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PORTOFOLIUL DEKALB

PENTRU O DESCRIERE DETALIATĂ SAU PENTRU RECOMANDĂRI
PUTEȚI CONTACTA REPREZENTANȚII DEPARTAMENTULUI
TEHNIC SAU PUTEȚI CONSULTA WWW.DEKALB.RO

Grupa de
maturitate

Toleranță la
scuturarea
boabelor
din silicve

Dublă
toleranță
la Phoma

Toleranță
la ger

Conținut
ridicat
de ulei

Semitardiv

Excelentă

Excelentă

Excelentă

Excelentă

Foarte
bună

Excelentă

DK EXTIME

Semitimpuriu

Excelentă

Excelentă

Excelentă

Mediu

Excelentă

Excelentă

DK IMPLEMENT CL

Timpuriu

Excelentă

Bună

Excelentă

Mediu

Foarte
bună

Foarte
bună

DK EXCEPTION

Semitimpuriu

Excelentă

Excelentă

Bună

Foarte
bună

Excelentă

Excelentă

DK EXSTORM

Semitimpuriu

Foarte
bună

Excelentă

Foarte
bună

Foarte
bună

Excelentă

Bună

DK EXPRIT

Semitimpuriu

Excelentă

Excelentă

Foarte
bună

Mediu

Bună

Foarte
bună

DK EXCELLIUM

Semitimpuriu

Foarte
bună

Excelentă

Bună

Excelentă

Bună

Bună

DK EXPRESSION

Timpuriu

Excelentă

Excelentă

Bună

Excelentă

Foarte
bună

Bună

DK IMARET CL

Semitimpuriu

Excelentă

Excelentă

Foarte
bună

Foarte
bună

Excelentă

Foarte
bună

Da

DK IMPRESSION CL

Semitardiv

Foarte
bună

Bună

Excelentă

Foarte
bun

Bună

Excelentă

Da

DK IMMINENT CL

Semitardiv

Foarte
bună

Excelentă

Foarte
bună

Bună

Foarte
bună

Bună

Da

Hibrid

DK EXPANSION

Rezistență
Stabilitate la frângere a Clearfield®
tulpinii

Utilizarea
eficientă
a azotului

Da

Da

Tratat cu

DK EXPANSION
SPECIFICAȚII
ACCELERON®
SEED APPLIED
SOLUTION
POTENȚIAL
RIDICAT
DE PRODUCȚIE

CONȚINUT
RIDICAT ÎN ULEI
TOLERANȚĂ
LA SCUTURAREA
BOABELOR
DIN SILICVE

MATURITATE

SEMI-TARDIV

TALIA PLANTEI

TALIE ÎNALTĂ

TOLERANȚĂ LA GER

DA

REZISTENȚĂ LA FRÂNGERE
A TULPINII

EXCELENTĂ

CONȚINUT DE ULEI

EXCELENT

TOLERANȚĂ LA SCUTURAREA
BOABELOR DIN SILICVE

DA

BENEFICII
Hibrizii DEKALB îşi valorifică eficient
pachetul genetic, astfel încât
performanțele lor de producție
aduc profit în ferme.

1

Conținutul ridicat de ulei aduce valoare
adăugată produsului, deoarece atrage
după sine beneficiile financiare care se
acordă pentru această caracteristică.

2

Toleranță care minimizează pierderile de
producție și reduce apariția samulastrei
în urma scuturării semințelor înaintea
recoltării și în timpul acesteia.

3

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE
REZULTATE DIN 2018 - REȚEAUA DE TESTARE DEKALB ŞI LOTURI COMERCIALE
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Mai multe detalii pe www.dekalb.ro

Tratat cu

DK EXPANSION
CARACTERISTICI
ACCELERON ® SEED APPLIED
SOLUTION
Acceleron® Seed Applied Solution este o combinație
exclusivă de tratament pentru semințe care conţine
produse biologice și ingrediente chimice. Aceste soluții
integrate protejează recolta de boli şi dăunători,
îmbunătățeşte uniformitatea culturii și vigoarea plantei
şi maximizează potențialul de producţie.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE RIDICAT
Hibrizii DEKALB îşi valorifică eficient pachetul genetic,
astfel încât performanțele lor de producție aduc profit
în ferme.

