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în vederea semănatului
rapiţei de toamnă
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Unde-s doi, profitul creşte!

Barterul poate
învinge criza

Aflată deja de câţiva ani în criza financiară şi
economică, lumea este în căutare de soluţii pentru a
depăşi cât mai curând aceste înfrânări ale progresului. În acest context, barterul ar putea fi esenţial!
Acest “proces de schimb” este utilizat în ţări cu
economii în dezvoltare, aflate în recesiune şi,
mai ales, într-un proces de depreciere a monedei
naţionale.
Ce face Monsanto în acest sens?
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“Trăim pentru
agricultură!”

Dragi cititori,

sau rapiţă pe care îl comercializăm, dar şi
tehnologiilor moderne pe care le promovăm
ă scriu aceste rânduri, acum, de la cel mai mic până la cel mai mare fercând compania noastră este în mier al nostru.
prag de sărbătoare. Sunt mai
multe motive ca noi, împreună cu fermi- Un tezaur uriaş
erii noştri să sărbătorim: în primul rând
Este un bun prilej de a le mulţumi tufaptul că am crescut şi am avut succes îm- turor fermierilor care ne-au ales pentru
preună. La aceasta m-am referit când am încrederea ce ne-o arată an de an. Dar mai
există un motiv şi mai important de a vă
spus “profit” în titlu: bagajul de cunoştinţe
mulţumi: orice moment în care angajaţii
dobândit unii de la alţii. În al doilea rând Monsanto se întâlnesc cu fermierii - fie la
că aniversăm o dublă sărbătoare – 5 ani de semănat, recoltat, la sediile fermelor sau cu
ocazia unor manifestări câmpeneşti cum
Farm Progress şi 100 de ani Dekalb.
este Farm Progress -, este poate cea mai
Sunt 5 ani de când ne străduim să adunimerită ocazie în care noi să învăţăm de
cem principalul nostru eveniment la un la dumneavoastră. Cunoştinţele acumulate
nivel de profesionalism care să stabilească de către reprezentanţii noştri de vânzări
de la agricultori reprezintă un tezaur urinoi standarde în industrie.
aş, greu de cuantificat şi de nepreţuit. FapSute de fermieri, zilnic şi mii de colabotul că avem cea mai profesionistă echipă
ratori, anual ne-au călcat pragul, iar im- de vânzări în agricultură nu se datorează
presiile lor despre acest eveniment au fost doar programelor continue de dezvoltare
la superlativ. Pe lângă atmosfera relaxată, profesională pe care le derulăm la nivel
specifică grupurilor de oameni cu preocu- de angajaţi, ci în bună măsură implicării
fermierilor la desăvârşirea profesională a
pări similare, valoarea informaţiilor şi a agenţilor de vânzări. Şi pentru asta vă
recomandărilor echipei Dekalb au consti- mulţumim!
tuit un real ajutor în îmbunătăţirea practicilor agricole de pe întreg cuprinsul ţării. Mix de experienţe
Fermierii Dekalb obţin constant producţii şi surprize
mai mari pe unitatea de suprafaţă. Acest
Revenind la evenimentul Farm Prolucru se datorează în mare măsură gene- gress, vă furnizez câteva date statistice,
ticii superioare din fiecare bob de porumb sper interesante:

V

• Total vizitatori în cei 5 ani: peste 6000;

• Fermieri prezenţi din: România, Republica Moldova, Ucraina, Rusia,
Bulgaria, Ungaria, Germania, Serbia,
Statele Unite;

La SA Înfrăţirea, prima societate agricolă înfiinţată
în zona Careiului, în 1991, am întâlnit doi oameni
pasionaţi de munca la câmp pentru că, spun ei, “este
tradiţie de familie şi pentru agricultură trăiesc”!
Preşedintele ing. Liviu Ciucos şi ing. sef Szabo
Andras au transformat “Înfrăţirea” – născută prin
desfiinţarea fostului CAP Carei – într-o societate
care are momentan în exploatare 2200 hectare,
numără 840 de familii asociaţi, 38 de angajaţi şi se
ocupă doar cu culturi la nivel mare.

• Suprafaţa de teren arabil a fermierilor
prezenţi anual: peste 200.000 ha;
• Suprafaţa cultivată anual cu porumb a
fermierilor prezenţi: 70.000 ha;

• Companii partenere: IPSO/John Deere, BASF, Syngenta, Timak Agro,
Toyota

În acest an, ca de fiecare dată, ne propunem
să vă surprindem cu module experimentale
noi. Aici doresc să amintesc de experienţa de
fitotoxicitate şi carenţe la elementele nutritive, cea de analiză a volumului şi structurii
rădăcinilor la porumb, precum şi experienţa
de pregătire a patului germinativ la rapiţă.

Toate acestea sperăm să vă stârnească interesul astfel ca la sfârşitul unei zile petrecute în câmp, să putem afirma cu toţii că am
învăţat lucruri noi unii de la alţii, că am
dobândit informaţii valoroase menite să ne
eficientizeze activitatea agricolă şi ,de ce nu,
că suntem mai bogaţi. Pe întreaga perioadă
a desfăşurării, evenimentul va fi “împănat”
cu premii şi tombole variate, atât din partea
noastră, cât şi a colaboratorilor noştri.
Vă urez succes şi să ne vedem la FARM
PROGRESS!

Cosmin CHIOREANU,
Director General
Monsanto România
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Hibrizii Dekalb,
„olimpicii” din Dolj

În familia lui Mihai-Bogdan Stanciu, tânărul administrator al firmei SC Solvent Com SRL, „microbul agriculturii” s-a transmis pe linie maternă.
„Am început agricultura ca pe un hobby şi s-a
transformat în profesie. Practic este şi o tradiţie de
familie, mama fiind inginer agronom.
Acum, privind în urmă, dacă nu aş
fi fost fermier, probabil că aş fi
continuat activitatea pe care o
începusem şi pe care o mai fac
şi în prezent”.
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Revoluţie
Moment istoric pentru Dekalb
în protecţia culturii
de rapiţă
- Sistemul de producţie
Clearfield® -

Sistemul de producţie Clearfield® combină un erbicid eficient şi inovator cu hibrizi de rapiţă cu potenţial ridicat de
producţie. Hibrizii noi, creați de companiile de seminţe
partenere, sunt toleranţi la erbicidul Cleranda®.

Un veac de inovaţie

(II)

Vă invitam, în numărul
precedent al ziarului nostru, la o plimbare prin
trecutul Dekalb, marcă al
cărei centenar îl aniversăm
anul acesta.

Reînnoiesc invitaţia, propunându-vă, de această
dată, să poposim în vremurile de început ale marketingului şi aripile pe care
le-a dobândit industria
agriculturii odată cu apariţia acestuia.

P
reprezintă
Cleranda®
combinația a două substanţe active (imazamox şi
metazaclor), care oferă un
foarte bun echilibru între
acţiunea la nivelul frunzei
și acţiunea în sol, precum
și o eficacitate reziduală
de durată. Acest lucru este
necesar pentru combaterea
buruienilor pe termen lung.
Se va evita, astfel, apariția
ulterioară a unui al doilea
sau al treilea val de buruieni.

eficacității.

