350 - 370

BEST4MILK
MIKADO 550 ***** ***** 300 - 350 140 - 160 ***** ***** ***** ***** ***** ***** nerecomandat 75 90 18 - 20 36 - 40 74.8 390 - 410

KONSENS 560 ***** ***** 300 - 350 130 - 150 ***** ***** ***** ***** ***** ***** nerecomandat 75 90 20 - 22 34 - 38 74.6 390 - 410

legendă:  scăzut *****  acceptabil *****   moderat ***** bun*****   ridicat *****
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Noul hibrid TAHITI ClP prezintă un areal vast de cultivare, ce cuprinde toate 
zonele de cultură ale florii-soarelui din România. Densitatea recomandată la 
semănat este cuprinsă între 58.000 - 62.000 b.g./ha.

Particularitățile hibridului TAHITI ClP
 � Planta este de talie medie și are capitulul plat, dispus oblic față de axul tulpinii. 
 � Prezintă rezistență la Orobanche cumana (inclusiv rasa F), toleranță ridicată la 
Sclerotinia sclerotiorum, Phoma macdonaldi, Verticillium dahliae, Phomopsis 
helianthi.

 � Se remarcă printr-o toleranță foarte ridicată la mana florii-soarelui, Plasmopara 
helianthi (hibrid RM9).

Beneficiile pentru fermier
 � Conținutul de ulei este foarte ridicat (47 - 49%).
 � Se remarcă printr-un randament extraordinar al producției, datorat umplerii 
complete a capitulului.

 � Plantele sunt sănătoase, cu o vigoare excelentă în primele stadii de vegetație 
și toleranță la boli de-a lungul sezonului.

Noul hibrid FURIOUS ClP prezintă plasticitate ecologică ridicată, obținând 
rezultate foarte bune și în zonele supuse frecvent secetei și arșiței. Arealul său 
de cultivare cuprinde zonele ce permit înființarea timpurie a culturii (S, SE, V 
României). Densitatea recomandată la semănat este cuprinsă între 58.000 - 
62.000 b.g./ha.

Particularitățile hibridului FURIOUS ClP
 � Planta este de talie medie – înaltă.
 � Prezintă rezistență la Orobanche cumana (inclusiv rasa F), toleranță ridicată la 
Sclerotinia sclerotiorum, Phoma macdonaldi, Phomopsis helianthi și, mai ales, 
la mana florii-soarelui, Plasmopara helianthi (hibrid RM9).

 � Are o foarte bună comportare la frângerea tulpinii.

Beneficiile pentru fermier
 � Prezintă potențial extraordinar de producție, specific hibrizilor din această 
grupă de maturitate.

 � Oferă MMB ridicat: 56-58 g.
 � Conținutul de ulei este cuprins între 46-48%.

FURIOUS CLP 
Hibrid semitardiv, linoleic

NOU

NOUTAHITI CLP 
Hibrid semitimpuriu, linoleic

www.kws.ro

Performanța KWS se exprimă și sub forma hibrizilor de floarea-soarelui, prin caracteristicile 
de excepție ale acestora. Semințele KWS de floarea-soarelui se remarcă printr-un potențial de 
producție foarte ridicat, dublat de o toleranță foarte ridicată la bolile ce ar putea afecta succesul 
recoltei. Genetica de înaltă calitate se exprimă în condiții variate de tehnologie, ceea ce face ca 
fiecare fermă să poată găsi hibrizii potriviți în seria de excelență KWS.

Hibrizii KWS de floarea-soarelui. 
Ținem parte productivității.

Hibrid semitardiv Hibrid semitimpuriu

Hibrid semitardiv Hibrid semitardiv

Hibrid semitimpuriu

FURIOUS CLP NOU TAHITI CLP NOU

KWS APACHE CL KWS ACHILLES CLP

DELICIO HO CLP 

Sistem de producţie pentru floarea-soarelui Sistem de producţie pentru floarea-soarelui

Sistemele Clearfield® și Clearfield® Plus sunt mărci înregistrate ale bASF
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KWS APACHE CL 
Hibrid semitardiv, linoleic

KWS APACHE Cl este un hibrid de floarea-soarelui cu potențial mare de 
producție, ce se pretează atât în tehnologie de cultură intensivă, cât și medie. 

