Lucrări minime,
profituri maxime!

Rapiţa – o plantă
cu apetenţă
pentru tehnologie
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Barter Dekalb

Program
Monsanto
destinat
Fermierilor

Barterul, forma modernă a anticului troc, este unealta economiei de
piaţă care vine în sprijinul tuturor
părţilor implicate în acest… până la
urmă, schimb comercial.

Monsanto sprijină Fermierii și în acest an cu
programe de marketing care să consolideze parteneriatele existente și cele viitoare.
În urma discuțiilor și a reacțiilor venite în anii
trecuți din partea Fermierilor, echipa Monsanto a decis să continue dezvoltarea programului de barter astfel încât să faciliteze accesul la
semințele DEKALB, superioare genetic, și să
confere valoare cerealelor produse de Fermieri.
Ce este programul de BARTER?

Programul iniţiat de Monsanto este un concept
de marketing dedicat Fermierilor.

Practic, fiecare Fermier eligibil* poate „cumpăra”
seminţe de rapiţă DEKALB utilizând orice tip
de cereale.

Care este scopul?

Scopul programului este ca fiecare Fermier să
poată avea acces la seminţe de rapiţă DEKALB
prin valorificarea cerealelor produse în ferma
proprie.
Care sunt beneficiile?

Fermierii care accesează acest program beneficiază de un BONUS* (vezi tabel), acordat de
Monsanto pentru fiecare sac de sămânţă de rapiţă DEKALB achiziţionat.
Astfel, Monsanto sprijină fiecare Fermier care
foloseşte cereale producţie proprie pentru a achiziţiona rapiţă Dekalb.
Cum se derulează programul?

Fermierii cumpără seminţe de rapiţă DEKALB
de la Distribuitorul preferat. Vând cereale către
acelaşi Distribuitor (care achiziţionează în mod
curent şi cereale, ca orice alt trader) sau către alt
Trader de cereale.
Banii sunt direcţionaţi către Monsanto care plăteşte BONUS-ul către Fermier prin intermediul
Distribuitorului.
Durata programului şi valoarea BONUS-ului?
Durată program:
Iulie - Decembrie 2013, conform tabel
Discount comercial pentru
FERMIER (RON/SAC)

36

24

18

12

6

Luna în care plata a fost
Iulie &
efectuată către Monsanto de
Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie
August
către Distribuitor/Trader

*cantitate minim
DEKALB.

achiziţionată:

80

saci

rapiţă

Iulian NIȚU
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Fertilizarea
rapiţei în
toamnă

Recomandări TIMAC AGRO
pentru a conduce planta înspre o
dezvoltare corespunzătoare de la
răsărire, până la intrarea în iarnă:
Cu excepția unui semănat târziu se va
încerca LIMITAREA EXCESIVĂ A
MASEI FOLIARE pentru a preveni
o alungire a tulpinii prematură și pentru a nu consuma rezervele de zahăr ale
rădăcinii principale. Este recomandată
aplicarea unui produs NP, PK sau NPK
STARTER= doza de N/ ha trebuie să
se încadreze între 0 și max 20 kg.
Mărirea disponibilității fosforului
și asigurarea unei bune structuri a
patului germinativ pentru a facilita
DEZVOLTAREA SISTEMULUI
RADICULAR. Se va urmări, înaintea alegerii produsului NPK destinat
fertilizării din toamnă la rapiță:
- aprovizionarea cu P a solului
- PH-ul solului - există blocaje chimice ale acestui element atât pe solurile acide, cât şi pe cele bazice
- nevoia de P în funcţie de producţia
scontată (pentru 100 kg rapiţă sunt
necesare 2,5 kg P₂O₅).
Soluţiile de fertilizare TIMAC AGRO,
EUROFERTIL
PHYSIO+
şi
DUOFERTIL MPPA DUO asigură
un fosfor calitativ disponibil pe întreaga
perioadă de vegetaţie a plantei care nu
va fi blocat în solurile acide sau bazice.
În cazul observării unei deficiențe a
aparatului radicular după răsărire se
poate interveni cu biostimulatorul radicular FERTIACTYL STARTER
cu efect asupra dezvoltării radiculare
a plantei în faza de 4 frunze prin stimularea absorbției fosforului din sol și
stimularea vieții microbiene.
Atenție la prezența unei cantități
prea mari de MATERIE ORGANICĂ la suprafață care ar putea întârzia
germinarea seminței. O soluție de
fertilizare cu Ca din gama EUROFERTIL va ajuta la creșterea vieții
microbiene din solurile acide și la
descompunerea mai rapidă a materiei
organice și disponibilizarea elementelor din sol pentru plantă.
Conservaţi APA din patul germinativ. Din punct de vedere al fertilizării,
se va pune accent pe disponibilitatea
K, element cheie în managementul
apei în plantă. La o deficienţă constatată în analizele de sol se va realiza
o fertilizare de bază cu NPK.
Necesarul de SULF al culturii de rapiţă
este foarte ridicat. Recomandarea este de
a utiliza soluţii de fertilizare NPK cu S
încă din toamnă pentru a satisface, parţial, necesarul mare al acestui element.
Pe solurile acide, un îngrăşământ cu S va
trebui să aibă în compoziţie şi Ca pentru
evitarea acidifierii solului - toate produsele solide TIMAC conţin cantităţi însemnate de SO₃, iar gama EUROFERTIL
(destinată solurilor acide) conţine şi Ca.
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Roundup Energy face
curat lună pe mirişti

D

atorită temperaturilor ridicate din iunie, anul acesta maturarea culturilor
s-a accelerat, iar perioada pentru tratamentul împotriva buruienilor perene s-a redus
considerabil. S-a optat pentru tratamentul pe
mirişti.

• e ficienţa împotriva Ambrosia artemisiifolia.
Ambrosia este o buruiană agresivă, dificil de
controlat, care se răspândeşte rapid în Europa
Centrală, inclusiv în ţara noastră. Este, de asemenea, o plantă cu un polen foarte alergen, motiv în plus pentru controlul înainte ca acestea
să înflorească. ROUNDUP ENERGY, fiind
un erbicid sistemic, controlează eficient aceste buruieni (fig. 8), spre deosebire de controlul
mecanic (fig. 9).

Fig 4. 36 de zile mai târziu.
Fig 1. Sorghum halepense în cultura de grâu aflată în plină
maturare.

Controlul buruienilor cu erbicide este o practică
tradiţională, deoarece:
• eradichează buruienile perene, ceea ce face
controlul buruienilor mult mai uşor în culturile
următoare;
• spre deosebire de controlul buruienilor prin uscarea solului, tratamentul cu erbicid conservă
umiditatea;
• reduce consumul de energie în raport cu operaţiunile mecanice, deci reduce emisia gazelor
de seră.
Tratamentele în mirişti se efectuează după recoltarea cerealelor sau a rapiţei, în timpul verii, când
perioadele cu temperaturi foarte ridicate pot alterna cu furtuni şi vijelii. Din cauza acestor condiţii variabile, produsele ideale pentru aplicarea
pe mirişti sunt cele flexibile, mai puţin sensibile
la schimbările bruşte de climă.
Produsul cel mai indicat pentru aceste condiţii
este ROUNDUP ENERGY, datorită caracteristicilor sale imbatabile:
• rezistenţa la ploaie. Datorită compoziţiei
speciale, substanţa activă din ROUNDUP
ENERGY este absorbită şi translocată către
buruieni mai rapid decât în cazul altor produse
cu substanţă activă similară. O ploaie survenită
imediat după tratament, va avea un impact minor asupra eficienţei produsului (fig. 2-4).

