


competența 

Expertiza hibrizilor SAATEN-UNION pentru 
fiecare specie de cereale păioase.
saaten-union este unicul furnizor care deține o expertiză a hibrizilor 
pentru toate cele 4 specii de cereale de toamnă. Aceste competențe se 
bazează pe mai mulți ani de experiență, cercetare și dezvoltare intensivă, 
precum și producții realizate la fermieri.

Beneficiile practice se referă la: semințe de înaltă calitate din soiuri și 
hibrizi performanți, cu o tehnologie agricolă adaptată pentru producții de 
cereale mai mari și mai stabile.

saaten-union își intensifică și își reunește 
la nivel internațional toate activitățile sale 
privind cerealele hibride sub numele

HYSEED. Este astfel în măsură să ofere 
hibrizi mult mai performanți de grâu, orz, 
secară și triticale.
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Cerealele hibride. Viitorul
înseamnă ameliorare.
Nu este cea mai puternică specie 
aceea care supraviețuiește, ci mai
degrabă aceea care este cea mai
adaptabilă la schimbare", sintetizează 
Teoria Evoluției a lui Charles Darwin. 
Acest lucru este valabil mai ales 
pentru cultivarea plantelor.

Condițiile climatice devin din ce în ce mai 
imprevizibile, parlamentarii sunt cei care 
reglementează utilizarea îngrășămintelor 
și a protecției plantelor, iar prețurile pieței 
au scăzut timp de 4 ani consecutivi. Pentru 
fermieri, acest lucru înseamnă maximizarea 
producției în timp ce input-urile se reduc la 
minimum.

Eficiența este cea mai importantă pentru 
agricultor. Acest lucru, de asemenea, în 
mod clar definește țintele de ameliorare 
pentru specialiștii hyseed. 

Lider în producția de hibrizi de 
secară în 2015/2016
Hibrizii de secară au apărut la mijlocul 
anilor 1980. Grație lucrărilor minuțioase 
la Universitatea Hohenheim, un concept 
fiabil de sterilitate genetică este disponibil 
amelioratorilor. Producția suplimentară 
este deosebit de mare, de la 15% până
la 20%, în comparație cu soiurile
convenționale. saaten-union este liderul 
de piață german datorită hibrizilor turbo 
de top de la compania sa de ameliorare 
hyBRo.

Singurul ameliorator de grâu cu 
tehnologie hibridă din Europa
Din anul 1985, grâul hibrid este dezvoltat 
pe baza unui sistem de sterilitate chimică. 
În 1999, saaten-union a primit aprobare 
pentru primul hibrid de grâu german 
HYBINOS 1. În 2000 și 2002, programele 
de grâu hibrid ale Monsanto și DuPont au 
fost preluate și integrate în programul de 
ameliorare al saaten-union, Nordsaat 
și SU Recherche. Astăzi, hibrizii de grâu 
reprezintă o poveste europeană de succes, 
cu mai mult de 200.000 de hectare de 
suprafață cultivată. Începând cu anul 
2005, filiala franceză SU Recherche deține 
drepturile asupra gametocidului CROISOR® 

100 și toți hibrizii oferiți sunt bazați pe 
tehnologia hibrizilor saaten-union.

Orzul hibrid este pe cale de a fi 
lansat pe piață. Triticalele hibride 
se află în teste preliminare
Orzul hibrid este dezvoltat de către 
specialiștii hyseed ai saaten-union în 
două programe de ameliorare, unul în 
Franța și unul în Germania. Primii hibrizi de 
orz ai saaten-union vor fi gata pentru 
aprobare începând cu anul 2018. Pe termen 
mediu, hibrizi omologați cu performanțe 
ridicate de producție pot fi așteptați de la 
programul de ameliorare pentru triticale.

Având în vedere că un număr tot mai 
mare de amelioratori investesc sume 
considerabile în ameliorarea hibrizilor
de cereale, progresul ameliorării hibrizilor 
va deveni mai rapid și, practic, avantajele 
relevante vor începe să aibă tot mai multă 
importanță.

