
HIBRIZI DE PORUMB

FORŢA HIBRIDULUI



  Dragi producători!

   Suntem încântați să avem posibilitatea 
de a vă prezenta hibrizii de porumb 
Agrimax a căror calitate, randamente 
sigure și de top vor justifica încrederea 
dumneavoastră. Acest catalog cuprinde 
descrieri ale celor mai recenţi hibrizi de 
porumb din generația Agrimax care sunt 
deja dovediţi pe câmpurile din Serbia, 
România, Uniunea Europeană, Rusia, Asia 
și Africa și care vor câștiga încrederea 
dumneavoastră în anii următori. 
     Numele Agrimax a devenit rapid un 
sinonim pentru  semințe de calitate 
superioară, precum și pentru hibrizi de 
porumb cu randament ridicat și deosebit. 
Prin urmare, suntem hotărâți să nu ne 
abatem de la politica  companiei, care este 
definită astfel: nu există nici un compromis 
care ar pune în pericol calitatea produselor 
noastre. Fiecare unitate de seminţe de po-
rumb de semănat care are înscripţionată 
marca Agrimax trebuie să îndeplinească 
în primul rând standardele voastre și 
apoi standardele noastre ridicate de 
calitate a seminţelor şi  hibrizilor. Numai 
semințele de calitate pe care le oferim pot 
fi furnizate la un potențial genetic ridicat 
al hibrizilor Agrimax convertit la satisfacția 
dumneavoastră și împărtăşind  bucuria  
cultivării hibrizilor noştrii prin profit.
Prelucrarea finală a seminţelor Agrimax 
se realizează în cele mai avansate cen-
tre de prelucrare a seminţelor din Ser-
bia. Semințele noastre sunt produse în 
inima Voivodinei, în bazele celui mai bun 
producător de semințe sârb PD “Sava Ko-
vacevic” de la Vrbas, pe teren fertil şi dotat 
cu sistem de irigare . Numai Agrimax se 
poate mândrii cu faptul că toată sămânța 
este produsă sub irigare, ceea  ce asigură 
o calitate superioară.
Nu ne multumim cu realizările. Facem în 
mod constant selecții a noilor hibrizi de 
porumb, pentru toate cerinţele și diferite 

condiții de mediu. Noi creăm calitate, 
pentru viitorul tău și al nostru. Desigur, 
toți hibrizii de porumb viitori vor purta 
cu mândrie sloganul nostru - PUTEREA 
HIBRIZILOR.
Hibrizii de porumb Agrimax au devenit 
cunoscuţi pe piața Uniunii Europene 
pentru eliberarea rapidă a umidităţii 
din bob, ceea ce îi face ideali pentru 
recoltarea în boabe, dar hibrizii noştrii 
plini de vegetaţie(masă verde) sunt 
cunoscuţi şi pentru  ştiuletele masiv şi 
sănătos ceea ce îi face ideali pentru  
siloz, indiferent că au tulpină robustă 
şi boabe cu continut mare de proteină.
Suntem conștienți de faptul că doar 
profesionalismul şi cunoştinţele 
pot produce semințe de calitate 
superioară și, prin urmare compa-
nia Agrimax reunește cei mai buni 
experți în domeniul creației, producție 
și prelucrării semințelor de porumb. 
Singura noastră sursă de inspirație 

sunteți voi producătorii pe care 
îi  apreciem, satisfactia dum-
neavoastra oferită de hibrizii de 
porumb  și ideile altruiste comu-
nicate le-am clădit în semințele 
Agrimax.

Hibrizii de porumb Agrimax 
au  ocupat rapid un loc 
în  câmpurile din Uniunea 
Europeană, Serbia și Rusia. 
Este o dovadă că suntem 
pe drumul cel bun și că 
vom reuși într-un timp 
scurt, să cucerim şi câmpu-
rile din România și din alte 
părți ale lumii  oferind hi-
brizi de porumb de calitate 
superioară.