„La tine cum se prezintă cultura? Ia urcă
în maşină, că te duc printre sole să te
convingi singur”! Este un dialog pe carel auzi frecvent în punctul de lucru de la
Vităneşti al fermei AGROINTER-Ţigăneşti între Florin Pîrva (foto), şeful
de fermă şi oricine are curiozitatea unui
schimb de experienţă în... câmp deschis.
Cam tot aşa stau lucrurile şi pe la colegul
Florin Trifu, şeful de la Ţigăneşti. Bineînţeles cu acordul administratorului
Agrointer, Răzvan Adrian Balauru.
Dar să revin la Vităneşti, unde mă aşteaptă inginerul agronom Florin Pîrva (50 de
ani) să mă „plimbe” prin ferma unde este
şef. Cât tot îmi spunea deunăzi că îi place
să se relaxeze în natură printre sole...

A

Fig. 3-4. Efectul ROUNDUP ENERGY aplicat
la doza de 3,0 l/ha împotriva Sorgum halepense
când la mai puţin de o oră după aplicare a apărut
o ploaie uşoară.
• a plicarea chiar şi în condiţii de secetă, indiferent de temperatură, o performanţă cam greu
de egalat.

Fig 8. Eficienţa produsului ROUNDUP ENERGY aplicat
la doza de 2,4 l/ha împotriva Ambrosia, la 2 săptămâni
de la aplicare.

Fig 5. ROUNDUP ENERGY la doza de aplicare de 3,2 l/
ha a controlat total Sorghum în condiţiile unor temperaturi
ridicate şi secetă (Cărpiniş - 29 August 2012).

•p
 erioadă scurtă de aşteptare până la prima
operaţiune de pregătire a terenului (arat). Ca
rezultat al absorbţiei şi al translocării rapide,
pregătirea terenului pentru următoarea cultură
poate să înceapă la un interval foarte scurt după
aplicarea tratamentului, fără riscuri sau dubii în
privinţa performanţei produsului. În cazul buruienilor anuale, aratul poate începe a doua zi
după tratament; în cazul buruienilor perene la
3-4 zile după tratament (fig. 6-7). În acest fel,
miriştea poate fi ţinută „la negru” pentru a fi
protejată de depunerea ouălor de Diabrotica.

Câmpuri deschise la AGROINTER

Fig 9. Mijloacele mecanice de înlăturare a buruienilor Ambrosia nu se dovedesc eficiente, datorită capacităţii puternice
de regenerare a plantei.

• conservarea umidităţii în sol. Ca rezultat al
absorbţiei şi al translocării rapide a produsului
ROUNDUP ENERGY, efectul de uscare a rădăcinilor adânci ale plantei este oprit, iar solul
se acoperă cu buruienile moarte, conservând
astfel umiditatea şi împiedicând evaporarea.
Dacă nu sunt tratate, buruienile pot consuma
rezervele de apă din sol în timpul verilor călduroase. (fig. 10).

Fig 2. Rezistenţa la Ploaie.

GROINTER-Ţigăneşti deţine
5800 ha pe care sunt cultivate:
grâu, orz, rapiţă, porumb, plante
pentru nutreţ, lucernă, iar cu tot cu angajaţii din zootehnie şi panificaţie sunt 170.
Când dai roată cu privirea, vezi lesne spre
ce au fost îndreptate investiţiile şi care sunt
„acareturile din ogradă”: parcul auto cu utilaje performante, în pas cu ultimele inovaţii
• brutărie modernă • zootehnie performantă - 600 vaci de lapte Holstein • moară
retehnologizată după standarde europene
• spaţii de depozitare - silozuri cu o capacitate de stocare 20.000 t etc.
Dar în privinţa viitorului se păstrează misterul. „Va fi o surpriză”, spune inginerul.
Spuneam că au şi rapiţă în asolament. Cam
cât? „Acum, cam 35% din suprafaţa fermei
e cu rapiţă, dar am plecat de la 400 ha, în
2006, când am cultivat pentru prima oară”,
aflu de la şeful fermei.

Nu mai semăn, până nu trec
testul!

Normal că am vrut să ştiu care e ponderea
hibrizilor DEKALB, iar ing. Pîrva mi-a explicat că, datorită producţiilor bune din ultimii ani (2012 - 3750 kg/ha; 2011 - 3800
kg/ha; 2010 – 1400 kg/ha, acum au 1800
ha cu DEKALB, restul de 300 fiind rapiţă

Parte a angajamentului Monsanto
privind agricultura durabilă este şi
îmbunătăţirea calităţii vieţii.

Acesta este motivul principal pentru
care, în luna mai a acestui an, echipa
Monsanto România a demarat două
proiecte care s-au adresat studenţilor
şi liceenilor din domeniul agricol.
de la competiţie. „Pentru comparaţie. Anul
trecut am avut diferenţe greu de egalat cu
hibrizii EXSTORM (4950 kg/ha, media)
şi EXTEC(4650 kg/ha, media), iar cei de
la competiţie, în jurul cărora se ridicau numai vorbe de laudă şi pe care i-am semănat
pentru comparaţie au fost mult sub DK
(1300 kg/ha). Concluzia: nu mai semăn,
până nu trec proba testării”, spune cu hotărâre interlocutorul meu.
Am vrut să aflu şi cum au dat de noi, Monsanto.

„Prin 2000 am auzit de Monsanto şi apoi,
datorită lui Guardian. Apoi am descoperit
şi hibrizii de rapiţă şi porumb”, povesteşte
fermierul de la Vităneşti. „De când a apărut
genetica DK şi pe la noi, am testat an de an,
pe loturi mici, toţi hibrizii. Ulterior suprafeţele au devenit din ce în ce mai mari şi,
aici, predomină acum genetică total nouă”.
S-a auzit de noile practici pentru conservarea
apei şi la AGROINTER? „Nu numai că s-a
auzit. Dar s-a şi pus în practică”, mă atenţionează inginerul agronom. „Am lucrat în
sistem mintill; tiger MT 4 cu o trecere, disc
jocker 10 m deschidere, semănat + fertilizat
pe starter. Semănatul l-am făcut la 30 cm între rânduri pentru un spaţiu mult, mult mai
mare de nutriţie, iar densitatea aceeaşi de 50,
60 b.g/mp, bineînţeles în funcţie de hibrid”.

Fig 3. Sorgum la momentul aplicării.