Momentul propice al
aplicării depinde de stadiul
de dezvoltare al buruienilor, nu de cel al rapiţei.
Cleranda® se aplică întotdeauna în amestec cu adjuvantul Dash®, în doză de
2,0 l/ha Cleranda® + 1,0
l/ha adjuvant Dash®. Cel
mai bun moment pentru
aplicare este atunci când
buruienile au 2-3 frunze
(rapiţă BBCH 11-18, 2-8
Cleranda® are o eficiență frunze ale rapiţei).
excelentă împotriva unui
Sistemul de producţie
spectru larg de buruieni. Pe Clearfield® este adaptat la
lângă buruienile obișnuite toate tipurile de lucrări ale
(Galium, Chenopodium și solului (cu arătură, lucrări
Matricaria), Cleranda® le minimale, însămânţare dipoate combate și pe cele rectă) şi se poate utiliza şi
foarte greu de eradicat, pre- în condiţii dificile de sol (cu
cum Sinapis și alte specii conţinut ridicat de materie
crucifere. Gramineele anu- organică sau pietros).
ale şi samulastra de cereale
Sistemul de producţie
nu vor mai fi o problemă.
Clearfield® reprezintă priCleranda® are o fereastră ma soluţie cu o singură
largă de aplicare, care dă aplicare pentru combateposibilitatea fermierului să rea buruienilor mono şi
se concentreze asupra al- dicotiledonate în cultura
tor lucrări agricole. Această rapiţiei. Erbicidarea se
flexibilitate este și mai poate face după apariţia
importantă în cazul în care buruienilor, controlând cu
vremea este nefavorabilă succes buruienile problemă
activităților pe câmp. Spre şi samulastra de cereale.
deosebire de produsele
standard de pe piață, cu
Cleranda® nu veți mai
depăsi momentul optim
al aplicării și vă veți maximiza șansele de atingere a

ovestea noastră se
oprise la momentul
cooptării lui Charlie Gunn în cadrul Dekalb
Country Agricultural Association, cu scopul de a ameliora varietăţi de porumb
pentru creşterea productivităţii şi cu o adaptabilitate de… marketing şi principala
mai bună la condiţiile locale. sa unealtă… publicitatea.
Primul soi creat de el a fost A contactat presa de speci“Western Plowmann” care alitate, cu ţelul de a-i conavea unele dintre cele mai vinge pe fermieri că hibridul
bune caracteristici geneti- său de porumb va fi atât de
ce din acea perioadă. Însă profitabil, încât îi va ajuta
informaţia despre apariţia să-şi achite ipotecile pentru
unui nou tip de porumb, şi terenuri.
mai performant decât cel
Conducerea asociaţiei a
obţinut de el împreună cu
creat reclama cu ştiuletele
Roberts, l-a determinat să
cu aripi, data publicităţii
meargă mai departe.
în 1936. Mesajul a ajuns la
Aşa a început, în 1924, ame- publicul ţintă: în următoarea
liorarea primului hibrid de decadă, aproape toţi fermiporumb care a fost introdus erii au achiziţionat hibrizii
în cultura comercială zece Dekalb. Tot în 1936, asociani mai târziu.
aţia s-a redenumit - Dekalb
Avantajele erau de necontes- Agricultural Association.
tat. Prin comparaţie, recolta Patru ani mai târziu, Dekalb
obţinută pe un acru (0,4046 a devenit lider în industria
ha) cultivat cu primul hibrid cu seminţe de porumb în
comercial Dekalb faţă de SUA. Roberts şi colaboratorecolta obţinută cu cel mai rii săi au o nouă „revelaţie”:
bun soi de porumb era mai fermierii de pretutindeni
mare cu 35% şi compania a ar trebui să beneficieze de
prosperat pe fondul cererii avantajele hibrizilor de potot mai mari de hibrizi. Pro- rumb.
ducţia de porumb în fermele
Au ajuns la concluzia că
din America a crescut de la
trebuie să iasă la export, iar
25 bu/acru (1t/ha = 15.93
acest lucru s-a întâmplat în
bu/ac); (25 bu/acru = 1,6 t/
1941, când a ajuns tehnoloha) la începutul anilor 1930,
gia şi în Canada. Nu a trecut
până la o medie astăzi de
mult şi Dekalb intră pe toate
130 bu/acru (8,2 t/ha).
pieţele importante din lume.

Ştiuletele cu aripi
se răspândeşte
peste graniţele
SUA

Ca să facă repede şi pe o arie
cât mai răspândită cunoscut
noul hibrid Dekalb, Roberts
şi-a dat seama că e nevoie

Diversificarea
sortimentelor

Dekalb a iniţiat programe
de ameliorare şi pentru alte
culturi: sorgul de seminţe a
început în 1949, primul hibrid comercial datând din
1956. Programul de cercetare la grâu a produs primul

hibrid furajer în 1972.

Un grup de entomologi
demara, în 1950, primul
program de cercetare al
efectului insectelor asupra
porumbului.
În anii 1960 şi 1963 se năşteau Dekalb 805 respectiv
Dekalb XL45 care deveneau
la acea vreme cei mai populari hibrizi din SUA.

Cum biotehnologiile şi genetica sunt motorul schimbărilor în vederea creşterii
productivităţii, Dekalb a

investit în programe de
ameliorare cu ajutorul biotehnologiilor, programe care
au sprijinit constant creşterea performanţelor fermierilor de pretutindeni.

Şi am încălecat pe-o şa şi am
terminat şi partea a doua.
Revin cu finalul poveştii
acestei mărci de succes în
următorul număr al ziarului
„Dekalb”.
Gabriel Băeaşu,
Manager Produs
Europa de Est
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Dacă pasiune nu e,
nici agricultură nu e!
Ca să poţi avea o
cultură de rapiţă
profitabilă, trebuie
să te îngrijeşti
de trei aspecte
esenţiale: hibridul,
tratamentele şi
agrofondul. Lucru
pe care, pasionat
fiind, inginerul
Mihai Nicola (62 de
ani) îl ştie cu vârf şi
îndesat şi îl şi aplică,
din 1990 încoace, la
ferma sa din judeţul
Olt.

SA “Spicul” i-a adus lui
Mihai Nicola şi celor nouă
angajaţi ai săi satisfacţii financiare maxime anul trecut,
însă cele agricole au deja o
vechime de peste un deceniu.
Scump la vorbă, inginerul
care administrează “avuţia” de
800 de hectare din localitatea
Poboru, ne-a mărturisit totuşi
– chiar şi telegrafic – ce înseamnă şi ce presupune să fii
fermier în ziua de azi.

motivul pentru care a înfiinţat
Mihai Nicola o fermă şi nu alt
gen de firmă. Apoi, investiţii
în utilaje (tractoare, combine)
şi tehnologie, dar şi prospecţie
pentru viitor; în cazul “Spicul”, îmbunătăţirea parcului
auto şi ridicarea unui depozit.

