
rezistenti la secetă și arșită,,

Hibrizii
Golden
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Activităţile noastre de producere de sămânţă și de cercetare sunt 
răspândite în toată lumea.
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CERCETAREA ȘI DEZVOLTAREA PRODUSELOR

NORTH
AMERICA

SOUTH
AMERICA

SOUTH
AFRICA

AUSTRALIA

EUROPE

ASIA

Clienţii noștri contribuie activ la 
munca noastră de cercetare și la 
dezvoltarea produselor.
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GW 0008
 ▶ Zile până la maturitate 80-90.
 ▶ Talia plantelor este de  
180-200 cm. 

 ▶ Înălţimea de inserţie a 
ştiuleţilor 70-90 cm.

 ▶ Ştiuletele are lungimea de  
18-20 cm, cu 14-16 rânduri de 
boabe şi rahisul roşu.

 ▶ Plantele au sistemul radicular bine 
dezvoltat și o bună rezistenţă la 
frângere şi cădere.

 ▶ Dispune de excelentă germinaţie 
a seminţelor în condiţiile de câmp 
și ritm intens de creştere în fazele 
iniţiale de dezvoltare.

 ▶ Utilizează la maxim rezerva de 
umiditate din sol acumulată în 
perioada de iarnă.

 ▶ Se caracterizează printr-un ritm 
ridicat de pierdere a umidităţii din 
boabe după atingerea maturităţii 
fiziologice.

 ▶ Hibridul are un bun “stay green”.
 ▶ Știuletele este acoperit cu boabe 
până în vârf.

 ▶ Dispune de excelentă toleranţă la 
secetă.

 ▶ Manifestă o bună rezistenţă la 
boli.

 ▶ Este destinat pentru obţinerea 
producţiilor de boabe şi siloz.

 ▶ Densităţi recomandate: 
- 70.000-80.000 plante la ha fără 
irigare; 
- 95.000-105.000 plante la ha în 
condiţii de irigare.
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FAO 180
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GW 037 FAO 280

 ▶ Zile până la maturitatea fiziologică 
110 - 115.

 ▶ Înălţimea plantei: 210 - 220 cm.
 ▶ Înălţimea de inserţie a ştiuletelui 
110 - 120 cm.

 ▶ Rezistenţă excelentă la cădere.
 ▶ Știuletele are 16 rânduri, 22-23 cm 
lungime, iar rahisul este roșu.

 ▶ Boabele sunt galbene de tip 
dentat.

 ▶ MMB-ul este de 280 - 300 gr. 
 
 

 ▶ La maturitate pierde apă foarte 
repede, astfel încât poate să fie 
recoltat la sfârșitul lui august.

 ▶ Știuletele este acoperit cu boabe 
până în vârf.

 ▶ În condiţii optime de tehnologie, 
potenţialul maxim de producţie 
este de 13.500-14.500 kg de boabe 
recoltabile la ha.

 ▶ Datorită perioadei scurte de 
vegetaţie poate fi urmat în planul 
de culturi de rapiţă de toamnă.

 ▶ Are toleranţă ridicată la secetă.
 ▶ Rezistenţă la principalele boli ale 
porumbului.

 ▶ Densităţi recomandate: 
- 63.000 – 65.000 plante la ha fără 
irigare; 
- 85.000 – 90.000 plante la ha în 
condiţii de irigare.
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GW 0332 FAO 300

 ▶ Zile până la maturitatea 
fiziologică: 112 - 116.

 ▶ Înălţimea plantei: 190 - 220 cm.
 ▶ Inserţia ştiuletelui: 110 - 120 cm.
 ▶ Excelentă rezistenţă la cădere.
 ▶ Știuletele are 14 rânduri, 
lungimea de 21 - 23 cm și 
ciocălău roșu.

 ▶ Boabele sunt galbene, de tip 
dentat.

 ▶ MMB-ul este de 290 - 310 grame.
 ▶ Este foarte tolerant la secetă 
și pierde apă la maturitate 
foarte repede, ceea ce conferă 
oportunitatea recoltării la 
sfârșitul lunii august.

 ▶ Știuletele polenizează până în 
vârf.

 ▶ În condiţii optime, potenţialul de 
producţie este de 13.000 - 14.000 kg 
de boabe la ha.

 ▶ Poate să fie folosit în rotaţie 
chiar și după cultura de rapiţă.

 ▶ Are toleranţă crescută la secetă.
 ▶ Este rezistent la principalele 
boli ale porumbului.

 ▶ Densităţi recomandate: 
- 62.000 - 65.000 plante la ha 
fără irigare; 
- 75.000 - 85.000 plante la ha în 
condiţii de irigare.



GW 2122
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 ▶ Zile până la maturitate 112 – 117.
 ▶ Înălţimea plantei este de  
210 - 220 cm.

 ▶ Inserţia ştiuletelui este la  
110 - 120 cm.

 ▶ Știuletele are o lungime de  
21 - 23 cm, 16 rânduri de boabe și 
ciocălău roșu.

 ▶ Boabele sunt dentate de culoare 
galbenă.

 ▶ Plantele au rădăcina foarte bine 
dezvoltată.

 ▶ Rezistenţă bună la cădere.
 ▶ Se caracterizează printr-o 
pierdere rapidă a apei la 
maturitate.

 ▶ Hibridul are un bun “stay green”.
 ▶ Hibridul are un randament bun.
 ▶ Excelentă toleranţă la secetă și 
arșiţă.

 ▶ Rezistă la principalele boli ale 
porumbului.

 ▶ Este adecvat pentru producţia de 
boabe în zonele de câmpie și deal.

 ▶ Densităţi recomandate:  
- 63.000 - 65.000 plante la ha  
fără irigare; 
- 80.000 - 90.000 plante la ha în 
condiţii de irigare.

