Noua genetică recomandă densităţi mărite la porumb
Una dintre revoluţiile importante
în ceea ce priveşte maximizarea
producţiilor a fost trecerea de la soiurile
de porumb la hibrizi, aceştia din urmă
dovedindu-se o alegere mai înţeleaptă.
De asemenea, trebuie vorbit despre o
intensiﬁcare a tehnologiei de cultivare
a porumbului şi, inevitabil, ajungem

la mărirea densităţii. În tehnologia
porumbului, în afară de practicile simple
de mărire a densităţii, există şi alte
tehnologii, cum ar ﬁ twin rows şi narrow
rows, însă pentru mărirea densităţii
trebuie avuţi în vedere următorii factori:
umiditatea, fertilitatea solului
şi hibridul cultivat. ( pag. 7)
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Conceptul Clearﬁeld la rapiţă
Am intrat în cel de-al patrulea an
în care compania Monsanto
comercializează cu succes rapiţa
Clearﬁeld în România, ﬁind lider
de piaţă. (…) Beneﬁciile acestei
tehnologii, cât şi modalităţile de
control al samulastrei CL imediat după
recoltare le găsiţi şi pe site
http://www.dekalb.ro/rapita/
biblioteca-agronomica/conceptulclearﬁeld-la-rapita, dar şi în pagina 4.

Intraţi pe www.dekalb.ro!
De curând, Monsanto a lansat
site-ul prin intermediul căruia să
faciliteze accesul la informaţiile
despre produsele pe care le are în
portofoliu în România şi marca sub
care sunt comercializate acestea:
www.dekalb.ro
Platforma online www.dekalb.ro se
prezintă într-o formă graﬁcă modernă
şi are o structură uşor de utilizat de
către orice vizitator, ﬁe mai avizat
într-ale tehnicii moderne, ﬁe mai puţin.
Prin intermediul acestei noi forme de
comunicare directă şi mai rapidă cu
actualii şi potenţialii parteneri, oferim
informaţii referitoare la produsele
DEKALB – porumb şi rapiţă (catalog
de produse); informaţii agronomice
pentru cele două culturi (biblioteca
agronomică) ştiri şi evenimente din

viaţa companiei Monsanto; datele de
contact ale reprezentanţilor noştri
zonali, dar şi arhiva electronică a ziarului
DEKALB.
Site-ul vine în întâmpinarea utilizatorilor
cu o funcţie nouă, de ﬁltrare a
portofoliului de produse recomandate
pentru ﬁecare judeţ din ţară. Această
funcţie ajută la identiﬁcarea mai uşoară
a hibrizilor DEKALB care se pretează
ﬁecărei zone în parte. De asemenea,
site-ul oferă şi posibilitatea de a
ﬁltra portfoliul în funcţie de grupa de
maturitate a hibrizilor.
www.dekalb.ro se doreşte a ﬁ o
platformă de comunicare cu fermierii, iar
prin intermediul celor două formulare de
contact, vizitatorii pot solicita informaţii
referitoare la produse sau la tehnologiile
recomandate de DEKALB.
Daniel STANCIU

Seamănă-ţi succesul cu DEKALB; e doar la un click distanţă!

Sămânţa certiﬁcată
protejează investiţia
Deviza pe care ne-am autoimpus-o
este “Controlul calităţii din câmp până
la sacul cu produs ﬁnit”. La Monsanto,
calitatea seminţelor este prioritară.
Începe prin urmărirea loturilor
semincere în câmp şi se încheie atunci
când fermierul se declară mulţumit
de producţiile obţinute. Suntem
interesaţi de calitate şi nu ne referim
doar la cea genetică - care este deja
recunoscută de toată lumea - ci şi la
calitatea produsului ﬁnit pe care îl
punem pe piaţă. (Pag. 6)

Monsanto scurtează drumul
de la câmp la farfurie
Compania Monsanto şi-a reorientat
politica de business “direct către
consumatorul ﬁnal şi obiceiurile sale
de consum”, o primă exempliﬁcare
ﬁind Festivalul Mămăligii. (…) Secretul
unei mămăligi gustoase stă în
mălaiul de calitate. Mălai de calitate,
înseamnă porumb sănătos, pe care-l
regăsiţi din acest an în portofoliul
DEKALB: hibridul de porumb sticlos
DKC 3415. (Pag. 5)
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Avantajele erbicidului
Roundup Energy
Cum nici un an nu seamănă
cu altul, putem spune că
2015, într -o oarecare măsură
poate ridica unele probleme.
Particularitatea lui 2015 are,
în principiu, două cauze:
culturile de toamnă (mai ales
rapiţa care, din cauza lipsei
de apă, a răsărit în octombrie
şi, până la intrarea în iarnă,
nu a crescut suﬁcient cât să îi
asigure trecerea peste iarnă
temperaturile negative
extreme (-20 şi chiar -250oC în
perioada revelionului).
Ce a lăsat în urmă campania
de toamnă 2014?

În primul rând, suprafeţe mari de
rapiţă reînsămânţată în multe cazuri,
din cauza răsăririi neuniforme sau a
dăunătorilor.

Recomandări pentru
reînsămânţare

În acest caz, mărim doza de apă până
la 200-250 l/ha şi creştem la 2,5 l
cantitatea de Roundup Energy.
Roundup va distruge ce este verde,
iar pelicula de pre-emergent va
împiedica dezvoltarea seminţelor de
buruieni.