Patru ani ne despart de
primul contact al agricultorilor din Poboru cu produsele
Dekalb. De atunci încoace, la
“Spicul” se cultivă, în asolaMai întâi de toate înseam- ment, paioase (30%), culturi
nă pasiune – de altfel, este şi tehnice (40%), porumb (25%)

şi altele (5%). Prin lanurile de
rapiţă ale fermei, întâlnim în
proporţie de 70% hibrizi DK
Exagone şi DK Extend, fiindcă îi avantajează rezistenţa
foarte bună la scuturare.

De ce cultivaţi
rapiţă?

Este întrebarea pe care
i-am adresat-o lui Mihai Nicola şi ne-a răspuns scurt şi la
obiect: rotaţie; profit timpuriu; nu se suprapune cu alte
culturi, economic.

În mod curent, la “Spicul”
se obţin puţin peste 2700 kg
/ ha; cu rezerve anul acesta,
fiindcă a fost “dificil în prima
parte, dar cu tendinţe de normalitate”, spune ing. Nicola.
Cum a procedat anul trecut,
ne-a povestit însă fără rezerve.
“Am arat la 25-30 cm,
imediat după recoltare, după
care am făcut o trecere cu
combinatorul, o fertilizare, o
nouă trece cu combinatorul
la adâncimea de semănat în
preziua semănării. Însămân-

ţarea s-a petrecut în perioada
25 august – 2 septembrie, iar
răsărirea pe 25 octombrie. În
primăvară, am avut o altă fertilizare şi tratamente împotriva dăunătorilor şi al fungiilor”.
Este încrezător fiindcă, aşa
cum spuneam mai sus, a folosit pentru cea mai mare parte
a culturii de rapiţă două dintre produsele Dekalb pe care,
datorită constantei dovedite
în producţie, le recomandă şi
altor femieri.
Gabriel BUȚĂ

În căutarea hibridului perfect

La nivel european, Departamentul de Cercetare din cadrul Monsanto este alcătuit din şapte staţii de cercetare,
clasificate în Biozone. În ceea ce priveşte Centrul şi SudEstul Europei, respectiv familia Biozone 4, aceasta s-a extins prin, înfiinţarea în anul 2010, a Departamentului de
Cercetare din cadrul SC Monsanto România SRL. Nou
înfiinţatul departament îndeplineşte un rol strategic cu
caracter decisiv în ceea ce priveşte evaluarea şi prelucrarea
datelor din ţări precum: Serbia, Bulgaria, Ucraina, Rusia.

Î

ncă de la început, în activitatea Departamentului s-a evidenţiat implementarea unei strategii de
dezvoltare, a unui program de
testare dinamic supus totodată unei continue perfecţionări.
Investiţiile derulate în vederea
desfăşurării optime a programului au vizat asigurarea uti-

lajelor necesare obţinerii unor Departamentul Tehnic care
în urma unei selecţii finale
rezultate performante.
Etapele de Cercetare în în funcţie de parametrii de
programul de testare presu- performanţă sunt transferaţi
pun în principal analizarea Departamentului Comercial.
hibrizilor în mai multe stadii
de dezvoltare astfel încât în
funcţie de informaţiile obţinute, hibrizii cu cele mai bune
rezultate sunt avansaţi către

Procesul de evaluare al hibrizilor este intensiv. Aceştia
sunt testaţi în mod repetat la
nivelul Biozonei 4, în vederea
identificării indicilor de per-

formanţă funcţie de diversele
zone de cultură. În decursul
unui exerciţiu agricol, numărul lor ajunge la ordinul miilor.
Scopul principal al programului îl reprezintă stabilitatea şi
toleranţa hibrizilor la secetă.
În acest sens, Departamentul
de Cercetare a dezvoltat o relaţie de colaborare cu o echipă
de amelioratori din Statele
Unite ale Americii, specializată pe un program inovator
ce vizează toleranţa la secetă
a hibrizilor. Concret, au fost

aduşi astfel de hibrizi în vederea determinării comportamentului lor în anumite zone
de cultură din ţara noastră.

Departamentul de Cercetare şi-a propus să creeze hibrizi stabili, toleranţi la secetă,
cu potenţial de producţie ridicat, capabili să satisfacă nevoile cele mai variate ale fermierilor din Sud-Estul Europei.
Doru DUMITRU,
Manager Departament
Cercetare

Barterul
poate
învinge
criza
Cumperi
seminţe Dekalb
contra cereale
produse în
fermă proprie
Aflată deja de câţiva ani
în criza financiară şi
economică, lumea este în
căutare de soluţii pentru
a depăşi cât mai curând
aceste înfrânări ale progresului. În acest context, barterul ar putea fi
esenţial!
Acest “proces de schimb”
este utilizat în ţări cu
economii în dezvoltare,
aflate în recesiune şi,
mai ales, într-un proces
de depreciere a monedei
naţionale.
Barter-ul este întâlnit
în toate domeniile de
activitate, dar mai ales
în agricultură; sunt
binecunoscute schimburile de îngrăşăminte / combustibili sau alte inputuri
(seminţe, pesticide) cu
cereale (întâlnite şi
sub denumirea de
contrapartidă).
Această variantă care
şi-a demonstrat în
timp
fezabilitatea,
ajută la extinderea
afacerii, mai ales atunci
când este lipsă de
lichidităţi, dar şi când
piaţa o “cere”.
Ce face Monsanto în
acest sens?
A dezvoltat propriul
mecanism de barter
prin care le oferă fermierilor posibilitatea
să cumpere seminţe
Dekalb (rapiţă, porumb) pe baza cerealelor produse în fermele proprii.
Este un program
destinat în special
fermierilor şi reprezintă materializarea
disponibilităţii Monsanto de a se adapta la o
tendinţă în dezvoltare
în România şi în ţările
din jur (Ucraina, Ungaria s.a.).
Programul este valabil şi pentru anul în
curs şi se desfăşoară
prin intermediul distribuitorilor
agreaţi
(pentru detalii, contactaţi reprezentanţii
noştri zonali).
Iulian NIŢU,
Director Programe
Barter Europa de Est
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Conservarea apei din sol în vederea
semănatului rapiţei de toamnă

Forme de apă din sol

toamnă, borceagul de
toamnă, leguminoasele
(cu excepţia soiei), cartoful
timpuriu şi trifoiul roşu
după prima coasă;

Apa este singurul factor ce nu
poate fi înlocuit în procesul de
creştere şi dezvoltare al plantelor. Ea influenţează direct
procesele microbiene din sol,
asimilarea elementelor nutritive, cu impact direct asupra
creşterii şi dezvoltării plantelor.

• o rzul consumă mai puţină
apă decât grâul, în schimb
orzoaica de primăvară şi
ovăzul consumă mai multă
apă decât cerealele paioase
de toamnă.

În funcţie de mobilitatea şi accesibilitatea pentru plante, în
sol se găsesc următoarele forme
de apă:

• Cultivarea de soiuri timpurii
de grâu, cu talie mai redusă;
• Aplicarea regulatorilor de creştere în primăvară la planta
premergătoare;

- apa sub formă de vapori,
- apa de higroscopicitate,
- apa peliculară,

• Aplicarea produsului Roundup, se face cu circa 2 săptămâni înainte de recoltarea
plantei premergătoare.