FAO 330
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GW 9003
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FAO 370

 ▶ Zile până la maturitatea fiziologică 
117 - 120.

 ▶ Înălţimea plantei: 240 - 280 cm.
 ▶ Rădăcina puternică penetrează în 
profunzime.

 ▶ Excelentă rezistenţă la cădere.
 ▶ Înălţimea de inserţie a ştiuletelui 
100 - 110 cm.

 ▶ Știuletele are 14 - 16 rânduri, 
lungime 22 - 23 cm, ciocălău roșu.

 ▶ Bob dentat, galben.
 ▶ MMB-ul este de 280 - 300 g.

 ▶ Pierde apă rapid la maturitate.
 ▶ Știuletele este acoperit de boabe 
până în vârf.

 ▶ Potenţialul de producţie este 
13.000 - 15.000 kg de boabe 
recoltabile la ha în condiţii optime.

 ▶ Toleranţă ridicată la secetă.
 ▶ Rezistenţă foarte bună la boli.
 ▶ Densitate recomandată: 
- 61.000 de plante la ha fără 
irigare; 
- 75.000 – 80.000 de plante la ha în 
condiţii de irigare.



GW 0000
Descriptions here
FAO 000

 ▶ Days to maturity 112-117
 ▶ The height of plants is 210-220 
cm which form a cob at a height 
of 1,1-1,2 m

 ▶ Plants with well-developed root 
system

 ▶ High resistance to lodging
 ▶ Cob has a length 21-23 cm, about 
16 rows and red stem

 ▶ Yellow color grain, dent type
 ▶ Characterized by extremely early 
dry down   

 ▶ Hybrid with a good «stay green»
 ▶ Hybrid with a good seed set                                

 ▶ Excellent tolerance to dry 
conditions  

 ▶ Resistance to the basic diseases 
of corn

 ▶ Appropriate for silage and grain 
production in the Step  and  
Forest-Step zone and for silage 
in the Forest zone

 ▶ In non-irrigated conditions the 
density of population should 
be 63 000-65 000 plants/ha. In 
irrigated conditions the plants 
population should be 80 000-90 
000 
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GW 3808
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FAO 350

 ▶ Zile până la maturitatea fiziologică  
115 - 118.

 ▶ Talia plantei este de 230 - 260 cm.
 ▶ Inserţia ştiuletelui este la  
100 - 110 cm.

 ▶ Plantele au sistem radicular foarte 
bine dezvoltat.

 ▶ Ştiuletele are o lungime de  
23 - 24 cm, 14 - 16 rânduri de boabe 
şi rahisul roşu.

 ▶ Boabele sunt de culoare galbenă, 
tip dentat.

 ▶ Se caracterizează printr-un ritm 
intens de pierdere a umidităţii din 
bob după atingerea maturităţii 
fiziologice. 

 ▶ Hibridul dispune de un bun «stay 
green».

 ▶ Știuletele este bine acoperit cu 
boabe.

 ▶ Dispune de o toleranţă excelentă la 
condiţiile de secetă.

 ▶ Are rezistenţă sporită la  frângere 
și cădere.

 ▶ Rezistent la principalele boli ale 
porumbului.

 ▶ Are adaptabilitate înaltă la toate 
tipurile de sol.

 ▶ Densităţi recomandate:  
- 60.000 plante la ha fără irigare;  
- 85.000-90.000 plante la ha  în 
condiţii de irigare.
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GW 4627
 ▶ Zile până la maturitatea 
fiziologică 120 - 125.

 ▶ Înălţimea plantei este de  
250 - 280 cm, care are ştiuletele 
amplasat la o înălţime de  
100 - 120 cm.

 ▶ Plantele dezvoltă un sistem 
radicular puternic.

 ▶ Ştiuletele are o lungime de  
24 - 26 cm, 14 - 16 rânduri de 
boabe şi rahisul alb. 

 ▶ Bobul este dentat, de culoare 
galbenă.

 ▶ Se caracterizează printr-o 
rezistenţă superioară la cădere.

 ▶ Are adaptabilitate ridicată la 
toate tipurile de sol.

 ▶ Densităţi recomandate:  
- 56.000 plante la ha fără irigare; 
- 78.000 - 88.000 plante la ha în 
condiţii de irigare.

FAO 550



GW 0185
 ▶ Zile până la maturitatea 
fiziologică 123 - 128.

 ▶ Are talia de 280 - 300 cm, care 
formeză ştiuletele la o înălţime 
de 110 - 130 cm.

 ▶ Plantele dispun de rădăcini 
puternice, capabile să penetreze 
şi solurile mai grele.

 ▶ Ştiuletele cilindric, are lungimea 
de 25 - 27 cm, cu 14 - 16 rânduri 
de boabe şi ciocălăul roşu.

 ▶ Boabele dentate, galbene.

 ▶ Hibridul se caracterizează 
printr-un bun “stay green” şi 
rezistenţă mare la frângere şi 
cădere.

 ▶ Manifestă adaptabilitate înaltă 
la toate tipurile de sol.

 ▶ Densităţi recomandate:  
- 55.000 plante la ha fără irigare; 
– 77.000 - 87.000 plante la ha în 
condiţii de irigare.
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FAO 580



Distribuitor Exclusiv pentru România PATRU AGRO SRL

Reprezentant Regional Centru-Vest 

Marius Raţă tel. 0723 644 731
Email: marius.rata@patruagro.ro

Reprezentant Regional Sud 
Valentin Boboc – 0738 859 289
Email: valentin.boboc@patruagro.ro

Reprezentat Regional Est 
Gabriel Călărașu  - 0728 263 307
Email: gabriel.calarasu@yahoo.com

www.samantaporumb.ro www.goldenwestseeds.com


