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CUVÂNT INTRODUCTIV
STIMAŢI PARTENERI,
ÎN NUMELE ECHIPEI MONSANTO ROMÂNIA, DORESC SĂ VĂ MULŢUMESC PENTRU CĂ AŢI ALES SĂ CULTIVAŢI CU
SUCCES PRODUSELE COMPANIEI NOASTRE ÎN ANUL 2016.
Am intrat încrezători în noul sezon!
Vă dorim să aveţi un an cu vreme favorabilă şi recolte profitabile!
În ceea ce ne priveşte - şi ceea ce putem influenţa -, vrem să vă oferim în continuare cele mai bune produse şi
soluţii pentru a maximiza profitul culturilor dumneavoastră.
Inovaţia reprezintă unul dintre pilonii principali de dezvoltare pentru compania Monsanto şi ai mărcii
DEKALB®. De aceea, investim continuu în dezvoltarea produselor care să performeze în fermele din România.
În fiecare an, aducem pe piaţa agricolă din ţară cele mai noi şi mai performante produse şi tehnologii
DEKALB®.
Pentru sezonul 2017 venim cu cinci hibrizi noi de porumb, care au demonstrat că au caracteristici şi
performanţe superioare. Avem toată încrederea că vor deveni campioni în fermele din România în noul an.
Parteneriatul cu dumneavoastră este foarte important pentru noi. De aceea, am lansat un program de
asigurare pentru clienţii DEKALB® la cultura de porumb. Dorim să vă fim alături atunci când sărbătoriţi
succesul, dar să vă şi susţinem când situaţia o impune.
Poţi mai mult cu DEKALB®!

Daniel STANCIU
Director de Marketing
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Calculul normei de semănat la
porumb
Densitatea reprezintă factorul tehnologic de bază pentru realizarea unor
producţii ridicate la cultura de porumb. Respectarea densităţilor optime
recomandate în acest catalog este foarte importantă pentru atingerea
potenţialulul maxim de producţie pentru hibrizii DEKALB®. În funcţie de
indicii prezenţi în certificatul de calitate al seminţelor achiziţionate,
formula pe care v-o propunem pentru atingerea densităţii optime la
răsărire, este următoarea:
unde:
		
		
		

Ns=

D
x 10.000
PxG

Ns = norma de semănat (boabe necesare/ha)
D = densitatea (plante recoltabile)
P = puritatea fizică
G = germinaţia

Exemplu de calcul
D = 70.000 boabe germinabile/ha (obiectivul densităţii la răsărire)
P = 99%
G = 97%

70.000
x 10.000 = 72.894
99 x 97
boabe necesare/ha
(la semănat)

De menţionat este faptul că în perioada de vegetaţie numărul de plante care vor ajunge la recoltat mai poate scădea cu
până la 3%-4% faţă de numărul de plante răsărite iniţial. Este recomandat să ţineţi cont şi de acest procent de pierdere
pentru calculul plantelor recolatabile la hectar.
Exemplu: Dacă obiectivul este să obţinem aproximativ 68.000 plante recoltabile/ha şi luăm în calcul un procent de 3%
plante pierdute după răsărire, valoarea (D=boabe germinabile/ha) pe care o vom utiliza în formula normei de semănat
se calculează astfel:
unde:
		
		
		

D = boabe germinabile/ha
Pr = plante recoltabile/ha
PP = procent pierderi
G = germinaţia

D = Pr x

Exemplu de calcul

D=68.000 x

100
100-3

70.103 boabe germinabile/ha

OOPLANTĂ
PLANTĂ
ÎNÎNPLUS
PLUSFACE
FACE
DIFERENŢA!
DIFERENŢA!

100
100-PP
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Determinarea densităţii
în funcţie de distanţa dintre boabe pe rând
Dacă modelul semănătorii ne cere reglajul în funcţie
de distanţa între boabe pe rând, modelul de calcul este
următorul:
1 ha = 10.000 mp
D - distanţa între rânduri = 0.7m (0.75m)
1 ha = 10.000 : 0.7= 14,286 m.l./rând/ha
1 ha =10.000 : 0.75 = 13,333 m.l./rând/ha
Distanţa între boabe /rând se calculează astfel:

Distanţa între boabe = ml/Ns
unde:

Dm.l. = metri liniari
Ns = norma de semănat (boabe germinabile/ha)

Exemplu: 14.286: 70.103= 0.204m (20.4 cm )
		
13.333 : 70.103= 0.19m (19 cm)
Densitate\distanţe
între rânduri

0.7 m

0.75 m

50000
51000
52000
53000
54000
55000
56000
57000
58000
59000
60000
61000
62000
63000
64000
65000
66000
67000
68000
69000
70000
71000
72000
73000
74000
75000
76000
77000
78000
79000
80000
81000
82000
83000
84000
85000

28.6
28.0
27.5
27.0
26.5
26.0
25.5
25.1
24.6
24.2
23.8
23.4
23.0
22.7
22.3
22.0
21.6
21.3
21.0
20.7
20.4
20.1
19.8
19.6
19.3
19.0
18.8
18.6
18.3
18.1
17.9
17.6
17.4
17.2
17.0
16.8

26.7
26.1
25.6
25.2
24.7
24.2
23.8
23.4
23.0
22.6
22.2
21.9
21.5
21.2
20.8
20.5
20.2
19.9
19.6
19.3
19.0
18.8
18.5
18.3
18.0
17.8
17.5
17.3
17.1
16.9
16.7
16.5
16.3
16.1
15.9
15.7

Daniel
STANCIU
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Adâncimea de semănat
şi răsărirea uniformă a porumbului
Înainte de a începe semănatul propriu-zis, orice
fermier trebuie să ţină seama de câteva aspecte
tehnice care să asigure o răsărire uniformă şi cu o
densitate corespunzătoare.
Pentru asigurarea unui semănat de calitate, se vor
verifica reglajele obligatorii ale semănătorii, în mai
multe momente ale zilei, re-efectuându-se ori de
câte ori este necesar.
În funcţie de textura solului şi de gradul de
aprovizionare cu apă la data semănatului, adâncimea
de semănat variază. Astfel, pe solurile grele, cu
textură argiloasă, adâncimea de semănat va fi de
4-6 cm, iar pe terenurile uscate, în stratul superficial
de sol şi cu textură uşoară, nisipoase, va fi de 5-7 cm.
O sămânţă semănată prea adânc va avea un număr
redus de rădăcini adventive, reducându-se astfel
spaţiul lateral de nutriţie. Semănatul la suprafaţă
reduce numărul de rădăcini profunde şi astfel spaţiul
de nutriţie pe adâncime.
Adâncimea de semănat variază şi în funcţie
dimensiunea bobului (MMB), astfel o sămânţă mai
mică va fi semănată la adâncimi mai mici (4-5 cm),
iar o sămânţă mai mare poate fi semănată mai
adânc.
Din toate studiile realizate din 1937 până în prezent,
reiese că, în condiţii normale de tehnologie, mărimea
bobului nu influenţează producţia. Aceasta e dată de
potenţialul genetic al hibridului.
De reţinut că, pentru declanşarea germinaţiei,
un bob de porumb are nevoie de o cantitate de
apă echivalentă cu 44% din greutatea sa. Ceea ce
înseamnă că un bob de dimensiuni mai mici va avea
nevoie de o cantitate mică de apă pentru a germina
în comparaţie cu un bob mare.
În cazul primăverilor secetoase, se recomandă ca
semănatul să se facă un pic mai adânc (până la 7 cm),
dar în umezeală, faţă de un semănat mai la suprafaţă,
în uscat sau cu umiditate insuficientă. În condiţiile în
care nu se ajunge la procentul de umiditate necesar,
procesele care declanşează germinarea pornesc
parţial, iar substanţele implicate în acest proces
duc la putrezirea boabelor, răsărire eşalonată,
plante rare şi întreaga cultură poate fi acoperită de
buruienile care cresc înaintea porumbului.
Toate reglajele semănătorilor se vor stabili în
concret, în funcţie de calitatea pregătirii patului
germinativ şi de umiditatea din sol la nivelul
adâncimii de semănat.
Departamentul Tehnic
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Performanţa hibrizilor DEKALB® HD
se datorează şi toleranţei la secetă şi arşiţă

Un hibrid obţine calificativul HD dacă:
• are rezultate pozitive în condiţii de stres termic și hidric;
• rezultatele obţinute sunt peste media celor mai performanţi hibrizi din aceeași grupă de maturitate.
Seceta prelungită se instalează, de câţiva ani buni în estul
Europei, culturile de porumb fiind tot mai periclitate.
Hibrizii DEKALB® HD s-au dovedit a fi asigurarea efi
cientă a producţiei, împotriva temperaturilor extreme
şi a secetei. Performanţa hibrizilor HD, supuşi stresului
hidric şi termic, a fost demonstrată în reţeaua tehnică şi
în câmpurile de testare. Au avut performanţe mai bune în
condiţii de secetă şi arşiţă decât alţi hibrizi de porumb.
Hibrizii DEKALB® HD îşi datorează capacitatea superioară
de tolerare a condiţiilor dificile la înflorire şi la formarea
boabelor celor trei caracteristici principale:
• sincronizarea perioadei de apariţie a polenului cu cea a
apariţiei mătăsii;
• rădăcinilor puternice;
• activităţii fotosintetice intense.
Sincronizarea perioadei de înflorire cu cea a apariţiei
mătăsii
Seceta şi arşiţa pot reduce semnificativ durata de
supravieţuire a polenului şi, implicit, întârzierea apariţiei
mătăsii. În aceste condiţii, sincronizarea între eliberarea
polenului şi apariţia mătăsii este esenţială pentru
formarea setului de boabe, securizarea producţiei şi
asigurarea profitului.

