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agricultura
în sânge

Roundup Energy –
erbicidul cu un plus
de energie
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Avem ac de cojocul secetei!
Tehnologia HD

Orice fermier aţi întreba, v-ar spune
că, de vreo doi-trei ani, seceta şi arşiţa
reprezintă, dacă nu cea mai mare, una dintre cele mai mari provocări. Iar toate
studiile şi prognozele specialiştilor în
meteorologie şi schimbări climatice arată
că, din păcate, seceta şi arşiţa vor fi “partenerele” noastre ani buni de acum încolo.

V

estea bună este că Monsanto a
prevăzut această evoluţie şi, de
peste 30 de ani, amelioratorii
Dekalb studiază pentru combaterea acestor doi mari factori de stres ai culturilor.
Dekalb a identificat cele mai importante
elemente pentru selecţia genelor. Dekalb
are 65 de staţii de cercetare specializate
în combaterea secetei: SUA, Africa de
Sud, Ungaria, Argentina, Chile şi proiecte pentru deschiderea unor centre în
ţările din Africa sub-sahariană. Dekalb
a implementat metodele de ameliorare şi
furnizează hibrizi şi soluţii cu o mai bună
toleranţă la secetă şi arşiţă.
Un hibrid obţine calificativul HD
(Heat & Drought / Secetă şi arşiţă) dacă:
- Are rezultate pozitive în condiţii
de stres termic şi hidric;
- Rezultatele obţinute sunt peste media celor mai performanţi hibrizi din
aceeaşi grupă de maturitate.

Povestea bobului

Din tainele unui “tratament cu
respect” în cea mai mare staţie de
procesare din Europa
Pag. 6

Culturi protejate cu
perdele de salcâm

Cei cinci magnifici

Şi mai avem o veste bună! Deja
începând cu acest sezon agricol, veţi
putea combate seceta şi arşiţa împreună cu produsele Dekalb.
Vom ieşi în piaţă nu cu unul, nu
cu doi, ci cu… cinci hibrizi special
“antrenaţi” ca să se simtă în largul
lor şi să dea randament chiar şi în
condiţiile de stres despre care vorbim.
DKC 4014, zis şi “O viaţă fără
stres”, le este recomandat fermierilor
care sunt în egală măsură interesaţi
de timpurietate şi de capacitatea de
producţie la nivel foarte ridicat.
DKC 4590, al cărui principiu de
viaţă este: “Cu un strop de apă, dau
cântarul peste cap!”, vă ajută, atât în
loturile de testare, cât şi în condiţii
de cultură comercială, să obţineţi
producţii record.

Potenţialul genetic de producţie şi
sănătatea “Boabelor de aur” din DKC
4608 plus randamentul mare (peste 84%) al ştiuleţilor, asigură profitul
scontat atât prin valoarea producţiei
efective, cât şi prin reducerea scăzămintelor aplicate la vânzare.
Deşi este semi-tardiv, DKC 5276
este “Premiantul clasei”, datorită umidităţii reduse la recoltare (nespecifică
grupei sale) care menţine producţia la
o cotă foarte ridicată.
Titlul de “Senior cu producţii măreţe” îi revine lui DKC 5222 întrucât se
evidenţiază frecvent cu producţii peste
media grupei sale de maturitate, stabilitatea fiind punctul său forte!
Pentru mai multe detalii tehnice,
consultaţi catalogul şi/sau reprezentanţii Monsanto.

Măsurători: metoda calendarului
Interval mic dintre eliberarea
polenului şi apariţia mătăsii
= Polenizare de succes

FOTOSINTEZA
Măsurători: observaţii + echipament electronic
Direct proporţional cu realizarea
fotosintezei
= Gradul de umplere al boabelor pe ştiulete

SISTEMUL RADICULAR
Măsurători + aportul de nutrienţi
Nutrienți
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Octavian CHIHAIA
Director Marketing

INTERVALUL DINTRE ELIBERAREA
POLENULUI ŞI APARIŢIA MĂTĂSII

Apă

Are şi agricultura poezia ei, trebuie să
recunoaştem! Poate spune cineva că
“De sub perdele de salcâm, ne va rodi
recolta” nu are rezonanţe eminesciene
(“Pe lângă plopii fără soţ…”)?!
Poate voit, poate nu, poate din pură
întâmplare, în “ograda” tehnicianului agronom Dumitru Ciocan (foto)
lucrurile acestea le-am întâlnit şi ele
se întâmplă fiindcă fermierul nostru
crede în proiectul perdelelor de
protecţie.

Rădăcini puternice
= Asimilarea apei şi substanţelor nutritive

Consultaţi Catalogul
de produse Monsanto
şi pe reprezentanţii
zonali!
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Moment istoric pentru Dekalb

Un veac de
inovaţie
(III)
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Producem
mai mult, dar
consumăm mai puţin!

Pentru finalul acestei poveşti de succes a mărcii Dekalb – 2012 fiind
anul în care sărbătorim un secol de existenţă -, vă propun să lăsaţi
deoparte prejudecăţile şi să privim spre viitor cu optimism. Este
ceea ce face şi Dekalb, împreună cu Monsanto, prin intermediul
biotehnologiei.

C

u programele care au
sprijinit constant creşterea
performanţelor
fermierilor de pretutindeni încheiăm şi episodul precedent,
subliniind preocupările pentru
biotehnologie şi genetică în vederea îmbunătăţirii productivităţii.
O nouă etapă în istoria mărcii
Dekalb s-a realizat în anul 1985
atunci când Dekalb Agricultural Association devenea Dekalb
Corporation.

Cinci ani mai târziu, cercetătorii
Dekalb introduceau primii hibrizi de porumb toleranţi la erbicide.

Le mulţumim tuturor generaţiilor de fermieri care ne-au fost, ne
sunt şi ne vor fi alături în atingerea acestor obiective importante.

Gabriel BĂEAŞU,

Manager Produs Europa de Est

La numai 24 luni distanţă, în
1997, era lansată tehnologia
YieldGard – care are la bază
protecţia porumbului împotriva
insectei Ostrinia Nubilalis (Sfredelitorul european al tulpinilor
de porumb), iar în 1998, marca
Dekalb introducea, pentru prima oară în agricultură, porumbul
Roundup-Ready.

Răsfoind o revistă zilele acestea,
am aflat că, pe la începutul anilor
1700, Hans Carl von Carlowitz
ar fi inventat conceptul de durabilitate. Cu referire strictă la
împădurire, Carlowitz le cerea
oamenilor să încerce să se simtă
ca nişte copaci ce ar creşte din
nou ca urmare a unor măsuri de
reîmpădurire.

L

ocuitorii Terrei depind
de agricultură şi de efortul mare depus de fiecare fermier pentru a le asigura
nevoile primare. Cu o populaţie
globală ce se previzionează a
creşte cu 40% în următorii zeci
de ani, agricultura va trebui
să devină mai productivă, mai
durabilă pentru a ţine pasul cu
aceste cereri rapide aflate în
continuă creştere.
Agricultura durabilă este esenţială pentru Monsanto. Ne-am
angajat să dezvoltăm tehnologii
ce permit fermierilor să producă
mai mult, în timp ce conservă
mai multe resurse naturale
esenţiale pentru succesul lor.

