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MAX TECH dezlănţuie potenţialul
Echipa DEKALB vă provoacă, în această primăvară, să vă depăşiţi barierele!
Să gândiţi mai îndrăzneţ!
Împreună, să ne depăşim performanţele!
Să ne definim noi standarde!
MAX TECH, conceptul propus de noi, vrea să fie piatra de temelie a unor astfel de noi începuturi.

D

in conversaţiile noastre cu fermierii,
ştim că productivitatea produselor
este una dintre dorinţele la care
nu se face rabat. Mai ştim însă că această
productivitate se raportează la un anume
standard: 10-12 tone producţie stas la
porumb. Am vrut să aflăm de la colegii noştri
amelioratori dacă produsele noastre pot
depăşi aceste limite
şi am aflat că da. Am
întrebat apoi dacă
produsele noastre
pot crea noi standarde de
productivitate şi am aflat
că există, în cadrul
companiei, germoplasmă
capabilă să ajungă la
producţii de peste 20
t, dar trebuie atent
selecţionată şi ajutată.

acest pachet de gene responsabile pentru
producţiile mari.

Din mult, în mai mult
Bineînţeles că hibrizii MAX TECH au nevoie
de un ajutor esenţial în călătoria

Aşa am creat acest
concept de MAX TECH
care înglobează hibrizi
capabili să ajungă şi în
România la producţii
de 20 t, în anumite
condiţii. Ştim că
potenţialul de
producţie este
dat de gene. Mai
ştim că există hibrizi
care, indiferent de cantitatea
de îngrăşăminte administrate sau
de normele de irigat sau densităţile
crescute, limitează potenţialul acestor gene.
Este important să înţelegem care sunt factorii
limitativi interni care blochează la un moment
dat productivitatea; amelioratorii noştri ne-au
propus să dăm startul provocării noastre cu
câţiva hibrizi din portofoliul DEKALB care
suportă densităţi peste medie, mai precis: care
nu limitează producţia în jurul densităţilor
de 70.000 sau 80.000 de plante/ha; care
folosesc foarte eficient resursele de fertilizare
administrate; care au în bagajul lor genetic

lor spre 20 t. De fermieri binevoitori care
să-i asiste pe acest drum destul de anevoios,
dispuşi să investească mai mult în resurse, dar
care, la sfârşit, vor fi răsplătiţi.
În 2014, le propunem fermierilor din România
această nouă provocare. Avem deja 5 hibrizi
„pregătiţi” să revoluţioneze producţiile: DKC
4490, DKC 4717, DKC 4795, DKC 5190 şi
DKC 5007.

Povestea lor, ca şi în cazul hibrizilor HD,
porneşte din câmpurile de selecţie, acolo unde
specialiştii DEKALB au identificat şi izolat
plantele care să conţină genele de interes.
În reţeaua de testare, am observat că aceşti
hibrizi, faţă de alţii din aceleaşi grupe de
maturitate, nu-şi reprimă producţiile
la un anumit nivel de
densitate. Dimpotrivă, sunt
capabili să crească producţia
proporţional cu numărul
de plante. Tot din testele
comparative, am constatat
că hibrizii respectivi sunt
capabili să valorifice
mult
mai
bine
elementele chimice
din
fertilizările
aplicate; „apetitul”
crescut regăsinduse în producţii
mărite, faţă de
martor.După aceste
teste în reţeaua
internă, am trecut la
probarea din punct
de vedere comercial
în câmpurile din ţară
şi hibrizii au confirmat
sporurile considerabile
de producţie.
O prezenţă
esenţială şi
constantă trebuie
să fie apa. Conceptul
MAX TECH se adresează mai ales fermierilor
care pot iriga sau care beneficiază de aport de
precipitaţii destul de consistent. La final, când
tragem linie, aceşti hibrizi vor răsplăti nu doar
investiţiile, ci vor asigura profit considerabil.
Să dezlănţuim împreună potenţialul!
Să trasăm noi orizonturi producţiilor la
porumb!
Octavian CHIHAIA

În pas cu inovaţia

O senzație care îi place
și inginerului agronom
Nelu Din, de la
InterAgro SA,
Directorul punctului
de lucru din Alexandria,
atunci când drumurile îl
poartă printre culturile de
orz, grâu, rapiță, floarea
soarelui, porumb...
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Porţi deschise la
Sineşti!

La staţia de procesare seminţe
de la Sineşti, am decis să
continuăm proiectul Porţi
deschise şi în această primăvară
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Roundup Energy erbicidul cu efect
imediat

Buruienile au răsărit anul
acesta mai repede pe
suprafeţele ce urmează să
fie însămânţate cu Floarea
Soarelui şi porumb.
Acest context face ca
Roundup Energy să fie soluţia
ideală pentru combaterea lor
eficientă!
Pag. 2
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Batem palma pentru

BARTER?

Urmare a recesiunii economice prin care
trecem, barterul este o operaţiune care
creşte, generează volume de vânzări şi
colectează bani.
Cum putem îmbrăţişa această tendinţă şi
cum o putem face în avantajul nostru?
În primul rând trebuie să înţelegem
fenomenul. Apoi, să ne dorim acest lucru şi,
de asemenea, să ajutăm la crearea cadrului
legislativ.

ERBICIDUL
cu efect
imediat

D

in cauza volumului de precipitaţii şi a temperaturilor
ridicate, buruienile au răsărit anul acesta mai repede pe
suprafeţele ce urmează să fie însămânţate cu Floarea
Soarelui şi porumb.