Particularitățile hibridului KWS APACHE Cl
 � Plantele au înălțime medie și frunze de mărime mijlocie, cu gofrare slabă. 
 � Capitulul este aplecat, cu tija foarte curbată și formă ușor convexă, cu boabe 
mici, de formă ovoid-îngustă, culoare brună, fără inserții de altă culoare.

 � Epoca de înflorire este medie. 

Beneficiile pentru fermier
 � Masă hectolitrică este de 45-48 kg/hl.
 � Dovedește toleranță bună la secetă.
 � Prezintă rezistență la Orobanche cumana (rasa E).

KWS ACHIllES ClP este un hibrid cu potențial mare de producție, stabil atât 
în cultura intensivă, cât și în cea medie. 

Particularitățile hibridului KWS ACHIllES ClP
 � Plantele au înălțime medie, frunză mare, de culoare verde-închis, cu gofrare 
medie.

 � Calatidiul este aplecat, cu tija curbată, de formă plată, de mărime mare.
 � Sămânța are mărime medie, formă ovoid-îngustă, neagră, cu inserții laterale 
gri-închis.

Beneficiile pentru fermier
 � Masa hectolitrică este de 42-45 kg/hl.
 � Dovedește toleranță bună la secetă.
 � Prezintă rezistență la Orobanche cumana, inclusiv rasa E.

KWS ACHILLES CLP 
Hibrid semitardiv, linoleic

DElICIO HO ClP este un hibrid de floarea-soarelui cultivat în tehnologie 
Clearfield® Plus, cu productivitate ridicată și stabilitate chiar și în condiții 
suboptime de cultură. 

Particularitățile hibridului DElICIO HO ClP 
 � Prezintă toleranță îmbunătățită la bolile florii-soarelui (Plasmopara helianthi, 
Phoma macdonaldi, Phomopsis helianthi, Sclerotinia sclerotiorum, Verticillium 
spp., Botrytis cinerea).

 � Dovedește rezistență foarte bună la cădere. 
 � Are rezistență ridicată la frângerea tulpinilor. 

Beneficiile pentru fermier 
 � Prezintă un potențial de producție foarte ridicat.
 � Producția are un conținut bogat în acid oleic (> 85%).
 � Hibridul este rezistent genetic la Orobanche cumana, inclusiv rasa E.

DELICIO HO CLP 
Hibrid semitimpuriu, high oleic
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DENUMIREA  

HIBRIDUlUI

DElICIO HO 

ClP

FURIOUS ClP

NOU

KWS 

ACHIllES ClP

KWS APACHE 

Cl

TAHITI ClP 

NOU

lEGENDA

Grupa de maturitate
Semi-

timpurie
Semi-
tardivă

Semi-
tardivă

Semi-
tardivă

Semi-
timpurie

Producția de boabe ***** ***** ***** ***** ***** scăzută ***** ridicată

Conținutul de acid linoleic ***** ***** ***** ***** ***** scăzut ***** ridicat 

Conținutul de acid oleic ***** ***** ***** ***** ***** scăzut ***** ridicat 

Rezistența la cădere ***** ***** ***** ***** ***** slabă ***** bună

Rezistența la frângerea 
tulpinilor ***** ***** ***** ***** ***** slabă ***** bună

Toleranța la  
Sclerotinia Sclerotiorum ***** ***** ***** ***** ***** slabă ***** bună

Toleranța la Phomopsis ***** ***** ***** ***** ***** slabă ***** bună

Toleranța la Botrytis ***** ***** ***** ***** ***** slabă ***** bună

Toleranța la  
Orobanche Cumana

Rasa E 
(inclusiv)

Rasa F 
(inclusiv)

Rasa E 
(inclusiv)

Rasa E 
(inclusiv)

Rasa F 
(inclusiv)

Adaptabilitate  
pe soluri nisipoase ***** ***** ***** ***** ***** scăzută ***** ridicată

Adaptabilitate  
pe soluri medii ***** ***** ***** ***** ***** scăzută ***** ridicată

Adaptabilitate  
pe soluri argiloase ***** ***** ***** ***** ***** scăzută ***** ridicată

Densitate la semănat  
(mii b.g./Ha)

60 - 62 58 - 62 60 - 62 60 - 62 58 - 62

Caracterele agronomice ale hibrizilor de 
floarea-soarelui KWS.