●

●

Avem trei mari culturi pretabile
pentru reînsămânţare:
leguminoasele (mazăre, fasole, soia),
oleaginoasele şi porumbul. În funcţie
de tipul de tehnologie folosit în
lucrarea solului, putem distruge
rapiţa în baza unor soluţii pe care le
recomandăm.
Dacă vreţi să eliminaţi rapiţa şi să
puneţi leguminoase, vă recomandăm
să semănaţi direct; urmând să
distrugeţi rapiţa ulterior, cu Roundup
Energy 2 l/ha la 1-2 zile (100-120 l apă
pe ha). Dacă, pe lângă Roundup
Energy, vreţi şi un alt erbicid
pelicular, introduceţi în tancul de
erbicidat un pre-emergent pelicular
care va controla buruienile
nerăsărite.

În unele zone extinse din est,
nord-est şi nord (aproximativ toată
Moldova) dar şi altele din Argeș,
Teleorman au fost câmpuri întinse
unde densitatea şi stadiul de
dezvoltare al plantelor nu justiﬁca
păstrarea lor din punct de vedere
economic! În acest sens, 15 plante/m2
relativ uniform repartizate pe
unitatea de suprafaţă ar putea ﬁ
considerate limita minimă care să
recomande păstrarea culturii. Sub
aceasta, cultura trebuie
reînsămânţată.

Dacă semănaţi porumb și ﬂoarea
soarelui, principiul este acelaşi, cu
menţiunea că aici avem un spectru
mai mare de produse pre-emergente
cu care putem amesteca Roundup
Energy.
Dacă mai trebuie “aşezat” terenul
înainte de semănat, puteţi aplica
Roundup Energy (ca să distrugeţi ce
este verde), aşteptaţi 1 zi respectiv 4
zile, apoi puteţi semăna direct sau cu
o lucrare premergătoare
(combinator; mai rar disc); sau să
semănaţi urmând să daţi Roundup
Energy în primele 3 zile singur sau în

amestec cu alte produse peliculare.

cazul Roundup clasic 360 g/l.

Din păcate, au existat destule
suprafeţe unde excesul de apă a fost
atât de mare, încât nu se putea lucra.
În aceste zone de luncă sau bălţi,
campania va ﬁ întârziată, buruienile
mai mari şi mai rezistente
(descrierea corespunde, în general,
jumătăţii lunii aprilie).

Se poate aplica la temperaturi de
peste 20° C surfactantul ﬁind
încorporat, translocarea celor 450 g /l
făcându-se garantat. Datorită noii
formule, e nevoie doar de o oră pentru
ca planta să absoarbă o cantitate
suﬁcientă de substanţă activă. O
ploaie de 10 l/m2 nu va reduce eﬁcienţa
erbicidului.

În aceste cazuri, aplicaţi o doză de
Roundup Energy, iar apoi în 1-4 zile
funcţie de buruienile vizate, puteţi
semăna direct sau semănaţi şi
aplicaţi Roundup Energy singur ori în
tandem cu alt produs pelicular.
Avantajele acestui produs constau în
faptul că la numai o zi de la aplicare,
se poare lucra mecanic în cazul
burienilor anuale, iar la doar 4 zile în
cazul celor perene, faţă de 15 zile în

Toate acestea sunt posibile datorită
cantităţii de substanţă activă (450 g/l)
şi a tehnologiei Transorb care face ca
stomatele să nu simtă agresiunea din
partea produsului. La produsele
clasice pe bază de glifosat, planta
simte arsura şi încearcă să se
protejeze închizând rapid stomatele.
De aceea, recomandăm utilizarea lui
Roundup Energy, deoarece, folosit
corect, aduce avantaje superioare
(versatilitate şi efect garantat)!

Bogdan SOARE
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Rapiţa - o pată de culoare în fermă!
Rapiţa este o plantă originară din bazinul
mediteraneean cu multiple utilizări în Evul
Mediu, în zona Europei Centrale și de Nord.
Uleiul obţinut din seminţele acesteia a fost
utilizat încă din cele mai vechi timpuri în
alimentaţia omului, dar și ca sursă de iluminat.
În prezent, rapiţa ocupă un loc important în economia
mondială ca sursă de uleiuri vegetale, ﬁind utilizată atât
în alimentaţie, cât şi în industrie.
După soia și alunele de pământ, suprafeţele de rapiţă
în agricultura modernă ocupă locul trei în lume. La
nivel european, suprafeţele au oscilat considerabil
în ultima perioadă (2011-2013), anul trecut ﬁind în
ușoară descreștere ajungând la 7.9 mil ha. Ţările mari
cultivatoare de rapiţă sunt: Franţa, Germania, Ucraina,
Polonia,Marea Britanie şi România.

Dinamica suprafețelor la rapiță în România
625334

457155

462358

444000

369489
293494

mii/ha

În Romania trendul este același ca în UE.
Dacă ne referim strict la 2014, suprafaţa însămânţată
este în scădere faţă de anul precedent (respectiv 446 mii
ha din care 34 mii cu rapiţă Clearﬁeld, reprezentând 7.6%,
în creștere cu un procent faţă de anul 2013 (6.3%).

