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Agricultură în
stil Royal
Monsanto susţine reabilitarea sistemului public de irigaţii
A fost odată, aproape ca niciodată, un sistem de irigaţii care
ducea apă, în 1989, pe 3,1 milioane de ha dintre cele 9,4 cultivate la nivelul ţării. Din 1990 a început declinul din varii motive, dar mai ales financiare, reflectate în: creşterea costurilor
pentru întreţinere (în special în ultimii 5 ani); deprecierea
parităţii USD/Euro; creşterea (în termeni reali) a costurilor
interne (materie primă, materiale şi forţa de muncă).
În ceea ce priveşte viitorul irigabil al ţării noastre, perspectiva lipseşte aproape cu desăvârşire, mai ales dacă ţinem
cont că doar 20% din totalul suprafeţei arabile beneficiază
de astfel de sisteme, iar pentru micii fermieri costurile pe

care le implică alimentarea artificială cu apă sunt prea mari.
Deşi există fonduri de la Uniunea Europeană pentru reabilitarea reţelelor de irigat, nu poate nimeni garanta că, în
câţiva ani, va ajunge apă pe suprafeţe mai mari. Anul trecut, spre exemplu, în România au fost irigate aproximativ
141.244 ha.
Din aceste motive şi nu numai, Monsanto consideră că
dezvoltarea şi implementarea pe termen scurt şi mediu a
unui sistem de măsuri care să sprijine irigaţiile reprezintă o
cerinţă imperativă cu impact pozitiv asupra comunităţilor
locale şi al agriculturii sustenabile.
‘89 dezechilibrele au devenit din ce în ce
mai pronunţate. Nici condiţiile meteorologice nu ne mai sunt favorabile de ceva
vreme; ploile s-au redus la 300-500 l/mp/
an, astfel încât un sistem de irigaţii bine
pus la punct este vital pentru a putea asigura producţii ridicate, constante şi stabile.

Seceta şi arşiţa periclitează
culturile

Dacă ne raportăm strict la 2012 - unul
dintre cei mai secetoşi ani -, atunci observăm că printre culturile cele mai dur lovite
se află porumbul, cu o producţie în scădere
cu 60 de procente faţă de 2011, potrivit
datelor oficiale ale Ministerului Agriculturii.

De aceea, proiectul “Reabilitarea sistemului public de irigaţii” pe care Monsanto
România, prin echipa desemnată: Bogdan
Nechifor, Constantin Ciogolia, Răzvan
Rohozneanu, Ciprian Ursache, Alex Pelin, Ioan Moraru şi Eugen Diaconu, l-a
demarat în zona Iaşiului este mai mult
decât binevenit. În plus, el vine în sprijinul fermierilor din zonă prin: furnizarea
de echipamente moderne; simplificarea
accesului către sistemele de irigat; reabilitarea infrastructurii sub- şi supraterane ale
pompelor principale şi secundare.

R

omânia deţine aproximativ 14,6
milioane ha de pământ agricol, dintre care 9,4 milioane
sunt destinate agriculturii. Agricultura
reprezenta un important sector în eco-

De altfel, Monsanto s-a implicat, la nivel
mondial, în campanii pentru conservarea
şi întrebuinţarea corespunzătoare a apei,
un element vital pentru omenire, şi în
promovarea modalităţilor de a gestiona
resursele; cele mai recente evenimente cu
această tematică având loc pe 22 martie,
odată cu celebrarea Zilei Internaţionale a
Apei, instituită, în 1993, de către Organinomia ţării până în 1990, concentrând zaţia Naţiunilor Unite.
în jur de 24% din totalul forţei de munEugen DIACONU,
că. Până spre finalul anilor ‘80, balanţa
Director Executiv Producție
comercială în domeniul agricol a fost în
(continuare în pag. 3)
general pozitivă, însă după decembrie

“În urmă cu 16 ani, doamna electrotehnician
Liliana Helgiu a luat decizia de a părăsi o lume
destinată preponderent bărbaţilor pentru a o lua de
la început într-o lume a… preponderent bărbaţilor.
(…) De ce agricultura? “Părinţii mei sunt de la sat
şi întotdeauna a existat o legătură între mine şi tot
ceea ce reprezintă viaţa la ţară şi muncile agricole”,
argumentează actuala doamnă fermier de la SC Royal
SRL, Vaslui”
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Porumbul bine
semănat, aduce
profitul scontat!

“Semănatul, ca verigă tehnologică primordială în
cultura porumbului, ar trebui să respecte o serie
de etape aşa încât, în final, să ajungem să realizăm
producţiile urmărite. Când? Cum? Cu ce? Ce
sămânţă folosim? sunt întrebări la care veţi afla
răspunsurile direct de la specialistul DEKALB”
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Ce ne motivează să
mergem la muncă?

“Îi întrebam cândva, într-un atelier cu tema
“Motivarea Oamenilor” pe colegii mei din echipa
Monsanto România, ce anume îi determină să se
dea jos din pat într-o zi de luni, dis de dimineaţă, şi
să înceapă o nouă săptămână de muncă.
Răspunsurile primite m-au făcut să doresc să vă
împărtăşesc modalitatea prin care obținem energia
pe care ne străduim să o menţinem
la acelaşi nivel.”
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Sămânţa: între
protecţie şi intenţie

Când vorbim despre activitate agricolă, vorbim despre sămânţă.
Fermierul nu face altceva decât să creeze toate condiţiile favorabile
ca sămânţa să dea producţia mult aşteptată. E necesar să protejăm
această “comoară” împotriva patogenilor şi a dăunătorilor, încă din
primele faze ale dezvoltării ei, atunci când este mai sensibilă.
Tratamentul seminţelor este primul pas în protecţia culturilor şi în
unele cazuri este singura soluţie în controlul unor dăunători (Viermi sârmă) sau al unor patogeni (Fuzarioza), după semănat neavând
alte posibilităţi de control.
Protecţia se poate face în fabrică, în mod profesionist şi cu utilaje
performante, sau mai puţin adecvat, cu utilaje de tot felul, în fermă
sau în afara ei.

C

are ar putea fi avantajele şi
dezavantajele tratamentului industrial şi cel făcut
oriunde în altă parte?
O bună aplicare a produselor de tratament sămânţă înseamnă să luăm în
calcul toate caracteristicile ei, dar şi
ale produselor de aplicat.
Tratamentul industrial al seminţelor
cu produse de protecţia plantelor se
face pornind de la câteva principii
legate de sămânţă, produsele care
trebuie aplicate, echipamentul cu
care se face tratamentul şi personalul calificat care participă la acţiunea
respectivă.
În cazul seminţelor, se aleg loturi
omogene bine calibrate, curate, fără
praf, coji sau seminţe sparte, cu indici de calitate cunoscuţi (ajută în
calculul preliminar pentru stabilirea
cantităţii de produs pe bob). Trebuie
ţinut cont şi de masa a 1000 boabe
(MMB), tipul suprafeţei de acoperire a seminţei (rugos, striat, lucios
etc.), pentru o acoperire cât mai bună
a suprafeţei bobului dar şi calităţile
higroscopice/hidrofobe (comportamentul faţă de apă).
Când se aleg produsele de protecţia
plantelor, se ţine seama de formularea produsului (pentru o aderenţă cât
mai bună la suprafaţa seminţelor),
se respectă cu stricteţe cantitatea
de substanţă activă pe bob şi reţeta
recomandată pentru fiecare cultură
sau specie în parte. Se folosesc suplimentar răşini, polimeri, coloranţi,
care ajută foarte mult la o acoperire
mai bună (în cazul seminţelor neuniforme, rugoase sau lucioase), la o
aderenţă superioară a produsului la
suprafaţa seminţei, cu beneficii majore în limitarea prafului de produs în
timpul semănatului, dar şi la limitarea pierderilor de substanţă activă de
pe bob datorită manipulărilor.
Specialiştii sunt interesaţi şi de fenomenele de curgere ale seminţelor tratate (suprafaţa seminţelor se schimbă
în urma tratamentului), întrucât ajută foarte mult la semănatul în condiţii optime.
În fabrică se folosesc echipamente

