Producţie-record la rapiţă cu hibridul Imido!
La Nicoreşti, în apropiere de Tecuci, un fermier este foarte fericit. Hristache Panaite (foto) a obţinut cu hribridul Imido
o producţie-record de 6 t/ha la rapiţă! Fermierul a alocat 20 ha pentru a experimenta, în colaborare strânsă cu Monsanto,
potenţialul maxim de producţie al hibrizilor DEKALB. Deschiderea la nou a domnului Panaite s-a văzut încă din toamna
trecută când a optat direct pentru tehnologia Clearfield, semănând 200 ha cu rapiţă; pe jumătate hibridul Exstorm, iar pe
cealaltă jumătate Imido.
Fermierul spune că va repeta experienţa şi în această toamnă, când intenţionează să cultive Imido, Imminent şi Exstorm
deoarece este foarte încântat de rezultatele obţinute cu hribrizii DEKALB. (Alin NEMȚIȘOR)
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Farm Progress tinde spre infinit
Am ajuns în al şaptelea an de când organizăm,
vară de vară, în câmp, cel mai important şi
profesionist eveniment agricol din România,
unic în estul Europei. Nu trebuie să rataţi
nici această ediţie la care vă vom prezenta
informaţii şi experienţe complete despre
cultura de porumb.
În plus, alături de specialiștii DEKALB, veți
asista și la o serie întreagă de noutăți, pentru
a puncta cum se cuvine acești șapte ani pe care

i-am parcurs împreună.

O noutate va fi faptul că, în 2014, Farm
Progress se va desfășura pe înserat. Un alt lucru
inedit: anul acesta vom intra cu evenimentul
și în toamna calendaristică. În categoria „nou”
figurează şi una dintre cele două locaţii. Dacă
Timişul rămâne o constantă, prima parte
a Farm Progress migrează de la Brăila, în
Ialomița. Mai exact, lângă Slobozia, la „o mai
veche cunoştință” pe care v-am prezentat-o

întâia oară anul trecut, cam pe vremea aceasta
tot în ziarul DEKALB: ferma Somalex
a inginerului mecanic agricol Gheorghe
Alexandru, un munte de om (şi la propriu,
şi la figurat) şi un nume cu greutate în zona
Bărăganului.
L-am vizitat pe dl. Alexandru, chiar la el
în fermă, pentru un interviu-fulger la o
binecuvântată umbră ...(continuare pag. 3)

Dacă-l cinsteşti,
pământul te răsplăteşte!
De la bun început, familia Lazăr și-a
propus să înființeze o fermă profitabilă
de cultură vegetală, dar care în același
timp să fie prietenoasă cu mediul. Din
acest motiv, acordăm o mare atenție
efectuării tratamentelor fitosanitare
pe toate cele 700 de hectare care sunt
lucrate în cadrul fermei”, subliniază
dl. Sarcina.
Pag. 4

Lucrările minime pot
maximiza profiturile
Ne-am propus să-i încurajăm pe
fermieri să persevereze cu semănatul
rapiței, chiar și în condiții de
secetă, deoarece le putem oferi
soluții simple pentru a conserva
apa în sol, făcând astfel posibilă
pregătirea corespunzătoare a patului
germinativ.

Pag. 5

Profesioniştii viitorului
Din dorinţa de a transmite cele mai
noi informaţii viitoarei generaţii de
ingineri agronomi şi pentru că ne
dorim să aducem în echipa noastră
cei mai buni profesionişti, ne-am
gândit să realizăm un program
intitulat „MORE & Future”, în
traducere liberă, Mai Mult pentru
Viitor!
Pag. 6
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Bolile rapiţei

- mereu o problemă de actualitate pentru cultivatori -

D

eși cele mai păgubitoare boli întâlnite la cultura rapiței de toamnă sunt considerate
a fi putregaiul alb produs de Scerotinia sclerotiorum și putregaiul tulpinilor produs
de Phoma lingam, considerăm că acestea sunt deja cunoscute de către cititorii noștri,
așa încât, în acest număr, vom vorbi despre alte două boli, cu un impact ceva mai scăzut
asupra producțiilor, dar totuși din ce în ce mai prezente în câmpurile din România.

Verticilioza
sau ofilirea verticiliană

Ofilirea verticiliană este cauzată de o ciupercă de sol, care
produce pagube însemnate culturii de rapiţă în unele țări
europene, inclusiv la noi. De exemplu, în Suedia, aceasta
este considerată a fi una din cele mai păgubitoare boli,
deoarece de multe ori pierderile de producție pot ajunge la
50%, în special în zonele în care rapiţa revine după ea însăşi
la scurt timp în cadrul rotaţiei. Creşterea suprafeţelor cu
rapiţă a contribuit la răspândirea acestei boli în noi regiuni,
unde, până de curând, nu existau probleme.
Boala cauzată de Verticilium spp. produce pagube mai
multor culturi de plante anuale și perene, fiind prezentă pe
numeroase specii de buruieni din diferite familii botanice,
cum ar fi: Brassiceae, Solanaceae, Cucurbitaceae, Malvaceae,
Rosaceae și Composite. Cele mai afectate specii din familia
Brassiceae sunt în rapiţă şi varză. Alte specii de plantegazdă pentru această ciupercă, din aceeaşi familie botanică
sunt: muștarul, ridichea şi hreanul.
Simptomele produse de Verticillium spp. pot apărea pe
frunze, tulpini, rădăcini și silicve. Primele simptome ale
ofilirii rapiței se instalează de la începutul înfloririi, când o
parte din frunzele bazale devin gălbui. Mai târziu acestea
devin brun-deschis și apoi se usucă treptat.

mai mulți ani, constituind principala sursă de infecție a
rădăcinilor tinerelor plante. Microscleroţii pot supraviețui
şi pe resturile vegetale păstrându-şi viabilitatea până la
10 ani. Miceliul format din aceşti microscleroţi pătrunde
direct în rădăcinile plantelor tinere sau prin intermediul
unor porți de intrare cauzate de nematozi sau alți dăunători
și intră în sistemul vascular al plantelor.
Primele simptome prezente pe rapiță sunt, de obicei,
vizibile doar în primăvara anului viitor, chiar dacă infecția
poate apărea în toamnă.
Odată ajunsă în xilem, ciuperca se răspândește lent în
țesutul din jur, care poate muri. O altă sursă de infecție o
reprezintă semințele formate în interiorul silicvelor atacate.
Evoluția bolii este influențată semnificativ de temperatura
și umiditatea din aer și sol. Temperatura aerului în jurul
valorii de 23°C și temperatura medie a solului de 15-19
°C favorizează manifestarea acestei boli. Stresul provocat
plantelor de secetă prelungită crește procentul de plante
ofilite, amplificând impactul produs de această boală.
Rotația culturilor și combaterea buruienilor gazdă sunt
principalele modalități de luptă împotriva acestei ciuperci.
Rotația culturilor pe termen lung poate fi eficientă prin
reducerea inoculului infecțios, însă alegerea unei rotații
corecte poate constitui o problemă din cauza gamei foarte
largi de plante gazdă, pentru această ciupercă.
Având în vedere că agentul patogen Verticillium.dahlie var.
longisporum supraviețuiește în sol și intră în plantele gazdă
prin intermediul sistemului radicular, până în prezent nu
s-au identificat metode de combatere eficiente împotriva
acestei ciuperci.
Totuși, prin aplicarea tratamentelor cu fungicide împotriva
altor boli, impactul provocat de această boală nu este
amplificat de celelalte ciuperci patogene, iar pierderile de
recoltă sunt mai reduse.

