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Este un hibrid simplu obţinut prin hibridare între două linii 
consangvinizate: linia mamă aparţine convarietăţii 
dentiformis iar linia tată este semiindurata. 

 

Caracteristici morfologice 

Planta este înaltă, viguroasă, înălţimea medie 270 - 280 
cm, înălţimea de inserţie a ştiuletelui este de 120 - 125 
cm, are în medie 17 - 18 frunze semierecte, paniculul este 
de mărime mijlocie, cu 13 - 15 ramificaţii. Tulpina are 
grosime mijlocie, elastică, cu o foarte bună rezistenţă la 
frângere şi cădere. 

Ştiuletele este cilindro-conic cu lungimea medie de 18 - 20 
cm, are 16 - 18 rânduri de boabe, rahis de culoare roşu 
deschis.  

Bobul este dentat, galben auriu, cu mişuna pronunţată şi 
desen specific, de mărime mijlocie, profunzime bob 1,5 
cm. 

Masa a 1000 boabe este în jur de 300 g, masa hectolitrică 
de 72 - 74 kg iar randamentul în boabe peste 82 %. 

 

Caracteristici fiziologice 

Hibrid de precocitate mijlocie (semitârziu) grupa FAO 401 
- 500, cu perioadă de vegetaţie 130 - 135 zile. Este 
rezistent la frângere şi cădere, tolerant la secetă şi arşiţă, 
mediu rezistent la tăciune, rezistent la helmintosporioză, 
mediu rezistent la Ostrinia nubilalis şi Helicoverpa zeae. 
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Capacitate de producţie 

  

Testat la ISTIS, în perioada 2009 - 2011, în condiţii de 

neirigare, producţia medie a fost de 9,8 t/ha, depăşind 

martorii cu peste 10 %. Producţia maximă, de 14,1 t/ha  a 

fost realizată la Dâlga în anul 2011. În condiţii de irigare s-a 

obţinut o producţie medie de 11,3 t/ha. 

În condiţiile climatice ale anului 2010, la INCDA Fundulea 

hibridul IEZER a fost cel mai performant: în condiţii de 

neirigat, s-au  obţinut 12,0 t boabe/ha, depăşind martorul cu 

26,8 %, iar în reţeaua ASAS producţia medie a fost de 8,42 

t/ha, cu un spor de 15 % faţă de martor, F.322. In anul 2011 

producţia obţinută la INCDA Fundulea a fost de 10,5 t/ha, iar 

la SCDA Lovrin de 11,9 t/ha. 

  

Calitatea 

În medie pe trei ani, 2009-2011, hibridul IEZER a avut un 

conţinut de 10,1 % proteină, 4,1 % ulei, 69,5 % amidon şi un 

conţinut total de aminoacizi esenţiali de 3,08 %, din care 

0,26 % lizină, 0,25 %metionină şi 1,08% leucină.  

  

Zona de cultură 

Hibridul IEZER este recomandat a se cultiva în zonele I şi a 

II-a de favorabilitate în condiţii de irigat şi neirigat.  
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