de tratat concepute pentru diferite
tipuri de seminţe, echipamente moderne în care toţi parametri necesari
sunt respectaţi cu stricteţe. Aceste
utilaje sunt verificate şi calibrate
permanent, se reglează în funcţie de
caracteristicile produsului de aplicat,
dar şi în funcţie de calităţile seminţei
– MMB, formă, mărime, tegument,
etc. După utilizarea fiecărui produs
în parte, echipamentele se curăţă. O
importanţă foarte mare o are operatorul - persoană calificată, cu cunoştinţe temeinice şi experienţă în ceea
ce priveşte seminţele, produsele de
tratat şi echipamentele cu care se
face această operaţiune.
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Ce ne motivează să
mergem la muncă?

Îi întrebam cândva, într-un atelier cu tema
“Motivarea Oamenilor” pe colegii mei din echipa Monsanto România, ce anume îi determină
să se dea jos din pat într-o zi de luni, dis de
dimineaţă, şi să înceapă o nouă săptămână de
muncă.
Răspunsurile primite au făcut ca experienţa acelui atelier să fie atât de frumoasă, încât aş dori să
vă împărtăşesc energia pe care ne străduim să o
menţinem la acelaşi nivel.

Aşadar, vă propun să rămânem împreună pentru o vreme şi să descoperim cum construim
“sens” la Monsanto. Da, aţi citit corect, am spus
“construim sens”, prin aceasta înţelegând că
în Monsanto, sensul este construit de fiecare
dintre noi, căci fiecare definește și construiește
obiectivele de business și dezvoltare personală,
ale carierei, iar aportul fiecăruia dintre noi contează!

1. 
aplicarea produselor uniform pe
toate seminţele;
2. cantitatea de produs corect aplicată şi calculată în funcţie de suprafaţa desfăşurată a seminţelor;

4. aplicarea suplimentară a aditivilor
şi coloranţilor acolo unde este nevoie şi dacă sunt seminţe cu suprafeţe dificil de tratat;
5. utilizarea echipamentelor profesionale;
6. curăţarea seminţei înainte de efectuarea tratamentului;
7. 
calculul corect al cantităţii de
apă necesară în funcţie de higroscopicitate;

8. managementul corect al prafului,
un element foarte important în
protejarea insectelor folositoare
mediului în general, dar şi în evitarea pierderilor de produs în timpul
manipulării seminţelor;
9. se ia în calcul şi capacitatea de curgere a seminţelor tratate pentru a
nu afecta semănatul;
10. garanţia calităţii aplicării, dar şi
garanţia produselor (seminţe şi
produse de protecţia plantelor).
Şi în sezonul 2013 compania Monsanto vă oferă hibrizi trataţi industrial cu insecticidul:

În urmă cu 16 ani, doamna electrotehnician Liliana Helgiu a luat decizia de
a părăsi o lume destinată preponderent
bărbaţilor pentru a o lua de la început
într-o lume a… preponderent bărbaţilor.

L

a Monsanto, credem că
„Noi putem face diferenţa”
(We can make the difference) prin câteva dintre motivele care îi determină pe oameni să
vină zi de zi cu plăcere la muncă,
motive care au fost subliniate şi
în timpul atelierului despre care
aminteam la început. Am avut
ocazia să-i văd pe colegi însufleţiţi pentru că pot vorbi despre
ceea ce le place în Monsanto:
-
Valorile organizaţiei: dialog,
respect, transparenţă, beneficiile oferite clienţilor, crearea
unui mediu de lucru extraordinar. Integritatea reprezintă
fundamentul a tot ceea ce facem, înţelegând prin aceasta –
onestitate, decenţă, curaj;
- Încrederea în produsele companiei - Monsanto fiind una
dintre cele mai inovative companii, acţionând exclusiv în domeniul agricol;
-
O echipă de profesioniști
pasionați de munca lor, gata
întotdeauna să facă tot posibilul pentru a-i satisface pe
clienți;
- Comunicarea în ambele sensuri
de la manager la echipă, dar și
invers, direcții clare, feedback
constructiv și onest, instruiri,
sunt doar câteva dintre ingre-

dientele unui management de
succes;
- Oportunitatea de a avea parte
de dezvoltare personală şi profesională prin implicarea în noi
proiecte, expunere la nivelele
superioare ale conducerii, training;
-
Folosim cu succes mutările
funcţionale încrucişate dând
astfel posibilitatea oamenilor
de a-şi lărgi perspectivele;
- Jobul de lider este unul care se
învaţă maximizând potenţialul
talentelor pe care le identificăm
în echipă, prin procese standardizate de evaluare;
- Privim cu atenţie şi respect seniorii din echipă sau din afara
companiei şi învăţăm de la ei;
- Recunoaştem bunele rezultate
şi le răsplătim prin diverse programe;
- Făcând parte dintr-o companie
multinaţională, avem marele
avantaj de a beneficia de cele
mai bune practici implementate la nivel de grup. Putem oricând apela la un coleg dintr-o
altă ţară, pentru a afla cum face
pentru a avea succes. Şi reciproca este adevărată.
Recitesc ceea ce am scris până
acum și am senzația că nu pot

reda aici, în doar câteva cuvinte,
toată experiența numită Monsanto, care rămâne unică prin ceea ce
contează: OAMENII!
Vorbim în Monsanto despre „oameni”, şi nu despre „angajaţi”.
Într-un business inovativ, surprinzător, global și orientat către
client, mai exact, într-o companie
ca Monsanto, citată de revista
Forbes în iulie 2011 ca fiind numărul 10, alături de Google și
Apple, pe lista Most Innovative
Companies - e nevoie de oameni
orientați către rezultat, liberi, întrecându-se pentru a fi primii,
diferiți, având nevoi diferite, și
totuși având același numitor comun: dorința de a avea succes!
Aici se încheie călătoria noastră
prin ceea numim în Monsanto
˝Great Place to work”. Este posibil ca în multe alte companii
lucrurile să se întâmple în mod
similar. Nu știu dacă deținem
rețeta succesului, și cu siguranță,
nu există o singură rețetă.
Ceea ce știu însă sigur este că eu,
împreună cu toți ceilalți peste
100 de colegi, ne vom trezi luni
dimineață cu bucuria că mergem la muncă pentru a retrăi
experiența Monsanto!
Elisabeta ANGELESCU,
Director Resurse Umane

Dacă reabilitarea completă şi repornirea reţelei va fi o reuşită, atunci
apa va reveni pe 1000 de ha arabile,
pe raza cărora se află fermele: Ceres
(200 ha), Jurex (300 ha), Semconsult
(200 ha), Agralmixt (100 ha), Alexagro (100 ha) şi Agricola Andrieşeni (100 ha).