În cazul aratului convenţional, după recoltare,
paiele rămase pe câmp trebuie înlăturate imediat. În funcţie de apariţia buruienilor, aratul la
mică adâncime este recomandat pentru a provoca

o germinaţie uniformă, dar în anumite situaţii,
miriştea trebuie cultivată numai după efectuarea
unui tratament.
• Arătura la mică adâncime recomandată după re-

Apa. Eterna poveste. Ca în orice altă situaţie, când nu e – ne-o
dorim cu orice preţ (doar e vitală, nu?!),când e prea multă – nu e
bine. În ziua de azi - când seceta îşi arată colţii din ce ce în mai
des, dar nici inundaţiile nu se lasă mai prejos -, cine deţine controlul apei e om mare.

Fig 10. O zi după udare, pământul din vasul din mijloc care a fost
tratat este încă umed, în timp ce rizomii vii, netrataţi din celelalte vase,
au pierdut umiditatea la o zi după irigare, datorită transpiraţiei.

Recomandări pentru utilizarea ROUNDUP ENERGY după recoltarea cerealelor sau a rapiţei

Specii buruieni

Cereale apărute voluntar
Rapiţă apărută voluntar
Ambrosia artemisiifolia
Agropyron repens
Sorghum halepense
Cirsium arvense
Convolvulus arvensis +
Dicamba sau 2,4-D conţinut produs

ROUNDUP ENERGY doza, l/ha Stadiul de aplicare

1,6
2,4
2,4
2,4
3,2
3,2
3,2
Doza minimă înregistrată

3-5 frunze
2-6 frunze
10-15 cm
20-30 cm
30-50 cm
Rozeta frunze - mugur
20-30 cm

Bogdan SOARE

Din câte văd şi felul în care explică inginerul,
bag de seamă că, cel puţin în această societate, rapiţa trebuie întreţinută cu atenţie. „Da,
da. Cu mare atenţie; ca pe o piţipoancă de
Dorobanţi (râde cu mare poftă). Dacă vrei să
faci performanţă, te duci la genetică, începi cu
alegerea hibridului, continui cu lucrări mintill
şi apoi întreţii cultura”, devine din nou serios
specialistul nostru. „Şi faci toate astea fiindcă ai toate motivele: rapiţa lasă terenul curat,
este o bună premergătoare pentru păioase şi
nu trebuie uitat profitul. Mai ales profitul”!
Vităneştiul nu-i Dorobanţi şi totuşi rapiţa se
simte foarte „răsfăţată” aici. „Atenţiile noastre
înseamnă: conservarea / stocarea / păstrarea
apei în sol; lucrări de bază; lucrarea solului
în sistem mintill; fertilizare mai bogată - cel
puţin la mine înseamnă la fiecare cultură 160170 kg s.a azot orice ar fi; ierbicidare la timp;
tratamente (fungicid 3 tratamente); îngrăşăminte foliare solide”, spune Florin Pîrva.
Văd pasiune la tot pasul. Şi în vorbă, şi în
fapte. Şi totuşi îl întreb: „v-aţi gândit vreodată să renunţaţi?”. Cu o privire dură, îmi
spune „Niciodată”. Oricât de greu ar fi,
agricultura este viaţa mea”.
Dan STROE

Şi domnului agronom Petre Grigore (60 de ani) de la SC Simongrig tot apa era să-i vină de hac, când, în urmă cu 3 ani, la
solicitările insistente ale ISU de a evacua sediul fermei din cauza
pericolului iminent de inundaţii, era cât pe ce să renunţe de tot la
agricultură. A mai chibzuit o dată şi, până la urmă, nu a făcut-o!

Eficienţa începe din toamnă

coltare: cereale apărute voluntar, Cirsium arvense
• Aratul recomandat numai după aplicarea unui
tratament: rapiţă apărută voluntar, Ambrosia, Agropyron, Sorghum, Convolvulus

Rapiţa trebuie întreţinută cu atenţie

Fenofazele rapiţei DEKALB mă dau gata!
satisfăcător”, explică dânsul.

Fig 6-7. Eficienţa pe termen lung a produsului ROUNDUP ENERGY după un termen scurt până la cultivare.
Câmp infestat cu Sorgum şi Convolvulus şi netratat (foto
stânga) şi ROUNDUP ENERGY aplicat la doza de 3,2
l/ha (foto dreapta) cu 2 zile interval de aşteptare până la
cultivare. 30 Mai 2011. 294 zile după aplicare.

„Cultiv rapiţă din 1997, spune agronomul,
cu toate că este o cultură destul de complexă,
deloc facilă. Pe fondul unui grad scăzut de
patogeni şi dăunători, în primii ani se puteau
obţine producţii ridicate, dar acum, dacă nu
aplici o tehnologie corespunzătoare, nu prea
faci mare lucru”. Însă în asolament la ferma
gălăţeană Simongrig găseşti în continuare
rapiţă, cereale, porumb, plante tehnice, dar
şi vreo 170 ha de legume. Mai puţin, floarea
soarelui, o plantă care nu îl satisface pe deplin pe fermierul din faţa mea. „Mi se pare
că nu dă randamentul pe care eu îl consider

Să fii mai bun

Ştiu că lucrează cu hibrizi din portofoliul
Monsanto, însă am vrut să aflu de ce şi
mi-a răspuns fără a sta prea mult pe gânduri: „datorită potenţialului genetic de
producţie, a toleranţei foarte bune la scuturarea boabelor din silicve şi, pe fenofaze,
rapiţa DEKALB îmi place foarte mult”.
Nu consideră a fi un secret al reuşitei, ci mai
degrabă o bună practică începerea tehnologiei încă din toamnă pentru a te asigura că,
în final, vei avea eficienţa culturii de rapiţă
dorită. „Începem cu pregătirea foarte bună
a patului germinativ, continuăm cu ţinerea
culturii sub control prin aplicarea de fungicide şi insecticide, tot de cu toamnă, pentru
a preveni instalarea bolilor şi atacul diferiţilor dăunători”, dezvăluie Petre Grigore, pe
care cel mai mult îl enervează un „oaspete”
specific rapiţei: ceutorhyncus. Mi-a mai spus
că pune foarte mare accent pe nivelul optim de fertilizare, atât cu macro, cât şi cu

microelemente cum ar fi S şi B.
„Nimic de zis! Rapiţa este o bună investiţie
care aduce cu sine profit. Dacă reuşeşte şi
controlul factorului apă - de cele mai multe
ori limitativ în epoca optimă de semănat -,
se pot obţine producţii frumoase. Nu trebuie însă omise importanţa fertilizatului şi
controlul buruienilor”.
Pe scurt, rapiţa merită să fie cultivată, iar
hibrizii DEKALB şi-au dovedit eficienţa
de-a lungul anilor. „Să ştiţi că am şi porumb DEKALB (DK 4590), la cealaltă societate din judeţ, în comuna Griviţa”, ţine
să ne spună fermierul, dându-ne de înţeles
că este foarte mulţumit de produsele comercializate de Monsanto.
Dl. agronom Grigore nu-mi ascunde că
principalul avantaj al rapiţei este cel bănesc,
însă la el în fermă există o particularitate
anume. „Recoltatul rapiţei se suprapune cu
o multitudine de lucrări la legume şi asta
este o permanentă provocare”.
Alin NEMŢIŞOR

Cu această ocazie, viitorii profesionişti au putut vizita două ferme
coordonate de importanţi colaboratori ai companiei noastre: Domnul
Ing. Vasile Goșu, fermier din judeţul
Constanţa şi Domnul Ing. Alin Mihalache, fermier din judeţul Timiş.