- apa capilară,

- apa gravitaţională şi
- apa freatică.

D
 intre avantajele aplicării
produsului Roundup menţionăm: controlul buruienilor şi desicarea culturii, maturarea uniformă a plantelor
de cultură, recoltarea rapidă
şi uşoară cu un consum
redus de combustibil, reducerea pierderii de apă prin
evapotranspiraţie.

Apa capilară reprezintă apa
reţinută, datorită forţelor capilare, în porii capilari ai solului.
Cantitatea acestui tip de apă
depinde de textură şi structură,
crescând de la solurile nisipoase
spre cele argiloase şi de la solurile nestructurate spre cele
structurate.
În comparaţie cu apa de higroscopicitate şi apa peliculară,
care sunt puternic şi respectiv
slab legate, apa capilară este
considerată apă liberă, deoarece
circulă în toate direcţiile (inclusiv de jos în sus), solubilizează
substanţele nutritive şi poate fi
folosită de către plante. Datorită
acestui fapt, reprezintă categoria de apă cea mai importantă
din sol.

•G
 estionarea paielor rămase pe
mirişte.

ROUNDUP
doar la nevoie

 e poate realiza printr-o luS
crare superficială cu discul, la
aproximativ 5-7 cm adâncime, urmată de o recompactare a solului printr-o lucrare
cu tavalugul. Se recomandă
efectuarea lucrării sub un
unghi de cel puţin 30 grade
faţă de direcţia de semănat a
plantei premergătoare.

• Planificarea asolamentului de
lungă durată;
• Alegerea unei plante premergătoare cu un consum redus de
apă:

evitarea acestui fenomen,
este recomandat să se aplice
suplimentar o cantitate de
azot cuprinsă între 5-8 kg
s.a. pe tona de paie.

- premergătoarele cele mai
bune sunt: cerealele de

DK ExPower

Un hibrid puternic
pentru fermieri puternici!

Rezistență la scuturarea boabelor
din silicve

Toleranță la
Phoma

Semănat+ tavalugit+/starter

ROUNDUP
doar la nevoie

 ulciul asigură o depreciere
M
minimă a structurii solului,
previne uscarea şi eroziunea
acestuia, crescând totodată
conţinutul de materie organică.

Recoltare
Mărunţirea paielor şi
împrăştierea uniformă
în strat de 5 cm

ROUNDUP

AGREGAT COMPLEX (20-30 cm) + fertilizare
NPS la 20 cm adâncime + semănătoare de precizie +
starter + tăvălug

Discuire superficială la
4-5 cm + tăvălug +/- N

• Alegerea celui mai potrivit sistem de lucrare a solului şi a variantelor de semănat optime.

ROUNDUP
doar la nevoie

copul îl constituie obţiS
nerea unui pat germinativ
foarte bine pregătit, care să
asigure o germinaţie rapidă
şi o creştere normală a rădăcinii.

Recoltare
Mărunţirea paielor
şi împrăştierea
uniformă în strat
de 5 cm

ROUNDUP

 legerea tipului de lucrări
A
ale solului şi a variantelor de
semănat se va face în funcţie
de mai mulţi factori, cum ar
fi: tipul de sol (structura/textura), gradul de compactare
al solului, prezenţa paielor
şi cantitatea acestora, gradul
de îmburuienare, dotarea cu
utilaje etc.

Discuire
superficială la 4-5
cm + tăvălug +/- N

AGREGAT COMPLEX
de lucrări în benzi: afânare/
încorporare îngrăşăminte/
mărunţire sol/îndepărtare
resturi vegetale de pe banda
de semănat

Semănătoare cu tractor orientat cu GPS – urmăreşte
exact benzile lucrate de
agregat

Pauză câteva zile pentru aşezarea solului

Lucrarea solului în benzi
(Strip till)
ROUNDUP
doar la nevoie

Recoltare
Mărunţirea paielor
şi împrăştierea
uniformă în strat
de 5 cm

ROUNDUP

AGREGAT pentru semănat direct

Semănatul direct (No till)
Recomandăm doar pe solurile cu textură uşoară!
ROUNDUP
doar la nevoie

ROUNDUP

Recoltare
Mărunţirea paielor

Ionuţ Drobotă

Alina Arsene

Arătură + discuire
+ (...) = pregătirea
patului germinativ

Semănat + tăvălugit
+/- starter

cât mai rapid după recoltare

Gabriel Ghiţă

Sistemul convenţional
(arătura)

DK ExStorm

Stabilitate
și consistență!
MARTOR
60
40

-20°

20

80

FUEL

100

E

Rezistență la
iernare

Conținut mare
de ulei

Caracteristici
•R
 ezistență la scuturarea
boabelor din silicve;
•R
 ezistență la iernare;
•P
 roducții ridicate și stabile.

Cheia
succesului!
MARTOR

-20°

Rezistență la scuturarea boabelor
din silicve

Rezistență la
iernare

Producții ridicate
și stabile

Umiditate %

Kg/ha

Umiditate %
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12

5000

10

0
Performanțe de producție
Sursa performanțelor de producție: loturi demonstrative și tehnice
– Monsanto, 2011. Producțiile sunt exprimate în Kg/ha STAS (9%).
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Performanțe de producție
Sursa performanțelor de producție: loturi demonstrative și tehnice
– Monsanto, 2011. Producțiile sunt exprimate în Kg/ha STAS (9%).
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Rezistență la scuturarea boabelor
din silicve

F

DK ExTec

4771

Producții ridicate
și stabile

Subsolier (25-30 cm)
+disc + fertilizare la 15
cm adâncime

Discuire superficială la
4-5 cm + tăvălug +/- N

În aceeași zi

• Conservarea apei din sol prin
mulcire.

Caracteristici
• Excelentă rezistență la scuturarea boabelor din silicve;
• Rezistență bună la iernare;
• Conținut mare de ulei.

MARTOR

Recoltare
Mărunţirea paielor şi
împrăştierea uniformă
în strat de 5 cm

ROUNDUP

aiele cresc procentul de
P
materie organică din sol.
Prin încorporarea paielor se
măreşte capacitatea de reţinere a apei în sol şi scade
eroziunea. Mărunţirea paielor (fragmente de 3-4 cm)
şi împrăştierea uniformă pe
Practica
agricolă
a
teren, într-un strat de 5 cm, demonstrat că se pot obţine
asigură protejarea solului în- producţii foarte bune la
cetinind uscarea lui.
rapiţa de toamnă chiar şi în
Pentru mineralizarea paielor, condiţii de secetă, iar respecmicroorganismele consumă tarea măsurilor de conservaazotul din materia organi- re a apei din sol prezentate
că, fiind probabilă instalarea mai sus, poate face diferenţa
„foamei de azot”. Pentru în reuşita acestei culturi.