Simptomele produse de Verticillium spp.
pe plantele de rapiţă
Un simptom caracteristic bolii îl reprezintă apariţia unei
benzi maronii pe o parte a tulpinii plantei, ca urmare a
atacului produs de ciupercă asupra vaselor conducătoare
lemnoase (xylem). Țesutul atacat se brunifică şi circulaţia
sevei în xilem este întreruptă. Partea bazală a tulpinii
precum și rădăcinile capătă o culoare cenuşiu-închis,
spre negru, ca urmare a formării microscleroţilor de către
ciupercă. Pe rădăcinile principale ale plantelor atacate, dacă
sunt scoase cu grijă din sol, se observă benzi cenuşii sau
negre-albăstrui. Rădăcinile secundare, de cele mai multe
ori, mor, plantele atacate putând fi smulse cu ușurință din
sol, iar de obicei, cad la maturitate.
Un alt simptom tipic acestei boli îl reprezintă microscleroţii
formaţi de ciupercă, care apar atât pe suprafața tulpinii, cât
și în interiorul acesteia. Spre deosebire de picnidiile formate
de ciuperca Phoma lingam, care au formă și dimensiuni
similare, însă acestea apar doar la suprafața organului
atacat. Boala este cauzată de ciuperca Verticilium dahliae
var. longisporum care este întâlnită la majoritatea plantelor
din familia verzei.

Ciuperca formează microscleroţi maro-închis sau negri,
neregulaţi, care rămân în sol şi pot produce infecţii

Spre sfârșitul perioadei de vegetație, în pâsla miceliană
se formează cleistoteciile ciupercii, de formă sferică și cu
apendici externi. La început, ele sunt de culoare galbenă,
apoi treptat devin maro, brun-maronii sau negre.

Făinarea

Făinarea la rapiță este prezentă în toate zonele de cultivare
a acesteia. În unele părți, apare doar sporadic, în special în
a doua jumătate a perioadei de vegetație, când, de regulă,
nu provoacă daune semnificative culturii. În cazul în care
plantele sunt infectate în stadii incipiente de creștere,
făinarea provoacă uscarea, fiind afectate atât producția, cât
și calitatea semințelor ce vor avea un MMB mai mic și un
conținut de ulei mai redus.
După instalarea ciupercii pe frunze, acestea își pierd
culoarea verde caracteristică, se opresc din creștere și,
pe măsură ce sunt acoperite de miceliu, frunzele își
diminuează capacitatea de fotosinteză, se îngălbenesc și, în
final, se usucă.
În cazul unui atac ce debutează în stadii timpurii, ciuperca
poate provoca uscarea prematură a întregii plante.
Primele simptome produse de ciupercă apar pe frunzele
situate în partea bazală a plantelor sub formă de pâslă
miceliană fină, ce poate fi ștearsă prin atingere. Simptome
pot prezenta, de asemenea, tulpinile și silicvele.
În pâsla miceliană se găsesc și conidiofori scurți ce susțin
conidii de tip oidium, specifice acestei ciuperci. Miceliul
se răspândește treptat și poate să acopere porțiuni întregi
de frunze și tulpini sau chiar întreaga plantă. Frunzele
infectate rămân clorotice și plantele atacate mor devreme.

Pâsla miceliană prezentă pe toate organele verzi
ale plantelor de rapiţă
Făinarea rapiței este cauzată de ciuperca Erysiphe
cruciferarum. Acest patogen dezvoltă un miceliu epifit, ce
crește la suprafața organelor atacate. Ciuperca se fixează
de peretele celular al plantei cu apresorii și îl străpunge
cu haustorii care consumă apa și substanțele nutritive din
celulele plantei.
Erysiphe cruciferarum formează conidiofori scurți, pe care
se găsesc conidii de tip oidium. Ca urmare a procesului de
sexualitate se formează cleistoteciile, care au formă sferică și
conțin asce cu ascospori, iar la suprafață prezintă apendici.
Agentul patogen ce cauzează făinarea supraviețuiește prin
intermediul cleistoteciilor prezente pe resturile vegetale sau
ale miceliului din țesuturile unor plante gazdă. Primăvara
târziu, până la începutul verii, cleistoteciile eliberează ascele
cu ascospori, care pot cauza o infecție primară.
Plantele pot fi infectate de asemenea și prin conidiile de
tip oidium, apărute pe conidioforii formați pe miceliul care
a supraviețuit iernii. Miceliul supraviețuiește în țesuturile
plantelor de rapiță infectate sau al unor buruieni din
aceeași familie botanică, ce servesc ca plante gazdă pentru
această ciupercă.
În regiunile temperate, presiunea acestei boli este mai mare
vara și toamna. Ciuperca evoluează în perioadele secetoase,
cu umiditate relativă scăzută și precipitații minime, când
plantele transpiră puternic. Transmiterea inoculului
infecțios se realizează de la o plantă la alta în special prin
intermediul vântului.
Măsurile preventive cum ar fi rotația culturilor, eliminarea
culturilor atacate și combaterea eficientă a buruienilor
din familia cruciferelor ajută la reducerea presiunii de
infecție. Fertilizarea echilibrată contribuie la reducerea
pagubelor produse în urma atacului. Aplicarea în exces a
îngrășămintelor cu azot are, de obicei, un impact favorabil
asupra creșterii masei vegetative a plantelor, contribuind la
dezvoltarea acestei ciuperci.
Aplicarea fungicidelor, înainte de instalarea bolii, ar putea să
ofere o protecție bună împotriva acestei ciuperci, însă aceasta
nu constituie încă o practică curentă în rândul cultivatorilor
de rapiță. Chiar dacă în literatura de specialitate, majoritatea
specialiștilor sunt de părere că aplicarea tratamentelor cu
fungicide nu este justificată din punct de vedere economic,
odată cu extinderea suprafețelor cultivate cu rapiță,
răspândirea acestei ciuperci este evidentă, fiind necesară o
reevaluare a impactului produs asupra producției, deoarece
aceasta prezintă un spectru larg de virulenţă având
capacitatea de formare a unor noi rase fiziologice.
Ionuţ DROBOTĂ
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Farm Progress tinde spre infinit

- Ce răspundeaţi, mic copil fiind, când
eraţi întrebat „ce vrei să te faci când vei fi
mare”?
La acea vârstă fragedă, credeam că pot
face orice. Îmi plăceau toate meseriile de
care auzisem până în acel moment al vieții
mele.