 Cu respect,



Formează 18 rânduri de boabe. Ştiuletele are formă cilindrică, cu o 
lungime de până la 18-20cm, viguros, finalizat perfect. Boaba este 
masivă, grea, are formă dentiformă şi culoare galbenă.Mătasea 
acoperă ştiuletele pe toată perioada vegetaţiei. Hibridul are un randa-
ment excelent şi producţie mare când se recoltează în boabe.
Tulpina este foarte puternica, rezistentă la cădere şi îndoire. Rădăcina 
puternică asigură rezistenţă ridicată la cădere şi toleranţă la secetă. 
Este caracterizat, în grupa sa de maturitate, de pierderea rapidă a apei 
din bob, la recoltare. Foarte puţini hibrizi din grupa lui FAO pot con-
cura cu acest hibrid în ceea ce priveşte această calitate. Este potrivit 
pentru recoltarea cu combina de cereale, deoarece  micşorează sau 
chiar elimină costurile de uscare. Se poate cultiva ca şi cultura a doua.
Hibridul este tolerant la secetă şi la toate bolile specifice porumbului.
Kalina reacţionează în mod deosebit la dozele optime de îngrăşaminte 
chimice şi datorită potenţialului genetic atinge randamente superioare. 
Cultivat în sistem de irigare nu are concurenţă. Daca sunteţi pregătiţi să 
investiţi mai mult în producţie, vă răsplăteşte cu recolte bogate. Hibrid 
adaptabil, se poate semăna pe diferite tipuri de sol şi în diferite condiţii 
agro-climaterice. Adecvat atât pentru terenuri joase, de câmpie, cât şi 
pentru zona înalte, deluroase.
Densitatea recomandată la semănat este de 78000 boabe/ha(cu 18 
cm între rânduri). În cazul terenurilor de o calitate inferioară se poate 
micşora densitatea, dar nu mai puţin de 73000 boabe/ha.

Kalina FAO280

Hibridul formează 16-18 rânduri de boabe pe ştiulete care este de 
formă cilindrică. Boaba este masivă, grea, şi dentiformă de culoare 
galbenă. Ştiuletele este compact şi poate fi cules atât  manual cât şi 
mecanizat.

Tulpina este foarte rezistentă la îndoire.

Pierde rapid apa din bob pâna la momentul recoltării.

Tolerant la secetă şi la bolile specifice porumbului. Hibridul se pre-
tează pentru orice tip de sol, în diferite condiţii agro-climaterice. 
Datorită potenţialului genetic, hibridul atinge randamentul maxim, 
dacă lucrările premergătoare şi de întreţinere sunt efectuate în mod 
corespunzător şi în timp util. Se recomandă cultivarea în toate zonele 
ţării până la altitudinea de 800 de metri.

Fiind un hibrid semitimpuriu, are avantajul că poate fi recoltat îna-
intea altor hibrizi din aceeaşi clasă având un randament mult mai 
ridicat. Acest fapt permite pregătirea terenului pentru următoarele 
culturi.

Densitatea recomandată pentru semănat este de 74.000 boabe/ha 
(19 cm între rânduri) în cazul terenurilor bine pregătite şi de calitate. 
În cazul terenurilor de o calitate inferioară recomandăm o densitate 
mai mică dar nu sub
65.000 boabe/ha.

Zeros FAO360
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La acest hibrid ştiuletele formeză 18-20 rânduri de boabe. Boabele sunt 
dentiforme, foarte mari si grele. Ştiuletele are 23 cm. Caracteristica aces-
tui hibrid este forma cilindrică a ştiuletelui, ceea ce permite pierderea 
rapidă a umiditatii din bob. Are tendinţa de a dezvolta doi ştiuleti de 
dimensiuni normale.

Creştere timpurie excelentă chiar în cazul în care terenul are tempera-
tura de 10⁰C.

Tuplină ferma. Frunzele superioare sunt scurte, verticale şi sub formă 
de lancie, ceea ce dă posibilitatea de absorbire a energiei solare în cazul 
densităţii mari la semănare, prin urmare randamente mai ridicate. La 
recoltare tulpina este complet uscată, iar ştiuletele rămâne pe tulpină.