Aici am vrut să ajung!

P

ovestea Lilianei Helgiu cu agricultura a început demult, din copilărie, însă povestea agriculturii în stil
Royal (SC Royal SRL, Vaslui) datează din
1997. “La început au fost 25 ha – îşi aminteşte doamna fermier. În prezent, suprafaţa
fermei noastre este de 1420 ha, pe care cultivăm, în asolament: grâu (670 ha), rapiţă
(80 ha), floarea soarelui (300 ha), porumb
(270 ha), sfeclă de zahăr (65 ha) şi lucernă
(6 ha)”.
La momentul de față, dotările din ferma
vasluiană înseamnă 15 angajaţi – dacă ne
referim la forţa de muncă; tractoare (cu
toate agregatele), combine, un cântar electronic – dacă ne referim la parcul de utilaje.
Aici, interlocutoare mea face o precizare.
“Până acum, eforturile financiare au fost
îndreptate spre înnoirea parcului de maşini.
Toate aceste investiţii le-am făcut fără a accesa fonduri europene.
Pe viitor, vrem să ne punem la punct cu
spaţiile de depozitare şi să mai achiziţionăm echipamente agricole de ultimă generaţie”. Există şi dorinţa de extindere a
fermei, fiindcă, spune Liliana Helgiu, “mai
este loc”. De aici deduc că avem de-a face
cu o femeie ambiţioasă, tenace care activează totuşi într-o lume mai mult a bărbaţilor.
N-o fi uşor! Aflu că nu asta ar fi problema,
ci “birocraţia şi neseriozitatea din sistem.
Aproape de fiecare dată când mă lovesc de
ele, îmi vine să renunţ la agricultură”. Totuşi nu o face!

1000 ha “rehidratate”

Sunt necesari aproximativ 1 milion
de euro pentru a reda apă pe 1000 ha
în zona Iaşiului. Sistemul de irigaţii
pe care fermierii zonali susţinuţi de
Monsanto şi-au propus să-l reabiliteze datează din 1982 şi deservea circa
5300 ha, alimentarea cu apă facânduse direct din Prut. A funcţionat până
în 1989, după care a intrat într-un
vertiginos proces de degradare, până
la dispariţie (la propriu – staţiile de
pompare au fost dezasamblate şi vândute la fier vechi!).

Zece ani a activat în domeniul electrotehnicii (disciplină pe care a studiat-o
la liceul de profil din Vaslui), după care
a urmat schimbarea. De ce agricultura? “Părinţii mei sunt de la sat şi întotdeauna a existat o legătură între mine
şi tot ceea ce reprezintă viaţa la ţară şi
muncile agricole”, argumentează actuala doamnă fermier. Poate n-ar fi aceasta
singura explicaţie, dacă ne uităm la definiţia electrotehnicii: disciplină a ştiinţelor
tehnice care studiază aplicaţiile fenomenelor electromagnetice, precum şi o ramură a
industriei care aplică aceste fenomene.(…)
electrotehnica a adus cu sine mutaţii importante în industrie şi viaţa socială (…)
agricultura foloseşte instalaţii electrice de
irigat…”

Beneficiile tratamentului industrial:

3. aplicarea concomitentă a fungicidului şi insecticidului;

Agricultură în stil
Royal

(continuare din pag. 1)

Plusul de producţie
vine cu DEKALB
Ferma Royal nu e chiar favorizată, din
punct de vedere al localizării, pentru cultura porumbului. “Din lipsă de precipitaţii
(avem o medie multianuală de 350-400
litri/mp/an) – explică dna Helgiu – şi, cu
toate astea, obţinem producţii de 6-9 t/ha
cu hibrizii DEKALB”. Acest fapt pozitiv
a îndemnat-o să le recomande fermierilor
din zone cu un mediu mai avantajos să utilizeze sămânţa DEKALB, iar cei care i-au
urmat sfatul “mi-au mulţumit pentru că, la
aceleaşi condiţii, cu hibrizii DEKALB au
avut un plus de producţie de 1-2 tone”.
Prima experienţă cu DEKALB s-a produs
în urmă cu cinci ani la Royal SRL. “Am
cultivat mai întâi rapiţă, după care am continuat cu porumb”, precizează doamna fermier, adăugând că anul acesta vor semăna
DKC 4795 (120 ha), 4606 (60 ha) şi 90 ha
cu DKC 4995. Experienţa s-a transformat
în tradiţie, susţinută de avantajele hibrizilor
din portofoliul Monsanto; mai exact: “pierderea apei din bob, producţiile ridicate şi
sistemul de vouchere”.
Cum vă spuneam, ferma Royal nu este
situată într-o arie propice pentru porumb,
dar se cultivă totuşi an de an. Motivul?
“Este o cultură frumoasă, uşor de întreţinut şi, de vreo trei-patru ani, este şi
profitabilă financiar. La noi, cea mai bună

perioadă de până acum a fost 2010-2012
când, ca un făcut, ploile au venit pe zonele unde am eu pământurile, producţiile au
fost bune, iar preţurile foarte bune”, explică Liliana Helgiu.

Reţeta casei?!

În tot dialogul meu cu doamna fermier,
a evidenţiat lucrurile bune din agricultura “à la Royal”. Să fie vreo reţetă a casei?
Zâmbind uşor, îmi spune că ar fi ceva:
“menţinerea culturii fără buruieni, o bună
fertilizare şi apă… de la CEL DE SUS”.
Lăsând gluma la o parte, ne împărtăşeşte
tehnologia care este aplicată în ferma pe
care o conduce: arătură de toamnă, apoi o
nivelare obligatorie, fertilizare în primăvară, 65.000-66.500 plante/ha, erbicidare
post-emergentă timpurie şi, dacă mai e
necesar, încă una mai târziu, o prașilă mecanică în timpul căreia se aplică o doză de
îngrăşământ cu azot şi un foliar.
Şi, pentru final, am mai vrut să aflu dacă
doamna Helgiu are vreo dorinţă, un vis,
un ceva anume… “Vreau să înfiinţez o
mică livadă, lângă fermă, un mic iaz şi
câţiva cai de agrement pentru bucuria
sufletului”.

Marius MANCEA

“Conştientizarea necesităţii unui sistem de irigaţii funcţional s-a produs
în 2007, an similar lui 2012 din punct
de vedere meteorologic; pur şi simplu
ne-am dat seama că fără apă, afacerea
va muri. Aşadar, am început să investesc constant, în fiecare an, în instalaţii moderne pentru irigare”, povesteşte unul dintre fermierii multiplicatori
de sămânţă al cărui teren se află pe
raza unde a început reabilitarea.
“Datorită parteneriatului pe termen
lung cu Monsanto, sunt securizate
atât producţia de porumb din zonă,
cât şi locurile de muncă; numărul de
angajaţi din fermă a crescut cu 20 de
muncitori cu normă întreagă plus
800 de sezonieri”, precizează acelaşi
fermier.
Altfel spus, proiectul susţinut de
Monsanto se traduce în plan local
astfel: îmbunătăţirea calităţii vieţii
în comunităţile din zonă; bani care
ajung în bugetul localităţilor de pe
raza cărora plătesc fermierii implicaţi taxele; creşterea producţiei la ha
(de la 220 la 250 unităţi); mai puţine ha de teren arabil utilizate pentru obţinerea aceleiaşi cantităţi de
boabe; venituri sigure şi stabile atât
pentru fermieri, cât şi pentru Monsanto; libertate totală de acţiune a
fermierilor.
Pe scurt, proiectul reabilitării sistemului public de irigaţii înseamnă îmbunătăţirea calităţii vieţii şi creşterea
producţiilor.