Primul eveniment, având ca invitaţi
studenţi ai Universităţii Ovidiu şi
ai liceelor Poarta Albă şi Palace din
Constanţa, s-a desfăşurat în ferma
D-lui Ing. Vasile Goșu, administratorul societăţii Selovis din localitatea
Kogălniceanu. Dumnealui a răspuns
pozitiv iniţiativei noastre, prezentând
celor 45 de tineri modul cum poate
fi administrată o fermă ce cuprinde
suprafeţe întregi de porumb, floarea
soarelui şi grâu.

Un al doilea eveniment similar s-a
desfăşurat alături de aproximativ 70
de studenţi ai Universității de Științe
Agricole și Medicină Veterinară a
Banatului din Timișoara „Regele
Mihai I al României”. Studenţii au
avut ocazia de a afla despre activitatea Monsanto, cât şi despre activitatea din ferma Agrimondo. „Este
important să știți fiziologia plantei,
chimizarea, cam tot ce ține de pus
amprenta personală pe o cultură. Este
foarte important să vă vedeți câmpul
zilnic. Pe latura tehnică, niciun an nu
e identic.”, le-a spus studenților Alin
Mihalache, șeful fermei.

Prin aceste două evenimente, ne-am
propus să aducem în atenţia viitorilor
agronomi cât mai multe informaţii
utile, cum ar fi lucru în echipă, detaliile tehnice despre culturile de porumb şi rapiţă, care sunt posibilităţile
de a face parte din echipa Monsanto,
cât şi detalii legate de coordonarea
unei ferme în adevăratul sens al cuvântului.
Dorim să mulţumim fermierilor care
în acest an ne-au fost alături şi sperăm şi pe viitor să putem susţine cu
idei şi informaţii noi viitorii absolvenţi, pentru că A ŞTII MAI MULT,
înseamnă a FII MAI BUN!
Mihaela VASILE
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Lucrări minime, profituri maxime!
DEKALB le-a prezentat fermierilor cele mai eficiente tehnici de conservare a apei în sol la cultura de rapiţă

Conceptul de management al paielor a fost cheia
evenimentelor pe care le-a susţinut compania
Monsanto la sfârşitul lunii mai în zona de sud a ţării.
Întâlnirile au avut loc chiar în gospodăriile fermierilor
cultivatori de rapiţă DEKALB. Prezenţa a peste
1000 de fermieri la sesiunile „Soluţiile DEKALB
pentru conservarea apei în sol” ne-a demonstrat,
încă o dată, interesul deosebit faţă de hibrizii de
rapiţă DEKALB, dar şi importanţa pe care o acordă

P

reocuparea pentru resursele de apă, schimbările
climatice şi provocările
pe care le aduc acestea fermierilor există la nivel mondial. Raportându-ne strict la România şi
cultura de rapiţă, am observat o
scădere constată în ultimii ani a
suprafeţelor cultivate cu rapiţă, iar

fermierii practicilor agricole care duc la o mai bună
conservare a apei din sol.
Pe lângă fermierii-gazdă şi fermierii-invitaţi, au
fost prezenţi şi o serie de specialişti atât din cadrul
companiei, dar şi din afara acesteia, care au făcut
publică fie experienţa proprie legată de managementul
apei, fie experienţa altor ţări în acest sens, total
fundamentat cu date tehnice provenite din anii de
experienţă şi de studiu pe acest subiect.

principala cauză a fost seceta de la
momentul semănatului.
Din acest motiv, au vorbit fermierii care au semănat şi continuă
să semene rapiţă chiar şi în aceste
condiţii şi i-am invitat să ne împărtăşească din metodele sau căile
prin care reuşesc ei nu numai să
semene, dar să şi aibă o cultură şi,

în final, o producţie considerabilă
de rapiţă. Concluzia unanimă a
fost aceea că nu mai trebuie să
ne aşteptăm la ani ploioşi sau
intervale cu ploi în perioada semănatului, ci să ne concentrăm
asupra conservării apei existente
deja în sol.
S-a pornit de la ideea că o

„Întâlnirile în câmp sunt întotdeauna un prilej de a împărtăşi cu ceilalţi
fermieri informaţii utile despre ultimele noutăţi în materie de tehnologii
aplicate în Europa. Fermierii din zonă s-au arătat interesaţi de tehnologia
utilizată în fermă, de metodele de lucrări minimale şi cum se poate conserva
cât mai bine apa în sol. În ceea ce mă priveşte, sunt foarte bucuros că am realizat producţii în medie de 3.5 t/ha la cultura rapiţei în acest an.” (Preben
Langhoff, SC Agrodania)

cultură de rapiţă trebuie să fie
planificată încă de la planta
premergătoare, managementul
buruienilor în această cultură
premergătoare, dar şi recoltatul
acesteia. În cazul rapiţei, cele
mai bune premergătoare sunt
în special orzul, urmat de celelalte păioase. S-a pus accent pe
desicarea culturii premergătoare,
asigurând astfel nu doar o coacere uniformă, dar şi o bună gestionare a buruienilor. Este ştiut
că orice plantă verde rămasă în
câmp reprezintă un concurent în
lupta pentru apă.
Managementul paielor este extrem de important în conservarea
apei; o mărunţire bună împreună cu o împrăştiere uniformă,

asigură un strat protector ce
împiedică evaporarea apei şi
protejează solul faţă de căldura
excesivă.
Lucrările solului sunt, de asemenea, esenţiale în managementul
apei, dar şi în dezvoltarea materiei
organice din sol. Lucrările minime efectuate imediat după recoltarea plantei premergătoare - în
strat superficial, cu încorporarea
paielor - a fost una dintre practicile intens discutate în cadrul
simpozioanelor. Şi la acest capitol,
concluzia a fost una foarte clară:
lucrările minime sunt folosite
pe scară foarte largă în America de Nord şi de Sud, în vestul
Europei deoarece fermierii au
observat că prin acestea reuşesc

să conserve mai bine apa din sol.
Au fost prezentate şi date tehnice
legate de producţiile în sistemul
clasic şi producţiile în sistemul de
lucrări minime, precum şi diferitele utilaje folosite de către fermierii practicanţi ai acestuia.
Noi sperăm că „Practicile
DEKALB pentru conservarea
apei în sol” au deschis calea către
îmbunătăţirea metodelor actuale. Monsanto va continua aceste
prezentări cu experienţe în câmp
comparative, în încercarea de a
schimba practica actuală cu una
mult mai potrivită pentru condiţiile de mediu din prezent şi din
viitor.
Octavian CHIHAIA