Rădăcinile puternice
O altă componentă cheie a toleranţei la stres, specifică
hibrizilor HD, este capacitatea de a dezvolta cele mai
lungi rădăcini şi de a le regenera pe parcursul perioadei
de vegetaţie, pentru a contracara pierderile din perioada
de creştere, întrucât absorbţia eficientă a apei şi a
nutrienţilor este esenţială.
Activitatea fotosintetică intensă
Prin programele de ameliorare s-a urmarit selecţia
hibrizilor care rezistă în condiţii de stres pentru a le
îmbunătăţi performanţele. În cazul hibrizilor DEKALB® HD
s-a reuşit reducerea sensibilităţii la secetă şi arşiţă, care
poate limita activitatea fotosintetică.
Cu această combinaţie unică de caracteristici, hibrizii HD
au dat un plus de producţie de minimum 0,2 t/ha faţă
de alţi hibrizi supuşi testărilor. Practic, hibrizii HD au
demonstrat că performează la fel de bine atât în condiţii
dificile, cât şi în condiţii normale de cultură.
Seceta şi arşiţa sunt fenomene tot mai frecvente pe
teritoriul Europei, iar asigurarea suplimentară pe care
o oferă hibrizii DEKALB® HD devine astfel din ce în ce mai
valoroasă pentru fermierii din România.

7

8

Catalog de porumb DEKALB® 2017

Inovaţiile DEKALB® testate în
Centrele de Excelenţă
Preocuparea continuă a companiei Monsanto este
de a mări productivitatea şi profitul la unitatea de
suprafaţă în fermă. Utilizarea hibrizilor DEKALB®
de nouă generaţie, cu toleranţă crescută la arşiţă
şi secetă şi poziţionarea corectă, la nivel de
fermă, duc la atingerea acestui obiectiv. Pentru a
demonstra acest lucru, echipa DEKALB® a înfiinţat
la nivel mondial centre de excelenţă (DTC - DEKALB®
Technology Center) unde sunt testate cele mai noi şi
inovative soluţii tehnologice.
Pe plan european, au fost înfiinţate 38 de astfel de
platforme. Anul trecut, echipa tehnică a amenajat
trei platforme tehnologice: în Teleorman, Timiş şi
Ialomiţa, iar anul acesta au existat două în România în Timiş şi Brăila - şi una la Ruse, în Bulgaria.
Aceste platforme tehnologice presupun o abordare
inovatoare a testărilor în camp, prin îmbunătăţirea
procesului de poziţionare a hibrizilor la nivel de
parcelă. Recomandările ulterioare provin din
testarea interacţiunii geneticii cu mediul de
producţie din fermă şi tehnologia aplicată.

În acest an, s-a continuat testarea geneticii noi
DEKALB®, având ca scop confirmarea beneficiilor:
obţinerea “reţetei” fiecărui hibrid în parte, în funcţie
de densitate, tehnologie, mediu de producţie,
printr-o poziţionare precisă la nivel de fermă;
densitatea variabilă la semănat fiind unul dintre
beneficiile clare rezultate din aceste platforme.
În 2017, vom merge mai departe cu testarea
germoplasmei noi DEKALB®, atât în platformele
tehnologice, dar şi la nivel de fermă, pentru a aduce
pe piaţă cele mai bune soluţii tehnologice şi cei mai
stabili şi productivi hibrizi, fiecare cu reţeta specifică
în ceea ce priveşte: densitatea, tipul de sol, doza
de îngrăşământ, momentul irigării, (cu ajutorul
sistemului HidroBio), medii de producţie diferite,
irigat versus neirigat, BioAG etc.

Rezultatele din aceste platforme sunt livrate
partenerilor noştri, fermierilor, ca şi soluţii avansate
de tehnologie care să însoţească germoplasma
DEKALB® în ferme. Mulţi dintre parteneri au venit
în contact cu aceste experienţe prin participarea la
evenimentele din vară, la centrele din Tufeşti (jud.
Brăila) şi Clomloşu Mare (jud. Timiş).
Dintre experienţele din câmp menţionăm:
• răspunsul germoplasmei la diferite densităţi •
testarea vitezei la semănat • setările semănătorilor
în funcţie de MMB şi calibrul boabelor • adâncimea de
semănat versus MMB • rata variabilă la fertilizare •
rata variabilă la norma de irigat • momentul irigării
• utilizarea eficientă a azotului • tratament sămânţă
(BioAg) etc.
Anul trecut, în faza de pilot, am testat beneficiul
dat de germoplasma DEKALB® la diferite densităţi
în interacţiune cu tipuri de sol cu diferite texturi, pe
nivele de producţie (scăzut/mijlociu/ridicat). Datele
extrase au fost generate prin testări geospaţiale cu
aparatură de ultimă generaţie (scanare sol; NDVI;
Yield Map etc.).

Concept de testare

Poţi mai mult!

Aşa cum sunteţi obişnuiţi, echipa DEKALB®, încearcă,
în fiecare an, să fie aproape de fermieri. În 2016,
prin intermediul evenimentelor “Poţi mai mult cu
DEKALB®!” - o continuare a Farm Progress-ului, însă
într-o manieră mult mai tehnică -, am dorit să ne
axăm pe specificităţile fiecărei ferme, aducând o
creştere a profitabilităţii prin intermediul soluţiilor
propuse în cadrul acestor centre de excelenţă.
Sub îndemnul “Poţi mai mult cu DEKALB®!”, au avut
loc trei evenimente: unul în Bulgaria, la Ruse; două
în România, la Tufeşti (jud. Brăila) şi Chereusa (jud.
Satu Mare), alături de partenerii noştri - Vantage,
Force 20Cs, Naan DanJain, IPSO, Netafim, Yara şi Nik.
În cadrul acestor centre de excelenţă au participat
aproximativ 1000 fermieri dintre cei mai tehnici,
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alături de care am împărtăşit din experienţa DEKALB®
şi a partenerilor, cele mai noi tehnologii şi soluţii
de creștere a profitabilităţii în fermă: alegerea
şi poziţionarea corectă a hibrizilor în funcţie de
mediul de cultură; agricultura de precizie; soluţii
pentru arșiţă și secetă; irigarea prin picurare; soluţii
biologice pentru o agricultură durabilă; tratamente
pentru controlul buruienilor; tratamente pentru
sămânţă; importanţa soluţiilor de fertilizare etc.
Vă mulţumim şi vă aşteptăm în continuare la
evenimentele noastre!
Echipa DEKALB®
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PORTOFOLIUL
HIBRIZILOR DEKALB®
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Hibrid

Grupa maturitate

RM

DKC3415

Extra-timpuriu sticlos

84

DKC3623

Extra-timpuriu

86

DKC3811

Extra-timpuriu

88

Extra-timpuriu

89

DKC3939

Timpuriu

90

DKC4025

Timpuriu

90

Timpuriu

94

DKC4685

Timpuriu

94

DKC4590

Timpuriu

95

DKC4541

Timpuriu

95

DKC4555

Timpuriu

95

DKC4490

Semi-timpuriu

97

DKC3969

DKC4351

Categoria

NOU

HD

DKC4795

HD

Semi-timpuriu

97

DKC4608

HD

Semi-timpuriu

97

DKC4717

HD

Semi-timpuriu

98

DKC4751

NOU

Semi-timpuriu

98

Semi-timpuriu

99

DKC4964
DKC4943

HD

Semi-timpuriu

99

DKC5031

HD

Semi-tardiv

100

Semi-tardiv

100

Semi-tardiv

100

DKC5141

Semi-tardiv

101

DKC5276

Semi-tardiv

102

DKC5222

Semi-tardiv

102

DKC5007
DKC5068

NOU/HD

DKC 5542

NOU

Tardiv-siloz

105

DKC5632

HD

Tardiv

106

DKC5830

NOU/HD

Tardiv

108

Tardiv-siloz

110

DKC6031
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DKC 3415
Preferatul morarilor! | *RM 84 | extra - timpuriu
DKC 3415

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică
(apariţia punctului negru).

Calitate fitosanitară

Vigoare bună la
răsărire

Pentru morărit

Condiţii intensive de
tehnologie

Hibrid cu producţii de top în condiţii bune şi intensive de cultură!
Primul hibrid sticlos din portofoliul DEKALB®, destinat fermierilor care cultiva porumb pentru industria de morărit.

Caracteristici principale:

Avantaje şi beneficii:

• înflorire timpurie
• boabe de o calitate fitosanitară de invidiat
• tulpini sănătoase
• vigoare bună la răsărire
• pretabil şi pentru cultura dublă în sistem irigat

• evită arşiţa care apare de obicei în perioada înfloririi
• boabe sănătoase, curate, libere de micotoxine
• fără căderi de plante, respectiv pierderi la recoltare
• pretabil şi pentru semănatul timpuriu, în primă urgenţă!

Mediul de producţie:

Densităţi recomandate:

Scăzut (< 7t/ha)

60000-65000 boabe germinabile/ha

Mediu (7-11 t/ha)

65000-78000 boabe germinabile/ha

Ridicat (≥11t/ha)

78000-82000 boabe germinabile/ha

Elemente de productivitate:

număr rânduri

număr de boabe pe rând

14-18

34-38

20
18

%

14.2 %
13.8 %

8.62

8.69

62.000 pl/ha

62.000 pl/ha

60.000 pl/ha
320 mm
ploaie

10
8

11.9 %

8.26

8.81
Urlaţi, PH

11.27

14.7 %

Semlac, AR

12

14.6 %

Șimand, AR

14

Zebil, TL

16

Giulvăz, TM

12

62.000 pl/ha

57.000 pl/ha

Umiditate la
recoltare

6
4
2
0

Tone/ha

Sursă:
Reţeaua de testare
DEKALB®
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DKC 3969

NOU

Răspunde bine tuturor! | *RM 89 | extra - timpuriu
DKC 3969

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică
(apariţia punctului negru).