ZIARUL DEKALB
Întâi semănatul,
apoi plouatul!

ZIARUL DEKALB
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Porumbul bine semănat, aduce
profitul scontat!

S

ămânţa constituie baza pe care se construieşte orice strategie a dezvoltării
producţiei vegetale (Food and Agriculture Organization of the United Nations). Pentru atingerea potenţialului maxim de producţie al oricărui hibrid,
orice fermier trebuie să ţină cont de o serie de cerinţe agrobiologice ale porumbului,
care, neîndeplinite, scad drastic producţia.
În ceea ce priveşte semănatul, ca verigă tehnologică primordială în cultura porumbului, dorim în cele ce urmează să subliniem o serie de aspecte de care ar trebui să se
ţină cont pentru realizarea producţiilor urmărite.

Bănăţean prin adopţie, moroşanul Constantin Topan (50 de ani)
este un inginer care face, din ’99, agricultură la Semlac, jud. Arad.
A ajuns la IAS-ul din localitate, prin repartiţie, imediat după
absolvirea Politehnicii din Timişoara şi acolo este şi acum; la fostul
IAS, actuala Societate Agrovest. Este un tip serios, pe care te poţi
oricând baza, la care vorba-i vorbă, dacă a fost spusă, dar recunoaşte
că are totuşi o slăbiciune: fotbalul. Şi nu oricare, ci acela de înaltă
clasă. Se declară fan al FC Barcelona, preferatul său fiind – cum
altfel?! – Lionel Messi.

Î

n 1999, când au pornit pe drumul agriculturii cu Agrovest,
aveau în lucru 80 de hectare.
Acum, pentru sezonul ce tocmai
stă să reînceapă au, în asolament:
550 ha grâu, 250 ha rapiţă, 50 ha
muştar şi 350 ha porumb. Bun
gospodar, ing. Topan a comandat
deja seminţele, îngrăşămintele,
utilajele sunt pregătite (3 semănători, 5 tractoare, 2 combine s.a.),
iar cei nouă angajaţi aşteaptă să se
reîntoarcă în câmp.
Pe lângă munca de zi cu zi la fermă, mai rămâne loc şi pentru planurile ce ţin de viitorul acesteia,
după ce investiţiile de până acum
au fost canalizate în: terenuri, întrun cântar, un uscător, o platformă
betonată. Pentru perioada ce urmează, este vizată modernizarea
spaţiilor de depozitare existente.
“La Agrovest, obişnuim să amenajăm în fiecare an loturi demonstrative, ca să testăm hibrizi
de porumb sau rapiţă, astfel fiindu-ne mai uşor să alegem soiurile cele mai avantajoase pentru

zona noastră”, povesteşte inginerul. “De altfel, aşa am şi venit în
contact cu Monsanto şi, pentru
că suntem foarte mulţumiţi, anul
acesta am semănat exclusiv rapiţă DEKALB – Extorm, 140
ha şi Excellium, 100 ha”, adaugă
Constantin Topan, “productivitatea hibrizilor fiind cu aproximativ
10% mai mare decât la competiţie”.
Am vrut să ştiu cum stau lucrurile în privinţa porumbului, iar răspunsul a venit fără nici o ezitare:
“vom însămânţa 120 ha cu DKC
5276, 60 ha cu DKC 4608 şi 60
de ha cu DKC 4590, restul rămânând pentru celelalte companii
producătoare de sămânţă. Recomand oricând, oricui hibrizii
DEKALB, datorită stabilităţii şi
a constantei lor, fie că vorbim de
rapiţă, fie că vorbim de porumb”.

Ce-i în mână,
nu-i minciună!

Cum vă spuneam, la Agrovest
întâlnim anual loturi experimen-

tale. Tot o experienţă a fost, în
urmă cu 5 ani, şi Monsanto. Dar
s-a dovedit de bun augur, pentru
că, în prezent, la Semlac hibrizii de rapiţă cultivaţi sunt 100%
DEKALB, iar procentul la porumb este undeva între 90-95.
Convins de adevărul pe care-l
înmagazinează vorba populară
“Ce-i în mână, nu-i minciună”,
fermierul nostru de la Agrovest
a fost, este şi, cel puţin pentru o
perioadă, va mai fi adeptul tehnologiei clasice atât la rapiţă, cât
şi la porumb.
La rapiţă – cultură pe care Constantin Topan spune că nu o va
abandona, chiar dacă lipsa precipitaţiilor este un factor limitativ
– tehnologia începe de fiecare
dată cu arătura, apoi pregătirea
terenului prin două treceri cu
combinatorul. Urmează semănatul, în intervalul 1-5 septembrie; “Întotdeauna semănăm şi
apoi aşteptăm ploaia, nu invers”
– intervine ing. Topan. Se face o
fertilizare în toamnă (cu un com-

plex pe bază de fosfor şi azot –
18”46) şi una în primăvară.
Dacă situaţia o impune, mai
folosesc foliare pe bază de sulf.
Când presiunea dăunătorilor
este prea mare, în timpul vegetaţiei se mai aplică 2-3 tratamente;
o atenţie deosebită este acordată
combaterii ceuthorynchus napi
şi melighetes aeneus. În privinţa
densităţii, la Agrovest se merge
pe 600.000 boabe germinabile/
ha.
Şi la porumb, tot cu arătura începe treaba. Apoi, pentru a evita
eliminarea apei din sol, pregătirea se face tot cu combinatorul.
Semănatul se desfăşoară aproape
întotdeauna în prima decadă a
lui aprilie (în orice caz, este finalizat până la jumătatea lunii),
iar densitatea optimă, în funcţie
de maturitatea hibridului este de
65-70.000 boabe/ha. Combaterea buruienilor se face tot în
sistem clasic (pre-emergent şi
post-emergent).
Totul pare simplu ca “bon

jour”, dar în agricultură lucrurile nu sunt niciodată chiar
floare la ureche! În cazul de
faţă, au existat mai multe
momente dificile; în 2007, când
preţurile erau foarte mici şi condiţiile climatice nefavorabile,
chiar a fost luată în calcul, ca
o posibilă opţiune, renunţarea.
Dar, în cele din urmă, Agrovest
a mai primit o şansă şi, patru
ani mai târziu, a atins un maxim economic, dar şi din punct
de vedere al producţiei: media la
rapiţă fiind de 4600 kg/ha.
Însă, precum duşul scoţian, una
caldă, una rece, a venit capriciosul 2012. Poate cel mai dificil
din punct de vedere climatic,
anul agricol s-a închis totuşi
bine la Semlac, “datorită producţiilor bune la grâu – şi al indicelui de calitate superior – şi la
floare”, precizează interlocutorul
nostru.
Cătălin TĂNAȚCU

Aplicarea pre-emergentă a erbicidelor
– importanţă şi recomandări –
plantei de cultură.