„Am fost plăcut impresionat de evenimentul organizat de către Monsanto
în mijlocul fermierilor, iar fermierii, la rândul lor, au apreciat informaţiile
furnizate şi faptul că totul s-a petrecut cât mai aproape de <locul de muncă>.”
(ing. Mihai, SC Ningea SRL jud. Tulcea)
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Rapiţa - o plantă cu
apetenţă pentru tehnologie

Danezul şi bunele practici...
în agricultura dobrogeană
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P

entru rapița de toamnă, anul
agricol începe în luna august, odată cu pregătirea terenului pentru însămânțare. Această cultură nu suportă compactarea
solului și excesul de apă, lucrările
agro-tehnice trebuind să mențină o
structură specifică solului, iar pregătirea corectă a patului germinativ
să conducă la o germinare rapidă și
o dezvoltare explozivă a rădăcinilor.
Şi resturile culturii anterioare trebuie tăiate, măcinate şi împrăștiate.
Pregătirea patului germinativ ar
trebuie să respecte momentul optim, pentru a putea păstra umiditatea din sol.
Arătura cea mai indicată este aceea
care nu scoate bulgări - de obicei la
18-22 cm. Imediat după arat, cât solul este încă reavăn, se execută discuirea. Pregătirea patului germinativ
se continuă prin lucrări cu grapa
cu discuri. Ultima lucrare se face la
adâncimea de semănat şi perpendicular pe direcţia acesteia. Uneori
se poate folosi şi tăvălugul inelar,
înainte sau după semănat. Lucrarea
este facultativă, dar utilă îndeosebi
în toamnele secetoase şi pe solurile
argiloase. Patul germinativ trebuie
să fie ceva mai afânat în primii 5-6
cm şi tasat în adâncime. Datorită
sistemului radicular profund, trebuie
evitat patul germinativ fără afânare
adâncă (arătură sau scarificare).
În România, semănatul rapiței de
toamnă are loc între 15 august - 15
septembrie, chiar 25 în cazul hibrizilor, în majoritatea zonelor de cultură, astfel încât la intrarea în iarnă
plantele să fie de 6-8 cm.

În condițiile climatice din țara noastră, densitatea la semănat trebuie
aleasă astfel încât primăvara să se
obțină un număr de 35-45 plante/m²
în cazul hibrizilor. Așadar, în funcție
de condițiile din fermă, se recomandă
50-60 semințe germinabile/m2.

În sămânţă stă totul

Sămânţa, ca şi soiul utilizat, constituie un factor biologic deosebit de

Toţi fermierii doresc să-şi eficientizeze afacerea cu mai puţine resurse sau cheltuieli. Succesul în agricultură este în strânsă legătură
cu abilitatea de a gestiona avantajele aduse
de tehnologie şi de ştiinţă, iar DEKALB le-a
furnizat cultivatorilor de-a lungul anilor
seminţe care beneficiază de tehnici avansate
de ameliorare, îmbinând inovaţiile din mai

multe domenii: productivitate, calitatea boabelor, toleranţa la factorii de mediu, controlul
dăunătorilor, toleranţa la erbicide, rezistenţa
la boli, creşterea conţinutului de ulei etc. Acest
lucru a motivat compania Monsanto să deţină
un portofoliu inovator de hibrizi de rapiţă foarte performanţi, testaţi cu rigurozitate în
condiţiile din România.

Numărul 6 • iunie-august 2013 • pagina 7

o reprezintă cultivarea hibrizilor
cu cea mai bună toleranță la acest
patogen. Pentru a reduce riscul
infestării cu Phoma, trebuie respectate următoarele aspecte: rotația
culturilor, evitarea cultivării de soiuri și hibrizi sensibili, distrugerea
și mărunțirea resturilor vegetale la
cultura premergătoare, folosirea
unor densități mai reduse.

Un tânăr danez născut în ’76, specializat în Agricultură şi Finanţe a ajuns, cum-necum, pe plaiurile
mioritice. Având know-how-ul de acasă, lui Preben Langhoff i-a fost uşor să întrezărească potenţialul
din ţara noastră care l-a determinat, în 2006, să investească în teren în judeţul Constanţa. Şi flerul său
s-a dovedit a fi fondat, aşa încât acum, după 7 ani, îl întâlnim pe acelaşi tânăr danez tot pe plaiurile
noastre mioritice. Mai exact în localitatea Albeşti unde afacerea merge strună sub directa îndrumare a
experimentatului manager în agricultură care n-a stat să se întrebe dacă „a fi sau a nu fi”... investitor în
România este sau nu profitabil. Pur şi simplu a acţionat la SC Agrodania SRL.

Adică?

- Un sistem care contribuie, cu rezultate demonstrate, la o mai bună
valorificare a resurselor şi a apei
din sol, dar care asigură aceleaşi
producţii avantajoase.

Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) este una dintre cele mai păgubitoare boli, fiind prezentă și la
floarea soarelui (de aceea trebuie
evitată includerea rapiței în același
asolament cu floarea soarelui). Patogenul atacă puternic în timpul
scuturării florilor. În caz de atac, se
aplică fungicide la căderea primelor petale, tratamentul fiind eficient
și pentru controlul altor patogeni:
alternarioza (Alternaria brassicae)
și putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea).

important pentru eficienţa culturii.
De fapt, sămânţa cuprinde în embrionul ei toate însuşirile valoroase
ale soiului. În plus, sămânţa trebuie
să îndeplinească o serie de alte însuşiri, care odată îndeplinite, au ca
scop o răsărire uniformă şi rapidă,
obţinerea unor plante viguroase, sănătoase, cu înrădăcinare profundă.
Sămânţa pentru semănat trebuie să
fie proaspătă, din anul însămânţării,
cu puritate de cel puţin 98% şi capacitate de germinaţie de cel puţin
85% şi cu MMB cât mai mare.
Se obişnuieşte ca la noi în ţară rapiţa să fie semănată la 12,5-25 cm
distanţă între rânduri, iar adâncimea
de semănat variază după textura şi
umiditatea solului. În solurile grele
şi umede vom avea adâncimi de 2-3
cm, iar când solul este uscat sămânţa
se seamănă la 3-4 cm.
Rapița de toamnă este una dintre
plantele de cultură cu cele mai mari
consumuri specifice de elemente
nutritive. Pentru a obține producții

cât mai apropiate de potențialul genetic al fiecărui soi sau hibrid, trebuie să asigurăm o fertilizare echilibrată, care să cuprindă toate elementele
esențiale. Dintre macroelemente,
cele mai improtante sunt: azotul,
fosforul, sulful şi potasiul, iar dintre
microelemente, borul.