Măsuri pentru
conservarea apei
din sol

Caracteristici
• Hibrid de talie medie;
• Excelentă rezistență la scuturarea boabelor din silicve;
• Toleranță mare la Phoma;
• Tulpină subțire și elastică.

• Întreruperea capilarităţii şi
evaporării apei din sol.

2

0
Performanțe de producție
Sursa performanțelor de producție: loturi demonstrative și tehnice
– Monsanto, 2011. Producțiile sunt exprimate în Kg/ha STAS (9%).
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Culesul
ca la carte
C

e trebuie să ştim despre recoltarea porumbului şi cum o
planificăm? Înainte de recoltare,
se recomandă efectuarea unei estimări a
producției (utilă pentru stabilirea nece-

sarului de combine şi mijloace de transport, a capacităţii de depozitare, precum
şi pentru alte decizii de management
şi marketing). Dintre cele mai uzitate
metode de estimare, amintim:

@ Porumb recoltat mecanizat

Formula de calcul a producţiei STAS estimate pe hectar:

Luaţi eşantioane reprezentative dintr-o zonă de teren, după ce plantele au ajuns la maturitatea
fiziologică (apariţia punctului negru - 30-35% umiditate) şi cântăriţi producția. Pentru determinarea corectă a umidităţii, alegeţi la întâmplare 10 ştiuleţi şi amestecaţi boabele.
Formula de calcul a producţiei STAS estimate pe hectar:

0
Performanțe de producție
Sursa performanțelor de producție: loturi demonstrative și tehnice
– Monsanto, 2011. Producțiile sunt exprimate în Kg/ha STAS (9%).

0

0
Performanțe de producție
Sursa performanțelor de producție: loturi demonstrative și tehnice
– Monsanto, 2011. Producțiile sunt exprimate în Kg/ha STAS (9%).
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Rezistență la frângerea plantelor

6000
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14

Producții ridicate
și stabile

IALOMIŢA
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6000

Rezistență la scuturarea boabelor
din silicve

9,5

Kg/ha

14

5990

Umiditate %
12,8
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6000

10,8

Toleranță la
Phoma

MARTOR

8,6

Vigoare la răsărire
și pornire rapidă
în vegetație

Producții ridicate
și stabile

Cavalerul care ține
boabele în teacă!

4018

Caracteristici
• Rezistență la scuturarea
boabelor din silicve;
• Rezistență la frângerea
plantelor;
• Producții record.

4771

Producții ridicate
și stabile

Extend

GALAŢI

Rezistență la scuturarea boabelor
din silicve

Vigoare la răsărire
și pornire rapidă
în vegetație

Caracteristici
• Producţii ridicate şi stabile;
• V igoare bună la răsărire şi
dezvoltare rapidă în toamnă;
• Rezistenţă la cădere;
• Toleranţă la Phoma;
• Conţinut mare de ulei.

Regele producţiilor
mari şi sigure!

7,5

MARTOR

Excellium

4283

Un senior
cu un caracter puternic!

Ionuţ Drobotă
Gabriel Ghiţă

3824

Număraţi ştiuleţii recoltabili de pe o anumită suprafaţă de teren. La fiecare al cincilea ştiulete
calculaţi numărul de rânduri de boabe şi numărul de boabe pe rând şi faceţi media (nu se
numără boabele care au mai puţin de jumătate din mărimea unui bob normal de porumb).

CONSTANŢA

@ Estimarea producției în funcţie de numărul de boabe de pe ştiulete

Această metodă poate fi folosită într-un stadiu relativ incipient de dezvoltare a boabelor şi
poate fi de mare ajutor fermierilor care încearcă să decidă dacă vor recolta pentru boabe sau
pentru siloz. Dacă, în urma condiţiilor de stres, au rezultat ştiuleţi mici cu polenizare slabă, pot
exista dificultăţi mecanice la recoltare. În acest caz, trebuie ţinut cont de estimarea producţiei.

CĂLĂRAŞI

Q STAS kg/ha= (74,11 x 10.000)/100 mp = 7411 kg/ha

11,4

De exemplu: Dacă suprafaţa analizată este 100 mp, numărul de ştiuleţi 700, greutatea medie a
boabelor/ştiulete 0,120 kg, umiditatea boabelor 25% şi umiditatea STAS 15%, atunci avem:

10,0

Q STAS kg/ha= (Q STAS /suprafaţă analizată x 10.000)/Suprafaţă analizată (mp)

4494

Formula de calcul a producţiei STAS estimate pe hectar:

3560

Număraţi ştiuleţii de pe o anumită suprafaţă de teren. Cântăriţi fiecare al cincilea ştiulete şi
calculaţi greutatea medie a boabelor pe ştiulete. Determinaţi de asemenea umiditatea boabelor
bine amestecate.

BRĂILA

@ Estimarea producției pe baza greutăţii boabelor/ştiulete

Pierderea apei din bob. Pe măsură ce boabele de porumb ajung la maturitate (apariţia punctului negru), umiditatea acestora scade prin mecanismele plantei (ştiulete, frunze, tulpină). Această
scădere variază în funcţie de hibrid şi este influenţată de:
• Grosimea pericarpului (cu cât acesta este mai subţire, cu atât pierderea apei este mai rapidă)
• Înclinarea ştiuleţilor (cu cât ştiuleţii sunt mai înclinaţi - cad din poziţia normală - cu atât pierd
mai rapid apa)
• Numărul şi grosimea pănuşilor/frunzelor (cu cât acestea sunt mai puţine şi mai subţiri, cu atât
pierd mai rapid apa)
• Cu cât frunzele plantei de porumb se usucă mai repede, cu atât se pierde mai rapid apa din boabe
• Diametrul ştiuletelui (cu cât acesta este mai mic, cu atât se pierde mai rapid apa).
Hibrizii de porumb Dekalb formează ştiuleţi care la maturitate au o poziţie caduca (sunt înclinaţi
în jos), pănuşile nu acoperă în întregime ştiuletele, astfel boabele se usucă repede, se previne
încolţirea pe ştiulete, pierderile sunt scăzute, iar calitatea recoltei este foarte bună.
Pentru boabe, porumbul se recoltează la maturitatea deplină la 55-60 zile după ofilirea mătăsii
ştiuletelui.
În funcţie de umiditate, recoltarea porumbului se poate face în ştiuleţi sau în boabe. La umidităţi
între 25 şi 32% recoltarea se face în ştiuleţi, iar sub 25% în boabe. Pentru păstrare, după recoltare,
boabele de porumb se usucă până ce umiditatea în masă de produs ajunge la 14%.
Recoltarea mecanizată a porumbului sub formă de ştiuleţi începe când umiditatea boabelor
ajunge la 30 - 32% şi se încheie când aceasta ajunge la 24 - 26%. Dacă se depăşesc aceste cote,
recoltarea se face manual, pentru a preveni scuturarea boabelor.
Recoltarea mecanizată sub formă de boabe începe când umiditatea acestora scade sub 25%. Boabele recoltate trebuie aduse la umiditatea de 14%.
Recoltarea manuală este folosită de către fermierii foarte mici.
Raportul dintre recolta de boabe şi recolta de tulpini variază între 0,51 - 0,92, micşorându-se cu
atât mai mult, cu cât condiţiile au fost mai puţin favorabile culturii porumbului.
Procentul de pănuşi poate fi apreciat la 1/8 - 1/10 din producţia de boabe iar randamentul de
boabe oscilează între 78 - 83%.
Cunoaşterea aspectelor privind planificarea şi recoltarea porumbului sunt necesare pentru optimizarea mijloacelor fixe necesare operaţiunii, precum şi pentru reducerea pierderilor care pot apărea
din cauza stabilirii necorespunzătoate a momentului recoltării.