- Acum sunteți mare, sunteți agricultor
cu renume, dar și bunic. Și nu orice fel de
bunic, ci de tripleți. V-ar plăcea ca măcar
unul dintre ei să ducă mai departe afacerea?
De ce?
Neapărat! Nu se poate altfel! Este în firea
lucrurilor ca nepoții să ducă mai departe
munca de zeci de ani a bunicului. Dar,
până atunci, să nu-l uităm pe tatăl lor
care deja este foarte implicat în activitatea
zilnică a fermei.
- Care este temerea cea mai mare a unui
agricultor?
(Râs puternic, sănătos). Mi-e frică de
vreun război sau să pice vreun meteorit pe
fermă.
- Ce înseamnă să fii fermier care răzbate
orice ar fi?
Să faci lucrurile corect, la timpul lor!

- Ce v-a convins să vă legaţi numele de cel
mai important eveniment agricol în câmp
din estul Europei, Farm Progress?
Mi-a plăcut de când am văzut cum s-au
petrecut lucrurile la Brăila. Atunci, mai în
glumă, mai în serios mi-am spus că mi-ar
plăcea să am un eveniment de o asemenea
anvergură și la Somalex. Și, nu în ultimul
rând, m-a convins echipa Monsanto, care
mi-a fost mereu aproape!
- Cum descrieţi Farm Progress din
perspectiva dvs., a fermierului-gazdă?
Un eveniment cu rol de experienţă foarte
utilă, din care au de învăţat fermierii din
zonă şi nu numai.

- În ce direcţie credeţi că trebuie să se
îndrepte agricultura românească pentru a
deveni performantă din toate punctele de
vedere?
Toți cei care lucrează pământul trebuie
să se îngrijească de apă - singurul factor
limitativ pentru cultură mare. Acesta este
un aspect care trebuie să fie tratat cu mare
seriozitate. Din partea Statului, ar trebui
mai multă susținere față de micii fermieri;
să facă ceva pentru a-i învăța cum să devină
mai competitivi. Nu trebuie să împiedicăm

diversitatea. Nu toți fermierii trebuie să
fie mari cultivatori! Cei cu suprafețe mici,
necomasate ar trebui să se concentreze pe
horticultură. Eficiența economică pe un
hectar de solar cu legume sau fructe este
mult mai mare decât pe un hectar de grâu,
spre exemplu. Agricultura are și o funcție
socială. Multă lume de la sat, nu are ce
munci, în timp ce cantități importante de
fructe și legume vin din import...

Împreună cu Gheorghe Alexandru, la
Slobozia, şi cu Samson Popescu, la Cărpiniş,
dar şi cu partenerii noştri tradiţionali: IPSO,
BASF, TIMAC şi TOYOTA vă vom arăta
unde începe „drumul vostru către producţii
infinite”.
Nu rataţi Farm Progress 2014!
Claudiu KIVU

DORIN este deschis la nou!
U
itându-mă la suprafeţe; uitândumă la producţiile realizate;
uitându-mă la toţi cei care trudesc
din zori şi până-n seară la societatea SC
DORIN (comuna Rediu, jud. Galaţi),
administrată de către Dorin Buruiană, aş
putea spune – dacă-mi permiteţi un mic de
joc cuvinte din limba engleză – că această
fermă este „rediu” (ready= pregătit/
deschis/receptiv) pentru tot ce e nou!

SC Dorin deține, în inima județului Galați, aproximativ 4000 ha
teren arabil, pe care le „gândesc în termeni agricoli” cei doi ingineri
- Grigore Ungureanu și Nicolae Isaia, ambii cu o îndelungată
experiență în domeniu.

Pe lângă vastele suprafețe de grâu și floarea soarelui, pe câmpurile
societății se află și un lot apreciabil de porumb, unde brandul
nostru este majoritar, prin prezența hibrizilor DKC 5222, DKC
4490, DKC 4590, care la ora actuală arată impecabil.

Dar să revin la rapiță, cultura momentului; cea care se recoltează
chiar în această perioadă. Nu cred că greșesc dacă afirm că SC

DORIN este, anul acesta, cel mai mare cultivator de rapiță
din județ, cu aproape 800 de ha cultivate. Această amploare se
datorează satisfacției generate în ultimii ani în fermă.

Din cele 800 de ha alocate rapiţei, pe 500 de ha a „tronat” cea mai
nouă generaţie de rapiţă - cea Clearfield - lansată de compania
noastră cu doi ani în urmă. Însă încrederea în produsele DEKALB
şi în noile tehnologii pe care le promovează Monsanto au făcut
ca aici, la Rediu, noutatea, încrederea şi rezultatele excelente să
meargă mână în mână.

Recoltatul mai că s-a încheiat. Pot spune, cu bucurie, că rezultatele
de producție de anul acesta sunt de-a dreptul excelente. Motiv
care i-a determinat pe reprezentanții fermei să-mi dezvăluie
că intenționează să crească suprafața de rapiță la 1000 ha în
toamnă și că vor achiziționa tot sămânță Clearfield. Vor merge
preponderent pe genetica DEKALB, pentru că sporurile de
producție o justifică - până la 400-500 kg/ha faţă de alţi hibrizi
testaţi în fermă.

„Rapiţa DEKALB este nelipsită din ferma noastră pentru că este
foarte productivă, ne-a explicat dl. Ing. Ungureanu. A tolerat excelent
gerurile târzii din primăvară, a răspuns excelent la schema de
fertilizare pe care am aplicat-o, şi, acum, la recoltat, ne-am convins
încă o dată, dacă mai era cazul, că nu am suferit deloc pierderi la
recoltare prin scuturare, comparativ cu alţi hibrizi.
Ceea ce ne mai place la hibrizii DEKALB este faptul că s-au copt
uniform, astfel n-am avut probleme la recoltat. Hibrizii cu care
am obţinut rezultate anul acesta sunt: DK IMIDO, EXAGONE,
EXSTORM, DK IMAGINE, DK IMIRON. În toamnă vom
lua în cultură tot portofoliul DEKALB, inclusiv IMPRESSION şi
IMINENT, pentru că noua tehnologie Clearfield la rapiţă ne-a făcut
pur şi simplu curăţenie în cultură în privinţa buruienilor, iar hibrizii
şi-au exprimat potenţialul de producţie mult mai bine”.