Vigoare bună la
răsărire

Stabilitate

Toleranţă la stresul
hidric si termic

Recomandat tuturor fermierilor, indiferent de tehnologia aplicată sau tipul de sol!

Caracteristici principale:

Avantaje şi beneficii:

• vigoare excelentă la răsărire
• înflorire timpurie
• stabilitate

• tolerează bine frigul din primăverile timpurii şi poate fi
semănat chiar şi înaintea epocii optime
• evită arşiţa din timpul înfloririi şi a polenizării, asigurând
formarea şi umplerea boabelor

Mediul de producţie:

Densităţi recomandate:

Scăzut (< 7t/ha)

60000-65000 boabe germinabile/ha

Mediu (7-11 t/ha)

65000-78000 boabe germinabile/ha

Ridicat (≥11t/ha)

78000-85000 boabe germinabile/ha

Elemente de productivitate:

număr rânduri

număr de boabe pe rând

14-18

34-38

20

14
12

17.3%
14.5 %

13.58

13.8%

14.01

10.85

14.3 %

10.31

10

14.2 %

13.7%

9.41 8.46

Drajna Nouă, CL

Urlaţi, PH

Hârşova, CT

7.27

7.55 7.94

Conţeşti,DB

63.000
pl/ha
320mm
ploaie

9.74

12.3 %

12 %

Şimand, Ar

61,000
pl/ha

12.2 %

Foeni, TM

0

Semlac, AR

2

Giulvăz, TM

4

13.7 %

Cauaceu, BH

8
6

%

17.7%

64,000
pl/ha

60,000
pl/ha

60,000
pl/ha

60,000
pl/ha

67,000
pl/ha

60,000
pl/ha

64,000
pl/ha

Umiditate la
recoltare

9.96
Podu Iloaei, IS

16

Ghigoieşti, NT

18

66.000
pl/ha
135 mm
ploaie

66.000
pl/ha
337 mm
ploaie

Tone/ha

Sursă:
Reţeaua de testare
DEKALB®
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DKC 3939
Triplu campion! | *RM 90 | timpuriu
DKC 3939

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică
(apariţia punctului negru).

Producţii ridicate
şi stabile

Stabilitate

Vigoare bună la
răsărire

Suportă foarte bine
densităţile mari

Recomandat fermierilor care aplică o tehnologie medie şi/sau intensivă!
Face parte din noua generaţie de hibrizi DEKALB® care vine in întâmpinarea fermierilor ce doresc sa obţină producţii
ridicate şi stabile cu un hibrid timpuriu.

Caracteristici principale:

• înflorește cel mai devreme dintre hibrizii din
portofoliul DEKALB®
• pachet agronomic bun (rădăcină, tulpină, boabe
sănătoase și de calitate foarte bună)
• suportă foarte bine densităţile mari
• vigoare bună la răsărire
• stabilitate

Avantaje şi beneficii:

• evită arşiţa şi asigură polenizarea
• alimentarea cu apă şi nutrienţi mai bună; fără pierderi la
recoltare
• creşterea producţiei cu fiecare plantă în plus
• tolerant la temperaturile mai scăzute de la începutul
epocii de semănat

Mediul de producţie:

Densităţi recomandate:

Elemente de productivitate:

Scăzut (< 7t/ha)

60000-65000 boabe germinabile/ha

Mediu (7-11 t/ha)

65000-78000 boabe germinabile/ha

Ridicat (≥11t/ha)

78000-82000 boabe germinabile/ha

număr rânduri

număr de boabe pe rând

16-18

34-38

20
18

17.5 %

12

15.2 %
14.2 %

13.18

10

14 %

10.43 11.33

14.4 %

9.45

Șimand, Ar

Zebil, TL

Conţeşti, DB

Urlaţi, PH

Amzacea, CT

8.29 8.66

Comloşu Mic, TM

9.13 9.44

11.45

Foeni, TM

0

12 %

Checea, TM

2

10.91

%
13.7 %

61,000
pl/ha

63.000
pl/ha
320mm
ploaie

62,000
pl/ha

64,000
pl/ha

57,000
pl/ha

60,000
pl/ha

62,000
pl/ha

56,000
pl/ha

63.000
pl/ha

68.000
pl/ha

6
4

14.9%

14 %

Semlac, AR

8

15.3 %
14 %

8.99 9.19
Podu Iloaei, IS

14

17.9 %

Ghigoieşti, NT

16

Giulvăz, TM

14

68.000
pl/ha
135 mm
ploaie

67.000
pl/ha
337 mm
ploaie

Umiditate la
recoltare

Tone/ha

Sursă:
Reţeaua de testare
DEKALB®
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DKC 4351
Stabilitate de neclintit | *RM 94 | timpuriu
DKC 4351

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică
(apariţia punctului negru).

Stabilitate

HD

Viteză mare de pierdere
a apei din bob

Toleranţă la stresul
hidric si termic

Producţii ridicate şi
stabile

Recomandat tuturor fermierilor, se preteaza în orice condiţii de tehnologie şi pe orice tip de sol!
Producţiile sale de top, chiar și în cele mai grele condiţii de cultură, îl clasează printre premianţii grupei.
Stabilitatea îl reprezintă!

Caracteristici principale:

Avantaje şi beneficii:

• vigoare excelentă la răsărire;
• foarte bună pierdere a apei din bob;
• ASI: înflorire timpurie şi agresivă
• tulpini puternice
• stabilitate

• toleranţă la frig, pretându-se a fi semănat şi mai devreme
• recoltare timpurie cu reduceri de costuri
• evită arsiţa din timpul polenizării
• nu veţi sesiza căderi de plante la recoltare

Mediul de producţie:

Densităţi recomandate:

Elemente de productivitate:

Scăzut (< 7t/ha)

60000-65000 boabe germinabile/ha

Mediu (7-11 t/ha)

65000-75000 boabe germinabile/ha

Ridicat (≥11t/ha)

75000-80000 boabe germinabile/ha

număr rânduri

număr de boabe pe rând

16-18

32-38

20
18
16
14
12

17.7%

14.4%

17.6 %

14.17
13.41 13.6 13.16
11.3
15.6 %

14.5%

10

%
13.9%

9.12

Brazi, PH

Urlaţi, PH

Vâlcelele, CL

71.000
pl/ha
365 mm
ploaie

Dulceşti, CT

61.000
pl/ha

8.4

Șimand, AR

65.000
pl/ha
320 mm
ploaie

11.67 9.39

12.7 %

Gătaia, TM

0

7.14

12.2 %

13.6 %

Giulvăz, TM

2

Tomnatic, TM

4

Semlac, AR

6

Cauaceu, BH

8

12.6%

60,000
pl/ha

60,000
pl/ha

56,000
pl/ha

50.000
pl/ha
135 mm
ploaie

65.000
pl/ha
206 mm
ploaie

62.000
pl/ha

72.000
pl/ha

Umiditate la
recoltare

Tone/ha

Sursă:
Reţeaua de testare
DEKALB®

15

Catalog de porumb DEKALB® 2017

DKC 4541
Şi uscat, şi devreme acasă | *RM 95 | timpuriu
DKC 4541

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică
(apariţia punctului negru).

Stabilitate

Viteză mare de
pierdere a apei din bob

Vigoare bună la răsărire

Recomandat tuturor fermierilor, în special celor care aplică o tehnologie medie sau mai redusă,
reacţionând excelent pe orice tip de sol fiind succesorul de nădejde al lui DKC 4590!
Stabilitate dovedită în medii de cultură diferite! Profilul agronomic al acestui hibrid este pe masura aşteptărilor, înflorire
timpurie, tulpini puternice şi sănătoase.

Caracteristici principale:

Avantaje şi beneficii:

• stabilitate
• ASI: sincronizare excelentă între eliberarea polenului
şi apariţia mătăsii (înflorire timpurie şi agresivă)
• pachet agronomic bun (rădăcina profundă şi tulpină
viguroasă)
• vigoare excelentă la răsărire

• adaptabilitate pe texturi diferite de sol
• evită arşiţa din timpul polenizării, înflorind cu 2 zile mai
devreme decât DKC4590, reducând pierderile de producţie
în condiţii de stres termic şi hidric;
• plante sănătoase; nu veţi sesiza căderi la recoltare
• toleranţă la frig, pretându-se a fi semănat mai devreme

Mediul de producţie:

Densităţi recomandate:

Scăzut (< 7t/ha)

60000-65000 boabe germinabile/ha

Mediu (7-11 t/ha)

65000-78000 boabe germinabile/ha

Ridicat (≥11t/ha)

78000-82000 boabe germinabile/ha

Elemente de productivitate:

număr rânduri

număr de boabe pe rând

16-20

32-38

20

%

18
14
12

14.6 %

16.4 %

14.8 %

13.91 13.01

14 %

9.36

10

12.3 %

8.6

9.2 %

Dulceşti, CT

Amzacea, CT

Vâlcelele, CL

7.81 7.01
Putineiu, GR

74.000
pl/ha
365 mm
ploaie

12.02

Semlac, AR

0

13 %

Checea, TM

2

11.38

Comloşu Mic, TM

4

13.9 %

Șimand, AR

6

12.52 12.36

Giulvăz, TM

8

Umiditate la
recoltare

17.2 %
15.3 %

60.000
pl/ha

61.000
pl/ha

58.000
pl/ha

61.000
pl/ha

64.000
pl/ha
320mm
ploaie

70.000
pl/ha
266 mm
ploaie

57.000
pl/ha
135 mm
ploaie

68.000
pl/ha

72.000
pl/ha

12.6 %

11.25
Tone/ha
Brazi, PH

16

Tomnatic, TM

16

68.000
pl/ha
206 mm
ploaie

Sursă:
Reţeaua de testare
DEKALB®
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DKC 4555
Tehnologie din plin, producţii din plin! | *RM 95 | timpuriu
DKC 4555

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică
(apariţia punctului negru).