Mulţi manageri şi oameni de afaceri încă
au rezerve - dacă este o strategie bună sau
nu. Dar tot mai mulţi consideră că merită
încercat, mai ales după demonstraţia de
forţă făcută de Pepsi Cola care a acceptat
„plata” cu vodka Stolichnaya, atunci când
a decis să intre pe piaţa din Rusia. Deci,
dacă se vrea, se poate! Aşa apar şi beneficii
care altfel nu ar fi existat.
Banii sunt un bun din ce în ce mai greu
de generat, iar reglementările sunt tot mai
stricte.
Barterul oferă oportunităţi de reducere a
costurilor, de dinamizare a afacerilor şi
reducere a riscurilor.
În Monsanto, mai ales în America de
Sud, barterul este folosit pe scală largă;
Monsanto Argentina colectează, anual,
350 milioane dolari americani datorită
barterului.
Monsanto vinde seminţe şi produse
chimice şi cumpără de la fermieri cereale
pe care le revinde pe piaţa internaţională.
Ce primesc fermierii în urma acestui
schimb?
Cel mai bun preţ al pieţei, dacă vânzarea
este „spot” (adică vânzare imediată din
stoc), iar dacă vânzarea este „futures” (adică
livrarea mărfii se va face peste câteva luni)
au acces la instrumente derivative (opţiuni
call sau put), prin intermediul Monsanto,
care oferă oportunitatea unui preţ minim
garantat sau flexibilitatea de fixare a
preţului în orice moment până la recoltare
- deci un complex de servicii benefice
pentru fermier.
Acest lucru este posibil acolo deoarece
pieţele sunt reglementate.
De exemplu, în Argentina, BURSA DE
CEREALE funcţionează!
Are rol de regulator de piaţă, oferă acces
la instrumente derivative, tranzacţiile sunt
transparente, iar disciplina jucătorilor
există.
Acest lucru poate fi posibil şi în România.
De ce anume este nevoie?
Crearea unei BURSE DE CEREALE!
Este mai mult decât necesară în România.
E posibil, dacă toate organizaţiile
profesionale interesate îşi unesc eforturile
şi participă împreună la acest proiect:
asociaţiile fermierilor, ale traderilor de
cereale, companiile producătoare de
seminţe, băncile etc.
România merită BURSA DE CEREALE!
Este posibil!
Iulian NIŢU
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Acest context face ca Roundup Energy să fie soluţia ideală pentru
combaterea eficientă a buruienilor fie singur sau în amestec cu
alte erbicide peliculare.
Avantajul lui Roundup Energy 450g/l cu Tehnologia Transorb
constă în intervalul redus de cultivare; în situaţia prezentă, la
numai 24 de ore - dacă vizăm buruienile anuale - şi 4 zile –
dacă le vizăm pe cele perene - putem lucra mecanic solul, efectul
erbicidului fiind garantat.

este superioară, ceea ce duce la o eficienţă superioară lui Roundup
360g/l.
Aceste avantaje aduc cu sine reducerea costurilor cu carburantul
şi scurtarea perioadei dedicate semănatului.
Dacă se foloseşte sistemul minim de lucrări (minimum till),
după semănat se poate aplica Roundup Energy, împreună cu
un pelicular, efectul asupra buruienilor răsărite fiind imediat, iar
pelicularul va combate buruienile care vor răsări ulterior.
Datorită formulei, Roundup Energy este compatibil cu
majoritatea erbicidelor peliculare existente în piaţă.

De asemenea, viteza de translocare a substanţei active în plante

IPSO Agricultură
irigarea prin picurare

Bogdan SOARE

Hai la semănat!
Valorificarea eficientă a resurselor naturale pentru cultura porumbului, în
vederea obţinerii unor producţii rentabile economic, impune o zonare riguroasă
a hibrizilor cultivaţi, în funcţie de cerinţele lor biologice şi resursele climatice.

Ţinând seama de interacţiunea complexă între resursele climatice, organizarea
producţiei, modul de recoltare şi de faptul că hibrizii se diferenţiază atât prin
periodicitate, cât şi prin reacţia specifică faţă de acţiunea condiţiilor nefavorabile
de mediu, este important ca în fiecare fermă să fie cultivate cel puţin două-trei
tipuri de hibrizi.

P

rincipalul criteriu pentru zonarea
hibrizilor de porumb este reprezentat
de constanta termică, care se obţine
prin însumarea temperaturilor mai mari
de 10°C pe întreaga perioadă de vegetaţie.
Fermierul trebuie să mai ţină cont şi de:
potenţialul de producţie şi stabilitatea
acesteia; precocitate şi viteza de pierdere
a apei din bob; rezistenţă la frângere şi
cădere; toleranţă la arşită şi secetă, precum
şi la boli şi dăunători. Importanţa fiecărei
caracteristici va fi diferită de la o regiune la
alta, de la o fermă la alta, de la o solă la alta,
în funcţie de necesităţile şi posibilităţile
fiecărui fermier.
Ciclul de vegetaţie al unei plante începe
cu sămânţa. Sămânţa este considerată
sănătoasă dacă este:
- hibridă şi certificată
- din generaţia F1
- liberă de agenţi patogeni care se pot găsi
pe suprafaţa sau în interiorul acesteia.

