Ce a fost mai întâi:
bobul sau sămânţa?

Şcoala Monsanto a început pe 16 septembrie

Pentru că ştim că tinerii de astăzi sunt viitorii profesionişti de mâine, am demarat
programul de internship MORE FUTURE adresat studenţilor de la Agronomie
(USAMV). MORE FUTURE îşi propune să dezvolte viitori ingineri cu potenţial
şi reprezintă etapa a doua a proiectului lansat în vară. (…) În urma procesului
riguros de selecţie, aproximativ 40 de tineri studenţi din sudul, estul
şi vestul ţării au pornit, la jumătatea lunii septembrie, într-o călătorie
a cunoaşterii, a decodificării informaţiilor teoretice şi practice.

- Scurt istoric al unei poveşti de
succes în România Vă prezentăm, pe scurt,
istoricul producerii
de sămânţă de către
Monsanto
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Atributele DEKALB:
siguranță și stabilitate
Să administrezi o societate, indiferent
de profilul ei, la vârsta de 26 de ani,
nu e chiar un job pentru oricine!
Implică multă responsabilitate, multă
seriozitate, mult profesionalism
şi... destul de multe sacrificii. O
demonstrează, de şapte ani încoace,
inginerul agronom Cosmin Micu,
administratorul
societăţii
SC
Procereal Agrosan SRL.

C
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Porumbu-i pohta
ce-am pohtit!

ri, cri, cri, toamnă gri, iar ai reuşit să
vii...
Mult aşteptatul anotimp şi-a intrat în
drepturi pe meleagurile lui Ştefan cel Mare şi

An de an, pe parcursul unei săptămâni
de lucru, întreaga echipă Monsanto se
întrunește pentru a-și împărtăși experiențele
acumulate pe parcursul sezonului agricol.
Și unde, dacă nu în lanul de porumb, pot fi
trase cele mai bune concluzii?
În data de 22 septembrie, la apelul
managementului, de pe dealuri și câmpii,
de prin văi și birouri, unul câte unul, neam adunat în Capitală pentru a porni într-o
călătorie spre plaiurile moldovenești.
În drumul nostru am cules - doar e sezon,
nu-i așa?! - impresii, povețe, snoave și
glume unul de la altul de nici nu ne-am
dat seama că am ajuns la Focșani. Apoi,
urcușul nostru a continuat spre localitatea
Ghigoieşti, comuna Ștefan cel Mare din
județul Neamț.
Aici, în ograda răzeșilor de la SC
TEHNOIND SRL, am avut cu toții ocazia
de a-i cunoaște pe domnii Adrian Alexa și
Cristian Apetri, care sprijină de ani buni
activitatea companiei noastre cu tot suportul
tehnic în scopul realizării câmpurilor de
testare a hibrizilor DEKALB.
Porumbul reprezintă și în ferma celor de
la Ghigoieşti o pasiune. Iar când aceasta
își găsește locul în tehnologia de cultivare,

Farm Progress sau
despre depăşirea limitelor

ale urmaşilor, urmaşilor săi. Cum ar fi şi echipa
Monsanto România care a decis să facă anualul
Tur al porumbului pe colinele Moldovei, în ciuda
unei vremi destul de câinoase.

rezultatul nu poate fi decât unul foarte bun.
Deschiși la nou, cunoscând potențialul
excepțional de producție și capacitatea
foarte bună de pierdere a apei din bob ale
hibrizilor DEKALB, în fermă regăsim
hibrizi precum DKC 4717, DKC 4964 şi
chiar DKC 5276. Constatăm și de această
dată capacitatea de producție ridicată a
produselor DEKALB, mai ales în condiții
de tehnologie performantă, aplicată cu
rigurozitate de către profesioniștii de la
TEHNOIND, tinzând spre producții de
15 t/ha.
Ploaia mult așteptată și aromele îmbietoare
emanate de berbecuțul ce se perpelea încet
la marginea lanului, ne-au făcut să ne luăm
rămas bun de la porumb, până a doua zi.

Gândirea... la rece

Și cum să trecem prin județul Neamț,
fără să oprim și la Piatra Neamț, fie și
numai pentru o singură noapte. În zori,
cu toții scotoceam prin bagaje după o
geacă, un hanorac sau măcar o bluză mai
groasă pentru că toamna nu se-ncurcă cu
temperaturi așa-zise de vară, cu atât mai
puțin la Piatra Neamț, unde am fost nevoiți
să gândim... cam la rece!
Dar nici vremea neprielnică și nici ceața,

ce abia se ridica de pe brazii seculari care
îmbracă munții cât vezi cu ochii, nu ne-au
oprit din drumul nostru spre următoarea
întâlnire cu porumbul; şi anume la Girov.
Gazda noastră, domnul Vasile Pop Silaghi,
ne aşteaptă în capătul lanului. Și nu
întâmplător toți îi rosteau numele, fără a-l
cunoaște personal. Spun asta, deoarece la
SC BUSSINES AGRO CONSULTING
SRL, cu sprijinul acestui domn, Monsanto
scrie istorie. Rezultatele obținute anul trecut
în ferma din Girov sunt impresionante! La
hibridul DKC 5276 s-au depăşit 18 t/ha
STAS.
Monsanto înfiinţează câmpuri și platforme
de prezentare în întreaga țară, pentru a le
da partenerilor posibilitatea să vadă câteva
dintre produsele din portofoliul DEKALB
în condiții de cultură intensivă, cu scopul
de a atinge potențialul maxim de producție.
Hibrizii, împreună cu tehnologiile
recomandate, se regăsesc în conceptul Max
Tech.
Prin bunăvoinţa şi profesionalismul
domnului Vasile Pop Silaghi, un
„Ambasador DEKALB” în zonă, avem o
astfel de platformă şi la Girov.
... continuare pag. 3

S-a remarcat câmpul, amenajat
în forma simbolului infinitului;
reinterpretare în teren a potenţialului
hibrizilor DEKALB din gamele
Max Tech şi HD ale căror producţii
pot fi… infinite, dacă se respectă
verigile tehnologice. Pe scurt, Farm
Progress 2014 a fost o lecţie deschisă
pe care ne-am oferit-o
reciproc şi din care
toţi avem ce învăţa,
fie organizatori, fie
Pag. 7
participanţi.