KWS oferă genetică de vârf fermierilor cultivatori de soia, pentru rezultate cât mai bune. 
Semințele pe care vi le punem la dispoziție sunt rezultatul ameliorării de top KWS, ce are 
drept obiectiv producții însemnate, de o calitate foarte ridicată. 

Caracteristicile soiului ANNIKA:
 � Grupa de maturitate: 1 (semitardivă)
 � boabe cu conținut bogat în proteină (>40%) și MMb mare (180-200 g)
 � Toleranță ridicată la stres hidric, rezistență sporită la cădere și dehiscența păstăilor

Semințele sunt pre-inoculate cu HiCoat® Super Soy, una dintre cele mai moderne soluții de 
inoculare pe bază de Bradyrhizobium japonicum bv. glycinearum.

Soia KWS ANNIKA

www.kws.ro

Performanță la cele mai înalte standarde
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Program complet. Sezon de succes.
Un program integrat pentru cultura performanței: semințe de cea mai 
bună calitate, servicii cu valoare adăugată și susținere tehnologică 
pentru producții sigure.

Hibrizii de porumb KWS.
Răspuns personalizat la niveluri diferite de tehnologie și de condiții de cultivare.

DIGITALIZAREA.

DIGITAL4CAsT 
și

 myKWS

vigoarea timpurie  
și toleranța la frig, căldură și stresul la erbicidare asigură 
fertilitatea și un număr ridicat de rânduri de boabe.

Înflorire sigură
Polenizarea sincronizată cu apariția mătăsii în condiții 
de secetă și arșiță asigură dezvoltarea boabelor. 

Umplerea susținută a boabelor
MMB-ul este mai puțin afectat de efectele stresului, 
stay-green-ul susține umplerea boabelor până la 
punctul negru. 

CLIMACONTROL3

Obțineți producții stabile și însemnate, 
utilizați hibrizii noștri cu toleranță foarte 

ridicată la secetă.

1. Înainte de înflorire 2. În timpul înfloririi 3. După înflorire

1

2

3

PLUS4GRAIN
Realizați cele mai bune producții pe 

cele mai bune terenuri.

Producție mai mare de boabe per plantă
Indicii de productivitate arată performanță mai bună 
și răspuns favorabil la condițiile superioare de 
cultivare.

Eficiență îmbunătățită
Plantele convertesc inputurile în producții superioare la 
rate mai mari.

Susținere continuă a productivității
În toate fazele de dezvoltare, componentele cheie ale 
productivității arată un răspuns superior.

Sursă: KWS SAAT SE & Co. KGaA

INITIO  
KWS Seed Technologies

Dezvoltare mai 
bună a rădăcinilor

Îmbunătățește 
dezvoltarea rădăcinii 
și a rădăcinilor 
secundare pentru o 
creștere viguroasăGerminație  

sigură

Îmbunătățește 
capacitatea de 
regenerare și 
toleranța la frig

Plante robuste și viguroase

Îmbunătățește absorbția 
nutrienților și acumularea de 
biomasă în stadii timpurii de 
dezvoltare

O mai bună absorbție a fosfatului

Deblochează fosforul din sol, 
punându-l la dispoziția plantelor 
chiar și atunci când temperatura 
este de 3°C

SUBSTANȚĂ UMEDĂ ȘI USCATĂ 
ÎN CANTITĂȚI RIDICATE

STARTUl BUN ADUCE REzUlTATE 
SUPERIOARE
INITIO demonstrează o viteză de răsărire cu 100% mai mare, o 
valoare cu 8% mai ridicată decât la fungicidul standard.

INITIO SOlUȚII. 
Fiecare sămânță are dreptul să devină plantă

INITIO

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Scanați codul de bare
pentru mai multe informații.

Formularea INITIO conține zinc, mangan și 
acizi humici, completate cu o bacterie ce 
mobilizează fosforul. 

Această combinație accelerează germinarea 
și dezvoltarea plantelor tinere, ceea ce 
conduce la obținerea unor plante mai 
robuste chiar dintr-o etapă timpurie.