controlului dăunătorilor care pot produce
pagube însemnate.
În această etapă cei mai periculoşi dăunători
sunt: răţişoara porumbului (Tanymecus
dilaticollis), viermii sârmă (Agriotes spp.) şi
viermele vestic al rădăcinilor (Diabrotica
virginifera virginifera). Pagube însemnate
pot fi produse şi de alţi dăunători ca:
musca suedeză (Oscinella frit) sau buha
semănăturilor (Agrotis segetum) etc.
Măsurile
agrotehnice
şi
rotaţia
corespunzătoare a culturilor duc la
diminuarea populaţiilor de dăunători, iar
distrugerea buruienilor are ca efect scurtarea
duratei de viaţă a adulţilor şi a înmulţirii
acestora. Prin urmare, recomandăm:
evitarea monoculturii sau alte plante
premergătoare care au dăunători comuni
sau pot fi plante-gazdă pentru aceştia
(floarea soarelui, sfecla de zahăr, fasole,
soia, sorg etc.); monitorizarea câmpurilor
cu ajutorul capcanelor feromonale pentru a
se putea interveni cu tratamente curative în
perioada de vegetaţie la atingerea pragului
economic de dăunare cu produse sistemice
şi de contact recomandate de CODEX;
semănatul în epocă şi fertilizarea optimă
pentru o bună dezvoltare a aparatului
foliar (stadiul de 5-6 frunze) şi a sistemului
radicular, pentru ca pagubele produse de
Tanymecus şi Diabrotica să fie mai mici.
În ceea ce priveşte semănatul, ca verigă
tehnologică primordială în cultură, dorim
să subliniem câteva aspecte, care, neglijate,
pot duce la diminuarea producţiei.

Bazându-ne pe experiența anilor
trecuți probabil că nici anul acesta
necesarul de apă din precipaţii nu
va fi suficient. După cum știm cu
toții pentru a atinge potențialul
de producție scontat este nevoie
să asigurăm culturii de porumb inputuri de calitate,
tehnologia și umiditatea
corespunzătoare.
Prin proiectul MAX TECH,
iniţiat de Monsanto, împreună
cu IPSO Agricultură vrem să vă
arătăm că a ajunge la 20 tone/ha
nu este imposibil.

IPSO Agricultură va demonstra că
sistemul de irigații prin picurare
John Deere WATER, prezent deja
pe piața românească, este eficient și
la cultura de porumb.
În cadrul platformei MAX TECH,
sistemul John Deere WATER contribuie la obținerea producțiilor mari prin:
asigurarea necesarului de apă pe tot
parcursul ciclului de vegetație, în doze
exacte în funcție de nevoia de umiditate
a culturii în diferitele faze de creștere.
Discutăm despre agricultura de precizie.
În cazul irigațiilor prin picurare reducem
pierderile de apă (evapotranspirație și
scurgere în profilul solului) prin:
• administrare directă la rădăcina plantei;
• asigurarea cantităţii necesare printr-o
atentă monitorizare a umidităţii din sol,
corelată cu regimul de precipitaţii.
În această situaţie aplicarea udărilor doar
pentru „supravieţuire” sau „salvare” a culturii nu va mai fi necesară.

Cum se poate ajunge la o astfel de
producţie?
Răspunsul: tehnologia recomandată
prin proiectul MAX TECH.
Conceptul presupune utilizarea
hibrizilor DEKALB cu potențial
mare de producție, pe un teren
pregătit corespunzător, fertilizarea IPSO Agricultură alături de partenecu îngrășăminte de înaltă calitate și rii săi vă invită să „numărăm împreună
aplicarea produselor de protecția bobocii”!
plantelor. Cumulați, acești factori pot
duce la producții de 20 t porumb/ha,
cu condiția unei irigări corecte și eficiente a culturii.

Răsărire uniformă

Epoca optimă
Temperatura solului este indicatorul
care determină momentul optim pentru
începerea semănatului. La o adâncime de
10 cm, aceasta trebuie să fie de 8-10°C
dimineaţa (ora 07:00), iar vremea în curs de
încălzire. Acest moment diferă în funcţie
de zonă după cum urmează:

Răsărire neuniformă
Primăvara trebuie avut în vedere şi controlul
dăunătorilor.
Comisia Europeană, în baza Deciziei
nr.
485/2013,
suspendă
utilizarea
a trei substanţe active din grupa
neonicotinoidelor şi anume, clotianidin,
imidacloprid şi tiametoxam. De la această
regulă sunt exceptate cerealele de toamnă
care, cel puţin temporar, mai pot beneficia
de tratamentul sămânţei cu insecticide din
această grupă.
Firmele de protecţie a plantelor nu au
găsit, până la acest moment, soluţii pentru
înlocuirea tratamentului la sămânţă cu
neonicotinoide, motiv pentru care fermierii
trebuie să aibă o atenţie sporită asupra

- 1-20 aprilie în vestul şi sudul ţării,
Dobrogea şi sudul Moldovei;
- 15-20 aprilie în Transilvania şi centrul
Moldovei;
- 20-30 aprilie în zonele subcarpatice şi
nordul ţării (poate fi prelungită în prima
decadă a lunii mai).
Calendaristic, semănatul porumbului nu va
începe mai devreme de luna aprilie, chiar
dacă în sol sunt 8-10°C. Însămânţatul mai
devreme nu este benefic, deoarece perioada
până la răsărire se prelungeşte şi duce
adesea la putrezirea sămânţei în sol, răsărire
eşalonată, plante rare şi întreaga cultură
poate fi acoperită de buruienile care cresc
înaintea porumbului.
Semănatul timpuriu, dar în intervalul
epocii optime, asigură umiditatea necesară
încolţirii, iar răsărirea are loc în timp scurt.
Pentru fiecare zi câştigată la răsărire, se
grăbeşte cu două zile apariţia paniculelor şi
a mătăsii reducându-se, astfel, perioada de
vegetaţie.
Întârzierea semănatului nu este favorabilă

