
CATALOG IARNĂ 2020-2021
FLOAREA-SOARELUI  •  PORUMB  •  SORG

@altaseedsromania | www.altaseeds.ro



Despre noi
O COMPANIE GLOBALĂ CU RELAȚII LOCALE

Alta Seeds este marca emblematică a Advanta Seeds în Europa și America de Nord. Advanta Seeds este o companie a 
grupului UPL, care este a 5-a companie la nivel global de comercializare a semințelor. 

Advanta Seeds se mândrește cu decenii de cercetare și implementare a celor mai avansate tehnologii în cultivarea 
tradițională a plantelor, pentru furnizarea de semințe de înaltă calitate. Compania are peste 60 de ani de experiență în 
cercetarea și dezvoltarea în domeniul geneticii plantelor. Advanta Seeds este lider în multe regiuni în ceea ce privește 
culturile de câmp, precum cerealele de sorg, furaje, porumb, floarea-soarelui, rapiță, orez și multe segmente de 
leguminoase.

În România suntem prezenți încă din 2014, iar din 2017 Advanta Seeds este Membru Asociat al Alianței Industriei 
Semințelor din România (AISR).  

Rețeaua noastră de distribuitori aduce un nivel ridicat de experiență la nivelul unei anumite regiuni, unui anumit climat 
sau unei culturi. În calitate de distribuitori, vă ajutăm să dezvoltați produsele potrivite pentru clienții dumneavoastră, 
sprijinindu-vă astfel creșterea afacerii.

Suntem dedicați intereselor fermierilor noștri. Obiectivul nostru este să aducem profitabilitate și prosperitate în viața 
cultivatorilor. De la cultivatori industriali pe scară largă la fermieri cu exploatații mici, comunicăm cu clienții noștri pentru 
a furniza soluția locală optimă.

OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE SUSTENABILĂ
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nr. în
lume

nr. în Asia de Sud
şi de Sud-Est

Conform Indexului Access to Seeds 2019, 
Advanta Seeds este a 5-a companie din 
lume pentru contribuția la Obiectivele de 
Dezvoltare Durabilă ale ONU, prin 
asigurarea accesului la semințe de calitate 
și îmbunătățirea productivității micilor 
fermieri. 

Advanta Seeds este implicată în eforturile 
Națiunilor Unite în Agenda Dezvoltării 
Sustenabile (SDG) și promovează 
agricultura sustenabilă, cu accent pe 
fermele mici în regiuni care întâmpină 
provocări în materie de siguranță 
alimentară. 
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IGROWTH

igrowth™ este prima tehnologie cu imidazolină tolerantă la erbicide (IMI) pentru sorg. 
Acest produs non-OMG, brevetat, permite sorgului să rămână neafectat atunci când 
erbicidul IMI este aplicat pe sol, sau atunci când este însămânțat în solul care conține 
reziduuri de IMI.

ULTRASUN
Semințele de floarea-soarelui oferă un nivel superior de acid oleic (C18:1, Omega-9). Cunoaștem piața semințelor cu un 
conținut ridicat de ulei și am dezvoltat o nouă generație de hibrid de floarea-soarelui cu un conținut foarte ridicat de acid 
oleic (UHO), unic în industria alimentară.

NUTRISUN
Nutrisun este o germoplasmă brevetată, proprietară, care permite obținerea unui ulei de floarea-soarelui cu un conținut 
special de acizi grași. Uleiul de floarea-soarelui cu un conținut ridicat de acid oleic și acid stearic (HSHOSO) este singurul 
acid gras saturat care nu ridică valorile colesterolului dăunător.



HYSUN 231 CL HO

Hibrid simplu, semi-tardiv. Are un conținut ridicat de ulei în semințe, precum și un conținut ridicat de acid oleic în ulei. 
Hysun 231 CL HO dispune de o toleranță foarte bună la principalele boli și de o excelentă toleranță la secetă și arșiță.