Fertilizarea se face în două etape:
în toamnă și la reluarea vegetației,
în primăvară. Dozele recomandate
pe toată perioada de vegetație: 80 130 kg N/ha, 50 - 80 kg P₂O₅/ha,
30 - 80 kg K₂O/ha, 15-20 kg/ha S și
până la 1.5 - 1.7 kg/ha B. În toamnă, azotul se aplică numai pe solurile
sărace sau în cazul întârzierii semănatului, în doză de 30 - 50 kg s.a./
ha. Fosforul se poate aplica integral,
sub lucrarea de bază: arătură sau disc
greu sau se poate aplica fazial, 2/3
din doză (toamna) și 1/3 (primăvara). Sulful este al treilea element că
importanță în nutriția rapiței și se
aplică în toamnă, pe orice tip de sol,
odată cu lucrarea de bază. Carența
de sulf poate însemna uneori o diminuare a producției cu peste 20%!
Potasiul se aplică integral în toamnă, încorporându-se în sol odată cu
lucrarea de bază. Borul necesită o
atenție deosebită în ceea ce privește
aplicarea, deoarece pe solurile cu
ph sub 6.5 pot apărea fenomene de
toxicitate, dacă se aplică o doză mai
mare de 1.5 - 1.7 kg/ha. Aplicarea
borului odată cu semănatul trebuie
făcută cu foarte mare atenție, în așa
fel încât să nu intre în contact cu
semințele.
De regulă, doza de azot se aplică
integral în primăvară, fracționat
(2-3 aplicări) din cauza pericolu-

lui levigării pe profil. Prima doză
se aplică atunci când temperatura
medie zilnică depășește 5°C, la reluarea vegetației în primăvară și nu
trebuie să depășească 60 kg N s.a./
ha. Restul azotului se aplică în faza
de muguri florali uniți.

Fertilizarea foliară cu bor se aplică înainte de înflorire în doză
de maxim 0.3 kg/ha, pentru a
evita fenomenele de toxicitate.
Îngrășămintele foliare care conțin
microelemente se aplică în doză de
5 - 10 kg/ha, odată cu tratamentele
cu pesticide.
Cât privește protecția culturii, asolamentul are un rol deosebit de important în combaterea buruienilor.
Reducerea buruienilor poate fi eficientizată prin respectarea rotației,
care trebuie să fie de minimum 4
ani. Solurile respective se mențin
curate de samulastra și buruieni
prin mai multe metode: erbicidarea
totală a miriștilor (în vară, imediat
după recoltarea plantei premergătoare se discuie pentru a favoriza
dezvoltarea miriștei apoi se aplică
erbicidele); aplicarea de erbicide
preemergente (înainte de răsăritul
culturii) și aplicarea de erbicide
postemergente (după răsărire).

Leacuri împotriva celor
mai frecvente boli

Specifică rapiței de toamnă și totodată cea mai păgubitoare este
Phoma lingam (forma conidiană
a patogenului Leptosphaeria maculans, denumită popular putregaiul uscat sau fomoza). Cea mai
eficientă metodă de combatere

Cea mai eficientă metodă pentru
zonele puternic infestate cu Mană
(Peronospora brasicae) este tratamentul la sămânță. Boala produce, de
regulă, pagube reduse. În cazul unui
atac mai puternic în primăvară, se
pot aplica tratamente chimice.
Apariția făinării (Erysiphe cruciferarum) este favorizată de toamnele
și primăverile secetoase și cu temperaturi de peste 20°C. Controlul
patogenului se face prin tratamente
chimice atât toamna, cât și primăvara, la apariția pâslei caracteristice
pe frunzele atacate.

Stabilirea momentului optim
pentru recoltarea rapiţei, solicită o atenţie deosebită. Treieratul
începe când seminţele sunt brunificate şi umiditatea ajunge la
10-12%. Pentru a diminua cât mai
mult pierderile la scuturare, se iau
următoarele măsuri: • înlăturarea
rabatorului sau reducerea vitezei
de rotaţie a acestuia la 20 rotaţii/
minut, precum şi reducerea numărului de palete şi căptuşirea acestora cu cauciuc • viteza de înaintare a
combinei 2-3 km/h • turaţia tobei
500-700 rotaţii pe minut• reglarea
corespunzătoare a distanţei între
bătător şi contrabătător pentru a
nu se sparge sau decoji seminţele.
Depozitarea recoltei are loc după o
pre-curăţare de resturile vegetale,
iar umiditatea a scăzut sub 9%.
Reușita culturii de rapiță de toamnă stă în respectarea verigilor tehnologice de pe parcursul unui an
de vegetație. Compania Monsanto
speră ca informaţiile din acest articol să vă folosească la eficientizarea
la maximum a hibrizilor de rapiţă
DEKALB.
Laurenţiu HÎRTOPANU

De când cultivaţi
rapiţă?

- Am început să o cultivăm acum
15 ani, în Danemarca cu rezultate
foarte bune. În Albeşti, am avut
prima cultură în anul 2010, de
asemenea cu rezultate bune. De
altfel, în ultimii doi ani media de
producţie a fost 3 t/ha.

Sunt avantaje?

Cum a început povestea
românească?

- Am început afacerea în 2006,
prin achiziţionarea de teren în
Deleni (Băneasa), iar un an mai
târziu, ne-am extins în partea
de sud a judeţului Constanţa, în
localitatea Albeşti. Acum avem

în proprietate 4500 ha din care
lucrăm 1700 ha.

Compania este daneză. Avem 8
angajaţi în Albeşti şi deţinem un
parc auto special cu care lucrăm
pământul în sistem minimum
tillage.

- Evident. Rapiţa este o bună
premergătoare şi o cultură bună
în rotaţie. Mai are şi potenţial
şi grad ridicat de profitabilitate.

Cel mai bun profit când
l-aţi avut?

- Cel mai bun sezon agricol a fost
cel trecut, însă 2013 este de departe cel mai profitabil, datorită
producţiilor ridicate obţinute la
culturile din ferma noastră.

Fişa tehnică
• I ulie 2012 - RoundUp, 2.5 l/ha pentru combaterea buruienilor în cultura de grâu şi
la recoltat grâul (plantă premergătoare); lucrare uşoară, după recoltat, cu discul la 3
cm adâncime; o nouă lucrare cu un cultivator adânc la 18-20 cm, la sfârşitul lunii iulie
•S
 emănat: 6-9 august 2012 şi aplicat fertilizare: DAP 130 kg/ha 18:46:0
• 12 septembrie 2012 - tratamente

Când aţi descoperit hibrizii
DEKALB şi de ce
continuaţi să-i cultivaţi?

- La Albeşti i-am cultivat pentru prima oară în 2011, când din
totalul de 240 ha, 115 ha au fost
DEKALB. Dar, în Europa se ştie
demult că rapiţa DK este lider. În
2013, datorită rezultatelor obţinute
în ultimele 24 de luni, vom cultiva
toată suprafaţa de 300 ha alocată
rapiţei cu hibrizi DK. Hibrizii aleşi
sunt: Imido CL, Exstorm, Expower, Extec şi Exagone.

Aveţi metode proprii pentru
a vă asigura constanţă
producţiilor ridicate?

- Nu ştiu dacă sunt proprii sau
general valabile, însă la Agrodania dau rezultate câteva aspecte
pe care le urmărim îndeaproape:

• îmbunătăţirea constantă a tehnologiei aplicate • soluţiile permanente pentru a conserva apa din
sol • management bun în fermă.