Am încredere
în genetica DEKALB
Tot romanul se pricepe la fotbal şi
la politică, cel puţin aşa umblă vorba
prin popor. Tot peste un politician cu
oarece chemare, am dat şi eu odată
ce am ajuns în ferma Danagri SRL
din comuna Traian, sat Silistraru,
jud. Brăila, înfiinţată
în 1996 de către ing.
agronom
Bogdan
Furfurică.
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Şcoala Monsanto a început
pe 16 septembrie

P

entru că ştim că tinerii de astăzi sunt viitorii profesionişti de mâine,
am demarat programul de internship MORE FUTURE adresat
studenţilor de la Agronomie (USAMV). Programul este divizat în
perioada de practică (1 lună) şi perioada de internship (4 luni). MORE
FUTURE îşi propune să dezvolte viitori ingineri cu potenţial şi reprezintă
etapa a doua a proiectului lansat în vară, când a avut loc întâlnirea cu peste
300 de studenţi din cele mai importante centre universitare agronomice din
ţară.
Astfel, în urma procesului riguros de selecţie, aproximativ 40 de tineri
studenţi din sudul, estul şi vestul ţării au pornit, la jumătatea lunii
septembrie, într-o călătorie a cunoaşterii, a decodificării informaţiilor
teoretice şi practice.
Pentru început, la București, studenții au acumulat informații despre
activitatea fiecărui departament al companiei Monsanto. Ceea ce s-a
întâmplat în cele două zile din Capitală (16 și 17 septembrie), a fost
departe de a fi o prezentare redundantă.
Dinamisul prezentărilor aferente fiecărui departament și dialogurile
au avut o dublă motivație: cea a internilor dornici de a asimila noi
informații și de a adresa întrebări, cât și cea a organizatorilor care și-au
propus ca acest program să se desfășoare la standarde înalte.
Partea teoretică s-a finalizat cu o demonstrație pe viu a celor învățate
la fața locului. Studenții au fost distribuiți, aleator, în trei echipe care
au intrat în competiție directă. Curajul, bucuria și dorința ca echipa din
care făceau parte să câștige erau doar câteva dintre trăirile care puteau
fi observate pe chipurile tinerilor viitori ingineri agronomi. Ca orice
concurs care se respectă, și acesta s-a încheiat cu premii.
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Roundup – avantajele
lui Energy faţă de Classic 360

Cel mai nou produs introdus în piaţă de către Monsanto România este Roundup Energy, această
formulare aducând câteva elemente de noutate comparativ cu Roundup Classic 360:
• concentraţie mărită 450g/l glifosat acid;
• surfactant 90 g/l într-o nouă familie de agenţi activi de suprafaţă (eteramina bl-0820231);
• nu necesită adăugarea unui alt agent activ de suprafaţă: Roundup Enegy este gata preparat pentru
utilizare;
• tehnologia TRANSORB brevetată Monsanto.

Roundup Energy poate fi integrat uşor
în tehnologiile de producţie, în diferite
faze:
Preplant primăvara - această
aplicare se recomandă, în special,
pentru cultura florii-soarelui şi a
porumbului. Are avantajul că oferă
o soluţie optimă pentru distrugerea
buruienilor răsărite, iar în amestec
cu Guardian asigură şi o combatere
a seminţelor.

Avantajul lui Roundup Enegy este
reducerea intervalului de cultivare a
solului la 1 zi după aplicare pentru
buruienile anuale şi 5 zile pentru
buruienile perene, dând astfel o mai
mare flexibilitate la semănat. Această
lucrare de erbicidare poate fi efectuată
şi după semănat, dar numai cu condiţia
să se efectueze în primele 2-3 zile. Şi în acest
caz se poate aplica împreună cu Guardian pentru porumb,
respectiv Harness pentru floarea-soarelui. Cantitatea de apă utilizată pe hectar este de 200-250 l.
Desicare cereale - se recomandă aplicarea Roundup Energy, când umiditatea boabelor este sub 28%,
pentru a nu afecta asimilarea de substanţă în bob. Alegerea acestui moment pentru erbicidare are
multiple avantaje: asigură o uscare uniformă a culturii, o rezistenţă superioară la scuturare, uşurinţă la
recoltare şi combate buruienile existente. Cantitatea de Roundup Energy este 2,4 l/ha, iar volumul
de apă utilizat pe hectar este de 150-300 l şi se poate aplica la temperaturi de peste 30˚C.
Dacă vizăm combaterea buruienilor-problemă din culturile de cereale (Convolvulus, Phragmites,
Cirsium, Ambrosia etc.), este cel mai bun moment de aplicare, deoarece stadiile fiziologice ale
buruienilor sunt de maximă asimilare şi foliajul bogat asigură o absorbţie superioară cantitativ faţă
de aplicarea pe mirişte. Cantitatea de Roundup Energy trebuie aleasă în funcţie de recomandarea
Monsanto. Nu se recomandă aplicarea Roundup Energy pentru loturile semincere!

La Brăila, studenţii au venit în contact cu parcul de utilaje al companiei
şi au asistat în câmp la recoltarea porumbului.
Implicarea şi curiozitatea lor au fost principalele atribute care au
întreţinut atmosfera zilelor de activităţi practice de la Sineşti şi Brăila,
mulţi dintre tineri au plecat chiar cu câte un bob drept amintire.
După această pregătire predominant teoretică, internii vor „coborî” pe
teren şi vor munci cot la cot alături de reprezentanţii Monsanto.
Această călătorie a cunoaşterii nu se termină aici deoarece studenţii
care fac subiectul acestui articol reprezintă sursa de potenţial în care
specialiştii Monsanto „sădesc” o bază teoretică şi practică pentru a forma
şi implica în echipele de lucru noi profesionişti.
Carmen SÎRBU

S

ă administrezi o societate, indiferent de profilul ei, la
vârsta de 26 de ani, nu e chiar un job pentru oricine!
Implică multă responsabilitate, multă seriozitate,
mult profesionalism și... destul de multe sacrificii. Însă,

când „obligaţiile” sunt dublate de o pasiune moștenită din
tată-n fiu, atunci se poate. O demonstrează, de șapte ani
încoace, inginerul agronom Cosmin Micu, administratorul
societății SC Procereal Agrosan SRL.

Aceste caracteristici fac ca Roundup Energy să se diferenţieze clar faţă de Roundup Classic 360
prin eficienţă:
• aplicare în condiţii extreme de temperatură (5-35˚C);
• pulverizare uniformă pe suprafaţa foliară;
• trecere mai rapidă a glifosatului prin stomate înainte ca picătura să se usuce;
• interval de cultivare redus;
• 1 zi după aplicare în cazul buruienilor anuale atât primăvara, cât şi toamna;
• 5 zile după aplicare în cazul buruienilor perene;
• eficienţă în cazul în care se foloseşte apă de erbicidat cu pH necunoscut (canale, bălţi etc.) Rata
de transfer între Roundup Classic şi Roundup Energy este
de 1,25:1.

