Fii lider cu DEKALB!

VOUCHER pentru precomanda hibrizilor
de porumb DEKALB în sezonul 2014

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE LA PROMOŢIA
INIŢIATĂ DE MONSANTO ROMÂNIA S.R.L.:

Nume societate agricolă/Fermier:

1. Transmiterea VOUCHER-ului de la fermier către distribuitor, până la
data de 15.03.2014.
2. Cantitatea comandată va fi livrată până la data de 15.04.2014.
3. Achiziţionarea a minim 2 hibrizi de porumb DEKALB.

................................................................................................
Cod fiscal societate/CNP persoană fizică:
.................................................................................................
Adresa/Sediu social:
.................................................................................................

Grupe
de hibrizi

HD

MAXTECH

CLASIC

YIELDGARD®

FAO

Preț RON
2014

DKC 4590

350

750

.......................................

DKC 5276

470

750

.......................................

DKC 5222

480

750

.......................................

DKC 4014

300

750

.......................................

DKC 4025

320

750

.......................................

DKC 3811

280

750

.......................................

DKC 4608

390

750

.......................................

DKC 4490

360

745

.......................................

DKC 4717

400

710

.......................................

DKC 4795

390

710

.......................................

DKC 5190

490

710

DKC 5007

460

710

.......................................

DKC 6031

600

695

.......................................

DKC 5632

510

695

.......................................

DKC 4964

390

695

.......................................

DKC 3623

260

695

.......................................

DKC 3511

310

650

.......................................

340

650

.......................................

DKC 5707

520

650

.......................................

DKC 5170

460

650

.......................................

DKC 3512 YG
DKC 4442 YG
DKC 5784 YG

310
330
400

660
660
660

.......................................
.......................................
.......................................

25 - 100

101-300

301-1000

...........................



Seria Ro Nr. 2014/
Se completează de FERMIER
Vânzarea se efectuează
prin DISTRIBUITORUL :

Semnătură și ștampilă:

4%

6%

8%

Se completează de DISTRIBUITOR
Seria și nr. facturii:

Data:

ZIARUL DEKALB
Semnătură și ștampilă:

...................................

PROMOŢIA MONSANTO
Saci (80.000 boabe)

Telefon: ...............................................................................

Odată cu acest sezon, puteţi achiziţiona cei mai potriviţi hibrizi de porumb pentru
condiţiile din fermele dvs. fie utilizând sistemul de vouchere online, fie pe cel clasic.
Aveţi ocazia să comandaţi hibrizii DEKALB pe care îi doriţi direct de pe site-ul
samanta.dekalb.ro , pagina web care vă pune la dispoziţie toate informaţiile
necesare, sau solicitând voucherele de la reprezentanţii zonali Monsanto.
Nu ezitaţi să vă logaţi, cu voucherul câştigaţi!

.......................................

DKC 4685

TOTAL cantitate comandată (saci)

Discount în saci
gratuiţi (%)
Total saci gratuiţi
din hibridul

Cantitatea
comandată (saci)

Hibrid

Nu rataţi voucheriada!

>1000
10%

Se completează de MONSANTO ROMÂNIA S.R.L.
Nume și prenume
reprezentant vânzări:

Data:
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............................ ................... .............................. ............................................

Pentru cantităţi < 25 de saci se acordă un discount în RON de 20 RON/SAC
Total discount (RON) …………………………………………………………………………………………………

Fiecare fermă cu
DEKALB-ul ei!
 Pentru plata în decembrie se acordă un discount suplimentar de 5% în saci gratuiţi

Denumire hibrid: ………………………………………………………………………………………………………

Total discount suplimentar în saci gratuiţi (80.000 boabe/sac) ……………………………………………….

 BARTER ÎN IANUARIE — 40 RON/SAC (discount suplimentar)

Total cantitate comandată (SACI) ………………………………………………. Valoare RON/SAC: 40
Total BARTER discount (RON) ……………………………………………………

Orice modificări ulterioare completării VOUCHER-ului
duc la anularea acestuia!

Sunt de acord ca MONSANTO ROMÂNIA S.R.L. să preia
în evidenţele sale datele incluse pe prezentul formular de
precomandă şi să le utilizeze în scop de marketing.

EXEMPLAR FERMIER

Ne pregătim de cel de al 102 lea an de campanie la porumb cu unele emoţii, bineînţeles, ca
de fiecare dată. Piaţa porumbului este mai puţin darnică, momentan, cu fermierii oferind
preţuri la jumătatea celor din 2012, însă fermierii care au cultivat DEKALB sunt împăcaţi
de producţiile hibrizilor noştri.
Vorbind de anul pe care tocmai îl încheiem, condiţiile au fost puţin mai prietenoase în unele
zone unde hibrizii MAXTECH sau Clasic din portofoliul nostru şi au răsplătit cultivatorii
prin producţiile atinse. În alte zone, afectate de secetă sau arşiţă, culivatorii de HD (Heat
and Drought) au fost protejaţi de genetica tolerantă la aceşti factori de stres, demonstrând
totodată şi superioritatea în faţa competiţiei.

