
SHAPING TOMORROW TOGETHER

Driving farming 
forward.

KATALOGU 2021

TM ® Trademarks of Corteva Agriscience and its affl  iated companies. © 2021 Corteva.



TË NDERUAR FERMERË,
Në vitin 2017, janë bashkuar tri kompani ndërkombëtare 
amerikane (Dow, DuPont dhe Pioneer) dhe u themelua 
një korporatë e re botërore e quajtur DowDuPont. 

Në vitin 2019, DowDupont u nda në tri kompani të reja, 
dhe më 1 qershor 2019, njëra nga këto tri kompani të 
sapo formuara e quajtur Corteva, u nda nga DowDuPont 
dhe që prej asaj kohe ka funksionuar në mënyrë të pa-
varur.

Ne tani si Corteva jemi duke funksionuar për pak më 
shumë se një vit, ndërsa ende prodhojmë dhe shesim 
atë që është e rëndësishme për fermerët tanë, konsu-
matorët dhe botën; farërat e kulturave bujqësore dhe 
bimëve industriale, si dhe produkte për mbrojtjen e 
bimëve. Siç mund ta keni vërejtur, nuk kishte ndonjë 
ndryshim të madh sa i përket shpërndarjes së farës, 
paketimit, eksperimenteve, etj. Ne ende vazhdojmë të 
ju ofrojmë marka të njohura, duke përfshirë hibridet 
PIONEER të misrit, lulediellit dhe farës së rrepës vajd-
hënëse, cilësisë së shkëlqyeshme të farës dhe mbësh-
tetjen dhe inovacionin maksimal profesional.

Qëllimet më të rëndësishme të ndërmarrjes së re janë 
inovacionet, produktet e reja dhe zgjidhjet e reja në bu-
jqësi që do të ndihmojnë klientët tanë në punën e tyre 
të përditshme. 

Një nga projektet e para me të cilin fi lluam ishte tekno-
logjia Lumigen. Teknologjia LumiGEN është bërë një 
markë kryesore në trajtimin e farës, qëllimi i së cilës 
është të siguroj të korra të shëndetshme dhe uniforme 
që do të rrisin produktivitetin e prodhimit. Produkti i 
parë LumiGEN që ju ofrojmë është Lumibio Kelta. Ky 
është një biostimulator i ri i rritjes që përdoret për të 
trajtuar farat dhe ndihmon bimën në fazat më kritike 
të rritjes dhe zhvillimit. Gjithashtu shumë shpejtë pre-
sim për një insekticid për mbrojtjen e farave të misrit të 
quajtur Lumiposa dhe shumë preparate të tjera të reja. 
E gjithë kjo me gjenetikën e shkëlqyeshme të PIONEER 
është një garanci e suksesit për fushat tuaja. 

Ne si Corteva Agriscience Croatia d.o.o do të vazhdojmë 
të ju furnizojmë me markën më të famshme të farërave 
në botë PIONEER, të ju ofrojmë cilësinë më të mirë të 
farës, si dhe të vazhdojmë të ju ofrojmë mbështetjen 
që ju e prisni.

Ekipi juaj Corteva!
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LULËZON
KUR ËSHTË THATË

SHNDRIT
KUR BIE SHI

Kujt i ofrojmë hibride tona
Optimum® AQUAmax®?
Prodhuesve inovativ që janë të orientuar 
profitabil dhe janë në kërkim të fitimeve 
jashtëzakonshme dhe maksimale në fusha 
shumë produktive.

Cili është avantazhi (përparësit) e
Optimum® AQUAmax® hibridit?
Këto hibride ofrojnë qasje në risitë e 
fundit në menaxhimin e riskut të mjedisit, 
fitimeve dhe rendimenteve maksimale. 
Për të thjeshtuar  Optimum® AQUAmax® 
hibridi ofron fitim në të gjitha kushtet!

Çfarë i bënë të veçantë hibridet 
Optimum® AQUAmax®?
Produktet Optimum® AQUAmax® janë 
zgjidhje unike shkencore për misër me 
rezultate (rendiment) të larta, e zhvilluar 
pas 50 viteve të hulumtimit të Pioneer 
– it në një mjedis të veçantë në mënyrë 
që të maksimizohet rendimenti (për të 
maksimizuar rendimentet), dhe minimizuar 
rrezikun e mungesës së ujit përmes 
lulëzimit të sinkronizuar, sistemit të fortë 
rrënjor, karakteristikat staygreen dhe 
kontrollit të fortë stomatal.