Fotografii ale rădăcinii hibridului de grâu

în condiții de stres

Adâncime mai mare

Formă mai mare de 
absorbție

Regenerare mai
bună

în condiții fără stres

George Aldescu
Director general
Saaten-Union
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Scopul: maximizarea productivității cu rezistența globală la factorii de stres 
biotici și abiotici

+
=

+ Creșterea rădăcinii pentru un volum mai mare
de sol disponibil Adăugarea tendințelor de rezistență ale părinților

+ Disponibilitatea nutrienților
+ Consumul de apă din sol Rezistență foarte bună a generației F1

Rezistență excelentă la factorii de
stres abiotici

Rezistență completă la factorii de
stres biotici

Stabilitatea unei producții ridicate/producții
sigure la cel mai înalt nivel
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În procesul de producție a semințelor 
hibride se utilizează un gametocid pentru 
obținerea androsterilității la linia mamă, 
numit agent chimic de hibridizare (CHA 
= Chemical Hybridisation Agent). 
Acesta, administrat la timpul potrivit, 
influențează dezvoltarea granulelor de 
polen, conducând astfel la realizarea 
androsterilității liniei mamă, astfel florile 
plantelor devin masculin-sterile. Aceste 
flori androsterile sunt polenizate cu 
polen produs de la linia tată din rândurile 
învecinate și netratate cu acest gametocid. 
Produsul final, respectiv sămânța de hibrid 
de grâu cu o mare valoare genetică (F1) 
este constituit numai din semințele culese 
din rândurile liniei mamă. În comparație 
cu liniile pure, grâul hibrid are un potențial 
de producție semnificativ mai mare în 
combinație cu un randament mic de 
fluctuație. Acest lucru este mai vizibil pe 
solele mai puțin fertile. Sistemul radicular 
este mai bine dezvoltat, astfel încât 
explorează un volum mai mare de sol în 
comparație cu soiurile.

Rezistența la stres, temperaturile scăzute, 
apa în exces și seceta sunt majore, ceea 
ce contribuie la scăderea fluctuațiilor 
producției de-a lungul anilor. Acest lucru 
este însoțit de un potențial de producție și 
o stabilitate semnificativ mai mare.

De-a lungul Europei, tot mai mulți 
profesioniști profită de beneficiile 
cerealelor hibride. Și suntem convinși că 
cerealele hibride vor face parte din viitor!

Din punct de vedere genetic, 
hibrizii de grâu se realizează prin 
încrucișarea a două forme parentale 
care se pot combina foarte bine 
între ele. Datorită acestei tehnici 
de reproducere, generația obținută 
este purtătoare a unor informații 
genetice care atât în cazul liniei 
paterne cât și a celei materne se 
manifestă ca trăsături puternic 
înrădăcinate în hibrid. 

Astfel, hibridul dispune de o valoare 
agronomică vizibil mai mare decât formele 
parentale, fenomen descris prin termeni de 
vigoarea hibridului sau efectul heterozis. 
Acest surplus de performanță își face 
simțită prezența atât în potențialul de 
producție, rezistența la factorii de stres, 
cât și în calitatea producției de boabe.
Din aceste motive, grâul hibrid prezintă 
avantaje economice, agronomice și 
tehnologice. Toate aceste caracteristici 
sunt folosite în avantajul unei agriculturi 
durabile și sustenabile.

Hibridare.

competența 

Schema de hibridare la grâu hibrid

Linia formatoare de polen Linia mamă (tată steril)
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avantajul 

Avantajul de performanță al hibrizilor.
Cerealele hibride au un potențial de producție mai mare decât soiurile autohtone sau 
soiurile convenționale. În cazul secarei, potențialul de producție, în funcție de hibrid, 
este de peste 25%. Avantajul actual de ameliorare la grâul de toamnă aduce cu sine, de 
asemenea, un avantaj de performanță cantitativ și calitativ.

Heterozisul comercial - diferența de producție în comparație cu cele mai performante 
soiuri de grâu este de 8-10%. Acest lucru este dovedit și de proiectul de cercetare de 
doi ani al hyseed, pe 11 amplasamente cu 1.600 de hibrizi în testare, coordonat de 
Universitatea Hohenheim.

Eficiența apei - producția de boabe 
per litru de apă
Producțiile mari sunt întâlnite de regulă 
acolo unde avem și o cantitate mare 
de precipitații pe lângă alte elemente 
ajutătoare. Soiurile convenționale pot 
oferi de asemenea o producție mai mare 
în zonele unde sunt precipitații suficiente, 
însă în cazul hibrizilor s-a dovedit că 
aceștia suferă mai puțin din cauza secetei, 
menținând potențialul de producție peste 
cel al soiurilor.