La desprimăvărare, pe arătura de
vară sau de toamnă, se efectuează
lucrări cu discul sau combinatorul,
după caz, cât mai devreme posibil,
urmând apoi să se aplice Roundup
Energy, cu 1-5 zile înainte de
semănat, în funcţie de buruienile
pe care le vizăm. Cantitatea de
Roundup Energy este 2-2,4 l/ha,
iar volumul de apă utilizat pe hectar
este de 70-150 l. Se poate aplica la
temperaturi scăzute, dar peste 5˚C.
Călătoria cunoașterii, a continuat cu un popas la Sineşti și un altul la
Brăila, unde au avut ocazia să vadă aplicarea în practică a informațiilor
teoretice cu care au luat contact în primele două zile de „şcolarizare”.
Studenții au vizitat Stația de Procesare Sămânță de la Sineşti, fiind
acaparați de nivelul de tehnologizare care se află în spatele produsului
finit. Cei mai mulţi dintre interni au declarat că: precizia, nivelul de
pregătire al oamenilor care lucrează în compania Monsanto şi spiritul de
echipă sunt ingredientele care menţin succesul companiei.

Atributele DEKALB: siguranţă şi stabilitate

Mirişti cereale - se recomandă pentru combaterea samulastrei şi a buruienilor, aplicarea va fi efectuată
după o perioadă de 2-3 săptămâni de la recoltare, la stadiul în care buruienile au talia de peste 20-30
cm înălţime, iar masa vegetativă este suficientă pentru a transloca o cantitate superioară de Roundup
Energy, cantitatea de apă utilizată pe hectar este de 150-250 l.
Preplant toamna - se recomandă în special pentru cultura rapiţei şi a cerealelor păioase de toamnă,
fiindcă reprezintă soluţia optimă pentru distrugerea buruienilor răsărite şi a samulastrei culturii
anterioare. În cazul lui Roundup Energy, intervalul minim de cultivare a solului este de 1 zi de
la aplicare pentru buruienile anuale şi 5 zile pentru buruienile perene, acest interval poate creşte în
funcţie de stadiul de vegetaţie al buruienilor şi de volumul foliar. Cantitatea de apă utilizată este de
150-250 l/ha.
Terenuri necultivate - se recomandă ca moment optim de aplicare înaintea înfloritului buruienilor
principale. Erbicidarea acestor terenuri trebuie să se facă cu o cantitate de 4-6 l/ha Roundup Energy
în 250-300 l apă.
Bogdan SOARE

În 2000, exista un domn Micu, inginer agronom, care punea
bazele unei afaceri în domeniul agriculturii. Șapte ani mai
târziu, un al doilea domn Micu, Cosmin Micu, fiul celui
dintâi și singurul care duce tradiția mai departe (celălalt fiu
a decis că misiunea sa o reprezintă IT-ul, calculatoarele)
i se alătura în afacere, acum fiind administratorul SC
Procereal Agrosan SRL din Arad.

și câte zece procente hibrizii 3511 și 4964. Predomină
hibrizii din grupa HD (heath & drought = secetă & arşiţă)
deoarece răspund mai bine la condiţiile din fermă, aceasta
aflându-se într-o zonă mai săracă în precipitaţii.

Produsele DEKALB au ajuns pe mâinile ing. Micu, cu ani
în urmă, datorită erbicidului Roundup pe care-l utilizau ca
desicant pe mirişte.

„Am recoltat deja hibrizii 3511 şi 4964, iar producţia este între
10-11 t/ha. În afara acestui rezultat bun, umiditatea a oscilat
între 15-16 procente. Ştim deja că hibrizii DEKALB sunt
fruntaşi la pierderea apei din bob, aşa că întotdeauna ţinem
cont de această calitate atunci când facem selecţia hibrizilor pe
care urmează să-i cultivăm”, explică tânărul administrator.

Adopția hibrizilor de porumb s-a produs treptat, mai întâi
în loturi de testare. Aceștia și-au demonstrat potențialul,
iar în prezent 90% din cele 170 ha de porumb din fermă
sunt DEKALB. Dacă mergem și mai în detaliu, atunci
proporțiile sunt următoarele: 5276 – 40%, 5222 – 30%

Se cultivă și rapiță DEKALB la Agrosan. Pe 10% dintre
cele 1000 ha ale societății, a existat rapiță în sezonul
2013-2014, producția medie obținută fiind de 4.200 kg/
ha. Fiind o cultură foarte profitabilă, ing. Micu a decis să
dubleze suprafața și a semănat 200 ha cu rapiță. A folosit

continuare din pag. 1
Aici, hibrizilor DKC 5190, DKC 5222 sau DKC 5007, le
este testată reacţia la diferite desimi şi formule de fertilizare,
într-o zonă caracterizată printr-un regim temperatcontinental, cu o medie multianuală a temperaturilor
de 8,8˚C şi un regim pluviometric de 607,5 mm (medie
multianuală-m.m.a).

Pe dealurile Trifeştiului ni s-au alăturat şi colegii noştri
de la Staţia de Producere şi Procesare Sămânţă care ne-au
arătat (a câta oară?!) că în sămânţă stă totul. Cuvinte „de
specialitate” precum performanţa, Max Tech, porumb erau
pe buzele tuturor până în momentul în care am ajuns la
cramă şi licoarea bahică a dezlegat limbile tururor, pentru
că... „in vino veritas”.
Și, pentru că, în agricultură o mare parte e cultură, nu am
ocolit Muzeul Arheologic de sit din Cucuteni, județul Iași.
Muzeul, o construcție în situ sub formă de movilă, este
datat din secolele IV-III î.Hr. și adăpostește un mormânt
princiar de incinerație, elemente de istorie locală precum și
vitrine cu piese originale de arheologie datând din perioada
culturii cucuteniene. Impresionant!

Pornim spre Iași. Încă le mai transmitem nemţenilor
mulțumiri pentru căldura și ospitalitatea cu care am fost
primiți în minunatul lor județ. În trecerea noastră, am
observat dezvoltarea satelor, natura și mediul fermecătoare
(nu degeaba intrate demult în literatură, chiar și cea
obligatorie, școlară!) și cultura cu specific predominant
agrar.

Ultima, dar nu cea de pe urmă, oprire în turul nostru a fost
în Bucovina, pământ plin de tradiţii şi bogăţii. Meşterii
populari de la Marginea, jud. Suceava, ne-au fascinat cu
măiestria lor. Fie că e vorba de ceramică, icoane pictate
pe sticlă, de ouă încondeiate sau ştergare lucrate manual,
obiectele poartă în ele o fărâmă din spiritul creatorului lor.

De îndată ce-am trecut Siretul, porumbul pierde puţin
câte puţin din „stay green-ul” câmpurilor din Neamţ,
carotenoidele făcându-şi loc cât mai vizibil în frunze.