Alin NEMŢIŞOR
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Dacă-l cinsteşti,
pământul te răsplăteşte!
Mi s-a întâmplat de multe ori să aud sau să
citesc pe ici, pe colo, că atunci când ai grijă de
pământ, acesta te răsplătește.
Mi-am amintit aceste spuse și când am
ajuns la SC Columirom SRL, din Comloşu
Mare, fermă înființată cu aproapte 20 de ani

D

în urmă de către ing. Ioan Lazăr și Maria
Lazăr. Că aici se acordă într-adevăr o atenție
specială mediului, mi-a confirmat-o în
discuția noastră și ing. agronom Laurențiu
Sarcina (foto), cel care mi-a povestit cum se
face agricultură la 41 de ani.

e la bun început, familia Lazăr
și-a propus să înființeze o fermă
profitabilă de cultură vegetală,
„
dar care în același timp să fie prietenoasă cu
mediul. Din acest motiv, acordăm o mare
atenție efectuării tratamentelor fitosanitare pe
toate cele 700 de hectare care sunt lucrate în
cadrul fermei”, subliniază dl. Sarcina.
În ultimii 8 ani, în asolamentul fermei de la
Comloşul Mare a intrat și rapița care, acum
își împarte teritoriul cu grâul, porumbul,
soia și floarea soarelui.
„În primii ani de cultivare a rapiței, am
folosit tehnologia clasică de punere la punct
a patului germinativ, arătură, care de-a
lungul timpului s-a constituit într-o piedică
în dezvoltarea culturii din cauza eliminării
totale a apei la momentul pregătirii terenului.
Deoarece noi ne desfășurăm activitatea
într-o zonă destul de săracă în precipitații
în perioada iulie-septembrie, trebuia să ne
îngrijim să menținem umiditatea în sol”,
explică inginerul agronom.
Știm cu toții, cei care activăm în agricultură,
că rapița este o cultură profitabilă care, în
asolament, este o foarte bună premergătoare
pentru cereale. Nu puțini sunt fermierii care
au descoperit că datorită rapiței pot organiza
mult mai bine toate lucrările din câmp
întrucât perioadele de înființare și recoltare
a acesteia, în general nu se suprapun cu alte
lucrări din cadrul fermei.
Observaţia mea este întărită şi de spusele
ing. Sarcina.

„În ultimii trei ani, am observat o creștere a
suprafeței cultivate cu rapiță, totodată și o
creștere a producțiilor; cred că acest lucru se
datorează unei aprofundări a tehnologiei. Dar
trebuie să remarc totuși și noile provocări ivite,
cum ar fi gândacul păros,(Epicometis hirta)
care are o prezență tot mai agresivă.
Pe lângă avantajele amintite deja, un altul, cel
puțin la fel de important este faptul că rapiță
îți procură lichidități pentru a putea înființa
un nou sezon agricol. Referitor la producții,
putem vorbi de profit doar după ce depășim 2 t/
ha, iar ținta noastră este spre 4 t/ha”.

Porumbul DEKALB
ne-a adus şi rapiţa

Stând de vorbă cu gazda mea de la Comloşu
Mare, am aflat că rapița DEKALB a
ajuns aici datorită porumbului. Cum
s-a întâmplat asta, ne povestește chiar
Laurențiu Sarcina:
„Colaborarea cu Monsanto a început mai
devreme prin cultivarea hibrizilor de porumb
DEKALB, acum 9 ani. De atunci, suprafaţa
cultivată cu aceşti hibrizi a crescut progresiv
până la aproape 90%.

Rapiţa DEKALB a ajuns în fermă în urmă
cu 6 ani şi s-a întâmplat acelaşi lucru ca şi
cu hibrizii de porumb, astfel că la ora actuală
ocupă 95% din suprafaţa totală cu rapiţă.
Din gama DEKALB, preferăm hibrizii:
Expower, Exstorm şi Clearfield Imminent,
Imido, Imiron”.

că lucrările în tehnologie min till prezintă
o serie de avantaje: conservarea apei în
sol, numărul redus de treceri cu utilajul și
economie de combustibil. În plus, hibrizii
DEKALB au dovedit toleranță la scuturare
și la anumite boli și potențialul mare de
producție.

M-am interesat de ceea ce trebuie făcut
ca, în final, să ai profit şi am aflat cum stau
lucrurile la Columirom.

„Recomand DEKALB şi altor fermieri, fără
reţineri, având convingerea că, dacă se respectă
toate verigile tehnologice, aceşti hibrizi nu
dezămăgesc!”, afirmă interlocutorul meu.

„Trebuie un început de calitate încă din
momentul recoltatului culturii premergătoare.
Adică trebuie folosită o tehnologie de pregătire
a patului germinativ care să păstreze apa în
sol. Atenție la alegerea hibridului și la ceea ceți dorești de la el. Trebuie avut grijă ca plantele
să intre cu vigoare în iarnă, apoi trebuie să le
urmărești cum ies din sezonul rece. Trebuie
preîntâmpinată <întâlnirea cu Ceutorhyncus>
și respectată rotația culturilor pentru a evita
apariția bolilor.
Noi obișnuim să aplicăm un fungicid aproape
de perioada înfloritului pentru a prelungi
viața plantei.
E bine ca recoltarea să aibă loc cu utilaje
echipate pentru rapiţă”.
Aici am intervenit amintindu-i fermierului
că, de curând, Monsanto a organizat
Caravana DEKALB pentru promovarea şi
popularizarea celor mai eficiente tehnologii
în cultura rapiţei.
„Mă bucură faptul că Monsanto dorește ca
fermierii cultivatori de rapiță să înțeleagă
verigiile importante pentru a avea o cultură
profitabilă și apreciez aceste întâlniri tehnice!”
De 6 ani de când a intrat rapița în
asolamentul fermei, fermierul s-a convins

În căutarea profitabilităţii

În viața oricărui fermier sunt suișuri și
coborâșuri, ani mai buni și ani mai puțini
buni din punct de vedere al performanțelor,
multe dintre nerealizări ținând de hazard.
Și la Columirom au fost astfel de momente,
pe câteva dintre ele amintindu-le ing.
Sarcina:
„Consider 2010 un an de performanță
agricolă pentru că a ajutat atât producția,
cât și prețurile. În 2013 în schimb, ne-am
confruntat în cadrul fermei cu fenomene
atipice cauzate, în primul rând, de climă
și de fenomene meteorologice extreme. Prin
urmare, fermierul trebuie să facă tot ce îi stă în
putere ca să obțină profitul ținând cont că nu
poate controla condițiile climatice. Altfel spus,
trebuie să fie aproape de pământ, pentru a lua
deciziile potrivite la timp!”
Care sunt acum priorităţile fermei?

„Se caută o nouă cultură purtătoare de profit
care să se plieze la condiţiile pedoclimatice din
zona Comloşu Mare’’.
Olimpia ȚÂROVAN
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Soluţiile DEKALB pentru conservarea apei în sol

Lucrările minime
pot maximiza profiturile

În urmă cu doi ani, se năștea în cadrul
companiei un concept menit să-i
ajute pe fermieri să găsească soluțiile
optime pentru conservarea apei în sol
și asigurarea unei mai bune răsăriri
a culturii de rapiță. Fiindcă, nu-i