Caracteristici morfo-fiziologice:
√ Conținut ridicat de acid oleic în ulei > 89%
√ Rezistent la erbicidele pe bază de Imazamox
√ Perioada de vegetație: 118-120 zile
√ Densitatea recomandată de cultivare:
    - neirigat: 55.000 boabe germinabile/ha
    - irigat: 60.000 boabe germinabile/ha

HYSUN 232 ITHO 

Hibrid cu o concentrație mare de acid oleic, care se bucură de tehnologia Igrowth și de o puternică rezistență la 
Orobanche Cumana.

Caracteristici morfo-fiziologice:
√ Rezistent la Orobanche Cumana, rasa G
√ Toleranță ridicată la Sclerotinia, Puccinia helianthi și Verticilium
√ Perioada de vegetație: 112-118 zile
√ Densitatea recomandată de cultivare:
    - neirigat: 55.000 boabe germinabile/ha
    - irigat: 60.000 boabe germinabile/ha

(Clearfield®* extensiv)

Floarea-soarelui
ultra high oleică

ALTASUN UHO 100

Hibrid simplu, semi-tardiv. Are un conținut ridicat de ulei în semințe (50%), 
fiind totodată și hibridul cu cel mai ridicat conținut de acid oleic în ulei (>90%). 
Este tolerant la mană și are toleranță ridicată la Verticilium. 

Caracteristici morfo-fiziologice:
√ Conținut ridicat de acid oleic în ulei > 90%
√ Perioada de vegetație: 110-115 zile
√ Densitatea recomandată de cultivare:
    - neirigat: 50.000 boabe germinabile/ha
    - irigat: 55.000 boabe germinabile/ha
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Floarea-soarelui
high oleică rezistentă la erbicide

NEW

NEW

*Clearfield este marcă înregistrată BASF
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ALTASUN
UHO 100
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High oleic (>90%)
49-51

<E
Da

Țările CEE,
în zonele fără
Orobanche

Densitate (boabe germinabile/ha) 
pe teren irigat

Densitate (boabe germinabile/ha)
pe teren neirigat

Diametru capitul (cm)
Înălțimea plantei (cm)
Culoarea semințelor

Perioada de 
vegetație (zile)

Maturitate
Descrierea hibridului

Verticilium dahliae
Sclerotinia sclerotiorum (la pălărie)
Sclerotinia sclerotiorum (la tulpină)
Mucegai
Puccinia helianthi
Phoma macdonaldii
Phomopsis helianthi

Toleranță la boli

Conținut de acid oleic
Conținut de ulei în semințe (%)
Toleranță la Orobanche (rasele A-G)
Tehnologia 

Alte caracteristici

Recomandare
regiuni de cultivare 

HYSUN
231 CL HO

60000
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Negru

118-120

Semi-tardiv
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Ridicat
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România,
Ungaria

HYSUN
232 ITHO 

Densitate (boabe germinabile/ha) 
pe teren irigat

Densitate (boabe germinabile/ha)
pe teren neirigat

Diametru capitul (cm)
Înălțimea plantei (cm)
Culoarea semințelor

Perioada de 
vegetație (zile)

Maturitate
Descrierea hibridului

Verticilium dahliae
Sclerotinia sclerotiorum (la pălărie)
Sclerotinia sclerotiorum (la tulpină)
Mucegai
Puccinia helianthi
Phoma macdonaldii
Phomopsis helianthi

Toleranță la boli

Conținut de acid oleic
Conținut de ulei în semințe (%)
Toleranță la Orobanche (rasele A-G)
Tehnologia 

Alte caracteristici

Recomandare
regiuni de cultivare 

Legendă: 1-9, 1 - slab, 9 - excelent

Legendă: 1-9, 1 - slab, 9 - excelent



Floarea-soarelui

HYSUN 158 IT

Hibrid simplu, semi-timpuriu. Este caracterizat printr-o foarte bună capacitate de producție în toate zonele de cultură, 
fiind foarte rezistent la secetă și arșiță. Hysun 158 IT prezintă toleranță la toate erbicidele pe bază de Imazamox, cât și 
la Orobanche cumana (rasele E5-F7). Hibridul este foarte rezistent și la principalele boli ale florii-soarelui.