Şi cultură, şi agricultură

Când ne-am trezit, era deja a treia zi a turului. Dar mersul

Fiindcă dotările tehnice îi permit să presteze servicii şi
pentru alţi fermieri, le recomandă acestora produsele
DEKALB întrucât el s-a convins deja de stabilitatea şi
siguranţa acestora.
Cătălin TĂNAŢCU
ferma de la Trifeşti deține oi, capre, taurine, iazuri cu pește
și chiar struți. Cu toate acestea, punctul nostru principal de
atracție rămâne și aici porumbul DEKALB. Practic, aici se
„nasc” o mare parte dintre hibrizii noștri, fiind unul dintre
cei mai mari multiplicatori de sămânță hibridă DEKALB
din Europa.

Varietatea produselor și a tehnologiilor ne-au ținut în
câmp până la prânz și nu ne-am înduplecat să plecăm
fără a degusta măcar din bucățele alese cu care am fost
ademeniți în bucătăria gazdei. Cașul, urda, oaia la ceaun și,
nu în ultimul rând, afinata, ne-au readus culoare în obraji și,
parcă dintr-o dată, au mai crescut și gradele în termometru.
Cu greu ne-am dat duși de la căldura din jurul plitei pe
care se rumeneau cartofii și de lângă motanul care torcea
pe divan stârnind multe invidii...

Lotul demonstrativ de la SA MOLDOVA ŢIGĂNAŞI,
din localitatea Ţigănaşi, judeţul Iaşi a completat ziua a
doua a turului nostru, unde hibrizii DEKALB continuă
să ne bucure cu performanţa lor. Dar, pentru că soarele s-a
retras încet și vântul răcoros (cam prea răcoros, aș spune) ne
împingea de la spate, am pornit cu toții spre Târgul Ieşilor,
ocazie cu care am mai aflat câte ceva din istoria locului.

preponderent sămânță DEKALB; peste 50% cu hibridul
DK Exstrom, dar și DK Expower și DK Imiron.
Cu o rotație de 4 ani, în asolament la ferma lui Cosmin
Micu există grâu, porumb, floarea soarelui și rapiță.
Câmpul se lucrează cu cei 10 angajați și utilajele din parcul
propriu: tractoare Fendt (de la 120 cp, la 360 cp), o combină
Lection 750 (460 cp), o semănătoare Vaderstad, un Horsh
și toată gama pentru prelucrarea solului. Dacă până acum
investițiile au mers în terenuri și utilaje, pe viitor, fermierul
dorește să construiască silozuri (cu o capacitate de 9000 t)
și să mai cumpere niște teren.

pe urma pașilor lui Eminescu sau a ciubotelor lui Creangă
nu erau prevăzute în agenda noastră, așa că mărim pasul
pentru a ajunge în Lunca Prutului, la ASTRA TRIFEŞTI,
societate condusă de Vasile Lungu, vechi partener al
companiei noastre.
În administrarea societății sunt peste 3000 hectare de teren,
iar producția este diversificată în culturi de porumb, grâu,
cartofi, viță-de-vie, fructe și legume. Pe lângă toate acestea,

Nu puteam părăsi Bucovina fără a face un scurt pelerinaj.
Mănăstirile Moldoviţa şi Suceviţa au avut porţile deschise
şi pentru noi.
Performanţele porumbului în Moldova, peisajele mirifice
ale zonei şi, mai ales, oamenii locului s-au constituit într-o
săptămână bogată în toate cele. După aceste zile petrecute
împreună, îndrăznesc să spun răspicat că suntem o echipă
unită, tehnică şi profesionistă, cu oameni dinamici şi
entuziaşti.
Mariana ENACHE
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Ce a fost mai întâi: bobul sau sămânţa?

T

- Scurt istoric al unei poveşti de succes în România -

ârgul este invadat de fel și fel de... să le zicem „legende”, mai documentate sau mai
de domeniul imaginației, despre prezența companiei Monsanto în România. Știm
cu toții, nu cred că mai e o noutate pentru nimeni, că orice poveste de succes își are
detractorii ei, dar importante sunt faptele, nu vorbele.
Prin urmare, vă prezentăm, pe scurt, istoricul producerii de sămânță de către Monsanto
în România.

1998: primul an în care Monsanto produce semințe de porumb
și floarea soarelui în România. Mihai Haraga, cel dintâi Director
de Producție al companiei, semnează primele contracte pentru
producerea de semințe de porumb pe 350 ha și 25 ha floarea
soarelui. Castratul și recoltatul se efectuau manual;
1999: lucrările de castrat și recoltat se efectuează manual. Pe lângă
porumb și floarea soarelui
se lansează și producția de
semințe de soia Roundup
Ready. Începe exportul de
semințe certificate;
2000: lucrările de castrat
și recoltat se efectuează
manual. Jumătate din
producție se exportă în
Europa. Începe activitatea
de cercetare;
2001: lucrările de castrat
și recoltat se efectuează
manual.
Echipa
de
producție se extinde. Din
întreaga producție, 60%
pleacă spre în Europa de
Est. Începe și exportul în
Europa de Vest;
2002:
în
premieră
românească, Monsanto
introduce castratul și
recoltatul mecanic la scară
largă; se importă primele
mașini de castrat Frema și
de recoltat Burgoin;
2003: se importă primele
semănători
Monosem;
Numărul
procentelor
destinate
exportului
ajunge la 70, din totalul
producției;
2004: doar 10 procente
ne mai despart de 100%
producție exportată în 15 țări europene;
2005: Monsanto decide să investească într-o fabrică nouă de
prelucrare semințe. Sunt achiziționate în acest scop 15 ha de
pământ la Sineşti, în județul Ialomița;
2006: 13 mai - Monsanto România obține autorizația de construcție
și se clasează pe locul 14 în „Top 20 exportatori ai României”.
Începe și producția de sămânță hibridă de rapiță;
2007: 13 august începe procesarea porumbului la Sineşti. Primul an
când Monsanto a depășit competitorul direct la producția totală de
semințe realizată în România;
2008: triplăm producția față de 2004. Continuă investițiile în
utilaje agricole și extinderea stației de procesare de la Sineşti. 14
octombrie - inaugurarea oficială a primelor capacități de procesare
a fabricii de la Sineşti;
2009: lansarea proiectului național de irigații. Dotăm fermierii
care produc semințe DEKALB cu pivoți și instalații liniare de
irigat moderne pe 1.500 ha. Construim două baze de mecanizare
destinate utilajelor proprii pentru semănat, erbicidat, tratamente
fitosanitare, castrat, eliminare forma-tată și recoltat în știuleți, la
Trifeşti (Iași) și Dropia (Brăila);