Porumb semănat în sistem conservativ
din cauză că solul se usucă repede la
suprafaţă, multe boabe nu încolţesc sau
încolţesc eşalonat şi etapa de înflorire –
fecundare este împinsă în perioada cu
temperaturi ridicate şi umiditate relativ
mică a aerului, situaţie care duce la creşterea
procentului de plante sterile şi, automat, la
scăderea şi întârzierea producţiei. De dorit
ar fi ca întreaga suprafaţă cu porumb din
fermă să fie semănată în 5-6 zile.
Semănatul începe de regulă cu hibrizii
timpurii şi se încheie cu cei tardivi, însă,
trebuie să se ţină cont în primul rând de
particularităţile hibridului. Astfel, prima
dată vor fi semănaţi hibrizii cei mai
rezistenţi la temperaturile scăzute din
primăvară („cold test” bun), cu o vigoare
bună la răsărire, iar amplasarea lor se va face
pe soluri cu textură uşoară, care se zvântă
mai repede.
În sistemul conservativ de lucrare a solului
(„minimum tillage”), semănatul se va face
cu până la două săptămâni mai târziu decât
modul convenţional de lucrare a solului
(arătură), deoarece solul cu umiditate
ridicată se încălzeşte mai greu, iar resturile
vegetale de la suprafaţă (mulci) îl protejează
de radiaţiile solare.
Uniformitatea semănatului (distanţa între
rânduri, plante pe rând şi adâncimea)
asigură producţii mari şi sigure de porumb,
respectiv profitul pentru fermier.
Distanţa între rânduri
Spaţiile dintre rânduri şi cele dintre
plantele pe rând trebuie să permită o
bună aerare (pentru a facilita polenizarea)
şi multă lumină (care să favorizeze
procesul de fotosinteză şi umplerea
boabelor). O distanţă prea mare nu asigură
protecţie suficientă a solului şi conduce
la îmburuienare. La distanţe prea mici,
frunzele inferioare au un randament
fotosintetic scăzut, în lan se accentuează
protandria şi se reduce conţinutul de
proteină din boabe.
O distanţă de 70-75 cm între rânduri şi de
20-25 cm a plantelor pe rând, asigură buna
ventilaţie şi cantitatea de lumină care să le
permită tuturor frunzelor să rămână verzi
până la maturitate.
În cazul suprafeţelor irigate prin brazde,
se recomandă semănatul la 80 cm între
rânduri, în vederea realizării în condiţii
bune a brazdelor şi a udărilor.
Densitatea, condiţie de bază
Recoltele mari depind de densitate, factor
tehnologic de bază.
Densitatea optimă a plantelor variază
în funcţie de hibridul cultivat, de
aprovizionarea cu apă, fertilitatea solului şi,
nu în ultimul rând, de tehnologia aplicată
(irigat sau neirigat, distanţa între rânduri şi
între plante pe rând).
Densităţile
recomandate, în
urma
experienţelor avute de-a lungul timpului la
neirigat, sunt:

• Hibrizi timpurii 65.000-70.000 plante
recoltabile la hectar
• Hibrizi semi-timpurii şi semi-tardivi
60.000-65.000 plante recoltabile la hectar
• Hibrizi tardivi 55.000-60.000 plante
recoltabile la hectar.
În cazul unui regim de apă adecvat,
densităţile recomandate se pot mări cu
5-15 mii de plante/ha, în funcţie de grupa
de maturitate şi particularităţile hibrizilor,
corelate cu tipul, cantitatea de îngrăşăminte
folosite şi tehnologia din fermă. Densitatea
minimă se realizează în condiţiile unei
rezerve reduse de umiditate în sol şi a
unui nivel de fertilizare scăzut. Densităţile
menţionate se referă la numărul de plante
recoltabile. În condiţii nefavorabile de
climă şi sol, norma de sămânţă semănată,
va fi cu 10-15% mai mare.
Grade de adâncimi
În funcţie de textura solului şi gradul de
aprovizionare cu apă la data semănatului,
adâncimea de semănat variază. Astfel,
pe solurile grele, cu textură argiloasă,
adâncimea de semănat va fi de 4-6 cm, iar
pe terenurile uscate în stratul superficial de
sol şi cu textura uşoară, nisipoasă, va fi de
5-7 cm.
O sămânţă semănată prea adânc va avea
un număr redus de rădăcini adventive,
reducându-se spaţiul lateral de nutriţie.
Semănatul la suprafaţă reduce numărul
de rădăcini profunde, respectiv spaţiul
de nutriţie pe adâncime. Într-un sol bine
alimentat cu apă, suprafaţa de absorbţie a
rădăcinilor este de 1,2 ori mai mare decât
suprafaţa părţii aeriene a porumbului.
O atenţie sporită se acordă uniformităţii
adâncimii de semănat, pentru ca plantele
să răsară concomitent; în caz contrar,
întârzierile la răsărire, faţă de alte plante
vecine, duc la o creştere a plantei sub media
culturii şi, automat, la scăderea potenţialului
productiv.
Pentru ca semănatul să fie eficient şi,
în final, să obţinem producţia scontată,
recomandăm efectuarea lucrării cu
semănători pneumatice de precizie pentru
plante prăşitoare.
Este indicat ca semănatul să se facă la
viteze mici (a unui om păşind în spatele
semănătorii); la viteze mari, apare efectul
de patinare de unde rezultă neuniformitatea
plantelor pe rând, problemă care
reduce semnificativ producţia. Precizia
semănatului înseamnă pierderi minime de
plante şi un control excelent al adâncimii de
semănat şi al distanţei între rânduri.
Pentru rezultate bune la recoltare, trebuie
respectate toate cerinţele agrobiologice,
în caz contrar, performanţele hibridului
de porumb vor fi sub potenţialul lui de
producţie.
Mariana ENACHE
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Mamele-fermier
din raza de acţiune DEKALB
O companie… „Agroselect”a