Iată mai jos câteva dintre obiectivele companiei noastre pentru
anul 2030:

agricultorii să administreze mai
bine buruienile, dăunătorii şi alţi
factori negativi din mediu.

Noi lucrăm alături de fermieri, pentru a face agricultura
mai productivă şi mai durabilă.
Concret, vom dubla producţiile
la cele 3 culturi importante ale
noastre până în 2030. Aceste
creşteri de randament vor proveni prin combinarea rezultatelor de la ameliorarea avansată
a plantelor, biotehnologie şi
îmbunătăţirea practicilor agricole la nivelul fermei.

Tehnologiile pe care le utilizăm
pentru a dezvolta seminţe mai
performante şi parteneriatele pe
care le stabilim sunt cu scopul
de a îmbunătăţi practicile agronomice la nivel de fermă aşa
încât să sporim producţiile şi
randamentul.
Ca parte a angajamentului nostru privind agricultura durabilă,
unul dintre obiective este acela
de a îmbunătăţi calitatea nivelului de trai al fermierilor, inclusiv
a celor cinci milioane de oameni
din agricultura de subzistenţă,
până în 2020.

Producem mai mult

Conservăm mai mult

Alături
de
departamentul
de cercetare-dezvoltare şi cel
de ameliorare, vom dezvolta
seminţe care să necesite cu o
treime mai puţine resurse-cheie
(pământ, apă, energie) pe unitatea de produs, până în 2030.
De asemenea, vom continua să
dezvoltăm seminţe mai bune şi
să îmbunătăţim practicile agricole la nivelul fermei pentru ca

FRONTIER FORTE - Un start sănătos culturii de porumb!

F

rontier Forte este un erbicid pe bază de dimetenamid-P din grupa amidelor. Frontier Forte are o acţiune
sistemică, buruienile în curs de
germinare absorb substanţa activă - dimetenamid – P - prin coleoptil. Cantităţi foarte mici din
substanţa activă sunt preluate de
radiculă (traseu secundar). Pentru
solubilizarea substanţei active este
nevoie de umiditate.
Substanţa activă dimetenamid-P
se descompune (mai ales prin intermediul microorganismelor din
sol) în proporţie de 90% în două

luni de la aplicare. Ritmul degradării este diferit în funcţie de tipul
solului, de condiţiile de umiditate
şi temperatură.
Efectul maxim al erbicidului
Frontier Forte poate fi atins în
intervalul de 7-10 zile de la aplicare.
Produsul este solubilizat în stratul superficial de sol prin intermediul precipitaţiilor sau al
apei de irigaţie (10-15 l/m2).
Spectrul de combatere
- monocotiledonate anuale: Setaria spp., Echinochloa crus - galli,
Digitaria

Târziu, Târziu, dar… bine. Bine de tot!

Vasile Târziu – “Ica”, aşa cum îl cunosc prietenii şi cenadenii – este un fermier model în zona Timişului care s-a
ghidat în viaţa de agricultor după principiul “totul trebuie făcut cu paşi mărunţi, dar siguri şi cu riscuri minime”.
Este administrator la SC Agrobilan SRL din Cenad, însă
întreaga familie activează în agribusiness şi, datorită pasiunii investite, acest aspect s-a transformat într-un atu.
E şi normal până la urmă, doar fac agricultură de când
lumea!
“Ica” provine dintr-o familie “ancestrală” de agricultori
care muncesc pământul începând din 1838. Dragostea
pentru glie i-a fost insuflată din moşi-strămoşi şi, prin
tradiţie, se transmite din generaţie în generaţie. El însuşi
încearcă să sădească şi să cultive acest germene în sufletul
copiilor şi al nepoţilor săi aşa încât să dea roade şi pe viitor. „Atât în plan personal, cât şi în cel profesional modelul meu în viaţă a fost tata”, spune cu recunoştinţă în glas
Vasile “Ica” Târziu.

Renaşterea brandului Dekalb s-a
produs în acelaşi an, odată cu alăturarea Dekalb Corporation familiei Monsanto, devenind astfel
una dintre cele mai importante
mărci achiziţionate în vederea
furnizării de plus valoare prin intermediul biotehnologiei, oferind
astfel noi oportunităţi de dezvoltare fermierilor din lumea largă.

Din 2003 până în prezent, prin
intermediul Dekalb, Monsanto a implementat o serie de idei
revoluţionare în domeniul biotehnologiei care au în final un
singur obiectiv: să facem lumea
un loc mai bun pentru generaţiile
viitoare contribuind la îmbunătăţirea vieţii fermierilor, creşterea
productivităţii și a conservării resurselor.

Născut cu agricultura în sânge

- dicotiledonate anuale: Amaranthus spp. şi, parţial, Chenopodium.
Doza omologată
-
0,8 l/ha (soluri uşoare cu 2%
humus)
- 1,2 l/ha (soluri medii, cu 2 - 3%
humus)
- 1,4 l/ha (soluri bogate, cu > 3%
humus)
Aplicare
Frontier Forte se poate aplica:
- ppi înainte de semănat cu încorporare la 3-4 cm adâncime (în
condiţii de secetă)
-
preemergent, după semănat,

înainte de răsărirea culturii şi a
buruienilor (în condiţii de umiditate).
Avantaje
• Eficacitate foarte bună împotriva principalelor buruieni graminee anuale şi a unor buruieni
dicotiledonate anuale
• Selectivitate excelentă
• Efect îmbunătăţit de solubilitatea ridicată
• Soluţia cea mai eficientă în preemergenţă în condiţii de infestare
predominantă cu buruieni graminee anuale
• Permite porumbului să răsară

Îmbunătăţim viaţa

Producem mai mult. Conservăm
mai mult. Îmbunătăţim viaţa.
Asta înseamnă Monsanto!
Mihaela VASILE
Specialist comunicare
Monsanto România

fără buruieni
• Efect rezidual, combate buruienile sensibile pe întreaga perioadă de vegetaţie; combate şi valul
doi de buruieni
• Se poate utiliza pentru toate sistemele de lucrări ale solului.

Dacă pe anumite parcele în care
s-a făcut erbicidarea de bază cu
Frontier Forte avem şi buruieni
greu de combătut, se pot alege
produsele BASF Cambio - pentru combaterea în postemergenţă a buruienilor dicotile sau
Kelvin Top - pentru combaterea
costreiului din rizomi.

P

e cele 1926 de hectare
aflate în exploatarea
SC Agrobilan SRL
din localitatea Cenad (jud.
Timiş) au fost cultivate, anul
pe care tocmai îl încheiem:
păioase - grâu, orz, orzoaică,
floarea soarelui, porumb, sorg
şi legume.