Un produs foarte eficient, utilizat în pre-emergenţă împotriva
buruienilor monocotiledonate
dar şi a unor dicotiledonate, este
Frontier® Forte de la BASF,
pe bază de dimetenamid-P din
grupa amidelor.
Câteva dintre avantajele erbicidării pre-emergente:
• permite plantei de cultură să
răsară fără buruieni;

P

orumbul, mai mult ca alte
plante de cultură, prezintă
o sensibilitate ridicată la
îmburuienare, din cauza densităţii
reduse şi a creşterii lente din primele faze de vegetaţie.

Într-o cultură de porumb, pagubele provocate de buruieni sunt
adesea cuprinse între 30-70%,
iar atunci când îmburuienarea
este foarte puternică cultura
poate fi compromisă în totalitate. Pagubele cresc odată cu

sporirea gradului de îmburuienare
şi depind în mod direct de specia
şi epoca de apariţie a lor, de condiţiile pedoclimatice şi momentul
în care se intervine pentru combaterea acestora. Dacă plantele de
porumb consumă 250–400 l apă
pentru a produce 1 kg de substanţă uscată, buruienile ce cresc
frecvent în cultura porumbului
consumă 500–1000 l apă.
Fiecare zi în care planta de
cultură concurează cu buruienile

reprezintă un stres care se răsfrânge ulterior asupra recoltei.
Chiar dacă aceasta se formează
efectiv după atingerea maturităţii fiziologice, ea este determinată încă din primele faze de vegetaţie, iar orice factor de stres ce
intervine în această perioadă are
efect negativ asupra producţiei.
Din aceste considerente se impune o erbicidare pre-emergentă care are rolul de a suprima
competiţia buruienilor asupra

• prin dispariţia timpurie, buruienile nu mai consumă apă şi
elemente nutritive;

• numai în condiţiile unei eliminări totale a concurenţei buruienilor, de la răsărit şi până
aproape de recoltare, plantele
de porumb pot atinge un nivel
maxim al producţiei în funcţie
de potenţialul genetic al hibridului;
• prin efectul rezidual al produselor cu aplicare în preemergenţă acestea asigură

combaterea buruienilor pe o
perioadă lungă de timp.

Frontier® Forte este un erbicid
de sol cu aplicare în pre-emergenţa buruienilor şi/sau a plantelor cultivate. În primăverile secetoase, pe solurile cu umiditate
insuficientă, se recomandă aplicarea erbicidului înaintea semănatului şi încorporarea superficială la 2-5 cm adâncime. Imediat
după aplicare nu se mai intră cu
alte utilaje pe teren, pentru a nu
distruge pelicula de erbicid. Nu
se recomandă aplicarea erbicidului după răsărirea plantelor
cultivate şi/sau a buruienilor.
În consecinţă, o protecţie oferită
încă de la început de erbicidele
pre-emergente asigură dezvoltarea normală a culturii, premisa
obţinerii producţiilor ridicate.

Când?

Cum?

Indicatorul care determină momentul optim pentru începerea semănatului este reprezentat de temperatura solului la o adâncime de 10 cm, care trebuie să fie de 8 – 10°
C la ora 7 dimineaţa şi vremea în curs de
încălzire. Acest moment diferă în funcţie
de zonă după cum urmează:

Uniformitatea semănatului (distanţa între
rânduri, plante pe rând şi adâncimea de
semănat) asigură producţii mari şi sigure de
porumb şi astfel un profit deosebit pentru
fermier.

• 1-20 aprilie în zona de câmpie din vestul
şi sudul ţării, Dobrogea şi sudul Moldovei;
• 15-20 aprilie în câmpia Transilvaniei şi
centrul Moldovei;
• 20-30 aprilie în zonele subcarpatice şi
nordul ţării (poate fi prelungită în prima
decadă a lunii mai).
Calendaristic, semănatul porumbului nu va
începe mai devreme de luna aprilie, chiar
dacă în sol se realizează temperaturi de
8-10°C. Semănatul mai devreme nu este
benefic, deoarece perioada de la semănat
până la răsărire se prelungeşte şi de cele
mai multe ori duce la putrezirea seminţei în
sol, răsărire eşalonată, plante rare şi întreaga
cultură poate fi acoperită de buruienile care
cresc înaintea porumbului.
Semănatul timpuriu, dar în intervalul epocii optime, asigură umiditatea necesară încolţirii, iar răsărirea se realizează în timp
scurt. Pentru fiecare zi câştigată la răsărire,
se grăbeşte cu 48 de ore apariţia paniculelor
şi a mătăsii şi se reduce, astfel, perioada de
vegetaţie.
Întârzierea semănatului nu este favorabilă din cauză că solul se usucă repede la
suprafaţă, multe boabe nu încolţesc sau
încolţesc eşalonat şi etapa de înflorire –
fecundare - este împinsă în perioada cu
temperaturi ridicate şi umiditatea relativ
mică a aerului, situaţie care duce la creşterea procentului de plante sterile, implicit
la scăderea şi întârzierea producţiei. De
dorit ar fi ca întreaga suprafaţă cu porumb
din fermă să fie semănată în 5-6 zile.
Semănatul începe de regulă cu hibrizii
timpurii şi se încheie cu cei tardivi, însă
trebuie să se ţină cont în primul rând de
particularităţile hibridului. Astfel, prima
dată vor fi semănaţi hibrizii cei mai rezistenţi la temperaturile scăzute din primăvară (cold test bun), cu o vigoare bună
la răsărire, iar amplasarea lor se va face pe
soluri cu textură uşoară, care se zvântă mai
repede. În sistemul conservativ de lucrare a solului (minimum tillage), semănatul
se va face cu până la două săptămâni mai
târziu comparativ cu sistemul convenţional de lucrare a solului (arătură). Aceasta deoarece solul cu umiditate ridicată se
încălzeşte mai greu, iar resturile vegetale
de la suprafaţă (mulci) protejează solul de
radiaţiile solare.

Distanţa între rândurile de porumb şi între plante pe rând trebuie să asigure o bună
aerare pentru a asigura o polenizare optimă
şi multă lumină care să favorizeze procesul de fotosinteză şi umplerea boabelor.
O distanţă prea mare nu asigură protecţie
suficientă solului şi conduce la îmburuienarea culturii. La distanţe prea mici, frunzele
inferioare au un randament fotosintetic
scăzut, în lan se accentuează protandria şi
se reduce conţinutul de proteină din boabe.

Distanţa dintre rândurile de plante, la
70-75 cm, şi a plantelor pe rând, de 2025 cm, asigură o bună ventilaţie şi lumină
suficientă, ceea ce permite ca toate frunzele
să rămână verzi până la maturitate. În cazul
suprafeţelor cu porumb irigate prin brazed,
se recomandă a fi semănate la distanţa de
80 cm între rânduri, în vederea realizării în
condiţii bune a brazdelor şi a udărilor.
Densitatea constituie unul din factorii
tehnologici de bază pentru realizarea unor
recolte mari.
Densitatea optimă a plantelor variază în
funcţie de hibridul cultivat, de aprovizionarea cu apă, fertilitatea solului şi, nu în
ultimul rând, de tehnologia aplicată (irigat
sau neirigat, distanţa între rânduri şi între
boabe pe rând).