Doamna ing. agronom Ştefania
Cealera este administratorul
SC Agroselect din comuna
Oltina (jud. Constanţa) şi
lucrează pământul din 2004.
A început cu 75 ha care,
între timp, au devenit 1400.

L

ucrează împreună aproape 5100 ha de pământ în Dobrogea, dar

adevărata comoară o au acasă – zece copii. Fie şi numai pentru că sunt

De 3xAgro

mame (sau pe cale de a deveni) şi tot merită tot respectul! Dar mai sunt şi

Pe jumătate eco

cultivatoare de DEKALB. Jos pălăria, în faţa doamnelor-fermier independente,
cu realizări şi obiective de viitor, pe care Monsanto le-a sărbătorit în această
lună dedicată femeilor prin intermediul proiectului „Florile Dobrogei”.

Pe 7 martie, le-am înmânat doamnelor (şi domnişoarelor viitoare administrator
de fermă) mărţişoare personalizate, am făcut schimb de idei, impresii…

ne-am cunoscut mai bine cu (de la stânga, la dreapta): Ştefania Cealera
(SC Agroselect), Refinas Aedin (II Aedin Vildan), Iuliana Spilcea (II

Spilcea Marius) şi Valeria Penu (SC Agrozoo Promise), Emilia Călin (SC
Agrocorema), Corina Călin (SC Agroceres).

Doamna ing. agronom este
însă şi mama unei fetiţe căreia
îi dedică timpul liber, atunci
când nu este prinsă cu pescuitul
sau arta culinară. Dar cum
activitatea în fermă îi solicită
destul de mult prezenţa şi
energia, doamna ing. agronom
şi-a trasat şi un plan de acţiune
cu raza medie de acţiune: înfiinţarea de solarii cu legume; cultivarea viţei-devie şi achiziţionarea de noi terenuri agricole pentru maximizarea profitului.

Corina Călin (economist şi viitoare mămică), Emilia
Călin (economist şi mama unei fetiţe) şi Valeria Penu
(inginer agronom şi mămica a doi copii) sunt trei
femei-fermier care lucrează pământul constănţean în
familie. Societăţile Agroceres, Agrocorema şi Agrozoo
Promise însumează 640 ha, pe care, în 2010, la un an de
la începutul activităţii, au fost înfiinţate şi două solarii
de legume.

„La II Tilicea din Pietreni
(comuna Deleni, jud. Constanţa)
dorim ca în viitorul apropiat să
aplicăm în fermă tehnologiile
agriculturii ecologice, pe 50%
din suprafaţă şi achiziţionarea
de noi terenuri”, spune doamna
administrator Mariana Tilicea.
Între noi fie vorba, doamna
îşi doreşte şi ceva timp liber
pentru copii şi familie şi, de ce
nu, călătorii. Dar, până unaalta, lucrează cele 500 ha din
patrimoniul fermei (care a pornit, în 1995, cu 220 ha) şi planifică îmbunătăţirea
parcului de maşini şi utilaje agricole.

Peste 30 de ani de agricultură

Ana Maria BALCĂ

Deşi cu o experienţă de 30 de
ani în domeniul agriculturii,
Elena Corbu n-a reuşit să-i
transmită această pasiune şi
fiicei sale care a ales medicina.
Măcar are cine să se ocupe de
sănătatea familiei, aşa încât
familia să se poată ocupa de
sănătatea pământului!
În prezent deţin aceeaşi suprafaţă, dar intenţionează
să o extindă, iar parcul de utilaje şi maşini agricole îl
vor îmbunătăţi. De asemenea, vizează maximizarea
producţiilor prin aplicarea de noi tehnologii. Dar au şi
cu ce se lăuda, fiindcă începând cu 2009, au creat locuri
noi de muncă, au dezvoltat un parc de utilaje cu care săşi poată desfăşura activitatea şi au modernizat spaţiile
de depozitare din incinta fermelor.
Când le rămâne şi ceva timp liber, celor trei doamne
fermier le place să călătorească şi să fie alături de familie.

De la 550 ha cu care a început
activitatea, cu 14 ani în urmă,
Legam Agro a ajuns acum la
2100 ha şi planurile de „extindere teritorială” sunt în toi, conform spuselor doamnei
ing. agronom, asociată a societăţii.
Maximizarea profitului este gândită din două perspective: îmbunătăţirea tehnologiei
şi lecturarea cărţilor de specialitate. Timpul liber este pentru călătorii.