Caracteristici morfo-fiziologice:
√ Tolerant la erbicidele pe bază de Imazamox
√ Rezistent la Orobanche Cumana, rasa F7
√ Perioada de vegetație: 112-118 zile
√ Densitatea recomandată de cultivare:
    - neirigat: 60.000 boabe germinabile/ha
    - irigat: 65.000 boabe germinabile/ha
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HYSUN 162 IT

Hibrid simplu, semi-tardiv. Tolerant la frângere și cădere, acesta este pretabil pentru toate zonele de cultură ale 
florii-soarelui. Hysun 162 IT este rezistent la Orobanche cumana (rasele E5-F7) și la erbicidele pe bază de Imazamox.

Caracteristici morfo-fiziologice:
√ Tolerant la erbicidele pe bază de Imazamox
√ Rezistent la Orobanche Cumana, rasa F7
√ Perioada de vegetație: 112-115 zile
√ Densitatea recomandată de cultivare:
    - neirigat: 60.000 boabe germinabile/ha
    - irigat: 65.000 boabe germinabile/ha

HYSUN 189 SU

Hibrid simplu, semi-tardiv. Este caracterizat prin toleranță la 
Orobanche cumana (rasa E5), cât și la erbicidele sulfonil 
ureice (tribenuron-metil). Hysun 189 SU are o foarte bună 
capacitate de producție și este pretabil pentru toate zonele 
de cultură ale florii-soarelui.

Caracteristici morfo-fiziologice:
√ Rezistent la Orobanche Cumana, rasa E5
√ Tolerant la erbicidele sulfonilureice (tribenuron-metil)
√ Perioada de vegetație: 118-120 zile
√ Densitatea recomandată de cultivare:
    - neirigat: 55.000 boabe germinabile/ha
    - irigat: 60.000 boabe germinabile/ha

linoleică rezistentă la erbicide



Descriere

www.altaseeds.ro

Densitate (boabe germinabile/ha) 
pe teren irigat

Densitate (boabe germinabile/ha)
pe teren neirigat

Diametru capitul (cm)
Înălțimea plantei (cm)
Culoarea semințelor

Perioada de 
vegetație (zile)

Maturitate
Descrierea hibridului

Verticilium dahliae
Sclerotinia sclerotiorum (la pălărie)
Sclerotinia sclerotiorum (la tulpină)
Mucegai
Puccinia helianthi
Phoma macdonaldii
Phomopsis helianthi

Toleranță la boli

Conținut de acid oleic
Conţinut de ulei în semințe (%)
Toleranță la Orobanche (rasele A-G)
Tehnologia 

Alte caracteristici

Recomandare
regiuni de cultivare 
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Legendă: 1-9, 1 - slab, 9 - excelent



Floarea-soarelui
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HYSUN 254

Hibrid simplu, tardiv. Rezistent la Orobanche Cumana rasa G+. Are o toleranţă foarte bună la principalele boli ale 
florii-soarelui. Foarte bună capacitate de producție. Se pretează pentru cultura în condițiile tehnologiei “clasice”, 
neavând toleranță la erbicide, în toate zonele de cultură a florii-soarelui din România.

Caracteristici morfo-fiziologice:
√ Rezistent la Orobanche Cumana, rasa G+
√ Perioada de vegetație: 118-120 zile
√ Densitatea recomandată de cultivare:
    - neirigat: 55.000 boabe germinabile/ha
    - irigat: 60.000 boabe germinabile/ha

HYSUN 298

Hibrid stabil și intensiv cu o bună capacitate de producție, rezistent la Orobanche Cumana rasa G.