2010: continuă proiectul de irigații cu încă 1.200 ha. Atingem
primul milion de saci tratați și însăcuiți în stația de la Sineşti;
2011: continuă proiectul de irigat cu alte 1.300 ha. Ajungem la un
milion și jumătate de saci tratați și însăcuiţi în România;
2012: proiectului de irigații i se mai adaugă 1.100 ha. Cel mai dificil
an din punct de vedere
climatic; am realizat doar
50% din plan. Lansăm
proiectul de irigații cu
investiții în reabilitarea
infrastructurii vechi de
irigat pentru 2.000 ha.
Până la acel moment, s-au
realizat investiţii de 150
milioane de $, însemnând
achiziția terenului de la
Sineşti, construirea Stației
de Prelucrare Semințe,
utilaje, etc;
2013: un an deosebit
de bun. Se arată șansele
pentru
procesarea
și
însăcuirea a 3.1 milioane
de saci de porumb în
România, din care 75%
pentru export - cea mai
mare producţie de seminţe
de porumb realizată de
vreo
companie
într-o
singură ţară în Europa!
Continuăm
proiectul
de irigaţii cu 1.100 ha.
Finalizăm investiţiile în
infrastructură pentru cele
2.000 ha. Investim în
dublarea capacităţii celor
două staţii de mecanizare
de la Iaşi şi Brăila.
4 noiembrie – ceremonia
de extindere a capacității
Stației
de
Prelucrare
Semințe din Sineşti; o investiție suplimentară de 32 milioane $;
dublarea capacității la 3 milioane de saci, cea mai mare investiție
a companiei din România și din Europa în domeniu, cu ultima
tehnologie existentă în piață. Cel mai mare exportator de semințe
din România!
Prezent: Un an la fel de bun. Avem șanse să procesăm și să însăcuim
în România 3.2 milioane de saci de porumb (cu posibilitatea de
a însămânța 2.6 milioane hectare), din care 70% pentru export.
Finalizăm proiectul de irigații prin reabilitarea infrastructurii vechi
pe încă 1.100 ha în zona Iași. Lansăm sistemul Flaming, prin care se
creează decalaj artificial al rândurilor-tată prin arderea unui singur
rând de tată. România lider incontestabil în producerea semințelor
hibride de porumb convențional din Europa!
România implementează sistemul „aqua check” de monitorizare al
irigaţiilor pentru utilizarea cu responsabilitate a apei şi micşorarea
consumului acesteia. Se lansează şi IFS (Integrated Farming
System) prin care toate componentele agricole (material genetic de
top, cartarea şi bonitatea solului, semănători şi echipamente de precizie,
estimarea producţiilor prin satelit) sunt puse într-un singur sistem cu
scopul de a obţine producţii maxime şi de calitate.
Eugen DIACONU

T

Am încredere
în genetica DEKALB

ot românul se pricepe la fotbal și la
politică, cel puțin așa umblă vorba
prin popor. Tot peste un politician
cu oarece chemare, am dat și eu odată ce
am ajuns în ferma Danagri SRL din
comuna Traian, sat Silistraru, jud. Brăila,
înființată în 1996 de către ing. agronom
Bogdan Furfurică.

Fostul candidat la primăria comunei Traian (în 2012),
actual membru al PNL, mi-a dezvăluit că atracția pentru
politică a conștientizat-o imediat după finalizarea studiilor
liceale, în 1995. Dar orice pasiune a pălit, în cele din urmă,
în fața agriculturii.
Pe cele 1000 ha, dintre care 300 irigate, ale societății lui
Bogdan Furfurică există în asolament: porumb, rapiță,
floarea soarelui, soia, grâu, orz, sfeclă pe care le lucrează cei
25 de angajați ai SC Danagri SRL.
La începuturi, parcul auto consta în 10 tractoare U650 care
funcționau greoi sau aproape deloc. Acum, pe lângă toate
utilajele agricole necesare fermei în valoare de 1,5 milioane
euro, dl. Furfurică are asigurată și logistica, datorită celor
3 tiruri. În ultimii cinci ani, inginerul a investit în utilaje,
în stația de selectat, însăcuit, cântărit, în laborator și în
magazii cu o capacitate de stocare de 5.000 de tone.

Cum, când şi de ce v-aţi apucat de
agricultură?

Am crescut la țară și, chiar dacă am studiat întotdeauna
la oraș (Brăila), sufletul meu a rămas la sat. Am început
singur afacerea, la vârsta majoratului, cu terenul primit
de la bunici și cu un „capital minim” tot de la ei. Pe baza
unui credit, am cumpărat 7 vaci -se întâmpla în ´96 - și
în 2010 am ajuns la 200 de vaci în fermă. Între timp, am
renunțat la zootehnie pentru că mă suprasolicita și nu
ajungeam să dedic suficient timp familiei, mai ales fiului
meu, Alexandru (5 ani).

Dar nu şi la agricultură. Ce satisfacţii vă
aduce? Porumbul, să zicem, fiind prima

cultură menţionată în asolament...

După cultura de rapiţă, cea de porumb este preferata mea,
atât din punct de vedere tehnologic, cât şi economic.
(Dau din casă. Dl. Bogdan Furfurică obișnuiește să semneze
contracte „forward”, astfel încât își asigură profitul, indiferent
de fluctuațiile prețului din piață. De aceea, porumbul este
întotdeauna o cultură profitabilă în ceea ce-l privește).

Ce producţii obţineţi în mod curent?

Dacă discutăm despre porumb, producțiile medii pe
suprafețe mai mari de 150 de ha sunt de 9-10 tone, dar
rețineți că nu toată suprafața fermei este irigată. Mai vreau
să menționez vârfurile de producție de 17 tone atinse cu
hibrizii Max Tech din portofoliul DEKALB.

Când şi în ce context aţi descoperit
DEKALB?

Dintotdeauna am lucrat cu DEKALB; de pe vremea când
în portofoliul Monsanto exista și floarea soarelui. Nu mai
țin minte anul, dar am obținut cu hibridul Fly 3,5 t/ha în
condițiile agriculturii din ´98-2000. Am renunțat, temporar,
la colaborarea cu Monsanto anul trecut, din cauza unor
orgolii personale. Însă am revenit asupra deciziei și m-am
întors la compania dvs. în acest sezon, datorită ție. Te rog să
le spui colegilor să nu taie această precizare!

Şi ce aţi avut semănat?

La cultura porumbului, 80% din suprafaţă este cultivată
în mod normal cu hibrizi DEKALB. La anul însă, tot
porumbul va fi 100% DEKALB. Deja ştiu ce hibrizi să
aleg: DKC 5222, iar din categoria Max Tech vom avea la
Danagri DKC 5190 şi DKC 5007.

Avantajele hibrizilor noştri?