Bun îi vinu’…

Nu mai zic că, pe lângă
a fi mamă de doi copii şi
coordonator de fermă la
II Spilcea din localitatea
Peştera
(com. Ivrinezu
Mare),
Iuliana
Spilcea
a pus umărul serios la:
achiziţionarea de utilaje şi
maşini agricole, extinderea
suprafeţei de teren lucrat
şi amenajarea şi renovarea
spaţiilor de depozitare din
2006 încoace. Intră în „fişa
postului”.

Dar mai zic că s-a implicat
şi în înfiinţarea unei vii
(102 ha) pe care a plantat-o
manual cu sătenii din trei
sate învecinate. Şi dacă tot au via, şi-au propus să aibă şi o cramă. Unde-i cramă, merge
şi o livadă… Şi dacă tot vorbim de investiţii, atunci trebuie să ştiţi că familia Spilcea
va mai achiziţiona teren agricol, va mai construi un siloz performant şi probabil că va
mai face multe în viitor.
În timpul liber doamna Spilcea schiază cu familia şi implementează proiecte pentru
comunitate.

Utilaje din bani proprii
Mamă a doi băieţi cu normă
întreagă şi tot cu normă
întreagă economist şi fermier
la ferma II Aedin Vildan,
doamna Refinas îşi poate
trece la loc de cinste în CV
dotarea parcului de utilaje
agricole exclusiv prin fonduri
proprii.
Activitatea în agricultură a
început în 1976, însă afacerea
proprie a fost iniţiată 20 de
ani mai târziu. Au început cu
80 ha, iar în prezent lucrează
1750 ha.
Pe viitor, soţii Aedin au în
vedere extinderea activităţii şi
în domeniul agroturismului,
însă atenţia rămâne la fel de
concentrată la agricultură - implementarea de noi metode pentru a lucra terenul şi
mai eficient.
Dacă şi când mai rămâne timp, fermierii Aedin călătoresc şi îşi petrec timpul în aer
liber.
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Porţi şi braţe deschise la cea mai mare staţie
de procesare sămânţă din Europa
Prin prisma ultimelor proiecte de mărire
a capacităţilor de producţie recent
finalizate în staţia de procesare seminţe
Monsanto din Sineşti şi a interesului
crescut din partea fermierilor de a vizita
locaţia noastră, am decis să continuăm şi
în această primăvară proiectul „Porţilor
deschise”, început în urmă cu 2 ani.

Î

n ultimele două luni, peste 100
de fermieri din mai multe judeţe ale ţării, precum şi două
grupuri de studenţi din anul trei
al Facultăţii de Agricultură de la
USAMV Bucureşti au avut ocazia
să ne viziteze şi să vadă noul flux
de procesare. Proiectul de mărire a capacităţilor de producţie s-a
finalizat în septembrie trecut şi a
permis dublarea posibilităţilor turnului de calibrare. În momentul de
faţă, suntem în stare să calibrăm, să

tratăm şi să însăcuim peste 15.000
saci la 50.000 boabe /24 ore, ducând astfel capacitatea totală la
peste 3.000.000 saci per total campanie de procesare.
Prin acest proiect, staţia de
procesare a seminţelor de porumb
Monsanto Sineşti este la ora actuală cea mai mare şi mai performantă
staţie din Europa, lucru care le asigură fermierilor români, cât şi celor

din ţările unde exportăm produse
de calitate superioară. Prin exporturi reuşim să satisfacem la timp şi
cu produse de înaltă calitate nevoile
fermierilor din peste 16 ţări europene şi nu numai, iar printre cei
mai importanţi clienţi ai noştri se
numără: Ucraina, România, Rusia,
Franţa sau Ungaria.
Despre calitatea seminţelor s-a

discutat cu fermierii şi în timpul
vizitelor în staţie, iar ei s-au convins la faţa locului de ceea ce se
poate realiza văzând în acţiune
noile echipamente de sortare Satake-Evolution care permit obţinerea
unor rezultate extraordinare.
Aceste întâlniri periodice s-au
dovedit o modalitate eficientă de
cunoaştere, mulţi dintre fermieri

Marin MĂNICA

Î

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

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.
Ana-Maria Pascariu

Crop Manager Porumb
şi cereale păioase

- Aș vrea totuși să ne mai detaliați puțin povestea comună cu
DEKALB …
După cum am spus, din 2010 a început povestea. Întâi am
văzut, de la distanță (porumb, rapiță…). Apoi, am găsit informații
prin reviste. Interesul și curiozitatea creșteau. Am făcut în așa fel
încât să testăm produsele DEKALB la scară mai mică. Ne-au
convins. Și uite așa am ajuns că acum, din totalul suprafețelor
cultivate cu porumb și rapiță, pe 50% am folosit DEKALB.
Am semănat Exagone, Extend, Exstorm, Imido și sunt foarte,
foarte mulțumit de acești hibrizi.
Anul trecut am organizat împreună cu Monsanto un simpozion referitor la soluțiile pe care le propune compania dvs. pentru
conservarea apei în sol la cultura rapiței. Au fost foarte mulți
fermieri prezenți - 240, mai exact - care au avut ocazia să vadă
utilajele minimum tillage și rapița semănată în acest sistem. Noi
utilizăm această tehnologie din plin.
- În câteva cuvinte, cum se descrie tehnologia „minimum tillage”?
Vorbesc strict din punct de vedere al culturii de rapiță:
* dezmiriștire imediat după combină;
* erbicidare totală pentru samulastră;
* în preziua semănatului, o lucrare pentru pregătirea patului
germinativ și păstrarea (conservarea) apei.

recunoscând că ceea ce au văzut
la Sineşti le-a depăşit cu mult aşteptările. S-au mai convins (încă)
o dată că, în spatele brandului,
DEKALB stă o echipă de profesionişti capabili să le ofere soluţii
pentru producţii mari şi stabile.