Unde este avantajul performanței 
hibrizilor de cereale?
Hibrizii pot ajunge la potențialul lor
maxim de producție, în special în condiții
nefavorabile în ceea ce privește 
amplasamentul, umiditatea din sol, 
condițiile meteorologice, culturile 
premergătoare sau tehnologia.

Sursa: Cercetare saaten-union Sursa: din datele BSA; WP; sortimentul 1, nivelul 2

Grâul hibrid - performanțe ridicate în 
regiunile aride. Producția cerealelor în studiile 
efectuate în așezări aride în Sudul Franței

Comparația producției. Secară hibridă/
populația de secară. De bază: Producția de boabe
a soiului Conduct = 100

2010      2011      2012      2013      2014      2015
Anul înregistrării 2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015
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 Grâu hibrid
 Soiuri convenționale

hyxtRa HYFI (5)
hyBiza

hydRock

hyBello

HYWIN

HYSPEED

HYxPRESS

Cel mai bun hibrid

b = 0,94%

b = 0,06%Cea mai bună populație de soiuri
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avantajul 
Aceasta, în schimb, definește eficiența 
crescută a azotului la hibrizi. Diferența 
dintre hibrizi și soiuri este de peste 20 kg 
de azot la hectar.

Eficiența azotului: la hibrizi 20 kg 
azot/hectar
Cu cât producția este mai mare cu atât 
necesarul de azot este mai mare. Producția 
suplimentară de până la 25%, care rezultă 
din ameliorarea hibridului de secară în 
comparație cu soiurile convenționale,
duce la un consum mai ridicat de azot.

Sursa: Cercetare saaten-union

Sursa: date de la Bundessortenamt

Sursa: date de la Bundessortenamt

su cossani prezintă o superioritate semnificativă a producției 
asupra soiurilor stabilite, în special în locațiile cu condiții 
prealabile de producție nefavorabile care sunt tipice pentru 
zonele în care se cultivă secara.

Braseto
Palazzo
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Comparația producțiilor între hibrizi
și soiuri convenționale
Efectul solului

Stabilitatea producției SU COSSANI
Studii oficiale 2011-2013, n = 44

Relația dintre producție și levigarea 
azotului

Argilo
nisipos

Argilo
calcaros

Luto
argilos

Soluri
calcaroase

Densitatea de semănat
 convențional 250 gr/m2

 Hibrid la 110 gr/m2

40        60        80        100        120        140
Producție tone/ha

45      55      65      75      85      95      105      115
Performanțe de producție în tone/ha
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producția și
calitatea 

Producerea semințelor și asigurarea calității 
la cerealele hibride.
1 La nivel European, întregul sistem de
 ameliorare și producere este planificat,
 organizat, efectuat și controlat la
 nivel central de către un departament
 de producere de semințe a
 amelioratorului.

2 Toate loturile de semințe care pleacă
 din stații (semințele bază) sunt
 verificate înainte de însămânțare privind
 puritatea genetică și valoarea culturală.

3 Întreaga producție de semințe este
 supusă unui sistem intern al
 amelioratorului de management al
 calității care prevede parametrii actuali
 de calitate pentru puritate, masa a 1.000
 de boabe, capacitatea de germinare și
 vigoare pe parcursul tuturor etapelor de
 producție a semințelor.

4 Toate fermele în care sunt amplasate
 câmpurile de ameliorare sunt selectate
 conform standardelor interne de calitate
 a semințelor. Fermierii aleși sunt
 parteneri pe termen lung și, cu
 experiența lor, garantează livrarea
 materiei prime de înaltă calitate.

5 Locațiile de multiplicare și de prelucrare
 sunt legate în rețea la nivel central prin
 intermediul unui sistem informatic
 special.

6 Verificările în câmp privind sămânța
 de bază sunt organizate și desfășurate
 de către amelioratori.

7 Toate stațiile de procesare sunt echipate
 cu mașini de curățare, sortare și
 calibrare, acestea fiind certificate
 de către evaluatori independenți.