Producţii ridicate
și stabile

Suportă foarte bine
densităţile mari

Viteză mare de pierdere
a apei din bob

Vigoare bună la răsărire

Perfecţionat pentru a valorifica tot ceea ce îi dai, te răsplăteşte pe măsură!
RENTABILITATE, PERFORMANŢĂ şi SECURITATE sunt cuvintele care definesc acest hibrid.
Recomandat în special fermierilor care aplică o tehnologie intensivă, dar şi fermierilor cu o tehnologie medie!
Înlocuieşte cu succes hibridul DKC4590 în condiţii de cultură bune şi intensive!

Caracteristici principale:

Avantaje şi beneficii:

• vigoare explozivă la răsărire;
• foarte bună pierdere a apei din bob
• suportă densităţi ridicate la ha

• toleranţă la frig, adaptat şi pentru a fi semănat mai devreme;
• recoltare timpurie cu reduceri de costuri;
• răspunde favorabil în condiţii de cultură intensivă
valorificând aportul de îngrăşăminte
• randament în boabe foarte bun

Mediul de producţie:

Densităţi recomandate:

Scăzut (< 7t/ha)

60000-65000 boabe germinabile/ha

Mediu (7-11 t/ha)

65000-75000 boabe germinabile/ha

Ridicat (≥11t/ha)

75000-80000 boabe germinabile/ha

Elemente de productivitate:

număr rânduri

număr de boabe pe rând

16-20

32-40

20

%

18

12

14.72 13.11

11.3

13.1 %

10%

11.4 %

Semlac, AR

Putineiu, GR

Vâlcelele, CL

Dulceşti, CT

7.1

Checea, TM

7.16 8.52

12.8 %

11.3 %

Comloşu Mic, TM

79.000
pl/ha
365 mm
ploaie

13.6 %

Șimand, AR

0

12.72 12.38

Giulvăz, TM

2

Tomnatic, TM

8
4

14.1 %

Umiditate la
recoltare

15.3%

8.74

10
6

15.5 %

15.1 %

62.000
pl/ha

59.000
pl/ha

58.000
pl/ha

62.000
pl/ha

62.000
pl/ha
320mm
ploaie

72.000
pl/ha
266 mm
ploaie

80.000
pl/ha

55.000
pl/ha
135 mm
ploaie

9.68

78.000
pl/ha

11.4
Tone/ha
Brazi, PH

14

15 %

Cuza Vodă, CL

16

73.000
pl/ha
206 mm
ploaie

Sursă:
Reţeaua de testare
DEKALB®
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DKC 4751

NOU

Randament peste aşteptări | *RM 98 | semi-timpuriu
DKC 4751

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică
(apariţia punctului negru).

Condiţii intensive de
tehnologie

Suportă foarte
bine densităţile
mari

Producţii ridicate
și stabile

Vigoare bună
la răsărire

Randament remarcabil, maximizează condiţiile intensive de cultură, ducând la producţii record
pentru grupa sa de maturitate.

Recomandat în fermele în care se aplică tehnologie intensivă; recomandat cultivatorilor de hibrizi semitimpurii care
doresc, la recoltare, o umiditate în bob foarte bună.

Caracteristici principale:

Avantaje şi beneficii:

• excelentă vigoare la răsărire
• pierde rapid apa din bob
• potenţial de producţie excelent în condiţii intensive
• suportă densităţi ridicate

• adaptat şi pentru semănatul timpuriu;
• reducerea costului cu uscarea;
• boabe curate, sănătoase
• valorifică aportul de îngrăşăminte la maxim şi răspunde
favorabil creşterii densităţii ducând la creşterea
producţiei/ha

Mediul de producţie:

Densităţi recomandate:

Scăzut (< 7t/ha)

60000-65000 boabe germinabile/ha

Mediu (7-11 t/ha)

65000-78000 boabe germinabile/ha

Ridicat (≥11t/ha)

78000-82000 boabe germinabile/ha

Elemente de productivitate:

număr rânduri

număr de boabe pe rând

16-20

36-40

20
%

Bulgăruș, TM

76.000
pl/ha
365 mm
ploaie

Peregu Mic, AR

0

Șimand, AR

2

11.72

13 %
10.9 %

7.67

Giulvăz, TM

8
4

10.91 13.22

9.57

10
6

14.7 %

61.000
pl/ha

60.000
pl/ha

62.000
pl/ha

60.000
pl/ha

62.000
pl/ha
320mm
ploaie

69.000
pl/ha
266 mm
ploaie

8.37

13.6 %

13 %

11.2
8.11

67.000
pl/ha

68.000
pl/ha

Brazi, PH

14.49 13.17

Umiditate la
recoltare

15.9 %

Călăraşi, CL

12

16.3 %

15.2 %

Urlaţi, PH

14

15.3 %

Putineiu, GR

16

16.7%

Semlac, AR

18

Tomnatic, TM

18

74.000
pl/ha
206 mm
ploaie

Tone/ha

Sursă:
Reţeaua de testare
DEKALB®
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DKC 4943
Produce ca un senior, pierde apa ca un junior! | *RM 99 | semi-timpuriu
DKC 4943

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariţia
punctului negru).

Stabilitate

HD

Toleranţă la stresul
hidric si termic

Vigoare bună la răsărire

Poate fi cultivat în toate zonele din ţară, cu precădere în arealele unde arșiţa și seceta își spun
deseori cuvântul.

Reacţionează foarte bine în condiţii vitrege de cultură (terenuri mai slabe, zone cu impact ridicat de arsita si seceta,
conditii de tehnologie mai reduse) răspunzând prin producţii mari pentru grupa sa de maturitate.

Caracteristici principale:

Avantaje şi beneficii:

• rădăcini puternice şi profund dezvoltate;
• AŞI: sincronizare excelentă între eliberarea polenului
şi apariţia mătăsii (înflorire timpurie şi agresivă)
• vigoare excelentă la răsărire
• ştiuleţi foarte bine polenizaţi, întâlnindu-se frecvent
18 -20 rânduri de boabe

• alimentare mult mai bună cu apă și substanţe nutritive.
• stabilitate şi adaptabilitate pe solurile mai sărace
• evită arşiţa din timpul polenizării, reducând pierderile de
producţie în condiţii de stres termic şi hidric;
• toleranţă la frig, pretându-se și la semănatul mai
devreme

Mediul de producţie:

Densităţi recomandate:

Scăzut (< 7t/ha)

60000-65000 boabe germinabile/ha

Mediu (7-11 t/ha)

65000-76000 boabe germinabile/ha

Ridicat (≥11t/ha)

76000-78000 boabe germinabile/ha

20

20.3 %

Elemente de productivitate:

număr rânduri

număr de boabe pe rând

16-20

36-40

19.6 %
%

18

11.18

Ciochina, IL

62.000
pl/ha
320 mm
ploaie

Grăniceri, AR

67.000
pl/ha

Bulgăruș, TM

60.000
pl/ha

Semlac, AR

0

Cauaceu, BH

2

Tămăşeu, BH

4

13.2 %

12.1 %

7.89

8
6

13.2 %

60.000
pl/ha

71.000
pl/ha
328 mm
ploaie

66.000
pl/ha
123 mm
ploaie

62.000 71.000 pl/ha
pl/ha
199 mm
151 mm
ploaie
ploaie

7.85

13.1 %

13.1 %

8.09 8.19
Cuza Vodă, CL

10

12.93 13.41

Umiditate la
recoltare

15.7 %

14.39

Vâlcelele, CL

10.69

16.5 %

Zebil, TL

12

16.8 %
14.2 %

Mărculești, CL

14

14.1 14.93

Dor Mărunt, CL

16

62.000
pl/ha

72.000
pl/ha

78.000
pl/ha

Tone/ha

Sursă:
Reţeaua de testare
DEKALB®
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DKC 5068

NOU

Avangardistul care va deveni preferatul tuturor!| *RM 100 | semi-tardiv
DKC 5068

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică
(apariţia punctului negru).

Vigoare bună la
răsărire

HD

Viteză mare de pierdere
a apei din bob

Stabilitate

Recomandat tuturor cultivatorilor de porumb care doresc să obţină producţii mari, stabile şi cu
umiditate scăzută la recoltare, în orice condiţii de tehnologie şi pe toate tipurile de sol.

