
SY SILVIUS
Grupa 000

Soi de maturitate timpurie - extratimpurie
Foarte bună  stabilitate a producțiilor 
Capacitate ridicată de rami�care şi dezvoltare superioară a taliei
Soi cu calitate excelentă  pentru industria alimentară  (conținut ridicat de zahăr)

✔

✔

✔

✔

Vigoare după răsărire
Toleranță față de scuturare
Rezistență la cădere
Potențial de producție
Toleranță față de Peronospora
Toleranță față de Sclerotinia
Toleranță față de bacterioze
Toleranță față de viroze

Tip de creştere
Precocitatea în�oririi
Precocitatea recoltării
Înălțimea plantei
Înălțime inserție păstăi
Culoare in�orescență
Culoare hil
Masa a o mie de boabe (grame)
Conținut de grăsimi (%)
Conținut de proteină (%)

FACTORI DE VIGOARE, TOLERANȚĂ ȘI REZISTENȚĂCARACTERISTICI MORFOLOGICE ȘI TEHNICE
nedeterminată
timpurie
timpurie
mijlociu - înaltă
mijlociu - înaltă
violet
deschisă
180 - 220
peste 20%
peste 40%

CARACTERISTICI TEHNOLOGICE
Zonare și recomandări: Recomandat în toate zonele de cultură ale soiei, cu precădere în Podisul Transilvaniei, nord-estul şi vestul țării
Perioada recomandată de semănat: a doua decadă a lunii aprilie, chiar până la mijlocul lunii mai (in funcție de condițiile climatice
și de istoricul zonei de cultură)
Norma de semănare (se calculeaza în functie de germinatie si MMB): 60 boabe/mp, la o adâncime de 3-4 cm
Distanța optimă intre rânduri (cm) 15-24 

foarte bună 
foarte bună 
foarte bună 
ridicat, stabil
bună 
bună 
bună 
bună 



SY LIVIUS
000

Rezultate de producţie

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
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