TOLERANȚĂ LA SCUTURAREA
BOABELOR DIN SILICVE

RECOMANDĂRI
“H ibridul DK EXPANSION este un hibrid
semi-tardiv, ce asigură o mai bună
eșalonare a recoltatului. Este un hibrid
de nouă generație, are o excelentă
toleranță la scuturare, valorifică azotul
eficient, atingând potențialul maxim în
fermele în care l-am cultivat. Datorită
dezvoltării foarte bune în toamnă, permite
ca intervalul de semănat să fie mai mare.
Noutatea acestui sezon pentru acest hibrid
o reprezintă și tratamentul cu Acceleron,
soluția unică DEKALB care asigură protecția
plantei dar și vigoarea în stadiile timpurii.
Voi recomanda DK EXPANSION fermierilor
care vor să facă producții excelente și în
acest sezon!”

Toleranță care minimizează pierderile de producție
și reduce apariția samulastrei în urma scuturării semințelor
înaintea recoltării și în timpul acesteia.

ISTVAN MESZAROS,
Reprezentant vânzări TM, CS

CONȚINUT RIDICAT ÎN ULEI
Conținutul ridicat de ulei aduce valoare adăugată
produsului, deoarece atrage după sine beneficiile
financiare care se acordă pentru această caracteristică.

INDICAȚII TEHNICE
Densități 25-35 plante/mp – flexibil pentru epoca de
semănat.

TOLERANȚĂ LA GER
Modalitatea de dezvoltare a plantei, îi conferă acesteia
o toleranță crescută în condiții de îngheț și de iarnă aspră.

Este recomandat să se aplice regulatori de creștere în
toamnă și în primăvară pentru optimizarea arhitecturii
plantei..

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro
sau contactați reprezentanții DEKALB:

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali

DEKALB® este o marcă înregistrată a Grupului Bayer.

Tratat cu

DK EXTIME
SPECIFICAȚII
ACCELERON®
SEED APPLIED
SOLUTION

STABILITATE
A PRODUCȚIEI

TOLERANȚĂ
LA GER
TOLERANȚĂ
LA SCUTURAREA
BOABELOR
DIN SILICVE

MATURITATE

SEMI-TIMPURIU

TALIA PLANTEI

TALIE MEDIE

REZISTENȚĂ LA FRÂNGERE
A TULPINII

EXCELENTĂ

CONȚINUT DE ULEI

BUN

TOLERANȚĂ LA SCUTURAREA
BOABELOR DIN SILICVE

DA

TOLERANȚĂ LA GER

DA

BENEFICII

1

Hibrizii DEKALB îşi valorifică eficient
pachetul genetic, astfel încât
performanțele lor de producție aduc profit
în ferme.

2

Caracteristicile de dezvoltare ale
hibridului îi oferă acestuia o toleranță
crescută în condiții de îngheț și de iarnă
aspră.

3

Toleranță care minimizează pierderile de
producție și reduce apariția samulastrei
în urma scuturării semințelor înaintea
recoltării și în timpul acesteia.

Mai multe detalii pe www.dekalb.ro

Tratat cu

DK EXTIME
CARACTERISTICI
ACCELERON SEED APPLIED
SOLUTION
®

Acceleron® Seed Applied Solution este o combinație
exclusivă de tratament pentru semințe care conţine
produse biologice și ingrediente chimice. Aceste soluții
integrate protejează recolta de boli şi dăunători,
îmbunătățeşte uniformitatea culturii și vigoarea plantei
şi maximizează potențialul de producţie.

STABILITATE A PRODUCȚIEI
Producții stabile în diferite regiuni, potrivit
datelor din loturile tehnice și comerciale.