În toamnă elimină foarte repede umiditatea şi astfel este posibilă re-
coltarea cu combina de cereale în boabe, fără uscare artificială.

 Este extrem de tolerant la condiţii de stres, secetă și la bolile specifice 
porumbului . Potenţialul genetic asigură un randament ridicat.

Prin lucrări agro-tehnice de calitate se asigură randamente ridicate, dar 
chiar şi în cazul în care condiţiile sunt nefavorabile, ne putem baza pe 
acest hibrid. Este potrivit pentru cultivare, atât în regiunile de câmpie, 
cât şi în zonele deluroase dar şi  în văile râurilor. În toamnă poate fi re-
coltat mai devreme, ceea ce permite pregătirea timpurie a terenului.

Densitatea  recomandată pentru semănat este de 73 000 de boabe / ha 
(20 cm între rânduri). Pe soluri sărace densitatea se micşoarează dar nu 
mai puţin 60000 boabe/ha.

Rabina FAO400

Se culege foarte uşor cu culegatorul.

Tulpina este foarte rezistentă la îndoire. Este un hibrid robust, cu o 
cantitate de masă verde
specifică  grupei FAO.

Se caracterizează printr-o răsărire timpurie după semănat, indife-
rent de timpul însămânţării. Nu se recomandă însămânţarea până 
când temperatura solului nu ajunge la minim 10 grade Celsius.

Este foarte tolerant la secetă şi la bolile specifice porumbului.

Hibridul se pretează pentru orice tip de sol, în diferite condiţii 
agro-climaterice.

Densitatea recomandată pentru semănat este de 70.000 boabe/
ha (21,5 cm între rânduri) în cazul terenurilor bine pregătite şi de 
calitate. În cazul terenurilor de o calitate inferioară recomandăm o 
densitate mai mică dar nu sub
60.000 boabe/ha.

Zona FAO400
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Formeaza stiulete cu 16-18 rânduri de boabe si lungime
de 22 cm. Stiuletele are o forma cilindrica. Bobul este 
greu, masiv, si dentiform de culoare galbena.
Are tendinţa de a dezvolta doi stiuleţi,
unul dintre ei fiind mai mic ca dimensiune.



Ştiuletele formează 20-22 rânduri de boabe, este extrem de lung, viguros şi are formă ci-
lindrică, finalizat perfect. Boaba este de tipul semidură, dentiformă, de culoare specifică 
galben-portocaliu, sticloasă, masivă şi grea. Mătasea acoperă ştiuletele pe toată perioada 
de vegetaţie. Randament excelent şi producţii mari când se recoltează în boabe deoarece 
are cocean subţire.
Datorită sistemului radicular masiv al tulpinei este rezistent la cădere şi îndoire.
Specific acestui hibrid este că la utilizarea la însămânţare a unui număr mai mare de boabe 
decât cel specific grupei FAO din care face parte, oferă o cantitate mai mare de masă verde. 
Această caracteristică îl face ideal pentru siloz, iar daca este cultivat în sistem de irigaţii şi în 
condiţii agrotehnice bune oferă peste 70 tone/ha de siloz.
Boabele conţin peste 12% proteină brută, iar în materia uscată obţinută din întrega plan-
tă inclusiv cu ştiulete acest procent este de peste 9%. Conţinutul de lignină este scăzut, 
procentul de materie uscată este excelent, ridicat, şi împreună cu toţi ceilalţi parametri 
rezonabili oferă siloz de calitate superioară, excepţională.
In primăvară  trebuie samănat imediat ce solul se încălzește la 8 - 10 ° C, deja la sfârșitul lunii 
martie, începutul lunii aprilie. Este caracterizat de toleranţa la terenuri mai reci. Deoarece are 
o creştere rapidă şi timpurie, în primăvară este recomandat să se însămânţeze înaintea altor 
hibrizi.
Tolerant la secetă şi la bolile specifice porumbului, nu este pretenţios în ceea ce priveşte 
conditii agroecologice. Suportă bine temperaturile ridicate în timpul polenizării, ceea ce 
oferă un ştiulete excelent. Pentru grupa FAO din care face parte, pierde rapid umiditatea 
din bob la recoltare.
Reacţionează extrem de bine la dozele optime de îngrăşăminte chimice. Datorită potenţia-
lului genetic, randamentul său este de neegalat mai ales în condiţii de irigare. Dacă sunteţi 
pregatiţi să investiţi în producţie, vă răsplăteşte cu randamente superioare. Hibrid adapta-
bil, poate fi cultivat pe diferite tipuri de sol și în diferite condiţii agro-ecologice. Cele mai 
bune rezultate au fost obţinute în zonele joase și în văile râurilor cu agrotehnică adecvată.
Densitatea recomandată este de 65.000 boabe / ha (distanţa între randuri de 22,5 cm), pe 
soluri sărace densitatea se poate ajusta dar nu mai puţin de 59.000 boabe/ha.