Totuşi trebuie să existe ceva
care este factor determinant
pentru obţinerea unei culturi
de rapiţă profitabile...

- Da, este. Este nevoie de apă în
toamnă, pentru o răsărire uniformă
a culturii. Acesta este principalul
factor care „dirijează” succesul culturii de rapiţă, în afară de o tehnologie corectă, aplicată la timp.

Cum vedeţi viitorul la
Agrodania?

- Ne-am propus să cultivăm mai
mult teren, să ridicăm încă o fermă,
la Cotul Văii şi... să creştem profitul.
Ana-Maria BALCĂ

• 13 octombrie 2012 - tratamente
• 7 noiembrie 2012 - tratamente
• 20 februarie 2013 - 250 kg/ha sulfat de amoniu
• 20 martie 2013 - 300 kg/ ha azotat de amoniu
• 30 aprilie 2013 - tratamente
• Densitatea plantelor: 30-35 pl/m2

IPSO Agricultură aduce noutăți la ediţia 2013 a Farm Progress

IPSO Agricultură prezintă la Farm Progress 2013 utilaje pentru cultura porumbului, de la pregătirea solului până la recoltare, de la producători de renume: John
Deere, Kuhn, Manitou, Strom – Bednar :
- Mașini de pregătirea solului în vederea semănatului porumbului cu minimum de lucrări

- Mașini de semănat porumb și de aplicat tratamente

- Câmp experimental de irigaţii prin picurare la porumb – John Deere Water
- Mașini pentru recoltare și tocare resturi vegetale

John Deere WATER

În ultima perioadă se pune foarte mare
accent pe situația irigațiilor în România.
Dacă anul trecut la Farm Progress ați
avut ocazia să auziți pentru prima oară
vorbindu-se despre sistemul de irigații
prin picurare John Deere Water, anul
acesta aveți posibilitatea de a vedea acest
sistem în funcțiune la cultura de porumb.

PREGĂTIREA SOLULUI

Pregătirea solului pentru cultura următoare începe imediat în spatele combinei.
Lucrarea de dezmiriștire realizează o
mărunțire a resturilor vegetale și o amestecare a acestora cu stratul superior de sol.
IPSO Agricultură vă oferă soluții multiple pentru dezmiriștire rapidă și de calitate. Dintre acestea vă prezentăm în câmp:

Grapa cu discuri independente
BEDNAR FMT SwifterDisc
XO_F

Utilajul BEDNAR FMT SwifterDisc
XO_F este o grapă cu discuri independente, de concepție scurtă, utili-

zată pentru o prelucrare uniformă a
solului. Utilajul a fost construit pentru
a îmbunătăți calitatea amestecului de
resturi vegetale în sol, pentru a crea
un strat de sol omogen în care resturile vegetale se descompun rapid și în
mod egal. Întregul proces de lucru se
desfășoară la viteze ridicate, având un
efect pozitiv asupra calității prelucrării. Timpul petrecut pe câmp se reduce
simțitor, iar costurile globale și de combustibil sunt de asemenea diminuate.

Cultivator cu dinți KUHN
Cultimer L

Cultivatorul cu dinți KUHN Cultimer
L este proiectat atât pentru prelucrare
superficială (6 – 7cm), cât și pentru decompactare de profunzime până la 35
cm. Datorită formei curbate a dintelui,
acest utilaj asigură o amestecare de calitate a solului, urmată de nivelare cu
discuri și compactare cu tăvălug: ideal
pentru un amestec bun paie/sol.
În plus, CULTIMER este folosit

fără griji datorită cadrului robust și a
siguranței NSM (Non-Stop Mecanică)
cu dublu arc, ce asigură o încărcare maximă la vârf de până la 600 kg.

TOCAREA RESTURILOR
VEGETALE
Pentru realizarea unei cultivări de calitate a miriștii este deseori necesar
ca resturile vegetale să fie tăiate prin
intrarea cu o tocătoare după recoltare.
Resturile vegetale tăiate la o lungime
de 3-5 cm se descompun mai rapid și
toți pașii de lucru suplimentari sunt mai
ușor de realizat, cu rezultate mai bune și
costuri mai mici. Descompunerea rapi-

dă a resturilor vegetale este unul dintre
fundamentele de bază pentru creșterea
economică viitoare.
Din aceste motive, compania StromBednar a dezvoltat tocătoarea MULCHER cu corp robust, galvanizat, ce
rezistă la toate condițiile de lucru (inclusiv acidul de plante) și vă oferă fiabilitate ridicată. Fiecare rotor este echipat
cu 4 lame de tăiere (sunt disponibile
2 sisteme de lame) și este protejat de
ambreiajul de fricțiune și ambreiajul de
mers liber (în funcție de modelul MULCHER). Construcția lamelor împreună cu contra-lamele și deflectoarele de
distribuire a materialului procesat oferă
efectul perfect de mărunțire pentru toate tipurile de pășuni, precum și pentru
vegetația de pe terenurile arabile.

Vă așteptăm la Farm Progress 2013,
unde sperăm să găsiți soluțiile cele
mai potrivite pentru cultura dumneavoastră de porumb.

Loredana VOICU
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Cupa Rapiţei Dekalb – Cupa Victoriei
Gooool!!! A fost cuvântul care s-a auzit după numai 10 minute de joc. I-am aruncat o privire
scurtă D-lui Sitaru „antrenorul” echipei fermierilor. Zâmbea. Zâmbea dând indicaţii scurte şi
precise „fotbaliştilor” din teren. Pornise totul de la o glumă, o provocare. Şi, acum, iată-ne aici,
pe terenul de fotbal de la Orezu, prinşi în această competiţie amicală, încercând şi noi, „oamenii Monsanto”, dar şi fermierii de la ACCPT Ialomiţa, să câştigăm Cupa Rapiţei DEKALB.

Gooool!!! S-a auzit din nou. Confruntarea dintre Albaştri (Monsanto) şi Portocalii (fermierii)
continuă într-un ritm foarte alert. D-nul Trandafir era în poarta fermierilor. Căpitanul Gabi
Ghiţă îşi încuraja cum putea mai bine echipa. Căderi, ridicări, faulturi, cartonaşe galbene date de
un arbitru care şi-a luat rolul foarte în serios, încurajări din public trimise prin vuvuzele ca la marile
derbyuri şi multă, multă voie bună.

Deşi la un moment dat ne întrebam dacă se joacă handball (scorul devenise din ce în ce mai asemănător unei competiţii de acest gen), nimeni nu voia să cedeze. Toţi ne doream victoria. Gândul mi-a
fugit la victorie, la victoria fermierilor care au cultivat hibrizii DEKALB.
Exstorm, Excellium, Expower, Extec, Exagone, toţi aceşti hibrizi care încep cu EX au adus victoria
în curtea fermierilor ialomiţeni. Iar acum ne bucurăm împreună de succesul avut în această campanie de rapiţă. Şi cum altfel decât aşa cum ştim noi mai bine, luându-ne la întrecere.
Goool !!!… Meciul s-a încheiat. Cât a fost scorul? N-am să vă spun (sâc). Unde este Cupa Rapiţei – Cupa Victoriei? La fermieri, evident! Dar, D-le Sitaru, Domnilor Fermieri, vă provocăm
la o nouă competiţie, o competiţie a porumbului DEKALB.
Vă prindeţi?