RECOMANDĂRI
“D K EXTIME este unul dintre hibrizii
care poate fi semănat și la densități
mai mici, deoarece are o putere de
ramificare foarte bună. Se adaptează
foarte bine atât în tehnologiile
intensive, cât și în tehnologiile rustice.
Toleranțele la ger și la scuturare fac
parte din pachetul genetic al acestui
hibrid. DK EXTIME este hibridul
fermierilor care știu că profitabilitatea
unei culturi înseamnă o genetică
performantă, iar acest hibrid a
dovedit-o.”

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE RIDICAT

MARIUS MANCEA,

Hibrizii DEKALB îşi valorifică eficient pachetul genetic,
astfel încât performanțele lor de producție aduc profit
în ferme.

TOLERANȚĂ LA SCUTURAREA
BOABELOR DIN SILICVE
Toleranță care minimizează pierderile de producție
și reduce apariția samulastrei în urma scuturării semințelor
înaintea recoltării și în timpul acesteia.

TOLERANȚĂ LA GER

Reprezentant vânzări IS, BT, SV

INDICAȚII TEHNICE
Densități 35-40 plante/mp - flexibil pentru epoca de
semănat.
Este recomandat să se aplice regulatori de creștere în
toamnă și în primăvară pentru optimizarea arhitecturii
plantei.

Modalitatea de dezvoltare a plantei, îi conferă acesteia
o toleranță crescută în condiții de îngheț și de iarnă aspră.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro
sau contactați reprezentanții DEKALB:

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali

DEKALB® este o marcă înregistrată a Grupului Bayer.

Tratat cu

DK IMPLEMENT CL
SPECIFICAȚII
ACCELERON®
SEED APPLIED
SOLUTION
TOLERANȚĂ
LA SCUTURAREA
BOABELOR
DIN SILICVE
ÎNFLORIRE
TIMPURIE

DEZVOLTARE
RAPIDĂ
ÎN TOAMNĂ

MATURITATE

TIMPURIU

TALIA PLANTEI

TALIE MEDIE

REZISTENȚĂ LA FRÂNGERE
A TULPINII

FOARTE BUNĂ

CONȚINUT DE ULEI

BUN

TOLERANȚĂ LA SCUTURAREA
BOABELOR DIN SILICVE

DA

TOLERANȚĂ LA GER

DA

BENEFICII
Toleranță care minimizează pierderile de
producție și reduce apariția samulastrei
în urma scuturării semințelor înaintea
recoltării și în timpul acesteia.

1

2

Flexibilitatea semănatului timpuriu și
siguranța unor pături vegetale
robuste și rezistente conferă toleranță pe
timpul iernii.

3

Hibrid timpuriu, ce permite eșalonarea
recoltării.

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE
REZULTATE DIN 2018 - REȚEAUA DE TESTARE DEKALB ŞI LOTURI COMERCIALE
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Mai multe detalii pe www.dekalb.ro

Tratat cu

DK IMPLEMENT CL
CARACTERISTICI
ACCELERON ® SEED APPLIED
SOLUTION
Acceleron® Seed Applied Solution este o combinație
exclusivă de tratament pentru semințe care conţine
produse biologice și ingrediente chimice. Aceste soluții
integrate protejează recolta de boli şi dăunători,
îmbunătățeşte uniformitatea culturii și vigoarea plantei
şi maximizează potențialul de producţie.

DEZVOLTARE RAPIDĂ ÎN TOAMNĂ
Capacitatea hibridului de a-și dezvolta masa radiculară
și foliară oferind o flexibilitate a epocii de semănat.
Acest lucru asigură o dezvoltare suficientă înainte
de venirea iernii.

RECOMANDĂRI
“U n hibrid cu o înflorire timpurie, cu o bună
plasticitate ecologică, care îi permite să facă
față cu succes unor condiții pedoclimatice
foarte variate. Se adaptează bine tuturor
arealelor de producție chiar și în cele cu
media precipitațiilor scăzută, așa aș descrie
hibridul DK IMPLEMENT CL. Este unul dintre
hibrizii pe care îi recomand cu încredere
fermierilor cu care colaborez pentru că
are o serie de caracteristici incontestabile:
se dezvoltă foarte bine în toamnă, are
o rezistență ridicată la ger și la frângerea
tulpinii. Este hibridul ideal pentru fermierii
care folosesc tehnologia Clearfield.”

