
AMICUS
Foarte semitimpuriu | Nearistat

Soi de mare productivitate cu capacitatea de a asigura
calitatea solicitată de morari
Principalele caracteristici sunt timpurietatea şi
stabilitatea producţiilor
Cel mai timpuriu dintre soiurile consacrate; foarte bună
rezistenţă la cădere

CARACTERISTICI MORFOLOGICE SI TEHNICE

Potențial de producție

Calitatea producţiei

Tipul spicului nearistat, mediu-lung, lax

Înspicare

Maturitate

Înălțimea plantei joasă / 60 - 75 cm

Capacitate de înfrăţire

Număr de boabe în spic

Masa a o mie de boabe
(grame)

Masa hectolitrică (kg/hl)

Conținut de proteină

Gluten

Indice de sedimentare

Indice de cădere

Capacitate de absorbţie a apei

Stabilitatea aluatului

Volum aluat

Grupa de calitate a aluatului

FACTORI DE VIGOARE, TOLERANŢĂ ŞI REZISTENŢĂ

Toleranța față de ger

Rezistența la înclinare și cădere

Rezistenţa la încolţirea în spic

Toleranța față de Blumeria
(făinare)

Toleranța față de P. striif. (rugină
galbenă)

Toleranța față de P. rec. (rugină
brună)

Toleranța față de Septoria t.

Toleranța față de Fusarium

Pentru rezultate de productie superioare si un management integrat al combaterii bolilor si daunatorilor se recomanda respectarea
asolamentului si aplicarea dozelor omologate a produselor de uz fitosanitar (in conformitate cu prevederile din editia actualizata a

CODEX ului).

Cu acelasi scop recomandam aplicarea a 2 tratamente fungicide cu rol preventiv precum si utilizarea produselor cu rol
biostimulator si de nutritie in functie de carente si necesitati.
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CARACTERISTICI TEHNOLOGICE

Zonare și recomandări Recomandat in toate zonele de cultură a grâului.

Potenţial productiv în zone aride

Potenţial productiv în zone umede

Norma de semănare 400 - 500 b.g./mp

Cel mai bun rezultat

10800 kg/ha
STAS

Tehnologia aplicată: Cultura premergatoare: rapiţă de toamnă

Prelucrarea terenului: disc greu după recpltare

Pregatirea patului germinativ: disc greu in data de 28 septembrie

Data semamantului: 01 octombrie 2018

Tratamente fitosanitare: 20 octombrie: 62.5 g/ha deltametrin + 200
g/ha tebuconazole + aminoacizi 28 martie: 5g/ha Florasulam + 45
g/ha pinoxaden + 900 g/ha clorura de clormequat 20 aprilie: 32 g/ha
protioconazol + 135 g/ha spiroxamină + 90 g/ha tebuconazol +
aminoacizi + 25 g/ha acetamiprid 15 mai: 100 g/ha azoxistrobină +
40 g/ha ciproconazol + 25 g/ha acetamiprid

Recoltare: 15 iulie

Umiditatela recoltare: 14.2 %

MHL: 75 kg/hl

DAN FLOREA
Director zonal de vanzari
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Director zonal de vanzari

Botosani, Suceava, Iasi, Neamt,
Vaslui, Bacau, Vrancea, Galati

+40 (0)75 701 3953
mihai.vintu@donausaat.com

f. ridicat

mediu-ridicat

tel:+40 (0)75 701 3954
mailto:dan.florea@donausaat.com
tel:+40 (0)75 116 9840
mailto:nicoleta.boghici@donausaat.com
tel:+40 (0)75 701 3953
mailto:mihai.vintu@donausaat.com


ALEXANDRU POSCAS

Calarasi, Ialomita, Constanta, Tulcea,
Braila, Buzau

+40 (0)763 670 053
alexandru.poscas@donausaat.com

ANDREI BOSZORMENYI

Timis, Caras-Severin, Arad, Bihor,
Satu Mare

+40 (0)722 294 217
andrei.boszormenyi@donausaat.com

DONAU SAAT ROMANIA

Teleorman, Giurgiu, Arges, Dambovita,
Prahova, Ilfov

+40 (0)74 569 7455
office@donausaat.com,
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