4313

Formula de calcul a producţiei STAS estimate pe hectar este similară celei de la recoltarea
mecanizată, cu menţiunea că, în acest caz, suprafaţa este mult mai mică.

Q STAS kg/ha= (73,3 x 10.000)/100 mp = 7330 kg/ha

6,9

@ Porumb recoltat manual

Q STAS kg/100mp =(700x14x22) x(0,340 kg/1000) = 73,3 kg/100 mp

BIHOR

Q STAS kg/ha= (882,35 x 10.000)/1000 mp = 8823,5 kg/ha

De exemplu: Dacă suprafaţa analizată este de 100 mp, numărul de ştiuleţi 700, numărul mediu
de rânduri de boabe pe ştiulete 14, numărul mediu de boabe pe rând 22, MMB 340 grame,
atunci avem:

ARAD

De exemplu: Dacă suprafaţa recoltată este 1000 mp, producţia cântărită 1100 kg, umiditatea
boabelor la recoltare 25% şi umiditatea STAS 15%, atunci avem:

Caracteristici
• V igoarea la răsărire și dezvoltare rapidă în toamnă;
• Producții mari și sigure;
• Adaptabilitate;
• Rezistență sporită la
scuturarea boabelor din
silicve.

Q STAS kg/ha= (Q STAS /suprafaţă analizată x 10.000)/Suprafaţă analizată (mp)
Repetaţi determinările de cel puţin 4 ori.

Q STAS kg/ha= (Q STAS /suprafaţă recoltată x 10.000)/Suprafaţă recoltată (mp)

Exagone

Q STAS kg/suprafaţă analizată = (Nr. de ştiuleţi număraţi x numărul mediu de rânduri de
boabe pe ştiulete x numărul mediu de boabe pe rând) x MMB(kg)/1000

2

0
Performanțe de producție
Sursa performanțelor de producție: loturi demonstrative și tehnice
– Monsanto, 2011. Producțiile sunt exprimate în Kg/ha STAS (9%).
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Hibrizii Dekalb, „olimpicii” din Dolj
În familia lui Mihai-Bogdan Stanciu, tânărul administrator al firmei
SC Solvent Com SRL, „microbul
agriculturii” s-a transmis pe linie
maternă. „Am început agricultura
ca pe un hobby şi s-a transformat

D

e la 60 ha câte a
avut, în 2000 când
s-a înfiinţat, SC
Solvent Com SRL a ajuns
în prezent la 1300 – proprietatea personală a administratorului Stanciu - şi 700
în sistem irigat, pe care sunt
cultivate: porumb, grâu,
rapiţă şi floarea soarelui.
Momentan, în fermă au
fost implementate, cu ajutorul celor 12 angajaţi, două
proiecte pe fonduri europene, alte trei fiind depuse
şi aşteaptă rezoluţiile, iar în
2013 Mihai Stanciu doreşte
să achiziţioneze o combină
şi o instalaţie de erbicidat
autopropulsată, „pentru a
putea efectua toate tratamentele în perioada optimă
(fiind deficitari la această
suprafaţă 2700 ha)”.

în profesie. Practic este şi o tradiţie de familie, mama fiind inginer
agronom. Acum, privind în urmă,
dacă nu aş fi fost fermier, probabil
că aş fi continuat activitatea pe
care o începusem şi pe care o mai

ales datorită faptului că am
în jur de 700 de ha în sistem
irigat (cu posibilitate de
extindere până la 1000 ha)
pentru că răspunde foarte
bine la condiţiile de irigare. Motiv pentru care îl
am de foarte mult timp
în monocultură. La rapiţă
m-am oprit din nevoia
de face o rotaţie cât mai
optimă a culturilor”. Asta
în ciuda problemelor cu
care se confruntă de vreo
doi ani când, în perioada
semănatului şi a startului în
vegetaţie, rapiţa suferă de
lipsa precipitaţiilor.

Integralist la
porumb

Ajuns în punctul acesta,
fermierul simte nevoie să exDespre culturile pe care le pliciteze importanţa repartiare în fermă, administratorul ţiei precipitaţiilor. „Lipsa
spune că „porumbul l-am de uniformitate nu este un

fac şi în prezent: comerţul cu îngrăşăminte chimice”, mărturiseşte
„stăpânul” celor 2700 hectare pe
care le are în exploatare în comunele doljene Perişor, Maglavit şi
Motatei Gară.

lucru bun pentru cei care fac
agricultură, pentru că plantele consumă apă în mod
constant, pe întreaga perioadă de vegetaţie, iar 2012
este un an cu totul atipic din
acest punct de vedere. Ca un
simplu exemplu: porumbul
şi floarea soarelui nu pot săşi asigure cantitatea de apă
de care au nevoie în perioada de vegetaţie, cu toate că
au rădăcini care explorează
straturile adânci ale solului”.
Cu toate astea, la Solvent
Com întâlnim porumb pe o
suprafaţă de 720 ha; „în totalitate hibrizi Monsanto şi
anume: DKC 4590, DKC
5707, DKC 5190, DKC
4795”, subliniază Mihai
Stanciu. Administratorul îşi
argumentează alegerea astfel: „au toleranţă la stresul
hidric, pierdere rapidă a apei
din bob şi răspund foarte
bine în condiţii de tehnologie intensivă”.

În ceea ce priveşte rapiţa, doar zece procente îl
mai despart pe agricultor
de cota de 100% hibrizi
Dekalb. „Am luat decizia
de a cultiva mai mult de
90% din suprafaţa de rapiţă
cu hibrizii Monsanto – mai
exact cu DK Excellium,
DK Exstorm, DK Extec,
DK Expower, Exagone - ,
deoarece aceştia se remarcă
printr-o vigoare foarte bună
la răsărire, capacitate mare şi
stabilitate în producţie, toleranţă la scuturare”.
Toamna trecută, a semănat
rapiţă pe 600 ha, dintre care
80 le-a alocat experienţelor. „Densitatea a fost 8-10
plante/m2, dispuse neuniform pe întreaga suprafaţă.
Producţia obţinută <pe terenul de joacă> a fost de 1200
kg/ha; în medie, producţia
obişnuită fiind de 3000 kg/
ha. Dar, repet, a fost cu titlu de experienţă; am vrut să

văd capacitatea de ramificare, fără a aplica niciun fel de
tratament, pentru că nu mai
speram la o producţie bună
pe ha”, povesteşte Mihai
Stanciu. Pentru sezonul următor, şi-a propus să crească
suprafaţa alocată rapiţei la
700 ha.
În cazul porumbului,
producţia medie obţinută la Solvent Com
este de 10.500 kg/
ha. „Deşi, anul acesta toată suprafaţa de
porumb este în sistem irigat, din cauza temperaturilor
din timpul polenizării şi a umplerii
bobului, producţia
se va situa sub medie,
undeva la 8000-9000
kg/ha”, estimează fermierul.
Privită din perspectiva
unei competiţii sportive,
caracterizată de fair-play
şi dorinţa de a fi mai bun,
s-ar putea spune că în ferma
lui Mihai Stanciu hibrizii
Dekalb sunt purtătorii tricoului galben. (n.n – în ciclism,
tricoul galben este purtat de
liderul în clasament).
Adrian POPESCU