PRODUCTIVITATE (să scrii cu majuscule!), pierderea
rapidă a apei din bob şi faptul că tolerează densităţi mari.

Cu ce v-au convins hibrizii din gama HD
şi Max Tech?

Nu sunt chiar în temă referitor la această segmentare dar
am încredere în genetica DEKALB şi în departamentul
de cercetare.

Aţi recomanda DEKALB şi altor
producători? De ce?

Normal! Deşi, ce e bun ţin pentru mine, dar... aş recomanda.
Noi, fermierii, ne ajutăm întotdeauna cu informaţii
referitoare la hibrizi, soiuri, pesticide şi nu ezit să recomand
un hibrid bun de porumb sau de rapiţă.

Ce intenţii aveţi pentru următorul
sezonul agricol?

Să fim sănătoși, că planuri sunt destule!!! Mărim suprafața
de porumb, fiindcă rapița, din păcate, a ajuns în sol numai
pe jumătate din cât programasem (100 ha semănate, dintre
care 70 sunt cu DEKALB). De asemenea, vrem să montăm
sistem de irigat prin picurare pe o suprafață de 69 ha, iar parte
din această suprafață urmează să o încredințăm spre folosință
companiei dvs. pentru platforma de cercetare de la noi din
fermă. Mi-ar plăcea să mai cumpăr niște teren pe care să îl
integrez în sistemul de irigat. Și foarte mult mi-ar plăcea să
găsesc și niște timp pe care să-l petrec călătorind, alături
de prieteni.
Daniela OANCEA

Callam® - noua soluţie de erbicidare în cultura porumbului

Într-o cultură de porumb pagubele
provocate de buruieni sunt adesea cuprinse
între 30-70%. Condiţiile climatice ale
acestui an au favorizat acumularea unor
rezerve de apă suficiente pentru creşterea şi
dezvoltarea rapidă a buruienilor din cultura
de porumb.

Astfel, pentru protejarea culturii de
porumb este necesar să se execute lucrările
de erbicidare atât în preemergenţă cât şi în
postemergenţă.
În acest an, BASF propune
fermierilor
un
erbicid
postemergent
nou
pentru
cultura porumbului, Callam®,
pe bază de tritosulfuron, 12,5%
(erbicid sulfonilureic) şi dicamba
60%, recomandat împotriva
dicotiledonatelor anuale şi perene.
Tritosulfuronul blochează enzima
acetolactatsintază (ALS) ducând
la oprirea creşterii şi diviziunii
celulare a buruienilor sensibile.
Dicamba este un regulator de
creştere la nivel auxinic care
inhibă creşterea buruienilor prin
activarea diviziunii şi alungirii
celulare.

Callam® se aplică în doză de 0,3 – 0,4 l/ha
+ 1l/ha adjuvant până în faza de 4-6 frunze
ale culturii de porumb, iar buruienile trebuie
să fie în stadiul timpuriu de dezvoltare, cele
anuale 2-4 frunze, iar cele perene maxim
10 cm.

După aplicare, interacţiunea celor două
mecanisme de acţiune ale celor două
substanţe active, tritosulfuron şi dicamba,
duce rapid la apariţia simptomelor

pronunţate şi de durată, urmate de moartea
buruienilor.

La 3-5 zile după aplicarea produsului se
observă primele efecte ale tritosulfuronului:
oprirea creşterii şi evoluţiei buruienilor şi,
în special, lipsa de lăstari noi. Apoi, foarte
repede, buruienile sensibile îşi schimbă
culoarea devenind roşiatice sau gălbui, în
funcţie de specie. Dispariţia completă a
buruienilor survine după câteva săptămâni

de la aplicare, în funcţie de condiţiile de
mediu. Dispariţia buruienilor va fi mai
rapidă cu cât vremea este mai caldă şi mai
umedă.
Efectele substanţei dicamba, ofilirea,
răsucirea şi încreţirea tulpinilor şi frunzelor,
sunt vizibile la câteva ore de la aplicare.
În spectrul de combatere sunt incluse
şi buruieni greu de combătut, cum ar fi:
ştirul, loboda, iarba roşie, zârna,
susaiul, trei fraţi pătaţi, troscotul,
turiţa, hrişca urcătoare, muştarul
sălbatic, cornuţii, rocoina, volbura,
pălămida.
După
aplicarea
erbicidului
Callam®
concurenţa
dintre
cultura de porumb şi buruienile
dicotiledonate anuale şi perene
se opreşte, oferind culturii de
porumb posibilitatea de a se
dezvolta în vederea obţinerii unor
producţii ridicate.
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Formula progresului la InterAgro SRL Zimnicea: tinereţe + inovaţie

Păstrăm legătura cu DEKALB
Tânărul șef de fermă Eduard Alexandru Dumitrescu este
și un tânăr cap de familie, cu o vechime de ... 4 luni în
meseria de soț. Absolvent de Agronomie în 2010, inginerul
Dumitrescu se declară un mare amator de sport, la loc de
cinste aflându-se, evident, Regele Fotbal. Însă un loc special
în sufletul său de microbist tronează Craiova Maxima, cu
a sa legendară formulă: Ilie Balaci, Gică Craioveanu, Gică
Popescu, Cristian Chivu...

Bazele agriculturii le-a deprins din facultate, dar spune
că știa încă de pe atunci că nu e de ajuns. S-a ambiționat
și și-a zis că trebuie să profeseze. Și nu oricum, și nu
oriunde, ci la o mare companie. Configurația astrelor l-a
aspectat favorabil pe studentul nostru de atunci și se făcu
că InterAgro caută personal. A ajuns și actualul inginer
agronom la interviu și, mai mult, a și fost acceptat.
Din acest moment, a intrat în scena poveştii de viaţă a
lui Eduard Alexandru Dumitrescu zicala sa de căpătâi:
„Experienţa nu reprezintă ceea ce ţi se întâmplă, ci ceea ce faci
cu ce ţi se întâmplă.”...

„Iubesc porumbul”

M

- am prezentat la întâlnirea cu
Directorul
Departamentului
Agricol din cadrul InterAgro SRL
Zimnicea, dl. Vasile Lucu (58 de ani). Inginerul
agronom, în a cărui subordine se află 6 ferme
care însumează 17.000 ha, m-a înștiințat că
interlocutorul meu va fi, de fapt, un tânăr șef
de fermă (27 de ani), deoarece „la InterAgro
susținem tinerețea, implicit, inovația”.