Suksesi Optimum® AQUAmax® hibrid

Kontroll paraprake
stomatike (për një

përdorim më efi kas të ujit)

I frytshëm
(vendosje e përmirësuar

e kokrrës)

Mbjellja e kokrrës 
(Ruajtja e rendimentit 
për shkak të stresit të 

vonshëm sezonal) 

Sistem efi kas të rrënjës 
(thith lagështi nga thellësia 

e tokës)

Vital prej tufës deri te rrënja

Efekti Staygreen
(të mbetet i gjelbërt)

Shumë mirë i pajisur me 
paketën më të re teknologjike 
(gjenetika më e mirë)

Shpenzon më pak ujë për 
kilogram në rritje rekorde të 
rendimentit
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Është hibrit i grupit mesatarisht i 
herëshëm i cili bënë pjesë në grupet e 
Optimum® AQUAmax® hibrideve. 
Kultivohet në të gjitha regjionet e 
sidomos në ato regjione ku lagështia 
është deficit. 
Ka potencial të lartë të prodhimtaris e 
cila jep mbi 10t/ha.
Larësia është mesatare me pozicion të 
ulët të tramakve. Kokrra është dhëmbore 
e cila shum shpejtë e humb lagështin. 
Posedon sistem të fort rrënjor dhe kërcel 
stabil.
Duhet të mbillet në afatin optimal si dhe 
në rast të rimbjelljës.

REKOMANDIM:
Koha e mbjelljes: toka 12°C.  •  Dendësia e mbjelljës: 75–80 000 bimë/ha (në 18–19 cm).

P9241
FAO 380

RENDIMENT I 
SHKËLQYSHËM

SHPEJT E LIRON 
LAGËSHTIN

TOLERANT I SHKËLQY-
SHËM NË THATËSI

Cilat fakte dhe kushtet janë në favor të zgjedhjes Optimum® AQUAmax® hibridit?
Optimum® AQUAmax® është produkt i vetëm që është testuar shkencërisht për performancë 
të veçantë në tregun serb. Kërkesa është që të sigurojë avantazh të paktën 3% në krahasim 
me rendimentin e hibrideve të kontrollit në kushte normale, dhe avantazh 5% në rendimentin 
në krahasim me hibridet e kontrollit në një mjedis me një sasi të kufi zuar të ujit. Hibridet e 
kontrollit janë produktet më të popullarizuara dhe kryesorë në treg.

SIGURI 
MAKSIMALE 

DHE FITIM
+ = --->

REZULTATET 
E SHKËLQYERA 
NË KUSHTET E 
THATËSIRËS

REZULTATET 
E SHKËLQYERA 

NË KUSHTE 
NORMALE

Optimum® AQUAmax® hibrid inovacion i ynë të cilin me krenari ua ofrojmë klientëve tanë:
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Është hibrid i gjeneratës së re me 
rendiment të lart, i takon grupit 
të hershëm të pjekuris. Ka kërcell 
mesatarisht të lartë me pozicion të ulët 
të tramakut.
Ka sistem rrënjor të fuqishëm. Kokërra 
është e tipit të fort dhëmbor dhe me 
kualitet të lart. Është hibrid i grupit të 
pjekuris së herëshme i cili dallohet për 
rendiment të shkëlqyeshëm. 
Për shkak të vetis së vegjetacionit të 
shkurtër mundet të mbillet edhe në 
larëtësi mbidetare mbi 400m si dhe 
është shumë i përshtatëshëm për 
mbjellje të vonëshme. Është tolerant i 
mire në thatësi.

Hibrid i ri që i përket grupit 
Optimum® AQUAmax® hibrid. Është i 
paraparë për kultivim në të gjitha 
rajonet, sidomos në ato ku mungon 
lagështia. Është jashtëzakonisht tolerant 
ndaj thatësisë. 
Kërcellin e ka me madhësi të lartë dhe 
me pozicion të ngritur të tramakut. Ka 
rrënje shumë të forta dhe të degëzuara 
që depërtojnë thellë në tokë. Kokrra 
është e tipit dhëmbore dhe shpejt e liron 
lagështin në vjeshtë.
Në tokat e mira mbjellja të jetë më e 
dendur, kurse në tokat e dobëta më 
rrallë.

REKOMANDIM:
Koha e mbjelljes: toka 10–15°C.  •  Dendësia e mbjelljës: 75–80.000 bimë/ha (në 18–19 cm).

REKOMANDIM:
Koha e mbjelljes: toka 12–15°C.  •  Dendësia e mbjelljës: 71–73 000 bimë/ha (në 19,5–20 cm).

P9074
FAO 280

P0216
FAO 400

RENDIMENT I 
SHKËLQYSHËM

SHPEJT E LIRON 
LAGËSHTIN

TOLERANT I SHKËLQY-
SHËM NË THATËSI

RENDIMENT I 
SHKËLQYSHËM

SHPEJT E LIRON 
LAGËSHTIN

TOLERANT I SHKËLQY-
SHËM NË THATËSI
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Është hibrid i gjeneratës së re i cili i 
takon grupit Optimum® AQUAmax®. 
Me rendiment të lart dhe me lagështi të 
ulët gjatë korrjës. 
I përshtatët të gjitha regjioneve e 
veçanërisht atyre ku ka mungesë të 
lagështisë. Shkëlqyeshëm i përballon 
temperaturat e larta verore.
Ka kërcell të gjatë dhe pozicion 
mesatarisht të ulët të tramakut. 
Ka shumë mire të zhvilluar sistemin 
rrënjor. Kokrra e tipit dhëmbor e 
kualitetit të mire.