8 Tratamentul cu fungicid de înaltă
 calitate (și, acolo unde este permis)
 tratarea semințelor insecticide și
 micro-nutrienți se realizează cu ajutorul
 tehnologiei asistate pe calculator.

9 Semințele certificate sunt ambalate
 complet în unități în funcție de numărul
 de boabe solicitat în țara respectivă.

10 Din cauza distribuției strategice a
 stațiilor de prelucrare, comenzile de
 semințe pot fi furnizate în piață în timp
 real și cum dorește clientul.

Echipamente de producere a seminței
W. von Borries Eckendorf
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Avantaje pentru fermier:
Semințele hibride sunt produse la cele mai înalte standarde de calitate și de la o singură 
sursă. Folosirea unei norme reduse de semănat presupune o atenție deosebită din partea 
furnizorului în ceea ce privește valoarea culturală și puritatea varietată a materialului 
semincer. Pentru hibrizi, Saaten-Union are standarde proprii de cea mai înaltă calitate. 
Calculul cantității de sămânță la hectar este facilitat prin ambalarea în unități, cu furnizarea 
uniformă a semințelor la nivel European.

producția și
calitatea 

Producerea de sămânță și tehnologiile la hibrizii de cereale

Ameliorator:
Monitorizare și coordonare

centralizată

Sistem de management al 
calității

Certificare externă (7)

Monitorizare și 
coordonare (1)

(1)
IT: Networking/Analiză (5)

Control (3) și Selecție (4)Monitorizare (2,6)

Multiplicare și producție la
nivel european

Semințe pure și de bază

Procesare

Semințe certificate 
(8): în unități în funcție de 
numărul de boabe, boabe 

germinabile (9)
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tehnologia de
producție 

Au nevoie hibrizii de tehnologii diferite?
Decizia de a utiliza hibrizi este, în același 
timp, o decizie de a utiliza o tehnologie 
modernă. În cazul cerealelor hibride, totul 
este centrat în jurul plantei individuale și 
acest lucru duce la un proces de creștere 
adaptat.

Norme reduse de semănat 
Potențialul excepțional de înfrățire face 
posibilă densitatea redusă la însămânțare.
Această densitate inferioară de

însămânțare, de asemenea, în combinație 
cu o producție mai mare și o mai bună 
securitate a producției, compensează 
costurile mai mari pentru semințe. La 
hibrizii de orz și grâu, optimul economic 
la semănat este de 30 la 50% sub soiurile 
convenționale și 20% pentru secară. 
Densitatea mică de semănat impune o 
pregătire mai bună a patului geminativ și
o distribuție uniformă a semințelor.
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tehnologia de
producție 

Epoca de semănat
Diferențierea trebuie, de asemenea, să 
fie făcută în epoca de semănat. Normele 
reduse de semănat și capacitatea ridicată 
de înfrățire a hibrizilor de cereale impun 
semănatul mai devreme.

Tratarea mai economică
Norma mai mică de semănat permite 
folosirea în mod economic a tratamentelor 
cu insectofungicide sau insecticide 
speciale pentru semințe. La grâul hibrid, 
de exemplu, costurile suplimentare pentru 
tratamentul special împotriva dăunătorilor 
sunt reduse la jumătate datorită normei 
reduse de semănat pe hectar. Deoarece 
se seamănă timpuriu, apare pericolul de 
dăunători, și, prin urmare, utilizarea unui 
insecticid trebuie să fie luată în considerare 
în toamnă, în funcție de nivelul de infestare 
al parcelei.

Fracționarea azotului și dozarea 
acestuia în mod corect
Combinate cu heterozisul, densitatea mai 
mică de semănat și însămânțarea timpurie 
duc la plante individuale mai sănătoase 
cu tulpini și rădăcini mai puternice. Prin 
urmare, aplicarea în faza de burduf ar trebui 
să fie facută ceva mai devreme.