Caracteristici principale:

Avantaje şi beneficii:

• toleranţă la frig, pretându-se și la semănătul mai devreme;
• stabilitate şi adaptabilitate pe diferite tipuri de sol;
• evită arşiţa din timpul polenizării, reducând pierderile de
producţie în condiţii de stres termic şi hidric;
• reducerea costului cu uscarea;
• calitate fitosanitară a boabelor, atac redus de boli pe
ştiulete

• vigoare excelentă la răsărire
• ASI: sincronizare excelentă între eliberarea polenului
şi apariţia mătăsii (înflorire timpurie şi agresivă)
• pierde rapid apa din bob
• pachet agronomic bun
• calitate bună a boabelor

Mediul de producţie:

Densităţi recomandate:

Scăzut (< 7t/ha)

60000-65000 boabe germinabile/ha

Mediu (7-11 t/ha)

65000-78000 boabe germinabile/ha

Ridicat (≥11t/ha)

78000-82000 boabe germinabile/ha

Elemente de productivitate:

număr rânduri

număr de boabe pe rând

16-20

34-38

20

%

18

11.99

10

10.74 9.58 10.9

12.89 13.32 11.69

Semlac, AR

Șimand, AR

Peregu Mic, AR

Bulgăruș, TM

Curtici, AR

Comloşu Mic, TM

63.000
pl/ha

59.000
pl/ha
320 mm
ploaie

60.000
pl/ha

58.000
pl/ha

62.000
pl/ha

70,000
pl/ha

57.000
pl/ha

6
2
0

Umiditate la
recoltare

16.2 %
14 %

10.83 11.4
12.2 %

8.86

8
4

16.5 %

69.000
pl/ha
123 mm
ploaie

56.000
pl/ha
151 mm
ploaie

72.000
pl/ha
199 mm
ploaie

13 %
12.5 %

7.34 7.35
Crângu, TR

12

14.6 %

16.3 %

Mărculești, CL

14

15.6 %

Hârșova, CT

16.9 %
14.9 %

Dor Mărunt, CL

16 %

Ciochina, IL

16

Giulvăz, TM

20

64.000
pl/ha

65.000
pl/ha
206 mm
ploaie

Tone/ha

Sursă:
Reţeaua de testare
DEKALB®
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DKC 5031
Trece de orice obstacol | *RM 100 | semi-tardiv
DKC 5031

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică
(apariţia punctului negru).

Vigoare bună la
răsărire

HD

Viteză mare de pierdere
a apei din bob

Stabilitate

Se evidenţiază prin stabilitate și performanţă, în toate condiţiile de cultură, dar și printr-un pachet
agronomic foarte bun.
Se adreseaza tuturor cultivatorilor de porumb care doresc să obţină producţii mari şi sigure, evidentiindu-se prin
stabilitate şi performanţă în toate condiţiile de cultură dar şi printr-un pachet agronomic foarte bun.

Caracteristici principale:

Avantaje şi beneficii:

• toleranţă la frig, pretându-se pentru a fi semănat mai devreme
• alimentare mult mai bună cu apă și substanţe nutritive
• stabilitate şi adaptabilitate pe diferite tipuri de sol
• evită arşiţa din timpul polenizării, reducând pierderile de
producţie în condiţii de stres termic şi hidric
• calitate fitosanitară a boabelor, atac de boli redus pe ştiulete
• atac redus de boli pe ştiulete

• vigoare excelentă la răsărire
• rădăcini puternice , profund dezvoltate
• ASI: sincronizare excelentă între eliberarea polenului
şi apariţia mătăsii (înflorire timpurie şi agresivă)
• pierde rapid apa din bob
• pachet agronomic bun

Mediul de producţie:

Densităţi recomandate:

Scăzut (< 7t/ha)

60000-65000 boabe germinabile/ha

Mediu (7-11 t/ha)

65000-72000 boabe germinabile/ha

Ridicat (≥11t/ha)

72000-80000 boabe germinabile/ha

Elemente de productivitate:

număr rânduri

număr de boabe pe rând

16-20

36-38

20

%

10.54 9.71

12.31 13.36 12.73 12.88 13.63

Giulvăz, TM

Semlac, AR

Șimand, AR

Peregu Mic, AR

Bulgăruș, TM

Checea, TM

Comloşu Mic, TM

8

59.000
pl/ha

59.000
pl/ha
320 mm
ploaie

57.000
pl/ha

61.000
pl/ha

62.000
pl/ha

60,000
pl/ha

60.000
pl/ha

6
4
2
0

14.32

15.7%

13.5 %

12.6 %

11.4

12.2 %

8.35

73.000
pl/ha
328 mm
ploaie

66.000
pl/ha
123 mm
ploaie

62.000
pl/ha
151 mm
ploaie

75.000
pl/ha
199 mm
ploaie

12.7 %

7.92 7.25
Crângu, TR

10

14.3 %

Mărculești, CL

12.17

14.6 %

Umiditate la
recoltare

16.4 %

15.6 %

Dor Mărunt, CL

12

15.8 %

15.1 %

Ciochina, IL

14

16.6 %

Grăniceri, AR

16

17.2 %

Hârșova, CT

18

64.000
pl/ha

66.000
pl/ha
206 mm
ploaie

Tone/ha

Sursă:
Reţeaua de testare
DEKALB®
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DKC 5141
Performanţa îşi spune cuvântul|*RM 101 | semi-tardiv
DKC 5141

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică
(apariţia punctului negru).

Condiţii intensive de
tehnologie

Suportă foarte bine
densităţile mari

Producţii ridicate
și stabile

Calitate fitosanitară

Hibrid de super-producţie, destinat condiţiilor bune și intensive de cultură, care valorifică aportul
de îngrășăminte.
Recomandat fermierilor care pot aplica o tehnologie medie, chiar intensivă, aducând sporuri de producţie mari pe terenuri
cu aport freatic mai crescut sau în condiţii de irigat, la densităţi ridicate şi în condiţii de tehnologie intensivă!

Caracteristici principale:

• un pachet agronomic foarte bun, ştiuleţi cilindrici
impresionant de lungi
• excelentă vigoare la răsărire
• pierde rapid apa din bob

Avantaje şi beneficii:

• calitate fitosanitară a boabelor pe ştiulete de invidiat,
adaptabil la densităţi ridicate, tolerant la boli (în special
la ştiulete), pretabil pentru creşterea densităţii
• adaptat şi pentru semănatul timpuriu
• reducerea costului cu uscarea

Mediul de producţie:

Densităţi recomandate:

Scăzut (< 7t/ha)

60000-65000 boabe germinabile/ha

Mediu (7-11 t/ha)

65000-78000 boabe germinabile/ha

Ridicat (≥11t/ha)

78000-82000 boabe germinabile/ha

Elemente de productivitate:

număr rânduri

număr de boabe pe rând

18-20

38-40

20

14
12

15.1%

16.7 %

17.5%
16 %

12.41 13.92 12.35

14.7 %

9.05

10

15.1 %

11.41

12.57 12.57

Semlac, AR

Giulvăz, TM

59.000
pl/ha

63.000
pl/ha

60.000
pl/ha

58.000
pl/ha

57.000
pl/ha
320 mm
ploaie

62.000
pl/ha

Dor Mărunt, CL

Șimand, AR

0

11.11

Ciochina, IL

Peregu Mic, AR

2

13.7 %

Grăniceri, Ar

Bulgăruș, TM

4

15.22
12.5 %

8.39

8
6

15.9 %

16.1 %

64.000
pl/ha
328 mm
ploaie

67.000
pl/ha
123 mm
ploaie

66.000
pl/ha
151 mm
ploaie

12 %

%

Umiditate la
recoltare

7.43
Hârșova, CT

16

64.000
pl/ha

Mărculești, CL

18

Checea, TM

22

71.500
pl/ha
199 mm
ploaie

Tone/ha

Sursă:
Reţeaua de testare
DEKALB®
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DKC 5830

NOU

Se descurcă bine şi la greu! | *RM 108 | tardiv
DKC 5830

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică
(apariţia punctului negru).

Stabilitate

HD

Viteză mare de pierdere
a apei din bob

Vigoare bună
la răsărire

Calitate fitosanitară

Recomandat în special fermierilor care au terenuri cu un potenţial mai scăzut sau aplică o tehnologie
medie, scăzută! Însă aduce sporuri de producţie şi în condiţii intensive de cultură.

Caracteristici principale:

Avantaje şi beneficii:

• excelentă vigoare la răsărire
• pierde rapid apa din bob
• calitate fitosanitară a boabelor
• suportă densităţi ridicate

• adaptat şi pentru semănatul timpuriu
• reducerea costului cu uscarea
• boabe curate, sănătoase
• valorifică aportul de îngrăşăminte la maximum şi
răspunde favorabil la mărirea densităţilor ducând la
creşterea producţiei/ha

Mediul de producţie:

Densităţi recomandate:

Scăzut (< 7t/ha)

60000-65000 boabe germinabile/ha

Mediu (7-11 t/ha)

65000-78000 boabe germinabile/ha

Ridicat (≥11t/ha)

78000-82000 boabe germinabile/ha

16
14
12

număr rânduri

număr de boabe pe rând

16-20

38-40

21.2 %

20
18

Elemente de productivitate:

19.6 %
17.4 %

12.8

10

16.3 %

11.56

12.73

%
15.9 %

13.29

15.2 %

14.08

11.16

Șimand, AR

Tămășeu, BH

Urlaţi, PH

63.000 pl/ha

Giulvăz, TM

61.000 pl/ha

Semlac, AR

0

Peregu Mic, AR

2

Bulgăruș, TM

4

Umiditate la
recoltare

9.33

8
6

15.6 %

62.000 pl/ha
320 mm
ploaie

62.000 pl/ha

58.000 pl/ha

62.000 pl/ha

63.000 pl/ha

Tone/ha

Sursă:
Reţeaua de testare
DEKALB®
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DKC 5542

NOU

Creşte producţia de lapte la hectar! | *RM 105 | semi-tardiv
DKC 5542

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică
(apariţia punctului negru).

Toleranţă la stresul
hidric si termic

Foarte bun pentru
însilozare

Vigoare bună la
răsărire

Un hibrid COMPLET pt siloz, atât din punct de vedere cantitativ, cât
şi calitativ!

Destinat oricărui tip de fermier cultivator de siloz. Răspunde bine în orice condiţii
climatice sau de tehnologie, dovedind adaptabilitate şi stabilitate, răsplatindu-te
în condiţii intensive.