INITIO Netratat

2019, Test KWS în cameră climatică, temperatură de 12°C, 60 de plante = 100%

GERMINARE SIGURĂ

INITIO

DEzvOlTARE MAI BUNĂ A RĂDĂCINII

PlANTE ROBUSTE

ABSORBȚIE MAI BUNĂ DE FOSFAT

PROTECȚIE CONTRA INSECTElOR






INITIOINSECT+







Folosiți produsele INITIO cu precauție. 
Citiți întotdeauna informațiile de pe etichetă 
înainte de utilizare.

PLUS4GRAIN

Grupa hibrizilor de porumb pentru cultivarea în condiții înalte de 
tehnologie. Cele mai bune terenuri, cu investițiile cele mai 
importante în tehnologie și irigații trebuie să dea cele mai bune 
rezultate. Hibrizii PLUS4GRAIN valorifică inputurile într-un grad 
ridicat, oferind producții pe măsura investițiilor.

CLIMACONTROL3

Grupa hibrizilor de porumb cu toleranță ridicată la arșiță și secetă. 
Prognozele meteo arată că numeroase zone sunt expuse 
perioadelor cu temperaturi ridicate și precipitații scăzute. Genetica 
oferită de KWS înseamnă producții stabile, mai puțin afectate de 
arșiță și secetă, pentru fermieri mulțumiți indiferent de vreme.

Scanarea terenurilor cu ajutorul dronelor și servicii digitale 
pentru monitorizare, diagnoză și suport în fermă.

Inovație și adaptabilitate la nou.
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De la dorința de a vă oferi un instrument digital pentru o foarte bună organizare a parcelelor, am creat aplicația myKWS, a cărei 
popularitate este într-o continuă creștere de la momentul lansării până în prezent. Astfel, peste 50.000 de fermieri o utilizează deja, având 
acces la informații actualizate în timp real, pentru o mai bună și eficientă monitorizare a culturilor. În timp, am adăugat noi opțiuni pentru a 
putea împărtăși informații exclusive, dedicate partenerilor KWS, precum și know-how-ul echipei noastre. Aplicația myKWS este un 
concept de servicii complete care oferă clienților inputuri simple și utile pentru agricultură.

myKWS. 
Management facil pentru sole și ultimele noutăți agricole!  

GRATUIT. RAPID. 24/24.
Descărcați aplicația aici:

Aplicația myKWS. Informație și bună organizare 
pentru solele dumneavoastră

Instrumentele digitale myKWS sunt:

Radarul parcelelor  
Instrument utilizat pentru marcarea locaţiilor importante pentru fermier în interiorul parcelei. Folosește geolocaţia telefonului 
mobil, marcând cu precizie locul cu probleme (dăunători, boli, goluri în cultură, băltiri, etc.). Fermierul poate adăuga notiţe/
comentarii sau poze, urmărind astfel evoluţia evenimentului marcat.

Suma unităților termice utile  
Instrument digital care permite verificarea datei estimative a recoltatului pe baza grupei FAO a hibrizilor selectați și a sumei 
unităților termice utile pentru locația dumneavoastră. Este afișată data estimată a recoltatului pe baza conținutului de 
umiditate din boabe (35%); Măsurarea temperaturii solului - un instrument care oferă posibilitatea programării semănatului 
în funcţie de temperatura actuală a solului și evoluţia din ultimele zile.

Consultantul culturilor 
Cu ajutorul acestui instrument, se poate compara cu ușurință posibilele variante de rotații și planifica viitoarele asolamente.

Bursa cerealelor  
O platformă cu preţuri la bursă pentru principalele 
culturi (grâu, porumb, rapiţă, floarea-soarelui, soia și 
altele). Fermierul poate avea acces gratuit la aceste 
informaţii prin intermediul aplicaţiei myKWS.

Serviciul meteo  
Aici puteți vedea starea vremii pentru locația 
dumneavoastră. Aruncați o privire la prognoza orară 
pentru următoarele 24 de ore, precum și prognoza 
de 7 zile pentru a obține o imagine de ansamblu 
asupra evoluției vremii.