A

cestea sperăm să fie, în linii
mari, şi motivele pentru
care în 2014, hibrizii
DEKALB să devină cunoscuţi
pe scara tot mai largă de către
fermierii din România. Hibrizii
noştri de porumb să fie asimilaţi drept poliţa de asigurare
faţă de condiţiile de stres
cauzate de arşiţă şi de secetă.
De câţiva ani, programele Monsanto de
cercetare
urmăresc
îndeaproape comportamentul produselor
DEKALB la aceste
fenomene, fiind unul
dintre factorii decisivi în ceea ce priveşte
alegerea hibrizilor noştri. Viitorul cercetării la
DEKALB nu se va opri aici.
Avem încredere în fermele
cu soluri fertile şi posibilităţi
de investiţie în irigare şi fertilizare că vor alege hibrizii
noştri MAXTECH. Gama
aceasta reprezintă cea mai
bună alegere, dacă vizaţi atingerea potenţialului de producţie cât mai ridicat! Vorbim în
aceste cazuri de producţii record.
Practic, ca şi companie de sămânţă,
ne angajăm să dovedim şi în România,
în loturile noastre demonstrative, că se pot atinge
producţii de până la 20 t/ha cu aceşti hibrizi.
Totodată, sperăm ca produsele noastre să se plieze foarte bine
şi la condiţiile fermelor mai mici, unde posibilităţile de investiţie nu sunt atât de ridicate. Pentru acestea, recomandăm gama

hibrizilor Clasic, care răspunde cel
mai bine cerinţelor acestor agricultori, răsplătindu-i cu performanţe
superioare în condiţii modeste.
Le datorăm succesul de până
acum fermierilor care au avut
încredere în hibrizii noştri, au
ajuns la performanţă, ne-au
împărtăşit din experienţa
lor şi ne-au ajutat să înţelegem cum să mergem mai
departe.
Ne-am propus să continuăm ceea ce au început
acum mai bine de un secol tot nişte fermieri, dar
americani; şi anume să le
ascultăm nevoile şi părerile şi să le punem la dispoziţie hibrizii de porumb
potriviţi pentru condiţiile
din România. De asemenea,
ne vom strădui ca împreună
să dăm o mai mare atenţie
practicilor agronomice existente, în vederea utilizării cât
mai eficiente a resurselor naturale şi pentru a maximiza
câştigurile în ferme.
Portofoliul de hibrizi de porumb de anul acesta acoperă
toate nevoile şi condiţiile din
România. Începând de la fermele
expuse factorilor de stres, ferme cu
tipuri de sol mai puţin fertile, ferme cu
posibilităţi de investiţie mai mari sau fermieri care pur şi simplu sunt la început de drum în agricultură.
Alegeţi soluţia potrivită cu sprijinul reprezentanţilor noştri, iar
DEKALB vă va răsplăti!
Octavian CHIHAIA

Pluguşor cântat

(…)
Nu venim cu vreun gând rāu,
Ci v-aducem pe Dumnezeu.
Noul An sā vi-l vestim,
Azi când cel vechi îl sfârşim
Zile bune sā vā dea
Dumnezeu din mila sa!
(...)
Am venit ca fiecare,
Sā vā facem o urare:
O urare din strābuni,
Cāci ei au fost oameni buni
Ș-au pāstrat cu-nsufleţire
Obiceiuri de iubiri.
Mulţi ani sā trāiţi,
Mulţi ani fericiţi!
(...)
Busuioc verde pe masā,
Rāmâi gazdā sānātoasā
Anul Nou ce-aţi aşteptat
Sā vā fie îmbelşugat,
Tot cu grâu şi cu porumb,
Dāruit de Domnul Sfânt.
(„Comoara neamului”, vol. VI, Bucureşti,
1943 – Gh. I. Tazlauanu din „Cartea de
Crăciun” – Sorin Lavric)

ZIARUL DEKALB
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Roundup - erbicidul «prietenos»
în tehnologia porumbului

Angajator de top în România
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1 grăbeşte penetrarea glifosatului

2 g răbeşte transferul
glifosatului până la
terminaţiile rădăcinilor

Tehnologia Roundup a fost adoptată în foarte multe ţări, pentru că permite flexibilitatea aplicării erbicidului
şi controlul total asupra unui spectru larg de buruieni, ceea ce determină creşterea producţiei şi a calităţii acesteia, reducerea eroziunii solului şi păstrarea umidităţii în sol în sistemul minim de lucrări.

G

lifosatul a fost utilizat cu succes încă din
anul 1974, prima înregistrare a fost făcută în Marea
Britanie, în segmentul mirişte.
Ulterior, a fost creată tehnologia
Roundup, care a fost introdusă
în 1996 pentru soia şi în 1998
pentru porumb.
Glifosatul acţionează prin dezactivarea unei enzime, fără de
care planta nu poate trăi, în fapt
acesta fiind principiul pe baza
căruia erbicidul controlează buruienile.
Erbicidele Roundup 360 g/l şi
Roundup Energy 450 g/l sunt
neselective, cu spectru larg, cu
efect asupra majorităţii speciilor
de plante verzi. În compoziţia
acestora, de obicei, pe lângă glifosat şi apă, intră şi un surfactant
care înlesneşte aderenţa produsului.
Atât, Roundup 360 g/l, cât şi
Roundup Energy 450 g/l sunt
folosite cu succes în combaterea
buruienilor mono şi dicotiledonate, inclusiv Sorghum halepense din rizomi, aplicat înainte de
recoltat în cultura de porumb.
Atunci când aceste erbicide sunt
aplicate pe frunzele sau tulpinile
verzi, substanţa activă circulă în
toată planta, astfel încât aceasta
moare. La câteva zile după tratare, planta se ofileşte şi se îngălbeneşte, apoi, pe măsură ce
ţesutul vegetal se deteriorează,
planta capătă o culoare brună. În
acelaşi timp, rădăcinile sau rizomii se degradează, iar buruienile
nu îşi mai pot reveni.
Aplicarea erbicidului se poate
face în diferite faze ale tehnologiei, în funcţie de spectrul de
buruieni vizate, singur sau în
amestec cu alte erbicide.
La
cultura
porumbului,