Condiţiile climatice din ultimii ani, au
fost favorabile în România pentru
o dezvoltare adecvată. Regimul de
precipitaţii înregistrat în toamna
lui 2014, dar și în cea dinainte s-au
încadrat în optimul necesar unei
răsăriri uniforme și unei bune
dezvoltări până la intrarea în iarnă.
Când vorbim strict de condiţiile anului
2014, sunt zone în care în toamnă,
deși a fost posibilă o pregătire
optimă și în timp util a terenurilor
destinate acestei culturi, rapiţa nu
a găsit suﬁciente condiţii prielnice
de dezvoltare, cum este cazul zonei
de est a ţării și unele zone din
Transilvania.
În vest şi sud, unde condiţiile au fost
favorabile, răsărirea a fost uniformă,
cu o dezvoltare normală, iar cultura
a intrat în iarnă bine crescută (6-12
frunze).
Când vorbim despre dăunători,
problemele cele mai mari ne-am ﬁ
așteptat să le ﬁ provocat un dăunător
speciﬁc culturii, însă în toamna
trecută şoarecele de câmp (Microtus
arvalis) s-a dovedit a ﬁ cel mai
păgubitor, forţând câţiva fermieri să
întoarcă rapiţa.
Din punct de vedere meteorologic,
iarna a fost una normală, cu
precipitaţii mixte de ploaie și zăpadă.
Temperaturile scăzute de la sfârșitul
lunii decembrie și începutul lunii
ianuarie nu au provocat pierderi,
deoarece stratul de zăpadă a
fost consistent peste cultură și a
protejat-o. Până la acest moment, nu
s-a semnalat un număr semniﬁcativ
de pierderi peste iarnă.

2009

Atenţie la dăunatori
Să nu neglijăm temperaturile în
creștere din ultima perioadă care
favorizează apariţia dăunătorilor!
Urmăriţi alertele de pe site-ul DEKALB
(www.dekalb.ro)!

Cum facem restartul
culturii?

2010

2011

2012

Noutăţile sezonului
Pentru că ne place să vă aducem
NOUTĂŢI, anul acesta am îmbogăţit
portofoliul DEKALB cu 3 hibrizi
convenţionali de rapiţă.
DK EXPRIT – hibrid semi-timpuriu cu
un potenţial de producţie ridicat.
În toamnă, are o dezvoltare foarte
bună, poate ﬁ semănat mai târziu, la
fel ca și Expower. Rozeta este înaltă,
creaţă, culoarea frunzelor ﬁind
verde-albăstrui. În primăvară,
restartul are loc devreme, înﬂorirea
timpurie, talia este mediu-înaltă

●

2014

și ramiﬁcă din treimea inferioară a
tulpinii. Prezintă toleranţă la
scuturare și principalele boli întâlnite
în cultura de rapiţă.
Atinge potenţialul maxim de producţie
în condiţii de tehnologie medieintensivă, pe soluri cu o fertilitate
ridicată. Rezultatele cele mai bune se
obţin la densităţi de 40-45 pl/m2.

Iarna blândă din unele zone sau
temperaturile din ce în ce mai
crescute, au favorizat restartul
culturii de rapiţă.
Pentru a ne da seama dacă s-a produs
restartul la cultura din câmp, puteţi
face un sondaj secţionând plantele.
Dacă mugurele vegetativ este alungit
la mai mult de 25% din plante,
atunci s-a produs restartul. Din acel
moment, observând plantele pornite
în vegetaţie, puteţi evalua densitatea
din primăvară și puteţi
constata dacă au fost pierderi peste
iarnă sau nu.

2013

În toamnă, are o dezvoltare bună, iar
în primăvară restartul se produce
timpuriu, înﬂorirea ﬁind semitimpurie. Caracteristic acestui hibrid
este valoriﬁcarea spaţiului printr-o
ramiﬁcare bogată care pornește din
treimea inferioară.

● DK EXODUS – hibrid semi-tardiv, cu
producţii superioare.

Este un hibrid care răspunde
foarte bine la condiţiile intensive de
cultură. Prezintă toleranţă la
scuturare și principalele boli întâlnite
în cultura de rapiţă. Rezultatele cele
mai bune se obţin la densităţi cuprinse
între 40-45 pl/m2.

În toamnă, prezintă o dezvoltare
rapidă, rozeta acoperă bine solul. În
primăvară, pornește mai tardiv în
vegetaţie; poate ﬁ un avantaj în
primăverile cu brume târzii. Este un
hibrid cu talie înaltă, ramiﬁcarea
pornind din treimea inferioară.
Înﬂorirea se produce mediu-tardiv.
Răspunde foarte bine la fertilizare şi
preferă solurile fertile. Densităţile
recomandate sunt între 30-45 pl/m2.
● DK EXCEPTION – hibrid semi-timpuriu
cu un pachet genetic promiţător.

Cătălina LUPU
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Conceptul Clearﬁeld la rapiţă
Am intrat în cel de-al
patrulea an în care compania
Monsanto comercializează
cu succes rapiţa Clearﬁeld în
România, ﬁind lider de piaţă.
Asta dovedeşte că Dvs,
fermierii, aţi adoptat cu
încredere acest agrosistem
şi v-aţi convins de avantajele
pe care le aduce fermei Dvs.
Pentru aceasta vă
mulţumim!

Beneﬁciile acestei tehnologii sunt
descrise în documentul pe care îl
găsiţi pe site-ul DEKALB: http://www.
dekalb.ro/rapita/bibliotecaagronomica/conceptul-clearﬁeld-larapita
Ca orice tehnologie nouă, stârneşte,
pe lângă interes, şi curiozitate. Una
dintre întrebările frecvente primite
din partea Dvs este cea referitoare
la controlul samulastrei de rapiţă
Clearﬁeld.