U

miditatea scăzută a solului la
momentul semănatului rapiței
reprezintă una dintre cele mai
importante limitări a culturii în țara noastră,
dar nu numai. Acesta a și reprezentat punctul
de pornire a Congresului Internațional
„Managementul apei la înființarea culturii
de rapiţă” (Budapesta, august 2012), unde
fermieri din Europa de Est (Polonia, Cehia,
Slovacia, Ungaria, Ucraina, România și
Bulgaria) și-au împărtășit experiențele.
Au avut loc simulări, în care s-a urmărit
obținerea unei diversități de soluții pentru
cultivarea rapiței în condiții de secetă,
insistându-se asupra diferitelor sisteme
conservative de lucru ale solului.
În România, există o diviziune de opinii
privind sistemele de lucru ale solului, cu
păreri pro și contra pregătirii minime.
„În ciuda curentului care susține că aratul
este o necesitate, în realitate nu face altceva
decât să contribuie la eliminarea umidității și
degradarea solului. Este mult mai important
să păstrăm apa în sol, mai cu seamă în perioade
de secetă și arșiță, țara noastră confruntânduse în ultimii ani cu ambele fenomene extreme”,
explică specialiştii DEKALB.
Aproximativ 500 de fermieri au asistat anul
acesta la prezentările teoretice și practice
ale echipei de tehnicieni Monsanto privind
soluțiile pentru conservarea apei, incluse
în Caravana DEKALB ce a poposit în
județele Teleorman, Constanța, Galați,
Călărași și Arad. Pe lângă acestea, au aflat
și care este situația culturii de rapiță la
nivel mondial, cu accent pe Europa și mai
ales România; condițiile de vegetație de
la înființarea culturii în toamnă și până în
prezent; impactul lipsei tratamentului cu
neonicotinoide la sămânță (inclusiv calcul
economic pentru adăugarea încă unui
tratament cu insecticide în vegetație, în faza
de cotiledoane) etc.

Argumente
teoretice şi practice

Am remarcat, de asemenea, interesul
pentru toleranța la scuturare (mecanism
prin care planta diseminează semințele
în mediul înconjurător; caracteristică a
plantelor sălbatice / buruienilor care le
asigură înmulțirea). În cadrul companiei
Monsanto, există un set de obiective
(1995-2020) în acest sens pe care și l-a
propus amelioratorii.Primul mare pas s-a
produs în 1995, când a început crearea

așa, apa și un pământ sănătos sunt
doi dintre cei mai importanți factori
care influențează succesul oricărei
culturi în orice tip de fermă!
Odată cu Caravana DEKALB, neam propus să-i încurajăm pe fermieri

primilor hibrizi, renunțându-se treptat la
soiuri. Diferența de producție a fost atât de
evidentă, încât hibrizii au fost foarte rapid
acceptați de către fermieri.
Începând din 2000, stabilitatea în
performanță și toleranță la scuturare au fost
caracterele la care s-a lucrat intens, iar zece
ani mai târziu, odată cu dubla rezistenţă la
Phoma au poziționat hibrizii DEKALB
în primele poziții ale clasamentului
preferințelor cultivatorilor de rapiță. Cele
mai noi produse ale ameliorării DEKALB
sunt hibrizii din gama VISTIVE (ce au
calități alimentare deosebite) și hibrizii
CLEARFIELD.
În prezent, amelioratorii sunt preocupați
de obținerea unor produse care să valorifice
mult mai eficient azotul și de hibrizi care vor
ajunge la producții mari cu inputuri mai mici.
Fermierii au învățat, astfel, că toleranța
la scuturare ține de caracteristicile
determinate genetic și nu de timpurietate.
Au putut până să și calculeze care sunt
pierderile de producție în cazul scuturării
sau câți euro/ha salvează utilizând hibrizii
DEKALB toleranți la scuturare. Au primit
recomandări privind poziționarea hibrizilor
în fermă, în funcție de specificul acesteia
(condiții climatice și tehnologice), le-a fost
prezentată platforma de rapiță și au asistat
la prezentarea tehnicilor Clearfield pentru
controlul samulastrei de către specialiștii
BASF.
Evenimente asemănătoare au avut loc și
anul trecut, când caravana a trecut prin
Călărași, Ialomița, Argeș, Tulcea, Constanța
și Timiș. Au continuat, în august, cu
Simpozionul Internațional „Managementul
apei pentru cultura rapiţei”(Galați, 2013),
cu participarea fermierilor din Ucraina,
Ungaria, Bulgaria, Statele Unite și
România, culminând cu modulul omonim
amenajat în cadrul Farm Progress. Aici, au
putut vedea în câmp care sunt avantajele
sistemelor de lucrări minime și platforma
cu diferite lucrări ale solului.
Noi vom continua să înființăm platforme
tehnologice din ce în ce mai complexe,
care să scoată clar în evidență avantajele
lucrărilor minime la înfiinţarea culturii
de rapiță în condițiile unei veri secetoase.
Fiindcă ne dorim să-i ajutăm pe fermieri
să înțeleagă cum să producă mai mult, mai
bine, mai sustenabil.
Alina ARSENE

să persevereze cu semănatul rapiței,
chiar și în condiții de secetă, deoarece
le putem oferi soluții simple pentru
a conserva apa în sol, făcând astfel
posibilă pregătirea corespunzătoare
a patului germinativ.
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Profesioniştii viitorului

Î

n timpul studenției mele nu erau
firme multinaţionale care să vină
să ne prezinte activitatea (sau,
chiar dacă erau, nu aveau dorința de a
se întâlni cu cei fără de experiență). Era
nevoie să cauți prin cărți sau, eventual,
să te mulțumești cu ceea ce vedeai la TV.
Înainte de a merge la un interviu pentru
un posibil loc de muncă, nu puteai afla
prea multe informații utile despre firma
respectivă …
Dar, din dorinţa de a transmite cele mai
noi informaţii viitoarei generaţii de
ingineri agronomi şi pentru că ne dorim
să aducem în echipa noastră cei mai buni
profesionişti, ne-am gândit să realizăm
un program intitulat „MORE & Future”,
în traducere liberă, Mai Mult pentru
Viitor!

De fapt, acronimul ales de noi – MORE – provine de la
Monsanto Organizing Responsible Engineers, mai exact:
susţinem dezvoltarea inginerilor bine pregătiţi.
De aici a pornit ideea pe care echipa Monsanto, formată
din colegi de la departamentele de Resurse Umane, Tehnic,
Vânzări și Producere Sămânță, a pus bazele unui proiect
mai amplu ce poate susține creșterea numărului de tineri
profesioniști în cadrul Monsanto.
Proiectul, gândit în trei etape, se doreşte a fi unul util
pentru ambele părţi implicate: atât studenţi participanţi,
cât şi angajaţi Monsanto.
Prima fază a proiectului s-a derulat la finele lunii mai și
început de iulie, când echipele Monsanto sus menționate
s-au întâlnit mai întâi cu studenții USAMV Cluj (28 mai),
apoi cu cei timișoreni (30 mai). Cu această ocazie, le-a
fost prezentat și un câmp de rapiță DEKALB în județul
Arad. Studenții de la USAMV Iași au văzut o fermă de
multiplicare porumb din județ (4 iunie), iar o săptămână
mai târziu le-a venit rândul tinerilor care studiază la
București, cărora le-a fost oferit prilejul să poposească la
o fermă comercială de rapiță, grâu și porumb din județul
Ialomița.
La invitaţiile noastre au răspuns pozitiv 280 studenţi şi
cadre universitare importante ale universităţilor mai sus
menţionate.
În cadrul acestor întâlniri, participanții au aflat informații
referitoare la: activitatea noastră în România; la modul
nostru de lucru în echipă; cum a fost desemnată compania
Monsanto România drept „Cel mai bun angajator” în anul
2013 în urma studiului AON, dar și informații utile despre
adevărata activitate într-o fermă.
În perioada următoare, pe baza chestionarelor completate
de către participanţi, vor fi selectaţi cei care vor parcurge
şi celelalte două faze ale proiectului, respectiv perioada de
practică (2 luni) şi perioada de internship (alte 4 luni).
Dorim să le aducem mulţumiri speciale celor trei fermieri:
din judeţul Arad – Dl Cosmin Micu (Ferma Procereal
Agrosan); din jud. Iaşi - Dl Vasile Lungu (ferma Astra
Trifeşti) şi din jud. Ialomiţa – Dl Hans Poulsen (ferma
Agrococora) pentru deschiderea pe care au arătat-o faţă
de MORE. Totodată, trebuie subliniat şi marele sprijin
venit din partea Universităţilor Agronomice din Cluj,
Timişoara, Iaşi şi Bucureşti.
Mihaela VASILE