Start bun pentru recolte bogate

S

istemul radicular al plantelor reprezintă suportul fizic, morfologic şi
biochimic în creşterea, dezvoltarea şi
asigurarea producţiei acestora. Susţinerea
fizică se manifestă prin ancorarea în sol,
menţinerea poziţiei erecte, asigurarea rezistenţei la frângere, descălţare, etc.
Importanţa creşterii sistemului radicular
al plantelor se manifestă prin capacitatea
de explorare a unui volum mare de sol, limitarea concurenţei pentru apă şi hrană cu
alte specii şi cu indivizi din propria specie.
Un sistem radicular extins şi activ va asigura
susţinerea necesară formării şi dezvoltării
organelor aeriene şi limitarea concurenţei
plantelor pentru lumină.
Abilitatea creşterii rapide a rădăcinii facilitează procesul de absorbţia apei, formarea
asociaţiilor cu microorganisme de tip micorize şi bacterioze. Creşterea rădăcinilor asigură mărirea masei şi a volumului organelor
aeriene.
Inversarea proceselor şi stimularea creşterii rapide a aparatului foliar (prin aport
masiv de AZOT) generează decalaje între
pierderea apei prin transpiraţie şi capacitatea de absorbţie a acesteia prin sistemul
radicular, nevoie de elemente nutritive şi
imposibilitatea de absorbţie a acestora.
Creşterea sistemului radicular trebuie să
fie susţinută în primele etape de dezvolta-

- Fertiactyl Starter -

re (germinare, răsărire, formarea primelor at special pentru stimularea creşterii radicufrunze şi a lăstarilor laterali), după care lare la culturile de rapiţă, grâu, orz, porumb,
intensitatea creşterii se mută spre aparatul cartof, sfeclă de zahăr şi specii horticole.
foliar (etapa creşterii masei vegetative), iar
apoi spre organele de înflorire şi fructificare
(etapa generativă).
Susţinerea prin măsuri tehnologice a
creşterii radiculare, are loc de obicei prin
îngrăşăminte de tip “Starter”, la sol (uzual
odată cu semănatul) sau aplicate foliar (în
primele etape ale dezvoltării). Acestea sunt
amestecuri de compuşi ai nutriţiei minerale
(N, P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn şi microelemente) (F. STARTER), fitohormoni, substanţe bioactive (F. STARTER), precum şi
compuşi cu rol în îmbunătăţirea calităţii solului (F. STARTER).

De ce Fertiactyl
Starter?

Rezultate ale testării
produsului Fertactyl
Starter

Pentru a ne convinge şi a vă asigura că
cele prezentate mai sus, am testat acest produs în cadrul laboratoarelor Centrului de
Consultanţă şi Cooperare Rurală Euroregională, a Universităţii de Ştiinţe Agricole
şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara.
Obiectivele studiului- determinarea influenţei produsului Feritactyl Starter asupra
proceselor de creştere radiculară la porumb
şi identificarea dozei optime de aplicare.

Rezultatele obţinute
Creşterea sistemului radicular s-a deterProdusul Fertiactyl Starter - biostimulator
radicular al companiei Timac Agro este cre- minat prin măsurarea lungimii rădăcinii

principale cât şi a gradului de ramificare.
Analiza datelor obţinute a demonstrat că
aplicarea produsului determină accentuarea intensităţii creşterii sistemului radicular, chiar din prima saptămână. Accelerarea
creşterii rădăcinii nu este corelată cu creşterea aparatului foliar al plantelor, dar stimulează mărirea cantităţii de clorofilă, fapt
ce ulterior va influenţa favorabil intensitatea
fotosintezei.
Pe de altă parte, aplicarea produsului
Fertiactyl Starter în doză de 4l/ha la porumb, în fenofaza de 2-3 frunze a determinat accelerarea absorbţiei apei, ţesuturile
plantelor fiind mai hidratate comparativ cu
martorul netratat.
Prin urmare, susţinem utilizarea produsului Fertiactyl Starter, ca stimulator al
creşterii radiculare (atât la porumb cât şi la
rapiţă, grâu), prin aplicare în dozele şi concentraţiile recomandate, în primele faze ale
formării aparatului foliar al plantelor, dar
complementar fertilizărilor de bază şi faziale cu îngrăşăminte chimice.

Prof. Dr. Univ.
Radu SUMALAN,
USAMV
a Banatului
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Şenile pentru o productivitate
mai mare
Tractoare John Deere seria 8RT
Începeţi devreme şi lucraţi până
târziu pe câmpuri prea umede,
prea noroioase sau în pantă pentru
un tractor cu roţi. Tractorul 8RT
vă oferă performanţă şi confort.
În plus, vă veţi bucura de confortul transmisiei opţionale AutoPower (dotare de bază la 8360RT).
Punctele forte ale gamei 8RT
sunt:
•C
 abină confortabilă CommandView II
• Viteză de deplasare pe drum
de până la 42 km/h datorită
suspensiei pneumatice unice

• Tracţiune mai puternică, mai
bună şi o deplasare mai lină
•C
 u până la 35 de CP suplimentari în timpul aplicaţiilor
non-staţionare cu priza de
putere şi aplicaţiile de transport
Tractoarele seria 8RT au un
ampatament de 2515 mm. Avantajele acestuia includ o stabilitate
mai mare şi o distribuire mai bună
a greutăţii. Sistemul de echilibrare şi suspensia pneumatică
asigură un confort şi o versatilitate
remarcabilă.

“Trăim pentru agricultură!”
La SA Înfrăţirea, prima societate agricolă
înfiinţată în zona Careiului, în 1991, am întâlnit doi
oameni pasionaţi de munca la câmp pentru că, spun
ei, “este tradiţie de familie şi pentru agricultură
trăiesc”! Preşedintele ing. Liviu Ciucos şi ing. șef

Szabo Andras au transformat “Înfrăţirea” – născută
prin desfiinţarea fostului CAP Carei – într-o societate care are momentan în exploatare 2200 hectare,
numără 840 de familii asociaţi, 38 de angajaţi şi se
ocupă doar cu culturi la nivel mare.

De ce faceţi agricultură?
Tradiţia în familie ne-a determinat.

altitudinii, ne confruntăm cu
seceta pedologică. Şi asta se
întâmplă deja de doi ani...