Caracteristici principale:

Avantaje şi beneficii:

• hibrid înalt, cu un foliaj bogat
• vigoare foarte bună la răsărire
• “Stay -green excelent” (îşi menţine tulpinile verzi până la
recoltare)
• pachet agronomic foarte bun (rădăcină, tulpină, foliaj)
• toleranţă excepţională la Helmitosporium (pătarea şi
uscarea frunzelor de porumb)
• plasticitate ecologică

• adaptat şi pentru semănatul timpuriu
• boabe curate, sănătoase
• valorifică aportul de îngrăşăminte la maximum şi
răspunde favorabil creşterii densităţii ducând la
creşterea producţiei/ha
• pretabil atât pentru siloz cât şi pentru biogaz

Mediul de producţie:

Densităţi recomandate:

Sistem neirigat

75000-85000 boabe germinabile/ha

Sistem irigat

85000-100000 boabe germinabile/ha

Elemente de productivitate:

număr rânduri

număr de boabe pe rând

18-20

36-40

Catalog de porumb DEKALB® 2017
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DKC 3623
Primul la cântar! | *RM 86 | extra-timpuriu
DKC 3623

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică
(apariţia punctului negru).

Vigoare bună la
răsărire

HD

Producţii ridicate
şi stabile

Viteză mare de
pierdere a apei din bob

Recomandat fermierilor care ţintesc producţii mari şi sigure, în condiţii timpurii.

Performează în toate regiunile favorabile culturii porumbului. Cheltuielile alocate uscării se reduc, datorită recoltării
devreme.

Caracteristici principale:

• producţii foarte mari pentru grupa sa de maturitate
• vigoare bună la răsărire;
• dublă utilizare: atât pentru boabe, cât şi pentru siloz
Mediul de producţie

Scăzut (< 7t/ha)

Densităţi
recomandate

boabe germinabile/ha

60000-65000

Avantaje şi beneficii:

• creşterea profitului în fermă cu riscuri minime
• evită arşita din timpul polenizarii, reducând pierderile
de producţie în condiţii de stres termic şi hidric
Mediu (7-11 t/ha)
65000-72000

boabe germinabile/ha

Ridicat (≥11t/ha)
72000-82000

boabe germinabile/ha

DKC 3811
Cavalerul primei recolte! | *RM 88 | extra-timpuriu
DKC 3811

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică
(apariţia punctului negru).

Producţii ridicate
şi stabile

Viteză mare de pierdere a
apei din bob

Toleranţă la stresul
hidric şi termic

Excelentă alternativă pentru fermele situate în zonele cu incidenţă crescută de
secetă.
Recomandat fermierilor care ţintesc producţii stabile şi timpurii.
Caracteristici principale:

• producţii stabile
• perioadă de înflorire mai precoce decât media grupei

Mediul de producţie

Scăzut (< 7t/ha)

Densităţi
recomandate

boabe germinabile/ha

60000-65000

Avantaje şi beneficii:

• siguranta productiei şi a PROFITULUI în fermă!
• evită arşiţa din timpul polenizării, reducând pierderile
de producţie in condiţii de stres termic şi hidric
Mediu (7-11 t/ha)
65000-70000

boabe germinabile/ha

Ridicat (≥11t/ha)
70000-75000

boabe germinabile/ha
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DKC 4025
Tulpină de neclintit! | *RM 90 | timpuriu
DKC 4025

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariţia
punctului negru).

Stabilitate

Vigoare bună la
răsărire

Producţii ridicate
şi stabile

Recomandat fermierilor care ţintesc producţii mari şi sigure, în condiţii timpurii.

Performează în toate regiunile favorabile culturii porumbului. Cheltuielile alocate uscării se reduc, datorită recoltării
devreme.

Caracteristici principale:

• tulpină rezistentă la frângere şi cădere
• sistem radicular puternic dezvoltat
• vigoare bună la răsărire şi înflorire timpurie

Mediul de producţie

Scăzut (< 7t/ha)

Densităţi
recomandate

boabe germinabile/ha

60000-65000

Avantaje şi beneficii:

• nu veţi sesiza căderi de plante la recoltare
• stabilitate şi o mai bună alimentare cu apă şi substanţe
nutritive
• evită arşiţa care poate aparea în timpul polenizării
Mediu (7-11 t/ha)
65000-76000

boabe germinabile/ha

Ridicat (≥11t/ha)
76000-80000

boabe germinabile/ha

DKC 4685
Alternativa de luat în seamă! | *RM 94 | timpuriu
DKC 4685

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariţia
punctului negru).

Stabilitate

Viteză mare de pierdere
a apei din bob

Producţii ridicate
şi stabile

Are o perioadă de semănat flexibilă, permiţând eșalonarea ulterioară a recoltării
fără pierderi de producţie.
Surprinde prin producţii peste media grupei de maturitate. Fiind un hibrid
triliniar, tolerează condiţiile vitrege de mediu.
Caracteristici principale:

Avantaje şi beneficii:

• reducerea costurilor cu uscarea
• o producţie sigură indiferent de condiţii
• start bun al culturii, pretându-se a fi semănat la
începutul epocii optime

• pierderea rapidă a apei din bob
• stabilitate;
• vigoare bună la răsărire
Mediul de producţie

Scăzut (< 7t/ha)

Densităţi
recomandate

boabe germinabile/ha

60000-65000

Mediu (7-11 t/ha)
65000-70000

boabe germinabile/ha

Ridicat (≥11t/ha)
70000-75000

boabe germinabile/ha
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DKC 4590
Cu un strop de apă, dau cântarul peste cap | *RM 95 | timpuriu
DKC 4590

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică
(apariţia punctului negru).

Producţii ridicate
şi stabile

Toleranţă la stresul
hidric şi termic

Stabilitate

În anii și zonele de cultură afectate de secetă, nivelul producţiilor este peste media multianuală
a grupei de maturitate. Reacţionează foarte bine la aportul ridicat de îngrășăminte, precum și la
densităţi mari, printr-un spor de producţie semnificativ.
Caracteristici principale:

• foarte productiv
• stabilitate
• toleranţă la stres hidric
• viteză ridicată de pierdere a apei din bob
Mediul de producţie

Scăzut (< 7t/ha)

Densităţi
recomandate

boabe germinabile/ha

60000-65000

Avantaje şi beneficii:

• o producţie sigură indiferent de condiţii, reducând
pierderile de producţie în anii secetoşi şi performant în
condiţii intensive
• reducerea costurilor cu uscarea
• asigură profitul în fermă
Mediu (7-11 t/ha)
65000-72000

boabe germinabile/ha

Ridicat (≥11t/ha)
72000-78000

boabe germinabile/ha

DKC 4490
N-am hambare pe măsură! | *RM 97 | semi-timpuriu
DKC 4490

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică
(apariţia punctului negru).

Toleranţă la stresul
hidric şi termic

Producţii ridicate
şi stabile

Stabilitate

Hibridul înflorește și mătăsește simultan, ceea ce reprezintă un avantaj pe timp
de arșiţă, polenizarea realizându-se mult mai efi cient.

Caracteristici principale:

• înflorește și mătăsește simultan, ceea ce reprezintă un
avantaj pe timp de arșiţă, polenizarea realizându-se cu
mai mult succes;
• sistem radicular puternic dezvoltat
Mediul de producţie

Scăzut (< 7t/ha)

Densităţi
recomandate

boabe germinabile/ha

60000-65000

Avantaje şi beneficii:

• polenizarea se realizeaza chiar şi în anii cu stress
termic, asigurând producţia
• alimentarea cu substanţe nutritive şi apa se realizează
mult mai bine şi nu sesizăm căderi de plante la
recoltare
Mediu (7-11 t/ha)
65000-70000

boabe germinabile/ha

Ridicat (≥11t/ha)
70000-75000

boabe germinabile/ha
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DKC 4795
Sănătate și putere! | *RM 97 | semi-timpuriu
DKC 4795

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariţia
punctului negru).

Toleranţă la stresul
hidric şi termic

Producţii ridicate
şi stabile

Calitate fitosanitară
a boabelor

Recomandat pentru toate zonele cu tradiţie, cu producţii consistente, datorate atât capacităţii
genetice de productivitate, cât și tulpinilor rezistente la boli.
Un alt avantaj este reprezentat de răspunsul pozitiv al hibridului la formule de fertilizare moderate.
Caracteristici principale:

• suportă bine stresul hidric
• toleranţă la bolile tulpinii
• răspunde favorabil si în condţii intensive de tehnologie

Mediul de producţie

Scăzut (< 7t/ha)

Densităţi
recomandate

boabe germinabile/ha

60000-65000

Avantaje şi beneficii:

• adaptat şi în zone cu temperaturi mai ridicate
• fără căderi de plante
• valorificand aportul de îngrăşăminte şi aduce un
spor de producţie odata cu cresterea densităţii
Mediu (7-11 t/ha)
65000-70000

boabe germinabile/ha

Ridicat (≥11t/ha)
70000-75000

boabe germinabile/ha

DKC 4608
Boabe de aur! | *RM 97 | semi-timpuriu
DKC 4608

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariţia
punctului negru).

Toleranţă la stresul
hidric şi termic

Calitate fitosanitară
a boabelor

Producţii ridicate
şi stabile

Potenţialul genetic de producţie, randamentul mare (peste 84%) al știuleţilor
și boabele sănătoase vor asigura profitul scontat, atât prin valoarea producţiei
efective, cât și prin reducerea scăzămintelor aplicate la vânzarea cerealelor.

Caracteristici principale:

• boabe de calitate superioară, profund poziţionate în rahis,
cu ușoară tentă de semi-sticlozitate
• arhitectura și volumul foliajului permit tolerarea stresului
hidric şi termic
Mediul de producţie

Scăzut (< 7t/ha)

Densităţi
recomandate

boabe germinabile/ha

60000-65000

Avantaje şi beneficii:

• calitate fitosanitară a boabelor pe ştiulete de invidiat,
tolerant la boli (în special la ştiulete)
• stabilitatea producţiilor indiferent de condiţii
Mediu (7-11 t/ha)
65000-70000

boabe germinabile/ha

Ridicat (≥11t/ha)
70000-75000

boabe germinabile/ha
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DKC 4717
Ban la bob trage! | *RM 98 | semi-timpuriu
DKC 4717

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică
(apariţia punctului negru).