Ca fermier chibzuit căruia
îi place ca totul să fie “tais”
(vorba “vesticilor”), “Ica”
Târziu ştie clar ce are de cul-

nistratorul Agrobilan chiar Viziunea
recunoaşte că achiziţionarea
de teren agricol şi spaţiile de despre viitor
Pentru viitorul Agrobilan,
depozitare reprezintă cele
“Ica” Târziu are nişte ţeluri
mai bune investiţii.
bine definite:
De altfel, întreaga fermă
Fermierul
-
accesarea de fonduri
e un model. Pe raza acesteia
în vederea creării unei
există un depozit autorizat high-tech
bănci de gene pentru
de stocare a cerealelor cu o
Om modest din fire, “Ica”
depozitarea materialului
capacitate de 4000t însă în Târziu este recunoscut în
genetic;
perspectivă este luată în cal- zonă ca un fermier cu adecul construirea unuia cu o vărate calităţi de lider, care-i
- construirea de noi spaţii
capacitate de 6000 t. Admi- sprijină şi îi încurajează pe
de depozitare;
cei aflaţi la început de drum
-
modernizarea unei noi
avertizându-i întotdeauna că
ferme pe care ulterior să
investiţiile trebuie făcute cu
o introducă în circuitul
maximă atenţie. Mai bine te
agroturistic;
gândeşti de două ori, înainte
- testarea tehnologiilor mode a decide o dată!
derne şi a noutăţilor inA fost mereu adeptul tehtrate pe piaţă, în colabonologiilor noi şi al practicării
rare cu diverse companii.
agriculturii într-un mod cât
„Consider
că a venit demai profesionist. Şi acest lumult
vremea
unei selecţii
cru se vede şi în fermă.
‘naturale’ a fermierilor, conÎn opinia sa, să fii fermier diţionată de adaptarea rapimodern/profesionist înseam- dă la schimbările pedoclină mai întâi de toate: respect, matice şi la noile tehnologii.
comunicare şi corectitudine. Mereu apar noi oportunităţi
Apoi, mai înseamnă: să fii de investiţie, noi investitori
capabil să gestionezi aface- şi trebuie să fii oricând prerea şi să aduci anual profit; gătit”, afirmă fermierul de la
să ai cunoştinţe agronomice, Cenad.
mecanice şi legislative; să co“Deloc nu trebuie pierdut
munici şi să te informezi; să
fii un bun comerciant, mereu din vedere că agricultura
la zi cu informaţiile din piaţă; este un domeniu de perssă fii un bun organizator; să pectivă şi, ca atare, e bine să
fii implicat şi pasionat; să nu ai curaj şi să fii un pic viziofaci agricultură “prin cores- nar. Ca plan pentru viitorul
apropiat, mă mai gândesc
pondenţă”.
tivat în 2013: 1059 ha păioase; floarea soarelui - 527 ha;
porumb - 300 ha; legume
(ceapă, usturoi) - 15 ha; sorg
25 ha.

Colaborare. Inspiraţie. Conducere.

la înfiinţarea perdelelor
protective, încă în faza de
pionierat la noi”, adaugă dl.
Târziu.

pe colo timp şi de relaxare.
Îi place să citească, îi place
judo, dar cel mai mult şi mai
mult îi place să fie alături de
familia sa. Mai cu seamă
Fidelitate
acum, când sunt aceste frumoase sărbători de iarnă şi
pentru Dekalb
Este cultivator 100% de tot omul se întoarce la cei
dragi. Ba chiar are şi o doporumb şi rapiţă Dekalb.
rinţă pentru Moş Crăciun:
- De ce?
“Sănătate şi să văd în jurul
- Datorită geneticii foar- meu tot mai mulţi oameni
te bune, a pierderii apei mulţumiţi”.
din bob, a stabilităţii, a
Şi cu toate acestea, nu-i
productivităţii vs profi- poate uita nici pe colegii
tabilităţii. Totuşi trebuie săi de pretutindeni – fersă menţionez anul acesta mierii – pentru care are o
ca pe o excepţie, dar eu urare specială, o povaţă. „În
nu îl văd totuşi catastro- fiecare an, cu ocazia sărbăfal, ci atipic.
torilor, să găsiţi o zi numită
Lucrurile merg bine şi
pentru că la fel de bine
merge
colaborarea
cu
Monsanto care, prin reprezentantul zonal, furnizează
informaţii valoroase care
aduc plus de valoare în fermă.
La Agrobilan, se cultivă
hibrizi semitimpurii/semitardivi: DKC 4889, DKC
4590, DKC 4685, DKC
5276. „Porumbul este o cultură rentabilă”!

Dorinţa pentru
Moş Crăciun

pacea familiei când, la prânz,
toţi membrii familiei îşi vor
da mâna şi îşi vor ierta unul
altuia greşelile. Satisfacţia
reuşitei într-o afacere din
domeniul agriculturii nu
este neapărat de natură financiară sau profesională,
ci în primul rând personală. Pentru mine, financiarul
şi profesionalul reprezintă
imboldul pentru începerea
unui nou ciclu, a unui nou
an agricol. Toate aceste satisfacţii le împărtăşesc împreună cu familia mea, nucleul reuşitei”.

Ştiu că Vasile “Ica” Târziu îşi mai găseşte, pe ici,

Diana ZARIJA

Monsanto sprijină dezvoltarea carierei mele în
feluri în care niciodată nu m-am gândit că ar fi
posibil. Pot învăţa şi contribui la nivel global chiar
dacă sunt doar la început de carieră.

Monsanto a îmbrăţişat dintodeauna inovaţia şi întotdeauna s-a focalizat pentru a ajuta ca lumea să devină
mai bună. Acest lucru se poate vedea în produsele noastre sau în mediul dinamic de lucru în care abilităţile şi
cariera se pot dezvolta. Ştim că în fiecare zi, idei noi pot
veni de la oricine, de oriunde. La Monsanto eşti respectat şi poţi contribui la a pune bazele şi în final la a ajuta
fermierii să hrănească lumea.

Yvonne
- auditor financiar -

Citeşte mai multe la: monsanto.com/careers
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Roundup erbicidul cu un plus
de Energie

Roundup Energy este noul
produs pe care compania
Monsanto îl introduce în
acest sezon agricol pe piaţa
românească. Comparativ cu
fratele mai mare, Roundup
Classic 360, prezenta formulă
se evidenţiază prin:
• concentraţie mărită (450 g/l
glifosat acid); surfactant 90 g/l
într-o nouă familie de agenţi
activi de suprafaţă (eteramina
bl-0820231);
• nu necesită adăugarea unui
alt agent activ de suprafaţă
(Roundup Energy este gata
preparat pentru utilizare);
• tehnologia
TRANSORB
brevetată de Monsanto.