erbicidele Roundup şi Roundup
Energy se recomandă a fi aplicate primăvara şi prezintă avantajul că oferă o soluţie optimă
pentru distrugerea buruienilor
răsărite. În primăvară, cât mai
devreme posibil, terenul pregătit
cu discul sau combinatorul
se lasă o perioadă de
aproximativ o săptămână
pentru
a răsări cât mai
multe buruieni,
(„metoda provocaţiei”), urmând apoi a se
aplica Roundup Energy,
cu 1-4 zile
înainte
de
semănat, în
funcţie
de
buruienile pe
care le vizăm.
Unul dintre
avantajele
lui Roundup
Enegy
este
că reduce intervalul
de
cultivare
a
solului la o zi
de la aplicare
pentru buruienile anuale
şi 4 zile pentru buruienile
perene,
dând
astfel o mai
mare flexibilitate
la semănat. Datorită tehnologiei
Transorb
brevetată Monsanto, Roundup Energy este foarte
eficient şi când este aplicat în
condiţii exteme de temperatură (5-35˚C) şi are proprietatea de a trece foarte rapid prin

stomate, înainte ca picăturile
să se usuce.
De asemenea, datorită conţi-nutului de surfactant 90 g/l (o nouă
familie de agenţi activi de suprafaţă – eteramina bl-0820231),
nu necesită adăugarea unui alt
agent activ de suprafaţă,

fiind gata preparat de utilizare.
Lucrarea de erbicidare cu Roundup poate fi efectuată şi după

Surfactant
Glifosat

Numărul 7 • decembrie 2013 • pagina 3

Timp de câteva
luni, toţi colegii din
Monsanto am participat
la un studiu privind
implicarea fiecăruia
dintre noi la locul de
muncă.

D

upă compilarea tuturor
datelor şi realizarea statisticilor, compania Aon
Hewitt a premiat Monsanto România SRL ca fiind „cel mai bun
angajator” la categoria companii cu
mai puţin de 250 de angajaţi.
„Sunt mândru să fac parte din
echipa Monsanto România. Acest

semănat, dar numai cu condiţia
să se efectueze în primele 2-3
zile. Doza recomandată este în
funcţie de spectrul buruienilor şi gradul
de îmburuienare.
În cazul folosirii
de Roundup 360
g/l clasic, se vor
aplica 2-3 l/ha,
când pălămida
(Cirsium arvense) este în fază
de rozetă, iar
pentru buruienile problemă,
cum ar fi pirul
(Agropyron
repens), costreiul (Sorghum
h a l e p e n s e),
pălămida
care a depăşit
faza de rozetă,
precum şi împotriva turiţei
(Gallium aparine) - doza va
fi de 3-4 l/ha.
În cazul utilizării de Roundup Enegy,
doza recomandată este de
2-2,4 l/ ha, iar
cantitatea
de
soluţie la hectar pentru ambele erbicide poate fi
cuprinsă între 200 şi 250
de litri. Roundup face priză puternică cu majoritatea tipurilor
de sol, prin urmare nu poate fi
absorbit de rădăcinile plantelor

din apropiere. Acţiunea lui constă în dezactivarea unei enzime
implicate în producţia aminoacizilor esenţiali pentru creşterea
plantei. Această enzimă - numită EPSP sintaza - nu se găseşte
în organismul uman sau animal,
fapt care contribuie la reducerea
riscului privind sănătatea acestora, în condiţiile utilizării glifosatului conform indicaţiilor de
pe etichetă. Erbicidul Roundup
constituie un element foarte important în cadrul conceptului de
agricultură durabilă, fiind esenţial în reducerea gradului de îmburuienare, în special în sistemul
minim de lucrări.
Efectele indirecte privind păstrarea rezervei de apă din sol,
reducerea eroziunii şi recoltarea porumbului la o umiditate
scăzută conduc la optimizarea
costurilor de producţie la cultura porumbului, ceea ce face din
Roudup erbicidul prietenos al
fermierului.

Bogdan SOARE

premiu reprezintă o recunoaştere a
bucuriei noastre de a veni în fiecare zi cu plăcere la locul de muncă.
Având o echipă bine motivată, putem furniza cele mai bune soluţii şi

produse DEKALB şi Roundup clienţilor noştri”, a declarat Cosmin
Chioreanu, Director General
Monsanto România, Bulgaria,
Moldova.

Cine este Aon?

Aon plc a dobândit statutul de
cel mai bun furnizor global de
servicii de management de risc,
brokeraj de asigurări şi de reasigurări şi consultanţă pentru capitalul uman. Aon, prin cei 65.000
de profesionişti din întreaga
lume, le oferă clienţilor săi o valoare deosebită prin soluţii inovatoare şi eficiente de gestionare
a riscurilor şi de îmbunătăţire a
productivităţii personalului.
Aon România, parte a reţelei

globale de servicii pentru clienţi a Aon plc, activează de 15
ani în ţara noastră şi, în calitate
de broker autorizat, realizează
servicii de brokeraj de asigurări,
consultanţă de management de
risc în domeniul beneficiilor
pentru angajaţi, pentru companii
industriale şi comerciale, pentru
autorităţi publice, asociaţii profesionale, organizaţii nonguvernamentale şi persoane individuale (mai multe detalii pe http://
www.aon.com/default.jsp).
Află mai multe despre Monsanto, accesând: www.monsanto.ro!
Mihaela VASILE