Semănatul cu normă variabilă  
Un instrument digital care oferă informaţii despre performanţa terenului, precum și recomandări privind densitatea optimă 
de semănat în funcție de potențialul solului. Cu ajutorul datelor stocate de sateliţi este analizată creșterea biomasei din 
ultimii ani.

Calculator necesar sămânță  
Fermierul alege densitatea dorită (plante recoltabile/ha), adaugă apoi suprafaţa de însămânţat, iar aplicaţia calculează 
norma de semănat (boabe germinabile/ha), numărul de saci pentru suprafaţa dată și distanţa dintre plante/rând.

Verificarea vitalității culturii  
Oferă informații privind gradul de sănătate al 
culturii analizate, pe baza unor imagini din satelit 
primite săptămânal, ce redau spectral activitatea 
fotosintetică a plantelor și aprovizionarea cu apă. 
Hărțile generate sunt formate din imagini scanate 
tip NDVI, o abreviere pentru „Indicele de vegetație 
cu diferențe normalizate”. Zonele marcate cu 
verde pe hartă arată plante sănătoase, pe când 
culoarea roșie indică plante aflate în stres.

Aplicația este disponibilă atât pe 
desktop, cât și pe telefon, unde 
puteți primi simplu și rapid cele 
mai importante știri cu ajutorul 
cărora vă puteți supraveghea 
eficient culturile.

dl. Florin Albu, Ferma AVICOLA Focșani, Vrancea
Utilizator al aplicației myKWS și al hibridului KWS KASHMIR

dl. Cosmin Iacobici, Ferma COSMIN IACOBICI II, Constanța
Utilizator al aplicației myKWS și al hibridului KARPATIS
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Echipa de vânzări KWS Seminţe 
Suntem la doar un apel distanță! 

ADRIAN FRIGEA 
CL vEst 
Tel.: 0726 707 995 
adrian.frigea@kws.com

DANIEl OmEt  
DirECtor rEgionaL 
Tel.: 0730 713 891;  
daniel.omet@kws.com

GEORGIAN ENE 
Ct 
Tel.: 0727 811 426 
georgian.ene@kws.com

mARIAN RAFtE  
Ct 
Tel.: 0725 999 745 
marian-nelutu.rafte@kws.com

GEORGE FRĂȚIlĂ 
CL Est 
Tel.: 0737 551 200 
george.fratila@kws.com

SORIN BABAN 
tL 
Tel.: 0738 762 942 
sorin.baban@kws.com

REGIUNEA 5 
AB, HD, CJ, BN, MS, 

BV, CV, HR, SB

REGIUNEA 7 
BC, VN, GL, VS

REGIUNEA 6 
SV, BT, NT, IS

REGIUNEA 1 
CL, CT, TL

REGIUNEA 3 
TM, AR, CS

REGIUNEA 2 
OT, GJ, DJ, MH, GR, 

AG, VL, DB, IF, TR

REGIUNEA 4 
MM, SM, SJ, BH

REGIUNEA 8 
IL, BR, BZ, PH

VIctOR PĂuNEScu  
ot, gJ 
Tel.: 0730 715 808 
victor.paunescu@kws.com

mARIANA SAmOIlĂ  
tM norD-vEst 
Tel.: 0731 494 869 
mariana.samoila@kws.com

ZOltAN SZENASI 
MM, sM, sJ 
Tel.: 0729 019 150 
zoltan.szenasi@kws.com

IlIE BĂDIlĂ  
HD, aB CEntru și suD 
Tel.: 0728 977 915 
ilie.badila@kws.com

ION mARINEScu 
Br 
Tel.: 0728 996 133 
ion.marinescu@kws.com

lucIAN EPuRE 
sv, Bt 
Tel.: 0731 510 757 
lucian.epure@kws.com

AlIN muStĂȚEA 
vs norD 
Tel.: 0737 554 909 
alin.mustatea@kws.com

IOAN cIOc  
DirECtor rEgionaL 
Tel.: 0723 333 224; 
 ioan.cioc@kws.com

ONIșOR AlDA 
DirECtor rEgionaL 
Tel. 0731 792 350; 
onisor.alda@kws.com

IONuȚ tAmBA 
DirECtor rEgionaL 
Tel.: 0725 999 746;  
ionut.tamba@kws.com

mIRcEA ARmEGIOIu 
DirECtor rEgionaL 
Tel.: 0724 363 020; 
mircea.armegioiu@kws.com