Plusul de eficienţă al Roundup
Energy faţă de Roundup
Classic 360, vine din cumulul
caracteristicilor de mai sus cu
avantajele pe care le prezint în
cele ce urmează:
• aplicare în condiţii exteme de
temperatură (5-35oC);

• pulverizare uniformă pe suprafaţă foliară;

• trecere mai rapidă a glifosatului prin stomată, înainte
ca picătura să se usuce;
• interval de cultivare redus;

• 1 zi după aplicare în cazul
buruienilor
anuale
(atât
primăvara, cât şi toamna);

• 5 zile după aplicare, în cazul
buruienilor perene;

• eficacitate în cazul în care se
foloseşte apă de erbicidat cu pH
necunoscut (canale, bălţi etc).
Rata de transfer între Roundup
Classic şi Roundup Energy
este de 1.25:1.

Roundup Energy poate fi integrat uşor în tehnologiile de
producţie, în diferitele ei faze:
preplant primăvara; desicarea cerealelor; mirişti de cereale; preplant
toamna; terenuri necultivate.
Bogdan SOARE

Director Naţional Vânzări
Crop-protection
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Frângerea şi căderea la porumb

Nu ai cum să dai
greş, cu investiţii
şi tehnologie
modernă!

A

gricultura brăileană are
cu ce să se mândrească,
iar unul dintre exemplele ilustrative l-am găsit la
SC Agrogrup Import-Export şi
mai ales în viziunea directorului
acestei societăţi din comuna Siliştea, sat Mărtăceşti, ing. Liviu
Tiţianu (foto).
Oriunde ţi-ai îndrepta privirea, observi cu uşurinţă că aici a
fost perfect înţeleasă dinamica
acestui domeniu şi faptul că se
merge pe un ritm intensiv şi în
aplicarea ei în practică.

“Mi-am început cariera în Insulă (n.n – Insula Mare a Brăilei),
unde, imediat după absolvirea
Facultăţii de Agronomie din Iaşi,
am condus una dintre cele 29 de
ferme ale exploataţiei”, povesteşte cu nostalgie, dar şi cu mândrie, inginerul Tiţianu care,
acum, pe lângă activităţile curente din propria firmă, oferă şi consultanţă tehnică altor societăţi
cu profil agricol. Până să ajungă
propriul şef, a mai fost director
tehnic, în perioada 1997-2002.
Care este profilul activităţii
pe care o desfăşuraţi?
Societatea are în exploatare
500 ha pe raza comunei Siliştea,
sat Mărtăceşti. La noi, activitatea
este mixtă; însemnând producţie
vegetală, cât şi creşterea suinelor
(5400 capete/an). Mare parte din
producţia vegetală, respectiv porumb şi orz, merge în furajarea
suinelor.
Dispunem, de asemenea, şi de
capacitate modernă de depozitare a produselor agricole (2600
tone). Pe lângă principalele activităţi, efectuăm şi prestări de
servicii - lucrări de pregătire a
solului şi recoltat cu utilaje proprii. Fiindcă avem la zi cartarea
agrochimică a terenurilor din exploatare, suntem avantajaţi când
începem planul de fertilizare.
Sună a foarte bună strategie…
Lucrurile se schimbă cu o viteză fantastică în acest domeniu
de activitate, de aceea suntem
extrem de interesaţi de toate
noutăţile care apar pe piaţa de
profil. An de an testăm în cadrul
exploataţiei inovaţiile în materie de pesticide, hibrizi şi soiuri
performante. Referitor la acest
aspect şi al faptului că, spunem
noi, facem o agricultură performantă, suntem cooptaţi de către

O

cultură afectată de frângere duce la
pierderi de producţie semnificative, la
mărirea timpului de recoltare, ridicarea
costurilor alocate pentru uscare şi, în cele din
urmă, la minimizarea profitului. Există trei mari
cauze ale apariţiei fenomenului de cădere şi
frângere înainte de recoltare.
Una dintre ele o constituie vremea nefavorabilă,
ploile torenţiale însoţite de vânt puternic şi/
sau grindină pot devasta o cultură în doar câteva
minute.

companiile multinaţionale
pentru înfiinţarea de
loturi demonstrative.

Factorii care duc la
sensibilizarea plantei
în ceea ce priveşte
frângerea şi căderea

Cu Monsanto, spre exemplu, avem tradiţie încă din
2003 în ceea
ce priveşte
producerea
de sămânţă;
ulterior am
început să
producem şi
sămânţă de
rapiţă.

Cum aţi început anul agricol şi
ce credeţi că se va întâmpla în
primăvară?
Acum, când discutăm, avem
însămânţate 112 ha orz şi 100
ha grâu. Culturile arată extrem
de bine deoarece am avut precipitaţii în perioada 20 septembrie
- 2 noiembrie care au însemnat
70l/mp. Ne-a ajutat foarte mult
faptul că lucrările de pregătire
a patului germinativ au fost de
calitate superioară şi nu am avut
probleme din cauza secetei teribile din lunile iunie-septembrie,
deoarece întreaga suprafaţă este
irigabilă.
În primăvară vom avea de semănat 120 ha lot de hibridare cu
Monsanto, 100 ha porumb consum tot cu Monsanto şi 60 ha de
floarea soarelui.
Pentru că aţi pomenit numele
companiei noastre, ce
experienţă aveţi?
Obişnuim să încercăm tot ce
este mai bun în materie de îngrăşăminte şi pesticide şi pentru
asta avem nevoie de o genetică
modernă care să susţină celelalte verigi tehnologice. De aceea,
lucrăm aproape exclusiv cu genetica Dekalb - atât în cazul
porumbului, cât şi în cazul rapiţei. An de an am avut rezultate
foarte bune cu hibrizii de porumb Dekalb (DKC 4590, 5007,
5276).
Aşa cum am menţionat anterior, tot porumbul pe care-l vom
semăna va fi Dekalb.
Intenţionaţi să vă dezvoltaţi,
să mai faceţi investiţii?
Pe termen mediu şi lung ne-

am propus: să mărim suprafeţele exploatate întrucât parcul de
maşini ne permite acest lucru;
să reînnoim utilajele (am dori
să achiziţionăm o maşină de erbicidat şi un tractor de 250 CP);
posibil un nou siloz; plănuim să
investim în două instalaţii de irigare liniare şi să refacem reţeaua
subterană pentru a asigura debite
şi presiuni optime.
Vă mai rămâne timp liber?
Cum evadaţi după o zi de
muncă intensivă?
De obicei, seara, mai găsesc o
oră-două şi pentru mine. Prefer
să citesc - beletristică şi ceva literatură de specialitate.
Calendaristic, mai avem puţin
şi intrăm într-un nou an. Aveţi
un mesaj pentru agricultori?
Singurul mesaj pe care aş vrea
să-l transmit tuturor celor care
activează în acest domeniu este
acela că acolo unde se investeşte
şi se aplică cu rigurozitate toate
verigile moderne de tehnologie,
rezultatele vor fi pe măsură. Nu
ai cum să dai greş!
George VOICU

