




24

KWS KAVALIER
 FAO 250

� Ritm foarte intens de pierdere a apei din bob

� Suportă excelent seceta şi valorifică superior orice nivel al inputurilor

� Plantă de talie medie

Tipul de plantă 

Stay green mediu, foliaj cu port erect

Caracteristici agronomice

� Potenţial superior de producţie 
în grupa sa de maturitate

 

� Hibrid simplu cu bob dentat
 

Tipul bobului Pierderea umidității

Dentat Rapidă

Caracteristici fiziologice

Înălţimea  
plantei, cm 250-260

Inserţia  
ştiuletelui, cm 75-85

Număr de rânduri 
pe știulete 12-14

Număr de boabe 
pe rând 33-36

Greutatea a  
1000 de boabe, g 270-300

Potențial de producție

Boabe, t/hа 16

Densitatea plantelor recomandată la recoltare

La irigat,  
mii/hectar

La neirigat,  
mii/hectar

70 80 60 70
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KERBEROS
 FAO 299

� Adaptat la condițiile pedoclimatice reci de cultivare 

� Arhitectonică bună a plantelor 

� Potenţial de recoltă ridicat

Tipul de plantă 

Semiremontant cu frunze semierecte

Caracteristici agronomice

� Hibrid de tip intensiv
� Capabil să formeze știuleți de mărimi mari la o densitate redusă a 

plantelor 

Tipul bobului Pierderea umidității

Dentat Rapidă

Caracteristici fiziologice

Înălţimea  
plantei, cm 330-340

Inserţia  
ştiuletelui, cm 110-120

Număr de rânduri 
pe știulete 14

Număr de boabe 
pe rând 36-38

Greutatea a  
1000 de boabe, g 310-330

Potențial de producție

Boabe, t/hа 16-17

Densitatea plantelor recomandată  la recoltare

La irigat,  
mii/hectar

La neirigat,  
mii/hectar

70 80 60 70
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KARPATIS
FAO 340

� Hibrid simplu pentru producția de boabe 

� Hibrid cu o productivitate înaltă și cu o capacitate rapidă la pierderea umidității

� Rezistență înaltă la Putregaiul alb al știulețelor de porumb (Fusarium roseum)

Tipul plantei

Remontant cu frunze semierecte

Caracteristicile agronomice

� Rezistent la polignire
� Rezistent la Tăciunele comun (Ustilago maydis)

Tipul bobului Pierderea umidității

Dentat Foarte Rapidă

Caracteristici fiziologice

Înălțimea
plantei, cm

 
320-340

Inserția
știuletelui, cm 110-120 

Numărul de rânduri
pe știulete 16-18

Numărul de boabe
pe rând 34-36

Greutatea
a 1000 boabe, g

 
300-320 

Potențial de producție

Boabe, t/hа 18

Densitatea plantelor recomandată la recoltare

La irigat, 
mii/hectar

 La neirigat,
mii/hectar

65 70 55 60
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KWS SMARAGD
 FAO 350

� Hibrid intensiv cu capacitate înaltă de pierdere a umidității din boabe 

� Rezistenţă înaltă la bolile porumbului

� Capacitate de a asigura  greutatea mare a 1000 de boabe

Tipul de plantă 

Stay green excelent, foliaj cu port semierect

Caracteristici agronomice

� Suportă foarte bine stresul hidric si termic  
�

 
Panicul mediu-mare, care asigură cantitați 
mari de polen și sinhronizarea foarte bună a înfloritului
 

Tipul bobului Pierderea umidității

Dentat Rapidă

Caracteristici fiziologice

Înălţimea  
plantei, cm 290-310

Inserţia  
ştiuletelui, cm 120-130

Număr de rânduri 
pe știulete 16-18

Număr de boabe 
pe rând 36-40

Greutatea a  
1000 de boabe, g 320-340

Potențial de producție

Boabe, t/hа 18

Densitatea plantelor recomandată la recoltare

La irigat,  
mii/hectar

La neirigat,  
mii/hectar

65 70 55 60
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KINEMAS
 FAO 370

� Hibrid cu potențial înalt de roadă, bob mășcat

� Știuleți uniformi cu randament excelent al boabelor 

� Toleranță ridicată la secetă 

Tipul de plantă 

Semiremontant cu frunze semierecte

Caracteristici agronomice

� Capacitate de pierdere rapidă a umidității,  
la nivelul hibrizilor FAO 280-300