ZIARUL DEKALB
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IPSO Agricultură recomandă trecerea
la irigarea prin picurare
A
pa este o resursă naturală
limitată care afectează în
mod direct calitatea vieţii tuturor speciilor. S-a intensificat cererea de apă din cauza diferiţilor factori: creşterea populaţiei,
nevoia tot mai mare în domeniul
alimentaţiei şi a diverselor industrii. Această nevoie nu este pentru
orice tip de apă ci pentru apa curată, utilizabilă.
Pe lângă combinele şi tractoarele deja consacrate produse de
către John Deere, această marcă
vine în sprijinul fermierilor români - prin intermediul importatorului exclusiv IPSO Agricultură
- şi cu soluţii de micro irigaţii
John Deere Water atât pentru
culturile horticole, cât şi pentru
cultura porumbului.
Fondată în anul 2006 şi prin
achiziţionarea companiilor Roberts Products, Plastro Irrigation
Systems şi T-Systems International, John Deere Water a ajuns
în anul 2008 una dintre cele mai
mari companii de irigaţii din întreaga lume.
Portofoliul de produse asigură
livrarea cu precizie a apei necesare
culturilor prin benzi de picurare,
tuburi de picurare, staţii de filtrare

a apei, micro aspersoare. Tehnologia aplicată asigură exact cantitatea necesară de apă în zona rădăcinii plantei în momentul optim
de irigare.
Acest sistem comparat cu metodele tradiţionale de irigat poate
genera producţii mari cu aceeaşi
cantitate de apă şi nutrienţi sau
chiar mai puţin. Uniformitatea
poate ajunge la 95% din suprafaţa
irigată în comparaţie cu metodele tradiţionale unde poate ajunge
doar la 50-70%.
Un alt avantaj al sistemului de
irigare prin picurare îl constituie
posibilitatea de livrare a fertilizantului direct la rădăcina plantei.
Şi în acest mod se poate realiza o
reducere a costurilor mai ales la
aplicarea azotului care are particularitatea de a leviga, cantitatea
necesară de fertilizant aplicată fiind mai mică.
IPSO Agricultură susţine dezvoltarea durabilă a agriculturii de
precizie la care se adaugă cu succes şi soluţia de irigare prin picurare John Deere Water.

Eficientizarea fertilizării cu îngrăşăminte
solide NPK la cultura de porumb

P

ractica agrotehnică din
România din ultimii ani
în privinţa fertilizării la
porumb s-a axat pe 3 strategii
diferite aplicate în ferme:
• aplicare, prin împrăştiere la
pregătirea patului germinativ,
de cantităţi de nutrienţi NPK
din ce în ce mai reduse, mult
sub cerinţele plantei.
• fertilizarea preponderentă doar
cu AZOT (element nutritiv cel
mai puţin costisitor într-o fertilizare) sau produse NP. S-a
renunţat prin acest tip de fertilizare în primul rând la POTASIU şi s-a redus drastic aplicarea de fosfor. Totodată, acest
tip de fertilizare nu ia în calcul
macroelementele
secundare
(Calciu, Magneziu sau Sulf )
sau microelementele.
• aplicarea îngrăşămintelor complexe pe rând (localizat) odată
cu semănatul în cantităţi mult
diminuate pe baza principiului
că „sunt mai bine utilizate de
către plantă”.
Aceste variante de fertilizare sunt
eficiente în primul rând doar în

privinţa reducerii costurilor, dar
adevărul tehnic este:

CANTITĂŢI REDUSE DE
NPK prin împrăştiere:
Necesarul de nutrienţi pentru
a obţine o producţie anume rămâne constant- prin reducerea
cantităţii de fertilizant aplicat,
efectul va fi unul de reducere a
producţiei.
Aplicarea fertilizanţilor doar
prin împrăştiere, la pregătirea
terenului, va întârzia planta în
dezvoltare (nutrienţi mai greu
solubili-P, K şi mai greu accesibili plantei).
Recomandarea este ca în cazul
fosforului şi potasiului să se realizeze o fertilizare de bază în
toamnă pentru a avea disponibilitatea maximă a nutrienţilor
în primăvară urmând ca nutriţia
cu N, S, Ca, Mg să se realizeze la
semănat şi în vegetaţie.
FERTILIZAREA PREPONDERENTĂ CU AZOT
Se va crea un dezechilibru în
nutriţia plantei: e nevoie şi de

FOSFOR (dezvoltare radiculară), POTASIU (circuitul apei în
plantă), SULF (sinteza proteică), MAGNEZIU (fotosinteza),
CALCIU (rigiditate pereţi celulari şi dezvoltare radiculară).
Va rezulta o plantă bine dezvoltată vegetativ, dar fără rădăcină,
mult mai sensibilă la boli şi mai
predispusă la stresul hidric, deci
cu o producţie limitată chiar dacă
doza de N aplicată a acoperit necesarul.
FERTILIZAREA PE RÂND
Planta va consuma mult mai
uşor şi mai rapid aceste elemente,
dar avantajul este pierdut datorită reducerii cantităţilor aplicate
pe ha.
O teorie agronomică menţionează că, prin acest tip de fertilizare, planta nu se va dezvolta radicular având hrană în apropiere.
Dezavantajul: nu va explora, prin
rădăcină, solul în căutarea de alţi
nutrienţi, dar mai ales de APĂ.
Varianta alternativă acestor tipuri de fertilizare propusă de

firma TIMAC AGRO:
Aplicarea de NPK la pregătirea
patului germinativ (ideal aplicarea de P, K în toamnă) prin împrăştiere urmând ca STARTUL
CULTURII să fie dat de produsul lansat de TIMAC AGRO în
anul 2013- PHYSIOSTART.

ZIARUL DEKALB
Din câmp, în sac DEKALB
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Turul Stației de Procesare a Sămânței de la Sineşti

Cu puţin peste o lună în urmă, Staţia de procesare a sămânţei DEKALB de la Sineşti
finaliza cea de-a treia etapă a unui amplu proces de modernizare. A fost o inaugurare
cu fast a tot ceea ce înseamnă acum facilităţile de la Sineşti, iar o parte a celor mai
importanți colaboratori din vestul țării a fost invitată, la finalul lui noiembrie, să asiste
la procesul tehnologic prin care sămânța lor ajunge din câmp, în sacii DEKALB.