Îmi declară fermierul, motivându-și mărturisirea prin
faptul că obține producții ridicate la porumb irigat,
sistem care chiar poate securiza cultura. Aceste producții
pe care le obține îi aduc o și mai mare satisfacție întrucât
sunt folosite integral în interiorul companiei și anume la
fabrica de bioetanol – cea mai mare din Europa. În ferma 1
Zimnicea, acolo unde este şef Ing. Dumitrescu, se obţin în
mod frecvent 12-14 t/ha.
Din cele 17.000 ha ale InterAgro SRL Zimnicea, 2000 ha
sunt gestionate de tânărul șef de fermă. Asolamentul de
aici este format din: porumb - 350 ha, grâu -700 ha, floarea
soarelui - 75 ha, rapiță - 75 ha și, mai nou, lucernă - 800
ha. Zilnic, îi „raportează” 10-15 mecanizatori, dar, funcție
de perioadă, per total suprafață administrată, în subordinea
Ing. Dumitrescu – de acum îi pot spune Alex, ne-am
împrietenit – intră 25-30 de mecanizatori.
La nivel de parc auto, în ferma 1 Zimnicea lucrurile stau
cam aşa: tractoare de 100-500 cp (30), utilaje pentru

pregătirea patului germinativ - combinator 18 m lăţime
(două), disc greu 10 m lăţime (trei), semănători de păioase
(de 18 m – una; de 12 m – una; de 6 m – patru), semănători
de prăşitoare pe 8 rânduri (5 cinci).

„Aşteptăm o producţie de peste
14 t/ha în loturile MaxTech”
„Prima dată, am văzut genetica DEKALB în loturile demo,
spune inginerul. Ulterior, le-am testat, pe scară mai mică,
în terenurile noastre după care am trecut la scară mare, în
câmpurile destinate comercialului. În paranteză fie spus,
de doi ani facem diverse platforme pe porumb și rapiță
împreună cu reprezentantul Monsanto de pe județ.
Acum avem pe sole mari hibridul DK 5276 (340 ha, cu o
densitate de 70.000 pl/ha) unde așteptăm o producție de
peste 14 t/ha. Admir hibrizii DEKALB, pentru că au o
rădăcină foarte bine dezvoltată care explorează un volum
mare de sol-pot. Se remarcă toleranța foarte ridicată
la secetă și arșiță și mai ales stay green-ul, ca să nu mai
amintesc și pierderea rapidă a apei din bob, rezistența la
frângere etc.
În platforma MaxTech, reprezentantul Monsanto a mers
pe o densitate de 89.000 pl/ha la cei 5 hibrizi care au primit
acest calificativ. O să recoltăm și o să cântărim producția,
iar rezultatele vor fi făcute publice. Așa încât atât noi, cât și
alți fermieri vom putea alege hibrizii funcție de rezultatele
obținute. Vreau doar să subliniez că anul acesta nu am
irigat cultura de porumb fiindcă, după cum ştim, a irigat
bunul Dumnezeu - de la semănat şi până în acest moment
avem peste 250 l/mp!
Ne-am propus deja să păstrăm legătura cu DEKALB cel
puţin în ferma 1 Zimnicea şi să mărim suprafaţa cu hibrizii
din portofoliul Monsanto; mai ales după ce vom recolta
platforma MaxTech”.
Mult succes, Alex!
Dan-Mihai STROE

Eficientizarea fertilizării cu îngrăşăminte solide

La noi, practica agrotehnică în privinţa fertilizării la
porumb s-a axat pe 3 strategii diferite:
• aplicare prin împrăştiere a unor cantităţi de nutrimente
N, P şi K din ce în ce mai reduse, la pregătirea patului
germinativ, mult sub cerinţele unei producţii ridicate;

• fertilizarea aproape doar cu AZOT sau doar produse cu
N şi P, renunţându-se în primul rând la potasiu şi s-a redus
drastic aplicarea de fosfor;

• aplicarea îngrăşămintelor complexe pe rând (localizat)
odată cu semănatul în cantităţi diminuate faţă de
fertilizarea prin împrăştiere.
Aceste tipuri de fertilizare pot fi eficiente pentru reducerea
costurilor, dar adevărul tehnic este altul.
CANTITĂŢI REDUSE DE NPK

Necesarul de nutrimente pentru a obţine o producţie
anume rămâne constant. Prin reducerea cantităţii de
fertilizant reduce, de fapt, producţia.

Aplicarea fertilizanţilor doar prin împrăştiere, la pregătirea
terenului, va întârzia planta în dezvoltare. Recomandăm, în
cazul fosforului şi al potasiului, să se realizeze o fertilizare
de bază în toamnă, urmând ca nutriţia cu N, S, Ca, Mg şi
microelemente să se realizeze la semănat şi în vegetaţie.
FERTILIZAREA PREPONDERENTĂ CU AZOT

Se va crea un dezechilibru în nutriţia plantei: e nevoie şi
de FOSFOR (dezvoltare radiculară), POTASIU (circuitul
apei în plantă şi responsabil în cazul unui stres hidric

frecvent întâlnit în România), SULF (sinteza proteică şi
asimilare azot), MAGNEZIU (fotosinteză), CALCIU
(rigiditate pereţi celulari şi dezvoltare radiculară), ZINC
(germinaţie), BOR (fructificare). Va rezulta o plantă bine
dezvoltată vegetativ dar fără rădăcină, mult mai sensibilă la
boli şi mai predispusă la stresul hidric, deci cu o producţie
limitată chiar dacă doza de N aplicată a acoperit necesarul.
FERTILIZAREA PE RÂND

Planta va consuma mult mai uşor şi mai rapid aceste
elemente, dar avantajul este pierdut din cauza reducerii
cantităţilor aplicate pe ha. Acest tip de fertilizare va avea
ca efect dezvoltarea inadecvată a sistemului radicular.

Farm Progress sau despre depășirea limitelor

Dezavantajul: nu va explora, prin rădăcină, solul în căutarea
de alte nutrimente şi mai ales de APĂ.
Varianta alternativă acestor tipuri de fertilizare propusă
de TIMAC AGRO:

Aplicarea de NPK la pregătirea patului germinativ (ideal,
aplicarea de P şi K în toamnă, N la semănat) prin împrăştiere
urmând ca la semănat să se aplice, ultralocalizat lângă
sămânţă, produsul TIMAC AGRO PHYSIOSTART.
Acesta este un biostimulator micro-granulat solid (N, P,
S, Ca, Zn) cu efect principal asupra dezvoltării radiculare
primare. Prin această variantă combinată se asigură: un start
bun al culturii şi o rădăcină bine dezvoltată, care va explora
mai bine solul în căutarea de APĂ şi NUTRIENŢI din
fertilizarea de bază sau din sol.
Fotoexplicaţii:
Locaţia - Cărpiniş jud. Timiş, platforma Monsanto
FARM PROGRES 2014); diferenţe de ramificaţie şi de
dezvoltare radiculară de min 10-15 cm între sola fertilizată
cu PHYSIOSTART şi cea MARTOR (tehnologia,
exceptând aplicarea suplimentară a produsului TIMAC
AGRO, fiind identică pe ambele sole în privinţa hibridului,
perioadei de semănat, fertilizării cu îngrăşăminte solide,
altor tratamente).