Densităţile recomandate în urma experienţelor avute de-a lungul timpului la neirigat,
sunt:
• Hibrizi timpurii 65.000-70.000 plante
recoltabile la hectar
• Hibrizi semi-timpurii şi semi-tardivi
60.000-65.000 plante recoltabile la hectar

• Hibrizi tardivi 55.000-60.000 plante recoltabile la hectar.

În cazul unui regim de precipitaţii adecvat sau în condiţii de irigare, densităţile
recomandate se pot mări cu 5-15.000 de
plante/ha, în funcţie de grupa de maturitate şi particularităţile hibrizilor, corelate cu
tipul, cantitatea de îngrăşăminte folosite şi
tehnologia din fermă. Densitatea minimă se
realizează în condiţiile unei rezerve reduse

Fig. 5 Răsărire neuniformă - Producţia
medie cu aprox. 25% mai scăzută

Fig.6 Răsărire uniformă

Fig.2 Diferenţă de o frunză între plantele de porumb

Fig. 3 Diferenţă de două frunze între plantele de porumb

Fig.1 Răsărire neuniformă la porumb

Fig. 4 Reducerea dimensiunii ştiuletelui din
cauza distribuirii neuniforme a seminţelor
(aglomerare de plante)

de umiditate în sol şi a unui nivel de fertilizare scăzută. Densităţile menţionate se referă la
numărul de plante recoltabile. În condiţii nefavorabile de climă şi sol, norma de sămânţă
semănată va fi cu 10-15% mai mare.

cu care se execută lucrarea de semănat. La
viteze mari, apare efectul de patinare de
unde rezultă neuniformitatea plantelor pe
rând, problemă care reduce semnificativ
producţia. Este indicat ca semănatul să se
facă la viteze mici (viteza unui om păşind
normal în spatele semănătorii). Precizia
asigură pierderi minime de plante şi un
control excelent al adâncimii de semănat şi
al distanţei între rânduri.

În funcţie de textura solului şi de
gradul de aprovizionare cu apă la data
semănatului, adâncimea de semănat
variază. Astfel, pe solurile grele, cu
textură argiloasă, adâncimea va fi de 4-6
cm, iar pe terenurile uscate în stratul superficial de sol şi cu textură uşoară, nisipoase, va fi de 5-7 cm.

O sămânţă semănată prea adânc, va avea
un număr redus de rădăcini adventive reducându-se astfel spaţiul lateral de nutriţie.
Semănatul la suprafaţă reduce numărul de
rădăcini profunde şi astfel spaţiul de nutriţie
pe adâncime. Într-un sol bine alimentat cu
apă, suprafaţa de absorbţie a rădăcinilor este
de 1,2 ori mai mare decât suprafaţa părţii
aeriene a porumbului.

O atenţie sporită se acordă uniformităţii
adâncimii de semănat, pentru ca plantele
să răsară concomitent; în caz contrar, întârzierile la răsărire, faţă de alte plante vecine,
duc la o creştere a plantei sub media culturii şi, automat, la scăderea potenţialului
productiv.

Cu ce?

Pentru ca semănatul să fie efectuat în
parametrii şi, în final, să obţinem producţia
scontată, lucrarea se recomandă a se efectua
cu semănători pneumatice de precizie pentru plante prăşitoare.
O atenţie deosebită trebuie acordată vitezei

Ce sămânţă folosim?

Sămânţa reprezintă punctul de plecare în
drumul spre producţia scontată. Ciclul de
vegetaţie al unei plante începe cu sămânţa.
Sămânţa sănătoasă este sămânţa hibridă
certificată din generaţia F1, liberă de agenţi
patogeni care se pot găsi pe suprafaţa sau în
interiorul acestora.
Sămânţa de porumb conform standardelor din România trebuie să aibă puritatea
minimă de 98% şi germinaţia minimă de
90%, să fie tratată cu fungicid şi cu insecticid, substanţe care măresc rezistenţa la
atacul diferitor agenţi patogeni şi previn
clocirea acestora în sol când răsărirea
întârzie.
Sămânţa trebuie să fie livrată în saci sigilaţi
şi etichetaţi de către firmele producătoare.

Prin urmare, pentru rezultate bune la recoltare, este necesară respectarea tuturor
cerinţelor agrobiologice ale porumbului,
în caz contrar performanţele hibridului
folosit vor fi sub capacitatea lui maximă de
producţie.
Mariana ENACHE
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Fertilizarea cu NPK
la cultura de porumb
Noi provocări TIMAC AGRO pentru
eficientizarea producţiei în condiţii de stres hidric

Cum să eficientizăm aplicarea de îngrăşăminte chimice complexe pentru ca rezultatul final să fie unul pozitiv, iar investiţia în
îngrăşăminte să nu fie mare? Este întrebarea cea mai des întâlnită
printre fermieri.

P

ractica agrotehnică din România ultimilor ani a demonstrat că prima încercare
de a reduce costurile cu fertilizarea
a fost de aplicare (prin împrăştiere
la pregătirea patului germinativ)
de cantităţi de nutrienţi din ce în
ce mai reduse, mult sub cerinţele
plantei. Un al doilea mod, a fost
de fertilizare preponderentă cu
AZOT (elementul nutritiv cel mai
puţin costisitor într-o fertilizare).
Astfel s-a renunţat în primul rând
la POTASIU (pe principiul solurile din România sunt bogate în acest
element) şi s-a redus aplicarea de
FOSFOR. Acest tip de fertilizare
ia cu atât mai puţin în calcul asigurarea de macroelemente secundare
(CALCIU, MAGNEZIU, SULF)
sau microelementele. Un al treilea
mod de a reduce costurile, a fost
aplicarea îngrăşămintelor complexe pe rând (localizat), odată cu semănatul. În multe cazuri, dozele (şi
aşa reduse în cazul fertilizării prin
împrăştiere) au fost şi mai mult diminuate pe baza faptului că “sunt
mai bine utilizate de către plantă”.
Toate aceste variante de fertilizare
sunt eficiente doar în privinţa reducerii costurilor, dar dezavantajele
din punct de vedere AGRONOMIC sunt mari:
CANTITĂŢI REDUSE DE
NPK prin împrăştiere înainte de
semănat:

finală. O fertilizare preponderentă
cu N, va da doar creştere vegetativă
în neconcordanţă cu cea radiculară
făcând planta mai sensibilă la boli
şi mai predispusă la stresul hidric.

Se va crea un dezechilibru în nutriţie pentru că planta are nevoie în
acelaşi timp de FOSFOR (dezvoltare radiculară), POTASIU (circuitul apei în plantă), SULF (sinteza
proteică), MAGNEZIU (fotosinteza), CALCIU (rigiditate pereţi
celulari şi dezvoltare radiculară).
Un element lipsă, conform teoriei lui Liebig, va limita producţia

Pe viitor, “vrem să devenim una dintre cele mai
sustenabile ferme şi intenţionăm, poate chiar
din acest an, să înfiinţăm cultura dublă (de
exemplu, porumb după rapiţă)”, punctează inginerul agronom, desemnat de către patron să
poarte dialogul cu noi. Şi, nu în ultimul rând,
cel mai important proiect în plan personal
“pentru viitorul” dlui Iancu: fiul.