D

eși condițiile meteo au fost destul de vitrege, vizita „vesticilor”
s-a desfășurat conform „socotelii
de acasă” a organizatorilor. A fost mai întâi o scurtă introducere teoretică, unde au
fost prezentate noile achiziții în procesul
de sortare, calibrare, tratare, toate acestea
asigurând cele mai înalte standarde în producerea de sămânță la nivel european. Procesul este aproape în totalitate automatizat,
eliminând astfel orice formă de eroare și
reducând riscul unei accidentări.
Într-un timp record a fost construită o
extindere a turnului de calibrare, care în
prezent, ridică capacitatea de procesare a
Staţiei de Producţie Seminţe de la 1,4 mil
de saci (la începutul anului 2013), la 2,7 mil
saci (ambalaţi la 50.000 boabe/sac).
La intrarea în stație, invitații au primit echipamentul obligatoriu - căști și ochelari de
protecție și s-au grupat în două echipe pentru
a evita orice riscuri cauzate de aglomerare.

Acesta este un îngrăşământ solid
granulat (N, P, S, Ca, Zn) aplicat
ultralocalizat odată cu semănatul, cu efect biostimulator asupra
dezvoltării radiculare.
Prin această variantă combinată
se asigură un start bun 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 căutarea de APĂ şi NUTRIENŢI cu
efect pozitiv în producţia finală.

Cu toate că procesarea sămânței era în plină desfășurare, cu peste un milion de saci
deja pregătiți pentru noul sezon la momentul vizitei, oaspeţii au putut să treacă prin
toate departamentele răspunzătoare pentru
fiecare etapă prin care trece sămânța, pentru a vedea în timp real standardul ridicat
de calitate și sincronizarea dintre fazele
procesării.
La exterior, schimbările aduse de recenta
modernizare și mărire a capacității sunt
prea puțin vizibile, însă echipamentele
implicate în procesul tehnologic au fost
aproape în întregime înlocuite.
Cu cea mai bună colecţie de hibrizi, sub cel
mai inovator brand în domeniul seminţelor,
Monsanto este recunoscută pentru calitatea
seminţelor DEKALB care se evidenţiază
prin performanţa bazată pe stabilitate şi
productivitate, garanţie pentru recolte viitoare sigure şi profitabile!

Ionuț GORON

ZIARUL DEKALB
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Chemarea „de la Brad”

Născut cu agricultura în sânge
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L

-a atras tradiţia Liceului „Ion Ionescu de la Brad”
din localitatea Horia, jud. Neamţ, chiar dacă e
vasluian prin naştere, şi, de atunci face agricultură,
instituind el însuşi o tradiţie în familia sa. Dumitru
Andronache (50 de ani) a absolvit ca şef de promoţie

„Asta mi-a plăcut, asta am făcut”, spune Dumitru Andronache, deşi recunoaşte că, undeva în
sufletul lui, a existat dorinţa de a
deveni medic naturist.

După ce a terminat facultatea, 14 ani a fost şef de ferma la
IAS Bârlad. Apoi, alţi şase ani
i-a petrecut ca Director Tehnic la
Agrocomplex Bârlad (în secţiunea
agricultură privată).

Acum îl găsim pe inginer la
ferma vasluiană II Andronache
C.G. din localitatea Pochidia. A
fost înfiinţată în 2006 cu două
tractoare U 650 pe 50 ha proprietate şi 200 arendate. Între timp,
a accesat fonduri europene şi a
mai achiziţionat un tractor şi mai
performant şi o combină Class.
Acum lucrează 580 ha cu 3 angajaţi şi în viitorul apropiat se gândeşte să investească într-un siloz
pentru depozitat cereale, tot prin
accesarea unor fonduri europene.
Că veni vorba de tractoare...
Îşi aminteşte cu plăcere, acum, în
prag de Crăciun, cum s-a dus tocmai până în Finlanda să-şi ridice
„cadoul” pe care Moş Crăciun i-l
pregătise: un tractor. Se întâmpla
în 2006.
Anul acesta nu are planuri speciale de Craciun, ci doar să stea în
tihnă, alături de familie. Iar de la

Facultatea de Agricultură din cadrul Universităţii de
Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de
la Brad”, în 1986. S-a căsătorit tot cu o absolventă „de la
Brad”, Cornelia Georgeta şi împreună au un fiu care este
şi el deţinător de diplomă de la USAMV „de la Brad”, în

anul care vine îşi doreşte să-i aducă şi un pic de timp pentru pasiunile sale: pescuitul şi vânătoarea.

DEKALB
face diferenţa

Fiind agronom de-o viaţă, Dumitru Andronache se gândeşte şi
la valorificarea cât mai eficientă a
resurselor naturale şi ne-a mărturisit că, deşi a aplicat tehnologia
clasică în ferma sa, pe viitor a decis să încerce şi lucrările minime
pentru o mai bună conservare a
apei în sol.

În 2013 a avut în asolament la
Pochidia 150 ha de porumb (dintre care 75 cu hibrizi DEKALB),
rapiţă numai DEKALB (tot 150
ha), grâu – 180 ha şi floarea soarelui, 100 ha.
„Am scos 11.6 t/ha la DKC
4490, la o umiditate de 16%, producţiile normale prin zonă fiind
între 8-10 t/ha”, spune fermierul, cu mândrie. Şi mai adaugă
un amănunt: „folosim produsele
DEKALB de când au intrat pe
piaţă. Am auzit de ele la simpozioane şi de la reprezentantul zonal Monsanto. Nu-i deloc greu
să-ţi dai seama de diferenţa faţă
de produsele concurente fiindcă
DEKALB dă cele mai bune rezultate vizibile pentru această zonă”.

prezent fiind masterand la Iaşi, dar lucrează în paralel la
o firmă cu produse pentru protecţia plantelor.
Dar, să revenim la povestea inginerului nostru
agronom...