Bune practici de administrare durabilă a sistemului
Clearﬁeld® pentru rapiţă în rotaţia culturilor
 Utilizaţi erbicide cu moduri
diferite de acţiune; nu utilizaţi
exclusiv erbicide din grupa B
(HRAC)
 Utilizaţi măsuri agrotehnice:
rotaţia culturilor, pregătirea
patului germinativ, etc.
 Combateţi samulastra cu
erbicide eﬁciente
 Utilizaţi erbicide diferite
odată cu rotaţia culturilor

 Stimulaţi răsărirea
samulastrei
de rapiţă
 Distrugeţi
samulastra
prin metode
mecanice
sau chimice

De la început, subliniem că trebuie
să integrăm controlul samulastrei
în strategia de combatere/control a
buruienilor din fermă.
Metodele pe care le recomandăm,
împreună cu BASF, sunt, în primul rând
preventive, pentru a micşora şansele
dezvoltării unei populaţii mari de
samulastră după recoltare. Pentru
aceasta, vă sfătuim să semănaţi doar
hibrizi Clearﬁeld (CL) toleranţi la
scuturare (portofoliul DEKALB).

Primul
Pas

 Însuşiţi-vă bunele practici de
administrare durabilă a sistemului
Clearﬁeld® pentru rapiţă
 Alegeţi hibrizi de rapiţă
adaptaţi condiţiilor locale
 Curăţaţi de seminţe
rezervorul echipamentului
de semănat
 Identiﬁcaţi solele semănate
cu hibrizi Clearﬁeld®

Înainte de
semănat
P
Pen
tru
Pentru
următoarea
cultură şi pentru
rotaţia culturilor
După recoltare
şi în perioada
până la înﬁinţarea
culturii următoare

mpul
În timpul
atului
semănatului
În momentul
răsăririi rapiţei

 Monitorizaţi
procesul de
creştere a plantelor

În momentul
tu
ull
uluii
ulu
tratamentului

La recoltare
Pe parcursul
dezvoltării culturii

După
tratament

 Reduceţi pierderile la
recoltare (prin folosirea
de echipamente speciﬁce,
bine reglate şi bine
întreţinute)

 Trataţi cu erbicidul
Cleranda® numai
hibrizii Clearﬁeld®
 Erbicidaţi buruienile
tinere atunci
când majoritatea
buruienilor au atins
stadiul de 3 frunze

 Curăţaţi echipamentul
de stropit conform
instrucţiunilor de pe
etichetă

 Veriﬁcaţi eﬁcacitatea
programului de
erbicidare

Tehnicile de recoltare inﬂuenţează
gradul de scuturare. Vă recomandăm
să utilizaţi hedere specializate pentru
recoltarea rapiţei şi să nu întârziaţi
recoltatul. În măsura în care timpul
vă permite, evitaţi recoltarea când
sunt vânturi puternice sau pe arşiţă.
La încheierea recoltării parcelelor
cu rapiţă Clearﬁeld, curăţaţi
echipamentele pentru a împiedica
diseminarea seminţelor în alte sole.

Controlul samulastrei CL
imediat după recoltare:
O mică parte din seminţele scuturate,
vor germina imediat, însă majoritatea,
dacă sunt îngropate, vor trece într-o
stare de dormanţă secundară şi îşi vor
menţine capacitatea de germinare
încă 3-9 ani. Pentru a evita acest lucru,
trebuie stimulată germinaţia timpurie
a seminţelor. Imediat după perioada
recoltării, condiţiile din România sunt
destul de aride, astfel că discuirea
superﬁcială a solului (la 3-5 cm) va
ajuta atât la împiedicarea pierderii

apei din sol, cât şi la stimularea
germinaţiei prin expunerea
seminţelor la lumină. După răsărirea
samulastrei, în faza de 2 frunze, se
poate interveni cu ROUNDUP pentru
erbicidare totală.

Desigur că un procent mic de seminţe
vor germina şi în culturile următoare
ce se vor înﬁinţa pe aceeaşi solă. Vă
recomandăm să consultaţi broşura
BASF unde puteţi găsi întreaga gamă
de erbicide (subst. active) de interes

pentru controlul samulastrei în
diverse culturi.
Vă mulţumim şi vă dorim recolte
bogate cultivând rapiţa DEKALB în
SISTEM CLEARFIELD!

Alina ARSENE
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Să facem mămăligă! Avem cu ce!
Se spune că nu poate ﬁ vorba de o mămăligă bună fără o făină bună;
cum de altfel nu poate ﬁ vorba de o făină bună, fără un porumb de
calitate. Atfel spus, şi în acest domeniu vorbim despre calitatea
boabelor înainte de toate.
Din punct de vedere calitativ, porumbul destinat industriei de morărit trebuie
să aibă o serie de proprietăţi organoleptice şi ﬁzice caracteristice, dintre care
amintim: ● un aspect caracteristic porumbului sănătos, cu o culoare de la albgălbui la galben-portocaliu, fără mirosuri străine şi gust dulceag ● umiditatea să
ﬁe de maxim 17 % ● un procent redus de corpuri străine ● indicele de plutire să
ﬁe de max. 50% pentru calitatea întâi şi de max. 60% pentru calitatea a II-a.
Porumbul pentru mălai - sau sticlos - cunoscut cu denumirea ştiinţiﬁcă Zea mays
L.convar. indurata, este o varietate cu boabe tari, netede, cu suprafaţă lucioasă.
Endospermul are o masă amidonoasă, moale, acoperit de un strat dur. Este
originar din America Centrală, dar o mare parte din această varietate e cultivată
în America de Sud, Africa şi Europa.
Portofoliul DEKALB este unul foarte variat, cu hibrizi din diferite grupe de
maturitate, cu însuşiri şi destinaţii diverse, reuşind să acopere o mare parte
din cerinţele fermierilor. Pentru a completa paleta produselor comercializate,
colecţiei DEKALB i se alătură primul hibrid sticlos: DKC 3415.