Într-adevăr, planta consumă mult
mai uşor şi mai rapid elementele chimice aplicate localizat, dar
avantajul este pierdut din cauza
reducerii cantităţilor aplicate pe ha.
O altă teorie menţionează că, prin
acest tip de fertilizare, planta nu se
va dezvolta radicular (având hrană
în apropiere); dezavantajul - nu va
explora solul, prin rădăcină:
• în căutarea de alţi nutrienţi din
complexul argilohumic sau din
soluţia solului
• în căutarea APEI (marea provocare la porumb, în ultimii ani).

O variantă alternativă a acestor
tipuri de fertilizare este propusă,
ca şi noutate în 2013, de către TIMAC AGRO ROMÂNIA.

Ea presupune aplicarea de NPK la
pregătirea patului germinativ (ideal
aplicarea de P, K în toamnă), prin
împrăştiere urmând ca STARTUL
CULTURII să fie dat de noul produs al TIMAC AGRO - PHYSIOSTRAT. Acesta este un îngrăşământ solid micro-granulat (N, P,
S, Ca, Zn) aplicat ultralocalizat, cu

Aplicarea fertilizanţilor doar prin
împrăştiere, la pregătirea terenului, va întârzia planta în dezvoltare
(nutrienţi mai greu solubili; P,K şi
mai greu accesibili plantei).

FERTILIZAREA PREPONDERENTĂ CU AZOT

La ferma SC Agronova din Olt, unde trudeşte inginerul Ion C. Iancu, cuvântul de ordine
este “viitor”. La viitor s-au gândit şi investitorii când au înfiinţat, în 2010, o fermă şi nu
altă afacere. Acum, că ferma există din 2006
şi face parte dintr-un întreg grup, Lousan, ca
proiecte… de viitor sunt investiţiile - în tehnologia culturilor şi în câteva utilaje agricole.

FERTILIZAREA PE RÂND

Necesarul de nutrienţi pentru a
obţine o producţie anume rămâne
constant (prin reducerea cantităţii
de fertilizant aplicat, efectul va fi
unul de micşorare a producţiei).

Recomandăm ca în cazul fosforului şi al potasiului să se realizeze o
fertilizare de bază în toamnă, pentru a avea disponibilitate maximă a
nutrienţilor în primăvară, urmând
ca nutriţia cu N, S, Ca, Mg să se
realizeze la semănat şi în vegetaţie.

Vrem să înfiinţăm
cultura dublă

efect biostimulator asupra dezvoltării radiculare.

Prin această variantă combinată
se asigură un START RAPID al
culturii, dar şi o DISPONIBILITATE PE TERMEN LUNG a
nutrienţilor din NPK. Planta se va
dezvolta armonios, iar rădăcina, bine
dezvoltată, va explora mai bine solul
în căutare de APĂ şi NUTRIENŢI
cu efect pozitiv în producţia finală.

Marius MARICA
Director Marketing

Î

n doar câteva cuvinte,
Agronova înseamnă: 7000
de hectare, aproximativ
50 de angajaţi, plus sezonierii,
şi un parc de utilaje care însumează tractoare, combine, autopropulsată etc. De patru ani
se practică asolamentul, dar şi
monocultura la porumb. Investiţiile din ultima perioada
s-au materializat în: sisteme
de irigat, un uscător, reabilitarea şi infrastructura fermei.
Cu toate că “istoria” comună
dintre DEKALB şi Agronova datează doar de 12 luni,
“suntem foarte mulţumiţi de
colaborare. Am semănat circa
70% din suprafaţa alocată rapiţei cu Exagone”, precizează
ing. Iancu. “Am cultivat hibrizi DEKALB la recomandarea unor fermieri din judeţul Olt. Sunt foarte încântat
că am făcut această alegere”.
Mai spune că în acest scurt
timp au observat deja că hibrizii DEKALB se evidenţiază prin vigoarea la răsărire – “care anul acesta chiar
şi-a spus cuvântul”, intervine
inginerul – şi rezistenţa la
scuturare. În concluzie, rapiţa este o cultură profitabilă,
atuurile ei fiind rotaţia, faptul
că aduce primii bani şi, în anii
normali din punct de vedere
climatic, nu se suprapune cu

nici o altă cultură.

Marile speranţe

“Noi suntem încă la început de
drum, dar ne punem speranţe
mari în 2013. Nădăjduim să fie
cel mai benefic an, atât din punct
de vedere al producţiilor mari (în
special la cultura de porumb de
2800 ha pe care o vom iriga în
proporţie de 80%), dar şi financiar”, mărturiseşte agronomul.
Sezonul agricol trecut a fost dificil
şi la Agronova, “deoarece ne-am
confruntat atât cu seceta pedologică, cât şi cu arşiţa atmosferică,

motiv pentru care în cel mai scurt
timp vom iriga toată suprafaţa pe
care o deţinem - 7000 ha”, subliniază ing. Iancu.
L-am întrebat pe specialistul nostru dacă există vreun secret pentru a obţine producţii ridicate la
orice cultură, în mod special la rapiţă. Mi-a răspuns fără ezitare că
nu există o reţetă magică, dar câteva reguli respectate fac minuni.
“Tehnologia pusă bine în practică
e importantă la orice cultură şi,
dacă ne raportăm la rapiţă, alegerea hibridului şi intrarea bună în
iarnă sunt esenţiale.”
Gabriel BUȚĂ
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Omul cinsteşte… lotul!

T

endinţa de creştere a numărului de hectare semănate cu porumb, sămânţă
certificată, dar şi a numărului de
hectare cu loturi de hibridare se
reflectă în mod direct în activitatea Diviziei de Producere Seminţe,
cel mai important centru de multiplicare a loturilor semincere din
cadrul Monsanto Europa. Fapt
care a dus şi la formarea celei mai
mari echipe de Producţie de pe
continent. Pentru un succes durabil pe termen lung, sunt necesare
investiţii consistente în oameni
şi echipamente, la ora actuală cea
mai importantă resursă a companiei reprezentând-o… Echipa =
Oamenii.

Sosirea companiei Monsanto în România a însemnat aducerea unei îmbunătăţiri continue
a agriculturii autohtone atât prin implementarea unui mod de lucru inovativ, cât şi prin
valoarea materialului genetic deţinut de marca
DEKALB. Dacă, în 1998, au existat 50 ha cu
loturi de hibridare porumb, pentru anul acesta,
Divizia de Producere Seminţe se pregăteşte de
semănatul a peste 10.000 ha irigabile 100%.

“Producţia” Monsanto este alcătuită din două mari departamente:
Câmp şi Procesare şi, împreună,
realizăm ceea ce fermierii cunosc din ce în ce mai bine “marca
DEKALB”. Cele două au în componenţa lor 78 de specialişti titulari, iar în campaniile de recoltat şi
procesat ni se mai alătură în jur de
400 angajaţi temporar.

dump-vagon, 3 antene GPS, 29
dipozitive GPS pentru măsurat
suprafeţe, 17 dipozitive GPS autopilot etc.