A

trecut mai bine de o lună de când
s-a terminat și ediția din acest an
a evenimentului Farm Progress,
suficient timp pentru a trage linie și a vedea ce a
fost bine și ce se poate îmbunătăți în 2015.
Deși a fost ediția a șaptea, totul a fost guvernat de 8, cifra
perfecțiunii. Nu are nimeni pretenția că a atins perfecțiunea,
dar nădăjduim să ne perfecționăm de la un an la altul.
De departe (și, mai ales de sus) s-a remarcat câmpul,
amenajat în forma simbolului infinitului (un 8 răsturnat);
reinterpretare în teren a potențialului hibrizilor DEKALB
din gamele MaxTech și HD ale căror producții pot fi…
infinite, dacă se respectă verigile tehnologice.
Fermierii care au avut încredere în genetica DEKALB și
au testat-o în câmpurile proprii, s-au convins că dublarea
producțiilor medii la hectar în cultura porumbului nu e
doar un slogan. Cum recoltările sunt în toi, pe baza datelor
centralizate până acum vă putem spune că producțiile
medii la hectar în cazul hibrizilor MaxTech se situează în
jurul a 15 tone, dacă ne raportăm la porumbul irigat sau

12.5 tone, în cazul celui neirigat. Tot în jurul acestor cifre
se situează și producțiile medii la hectar –13 t/ha – pentru
hibrizii din gama HD, așadar cei care nu au beneficiat de
nici un fel de suplimentare a aportului hidric.
Au fost patru (jumătate din 8) zile intensive la Slobozia,
pe aria fermei Somalex a dlui Alexandru, gazda noastră
pentru prima oară. Și alte patru zile intensive, la început de
septembrie, la Cărpiniș (jud. Timiș) în ferma dlui Popescu,
Semislend. De fapt, seri, fiindcă odată cu ediția aceasta, am
mutat evenimentul pe înserat.
Cei aproximativ 2.400 de vizitatori (multiplu perfect al lui
8) au parcurs tehnologia porumbului de la A la Z, în cele
trei module (un 8 în secţiune verticală) din fiecare locaţie.
Au văzut:
• metode de conservare a apei în sol (pentru rapiţă
– la momentul desfăşurării evenimentului era plină
campanie de semănat la această cultură)
• prezentări de utilaje şi lucrări de pregătire a solului –
John Deere
• tratamentul sămânţei cu Force 20
• noutăţi în tehnologia producerii de sămânţă
• sistemul de irigare prin picurare – IPSO Agricultură
• produse pentru protecţia plantelor – BASF

• diferite variante de fertilizare – Timac Agro
• avantajele folosirii erbicidului Roundup Energy
• experienţe cu diferiţi hibrizi DEKALB pe densităţi,
epoci de semănat, irigaţi sau nu şi au participat cu
interes la drive-testul oferit de către Toyota.
Noi am aflat la cald impresiile vizitatorilor noștri, le-am
ascultat sugestiile și vom încerca să le punem în practică
odată cu pachetul de soluții pe care le oferim clienților
noștri. Un alt punct de atracţie l-au constituit, seară de
seară, momentele artistice pliate pe specificul zonelor din
care proveneau vizitatorii, dar și tradiționalele tombole cu
premii.
Farm Progress 2014 s-a văzut și în presă fie datorită
jurnaliștilor porniți pe „Drumul sămânţei” ajunși și în
câmpul din Slobozia, fie datorită celor veniți să ia pulsul
evenimentului direct de la Cărpiniș.
Pe scurt, Farm Progress 2014 a fost o lecţie deschisă pe care
ne-am oferit-o reciproc şi din care toţi avem ce învăţa, fie
organizatori, fie participanţi.
Vă mulţumim şi vă aşteptăm la Farm Progress, ediţia 8!

Irigarea
prin picurare

către Romeo Drăgan, Specialist Irigaţii
în cadrul IPSO Agricultură. Eficiența și
simplitatea acestora, ușurința în instalarea
și dezinstalarea sistemului, modul de
operare facil și prezentarea rezultatelor
obținute în urma proiectelor avute în 2013
în ferme din diferite zone ale României
la cultura porumbului au făcut ca această
nouă tehnologie de irigare să trezească
interesul fermierilor care au solicitat deja
proiecte pentru anul 2015.

Amplasat în platforma de prezentare a
hibrizilor DEKALB, sistemul de irigare
prin picurare distribuit de către IPSO
Agricultură a demonstrat încă o dată în
fața fermierilor invitați în cadrul Farm
Progress 2014, avantajele folosirii acestuia
la cultura de porumb.

Deși anul 2014 a fost un an de excepție
în privința precipitațiilor, totuși sistemul
de irigare prin picurare a fost utilizat
în perioadele în care acestea nu au fost
prezente. Am putut astfel demonstra ce
reprezintă o asigurare permanentă a apei în
cantitatea necesară. Rezultatele pe care le
preconizăm în acest an sunt de minimum
17-18 tone porumb la hectar.

Instalate la o distanță de 1,4 m între
rânduri benzile de picurare au asigurat pe
întreg ciclul de vegetație cantitatea de apă
necesară pentru cultură. Microclimatul
creat de umiditatea permanentă în sol și
la nivelul acestuia a ajutat la realizarea
polenizării în cele mai bune condiții.
Sistemul de irigare prin picurare distribuit
de către IPSO Agricultură a atras atenția
fermierilor prin utilizarea acestuia în loturi
cu densități mari și foarte mari (minimum
80.000 pl/ha), prin flexibilitate - putând fi
instalat pe suprafețe diferite ca dimensiune,
prin formă, prin înclinație a pantei și prin
faptul că poate fi aprovizionat cu apă din

Echipa Monsanto

diverse surse precum pânza freatică, ape de
suprafață, canale de irigație etc.
Un aspect foarte important al irigării prin
picurare îl reprezintă furnizarea cantității de
apă pierdute zilnic prin evapotranspirație.
Este singurul sistem de irigare care poate

rezolva acest aspect livrând în fiecare zi apa
pierdută. Astfel, plantele nu intră în stres
hidric și își continuă dezvoltarea într-un
mediu propice de creștere.
Componentele sistemului de irigare prin
picurare au fost prezentate detaliat de

Vă așteptăm cu interes și în cadrul
platformelor DEKALB MaxTech irigate
cu sistemul prin picurare distribuit de
către IPSO Agricultură, pentru a observa
împreună aceste producţii!
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