ANA MARIA BALCĂ,

TOLERANȚĂ LA GER

Reprezentant vânzări CT

Modalitatea de dezvoltare a plantei, îi conferă acesteia
o toleranță crescută în condiții de îngheț și de iarnă aspră.

INDICAȚII TEHNICE

CLEARFIELD
Sistemul Clearfield reprezintă singura soluție pentru
controlul total şi îndelungat al buruienilor, inclusiv al
cruciferelor (sinapis, raphanus).

Densități 40-45 plante/mp – flexibil pentru epoca de
semănat.
Răspunde foarte bine pe toate tipurile de sol, fără restricții.

TOLERANȚĂ LA SCUTURAREA
BOABELOR DIN SILICVE
Toleranță care minimizează pierderile de producție și
reduce apariția samulastrei în urma scuturării semințelor
înaintea recoltării și în timpul acesteia.

Este recomandat să se aplice regulatori de creștere în
toamnă și în primăvară pentru optimizarea arhitecturii
plantei.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro
sau contactați reprezentanții DEKALB:

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali

DEKALB® este o marcă înregistrată a Grupului Bayer.

Tratat cu

DK EXCEPTION

Locul 3 la concursul Dekalb
„Generația 6 tone” 2018 producție 5.500 kg/ha

SPECIFICAȚII
ACCELERON®
SEED APPLIED
SOLUTION

POTENȚIAL
RIDICAT
DE PRODUCȚIE
STABILITATE
A PRODUCȚIEI

UTILIZARE
EFICIENTĂ A
AZOTULUI

MATURITATE

SEMI-TIMPURIU

TALIA PLANTEI

TALIE MEDIE

REZISTENȚĂ LA FRÂNGERE
A TULPINII

EXCELENTĂ

CONȚINUT DE ULEI

FOARTE BUN

TOLERANȚĂ LA SCUTURAREA
BOABELOR DIN SILICVE

DA

TOLERANȚĂ LA GER

DA

BENEFICII
Hibrizii DEKALB îşi valorifică eficient
pachetul genetic, astfel încât
performanțele lor de producție aduc
profit în ferme.

1

2

Productivitate constantă de la an la an,
indiferent de condițiile pedoclimatice.

Optimizarea inputurilor este esențială pentru
profitabilitatea fermei. Hibrizii ating
potențialul maxim, indiferent dacă rezerva
de azot din sol este optimă sau limitată.

3

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE
REZULTATE DIN 2018 - REȚEAUA DE TESTARE DEKALB ŞI LOTURI COMERCIALE
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Mai multe detalii pe www.dekalb.ro

Tratat cu

DK EXCEPTION
CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

ACCELERON ® SEED APPLIED
SOLUTION

“Recomand fermierilor DK EXCEPTION datorită
potențialului genetic de producție foarte ridicat
și stabilitatea pe care o are în diverse areale
de cultură. De asemenea, pachetul agronomic
al hibridului mai include toleranța foarte
bună la scuturare și la ger, în plus, primăvara,
are un restart excelent în vegetație. Este un
hibrid în care am încredere datorită pachetului
agronomic foarte bun și care, în 2018, la
concursul DEKALB “Generația 6 T”, a urcat pe
podium cu producție de 5.500 kg la hectar.
Trebuie să amintesc şi de recordul de prodcţie
din 2017, unde acest hibrid a reuşit o producţie
de 6.040 kg, în Teleorman. DK EXCEPTION este
hibridul care poate aduce profit fermierilor,
chiar și în sezoanele mai dificile.”

Acceleron® Seed Applied Solution este o combinație
exclusivă de tratament pentru semințe care conţine
produse biologice și ingrediente chimice. Aceste soluții
integrate protejează recolta de boli şi dăunători,
îmbunătățeşte uniformitatea culturii și vigoarea plantei
şi maximizează potențialul de producţie.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE RIDICAT
Hibrizii DEKALB îşi valorifică eficient pachetul genetic,
astfel încât performanțele lor de producție aduc profit
în ferme.