HD

Producţii ridicate
şi stabile

Viteză mare de pierdere
a apei din bob

Condiţii intensive de
tehnologie

Datorită puterii sale de a se adapta cu uşurinţă la factorii de stress şi condiţiile diferite de cultură,
producţiile sunt caracterizate de stabilitate, garantând fermierilor profitul.

Caracteristici principale:

Avantaje şi beneficii:

• răspunde favorabil în condiţii de cultură intensivă
valorificand aportul de îngrăşăminte
• Tolerează arşiţa şi seceta ceea ce îl face pretabil a fi
cultivat în orice zonă
• Risc redus al unei polenizări deficitare datorită
înfloririi devreme

• potenţial ridicat de producţie
• adaptabilitate
• înflorire timpurie

Mediul de producţie

Scăzut (< 7t/ha)

Densităţi
recomandate

boabe germinabile/ha

60000-65000

Mediu (7-11 t/ha)
65000-72000

boabe germinabile/ha

Ridicat (≥11t/ha)
72000-78000

boabe germinabile/ha

DKC 4964
Creștem mari și pierdem apă! | *RM 99 | semi-timpuriu
DKC 4964

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică
(apariţia punctului negru).

Viteză mare de
pierdere a apei din bob

Producţii ridicate
şi stabile

Stabilitate

Recoltarea se poate realiza devreme, fără costuri suplimentare deuscare.
Reusește chiar și în condiţii difi cile un maxim de producţie pentru grupa sa de
maturitate. Rezistenţa tulpinilor la frângere vă asigură că toate plantele răsărite
vor fi recoltate.
Caracteristici principale:

Avantaje şi beneficii:

• pierderea rapidă a apei din bob
• producţii mari şi stabile
• rădăcini bine dezvoltate
• tulpini subţiri și elastice

• producţiile unui hibrid semitimpuriu dar cu
umiditatea unui hibrid timpuriu
• fără căderi de plante şi pierderi la recoltare

Mediul de producţie

Scăzut (< 7t/ha)

Densităţi
recomandate

boabe germinabile/ha

60000-65000

Mediu (7-11 t/ha)
65000-70000

boabe germinabile/ha

Ridicat (≥11t/ha)
70000-75000

boabe germinabile/ha
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DKC 5007
Un veritabil agent 007! | *RM 100 | semi-tardiv
DKC 5007

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariţia
punctului negru).

Producţii ridicate
şi stabile

Viteză mare de pierdere
a apei din bob

Condiţii intensive de
tehnologie

Reacţionează favorabil în condiţii intensive de fertilizare, ajungând la producţii record.

Caracteristici principale:

• viteză foarte bună de pierdere a apei din bob
• adaptabilitate

Mediul de producţie

Scăzut (< 7t/ha)

Densităţi
recomandate

boabe germinabile/ha

60000-65000

Avantaje şi beneficii:

• reduceri de costuri cu uscarea şi o recoltare mai
rapidă
• pentru orice tip de tehnologie şi condiţii de cultură,
însă valorifică orice hrană suplimentară crescând
astfel profitul fermierului
Mediu (7-11 t/ha)
65000-70000

boabe germinabile/ha

Ridicat (≥11t/ha)
70000-75000

boabe germinabile/ha

DKC 5276
Premiantul clasei! | *RM 102 | semi-tardiv
DKC 5276

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariţia
punctului negru).

Viteză mare de pierdere
a apei din bob

Toleranţă la stresul
hidric şi termic

Producţii ridicate
şi stabile

Deși este un hibrid semi-tardiv, umiditatea la recoltare este redusă, nespecifi că
grupei sale de maturitate, menţinând producţia la un nivel ridicat.
Datorită calităţii boabelor, a randamentului superior, a dimensiunilor mari ale
știuleţilor, acest hibrid poate fi recoltat și sub formă de știuleţi.
Caracteristici principale:

• viteză mare de pierdere a apei la maturitate
• tolerează bine stresul hidric
• adaptabilitate
Mediul de producţie

Scăzut (< 7t/ha)

Densităţi
recomandate

boabe germinabile/ha

60000-65000

Avantaje şi beneficii:

• reduceri de costuri cu uscarea şi o recoltare mai rapidă
• stabilitatea asigură fermierului pierderi reduse de
producţie în anii foarte dificili
Mediu (7-11 t/ha)
65000-72000

boabe germinabile/ha

Ridicat (≥11t/ha)
72000-78000

boabe germinabile/ha
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DKC 5222
Seniorul cu producţii măreţe!| *RM 102 | semi-tardiv
DKC 5222

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică
(apariţia punctului negru).

Producţii ridicate
şi stabile

Stabilitate

Viteză mare de pierdere
a apei din bob

Se evidenţiază prin producţii frecvent peste media grupei sale de maturitate. Stabilitatea este
punctul forte al acestui hibrid de nouă generaţie.
Este constant în producţii, indiferent de factorii de stress.
Caracteristici principale:

Avantaje şi beneficii:

• stabilitatea asigură fermierului pierderi reduse de
producţie în anii foarte dificili, dar în acelaşi timp
reacţionează bine în condiţii intensive pentru a
creşte profitul în fermă

• pierde rapid apa din bob

Mediul de producţie

Scăzut (< 7t/ha)

Densităţi
recomandate

boabe germinabile/ha

60000-65000

Mediu (7-11 t/ha)

Ridicat (≥11t/ha)

65000-76000

76000-80000

boabe germinabile/ha

boabe germinabile/ha

DKC 5632
Performanţă și stabilitate! | *RM 106 | tardiv
DKC 5632

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică
(apariţia punctului negru).

Toleranţă la stresul
hidric şi termic

HD

Foarte bun pentru
însilozare

Stabilitate

Se adaptează uşor la orice condiţii climatice, mai ales la apariţia factorilor de
stres termic şi hidric, asigurând producţii ridicate şi stabile.
Caracteristici principale:

• toleranţă foarte bună la secetă şi arşiţă
• rădăcini şi tulpini puternice
• potenţial de producţie ridicat
• hibrid tardiv de talie medie
• adaptabilitate
Mediul de producţie

Scăzut (< 7t/ha)

Densităţi
recomandate

boabe germinabile/ha

60000-65000

Avantaje şi beneficii:

• pretabil în orice tip de tehnologie, valorificând
îngrăşămintele şi condiţiile intensive dar în acelaşi
timp este foarte stabil şi în condiţii mai vitrege

Mediu (7-11 t/ha)
65000-76000

boabe germinabile/ha

Ridicat (≥11t/ha)
76000-80000

boabe germinabile/ha
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DKC 6031
Siloz de calitate superioară! | *RM 110 | tardiv
DKC 6031

*Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, de la răsărit până la maturitatea fiziologică
(apariţia punctului negru).

Foarte bun pentru
însilozare

Condiţii intensive de
tehnologie

Producţii ridicate
şi stabile

Hibrid potrivit pentru siloz dar şi pentru boabe datorită nutrienţilor bogaţi pe care îi asigură masa
foliară şi ştiuleţii sănătoşi. Se comportă foarte bine în condiţii de tehnologie intensivă surclasând
aproape orice hibrid destinat culturii de siloz
Caracteristici principale:

• dublă utilizare: siloz şi boabe
• hibrid tardiv de talie medie
• „Stay-green” excelent (îşi menţine tulpinile verzi până la
recoltare)
Mediul de producţie

Sistem neirigat

Densităţi
recomandate

boabe germinabile/ha

75000-80000

Avantaje şi beneficii:
• producţii record datorită potenţialului şi al faptului
că răspunde favorabil în condiţii intensive de cultură

Sistem irigat
80000-90000

boabe germinabile/ha
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Rezultate de producţie din loturile comerciale