Izabeta FAO690

Hibridul formeaza pana la 22 de randuri de boabe. Stiuletele are forma 
cilindrica, este lung cu randuri uniforme. Este foarte masiv, frumos si sa-
natos. Bobul este dentiform, galben, foarte masiv, profund si greu. Este 
potrivit pentru cules cu combina si culegatorul. Se culege usor si manual.
Caracteristice pentru acest hibrid sunt frunzele verticale in partea de sus 
a plantei.
Tulpina este foarte robusta, dura si rezistenta la rupere. Sistemul radaci-
nar masiv ii permite toleranta la cadere.
Este potrivit pentru siloz datorita masei verzi foarte mari, a plantei robus-
te si a stiuletelui.
Participarea stiuletelui in masa de siloz este mai mare ca la alti hibrizi, si 
de aceea silozul are o calitate foarte buna.
Il caracterizeaza o crestere timpurie si foarte rapida si de aceea semana-
tul acestui hibrid ar trebui inceput imediat ce temperatura solului ajun-
ge intre 8-10 grade Celsius, la sfarsitul luni martie, adica inceputul luni 
aprilie. Se recomanda semanatul timpuriu, cand conditiile meteo permit.
Rezista foarte bine la temperaturi inalte in perioada polenizarii, asa ca 
stiuletele este uniform. Chiar daca stiuletele  este masiv si greu, se culege 
usor manual.
Toleranta la seceta si la cele mai importante boli este caracteristica aces-
tui hibrid.
Reactioneaza excelent la ingrasaminte si irigare si din cauza potentia-
lului sau genetic nu are concurenta intre hibrizii cu aceeasi perioada de 
vegetatie. Este un hibrid adaptabil si se poate cultiva pe diferite tipuri de 
pamant in conditii agro ecologice diferite. Cele mai bune rezultate le da 
pe soluri fertile in zonele de ses si vaile raurilor, cu agrotehnica adecvata.
Densitatea recomandata la semanat: 62500 plante/ha (la 23 cm), pe so-
luri mai sarace scadem densitatea, insa nu sub 58000 plante/ha.

Dandi FAO690
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Importator şi distribuitor
pentru Romania:

SC VOIVODINA AGRAR TG SRL
Timişoara,

Aleea Viilor 12A
Tel/fax:

0040/256/244.417
Email:

voivodinaagrartg@gmail.com
Mob: 0040/728/203.690,

0040/723/223.414,
0040/722/890.761

Društvo sa ograničenom odgovornošću za istraživanje
i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji

21460 Vrbas, ul.  Ivana Milutinovića
br. 33, Srbija

Office Beograd:
11070 Novi Beograd,
Bulevar Crvene armije br. 11d/61, Srbija 

Tel: +381 11 63 00 248;
Fax: +381 11 63 00 249

www.agrimax.rs; e-mail:
komercijala@agrimax.rs