AlEx RĂDucANu 
DirECtor rEgionaL 
Tel.: 0731 493 823; 
alex.raducanu@kws.com

cOStEl uNGuREANu 
DirECtor rEgionaL 
Tel.: 0724 588 906; 
costel.ungureanu@kws.com

cIPRIAN SAVA 
DirECtor rEgionaL 
Tel.: 0731 510 755; 
ciprian.sava@kws.com

lAuRENȚIu BARBu 
tr vEst 
Tel.: 0722 624 032 
laurentiu.barbu@kws.com

lucIAN RAmSES POPA 
ar 
Tel.:0753 020 735 
lucian-ramses.popa@kws.com

OVIDIu chEVEREșAN 
ar 
Tel.: 0733 103 899 
ovidiu.cheveresan@kws.com

cOSmIN BuNĂIAșu 
DJ, MH 
Tel.: 0731 492 237 
cosmin.bunaiasu@kws.com

ANDREI mARINEScu 
ag, vL 
Tel.: 0737 553 262  
andrei.marinescu@kws.com 

ROBERt DĂGĂlIȚĂ 
gr 
Tel.: 0731 345 240 
robert.dagalita@kws.com

mARIO IVĂNEScu 
Cs 
Tel.: 0728 290 200 
mario.ivanescu@kws.com

clAuDIu hAItĂ 
tr Est 
Tel.: 0732 019 470 
claudiu.haita@kws.com

clAuDIu mOISE 
tM suD 
Tel.: 0731 345 241 
claudiu.moise@kws.com

AttIlA mIklOS 
BH 
Tel.: 0729 218 968 
attila.miklos@kws.com

AttIlA tEGlAS 
CJ vEst, Bn 
Tel.: 0728 855 389 
attila.teglas@kws.com

DIANA OANcEA 
BZ 
Tel.: 0730 713 429 
diana.oancea@kws.com

RAREș SumĂNARIu 
is 
Tel.: 0728 859 009 
rares.sumanariu@kws.com

FlORIN ANDREI 
gL 
Tel.: 0731 345 239 
florin.andrei@kws.com

AlExANDRA GhIuRȚu  
nt 
Tel.: 0731 791 195 
alexandra.ghiurtu@kws.com

AlIN FlORIN mușAt 
vs suD, gL norD 
Tel.: 0769 109 856 
alin-florin.musat@kws.com 

DORIN ANDRONAchE  
vn 
Tel.: 0735 315 104 
dorin.andronache@kws.com

RADu BERcu 
Ms 
Tel.: 0724 544 269 
radu.bercu@kws.com

AlINA PAVEl  
Br, BZ 
Tel.: 0799 000 018 
alina.pavel@kws.com

cĂtĂlIN VASIlIu 
Bv, Cv, Hr, sB 
Tel.: 0731 510 756 
catalin.vasiliu@kws.com

BIANcA mIhAI  
PH 
Tel.: 0727 811 412 
bianca.mihai@kws.com

ADRIAN OSVADĂ  
CJ Est, aB norD - Est 
Tel.: 0731 790 547 
adrian.osvada@kws.com

cĂtĂlIN ENAchE  
iL 
Tel.: 0738 762 227 
catalin.enache@kws.com

cONStANtIN FRâNcu 
iL  
Tel.: 0729 995 997 
constantin.francu@kws.com

FlORIN StOIcA 
DB, iF 
Tel.: 0730 713 892 
florin.stoica@kws.com

SEBAStIAN GORGAN  
tM norD-Est 
Tel.: 0737 970 318 
sebastian.gorgan@kws.com

Contactați-ne și pe  KWS România

AlExANDRu ANDREI 

DROBOtĂ

BC
Tel.: 0730 713 776
alexandru-andrei.drobota@kws.com
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KWS SEMINȚE  
Str. barajul Argeș, Nr. 6, 
Sector 1, bucurești 
Cod Poștal 014121 
Tel.: +40 21 315 42 80  
Fax: +40 21 310 42 38  
office@kws.ro
www.kws.ro