o viteză foarte bună de pierdere a apei din bob, în comparaţie cu alţi hibrizi din
acest segment.
Însuşiri ca vigoarea bună la răsărire şi înﬂorirea timpurie îi permit acestuia să ﬁe
semănat în toate zonele favorabile culturii porumbului pentru boabe.
DKC 3415 este un hibrid extratimpuriu cu un potenţial bun de producţie pentru
grupa sa de maturitate şi răspunde bine la tehnologiile intensive de cultură.
Planta are capacitatea de a-şi păstra foliajul intact şi de culoare verde până
aproape de recoltare, fapt ce se explică prin buna toleranţă la stresul hidric.

Acest hibrid vine ca răspuns la cererea din piaţă, reprezentată în special de
fermierii mici şi de industria de morărit, de a avea posibilitatea să achiziţioneze
din oferta Monsanto şi un hibrid sticlos.

Producţiile ridicate şi de foarte bună calitate fac din DKC 3415 hibridul ce
propulsează marca DEKALB spre vârful clasamentului şi pe această piaţă. Alături
de DKC 3415, în portofoliul DEKALB sunt şi alţi hibrizi cu o calitate deosebită a
boabelor: DKC 4608 şi DKC3939.

DKC 3415 este un hibrid sticlos, cu producţii ridicate şi de o foarte bună calitate.
Important de subliniat este faptul că DKC3415 are o excelentă toleranţă la boli şi

Rămânem în continuare conectaţi la nevoile fermierilor, pentru a veni în
întâmpinarea lor cu cele mai noi şi mai inovative produse!

Mariana ENACHE

Monsanto scurtează drumul de la câmp la farfurie
În primele zile ale acestui an, am fost – împreună cu mai mulţi jurnalişti – martorii
unui “experiment” numit Festivalul Mămăligii, unde am asistat la transformarea
tradiţionalei “mâncări a săracului” într-un adevărat preparat gourmet.
Plecând de la “banala” mămăligă, cu puţină imaginaţie şi un strop de distracţie,
chef Nicolae Vasile (semiﬁnalist la prima ediţie a emisiunii Top Chef, Antena 1)
ne-a arătat cum se pot face cinci feluri de mâncare, inclusiv un desert, având ca
ingredient de bază mălaiul: mămăliga mediteraneană (cu ierburi proaspete);
mămăliga asiatică; mămăliga neagră (cu cerneală de sepie); mămăliga pentru
vegetarieni (verde) şi desert “Pesca”.
Poate arhi-cunoscut ca produs
alimentar, mămăliga are şi calităţi mai
puţin cunoscute, precum cele nutritive
şi curative. Studiile ştiinţiﬁce au
demonstrat efectele hrănitoare, dar şi
cele de curăţare a intestinelor,
mămăliga putând ﬁ consumată
inclusiv de către persoanele cu
intoleranţă la gluten.
Pornind şi de la aceste criterii,
compania Monsanto şi-a reorientat
politica de business “direct către
consumatorul ﬁnal şi obiceiurile sale
de consum, dar şi către sprijinirea
fermierilor în a obţine recolte mai
bune cu mai puţine resurse, prin
oferirea unei game largi de soluţii
pentru hrănirea unei populaţii aﬂate
în creştere”, subliniază Cosmin
Chioreanu, Directorul General.

peste jumătate se folosesc la
furajarea animalelor, mai merg nişte
procente şi în industria alimentară
(fabricarea berii), iar puţinul care mai
rămâne ajunge în farfurie”.
Cu toate că a folosit fel şi fel de
ingrediente, care mai de care mai
exotice sau mai… “în trend” (ghimbir,
coajă de lime, roşii uscate, cerneală de
sepie, lapte de cocos, goji etc.), chef
Vasile ne-a atenţionat de mai multe ori
că secretul unei mămăligi gustoase
stă în mălaiul de calitate. Mălai de
calitate, înseamnă porumb sănătos,
pe care-l regăsiţi din acest an în
portofoliul DEKALB: hibridul de
porumb sticlos DKC 3415.
Monsanto România comercializează

25 hibrizi de porumb şi 11 de rapiţă
sub marca DEKALB, adaptaţi solului
românesc. Analizând totalul pieţei
agricole, Monsanto este lider de piaţă
la noi în ţară în cultura de rapiţă şi s-a
clasat pe locul 2 în ceea ce priveşte
piaţa de porumb.
“Prin Festivalul Mămăligii, am dorit să
arătăm preocuparea companiei
Monsanto pentru înţelegerea
obiceiurilor de consum ale oamenilor,
pentru îmbunătăţirea producţiei
agricole şi pentru plasarea pe piaţă
doar a produselor aprobate din punct
de vedere al sănătăţii umane, animale
şi a mediului înconjurător”, aﬁrmă
Mihaela Vasile, Director Relaţii
Publice.