Caracteristici morfo-fiziologice:
√ Rezistent la Orobanche Cumana, rasa G
√ Toleranță ridicată la Verticilium
√ Perioada de vegetație: 118-122 zile
√ Densitatea recomandată de cultivare:
    - neirigat: 60.000 boabe germinabile/ha
    - irigat: 65.000 boabe germinabile/ha

convențională
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Convențional

HYSUN
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G

Ungaria, zona de
nord-est a României

și R. Moldova

Densitate (boabe germinabile/ha) 
pe teren irigat

Densitate (boabe germinabile/ha)
pe  teren neirigat

Diametru capitul (cm)
Înălțimea plantei (cm)
Culoarea semințelor

Perioada de 
vegetație (zile)

Maturitate
Descrierea hibridului

Verticilium dahliae
Sclerotinia sclerotiorum (la pălărie)
Sclerotinia sclerotiorum (la tulpină)
Mucegai
Puccinia helianthi
Phoma macdonaldii
Phomopsis helianthi

Toleranţă la boli

Conținut de acid oleic
Conţinut de ulei în semințe (%)
Toleranță la Orobanche (rasele A-G)
Tehnologia 

Alte caracteristici

Recomandare
regiuni de cultivare 

Legendă: 1-9, 1 - slab, 9 - excelent



Porumb
ANADON

Hibrid semi-tardiv, caracterizat printr-o capacitate de producție foarte bună. Știuletele este mare, cu 18-20 rânduri de 
boabe. Plantele au talie înaltă și foliaj bogat. Poate fi folosit pentru producția de boabe sau pentru siloz.

Caracteristici morfo-fiziologice:
√ hibrid simplu
√ tipul bobului: cu adâncitură
√ știulete cu 18-20 rânduri de boabe
√ dimensiunile știuletelui: 23-27 cm
√ rahis de culoare albă
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ANADON

Număr rânduri boabe/știulete

Număr boabe/rând

Tipul bobului

Maturitate

Descrierea hibridului

Ustilago maydis

Sphaceloteca

Heminthosporium

Toleranță la boli

Înălțimea plantei

Rezistență la frângere

Rezistență la cădere

Stay green

Vigoare la răsărire

Alte caracteristici

Poziția frunzelor/tulpina

Legendă: 1-9, 1 - slab, 9 - excelent

Înălțimea de inserție a știuletelui

18-20

48-50

dentat

FAO 420

8

9

8

Înaltă

7

7

9

7

MM (g) 350

Semi-erecte

La mijloc

Recomandare
regiuni de cultivare 

România
și Bulgaria



Sorg
MR. ECLIPSE

Hibrid semi-tardiv, caracterizat printr-un ridicat potențial de 
producție, printr-o excelentă vigoare la răsărire și un foarte bun 
stay-green la maturitate. Are o capacitate de lăstărire moderată.

Caracteristici morfo-fiziologice:
√ maturitate: semi-tardiv
√ culoarea boabelor: roșu/portocaliu
√ conținut redus de tanin
√ panicul semi-compact

JUMBO STAR

Tehnologie de cultură  Jumbo Star

Hibrid semi-tardiv, versatil, recomandat pentru producția de fân, siloz sau pentru pășunat. 
Are o rezistență impresionantă la boli și o calitate superioară a furajului obținut.

Caracteristici morfo-fiziologice:
√ toleranță excelentă la secetă si arsita
√ adaptat la zone în care hibrizii cu sensibilitate la fotoperioadă nu sunt eficienți 
√ toleranță excepțională la principalele boli
√ perioada extinsă de recoltare având o calitate foarte bună a furajului
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Semănatul:
- temperatura solului trebuie să fie min 15ºC.
- cantitatea de semințe/hectar: 15-18 kg.
- adâncimea de semănat trebuie să fie 2,5 cm.
- nu se recomandă semănatul pe soluri cu un pH mai mare de 
7.5-8.0
- este pretabil pentru sistemul de cultură “no tillage” 

