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ARNETES SU
Se cultivă în tehnologia ExpressSun
Hibrid adaptat la condițiile de mediu întâlnite. Potențial 
excelent de producție.

Înălțimea 
plantei, cm 

 
160-180

Diametrul 
calatidiului, cm 

18-22

Uscare rapidă 
a calatidiilor la maturare

Grupa de maturitate

Caracteristici agronomice

Caracteristici fiziologice Densitatea plantelor recomandată la recoltare  i Cont‚inutul 
de ulei

Potent‚ial 
de product‚ie 

Mijlociu, linoleic Semințe, t/ha

�  Toleranța avansată la boli 
(Phoma, Sclerotinia, Plazmopara halstedii)

�  Rezistență la lupoaie rasa A-F

Recomandată pentru cultivarea în zonele 
de stepă și slivostepă

La irigat, mii/hectar

55 60

La neirigat, mii/hectar

50 55

  48-50%

> 5

O bună rezistență 
la cădere și frângere

Toleranțăăînaltăă
la secetă



24

 
 

SUVEX SU
Se cultivă în tehnologia ExpressSun
Hibrid bine adaptat la diferite condiții de sol și climatice cu 
un echilibrul optim al randamentului și al conținutului de ulei

Înălțimea 
plantei, cm 

 
150-170

Diametrul 
calatidiului, cm 

18-22

Uscare rapidă 
a calatidiilor la maturare

Grupa de maturitate

Caracteristici agronomice

Caracteristici fiziologice Densitatea plantelor recomandată la recoltare  i Cont‚inutul 
de ulei

Potent‚ial 
de product‚ie 

Semitimpuriu, linoleic Semințe, t/ha

�  Toleranța avansată la boli 
(Phoma, Sclerotinia, Plazmopara halstedii)

�  Rezistență la Lupoaie pina la rasa A-F

Recomandată pentru cultivarea în zonele 
de stepă și silvostepă

La irigat, mii/hectar

55 60

La neirigat, mii/hectar

50 55

  48-50%

> 5

O bună rezistență 
la cădere și frângere

Toleranțăăînaltăă
la secetă



Înălțimea 
plantei, cm 

 
180-190

Diametrul 
calatidiului, cm 

18-20

înaltă

Uscare rapidă 
a calatidiilor la maturare

O bună rezistență 
la cădere și frângere

Toleranță 
la secetă

Grupa de maturitate

Caracteristici agronomice

Caracteristici fiziologice Densitatea plantelor recomandată la recoltare  i Cont,inutul 
de ulei

Potent,ial 
de product,ie 

Semitardiv Semințe, t/ha

�  Toleranță avansată la boli (Phoma, Sclerotinia, 
Plazmopara halstedii)

�  Rezistență la lupoaie (Orobanche cumana) 
inclusiv rasa A-E

La irigat, mii/hectar

55 60

La neirigat, mii/hectar

50 55

  45-48%

> 5



Înălțimea 
plantei, cm 

 
160-180

Diametrul 
calatidiului, cm 

Toleranță înaltă
la secetă 

18-20

Uscare rapidă 
a calatidiilor la maturare

Grupa de maturitate

Caracteristici agronomice

Caracteristici fiziologice Densitatea plantelor recomandată la recoltare  i Cont,inutul 
de ulei

Potent,ial 
de product,ie 

Semitardiv Semințe, t/ha

�  Toleranță avansată la boli (Phoma, Sclerotinia, 
Plazmopara halstedii)

�  Rezistență la lupoaie (Orobanche cumana) 
inclusiv rasa A-E

La irigat, mii/hectar

55 60

La neirigat, mii/hectar

50 55

  46-48%

> 5
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FLOAREA-SOARELUI KWS
Perspective. Selecţie. Produs.