Culturile care i-au adus cea mai
mare satisfacţie: porumbul şi rapiţa deoarece sunt uşor de valorificat. „Rapiţa are preţ, iar porumbul, producţii ridicate”. La rapiţă
a scos anul acesta 2800 kg/ha la
Excellium, iar în 2008 şi 2011 un
maxim de 3500 la Exagone. Chiar
dacă porumbul nu a avut preţ rentabil pentru producţiile realizate
din anul pe care-l încheiem în
curând, ing. Andronache tot nu
se plânge.
Pentru sezonul agricol 20132014, la ferma II Andronache
C.G. au fost semănate 150 ha cu
rapiţă Extec şi Extorm, iar pentru
porumb va folosi hibrizii DKC
4490 şi DKC 4590.

După terminarea facultății, cu entuziasm și
un tractor U650 a încercat să dea formă și
fond celor 8 ha ale părinților, ajunse acum
exploatație care însumează în prezent 500
de ha. „Toţi banii obținuți au fost investiți,
an de an. Nu mi-am permis în perioadă
această mai nimic (...) totul a fost investit din
dorința de a mări exploatația și profitul”, ne
mărturisește fermierul.

În privința planurilor de viitor, agricultorul spune că va rămâne la cultura vegetală
și că are în plan să investească în irigații„acest lucru mă va ajuta să diversific culturile,
să securizez cumva producțiile și să diminuez riscurile climatice”, ne povestește ing.
Mariciuc.

Inginerul Dumitru Andronache şi-a propus ca pe viitor să doteze ferma cu utilaje performante
aşa încât efectuarea lucrărilor să
aibă loc în timp cât mai scurt, să
reducă numărul de treceri şi consumul de carburant.

Din rațiuni comerciale, structura de culturi,
ca în multe alte exploatații din zonă, este
una clasică și la Cereal Agromas. Porumbul,
grâul, soia și rapița fiind culturile nelipsite
din rotație.

Fermierilor le recomandă să
respecte rotaţia culturilor şi să
combată eficient buruienile, prin
utilizarea erbicidelor de ultimă
generaţie, fiindcă „dacă faci tehnologie, faci şi producţii ridicate”!

La Răuşeni, DEKALB
are exclusivitate!

Ponderea în asolament e reprezentată
de porumb. Din cele 500 ha, cca. 300 ha
sunt cultivate cu porumb. Fermierul cultivă DEKALB din anul 2011. „(…) în acel
an, hibridul DKC 4590 a umplut buncărele
şi m-a convins definitiv. Chiar şi în condiţiile
vitrege ale lui 2012, acest hibrid a confirmat.”,
a subliniat interlocutorul nostru.

Graţian BUȚINCU

Fiecare zi în care porumbul concurează cu buruienile reprezintă un stres care se răsfrânge ulterior asupra recoltei. Chiar dacă recolta se formează efectiv după atingerea maturităţii fiziologice, aceasta este determinată încă din primele faze de vegetaţie, iar orice factor de stres ce intervine în această perioadă are efect negativ asupra producţiei.

Efectul erbicidului Callam asupra
buruienilor greu de combătut:

B

otoşăneanul Florin Marciuc (39 ani) a îmbrățișat meseria de agronom fără a lua în calcul nici o altă opțiune. Fiu, get-beget, al satului Răuşeni din județul Botoșani, a
absolvit cursurile Facultății de Agricultură din cadrul USAMV „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, în anul 2002. Ne spune cu mândrie că: „M-am născut și am crescut la sat,
părinții mei au fost profesori la școala din Răuşeni. Așadar, legătura mea cu satul și comunitatea a fost întotdeauna strânsă, iar pentru că <Agricultura = cultură cu prefix
la țară>, nu mă puteam gândi la o altă profesie”.

După mărirea suprafeței cultivate, parcul
de mașini și utilaje (tractoare cu toate agregatele necesare) îl reprezintă punctul de
maxim interes în ceea ce privesc investițiile.
„În prezent, dotările din fermă asigură o bună
desfășurare a activității cu toate că, ar fi bine
să avem și o combină nouă”.

Noutăţile BASF în protecţia culturii de porumb

Din aceste considerente se impune o erbicidare preemergentă care are rolul de a
suprima competiţia buruienilor.
Produsul Frontier® Forte de la compania
BASF este foarte eficient utilizat în preemergenţă împotriva buruienilor monocotiledonate, dar şi a unor dicotiledonate.
Frontier® Forte are o acţiune sistemică, buruienile în curs de germinare absorb
substanţa activă - dimetenamid – P - prin
coleoptil, doza recomandată fiind în funcţie
de conţinutul de humus din sol, de la 0,8l/
ha până la 1,4l/ha.
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. În primăverile
cu suficientă umiditate în sol se recomandă
aplicarea erbicidului imediat după semănat,
înainte de răsărirea plantelor cultivate şi/
sau buruienilor.
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Efectul maxim al erbicidului Frontier®
Forte poate fi atins în intervalul de 7-10
zile de la aplicare. Produsul este solubilizat
în stratul superficial de sol prin intermediul
precipitaţiilor sau al apei de irigaţie (1015 l/m2).
Din 2014 BASF vine în completarea portofoliului de produse cu erbicidul postemergent
Callam®, pe bază de tritosulforon 12,5% şi
dicamba 60%, recomandat împotriva dicotiledonatelor anuale şi perene. Callam® se
aplică în doză de 0,3 – 0,4 l/ha + 1l/ha adjuvant până în faza de 4-6 frunze ale culturii de
porumb, iar buruienile trebuie să fie în stadiul
timpuriu de dezvoltare, cele anuale 2-4 frunze, iar cele perene maxim 10 cm.
În spectrul de combatere sunt incluse şi buruieni greu de combătut, cum ar fi: ştirul, loboda, iarba roşie, zârna, susaiul, trei fraţi pătaţi,
troscotul, turiţa, hrişca urcătoare, muştarul
sălbatic, cornuţii, rocoina, volbura, pălămida.