� Greutatea mare a 1000 de boabe, mai mare de 360 g 
� Toleranță la secetă

Tipul bobului Pierderea umidității

Dentat Rapidă

Caracteristici fiziologice

Înălţimea  
plantei, cm 310-320

Inserţia  
ştiuletelui, cm 110-120 

Număr de rânduri 
pe știulete 14-16

Număr de boabe 
pe rând 37-38

Greutatea a  
1000 de boabe, g 360-370

Potențial de producție

Boabe, t/hа 17

Densitatea plantelor recomandată la recoltare

La irigat,  
mii/hectar

La neirigat,  
mii/hectar

65 70 55 60
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KWS KASHMIR
 FAO 370

� Hibrid simplu cu ritm rapid de dezvoltare în primele faze de vegetație

� Stay green foarte bun

� Adaptat si la densitați mari de cultivare

Tipul de plantă 

Stay green excelent, foliaj cu port erect

Caracteristici agronomice

� Plante cu tulpini puternice și foliaj abundent 
�

 

Boabe cu conținut mare de proteină si amidon

 

Tipul bobului Pierderea umidității

Dentat Rapidă

Caracteristici fiziologice

Înălţimea  
plantei, cm 250-270

Inserţia  
ştiuletelui, cm 90-100

Număr de rânduri 
pe știulete 16-18

Număr de boabe 
pe rând 38-40

Greutatea a  
1000 de boabe, g 350-370

Potențial de producție

Boabe, t/hа 18

Densitatea plantelor recomandată la recoltare

La irigat,  
mii/hectar

La neirigat,  
mii/hectar

70 75 60 65
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KWS INTELIGENS
 FAO 420

� Hibrid cu destinaţie boabe/siloz

� Ştiuleţi groşi cu rahis subţire

� Recomandat în jumătatea sudică a tării

Tipul de plantă 

Stay green excelent, foliaj cu port erect

Caracteristici agronomice

� Hibrid PLUS4GRAIN care oferă rezultate peste standard 
in condiţii de randament mediu şi ridicat

 

 
 

Tipul bobului Pierderea umidității

Dentat Rapidă

Caracteristici fiziologice

Înălţimea  
plantei, cm 300-310

Inserţia  
ştiuletelui, cm 120-130

Număr de rânduri 
pe știulete 16-18

Număr de boabe 
pe rând 36-40

Greutatea a  
1000 de boabe, g 340

Potențial de producție

Boabe, t/hа 18

Densitatea plantelor recomandată la recoltare

La irigat,  
mii/hectar

La neirigat,  
mii/hectar

65 70 55 60
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BALASCO
 FAО 450

 Hibrid  stabil cu potenţial ridicat de recoltă în boabe și de însilozare
 Plantă cu însuşiri remontante ridicate, tulpină viguroasă și foliaj bogat
 Toleranță ridicată la secetă
  

Tipul de plantă 

Remontant cu frunze erecte 

Caracteristici agronomice

 Hibrid plastic
Plante înalte care îmbină stay green-ul 

excelent cu un dry down rapid

Tipul bobului Pierderea umidității

Dentat Rapidă

Caracteristici fiziologice

Înălţimea  
plantei, cm 340-360 

Inserţia  
ştiuletelui, cm 140-150 

Număr de rânduri 
pe știulete 18

Număr de boabe 
pe rând 36-38

Greutatea a  
1000 de boabe, g 280-340 

Potențial de producție

Boabe, t/hа 18

Masa verde, t/hа 60-65

Densitatea plantelor recomandată la recoltare

La irigat,  
mii/hectar

La neirigat,  
mii/hectar

65 70 55 60



35

MIKADO
 FAO 550

� Hibrid de talie înaltă, recomandat pentru siloz

� Foliaj bogat, cu capacitatea de a rămâne verde o perioadă foarte mare de timp

� Randament ridicat în substanţă uscată, amidon şi fibră de calitate, 
cu o digestibilitate crescută 

Tipul de plantă 

Stay green excelent, foliaj cu port erect

Caracteristici agronomice

� Vigoare bună la răsărire, toleranţă înaltă la secetă şi arşiţă 
�

 
Adaptabilitate la densităţi mari de cultivare

 

Tipul bobului Pierderea umidității

Dentat Rapidă

Caracteristici fiziologice

Înălţimea  
plantei, cm 340-360

Inserţia  
ştiuletelui, cm 140-150

Număr de rânduri 
pe știulete 18

Număr de boabe 
pe rând 40

Greutatea a  
1000 de boabe, g 340-370

Potențial de producție

Boabe, t/hа
80-85, 

masă verde

Densitatea plantelor recomandată la recoltare

La irigat,  
mii/hectar

La neirigat,  
mii/hectar

80 85 70 75
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Ana Rîjac, agronom-șef, 
«Prietenia-Agro« SRL, s. Slobozia Cremene, r. Soroca