Dintre factorii de mediu care pot
duce la căderea plantelor, unul din
cei mai importanţi este stresul cauzat de condiţiile de mediu şi/sau
climă. Stresul înainte de polenizare încetineşte fotosinteza, care,
la rândul ei, încetineşte procesul
de creştere, rezultând plante mai
mici decât în mod normal. Stresul
după polenizare, când planta este
deja matură, determină o reducere
a fotosintezei. La momentul formării boabelor, plantele mai mici
sau cele aflate sub stres post-polenizare produc mai puţine zaharuri
decât cele sănătoase. Cum formarea ştiuletelui are prioritate în
procesul de dezvoltare al plantei,
toţi nutrienţii vor fi direcţionaţi
către acest scop, privând restul
părţilor ceea ce slăbeşte mecanismul de apărare împotriva ciu-

O a doua cauză majoră este Sfredelitorul tulpinilor
de porumb (Ostrinia nubilalis), mai ales cea de a
doua generaţie, care-şi sapă tunele în tulpină sau
rahis, ducând fie la frângerea tulpinii, fie la căderea
ştiuletelui.
A treia şi ultima dintre cauzele importante care
duc la apariţia fenomenului de frângere este
căderea de la rădăcină. Acest fenomen diminuează
considerabil capacitatea plantei de a face faţă
condiţiilor de stres, prin slăbirea rezistenţei
tulpinii.

percilor care cauzează frângerea
şi căderea de la rădăcină. Factorii
care măresc potenţialul apariţiei
frângerii tulpinii la cultura de porumb sunt: desimile, umiditatea
solului, deficienţe sau dezechilibre
în aportul cu nutrienţi, infestări
cu insecte/dăunători, rotaţia culturii şi susceptibilitatea hibridului.
Aceşti factori pot influenţa direct
sau indirect frângerea.
Desimile prea mari reduc gradul de lumină la care au acces
plantele de porumb, ceea ce face
ca ele să crească subţiri şi înalte.
În aceste condiţii, vigoarea tulpinii va fi redusă semnificativ. În
plus, competiţia pentru lumină,
nutrienţi şi apă sporeşte lupta individuală a plantelor (între
tulpină şi ştiulete) pentru carbohidraţi, fapt ce duce la scăderea
vigorii tulpinii. Ca să puteţi preveni frângerea, folosiţi desimi care
asigură o producţie ridicată, dar
fără a crea competiţii inutile între
plante pentru lumină, nutrienţi

sau apă. O desime propice creşte
şi eficienţa utilizării umidităţii
din sol. În cele mai multe cazuri,
pentru România, asta ar însemna
60.000-70.000 plante/ha. Desimi
sub acest interval vor reduce şi
mai mult frângerea; în orice caz,
producţia de boabe poate fi mai
mică decât cea medie/estimată.
Umiditatea solului - poate creşte potenţialul de apariţie
a frângerii tulpinii. Prea multă
umezeală în sol împiedică dezvoltarea şi creşterea rădăcinii. Pe de
altă parte, ariditatea inhibă dezvoltarea tulpinii prin reducerea
circulaţiei zaharurilor către sistemul radicular. Un drenaj bun (natural sau artificial) este important
în minimizarea stresului plantei.
Solurile bine drenate se încălzesc mai repede primăvara decât
cele îmbibate, facilitând creşterea
şi dezvoltarea rădăcinii. Acolo
unde este funcţional, irigatul poate diminua riscul stresului cauzat
de secetă şi, prin urmare, reduce

incidenţa frângerii tulpinii sau
a ruperii de la rădăcină. În cazul
în care irigaţi, trebuie să furnizaţi
în mod constant necesarul de apă
pe întreaga perioadă a umplerii/
formării bobului (50-60 zile după
mătăsit) până când se atinge maturitatea fiziologică.

Fertilizarea - un aport dezechilibrat şi/sau deficient al nutrienţilor predispunde porumbul
la frângerea tulpinii sau ruperea
de la rădăcină. De exemplu, cantităţi mari de azot combinat cu
un nivel scăzut de potasiu cresc
probabilitatea apariţiei ruperii de
la rădăcină. Valori mari ale azotului sporesc creşterea din punct
de vedere vegetativ, în timp ce
valori scăzute ale potasiului cresc
numărul mortalităţii timpurii a
tulpinilor. Împreună, aceşti factori
produc o situaţie ideală pentru
frângerea tulpinii sau ruperea de
la rădăcină. Invers, valori scăzute
ale azotului în sol pot duce la o
vigoare diminuată a plantei care-

şi concentrează întreaga energie
disponibilă la formarea boabelor.
Acest lucru vulnerabilizează tulpina, favorizează apariţia ciupercilor şi în final, duce la frângere.
Dăunătorii – sunt de asemenea
o cauză a reducerii rezistenţei la
cădere şi aici discutăm în principal de Diabrotica şi Sfredelitorul
tulpinilor de porumb. Larvele de
Diabrotica distrug sistemul radicular şi, implicit, reduc cantităţile de apă şi nutrienţi, în timp ce
Ostrinia deteriorează tulpina deoarece se hrăneşte cu ţesuturile şi
măduva acesteia. În oricare dintre
situaţii, planta se află sub stres fiziologic, fapt care favorizează ruperea de la rădăcină şi frângerea
tulpinii. Trebuie acordată atenţie
rotaţiei culturilor şi, acolo unde se
impune, tratării sămânţei cu insecticide care să controleze atacul
larvelor de Diabrotica.
Gabriel GHIŢĂ
Director Departament
Tehnic şi Dezvoltare

Fertilizări şi rezultate Farm Progress 2012
A

nul 2012 reprezintă
intrarea Timac Agro
România în clubul select al firmelor care participă
frecvent la evenimentul Farm
Progress patronat de către firma Monsanto.

Ambele loturi demonstrative
cu porumb (Timiş şi Brăila) ale
ediţiei 2012 ale Farm Progress
2012 au avut ca şi fertilizare
integrală soluţii Timac Agro
România.

Separat de fertilizarea loturilor
demonstrative
am
încercat să demonstrăm, pe
o platformă destinată doar
fertilizării (acelaşi hibrid DKC 5276 Timiş; DKC 4014
Brăila, aceeaşi dată de semănat,
aceleaşi tratamente fitosanitare), prin diferite variante de
fertilizare alternative, aportul
unor forme diferite de fertilizare comparativ cu practica obişnuită a fermierilor din
zonă:

BRĂILA:
1. Obişnuinţa de fertilizare la porumb în zonă- doar NPK înainte sau
la semănat.
Varianta TIMAC- NPK la semănat + produs Timac cu N în vegetaţie
8.320

8400

8200
8000
7800

7.774

7600
7400

DKC 4014
NPK TIMAC (200kg)

DKC 4014
NPK TIMAC (200kg) +
Sulfammo 25 (200kg)

+ 7% spor de producţie
(546 kg) la utilizarea suplimentară a
unui produs Timac cu
N Sulfammo 25 (în
condiţii de stres hidric şi termic ridicat=
absorbţie redusă a N în
vegetaţie)