Văd porumb pe o suprafaţă
generoasă…
Da, pentru că este una dintre
cele mai profitabile culturi din
zonă, care, în 6-7 luni poate fi
observată îndeaproape, blocând
inputurile pe o perioadă mai
scurtă decât alte culturi.

Care este repartiţia culturilor pe terenurile de care
dispuneţi?
Grâu - 800 ha, porumb - 900
ha, sfeclă de zahăr - 300 ha,
soia – 200 ha.

Când aţi înf iinţat societatea
şi care este evoluţia acesteia?
În urmă cu 21 ani, când s-a
desfiinţat fost CAP Carei, majoritatea membrilor a optat
pentru asociere. Aşa a apărut
societatea noastră, în baza
Legii 36, fiind şi prima din
zonă. Pe atunci aveam 1500 ha
teren arabil şi 570 de membri,
ajungând acum la 2200 de ha
şi 840 de familii asociate. În
momentul de faţă ne mândrim
cu cei 38 de angajaţi, dotarea
optimă din punct de vedere al
mecanizării şi al depozitării: 6
silozuri de cereale cu o capacitate de 3000t şi uscător aferent;
selector de mare capacitate şi
precizie; spaţii de depozitare
de 11.000t; zece tractoare, 4
combine, 1 autopropulsată,
maşini de pregătit şi semănat
în acelaşi timp la paioase etc.
La “Înfrăţirea” care au fost
(şi încă mai sunt) provocările
anului agricol în curs?
Noi ne aflăm pe un platou
unde, dacă nu plouă, din cauza

Din totalul suprafeţei de porumb, cât este cultivat cu hibrizi Dekalb şi de ce?
Din totalul structurii de culturi, porumbul ocupă 42% din
suprafaţă. Ne-am orientat spre
hibrizii de mare productivitate
(din grupele FAO 300-400)
al diferitelor firme. Din aceşti
42%, 73 de procente le-am alocat hibrizilor Dekalb, respectiv DKC 4590, DKC 4490 şi
DKC 4795. I-am ales deoarece
tolerează o densitate relativ
mare, datorită productivităţii
precum şi al caracteristicilor
- pierderea apei la maturitate
şi, în special, în procesul de
uscare.
Enumeraţi principalele trei
caracteristici ale hibrizilor DK
care-i diferenţiază faţă de cei
ai competitorilor.
Pierderea apei din bob;
toleranţă la densitate relativ
ridicată; productivitatea.
Dacă ar trebui să recomandaţi
hibrizii DK pe care-i cultivaţi,
cum ar suna sloganul de popularizare?

Asiguraţi producţia!
Ce producţii obţineţi în general şi cât credeţi că veţi realiza
anul acesta?
Producţia
medie
fizică
realizată în ultimii cinci ani
depăşeşte 9000 kg/ha, dar
în anul acesta estimăm o
producţie medie de până la
4000 kg/ha.
Cum vă pregătiţi pentru
următorul sezon agricol aşa
încât să creşteţi performanţa
fermei din cât mai multe puncte
de vedere?
Pentru că dispunem de
sistemul de maşini necesare
pentru executarea lucrărilor
în timp optim, ne gândim
să perfecţionăm factori de
producție precum: alegerea
sortimentelor optime de culturi din asolamentul nostru; selecţionarea soiurilor şi
a hibrizilor celor mai stabili
şi productivi din zona noastră;
executarea lucrărilor de scarificare pe solurile mai tasate;
aplicarea amendamentelor pe
solurile acide; sistem de fertilizare adecvat fiecărei culturi şi
perioade de vegetaţie; erbicidarea şi combaterea bolilor şi a
dăunătorilor, după caz.
Dacă nu aţi f i fost fermieri, ce altceva v-aţi f i văzut
făcând?
Nimic altceva. Trăim pentru
agricultură!
Corneliu COSTA

Utilaje autopropulsate John Deere
Inteligente, productive, uşor de folosit

Comenzi intuitive, soluţii inteligente pentru economie de
timp şi bani, utilizare de precizie
cu ajutorul ghidării prin satelit,
utilajele de erbicidat autopropulsate Seria 4x30 de la John Deere
le au pe toate. Pentru că puteţi
alege dintre patru modele, veţi
găsi un utilaj de erbicidat potrivit
pentru nevoile dumneavoastră.
Şi pentru a vă ajuta să găsiţi
utilajul de erbicidat potrivit pentru ferma dumneavoastră, tot ce
trebuie să faceţi este să mergeţi
la IPSO Agricultura, dealer-ul
John Deere. Personalul acestuia
are cunoştinţele şi dăruirea de a
vă răspunde la întrebări, precum
şi piesele de schimb, service-ul şi
asistenţa la care vă aşteptaţi de la
un dealer John Deere.

Utilajul de erbicidat 4730

Rezervor de 3028 litri şi braţ de
pulverizare de 30 m.
Performanţa, confortul, uşurinţa de utilizare şi fiabilitatea

utilajului de erbicidat 4730 sunt
perfecte. Având o gardă la sol
înaltă de 1,52 m la configuraţia
standard, acesta este alegerea
perfectă pentru aplicarea substanţelor chimice de protecţie
a culturilor şi a îngrăşămintelor
lichide pe culturile înalte şi în
stadiile avansate de creştere cu o
afectare minimă a recoltei.
Alegeţi kitul opţional cu gardă
înaltă (High Clearance Kit) pentru o gardă şi mai înaltă de până
la 1,92 m.
O performanţă, un confort şi o
fiabilitate nemaipomenite pentru
suprafeţe întinse, cu următoarele
dotări:
• motor de 6,8 L PowerTech
Plus (180 kW/245 cp)
• rezervor de soluţie de 3028 L
• braţ de pulverizare de 30 m
• ecran GreenStar 2630.
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Jos pălăria, în faţa Performanţei!

Performanţa şi
profesionalismul sunt două
dintre cele mai importante
valori pe care Monsanto le
cultivă, le încurajează şi le
recompensează oriunde le-ar
întâlni. Chiar şi în propria
ogradă!
Tocmai de aceea politica
resurselor umane se axează pe
trei vectori – Collaborating.
Inspiring. Leading – cu
ajutorul cărora se construieşte
şi valorifică spiritul de echipă.
Collaborating: În Monsanto,
perspectiva dvs. unică
este apreciată și este parte
importantă a întregii echipe.
Inspiring: Managerii joacă un
rol cheie în ceea ce privește
potențialul de dezvoltare
al angajaților noștri, prin
intermediul multiplelor
programe și oportunități de
dezvoltare.
Leading: Conducerea este
cea care ne propulsează spre
succes în Monsanto, unde
suntem în mod repetat
recunoscuți pentru inovație,
spiritul de lider, diversitate și
ca un excelent loc de muncă.
Acest spirit de echipă şi
bunele practici din cadrul
companiei se disipă spre
exterior, iar toţi cei cu care
colaborează colegii noştri
ajung în cele din urmă
partenerii noştri.
Echipa Monsanto
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