Beneficiile sistemului Clearfield la cultura de rapiţă
Sistemul Clearfield este noutatea BASF
pentru cultura de rapiţă, sistem care aduce
numeroase beneficii pentru agricultori.

Ca şi la celelalte culturi Clearfield, şi la
rapiţă acest sistem are două componente:
hibrizi de rapiţă tip Clearfield şi erbicidul
Cleranda.
Dintre principalele beneficii ale sistemului
Clearfield la rapiţă enumerăm:

1. Cel mai larg spectru de buruieni
combătute

Erbicidul Cleranda are o eficacitate
excelentă în combaterea unui spectru
foarte larg de buruieni dicotiledonatate
specifice culturii de rapiţă cum ar fi:
Galium aparine (turiţă), Chenopodium
album (loboda porcească), Sinapis arvensis
(muştar sălbatic), Matricaria spp (muşetel),
Papaver rhoeas (mac) s.a. De asemenea
combate cu succes samulastra de cereale
şi alte monocotiledonate anuale. Se
asigură astfel combaterea celui mai larg
spectru de buruieni: principalele buruieni
monocotiledonate
anuale,
inclusiv
samulastra de cereale, şi a dicotiledonatelor
anuale, inclusiv crucifere.

2. Rezolvă problema buruienilor
crucifere din cultura de rapiţă

O grupă de buruieni problemă în cultura de
rapiţă este cea a buruienilor crucifere anuale,
buruieni din aceeaşi familie cu cea a rapiţei.
Dintre aceste buruieni problemă menţionăm:
Sinapis arvensis (muştar sălbatic), Descurania
sophia (voinicică), Raphanus raphanistrum
(rapiţă sălbatică). Prin intermediul sistemului
Clearfield se asigură combaterea acestei
grupe de buruieni foarte păgubitoare pentru
cultura de rapiţă.

3. Asigură cea mai largă fereastră
de aplicare a erbicidului

Momentul optim de aplicare a erbicidului
este stabilit în funcţie de stadiul de
dezvoltare al buruienilor, nu de cel al
rapiţei: astfel, momentul optim este atunci
când majoritatea buruienilor au 2-4 frunze
adevărate, samulastra de cereale înainte
de înfrăţit. Rapiţa se poate afla între 2 şi
8 frunze. Rezultă o fereastră de aplicare de
până la 4 săptămâni, în funcţie de evoluţia
dezvoltării buruienilor.

Erbicid convenţional

(plante Sinapis înflorite)

Cleranda 2 l/ha + Dash 1 l/ha
Eficacitatea Cleranda în combaterea buruienilor crucifere comparativ cu erbicidele
convenţionale.

4. O singură aplicare pe sezon

Cele două substanţe active ale erbicidului
Cleranda se completează reciproc. Astfel se
combat buruienile răsărite şi se asigură un
efect rezidual la nivelul solului. Ceea ce face
ca, de cele mai multe ori, acest tratament
să fie suficient pentru întreaga perioadă de
vegetaţie. Se reduce astfel numărul de treceri
în câmp pentru combaterea buruienilor,
comparativ cu sistemul convenţional.

5. Independent faţă de sistemul de
cultivare şi mai puţin dependent
de condiţiile climatice

Sistemul Clearfield este recomandat
pentru toate sistemele de cultivare a
rapiţei: cu arătură, cu lucrări minime sau
cu însămânţare directă. Acest lucru este
determinat de faptul că fiind un erbicid
cu aplicare în postemergenţă, eficacitatea
produsului depinde mai puţin de umiditatea
din sol sau de pregătirea patului germinativ.
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Constantin Preda, un clasic într-ale rapiţei
Aşa cum orice poveste
are începutul ei...

Sub îndrumarea părinților de a fi mai aproape de casă, am urmat
Facultatea de Agronomie și nu Medicină așa cum îmi doream.
Astfel că, în urmă cu mai bine de 40 de ani, îmi începeam
activitatea de tânăr inginer agronom la fostul I.A.S. Ivăneşti,
departe de casă, în inima Bărăganului. Odată cu desființarea
acestuia, am decis să merg mai departe cu agricultura și am pus
bazele SC Tehnoprod 2000 (jud. Călăraşi) în acelaşi an.
Acum lucrăm 1743 ha, din care 16% sunt în proprietate,
restul în arendă. Ca și culturi, în ceea ce privește asolamentul,
ne raportăm la 5 dintre ele: grâul - care ocupă cea mai mare
suprafață (446 ha), porumbul - cu o pondere substanțială de
386 ha, urmat îndeaproape de rapiță, cu 350 ha, dar să nu
uităm de orz și floare.
Un aspect foarte important în munca noastră ține de efectuarea
lucrărilor în câmp. Iar noi facem asta cu 19 angajați, ajutați
de un parc diversificat de utilaje. Investițiile din ultimii ani
s-au rezumat la achiziționarea de agregate noi și performante,
semănători și tractoare complet utilate.

Î

nainte de a mă prezenta la întâlnirea
cu
domnul
Constantin
Preda,
administratorul fermei SC Tehnoprod
2000, m-am pregătit şi eu, ca tot „jurnalistul”
cu un set de întrebări, să mă fac de râs. Ajung
la locul stabilit, cu oarece emoţii – „dacă
n-o să-mi iasă materialul?; dacă întreb ce
nu trebuie sau dacă mi-am făcut suficient
documentarea?”... Şi, când colo, ce să vezi,
domnul inginer agronom îşi aruncă o privire
fugară pe notiţele mele şi începe să depene
povestea, care curgea de la sine mai ceva ca la
emisiunile cu experienţă...