Revenind la vedeta festivalului, tot de
la directorul companiei am aﬂat că
porumbul sub formă de mămăligă
ajunge într-un procent foarte mic pe
masa consumatorilor deoarece “peste
60 % din producţia de porumb pleacă
la export, din celelalte 40 de procente,

Luana NĂSTASE

SEED YOUR

Numărul 12 | mai 2015 | pagina 6

SUCCESS

Sămânţa certiﬁcată protejează investiţia
“Calitatea nu este niciodată un accident, ea este
întotdeauna rezultatul unei intenţii măreţe, al
efortului sincer, al orientării inteligente şi al
execuţiei abile, ea este alegerea înţeleaptă dintre
mai multe alternative” (William A. Foster).
Seminţele, ca materie primă,
reprezintă cea mai mare parte din
activitatea comercială Monsanto în
Europa. Producem o gamă largă de
seminţe convenţionale de porumb şi
de rapiţă de înaltă calitate pentru
fermieri care cultivă plantele pentru
a le vinde producătorilor de alimente.
Deşi Monsanto este lider în producţia
de biotehnologii, în Europa,
seminţele noastre sunt produse
aproape în totalitate utilizând
metode tradiţionale de ameliorare şi
procese agricole convenţionale.
Monsanto se străduiește să le ofere
atât fermierilor mari, cât şi celor mici
posibilitatea de a produce mai mult
în timp ce conservă preţioasele
resurse naturale.

Deviza pe care ne-am
autoimpus-o este:
“Controlul calităţii din câmp
până la sacul cu produs ﬁnit.
Începe prin urmărirea loturilor
semincere în câmp şi se încheie
atunci când fermierul se declară
mulţumit de producţiile obţinute.
Suntem interesaţi de calitate şi nu ne
referim doar la cea genetică - deja
recunoscută de toată lumea - ci şi la
calitatea produsului ﬁnit pe care îl
punem pe piaţă. De aceea am
implementat standardul ISO 9001, cu
cerinţe foarte restrictive, care
transced normele legale respectiv
cele impuse de ORD. 59/2011”.

Calitate vs calitate
îndoielnică
Dacă ne referim la indicii de calitate
ai seminţelor puse pe piaţă, trebuie
să subliniem faptul că testele se
efectuează în laboratorul Sineşti,
care este singurul acreditat ISTA la
nivel de industrie în România şi
respectă normele internaţionale de
certiﬁcare. Controalele interne de
germinaţie şi puritate speciﬁcă şi
varietală sunt efectuate, fără
excepţie, la ﬁecare stadiu de
procesare industrială a seminţelor.
Loturile care nu corespund normelor
în vigoare, sunt distruse sistematic.
Seminţele calibrate corespunzător,
tratamentele aplicate uniform,
ambalajele de cea mai bună calitate,
respectarea noilor norme de pulberi
în vigoare în UE conform noului
standard ESTA implementat de
Monsanto la nivel european, sunt
câteva dintre atuurile noastre în ce
priveşte sămânţa DEKALB.
Hibrizii DEKALB sunt pretabili la
densităţi mari, dacă le sunt asigurate
condiţiile optime. Seminţele de
calitate aduc proﬁt în condiţii de
cultură favorabile, dar au
posibilitatea să protejeze investiţia
şi la înﬁinţarea culturii în condiţii
nefavorabile. Lipsa calităţii
seminţelor provoacă un risc major de
pierderi în orice context, indiferent
de investiţia în celelalte inputuri,
condiţiile meteo etc. Este o

certitudine faptul că piaţa este
invadată de falsuri în orice industrie,
industria seminţelor neﬁind nici ea
exclusă. Din respect pentu fermieri,
pentru a combate această situaţie,
Monsanto a lansat un proiect special
împreună cu asociaţiile de seminţe
precum AISR.
PRINCIPALII INDICATORI AI
SEMINŢELOR FALSIFICATE SUNT:
● Preţuri mai mici, cu mult sub preţul
real;

Se vând în târguri, pieţe, direct din
camioane sau din portbagajul
autoturismului, de multe ori fără
acte și pot ﬁ expirate;
●

Sacii falși, de hârtie, care sunt
contrafăcuţi, dar foarte asemănători

●

cu sacii originali; din acest motiv,
foarte greu de deosebit;
● Eticheta falsă se rupe ușor, numărul
de lot este greșit, la fel ca și seria și
numărul de identiﬁcare al sacului;

Seminţele contrafăcute sunt
neuniforme, conţin spărturi și
seminţe din alte specii;

●

● Producţia obţinută din seminţele
contrafăcute este de 3-4 ori mai mică
faţă de marca originală.

Pentru a vă proteja culturile şi a
obţine un proﬁt maxim, trebuie să
ştiţi aceste aspecte referitoare la
modul de comercializare al
seminţelor DEKALB.
Aşadar, fermieri, ATENŢIE DE UNDE
CUMPĂRAŢI SEMINŢELE!

Carmen SAVA
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Noua genetică recomandă densităţi
mărite la porumb
“RARUL UMPLE...”, aşa zice o
vorbă din bătrâni cu trimitere directă
la cultura de porumb, vorbă pe care şi
astăzi o mai auzim din când în când, în
special în anii cu impact foarte mare
al secetei.
După unele cercetări, s-a descoperit
că vechimea porumbului ar ﬁ de circa
80.000 de ani. În Europa, porumbul a
fost adus de Cristofor Columb în anul
1493, iar la noi în ţară a fost menţionat
pentru prima oară în timpul domniei
lui Şerban Cantacuzino (1693-1695),
în Muntenia. Metodele de cultivare,
în primele faze, erau empirice. Chiar
şi în ziua de azi, în zonele colinare
limitrofe lanţului carpatic, întâlnim
pe suprafeţe mici, acolo unde nu
pot pătrunde utilaje agricole sau
animalele de povară, semănatul
în ”cuiburi”. Acestea se efectuează
manual, în micile movile de pământ
putând ajunge 3-4 uneori 6 seminţe
pe o suprafaţă foarte mică.
Astfel, dacă toate seminţele au
germinat, la maturitatea plantelor,
oamenii şi-au dat seama că acolo unde
au fost desimi mari (plante foarte
apropiate pe spaţiu restrâns) au
produs ştiuleţi mici. În anii următori
au înlăturat din plante, acolo unde
aglomeraţia lor era foarte mare,
operaţiune care şi astăzi se numeşte
“rărit”.