În 2014, cele 300 ha vor fi cultivate doar
cu sămânță certificată DEKALB; decizia
nefiind prea greu de luat, deoarece fermie-

rul s-a inspirat din experiența anterioară și
din rezultatele obținute în loturile tehnice
înființate pentru Monsanto România în ca-

drul fermei din Răuşeni. Printre hibrizii ce
vor fi cultivați, se numără DKC 4590, DKC
4608, DKC 4717 și, nu în ultimul rând,

DKC 4795.

La întrebarea: ce ne face diferiţi faţă de
concurenţă? răspunsul fermierului nu a
întârziat: „sporul de producţie face diferenţa;
în aceleaşi condiţii de cultură, am obţinut la
hibrizii DEKALB producţii de cca. 1,5 tone
peste cei de la alte companii”.

Cu toate că este deschis la noile tehnologii, din motive de infrastructură, fermierul
aplică încă tehnologia clasică, atât în cazul
porumbului, cât și pentru celelalte culturi.
Totul începe cu arătura, iar pregătirea patului germinativ se face cu combinatorul. La
Răușeni, semănatul porumului se desfășoară
pe parcursul primei jumătăți a lunii aprilie, cu densități de până la 70.000 boabe/
ha. Nu se ratează niciodată fertilizarea de
bază și cea starter, cu îngrășăminte complexe granulate de tipul N:P:K și, dacă vremea
o permite, fermierul plusează cu fertilizări
faziale pe bază de azot și îngrășăminte foliare. Controlul buruienilor îl face atât prin
erbicidări pre-emergente, cât și post-emergente. Deoarece există diferențe între sole,
tehnologiile sunt adaptate pentru fiecare
parcelă. De aceea și controlul buruienilor se
face după necesități: de la o singură aplicare pre-emergentă, la erbicidări în postemergență, însoțite de prașile.
Un secret pe care inginerul de la Cereal
Agromas îl face sub formă de recomandare
către colegii care lucrează pământul: pentru a ajunge la 14 tone boabe (producție
obținută cu hibridul DKC 4590 în acest
an), trebuie respectate cu rigurozitate verigile tehnologice din cultura porumbului,
chiar dacă mulți consideră că este o cultură
ușoară.

Pasiunea, seriozitatea și, nu în ultimul rând,
munca îl recomandă pe ing. Florin Marciuc
ca fiind un tânăr fermier de succes și, poate,
un model pentru alții.
Mariana ENACHE

ZIARUL DEKALB
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Rostul grânelor în datini

Stimularea fertilităţii

Colindatul a avut şi încă îşi mai
păstrează simbolistica, aproape
ritualică, de stimulare a fertilităţii
solului, a fecundităţii oamenilor,
de iniţiere a tinerilor...
Prin gospodăriile din Ardeal (dar
zona nu contează; obiceiurile sunt
mai mult sau mai puţin aceleaşi
oriunde vă veţi afla din punct de
vedere geografic în ţara noastră),
colindătorii erau aşteptaţi, cu
bucurie, în faţa porţilor deschise. Stăpânii îi invitau în casă şi îi
omeneau cu nuci, mere, cârnaţi,
prune uscate, colăcei şi turte de
porumb sau dovleac.
Aceste alimente şi fructe simbolizau soarele şi luna, universul,
fertilitatea şi fecunditatea, semne bune pentru anul ce urma. La
plecarea spre o nouă casă ce urma
să fie colindată, asupra urătorilor
se arunca cu boabe de porumb şi
grâu pentru a rodi câmpul.

Pomul de Crăciun

Este una dintre marile bucurii ale
copiilor, dar în acelaşi timp simbol
al reînnoirii anului. În satele de
demult, bradul se împodobea cu
mere, nuci, poame fripte (precursoarele chivernisitelor ghirlande
de acum) sau floricele din porumb
înşirate pe aţă sau lână.
În dimineaţa primei zile de Crăciun, înainte de a merge la biserică, se făcea pomenirea morţilor.
Biserica se ruga, oamenii aduceau
pe mese brânză, lumânări, mere,
nuci şi... o farfurie cu borandău.
Borandăul se face în vestul ţării,
la Almaj, din carne tocată cu făină de porumb şi griş. „Se pune jar
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vremea când în fiecare se
trezesc amintirile cele mai
puternice din copilăria
petrecută în mirajul poveştii lui
Moş Crăciun. E vremea când,
chiar şi prinşi în vâltoarea vieţii
de zi cu zi, chiar şi în preajma
gadget-urilor electronice din ce
în ce mai sofisticate, undeva, din
adâncul memoriei, încep să se
audă colinde... E vremea când ne
dorim să mai fim, măcar puţin,
copii. E vremea când ne întoarcem la cele din moşi-strămoşi...
Poate cea mai expresivă formă
de redare a complexităţii sentimentelor şi a gândurilor, a
impresiilor pe care le provoacă
natura asupra omului se regăşeste în creaţia populară, la care
a contribuit şi credinţa creştină
a românilor. Iar cea mai bogată
zestre de datini şi obiceiuri se leagă de sărbătorile de iarnă: Sfântul Nicolae, Crăciunul, Anul Nou,
Bobotează, Sfântul Ion.
Şi cum românul a fost agricultor „de când îi lumea” - vorba lui Ghiţă din celebrele reclame ale unei
cunoscute companii de telefonie mobilă -, vom regăsi prezenţa grânelor în aproape toate urăturile pe
care şi le fac oamenii de sărbători.