Fertilizarea:
- se recomandă efectuarea unui test de fertilitate al solului, pentru a 
stabili baza cerințelor de fertilizare.
- în condiții favorabile de vegetație, aplicați 450-550 grame de azot 
pentru fiecare zi de creștere planificată. De exemplu: pentru o 
perioadă preconizată de 60 de zile de creștere până la recoltare, se 
recomandă aplicarea a 27-33 kg de azot s.a./ha; pentru o durată 
ulterioară de 30 de zile până la recoltare, se aplică 13-17 kg de azot 
s.a./ha.
- se recomandă reducerea cantității de azot atunci când condițiile de 
vegetație sunt dificile (secetă).
- trebuie menținut un nivel ridicat de potasiu în sol, mai ales dacă 
pH-ul solului este mai mic de 6.2.
-  dacă pH-ul solului este peste 7.0, poate fi necesară o aplicare 
foliară a fierului pentru prevenirea fenomenului de cloroză 
(îngălbenirea frunzelor). Aceasta poate fi prevenită printr-o fertilizare 
foliară cu îngrășeminte care au fier în compoziție.

Recoltarea:
- programarea recoltării poate varia în funcție de 
data semănatului, locația geografică și condițiile 
meteorologice.
- pentru cea mai bună calitate a furajului și 
obținerea celor mai bune performanțe de producție, 
într-un program de tăiere multiplă, se recomandă să 
se recolteze la 40 de zile de la răsărire sau la 1 
metru înălțime a culturii.
- în condițiile recoltării întârziate conținutul de 
proteină scade. Valoarea energetică va crește la 
înflorire datorită formării continue de zaharuri în 
tulpină și frunze precum și acumulării depozitelor de 
carbohidrați în boabele aflat în dezvoltare.
- trebuie acordată o atenție deosebită înălțimii de 
tăiere. Pentru regenerare rapidă după tăiere, se 
recomandă tăierea la înălțimea de 2 noduri sau 15 
cm din lăstar (de la suprafața solului).
Lamelele ascuțite oferă o tăietură curată și permit 
regenerarea rapidă a plantelor de sorg.
- speciile de sorg se usucă greu datorită toleranței la 
secetă. O metodă de gestionare a uscării silozului 
este cosirea plantelor, uscarea acestora în brazdă pe 
câmp, apoi colectarea cu o mașină de adunat fânul.

Evitarea otrăvirii animalelor, cu nitrați și acid cianhidric, provenind din silozul de sorg:
- evitați aplicarea îngrășămintelor cu azot înainte de perioadele de secetă, care pot crește concentrația de acid 
cianhidric în plante, timp de câteva săptămâni după aplicare.
- nu recoltați plante afectate de secetă în primele patru zile după ce survine o ploaie.
- nu tăiați cultura verde la mai puțin de 7 zile după apariția unui îngheț.
- tăiați plantele la o înălțime mai mare, nitrații au tendința de a se acumula în partea inferioară a tulpinii.
- așteptați o lună înainte de a introduce silozul în alimentația animalelor pentru a permite eliminarea completă a 
acidului cianhidric din furaj.
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Legendă: 1-9, 1 - slab, 9 - excelent
Potrivire observată şi poziţionare câmp lângă câmp
HS = potrivire mare 
MA = gestionare adecvată
S = potrivit 
X = potrivire slabă 