De la soiuri, la hibrizi
Aceste practici au generat vorba din
bătrâni care mai dăinuie şi azi “Rarul
umple carul”.
Ar trebui însă să ne aducem aminte
că suprafeţele destinate culturilor
agricole, se micşorează la nivel
mondial, iar populaţia este în continuă
creştere.
Una dintre revoluţiile importante
în ceea ce priveşte maximizarea
producţiilor a fost trecerea de la
soiurile de porumb la hibrizi, aceştia
din urmă dovedindu-se o alegere mai
înţeleaptă. De asemenea, trebuie
vorbit despre o intensiﬁcare a
tehnologiei de cultivare a porumbului
şi, inevitabil, ajungem la mărirea
densităţii. În tehnologia porumbului,
în afară de practicile simple de mărire
a densităţii, există şi alte practici, cum
ar ﬁ twin rows şi narrow rows, însă
pentru mărirea densităţii trebuie
avuţi în vedere următorii factori:
umiditatea, fertilitatea solului şi
hibridul cultivat.

În condiţiile ţării noastre, dintre aceşti
factori, cel mai greu de controlat
este umiditatea solului, deoarece
suprafeţele irigate sunt reduse.
Reţetele de fertilizare, desigur,
se aplică individual, în funcţie de
fertilitatea solului şi de producţia
planiﬁcată, iar hibrizii trebuie atent
selecţionaţi pentru ﬁecare situaţie în
parte.
Referitor la hibrizi, echipa de
cercetare DEKALB se străduieşte
să selecţioneze genetică de înaltă
performanţă, hibrizi care răspund
tot mai bine cerinţelor fermierilor,
care vin în sprijinul obţinerii de
producţii ridicate şi suportă densităţi
ridicate. Pentru a răspunde cât
mai bine densităţilor mărite, au
fost selecţionaţi hibrizi care au ca
arhitectură: rădăcini puternice conferind o exploatare mai bună a
solului, deci mai multă apă şi elemente
nutritive; foliaj erect - permite
valoriﬁcarea cât mai bună a apei
din precipitaţii, o evapotranspiraţie
redusă, permite razelor luminii
să ajungă şi la etajele inferioare
ale plantelor, astfel îmbunătăţind
fotosinteza. Hibrizii care urmează
acest tipar tolerează mult mai bine
desimile mărite într-un lan, aşadar
aduc sporuri de producţie, faţă de
genetica mai veche.
Stabilirea cantităţii de sămânţă
la hectar se face urmând formula:
CS=(D×MMB)/(P×G×100), unde
CS=cantitatea de sămânţă/ha
în kg; D=densitatea planiﬁcată/
ha; MMB=masa a 1000 de boabe;
P=puritatea; G=germinaţia. Pentru a
putea exempliﬁca reacţiile geneticii
noi la desimi mari de plante, puteţi
vedea graﬁcele de mai jos, unde
răspunsul hibrizilor a fost următorul:
Hibridul DKC 3623 este extratimpuriu,
FAO 260, iar hibridul DKC5222 este
semitardiv, FAO 480. Menţionez că
experienţa a fost făcută în condiţiile
anului 2014, în vecinătatea localităţii
Iazu (jud. Ialomiţa) şi a avut drept scop
analiza reacţiei hibrizilor DEKALB faţă
de densităţi. Din cauza precipitaţiilor
din primăvară, semănatul s-a efectuat
pe data de 9 mai şi a existat un
stres hidric pe întreaga perioadă de
vegetaţie.
Luând în considerare cele enunţate şi
ilustrate mai sus, ajung la întrebarea:
oare ”(…) CARUL?”…

Producții

Densități

Producție

Densități

George POPESCU
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“Ştiu ce vreau şi nu-mi doresc surprize neplăcute”!
După lunile de iarnă, majoritatea fermierilor
s-au arătat nerăbdători să înceapă
activităţile la câmp, în timp ce alţii,
neliniştiţi, s-au zbătut să ﬁnalizeze lucrările
speciﬁce toamnei. Din păcate, în mai multe
zone din ţară, condiţiile nefavorabile din
toamna trecută, au făcut imposibilă
ﬁnalizarea recoltării porumbului şi, implicit,
a arăturilor. În aceste cazuri, înﬁinţarea
culturilor de primăvară a constituit cu
adevărat o mare provocare.
Fermierii au fost nevoiţi să aleagă între
arătura de primăvară sau o prelucrare cu
utilaje combinate fără întoarcerea brazdei.
Ambele variante pot avea urmări negative.
În cazul aratului, se pierde apa din sol, iar la
o uscare bruscă se pot forma bulgări greu de
mărunţit. Avantajul este dat de
încorporarea resturilor vegetale şi

posibilitatea utilizării “semănătorilor
clasice cu patină, la înﬁinţarea culturilor.
Varianta de prelucrare fără întoarcerea
brazdei - cea mai recomandată, cu
scariﬁcatorul - are printre avantaje
afânarea în profunzime a solului, fără o
uscare a solului în proﬁlul superior şi chiar
un efect de drenare în unele cazuri.
Pentru a realiza un semănat de calitate, în
această tehnologie, se impune folosirea
“semănătorilor cu discuri” care pot tăia
resturile vegetale rămase la suprafaţa
solului. În funcţie de gradul de acoperire cu
resturi vegetale, trebuie revizuită şi
strategia de combatere a buruienilor cu
erbicide peliculare.

