
AGROKING
FAO 510 | dentat

Agroking este un hibrid luxuriant, perfect pentru siloz și biogaz; În condiții climatice favorabile (toamnă lungă,
fără precipitații abundente), AgroKing este surprinzator pentru recoltare boabe; 
Hibrid cu stay green accentuat;
Producții excelente de masă verde și uscată (pentru siloz)

✔

✔

✔

Toleranţă faţă de sfâşierea frunzelor
(Helminthosporium turcicum)
Toleranţă faţă de putregaiul tulpinilor
(Erwinia sp.)
Toleranţă faţă de taciunele comun
(Ustilago maydis)
Toleranţă faţă de fuzarioza stiuletilor
(Fusarium sp)
Rezistență la temperaturile scăzute
din primavara
Vigurozitate
Rezistenţă faţă de cădere
Rezistenţă faţă de frângerea tulpinilor 

Textura bobului
Utilizare

Nr de boabe pe rând
Nr. de rânduri de boabe
Masa a o mie de boabe
(la recoltare)
Ritmul de creștere în primele
faze de vegetație
Nivelul caracterului "staygreen"
Talia plantei

FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂCARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE
dentiformis
recoltare boabe sau siloz
planta întreagă; furajare
boabe și siloz producţie
biogaz
40-42
18-20

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE
Densitate în condiții de irigat: 70.000 - 80.000 boabe germinabile / ha
Densitate în condiții de neirigat: 60.000 - 70.000 boabe germinabile / ha
Densitate pentru siloz: 80.000 boabe germinabile / ha
Pretabilitatea pentru siloz: 

bună

foarte bună

mediu-bună

medie-bună
bună
foarte bună

340-380 g

mediu-rapid

foarte pronunțat
foarte mare

foarte mare



AGROKING
FAO 510

Rezultate de producţie 2022

Producţie exprimată procentual faţă de media tuturor hibrizilor testaţi în locaţia respectivă
Poziția ocupată în clasament (exemplu locul 20 din 62 hibrizi testați)

Reţeaua de testare proprie a Donau Saat şi centre o�ciale de testare a soiurilor şi hibrizilor

Câmpuri demonstrative sau de testare ale partenerilor

Câmpuri de producţie vegetală

100%
20/60

5.000

4.000

3.000

2.000

11.000

12.000

8.000

7.000

6.000

1.000
Kg/ha
9% umiditate

6.262

3.955

11.137

7.060

3.828
3.270

Test. Dâlga
CL

Test. Caracal
OT

Test. Negrești
VS

Test. Turda
CJ

Drăgănești
TR

8.658

Livada
SM

52.000

siloz, Brașov
BV

Hădăreni
MS
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