2. NPK TIMAC+ Produs clasic cu N
Varianta TIMAC- NPK TIMAC+ Produs clasic cu N+ utilizarea unui biostimulator foliar TIMAC (ORIS) pentru a evita stresul termic în perioada de
vegetaţie şi a mări absorbţia elementelor nutritive din fertilizare ( în special N)
8600

8.504

8500
8400
8300
8200
8100

8.127

8000

TIMIŞ:
1. Fertilizare clasică NPK+N
Varianta TIMAC- Fertilizare NPK+N - produse integral TIMAC AGRO
15000

5000

0

NPK-Eurofertil NPS 56
(200kg/ha); N-Sulfammo
30 (200kg/ha)
TIMAC Agro

11000

DKC 4014
NPK TIMAC + Azotat
(200kg)

DKC 4014
NPK TIMAC + Azotat
(200kg) + ORIS

11.022

10800
10600

10.290

10400
10200

+ 7% spor de producţie
( 732 kg)
la aplicarea biostimulator ORIS faţă de fertilizarea clasică în zonă

10000
9800

7900

+ 20% spor de producţie (2.067 kg) la
o fertilizare integrală
Timac Agro faţă de
cea clasică practicată
în zonă (PH-7, aprovizionare în sol medie
- bună cu NPK, fără
NP clasic-60kg N, 60kg P205 probleme hidrice ma(200kg/ha); Produs clasic cu jore în vegetaţie)
N-67kg N (200kg/ha)
Clasic
10.290

2. Fertilizare NPK+N- clasică în zonă (200 kg+ 200 kg)
Varianta TIMAC- Fertilizare Clasică NPK + N + Biostimulator
Timac- FERTILEADER ORIS
11200

+ 5% spor de producţie
(377 kg) aceeaşi fertilizare cu solide plus o
aplicare biostimulator
Timac - ORIS la faza
6 - 10 frunze

12.357

10000

NP clasic-60kg N, 60kg P205
(200kg/ha); Produs clasic cu
N-67kg N (200kg/ha)+ORIS
Clasic+Biostimulator TIMAC

NP clasic-60kg N, 60kg P205
(200kg/ha); Produs clasic cu
N-67kg N (200kg/ha)
Clasic

Ca şi concluzii:
• sporurile de producţie s-au situat între un minim de 5% în cazul biostimulatorilor Timac ajungând până la max. 20% în cazul unei fertilizări
complete Timac faţă de cea clasică;
• toate variantele de fertilizare au acoperit diferenţele de cost ale produselor Timac aplicate suplimentar sau faţă de îngrăşămintele solide clasice şi
au adus sporuri de producţie.

ZIARUL DEKALB

ZIARUL DEKALB
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De ce protecţie cu
insecticid?
Ca fermieri, fiecare dintre noi
dorim realizarea unor producţii
ridicate şi de bună calitate. An de
an ne lovim, încă de la începutul
perioadei de vegetaţie, de probleme care ar putea fi prevenite
prin tratamentul industrial al seminţelor cu insecticid, în funcţie
de zona şi influenţa dăunătorilor
care sunt în diferite zone ale ţării. Neaplicarea măsurilor agrotehnice corespunzătoare (rotaţia
culturilor, combaterea în vegetaţie
a dăunătorilor, tratamente la sămânţă) vecinătatea loturilor necultivate şi schimbările climatice
au dus la creşterea intensităţii ata-

cului de dăunători foliari şi de sol.
Atacul dăunătorilor specifici
poate să apară în cele mai timpurii stadii de dezvoltare ale culturilor provocând pierderi de plante
şi în final de producţie ce nu pot fi
compensate.
Soluţia puternică şi sigură pentru diminuarea acestor factori este
tratamentul seminţelor cu insecticid
în regim
industrial, realizat în staţii profesionale. Insecticidul aplicat pe
sămânţă asigură controlul dăunătorilor de sol şi foliari din primele
faze de vegetaţie, moment în care
cultura este foarte sensibilă.

+
Răţişoara porumbului
Tanymecus dilaticolis

Viermi sârmă
Agriotes spp

=
Media a 12 loturi – ROMÂNIA 2011-2012

Diferenţă producţie

vs. competitor insecticid
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Beneficiile tratamentului industrial comparativ cu tratamentul în
afara fabricii:
•	Controlul aplicării - aplicarea produsului uniform pe toate
semințele, cantitatea de produs corect aplicată pe sămânţă (bob) în
funcţie de MMB;
• Garanţia calităţii – îmbină calitatea, produs şi seminţe;
• Timp salvat în favoarea altor activităţi.
Tratament industrial

Tratament în fermă

Povestea bobului

Din tainele unui “tratament cu respect” în cea mai
mare staţie de procesare din Europa

A

m să încerc, în cele ce urmează, să
descriu ciclul de producţie al seminţelor
Monsanto; un ciclu care poate fi expus
într-o poveste despre fermieri, oameni dedicaţi,
câmpuri, staţie de procesare, toate în armonie
profesională uşor de observat în momentul în care

deschidem un sac de seminţe certificate, dar mai
ales în momentul recoltării.
Îmi voi permite să trec peste amănunte importante
şi chiar peste tehnologii inovatoare aplicate în
câmpurile de producere şi am să mă opresc în staţia
de procesare a seminţelor de porumb de la Sineşti.

Sincer, este dificil, dar şi provocator să vorbesc despre Staţia
de Procesare a Seminţelor de
Porumb Sineşti, cea mai mare
şi mai performantă din Europa
- cu o capacitate de recepţie de
peste 80 camioane/zi porumb
ştiuleţi şi o capacitate de ambalare de peste 1200 saci/oră;
cei mai buni profesionişti în
domeniu; tehnologie de ultimă
generaţie; standarde urmate în
procesare, calitate urmărită pas
cu pas. Toate la un loc au un singur scop: să le oferim fermierilor
cele mai bune seminţe de pe piaţa europeană.

Un alt proces inovator este
uscarea. Inovat şi implementat
de către Monsanto, procedeul se
bazează pe exploatarea unor celule de uscare complet independente, dotate cu senzori realizaţi
special pentru a satisface nevoile
sămânţei şi pe un program computerizat anume creat pentru a
supraveghea întregul proces de
uscare. În linii mari, acest program supraveghează tot ce se
desfăşoară în fiecare celulă în
parte şi se adaptează independent fiecărui hibrid, rezultatul
final fiind uscarea uniformă a
întregii mase.

Continuând cu descrierea fluxului, deloc de neglijat este procesul de batozare şi însilozare,

Culturi protejate cu perdele de salcâm

A

re şi agricultura poezia ei, trebuie să recunoaştem! Poate spune cineva că “De sub perdele de
salcâm, ne va rodi recolta” nu are rezonanţe eminesciene (“Pe lângă plopii fără
soţ…”)?!

Poate voit, poate nu, poate din pură întâmplare, în “ograda” tehnicianului agronom Dumitru Ciocan (62 de ani) lucrurile acestea le-am întâlnit şi ele se întâmplă
fiindcă fermierul nostru crede în proiectul perdelelor de protecţie.