Caracteristică hibrid

Performantă pentru maturitate

Număr zile de la răsărit la recoltarea furajului

Maturitate

Descrierea hibridului

Vigoare la răsărire

Potențial calitate furaj

Gust

Digestibilitate

Uniformitatea culturii

Regenerare după cosire

Fusarium

Antracnoză

Tăciune

Toleranță la boli

Doză sămânță/ha

Durabilitate

Înălțimea plantelor la cosit

Fân uscat

Siloz

Alte caracteristici

Fără lucrări de arătură

Zone predispuse la antracnoză

Soluri slab irigate

Zone predispuse la Fusarium

JUMBO
STAR

BMR 6 Mibrid

9

65-75

semi-tardiv

7

9

9

9

8

8

8

15-18 kg / hectar

7

9

7

120-150

9

5

S

HS

X

HS

Recomandare
regiuni de cultivare 

Țările CEE
și R. Moldova

MR.
ECLIPSE

Vigoare la răsărire

Rezistență la musculiţa sorgului

Zile de înflorire

Maturitate

Descrierea hibridului

Culoarea bobului

Capacitate de lăstărire

Flexibilitate la tăiere

Dimensiunea bobului

Producție de polen

Tip panicul

5

6

55-72

semi-tardiv

roșu-aprins

4,5

4

5

Rezistență la temperaturi reduse 4,5

5

semi-deschis

Torelanță la stres post-înflorire

Toleranță la stres pre-înflorire

4

5

Recomandare
regiuni de cultivare 

Țările CEE
și R. Moldova

Legendă: 1-9, 1 - slab, 9 - excelent
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Mihaela Neagu
DIRECTOR REGIONAL EST

0757496509
mihaela.neagu@advantaseeds.com

Marius Enea
Reprezentant vânzări Regiunea Est

0748405035
marius.enea@advantaseeds.com

Sorin Toma
DIRECTOR REGIONAL SUD

0727333458
sorin.toma@advantaseeds.com

Alina Paraschiv
Reprezentant vânzări Regiunea Sud 

0726833699
alina.paraschiv@advantaseeds.com

Daniela Catrina
Reprezentant vânzări Regiunea Sud

0731539118
daniela.catrina@advantaseeds.com

Bogdan Pastioiu
DIRECTOR REGIONAL VEST

0745099431
bogdan.pastioiu@advantaseeds.com

Liviu Pop
Reprezentant vânzări Regiunea Vest

0767338807
liviu.pop@advantaseeds.com

Călin Icleanu
Reprezentant vânzări Regiunea Vest

0752281969 
calin.icleanu@advantaseeds.com 

Samuel Rarinca
Reprezentant vânzări Regiunea Vest

0722434979 
samuel.rarinca@advantaseeds.com 

REGIUNEA EST

REGIUNEA SUD

REGIUNEA VEST
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 ADVANTA SEEDS - MĂRCI GLOBALE

Prezență globală

Culturi: 
Porumb, Floarea-soarelui, Rapiță, 

Sorg, Furaje, Legume

 
Orientul Mijlociu, Brazilia

Culturi:
Sorg, Furaje,  

Floarea-soarelui, 
Porumb, Rapiță

America de Nord, 
Europa

Culturi: 
Porumb, Orez

Asia de Sud-Est și 
Asia de Nord-Est, 

Africa

Culturi:
Sorg, Furaje, 

Porumb, Orez

Australia, Africa

Comercial 
Vânzări în 66 de țări

R&D 
18 stații

Producție
14 țări

Centrul de 
excelență 

thailandez pentru 

în climatele 
tropical și 

subtropical

Mexic (1):
Sorg

Porumb alb

Stația R&D
Brazilia (2): Porumb

Stația R&D 
Ucraina (1):

Floarea-soarelui

Sediul central
Dubai

Stația R&D
Kenya (1): 

Porumb alb

Stația R&D 
Australia (2):
Sorg, Rapiță,  

Grâu

Stația R&D 
Thailanda (1): 

Porumb, Porumb 
dulce

Stația R&D
India (5): Porumb, 

Porumb dulce, 
Orez, Legume 

(Ardei iute, Tomate, 
Bame, Conopidă), 

Furaje, Sorg

Stația R&D

Floarea-soarelui, 
Porumb, Sorg

SUA (2):
Sorg

Centrul Advanta CS 
Biotech

R&D pentru toate 
culturile



Facebook
@altaseedsromania

Website
www.altaseeds.ro

A UPL Group Company