Vichi GUZU

Vârful Alexandru din Bărăgan
Când stai alături de un fermier de aproape 2 metri înălţime, chiar poţi să spui că ai de-a face cu un munte
de om! Când mai şi ştii (n-are rost să ne ascundem, doar toată lumea e la curent) că este unul dintre cei
mai mari proprietari de pământ din Ialomiţa, cu zeci de angajaţi, o familie de invidiat, un cultivator cu
state vechi, atunci cred că putem să-l numim pe dl. ing. mecanic agricol Gheorghe Alexandru (62 de
ani) „Vârful Alexandru din Bărăgan”.

P

e lângă suprafaţa considerabilă a fermei (3000 ha
cultivate cu: rapiţă – 600 ha,
floarea soarelui – 500 ha, grâu – 900
ha şi porumb - 1000 ha), la SC Somalex SRL dai peste un impresionant parc de utilaje, dotat ca la carte:
combine, tractoare, remorci etc., pe
care „vom continua să-l îmbunătăţim”, precizează dl. Alexandru.
Una dintre culturile pe care se
pune mare preţ la Somalex este
rapiţa, existând în asolament începând cu 2004, an care a şi însemnat un recod de producţie:
4750 kg/ha. Chiar dacă ultimii
trei ani au fost mai capricioşi din
punct de vedere climatic, fermierul nostru cultivă rapiţă an de
an fiindcă este: „o bună premergătoare, o cultură uşoară şi iarna
valorifică resursele din sol”. Anul
acesta, pe cele 600 ha din fermă,
au fost exclusiv hibrizi de rapiţă

DEKALB cu care a scos 4400
kg/ha, producţia medie anuală
fiind în jur de 3500 kg/ha.

Fidelitate pentru Exagone
De ce aţi optat să fiţi „integralist”
la hibrizii de rapiţă din portofoliul Monsanto? „Acum 4 ani,
după o vizită în America, am început să cultiv Exagone şi… i-am
rămas fidel atât acestuia, cât şi
celorlalţi hibrizi DEKALB: Excellium, Exstorm…”. Chiar dacă
dl. Alexandru este la curent cu
soluţiile pe care le promovează
Monsanto pentru conservarea
apei în sol, însă preferă să folosească tehnologia clasică în baza
căreia am avut rezultate bune
an de an. Este fidel produselor
DEKALB deoarece se detaşează
net faţă de concurenţă datorită:
producţiilor ridicate, stabilităţii
şi rezistenţei la scuturare, caracte-
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ristici care spune că l-au determinat să recomande oricui s-a arătat
interesat de hibrizii de rapiţă din
portofoliul Monsanto.
Nu a avut nici cea mai mică intenţie să renunţe la agricultură, deşi nu e o muncă uşoară,
mai ales când vremea te pune la
grele încercări, însă există şi satisfacţii pe măsură. Anul trecut,
de exemplu, „am avut maxim de
performanţă datorită preţurilor
bune şi a producţiilor obţinute”,
punctează patronul de la Somalex. Şi, iată, 2013 s-a arătat ca fiind foarte generos cu agricultorii:
„precipitaţiile au venit exact în
momentele cheie ale culturilor”!
Secretul producţiilor ridicate la
Somalex? „În primul rând seriozitatea şi profesionalismul echipei. Apoi, lucrări efectuate la timp
şi inputuri de calitate”, a răspuns
fără ezitare dl. Alexandru.
În afară de agricultură, mai rămâne timp şi pentru alte activităţi, pentru familie?, am întrebat
eu ştiind prea bine că un mândru bunic de tripleţi îşi face oricând timp măcar pentru ei, dacă
nu mai rămâne şi pentru restul.
Gheorghe Alexandru se declară
un pasionat al schiului, al plimbărilor cu barca, al vânătorii şi al
călătoriilor, dar şi al degustărilor
de vinuri şi mâncăruri bune.
Claudiu KIVU

Fermierul independent… energetic
Dl. Ion Bujor este un familist căruia îi place… mişcarea. De unde
știm lucrul acesta? Ar fi câteva
argumente: lucrează în agricultură; este inginer zootehnist - dar și
absolvent de ASE; el însuși ne-a
declarat că este pasionat de sport,
muzică și petreceri. Și, în plus,
face tot ce îi stă în putință pentru
a ține pasul cu tehnologia.
Unul dintre vise i s-a îndeplinit în
2002, odată cu înființarea fermei
sale, Agrocov, în prezent cea mai
mare din județul Galați - 5500 ha
cultivate cu cereale, porumb, rapiță
și floarea soarelui și 50 de angajați.
O altă mare dorință este să devină... independent, din punct de
vedere energetic. În acest sens a
și început să investească în celule
fotovoltaice pe acoperiș.

Dintre cele 5500 ha cultivate,
1200 le-a alocat anul acesta rapiţei; rapiţei DEKALB. Este o cultură pe care o întâlnim din 2005
în ferma Agrocov deoarece „este
foarte profitabilă, cel puţin în ultimii 3 ani; cu condiţia să existe
condiţii favorabile pentru înfiinţarea acesteia”, spune dl. Bujor
adăugând totuşi că şi-ar dori să
poată controla mai bine factorul
apă pentru a putea semăna rapiţă în fiecare toamnă. N-a stat
cu mâinile în sân aşteptând la o
minune, ci a depus eforturi să eficientizeze şi problema irigaţiilor.
Sper ca la sfârşitul anului viitor,
sistemul de irigat să fie utilizabil
în societatea sa, pe ambele puncte
de lucru – în localităţile Independenţa şi Costache Negri.
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Revenind la rapiţă, dl. ing. este
foarte încrezător în viitorul acestei culturi deoarece are o serie de
avantaje care nu pot fi trecute cu
vederea: aduce primii bani în fermă şi este o bună premergătoare
pentru cerealele păioase. 2012 a
fost anul în care nu a avut rapiţă
în asolament (după ce cu 12 luni
înainte aici găseai 1300 ha pe care
însă le-a întors în primăvară) din
cauza capriciilor vremii. Experienţa acumulată de-a lungul sezoanelor cu rapiţă, îl îndreptăţesc
pe patronul de la Agrocov să le
facă o recomandare şi altor fermieri: esenţial în managementul
acestei culturi este buna pregătire
a patului germinativ şi asigurarea
că, în toamnă, plantele se află în
stadiul 8-8-8. „Îmi doresc să pot
respecta tehnologia cu stricteţe,
fără a face rabat de la nici una
dintre verigi, aşa încât, la final să
pot spune că am mai avut o recoltă de succes. Altfel spus, costuri
reduse, riscuri minime, eficienţă
maximă”!
Alin NEMŢIŞOR
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