“Ne-am propus să înfiinţăm perdelele de protecţie din salcâm pe aproximativ
50% din suprafaţa pe care o lucrăm la IF
Ciocan Dumitru şi SC Zambila Prest (în
total 2900 ha) în comuna Movila Verde,
jud. Constanţa, printr-un program iniţiat
de Consiliul local şi primărie”, precizează
Dumitru Ciocan. Şi nu este doar “o fiţă”
de bonton, ci continuarea unui proiect deja
pus în aplicare pe 3 ha şi care şi-a dovedit
eficienţa.
IF Ciocan Dumitru fiinţează din 1993,
când “am început să lucrez 50 ha cu un
tractor U650”, îşi aminteşte cu nostalgie în
glas administratorul fermei în al cărei portofoliu funcţionează şi SC Zambila Prest
(înfiinţată în anul 2007). “Lucrez împreună
cu cei doi fii Bogdan, de profesie inginer
agronom, şi Cosmin care este economistul
fermei”, adaugă, cu mândrie, domnul Ciocan senior.

Procesarea în staţia de la Sineşti o începem de fapt de la
recoltare; acolo unde fiecare camion este încărcat conform cu
standardele în vigoare, traseul
către destinaţie fiind prestabilit
astfel încât sămânţa să nu sufere
modificări fiziologic negative pe
perioada transportului.

Odată ajunse în staţie, camioanele cu ştiuleţi sunt organizate în aşa fel încât la descărcare
să existe un echilibru între respectarea standardelor de calitate
şi viteza de descărcare. Vorbim
despre tehnici de ultimă generaţie! După descărcare, porumbul
este depănuşat şi sortat, în celulele de uscare ajungând doar
ştiuleţii de cea mai bună calitate
din care ulterior se vor obţine,
în urma batozării şi a sortării,
calitatea dorită de Monsanto,
calitatea de care vor beneficia în
continuare fermierii.
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Societăţile au în total opt angajaţi şi o
frumoasă tradiţie de sărbători. “După fiecare campanie agricolă, organizăm o masă
festivă împreună şi consumăm produsele
din ferma proprie. Crăciunul îl sărbătoresc
tot la fermă, în familie, alături de copii şi
nepoţi”.

Randament chiar şi în
condiţii de stres
Toţi fermierii ştiu că punem punct unui
an deosebit de capricios, iar seceta şi arşiţa
le-au dat mari bătăi de cap. Nici la ferma lui
Dumitru Ciocan lucrurile n-au fost chiar
uşoare, chiar dacă „2012 a avut un început
bun, cu un total de precipitaţii acumulate
în zonă până în luna mai de 289 l/ m2. Seceta şi arşiţa instalate în luna mai au durat
aproximativ 5 luni de zile, ceea ce a dus la
pierderi de producţie estimate la 25-30% la
toate culturile. Este primul an în care temperaturile ridicate au fost prezente zi de zi
pe parcursul a 2-5 luni de zile. Au mai fost
ani secetoşi în zonă, cu precipitaţii reduse
(2000 cu 196 l/ m2; 2001 cu 75 l/m2; 2002
cu 390 l/ m2 şi 2003 cu 155 l/m2), însă diferenţa constă în faptul că temperaturile au
fost normale.”
Cum v-au ajutat produsele DK?

Am ales să cultiv hibrizi DK datorită
randamentului specific, chiar şi în condiţii

de stres termic. Diferenţele faţă de ceilalţi
hibrizi de porumb de pe piaţă sunt sesizabile - gradul ridicat de polenizare la DK,
chiar şi în condiţiile anului 2012.
Rapiţa DK se remarcă prin putere mare
de ramificare şi rezistenţă excesivă la scuturare. Condiţiile neprielnice din toamna
anilor 2011 şi 2012, m-au făcut să reduc
considerabil suprafeţele de rapiţă.
Există un secret pentru obţinerea de
producţii în condiţii de secetă?

Sunt câţiva paşi siguri care trebuie respectaţi pentru cultura porumbului:
- Semănarea după cereale păioase

- Arătura efectuată imediat după recoltarea păioaselor şi întreţinerea curată a
acesteia până la intrarea în iarnă prin
aplicarea de glifosat
- Semănat corelat cu temperaturile din
sol de 8-10 grade Celsius şi temperaturile din aer
- Densitatea la semănat trebuie corelată
cu rezerva de precipitaţii acumulate în
perioada 1 octombrie- 1 aprilie.
Când aţi lucrat prima dată cu
produse DK?
Primul produs DK achiziţionat a fost
rapiţa Exagone, în anul 2007. Ulterior, am
semănat şi porumb DK. În 2009, interesul pentru cultura porumbului a crescut în
zonă datorită creşterii preţului de achiziţie
şi a condiţiilor de mediu propice. În prezent
am ajuns să cultivăm 400 ha rapiţă (80%
din suprafaţă, cu hibrizii DK) şi 500 ha porumb, în totalitate Dekalb.
Cum vedeţi viitorul în ferma dvs?

acolo unde, tot cu softuri specializate, putem vedea în fiecare
moment umiditatea de batozare
şi detalii ale temperaturii în fiecare celulă siloz.

Suntem o companie “inventivă” în acest domeniu, aşadar nu
putea lipsi inovaţia tocmai din
mecanica fină şi anume turnul
de calibrare. Întregul flux al porumbului în turnul de calibrare
este supravegheat, comandat de
către computer, fiecare sămânţă
este atent selecţionată cu cea
mai nouă tehnică - Color Sorter,
un echipament unicat în Europa care selectează seminţele cu
o viteză ameţitoare şi nu lasă să
treacă absolut niciun exemplar
neconform cu standardele în vigoare.

Am să închei prin a descrie
procesul de tratare a sămânţei,
unde, ca şi inovaţie, dispunem
de cea mai performantă tehno-

logie, complet computerizată,
astfel încât pe fiecare sămânţă
în parte distribuim cantitatea
ideală de soluţie în funcţie de
cerinţele pieţei şi de standardele în vigoare - o instalaţie care
este în curs de acreditare ESTA,
cel mai nou şi mai revoluţionar
standard în ce priveşte calitatea
tratamentului seminţelor.
La Monsanto, am ales să facem asta deoarece iubim viaţa.
Iubim să producem seminţe, pe
care unii le numesc “obiecte”.
Noi le numim “cineva”; pentru
că noi considerăm fiecare sămânţă o entitate de sine stătătoare, în care embrionul - ca şi
oamenii - dovedeşte o anume
moştenire genetică ce se va manifesta pe tot parcursul vieţii.
Pentru asta o tratăm şi respectăm!
Virgil POPESCU

Director Calitate

Pluguşor
românesc

Noi avem în asolament cereale păioase
şi prăşitoare. Deţinem un parc de utilaje complet dotat, cu ajutorul programului
SAPARD pe care l-am accesat de patru ori
prin proiecte diferite. Până acum, am investit în achiziţionarea de utilaje de ultimă
generaţie, amenajarea de spaţii de depozitare pentru cereale cu o capacitate totală de
3000 t, spaţiu de depozitare pentru utilajele
agricole, basculă electronică de 70 t şi terenuri.
Pe viitor vreau să ne concentrăm pe perdelele de protecţie, fiindcă eu cred mult în
acest proiect.
Păreţi foarte încrezător. Nu aţi avut
momente când aţi fi vrut să daţi înapoi?