În afară de dotarea cu utilaje și pregătirea calitativă a terenului,
factorul cel mai important este apa. De irigații nu putem
vorbi deoarece sistemul existent în fermă nu mai e folosit de
aproape 3 ani din cauza tăierii subvenției la energia electrică.
Poate vom reuși să îl repunem în funcțiune, dar deocamdată
în viitorul apropiat mă opresc la reînnoirea utilajelor uzate
și achiziționarea de pământ în proprietate din cel pe care îl
lucrăm, fără a ne extinde.

Cultivam şi înainte de ‘89

Și fiindcă ne aflăm în plin sezon de recoltare a rapiței, vreau
să vă spun că e o cultură care mie personal îmi place, atât din
punct de vedere al profitului, dar și din cel al tehnologiei. Poate
trece drept o cultură mai dificilă, dar cheia succesului stă în
tratamente, mai ales aplicate la timp.
Cultivam rapiță și înainte de ´89, pe suprafețe mai restrânse ce-i
drept, dar acum ponderea în fermă e de 20% și cred că procentul

va mai crește. În ultimii 3 ani, producția medie în fermă a fost
de 3,5 t/ha; la fel și anul acesta. Mă declar mulțumit. De aceea
trebuie ținut cont și de alegerea hibrizilor.
Cu 3 ani în urmă am început să cultiv hibrizi DEKALB pe
o suprafață de 15% din totalul de rapiță. Acum am 55% din
cele 350 ha. Monsanto are o genetică sigură și stabilă pe care
mă pot baza, atât la rapiță, cât și la porumb. Nu notorietatea
companiei m-a convins să cumpăr DEKALB, ci rezistența
vizibilă la scuturare, rezistența la ger și ramificarea puternică.
Dar mai ales producția, peste gama de hibrizi cultivată în
fermă. Așa că recomand cu încredere și celorlalți fermieri să
cultive hibrizi DEKALB, dacă n-au făcut-o deja! Cât despre
inovația Monsanto cu privire la conservarea apei în sol, sunt la
curent, dar nu o împărtășesc și merg în continuare pe tehnologia
clasică.
Referitor la fertilizare, pe lângă administrarea îngrăşămintelor
necesare plantei, includ şi fosforul - atât la rapiţă, cât şi la
porumb. Mă gândesc să introduc pe viitor în reţetă şi sulful.
Revenind la producții, unul dintre cei mai favorabili ani în
care am obținut maximul de performanță agricolă a fost 2012,
când seceta a pârjolit marea majoritate a culturilor. Atunci,
producția la porumb a fost de 7 t/ha, iar la rapiță peste 3 t/
ha, la prețuri satisfăcătoare. De aceea am înregistrat un profit
foarte bun.
Cât despre anul trecut, pot spune că a fost unul dificil, climacteric
vorbind, dar și ca nivel de producție pentru culturile de toamnă.
În special al prețurilor de vânzare, uneori prea apropiate de
costurile de producție.
Însă pentru a ne bucura de producții ridicate, este imperios
necesar să respectăm tehnologia specifică fiecărei culturi și mai
cu seamă să alegem o genetică performantă. Monsanto deține
cu succes acest lucru.
Și pentru a încheia într-o notă degajată, cu un zâmbet în colțul
gurii, la întrebarea Ați avut vreodată un moment în care să
renunțați la agricultură? răspunsul este Da, în 1986 din cauza
„indicaţiilor preţioase” date de partidul comunist român de
atunci.
Alina FOLEA

Tehnica agricolă pentru semănat rapiţă

I

PSO Agricultură oferă fermierilor din
România multiple soluții de semănat rapiță de
la partenerii KUHN și JOHN DEERE. Cu
soluțiile pe care le propunem, acoperim toate nevoile
fermierilor în materie de semănat în teren pregătit,
semi-pregătit sau nepregătit. Oferim semănători
tractate și purtate pentru tractoare cu puteri începând
de la 50 CP până la 650 CP.

Soluţii de semănat rapiţă de la JOHN
DEERE prin IPSO Agricultură

Cu vasta sa experiență în construcția de tehnică agricolă,
JOHN DEERE propune fermierilor o gamă largă de
semănători de păioase mecanice și pneumatice. Cu lățimi de
lucru începând de la 3 (trei) metri până la 18 (optsprezece)
metri, JOHN DEERE produce în special semănători pentru
semănat în teren semi-pregătit și nepregătit. Aici putem
aminti binecunoscutele modele 740A, 750A și 1890 care au
o forță de apăsare pe patină între 180 kg și 260 kg ceea ce
oferă viteză mare de lucru și adâncime de semănat constantă.
În timpul semănatului, semănătoarea este permanent
monitorizată de sistemul de control al fluxului de semințe
integrat. Datorită sistemului de monitorizare al semănatului,
eliminarea dublurilor și creșterea preciziei de semănat reduce
foarte mult cantitatea de semințe folosită la hectar.

Soluţii de semănat rapiţă de la KUHN
prin IPSO Agricultură

KUHN este unul dintre producătorii de tehnică agricolă
de top din Europa. Concentrându-se doar pe construcția
de utilaje agricole, KUHN reușește să ofere fermierilor din
România întotdeauna soluția potrivită. Pe partea de semănat
semințe mici, fermierii pot alege semănători mecanice sau
pneumatice cu lățimi de lucru de la 3 (trei) metri până la
9 (nouă) metri. În funcție de condițiile de lucru, fermierul
poate alege semănători pentru teren pregătit, semi-pregătit
sau nepregătit. Amintim semănătorile mecanice model
Premia și Integra, semănătorile pneumatice model Venta,
Megant și Moduliner care pot lucra în agregat cu o grapă

rotativă, semănătorile semi-directe model SpeedLiner și
semănătorile directe SD Liner. Toate modelele enumerate
sunt perfect adaptate pentru semănat rapiță, asigurând
întotdeauna precizie și adâncime de lucru constantă
indiferent de viteza de lucru. Toate semănătorile sunt
dotate cu sistem de monitorizare care ne oferă în timp
real informații despre cantitatea de sămânță, suprafață
semănată, populația de semințe la hectar, etc.
În încercarea de a reduce costurile și a îmbunătăți continuu
procesul de semănat, mulți fermieri folosesc semănătorile
de prășitoare pentru semănat rapiță. Un mare avantaj îl
asigură discurile de semănat de diametru mare care fac o
distribuție a semințelor la o viteză mai mică asigurând astfel
o plasare a semințelor mai precisă. Astfel IPSO Agricultură
oferă soluții acelor fermieri din România care au adoptat
această metodă de semănat, oferind semănători începând
de la 4 (patru) rânduri până la 36 (treizecişișase) rânduri.
În plus, folosind Sistemele de Management Agricol
şi ghidarea prin satelit, productivitatea şi eficienţa
semănatului rapiţei va creşte considerabil. Numai dacă ne
gândim la eliminarea suprapunerilor, putem spune că se
face o economie consistentă la seminţe şi carburant.
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Desicarea cerealelor cu
Roundup Energy

Î

n mod obişnuit, pe câmpurile
din România, se poate observa
înainte de recoltare, existenţa
unor buruieni perene, în special
Sorghum halepense (fig. 1) dar şi
altele, cu o înălţime peste cea a grâului.
Într-un an climateric normal, în
această situaţie este necesar un
tratament înainte de recoltare, pentru
a evita pierderi cauzate de amestecul
în combină a masei uscate a grâului cu
masa verde a buruienilor.