Tehnologiile se pot adapta, bineînțeles, în 
funcție de dezvoltarea culturii, în funcție 
de condițiile climatice și de dezvoltarea 
hibridului ales. Intensitatea de creștere, 
în principiu, nu este diferită, dar trebuie 
adaptată în vederea atingerii potențialului 
maxim de producție al hibrizilor.
De asemenea, în polenizarea încrucișată la 
secară trebuie luat în considerare faptul că 
hibrizii reacționează în mod specific la o 
măsură de tratament.
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HySTAr HyfI
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FIșA TEHNICă
Dezvoltarea plantelor
Apariția spicului timpurie tardivă

Maturitatea timpurie timpurie tardivă

Rezistența la iernare

Toleranța la secetă

Structura randamentului
Spice/mp

MMB

Boabe pe spic

Calități de panificare
Indicele de cădere mare

Valoarea de sedimentare scăzută

Conținut de proteină 12-13%

Randament făină f.ridicat

Randament aluat ridicat

Semănatul
Epoca de semănat recomandat înainte de epoca optimă la grâul convențional

Norma de semănat 150 b.g. /mp

Biomasa
Înălțimea plantelor medie

Rezistența la cădere

Regulator de creștere se recomandă aplicarea unui regulator de creștere

Rezistența la boli
Făinare

Fusarioza spicului

Rugina galbenă a grâului

Rugina brună a grâului

Septorioza frunzelor

Frângerea paiului

Fungicide pentru
cultivarea intensivă recomandat a se acorda atenție făinării și ruginilor, în funcție de condițiile locale

BENEFICII

• Clasa de panificație B.
• Hibrid semitimpuriu de succes, cu randament ridicat de boabe.
• Pentru producții ridicate și stabile în condiții de secetă.
• Se pretează foarte bine având cultura premergătoare rapița, însă
 oferă producții bune și după porumb.

RECOMANDăRI

• Răspunde favorabil semănatului devreme (înainte de epoca optimă).
• Tratamentele cu insecto-fungicide aplicate la timp sunt de asemenea avantajoase.

BENEFICII

• Clasa de panificație A-B.
• Combină excelent timpurietatea sa cu maturarea uniformă și
 rezistența la iernare.
• Rezistență remarcabilă la boli, în special la Fusarium.
• Recolte de calitate, destinate panificației.

RECOMANDăRI

• Hibrid de grâu cu potențial extraordinar în toate
 arealele de cultivare ale grâului de toamnă.

FIșA TEHNICă
Dezvoltarea plantelor
Apariția spicului timpurie tardivă

Maturitatea timpurie s.timpurie tardivă

Rezistența la iernare

Toleranța la secetă

Structura randamentului
Spice/mp

MMB

Boabe pe spic

Calități de panificare
Indicele de cădere mare

Valoarea de sedimentare ridicată

Conținut de proteină 12-14%

Randament făină f.ridicat

Randament aluat ridicat

Semănatul
Epoca de semănat timpuriu până la tardiv

Norma de semănat 150 b.g. /mp

Biomasa
Înălțimea plantelor mare

Rezistența la cădere

Regulator de creștere se recomandă aplicarea unui regulator de creștere

Rezistența la boli
Făinare

Fusarioza spicului

Rugina galbenă a grâului

Rugina brună a grâului

Septorioza frunzelor

Frângerea paiului

Fungicide pentru
cultivarea intensivă la avertizare
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HylUx
BENEFICII

• Clasa de panificație B.
• Combină excelent timpurietatea sa cu rezistența la iernare.
• Hibrid lăudat de majoritatea fermierilor pentru rezistența la
 Pătarea în ochi a bazei tulpinii de grâu.
• Calitate bună pentru panificație, cu un nivel ridicat de proteină
 și un indice de cădere foarte bun.

FIșA TEHNICă
Dezvoltarea plantelor
Apariția spicului timpurie tardivă

Maturitatea timpurie timpurie tardivă

Rezistența la iernare

Toleranța la secetă

Structura randamentului
Spice/mp

MMB

Boabe pe spic

Calități de panificare
Indicele de cădere f. mare

Valoarea de sedimentare ridicată

Conținut de proteină 13-14%

Randament făină f.ridicat

Randament aluat ridicat

Semănatul
Epoca de semănat timpuriu până la tardiv

Norma de semănat 150 b.g. /mp

Biomasa
Înălțimea plantelor medie

Rezistența la cădere

Regulator de creștere la avertizare - se recomandă aplicarea unui regulator de creștere

Rezistența la boli
Făinare

Fusarioza spicului

Rugina galbenă a grâului

Rugina brună a grâului

Septorioza frunzelor

Frângerea paiului

Fungicide pentru
cultivarea intensivă recomandat a se acorda atenție făinării și ruginilor, în funcție de condițiile locale

RECOMANDăRI

• Hibrid cu potențial ridicat de producție pentru toate condițiile, lăsând o miriște ușor de prelucrat.