Am avut o perioadă dificilă în anii 20012004, însă nu m-am gândit niciodată să
renunţ la agricultură. M-a motivat experienţa, faptul că lucrez în acest domeniu din
1968, când am debutat ca şef de fermă la un
IAS. Apoi am lucrat 38 de ani la Protecţia
Plantelor. În timp, am făcut pasiune pentru
agricultură care mi s-a lipit de suflet.
Ana-Maria BALCĂ

Aho, aho, copii şi
fraţi,
Staţi puţin şi nu
mânaţi
Şi cuvântul miascultaţi:

Am plecat sā
colindām
Pe la case sā urām,
Pluguşorul
românesc
Obiceiul
strāmoşesc.
Vā urām cum
se cuvine
Pentru anul
care vine
Holde mari
Cu bobul des
Şi pe creste,
Şi pe şes!

Câte mere în livezi
Atâtea vite-n cirezi;
Câtā apā în izvoare
Atâta lapte-n
sistare;
Sā ne fiendestulatā
Casa toatā!
Ţara toatā!
Ia mai mânaţi, māi
flācāi!
Şi strigaţi cu toţii
māi!
Hāi, hāi!
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in moşi-strămoşi, la vremea
sărbătorilor de iarnă arhaicul
revine la viaţă pentru a-şi
retrasa teritoriul pe harta genetică a
tradiţiilor populare care domină încă
spiritul românilor – mai cu seamă al
celor din mediul rural – în această
frumoasă perioadă de final de an.
Cu mic, cu mare, mai mult sau mai
puţin suntem practicanţi (sau măcar
spectatori) şi păstrători ai diverselor
obiceiuri care există în folclor şi pe
care e bine să le respectăm pentru
că… de cele mai multe ori nici nu
mai ştim de unde vin… De aceea,
vă propunem o aducere aminte a
vorbelor de înţelepciune din bătrâni.

În postul Crăciunului, începeau
(şi, din fericire, încă mai încep
prin unele sate) şezătorile. Tinerii
şi bătrânii se strângeau în zilele
lucrătoare pe la casele fiecăruia
pentru a toarce lână şi a ajuta la
treburile gospodăreşti. Se spuneau poveşti şi ghicitori, se cânta,
iar gazdele serveau ajutoarele cu
nuci, mere şi pere din fân.
Potrivit folclorului, şi al documentării Agerpres, în Ajunul
Crăciunului, gospodarii strâng de
la vecini tot ce au dat cu împrumut ca să îi găsească sărbătorile
cu toată averea în casă. Tot de
Ajun, pentru a fi protejat de deochi şi de farmece, se pun în cele
patru colţuri ale mesei usturoi şi
seminţe de mac şi se fac “vrăji”
împotriva gândacilor.
De Crăciun, pâinea se aşează sub
masă, ca să atragă norocul, iar
sub faţa de masă se pune pleava
de grâu, pentru belşug. Tradiţia
spune că în ziua Naşterii lui Iisus
se deschide cerul, iar cei cu sufletul curat îl văd pe Dumnezeu

stând cu sfinţii şi îngerii la masă.

Intra-v-ar norocu’n casă!

Şi pentru ultima zi a anului şi
noaptea de trecere în noul an,
abundă, chiar dacă în oraşe s-au
mai pierdut de-a lungul timpului. Ele totuşi mai există şi, chiar
dacă într-o formă atenuată, sunt
respectate.
Ca să fii ferit de foamete în anul
ce vine, trebuie să porţi în buzunar câteva boabe de cereale şi
bani, ca să nu fii sărac. În noaptea
de Revelion, nimeni n-ar trebui
să doarmă; cel care cedează, va
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fi somnoros tot anul. La miezul
nopţii, trebuie deschise toate uşile
şi ferestrele pentru a lăsa norocul
să vă intre în casă.
Din bătrâni se zice că e bine să fii
vigilent, voios şi cu mintea limpede în prima zi a anului, fiindcă aşa
cum intri în noul an, aşa vei fi până
la sfârşitul lui!

Cititul în foi de ceapă

Fiind neam de agricultori, românul a ştiut din vremi străvechi să
citească semnele naturii şi să le
interpreteze ca să-i fie de folos în
tot anul.

Dacă cerul va fi senin de Revelion,
va fi an secetos. Dacă este înnorat,
anul va fi ploios, iar vântul şi luna
plină vestesc un an bogat. O boltă
cu multe stele în noaptea de An
Nou, înseamnă multe cununii în
anul ce vine, iar de va fi roşu spre
răsărit, ploaie înseamnă.
În seara de Ajun de An Nou, se
pune o crenguţă de măr în apă şi se
aşează la fereastră. Dacă va înflori
până la Bobotează, primăvara va fi
bună şi blândă.
Pentru a şti cum va fi vremea, se
decojeşte o ceapă şi primele 12
foi (corespunzătoare fiecărei luni
calendaristice) se pun la fereastră,
cu puţină sare presărată pe ele; dimineaţa, dacă pe anumite foi veţi
găsi apă, veţi şti că acele luni vor
fi ploioase, iar celelalte secetoase.
O iarnă cu zăpadă şi fără vânturi
tăioase, va fi urmată de ploaie care
va sosi la timpul ei în primăvară şi
o să se facă porumb şi alte roade în
câmp. Cu cât iarna este mai grea,
cu atât vara va fi mai mănoasă.
Dacă iarna a fost când călduroasă,
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când cu viforniţe, căldura ei se va
răzbuna peste vară, aducând perioade de frig. Când sunt pomii
îmbrăcaţi în omăt iarna, vara îi va
împodobi cu multe roade şi grâul
se va face înalt şi bogat. Tunetul în
vreme de iarnă este semn de foamete în anul ce urmează.
Să ţii cont în ce zi începe să ningă,
pentru că în aceeaşi zi din primăvară, să începi semănatul, ca recolta să fie plină de rod. Dacă vrăbiile
se strâng sub streaşină, ger va fi. La
fel se prevesteşte atunci când păsările se lovesc de geamuri sau îşi
caută adăpost sau de se strâng ciori
multe prin preajma locuinţelor.
Recolte bogate şi un an spornic
veţi avea dacă cerul va fi senin.
În cazul în care sunteţi crescători
de animale, atunci luaţi aminte la
ciobani. Aceştia obişnuiesc să aşeze sub pragul casei un drob de sare
învelit, pe care îl lasă în acel loc
până în aprilie, la „Alesul oilor”.
Atunci îl scot, îl macină şi, amestecat cu tărâţe, îl dau oilor, pentru
ca turma să sporească.
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