• Rezistenţă la ploaie. Datorită compoziţiei
sale speciale, substanţa activă este absorbită
şi translocată de buruieni mai rapid decât
în cazul altor produse cu o substanţă activă
similară.
Ploaia survenită imediat după tratament
va avea un impact minor asupra eficienţei
produsului (fig. 2-4).

următoarea cultură poate să înceapă la
un interval foarte scurt după aplicarea
tratamentului, fără riscuri sau dubii în
privinţa performanţei produsului. În cazul
buruienilor anuale, lucrarea mecanică
a solului poate începe a doua zi după
tratament, în cazul buruienilor perene la
4-5 zile după tratament (fig. 6-7). În acest
fel, miriştea poate fi, de asemenea, ţinută „la
negru” pentru a fi protejată de depunerea
ouălor de Diabrotica.

Anul acesta, din cauza excesului de
precipitaţii pentru o perioadă mai lungă
(lunile mai şi iunie) în unele zone,
maturarea culturilor de cereale de toamnă
s-a accelerat (din pricina bolilor aparatului
foliar). În aceste condiţii, odată cu pierderea
aparatului foliar şi a precipitaţiilor
numeroase a apărut un spectru larg de
buruieni.

• Operaţiunile de aplicare în condiţii de secetă,
indiferent de temperatură.
Fig 1. Sorghum halepense prezent în cultura
de grâu aflată în plină maturare accelerată o privelişte obişnuită în regiunile infestate
cu Sorghum.

Fig. 5. Roundup Energy la doză de aplicare
de 3,2 l/ha a controlat total Sorghum în
condiţiile unor temperaturi ridicate şi
secetă în luna august. (Cărpiniş, 29 august
2012).

Eficacitatea după 21 de zile de la aplicare. %

Fig. 6-7. Eficienţa Roundup Energy pe
termen lung după un timp scurt până
la cultivare. Câmp infestat cu Sorgum
şi Convolvulus şi netratat (foto sus) şi
Roundup Energy aplicat la doză de 3,2
l/ha (foto jos) cu două zile interval de
aşteptare până la cultivare 30 mai 2011 la
294 de zile după aplicare.
• Eficienţă împotriva Ambrosia Artemisiifolia.
Ambrosia este o buruiană agresivă, dificil
de controlat, care se răspândeşte rapid în
Europa Centrală, inclusiv în România.
Constituie un mare motiv de îngrijorare
din punct de vedere al sănătăţii publice, din
cauza faptului că polenul acestei buruieni
provoacă alergii. Prin urmare, este important
ca aceste buruieni să fie controlate înainte
de înflorire. Roundup Energy, fiind un
erbicid sistemic, controlează eficient aceste
buruieni (fig. 8), spre deosebire de controlul
mecanic.

•Perioadă scurtă de aşteptare până la prima
operaţiune de pregătire mecanică a terenului.
Ca rezultat al absobţiei şi al translocării
rapide, pregătirea terenului pentru

Fig. 2. Eficacitatea ROUNDUP ENERGY pe ploaie simulată. Chesterfield,
2007, Agropyron, ploaie 6 mm, 1 oră după aplicare
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Fig. 8. Eficienţa produsului Roundup
Energy, aplicat în doză de 2,4 l/ha împotriva
Ambrosia, la două săptămâni de la aplicare.
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• Conservarea umidităţii în sol. Ca rezultat al
absorbţiei şi translocării rapide în rădăcini
a produsului Roundup Energy, efectul
de uscare a rădăcinilor adânci ale plantei
este foarte rapid, iar solul fiind acoperit
de buruieni moarte, conservă umiditatea
solului şi împiedică evaporarea. Dacă
nu sunt tratate, buruienile pot consuma
rapid umiditatea din sol în timpul verilor
călduroase. (Fig. 10 -11)

Fig. 10. Agropyron repens - tratat şi netratat,
udat în acelaşi timp şi cu aceeaşi cantitate
de apă.
Fig. 3-4. Efectul Roundup Energy aplicat
în doză de 3 l/ha împotriva Sorgum
halepense, când o ploaie uşoară a apărut
după aplicare la mai puţin de o oră (foto
sus): Sorgum la momentul aplicării (foto
jos) 36 de zile mai târziu.

Controlul
buruienilor
cu
ajutorul
produselor erbicide înainte de recoltare este
o bună practică din mai multe motive:
• spre deosebire de controlul prin lucrarea
mecanică a solului, tratamentul cu erbicid
înainte de recoltat (desicare) conservă
umiditatea;
• necesită mai puţină energie decât
operaţiunile mecanice (recoltat), deci reduce
emisia gazelor de seră. Datorită condiţiilor
climatice variabile, produsele ideale pentru
aplicarea ca desicant sunt cele flexibile,
care sunt mai puţin sensibile la schimbările
bruşte de climă. Produsul indicat pentru
aceste condiţii este Roundup Energy,
datorită caracterisicilor sale favorabile:

regenerare a plantei

1040 g/ha ingredient activ
alt glyphosat

Fig. 9. Mijloacele mecanice de combatere
a buruienilor Ambrosia nu se dovedesc
eficiente, din cauza capacităţii puternice de

Fig. 11. La o zi după udare, pământul tratat
din vasul din dreapta este încă umed, în
timp ce rizomii vii, netrataţi, din vasul din
stânga, au pierdut umiditatea la o zi după
irigare, din cauza transpiraţiei.

Recomandări pentru utilizarea
înaintea recoltării

Când umiditatea boabelor cerealelor ajunge
la 28%, se aplică Roundup Energy 3.2 l/
ha în 200-250 l apă pentru distrugerea
costreiului, a pălămidei şi a volburei. Pentru
stuf, doza recomandată este 4 l/ha.
Acesta este cel mai bun moment pentru
combaterea majorităţii buruienilor deoarece,
fiziologic, ele sunt în stadiul maxim de
acumulare, înaintea înfloritului, iar absorbţia
este aproape totală având un foliaj bine
dezvoltat.
După 5 zile, dacă vorbim de costrei, şi 7
zile, pentru volbură, pălămidă şi stuf se
poate începe recoltatul; bineînţeles dacă
umiditatea cerealelor a atins optimul.
Nu se aplică Roundup Energy pentru
loturile semincere!
Dacă, din diferite motive, nu s-a făcut
desicarea înainte de recoltat, tratamentul
cu Roundup Energy se va efectua după
lucrarea de dezmiriştire. Dezmiriştirea este
recomandată după recoltarea cerealelor şi a
rapiţei şi are ca scop distrugerea samulastrei,
Ambrosia, Agropyron, Sorghum, Convolvulus
şi punerea în contact cu solul a seminţelor
rămase negerminate care urmează să fie
distruse ulterior printr-un tratament.
Bogdan SOARE