Hibrid

Judeţ

Localitate

Stas 15%

Hibrid

Judeţ

Localitate

Stas 15%

DKC3415

Arad

Pecica

10.4 t/ha

DKC4590

Arad

Peregu Mic

11.5 t/ha

Neamţ

Dragomireşti

8 t/ha

Argeş

Lunca Argeşului

7.5 t/ha

Alba

Șibot

11.94 t/ha

Bacău

Letea Veche

14 t/ha

Bucerdea Vinoasă 9.88 t/ha

Călăraşi

Ştefan Vodă

7.86 t/ha

Călăraşi

Vlad Ţepeş

9.21 t/ha

Călăraşi

Fundulea

7.1 t/ha

Giurgiu

Bălănoaia

7 t/ha

Ialomiţa

Sălcioara

9.1 t/ha

Ialomiţa

Ţăndărei

7.53 t/ha

Teleorman

Dobroteşti

7.5 t/ha

Timiş

Gătaia

13.2 t/ha

Prahova

Dumbrava

9.1 t/ha

Arad

Nădlac

10.2 t/ha

Călăraşi

Gurbănești

7.6 t/ha

Giurgiu

Stăneşti

7.5 t/ha

Giurgiu

Pietroşani

7.3 t/ha

Ialomiţa

Ţăndărei

8.44 t/ha

DKC4631

Ialomiţa

Cocora

7.84 t/ha

DKC4717

Arad

Nădlac

12 t/ha

Arad

Mailat

11 t/ha

Arad

Mănăștur

11 t/ha

Bacău

Letea Veche

16 t/ha *irigat

Călăraşi

Vâlcelele

9.25 t/ha

Călăraşi

Dragoş Vodă

7.22 t/ha

Călăraşi

Cuza Vodă

8.09 t/ha

Călăraşi

Perişoru

7.2 t/ha

Călăraşi

Unirea

10.38 t/ha

Călăraşi

Olteniţa

7.15 t/ha

Giurgiu

Stăneşti

7.8 t/ha

Ialomiţa

Sălcioara

8.56 t/ha

Ialomiţa

Ciulniţa

8.21 t/ha

DKC3623

Alba
Alba

Ighiu

10.21 t/ha

Sibiu

Ocna Sibiului

8.2 t/ha

DKC3811

Neamţ

Girov

10 t/ha

DKC3939

Cluj

Turda

8.68 t/ha

Arad

Pecica

10.3 t/ha

Giurgiu

Frăţeşti

7.1 t/ha

Neamţ

Icușești

11 t/ha

Sibiu

Ocna Sibiului

10.52 t/ha

DKC4025

Alba

Vinţu de Jos

12.1 t/ha

DKC4351

Călăraşi

Ştefan Vodă

7.56 t/ha

Giurgiu

Cetăţuia

7.9 t/ha

Giurgiu

Malu

9.7 t/ha

Ilfov

Grădiştea

9.31 t/ha

Teleorman

Dobroteşti

7.5 t/ha

Arad

Pecica

12.4 t/ha

Argeş

Topoloveni

7.5 t/ha

Argeş

Dărmăneşti

7.5 t/ha

Călăraşi

Dor Mărunt

8.5 t/ha

Sibiu

Bogatu Român

11.5 t/ha

Teleorman

Dobroteşti

7.5 t/ha

Călăraşi

Vâlcelele

10 t/ha

Brăila

Tufeşti

10t/ha

Giurgiu

Frăţeşti

8t/ha

Ialomiţa

Ţăndărei

7.2 t/ha

Brăila

Ulmu

8.5 t/ha

Călăraşi

Mânăstirea

7.8 t/ha

Neamţ

Secuieni

8.5 t/ha

Satu Mare

Urziceni

14.4 t/ha

DKC4490

DKC4555

DKC4541

DKC4608
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Hibrid

Judeţ

Localitate

Stas 15%

Hibrid

Judeţ

Localitate

Stas 15%

DKC4751

Bacău

Itești

12.5 t/ha

DKC5276

Arad

Peregu Mic

13.4 t/ha

Călăraşi

Radovanu

7.3 t/ha

Călăraşi

Budeşti

7 t/ha

Timiş

Variaș

14.6 t/ha

Brăila

Făurei

9 t/ha

Călăraşi

Călăraşi

8.19 t/ha

Botoşani

Brăești

10.1 t/ha

Arad

Peregu Mic

14 t/ha

Arad

Bocsig

12.77 t/ha

Bacău

Filipeşti

10.5 t/ha

Botoşani

Ripiceni

10.5 t/ha

Călăraşi

Perişoru

14 t/ha

Călăraşi

Unirea

9.6 t/ha

Giurgiu

Braniştea

7.7 t/ha

Giurgiu

Băneasa

8 t/ha

Satu Mare

Lazuri

16.4 t/ha

Satu Mare

Lazuri

17.2 t/ha

Satu Mare

Berveni

16.4 t/ha

Timiş

Gătaia

11.9 t/ha

DKC4964

Arad

Nădlac

11.5 t/ha

DKC5031

Călăraşi

Ştefan Vodă

8 t/ha

Brăila

Făurei

9.16 t/ha

Giurgiu

Băneasa

8.5 t/ha

Timiş

Variaș

14.8 t/ha

Timiş

Stamora Germană

12.3 t/ha

DKC4795

DKC4943

DKC5141

DKC5222

Brăila

Movila Miresii 13.5 t/ha *irigat

Brăila

Făurei

9 t/ha

Călăraşi

Ştefan Vodă

8.2 t/ha

Călăraşi

Lehliu

8.6 t/ha

Arad

Peregu Mic

13.4 t/ha

Călăraşi

Unirea

7.99 t/ha

Ialomiţa

Ţăndărei

8 t/ha

Ialomiţa

Ciulniţa

8.62 t/ha

DKC5632
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ECHIPA DE VÂNZĂRI DEKALB®
ZONA DE EST
Viorica Guzu
Director regional
viorica.guzu@monsanto.com
Telefon : 004 0731 494 705
Georgiana Burlacu
Vaslui, Vrancea
georgiana-andreea.burlacu@monsanto.com
Telefon : 004 0731 042 035
Alin Radu
Brăila
alin.radu@monsanto.com
Telefon : 004 731 977 231
Mariana Enache
Reprezentant tehnic
mariana.enache@monsanto.com
Telefon : 004 0731 185 444
Vlad Stamatin
Bacău, Neamţ
vlad.stamatin@monsanto.com
Telefon : 004 0727 738 926
Marius Mancea
Iaşi, Botoşani, Suceava
marius.mancea@monsanto.com
Telefon : 0040 727 734 766
Ştefan Croitoru
Galaţi
stefan.croitoru@monsanto.com
Telefon : 0040 741 920 894
ZONA DE SUD-EST
Gabriel Ghiţă
Director regional
gabriel.ghita@monsanto.com
Telefon : 004 0726 744 212
Adrian Tudorache
Călăraşi
adrian.tudorache@monsanto.com
Telefon : 0040 735 504 862
Alina Folea
Călăraşi
alina.folea@monsanto.com
Telefon : 0040 735 504 864
Ana Maria Balcă
Constanţa
ana-maria.balca@monsanto.com
Telefon : 004 0730 710 374
Daniela Oancea
Reprezentant tehnic clienţi strategici Sud
daniela.oancea@monsanto.com
Telefon : 004 0724 244 325
Claudiu Kivu
Ialomiţa
claudiu.kivu@monsanto.com
Telefon : 0040 720 501 284
Florin Carastoian
Tulcea
florin.carastoian@monsanto.com
Telefon : 0040 724 244 639

Mădălin Şărban
Buzău
madalin.sarban@monsanto.com
Telefon : 0040 727 739 956
Sebastian Robe
Ialomiţa
sebastian.robe@monsanto.com
Telefon : 0731 977 129
ZONA DE SUD-VEST
Tania Cart
Director regional
tania.cart@monsanto.com
Telefon : 0040 723 677 182
Valentin Radu
Dâmboviţa, Ilfov, Prahova
valentin.radu@monsanto.com
Telefon : 0040 720 555 958
Alexandru Dumitrescu
Reprezentant tehnic
alexandru.dumitrescu@monsanto.com
Telefon : 0736 555 901
Cătălina Lupu
Teleorman
catalina-florina.lupu@monsanto.com
Telefon : 0040 735 504 865
Cătălin Florea
Giurgiu
catalin.florea@monsanto.com
Telefon : 0040 730 712 979
Dan Stroe
Teleorman, Argeş
dan-mihai.stroe@monsanto.com
Telefon : 0040 723 801 427
Hermina Fota
Gorj, Mehedinţi, Dolj
fota .hermina@monsanto.com
Telefon : 0040 731 494 231
Gabriel Buţă
Olt, Vâlcea
gabriel.buta@monsanto.com
Telefon : 0040 731 042 048
ZONA DE VEST
Dorin Jurca
Director regional
dorin.jurca@monsanto.com
Telefon : 004 0724 011 982
Corneliu Costa
Satu Mare, Sălaj
corneliu.costa@monsanto.com
Telefon : 004 0726 363 071
Elena Belea
Hunedoara
elena.belea@monsanto.com
Telefon : 0040 723 600 349
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Flavian Bochiş
Fitofarmacii
flavian.bochis@monsanto.com
Telefon : 0728 555 377
George Pandor
Timiş, Caraş-Severin
george.pador@monsanto.com
Telefon : 004 731 042 049
Ionel Tilineac
Arad
ionel.tilineac@monsanto.com
Telefon : 0040 737 067 831
Claudiu Şerban
Sibiu, Braşov, Covasna
caludiu.serban@monsanto.com
Telefon : 004 735 504 860
Ionuţ Goron
Cluj
ionut.goron@monsanto.com
Telefon : 0040 731 977 289
Istvan Meszaros
Timiş, Caraş-Severin
istvan.meszaros@monsanto.com
Telefon : 004 0724 244 323
Lucian Socaciu
Mureş, Bistriţa, Harghita
lucian.socaciu@monsanto.com
Telefon : 004 0731 036 391
Octavian Maier
Hunedoara, Alba, Cluj
octavian.maier@monsanto.com
Telefon : 004 726 363 072
Olimpia Ţârovan
Timiş
olimpia.tarovan@monsanto.com
Telefon : 004 0733 932 838
Petruţa Ţigănescu
Arad
petruta.tiganescu@monsanto.com
Telefon : 0040 727 739 259
Silviu Drinovan
Reprezentant tehnic clienţi strategici
Vest, Nord-Vest, Centru
silviu.drinovan@monsanto.com
Telefon : 004 0726 363 075
Sorin Hîrceagă
Alba
sorin.hirceaga@monsanto.com
Telefon : 0731 035 674
Bihor
Telefon : 004 0729 995 998
Carmella Duma
Reprezentant tehnic
carmella.duma@monsanto.com
Telefon : 004 0725 354 600

Identificaţi reprezentantul
dumneavoastră local
https://www.dekalb.ro/contactati-ne/
identificati-reprezentantul-dvs-local

Monsanto România S.R.L.
Telefon: +40 21 305.71.40 (Comercial)
Telefon: +40 243.207.700 (Producţie)
Fax: + 40 21 305.71.65
ro.reception@monsanto.com
www.dekalb.ro
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Poţi mai mult cu DEKALB®
Solicitaţi voucherul DEKALB®
Contactaţi reprezentanţii zonali (www.dekalb.ro/contactaţi-ne)
pentru oferta personalizată!

www.dekalb.ro