Investiţii au fost făcute şi în echipamente, aşa că, la ora actuală, la
“Producţie” se regăseşte un impresionant parc de maşini agricole
specializate: 30 tractoare, 52 semănători, 12 cultivatoare, 30 maşini
de castrat, 4 maşini de erbicidat, 58
tamburi de irigat, 58 motopompe
de irigat, 18 combine, 21 remorci

imbunătăţim
Prin îmbunătăţirea
agriculturii, noi
putem creşte
calitatea vieţii
oamenilor
În mâinile fermierilor,
seminţele de calitate
pot ajuta la
satisfacerea nevoilor
de hrană ale omenirii.
În acelaşi timp,
fermierii, folosind
aceste seminţe,
protejează resursele
naturale ale
pământului. De
aceea, noi
colaborăm cu
fermieri şi parteneri
din întreaga lume
pentru a face
agricultura
într-adevăr durabilă.
Scopul nostru este
acela de a obţine
producţii tot mai mari
de pe fiecare hectar
de a utiliza fiecare
picătură de ploaie,
fiecare bob de
sămânță și de a
îmbunătăţii cea mai
valoroasă resursă
dintre toate: viaţa
oamenilor.

“Procesarea” asigură
20% din piaţa
autohtonă de sămânţă
de porumb

Efortul “Producţiei” - de “a face”
în câmp sămânţa cea mai valoroasă - este completat de finisajele

agricultura

România a avut, în 2012, cea mai mare
suprafaţă din UE cultivată cu porumb – 2,75
milioane ha, existând posibilitatea să se
ajungă la 3 milioane de ha anul acesta. Iar
numărul fermierilor care au căpătat încredere
şi folosesc sămânţa DEKALB este din ce în ce
mai mare, atât în ţara noastră, cât şi în Europa,
fapt care a contribuit la extinderea loturilor de
hibridare.

realizate la Staţia de Procesare din
Sineşti, cea mai importantă staţie
de acest gen a companiei noastre la
nivel european. “Procesarea” poate însăcui 2,5 milioane de saci pe
sezon. Peste 80% din totalul unităţilor obţinute la Sineşti, sunt exportate în 16 ţări din Europa, restul
procentelor fiind absorbite de piaţa
autohtonă.

Fidelă proverbului “Cum îţi aşterni, aşa vei dormi”, “Producţia”
se pregăteşte de cu toamnă pentru

Agricultura trebuie să producă tot
mai multe alimente deoarece populaţia globului se află în permanentă creştere. Monsanto, alături
de multe alte companii, organizaţii
şi guverne din lume, depune eforturi în a dezvolta seminţe şi sisteme
care să le faciliteze fermierilor obţinerea de producţii mai mari.

O altă perspectivă

viaţa

În prima parte a anului sunt primite în staţia de la Sineşti formele
parentale, se face alocarea pentru
fiecare lot de multiplicare, se aleg
tehnologia şi schemele de semănat.
Se ţine cont şi de trasabilitatea şi
trimiterea la timp a inputurilor (îngrăşăminte, erbicide, sămânţă) către
fermele colaboratorilor noştri. Pe
lângă cele de mai sus, “Producţia” va
desfăşura şi alte activităţi în echipă
cu “Mecanizarea” şi “Logistica”. În
plus, “Producţia” reprezintă şi un
sprijin - un Centru de Consiliere
Agricolă - pentru fermieri şi chiar
autorităţile locale (ITCSMS, Autoritatea Fito-Sanitară etc.) prin
discuţiile, măsurătorile, observaţiile
şi timpul alocat loturilor de multiplicare de către fiecare membru al
echipei. Toate acestea sunt verigi
importante în procesul tehnologic
de realizare a unui lot de hibridare
(multiplicare), obiectivul fiind optimizarea producţiei din punct de vedere al calităţii şi al cantităţii finale.
Şi, pentru că astăzi (16 februarie
– n.n.), când scriu acest articol,
Divizia de Producere Seminţe împlineşte 15 ani de prezenţă în România, le doresc tuturor colegilor
cât mai multe realizări profesionale
şi sănătate! La mulţi ani!
Laurenţiu HÎRTOPANU,
Director Producţie zona Tulcea

Inovaţia înseamnă progres
Îmbunătăţirea
sectorului agricol

imbunătăţim

a obţine cele mai bune rezultate
în sezonul care urmează. Imediat după terminarea recoltatului,
Echipa de Câmp observă şi alege
suprafeţele pentru viitorul sezon şi
notează: gradul de îmburuienare
al parcelei, istoricul culturilor din
asolament, sursa de irigat pentru
respectivul areal, izolarea lotului
de hibridare faţă de altă cultură de
porumb, realizarea unei arături de
calitate prin încorporarea resturilor
vegetale etc.

Şi în campania 2013 se respectă
acelaşi “ritual”.

Nu e nevoie doar de hrană. Este
nevoie de o alimentaţie mai hrănitoare; respectiv, de metode pentru
eficientizarea cultivării cerealelor,
cât şi de prezervare a mediului
înconjurător, astfel încât fermierii
să utilizeze mai puţină apă şi teren arabil şi să folosească în mod

chibzuit îngrăşămintele, erbicidele
şi pesticidele.

Dezbatere în curs

În prezent, este o amplă dezbatere
asupra modului în care ar trebui să
funcţioneze agricultura, întrucât
acest sector ne influenţează şi direct,
şi indirect. Impactul direct vine de
la alimentele pe care le consumăm.
Relaţia indirectă se referă la interacţiunea dintre agricultură şi mediu (utilizarea resurselor naturale)
şi la impactul asupra economiei.
Agricultorii nu folosesc terenurile
arabile doar pentru a obţine hrană,
ci şi pentru a dobândi îmbrăcăminte (bumbacul), combustibil (porumbul). Aviditatea consumatorilor
pentru cunoaşterea provenienţei
alimentelor, este un prim pas spre
înţelegerea funcţionării sistemului
agricol şi a ceea ce presupune el.

Diversitate în opinii

Există păreri care susţin că soluţia pentru provocările agriculturii
contemporane o reprezintă întoarcerea în timp, la sistemul care
se bazează mai puţin pe inovaţie şi
mai mult pe forţa de muncă. Respectăm această opinie, dar nu o împărtăşim. Agricultura a beneficiat
de tehnologie, iar cei ce au cultivat
seminţele noastre au găsit modalităţi de a-şi îmbunătăţi viaţa.

Monsanto consideră
că…

Agricultura ar trebui îmbunătăţită
din aceleaşi motive care au acţionat
şi asupra medicinii, a ingineriei, a
arhitecturii şi a sistemului informatic, deoarece inovaţia reprezintă
nucleul progresului uman!
Mihaela VASILE

ZIARUL DEKALB
Numărul 5 • aprilie 2013 • pagina 8

Redactor şef:
Luana NĂSTASE
Redactor şef adjunct:
Octavian CHIHAIA
Editor-coordonator:
Ionuţ NAE

Editori:
Elisabeta ANGELESCU, Mihaela VASILE,
Mariana ENACHE, Marius MANCEA,
Gabriel BUŢĂ, Cătălin TĂNAŢCU,
Laurenţiu HÎRTOPANU, Eugen DIACONU.

Adresa:
Global City Business Park,
Șos. Bucureşti – Nord nr. 10,
Clădirea O21, etaj 5, Voluntari, jud. Ilfov
Tel.: +4021-305.71.40; Fax: +4021-305.71.65
e-mail: ro.reception@monsanto.com