Hibrid i gjeneratës së re i krijuar 
kryesisht për të mbërri rendiment rekord 
në kokërr. Kokrrën në formë dhëmbore 
të fortë e cila liron shpejtë lagështin. 
Kërcell më të ulët me fortësi të mirë dhe 
rrënjë të fortë. Ka tolerance të mire ndaj 
stresit gjatë mbirjes.
Ka një tolerancë të lartë ndaj kushteve 
të thatësisë. Për shkak të fleksibilitetit 
mund të mbillet në të gjitha tokat. 
Mund të përdorët për pregaditjen 
kualitative të sillazhit.
Në tokat e mira mbjellja të jetë më e 
dendur, kurse në tokat e dobëta më rrallë.
Për sillazh mbjellja është 10% më 
e dendur.

REKOMANDIM:
Koha e mbjelljes: toka 10–12°C.  •  Dendësia e mbjelljës: 71–73 000 bimë/ha (në 19,5–20 cm).

REKOMANDIM:
Koha e mbjelljes: toka 12–15°C.  •  Dendësia e mbjelljës: 65–68 000 bimë/ha (në 21–22  cm).

P9911
FAO 450

P1114
FAO 640

RENDIMENT I 
SHKËLQYSHËM

SHPEJT E LIRON 
LAGËSHTIN

TOLERANT I SHKËLQY-
SHËM NË THATËSI

RENDIMENT I 
SHKËLQYSHËM

SHPEJT E LIRON 
LAGËSHTIN

TOLERANT I SHKËLQY-
SHËM NË THATËSI

6



Biostimulator 
rasta
LUMIBIO Kelta™

Fungicid

MBROJENI RENDIMENTIN TUAJ NË FILLIM TË SEZONËS

Uji

Dëmtuesit

Lënda 
ushqyese

Stresi

Lënda 
ushqyese

Sëmundjet

Uji

Fermerë të nderuar,
Fara e misrit hibrid Pioneer është e mbështjellë me trajtimin që e quajmë LumiGEN™  STANDARD.
Varianti i trajtimit LumiGEN™  STANDARD përmban trajtim fungicidal dhe trajtim me biostimuluesin 
LumiBio™Kelta.

Çka është LumiBioTM Kelta?
LumiBioTM Kelta është stimulues i ri i rritjes që përmban 
mikroelementet Cu (17%), Fe (1,1%), Mn (0,75%), Mo (0,04%) 
dhe Zn (0,17%) që sjell deri në:
• Përmirësimin e funksioneve biologjike, të sistemit imunitar 

dhe zhvillimit të bimës
• Vepron fuqishëm në fazat fi llestare të rritjes dhe zhvillimit të 

bimës

Si funksionon LumiBioTM Kelta?
Vepron drejtpërdrejt në farë dhe në sistemin metabolik, 
që mundëson:
• Zhvillimin më të mirë dhe më të shpejtë të bimëve të reja
• Nxit rritjen e rrënjëve që i ndihmon bimës marrjen e ushqimit 

të mjaft ueshëm në fazat fi llestare të rritjes dhe zhvillimit
• Përmirësimin e metabolizmit dhe vitalitetit të bimëve
• Rezistencën më të mirë në kushte stresi
• Formimin e redimentit (prodhueshmërisë) më të lartë 

për hektar

Cilat janë përparësitë praktike të trajtimit LumiBioTM Kelta?
• Shpërthimi dhe mbirja më e shpejtë me zhvillim më të mirë 

dhe më intensiv të sistemit të rrënjëve 
• Absorbimi dhe shfrytëzimi më i mirë i materieve ushqyese
• Ndjeshmëria më e vogël ndaj sëmundjeve dhe dëmtuesve 

LumiBioTM Kelta – BIOSTIMULEUESI I RI I RRITJES PËR TRAJTIMIN E FARËRAVE
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Corteva Agriscience Croatia d.o.o.
Florijana Andrašeca 18a
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: ++385 (01) 29 58 000, 29 58 005
Fax: ++385 (01) 29 88 745, 29 88 746
www.croatia.pioneer.com/web/site/croatia

®, TM, SM, su zaštitni znakovi ili oznake usluga tvrtke DowAgroSciences, DuPont ili Pioneer i njihovih podružnica ili odgovarajućih vlasnika. (c) 2021 Corteva Agriscience.

Përfaqësues dhe Distributor për Kosovë

Autostrada Prishtinë-Tiranë km. 11 nr. 913

12050 Sllatinë e Madhe (Fushë Kosovë)

038 600 014  |  038 600 114  |  044 509 385 

044 177 105  |  044 112 925  |  044 231 226

info@agrounion.net

Agrounion shpk

Përfaqësues dhe Distributor për Kosovë
Rr. UÇK-së,pn. / 21000 Rahovec / Republika Kosovës
Tel: +383 49 496 111 / +383 44 778 111
Zyre: +383 (0)38 749 598
E-mail: info@agrovinifera.com
www.agrovinifera.com 
Facebook: AgroVinifera