ÎN CULTURA PORUMBULUI
de porumb, iar buruienile trebuie
să fie în stadiul timpuriu de dezvoltare, cele anuale 2-4 frunze, iar
cele perene maxim 10 cm.

C

u o muzică bună în fundal, un autoturism
care „să te ajute” și pasiunea pentru șofat
mereu la tine, oricând te poți urca la volan
și... pe-aici ți-e drumul, spirit liber!

O senzație care îi place și inginerului agronom
Nelu Din, de la InterAgro SA, Directorul
punctului de lucru din Alexandria, atunci când
drumurile îl poartă printre culturile de orz, grâu,
rapiță, floarea soarelui, porumb...

CALLAM® - NOUA SOLUŢIE DE ERBICIDARE
ntr-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.

În pas cu inovația

- Cine este Nelu Din?
Este inginer agronom, iar din 2004 directorul punctului de
lucru din Alexandria al companiei InterAgro SA. Mai este soț
și tatăl a două fete și un mare iubitor al muzicii de orice gen, al
călătoriilor și al șoferiei.
- InterAgro Alexandria înseamnă…
Înseamnă teren - 4696 ha pe care cultivăm grâu, rapiță, floarea
soarelui, porumb.
Înseamnă: 36 de oameni.
Înseamnă un parc întreg de utilaje - toată gama, începând cu
tractoarele (de la 100 CP, până la 500 CP), utilajele tradiționale,
până la cele minimum tillage, semănătoare de 36 metri păioase,
mașini de erbicidat de 36 m, tiruri etc.
De-a lungul timpului am modernizat sectorul mecanic cu
pistă betonată, copertină, spații depozitare produse, birouri și
atelier mecanic (inima agriculturii), dar și pentru mecanizatori vestiare, sală de mese, toalete moderne cu dușuri.
- Viitorul cum sună?
Vom investi în continuare. Tot ceea ce va fi nou în piață, se va
regăsi și la noi; agricultură modernă, tehnologie modernă, totul
în pas cu „inovatia”.
- Știu că sunteți, aici, la InterAgro, prieteni buni cu rapița …
Așa este. O semăn de când a apărut în România, pentru că e
o cultură profitabilă și o bună premergătoare. Cu Monsanto am
început colaborarea din 2010, atât la rapiță, cât și porumb. Chiar
din acel moment a acaparat teren inovația DEKALB, ajungând
acum la 50% din suprafață pe aceste culturi.
- Cum evaluați rapița, hibrizii în speță?
Hibrizii din ziua de azi - și aici mă refer la cei noi - sunt mult
mai stabili, față de soiurile de altădată.
- Care sunt avantajele acestei culturi?
Asolamentul, o foarte bună premergătoare și, nu în ultimul
rând, rentabilitatea.
- Ce producții obțineți de regulă?
Frecvent peste 3,5 t/ha la cultura de rapiță.

- Ce-i diferențiază pe hibrizii DEKALB de cei ai competiției?
Punctat:
* vigoarea la răsărire;
* toleranță la phoma;
* ramifică foarte bine;
* nu se scutură la recoltare
Prin urmare, recomand cultivarea hibrizilor din portofoliul
Monsanto, cu condiția să fie respectat tot parcursul tehnologic
(conservarea apei în sol, pregătirea patului germinativ în condiții
optime, semănat, fertilizat, tratamente la timp și de calitate etc).
- Evident că nu vorbim doar de beneficii, ci și de profit …
În fiecare an, unitatea noastră a avut profit indiferent de
condițiile meteo, bineînțeles neincluzând calamitățile (grindină).
- Secretele producțiilor ridicate?
Exact ceea ce spuneam - dotarea tehnică și inputurile sunt
cheia succesului. Pe scurt:
* teren fertil (cartare);
* dotare utilaje;
* oameni foarte bine instruiți;
* inputuri (sămânță de bună calitate);
* îngrășăminte chimice - în special cele lichide pe bază de azot
- și pesticide bune;
* NATURA.
Concluzia: omul sfințește locul cu o bună organizare, disciplină,
seriozitate.
- Care este factorul determinant în obținerea unei culturi de
rapiță profitabile?
Contează foarte mult momentul semănatului pentru reușita
culturii (nici prea devreme, nici prea târziu). Toate la timpul lor!
Și ca să știu când „e vremea lor”, îmi fac timp să urmăresc prognozele meteorologice pe diverse site-uri pe internet. A devenit
un fel de gest reflex.
- Descrieți anul agricol 2013
An normal, cu producții bune, dar cu prețuri mici.
- Ascultându-vă, agricultura pare floare la ureche. Chiar nu ați
întâmpinat greutăți care să vă descurajeze?
Oh ba da. Chiar în toamna anului 1989 vroiam să renunț la
agricultură din cauza neajunsurilor și a presiunilor politice. Cultivam bumbac pe atunci și „evenimentele” m-au prins pe câmp
culegând resturi pentru a îndeplini sarcinile diabolice ale partidului! Pentru cine nu-și mai amintește - evenimentele s-au
petrecut iarna, în decembrie –n.n.
Dan STROE