şi tămâie pe vătrai, pomenindu-se
morţii din casă, ca ofrandă pentru
sufletele lor. După această pregătire, se pun pe o farfurie din bucatele pomenite şi se duc la prieteni,
neamuri şi familii sărace. Acestea
se numesc moşi”.
Tot prin Transilvania, se obişnuia
ca în noaptea de Crăciun, la un
anumit semn al diacului, mirenii
să arunce cu boabe de porumb
strigând: „Rod în cucuruzi!”. Se
pare că aceasta datină este o transformare a unui obicei din Polonia,
unde se foloseau boabe de ovăz.
În alte zone ale ţării, cel mai bătrân
membru al familiei aruncă în faţa
colindătorilor boabe de grâu şi de
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porumb. Înţelepţii satului spun că,
dacă boabele peste care au trecut colindătorii vor fi date găinilor, acestea
vor fi spornice la ouat. De asemenea,
există credinţa că vor avea o recoltă
foarte bună în anul următor dacă
amestecau sămânţa rânduită pentru
brazdă, cu boabele folosite în Ajun,
la primirea colindătorilor.

Când vrei să ştii ce
aduce Anul...

Între Crăciun şi Anul Nou, se umblă cu Pluguşorul, un obicei străvechi al poporului român, legat
şi el de fertilitatea solului. Copiii
cântă colinde, le sorcovesc pe gazde urându-le noroc şi sănătate.
Pe la unii almăjeni, se obişnuia ca
vârstnica familiei să înşire pe masă
mai multe farfurii sub care se puneau diverse: oglindă, piaptăn, cărbune, ruj, bani, inel, mămăligă, carte, boabe şi/sau ştiulete de porumb,
lână, foarfecă... Tinerii întorceau,
rând pe rând, farfuriile şi, funcţie de
ceea ce descopereau, aflau cum le va
fi ursitul sau ursita; dacă găseau cărbune, era negru, urât; dacă era oglinda – frumos era ursitul sau ursita (...)
mămăliga - moale, nătăfleţ; carte –
deştept; (...) porumb – agricultor;

foarfecă – croitor...
Ridicarea farfuriilor aveau loc de
atâtea ori câţi tineri se aflau, finalul
fiind întotdeauna o bunăvoie şi un
amuzament colectiv. Râdeau unii
de alţii, se distrau, iar bătrânii avertizau că unora dintre ei chiar aşa li
se întâmpla cum a „prezis” farfuria.
Un obicei pe care îl găsim mai pretutindeni la români este calendarul
cepei din noaptea de 31 decembrie.
Se despică o ceapă în două, apoi se
desprind 12 fâşii, câte luni în an. Pe
fiecare bucată se presară sare şi se
lasă până a doua zi, când se citeşte
calendarul: sare uscată, înseamnă
lună secetoasă; sare topită, lună
ploioasă. Era o modalitate prin care
gospodarii încercau să afle cum va
fi vremea, ca să ştie cum să-şi organizeze muncile la câmp.
Între Crăciun şi Anul Nou se
obişnuia îndeplinirea numeroaselor rituri pentru roadele câmpului.
Proba tăciunilor aprinşi ori a calendarului de ceapă este însoţită, adesea, de verificări mai convingătoare,
cum ar fi încercarea puterii germinaţiei a diferitelor soiuri de plante.
Prin părţile Moldovei, se mai punea în colţurile unui ştergar grâu,
porumb, fasole, iar cineva legat la

Solicitaţi
reprezentanţilor
zonali Monsanto
Catalogul de
porumb DEKALB!

ochi atingea unul dintre colţuri.
Despre planta a căror boabe se punea mâna mai întâi, se spunea că
va fi cea mai rodnică în anul care
era pe cale să se înnoiască. În Ajun
de An Nou, prin unele gospodării moldoveneşti, stăpânul casei
se aşează în uşă cu mâinile făcute
căuş, aruncă în sus grâne de tot
felul, cu credinţa că acelea ce-i vor
cădea înapoi în palmă, îi vor aduce
în noul an un rod îmbelşugat.

Prezenţa în
contemporaneitate

Pe alocuri distorsionate din pricina anilor, adaptate la vremuri,
cum-necum, colindele au ţinut
mereu pasul cu lumea şi au fost
predate, precum ştafeta, de la o
generaţie la alta.
La o simplă căutare pe net, am
găsit pe o pagină a românilor din
străinătate (să fie oare doru de casă
sau nostalgia locurilor de unde au
plecat?!) un colind, contemporan,
mai... altfel.

Colinda nevinovată

Primiţi cu bine aceste glume
Şi colinzi nevinovate
De la strămoşii noştri lăsate.
Vă poftim după obiceiul vechiu
Trei vase pline cu curechiu
Şi un vas cu moară acră
Care îndreaptă riga stricată.
Cămara să vă fie plină
De carne de porc, brânză şi slănină.
Cosarele cu porumb sănătos
Hambarele cu grâu frumos.
Găinile să vă facă ouă multe,
Nutreţ să aveţi pentru vite cornute.
Otavă multă pentru oi
Iar pentru cai ovăz, trifoi...
Nu ştim cine este ghidușul autor
al urărilor de mai sus, dar nici că-i
asta vreo problemă. Observăm
însă că şi după mii de ani, porumbul încă îşi mai are rostul!
Luana NĂSTASE
Obiceiuri, datini şi credinţe româneşti în
perioada sărbătorilor de iarnă – Almaj, prof.
Pavel Panduru; „Ghidul sărbătorilor româneşti”, Irina Nicolau;
„Obiceiurile agrare - o dominantă a culturii
populare din Moldova”, Ion H. Ciubotaru,
Silvia Ciubotaru.