Anual porumbul KWS in gospodaria noastră constitue circa 300 ha. Despre 
materialul semincer pot spune că este o seminţă calitativă, bine condiţionată. 
Hibrizii sunt buni, ştiuleţii uniformi şi cu un potenţial înalt de roadă.  Secetele 
frecvente din ultimii ani ridică în fața agricultorilor mari dificultăti în cultivarea 
practic a tuturor culturilor însă datorită rezistenţei la secetă şi arşiţă a hibrizilor 
de porumb şi floarea soarelui KWS noi suntem asiguraţi cu recolte înalte şi 
constante practic an de an. Genetica KWS plus respectarea verigilor tehnologice  
poate asigura producţii de porumb de peste 10 t/ha cu o umiditate bună pentru 
păstrare. În afară de semințele de porumb și floarea soarelui noi procurăm de la 
distribuitorii KWS şi seminţe de sfeclă de zahăr. Niciodată nu am avut probleme 
cu germinația. În plus, și recoltele sunt bune. Participăm în permanență la 
seminarele organizate de KWS, unde aflăm multe informații necesare în munca 
de zi cu zi. Cu KWS – rezultatele sunt excelente.

Moroianu Alexei, inginer, 
«Razmost» SRL, s. Moscovei, 
r. Cahul

Cu produsele KWS lucrăm de mai mulţi 
ani, au o reputaţie foarte bună. Îi semeni 
şi ai garanţia unei producţii bune, evi- 
dent, depinzînd de îngrăşămintele 
folosite, de apă. Avînd în vedere 
temperaturile tot mai ridicate in ultimul 
timp, atenţia cultivatorilor de porumb 
este concentrată pe comportarea 
hibrizilor în condiţii de secetă şi arşiţă. 
Compania KWS în această direcţie are 
o soluţie - hibrizi de porumb din gene- 
tica nouă Climat Control – KWS4484, 
Balasco. Noi cu hibrizii semitârzii de 
porumb KWS am reuşit să obţinem 
producţii medii de circa 9 t/ha boabe cu 
o umiditate de 14,5%. Pentru noi KWS 
înseamnă inovaţie şi stabilitate.

Vasile Sochircă, director, 
FPC «Visagromag» SRL, 
s. Dubna, r. Soroca

Prelucrăm o suprafaţă de circa 1000 
ha.  Cultura porumbului în gospodăria 
noastră ocupă un loc important întrucât 
producţiile obţinute ne satisfac nevoile 
financiare. De cîţiva ani cultivăm hibrizii 
de porumb şi floarea soarelui KWS. În 
general hibrizii KWS în regiunea noastră 
se manifestă foarte bine. Cel mai cultivat 
hibrid pentru noi rămîne a fi Kerberos, 
care ne-a bucurat cu roade de peste 
9 t/ha şi cu o umiditate a boabelor de 
14,2%. Pentru viitor planficăm să lărgim 
gama hibrizilor de porumb cu grupe de 
maturitate şi ceva mai mari, deoarece am 
observat că aceşti hibrizi pierd destul de 
rapid umiditatea din boabe la maturitate. 
Cultivînd seminţele KWS am început 
să fiu sigur în rezultatele pe care le voi 
obţine.

Andrei Josan, agronom, 
«Valenagro Com« SRL, 
s. Ciutuleşti, r. Floreşti

Cultivăm grîu, orz, rapiță, floarea soarelui 
și porumb. În total suprafaţa prelucrată de 
gospodăria noastră este de circa 7000 
ha iar cultura porumbului anual ocupă 
în jur de 1000 ha. Un material semincer 
de calitate este unul din principalii factori 
care contribuie la un rezultat de succes 
în agricultură. Este clar că pentru a avea 
rezultate, de rînd cu seminţele, trebuie ca 
fiecare verigă tehnologică să fie respectată 
iar aceasta mai solicită şi oameni bine 
pregătiți care să aplice toate aceste lucruri. 
Noi alegem hibrizii după potenţialul de 
producţie de aceea am ales să cultivăm 
seminţele hibrizilor de marca KWS. 
Cultivând hibrizii de porumb KWS reuşim 
să obţinem roade de peste 10-11 t/ha, fapt 
foarte îmbucurător, care considerăm că se 
datorează în mare parte selecţiei avansate 
KWS dar şi respectării tehnologiei de 
cultivare. Dacă folosești produse calitative, 
vei avea şi rezultate pe măsură.
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