Am intrat în
elita staţiilor

Monsanto

Echipa de producţie Monsato şi-a
început călătoria spre excelenţă, în
materie de sănătate şi securitate
în muncă, trecând peste cea
mai importantă treaptă, aceea
de
recunoaştere
şi
certificare
MONSANTO STAR.
Această recunoaştere vine în urma
certificării OHSAS 18001, care a
fost obţinută în noiembrie 2013.
Dar este dublată şi de succesul unui
audit, la nivel de corporaţie, privitor
la sistemul de mediu, sănătate şi
securitate în muncă.
Calitatea excelentă a produsului
finit care iese pe porţile staţiei de
procesare de la Sineşti, nu putea fi
realizată decât într-un mediu sigur, în
care angajaţii beneficiază de cele mai
performante sisteme de lucru.
Dăruirea, angajamentul şi implicarea
managementului şi al întregii echipe
pe parcursul tuturor proceselor de
sănătate şi securitate în muncă au
fost cheia pentru realizarea acestor
lucruri.
Includerea staţiei de la Sineşti în
elita staţiilor Monsanto din întreaga
lume reprezintă imboldul în a ne
continua drumul spre excelenţă.
Trebuie să găsim resurse să facem faţă
provocărilor care apar prin creşterea
volumelor, mărirea echipelor şi
menţinerea unui sistem de sănătate
şi securitate în muncă durabil şi în
continuă evoluţie.
Laura CRIHANA
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Platforme Monsanto

în sprijinul maximizării potenţialului de producţie

D

in 2012, compania Monsanto și-a propus să vină în
sprijinul fermierilor atât cu produse, cât și cu soluții
potrivite fermei lor pentru a obține producții tot mai
mari, utilizând cât mai puține resurse naturale.
De la sezon, la sezon fermieri dobândesc noi cunoștințe și
noi informații despre suprafețele și culturile de plante din fermă. Acestea îi ajută să-și administreze și mai eficient culturile din sezonul următor și le permite să facă alegeri tot mai
bune, așa încât să obțină producții din ce în ce mai mari, să-și
îmbunătățească profitul și să administreze mai bine riscurile.
Pentru a le veni în sprijin, Monsanto a început, în urmă cu doi
ani, să dezvolte o nouă platformă de cercetare numită Sistem
Integrat al Fermei (Integrating Farming System, IFS).

Acest sistem oferă informații referitoare la istoricul producțiilor
din fiecare parcelă, imagini din satelit, informații despre sol și
umiditatea acestuia, tipuri de hibrizi potriviți parcelei etc. Toate
aceste date sunt analizate și ulterior le oferă fermierilor recomandări pentru a obține o producție și mai mare cu un profit
mai bun al fermei.
FieldScriptsSM, prima parte a platformei IFS, le va furniza fermierilor recomandări în privința hibrizilor DEKALB: care se
potrivesc cel mai bine pe parcela analizată; desimea ideală pentru semănat, maximizându-le astfel potențialul de producție.

Această parte a platformei va fi disponibilă şi într-o variantă
on-line, sub denumirea FieldView Plus.

Platforma va fi lansată în acest an în Statele Unite ale Americii,
în statele Illinois, Indiana, Iowa şi Minnesota.

Un alt pas al platformei IFS l-a reprezentat achiziționarea
companiei Precision Planting, devenind astfel parte a
Monsanto. Această companie, prin utilizarea unor tehnici
agronomice avansate, le pune la dispoziție fermierilor sisteme de semănat ce contribuie la o mai bună administrare a
varietăților de hibrizi, o mai eficientă utilizare a distanței dintre
rânduri și plante și la o dezvoltare mai performantă a rădăcinii
plantei.

Precision Planting a fost înființată în anul 1993 de către o
familie de tineri fermieri din statul Illinois, SUA. Au înțeles
importanța atenției sporite pentru fiecare detaliu legat de semănat și aceste amănunte se traduc, în final, în producții mai mari,
profituri și beneficii.
Și achiziționarea companiei Climate Corporation este tot parte
a planului IFS. Activitatea principală a acestei firme este aceea
de a furniza programe IT și informații științifice referitoare la
climă, simulări ale condițiilor climatice pentru întreg sezonul
culturilor, optimizarea irigațiilor etc.

o echipă de ingineri IT și cercetători statisticieni proveniți de
la firma Google și alte firme de profil din Silicon Valley, SUA.

Precision Planting și Climate Corporation și-au centralizat
cunoștințele pentru a le oferi fermierilor informații precise
despre climă, sol, hibrizii și echipamentele potrivite fermei lor.
Aceste instrumente îi ajută pe cei din urmă în luarea celor mai
bune decizii astfel încât să obțină beneficii.
Mai multe informaţii puteţi afla accesând:

http://www.monsanto.com/sitecollectiondocuments/overviewof-integrated-farming-systems.pdf
http://www.monsanto.com/features/pages/monsanto-acquires-the-climate-corporation.aspx

http://news.monsanto.com/press-release/monsanto-companypurchase-planting-technology-developer-precision-plantingleader-deli

Climate Corporation a fost fondată în urmă cu opt ani de către

Mihaela VASILE
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