se numără domnul Cornel Jucan, de la
Agromec Mihai-Viteazu, judeţul Cluj, un
inginer agronom cu aproape 30 de ani de
experienţă în agricultură. A avut amabiliatea
de a ne împărtăşi aspecte din tehnologia pe
care o aplică pe cele 305 ha ale fermei.
Pentru anul acesta, suprafaţa este împărţită
între grâu - 60 ha, orzoaică de bere - 100 ha,
sfeclă de zahăr - 45 ha şi porumb - 100 ha.

Între cei care au încheiat demult campania
de toamnă şi au aşteptat venirea primăverii,

- Cu ce lucrări aţi început anul agricol 2014-2015?

- Fertilizare…

JC: Semănatul grâului, iar pentru sfecla de zahăr, fertilizarea cu
îngrăşăminte complexe (NPK 15:15:15), scariﬁcarea miriştilor şi
pregătirea terenului din toamnă folosind grapa cu discuri; aratul
parcelelor pe care a fost porumb şi scariﬁcarea solelor pe care am
avut sfeclă de zahăr.

JC: Nu am o reţetă exactă; aleg în funcţie de parcelă, necesar, istoric etc.
Cert este că nu depăşesc de obicei 300 kg substanţă comercială/ha, iar
anul acesta, de exemplu, folosesc doar nitrocalcar 27% N.

- În ultimii ani, am întalnit şi la fermierii români practica de pregătire
a patului germinativ cu mult timp înainte de semănatul porumbului,
pentru a nu pierde apa din sol şi pentru a stimula plecarea mai rapidă a
buruienilor în vegetaţie, acestea urmând a ﬁ combătute cu aplicare de
Roundup Energy premergător semănatului sau imediat după. Ce părere
aveţi despre aceasta strategie?
JC: Poate ﬁ o variantă de luat în calcul, dar în cazul meu nu este
necesară. Efectuarea unei arături sau scariﬁcări de calitate în toamnă,
duce la un teren uniform în primăvară. Prin urmare, este suﬁcientă
pregătirea superﬁcială a patului germinativ cu combinatorul, ceea ce
implică o pierdere minimă de umiditate. În ceea ce priveşte controlul
buruienilor, folosesc un erbicid pelicular, aplicat pre-emergent, iar în
parcelele unde necesită, “corectez” în vegetaţie cu erbicide alese în
funcţie de spectrul de buruieni şi faza de vegetaţie a culturii.
- La ce densitate semănaţi porumbul?
JC: În funcţie de germinaţia seminţelor, între 70-72.000 boabe/ha

- Când obişnuiţi să întocmiţi comenzile la inputuri pentru campania de
primăvară?
JC: La sfârşit de ianuarie, îmi place să ﬁe totul comandat. Ştiu ce vreau şi nu
îmi doresc surprize neplăcute (de a nu găsi produsele pe care le am în plan
sau emoţii pentru livrarea în timp util). Sediul fermei ﬁind în aceeaşi curte
cu depozitul unei ﬁrme de distribuţie, observ cum se intensiﬁcă activitatea
odată cu apropierea campaniilor. Eu vreau să evit această aglomerare şi
îmi comand mai din timp.
- Pentru dumneavoastră, una dintre provocările sezonului este (a fost)…
JC: Încheierea semănatului la porumb până în 25 aprilie – maxim 1 mai
(nn: Acest interviu a fost luat la în prima parte a lui aprilie)
- Dar când aţi început?
JC: După ce s-au înregistrat dimineaţa în sol minim 7oC, cu prognoze de
creştere a temperaturii. Pe lângă dată (după 5 aprilie) şi temperatură,
am fost atent şi la evoluţia naturii. Deoarece, în zona Turda, unde avem
terenurile, chiar dacă este “un platou”, între două parcele cu o distanţă
maximă de 10 km între ele, perioada optimă de semănat este decalată cu
7 chiar 10 zile.
- Ce hibrizi DEKALB aţi folosit anul acesta?
JC: Am însămânţat 80% din suprafaţa de porumb cu hibrizi DEKALB, dintre
care predominant DKC 4590. Dar am fost mulţumit şi de rezultatele
obţinute la hibrizii mai timpurii, de aceea 35 de procente din cele alocate
porumbului le-am folosit pentru DKC 4025 şi DKC 3939.
- Cum trebuie să arate rezultatele pentru a ﬁ mulţumit de un hibrid?
JC: Dacă ne uităm retrospectiv, în 2014, am fost satisfăcut de producţia
medie obţinută – 12,5 t/ha. În 2012, lucrurile au fost mult diferite,
producţia medie ﬁind sub 5 t/ha. Atunci am decis să cresc consistent
proporţia cu hibrizi DEKALB, deoarece în acel an cu secetă şi arşită, ştiuleţii
au fost mai bine polenizaţi, uniformi şi cu diferenţe de producţie de
1500-2000 kg/ha, faţa de hibrizii de la alte companii.

Octavian MAIER