Ing. George Aldescu
Director General

Mobil: 0723 562 300
g_aldescu@saaten-union.ro

Ing. Mihaela Radu
Marketing Manager
Mobil: 0726 721 777

mihaela.radu@saaten-union.ro

Ing. Florin Munteanu
Director Tehnic

Mobil: 0722 734 458
florin.munteanu@saaten-union.ro

Ing. Mihai Miritescu
Director General Adjunct

Mobil: 0732 800 837
mihai.miritescu@saaten-union.ro

Ing. Marius Crețu
Director Comercial
Mobil: 0726 317 093

marius.cretu@saaten-union.ro

Ing. Bogdan Guță
Dir. Dezv. Cereale Păioase și Leguminoase

Mobil: 0730 800 270
bogdan.guta@saaten-union.ro
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delia pop
Director Zona 6 - BH, SM, SJ, MM

Mobil: 0731 037 034

bogdan pop
Director Zona 5 - CJ, MS, AB, BN

Mobil: 0726 333 315

mariana gherman
Director Zona 4 - AR, TM, CS, HD

Mobil: 0722 615 194

irinel cătălin uliu
Reprezentant Tehnic Zona 4

Mobil: 0799 112 708

ionuț enache
Director Zona 7 - BT, IS, SV

Mobil: 0726 333 314

peleneagră george
 Director Zona 8 - VS, NT, BC

Mobil: 0735 806 268

ștefan ștefan
Director Zona 1 - IL, CL
Mobil: 0723 161 397

alexandru retea
Reprezentant Tehnic Tulcea

Mobil: 0732 808 917

horia boeriu
Director Zona 12 - BV, SB, CV, HR

Mobil: 0725 721 080

ionuț paraschiv
Director Zona 13 - IF, GR, TR

Mobil: 0726 377 266

alexandru tudosie
Director Zona 3 - OT, DJ, GJ, MH, VL

Mobil: 0723 162 691

cătălin dumitru
Reprezentant Tehnic Zona 3

Mobil: 0735 610 327

marian nițu
Director Zona 2 - DB, AG, PH

Mobil: 0730 017 297

ionuț bălan
Director Zona 11 - BZ, VN

Mobil: 0726 366 071

cristina bosniceanu
Director Zona 9 - GL, BR
Mobil: 0723 161 398

carmen mocian
Director Zona 10 - TL, CT
Mobil: 0724 244 720

vlad buricescu
Reprezentant Tehnic Zona 1

Mobil: 0799 885 617

Ing. Laurențiu Buricescu
Director Sucursală

Slobozia - Județul Ialomița
Mobil: 0722 358 053

Ing. Costel Matei
Director Sucursală

Beuca - Județul Teleorman
Mobil: 0724 244 997

Ing. Varga Leonida
Director Sucursală

Pesac - Județul Timiș
Mobil: 0732 800 838

SUCURSALE/DEPOZITE

SEDIUL CENTRAL



Capacități și componente de ameliorare.
Secară Hibridă
Saaten-Union ameliorează, selectează, 
testează și produce secară hibridă în
16 locații internaționale printre care în 
Kleptow, Wulfsode și multe altele în 
Germania, Polonia, Rusia, Franța, Italia
și Ungaria.

În Germania, pregătirea seminței are loc în 
10 locații, cu parteneri amelioratori și ferme 
alese conform standardelor.

Grâu Hibrid
Saaten-Union ameliorează, selectează, 
testează și produce grâu hibrid în 26 de
locații internaționale, cu 5.200 studii 
experimentale pe an. Baza este reprezentată 
de un total de 1.700 linii mamă și tată anual. 
4 candidați se află în procesul de aprobare 
pentru anii ce vor urma.

Orz Hibrid
4 candidați se află în curs de analiză a 
valorii în Germania, Austria și Cehia.

saaten-union românia
Str. General David Praporgescu nr. 1-5, Etaj 2, București
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SAATEN-UNION: locații de hibridare