STABILITATE A PRODUCȚIEI
Producții stabile în diferite regiuni, potrivit datelor din
loturile tehnice și comerciale.

HERMINA FOTA,
Reprezentant vânzări GJ, MH, DJ

UTILIZARE EFICIENTĂ A AZOTULUI
Optimizarea inputurilor este esențială pentru
profitabilitatea fermei. Hibrizii ating potențialul maxim,
indiferent dacă rezerva de azot din sol este optimă sau
limitată.

TOLERANȚĂ LA SCUTURAREA
BOABELOR DIN SILICVE

INDICAȚII TEHNICE

Toleranță care minimizează pierderile de producție și
reduce apariția samulastrei în urma scuturării semințelor
înaintea recoltării și în timpul acesteia.

Densități 35-40 plante/mp. Are o productivitate
ridicată chiar şi în situațiile în care cantitatea de azot este
limitată (fertilizare reglementată prin legi/
condiții climatice).

CONȚINUT RIDICAT ÎN ULEI

Pe fondul acestei caracteristici, nu recomandăm reducerea
dozei de azot/ha.

Conținutul ridicat de ulei aduce valoare adăugată
produsului, deoarece atrage după sine beneficiile
financiare care se acordă pentru această caracteristică.

Este recomandat să se aplice regulatori de creștere în
toamnă și în primăvară pentru optimizarea arhitecturii plantei.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro
sau contactați reprezentanții DEKALB:

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali

DEKALB® este o marcă înregistrată a Grupului Bayer.

Tratat cu

DK EXPRESSION

Locul 1 la concursul Dekalb
„Generația 6 tone” 2018 producție 5.974 kg/ha

SPECIFICAȚII
ACCELERON®
SEED APPLIED
SOLUTION
POTENȚIAL
RIDICAT
DE PRODUCȚIE

CONȚINUT
RIDICAT ÎN ULEI

TOLERANȚĂ
LA SCUTURAREA
BOABELOR
DIN SILICVE

MATURITATE

TIMPURIU

TALIA PLANTEI

TALIE ÎNALTĂ

REZISTENȚĂ LA FRÂNGERE
A TULPINII

BUNĂ

CONȚINUT DE ULEI

EXCELENT

TOLERANȚĂ LA GER

DA

TOLERANȚĂ LA SCUTURAREA
BOABELOR DIN SILICVE

DA

BENEFICII
Hibrizii DEKALB îşi valorifică eficient
pachetul genetic, astfel încât
performanțele lor de producție aduc
profit în ferme.

1

Conținutul ridicat de ulei aduce valoare
adăugată produsului, deoarece atrage
după sine beneficiile financiare care se
acordă pentru această caracteristică.

2

Toleranță care minimizează pierderile de
producție și reduce apariția samulastrei
în urma scuturării semințelor înaintea
recoltării și în timpul acesteia.

3

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE
REZULTATE DIN 2018 - REȚEAUA DE TESTARE DEKALB ŞI LOTURI COMERCIALE
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Mai multe detalii pe www.dekalb.ro

Tratat cu

DK EXPRESSION
CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

ACCELERON ® SEED APPLIED
SOLUTION

“D K EXPRESSION oferă flexibilitate epocii
de semănat prin faptul că are o dezvoltare
rapidă în toamnă. Are toleranță la ger și
un restart accelerat în primavară. Este
un hibrid cu un potențial de producție
ridicat chiar și în condiții dificile de
cultură și permite fermierilor o recoltare
timpurie. Performanța de producție a fost
reconfirmată și sezonul trecut în cadrul
concursului « Generatia 6t » prin ocuparea
locului 1 cu 5.974 kg/ha și locul 2 cu
5.736 kg/ha în clasamentul final. Îmi place
să spun că DK EXPRESSION este hibridul
fermierilor campioni.”

Acceleron® Seed Applied Solution este o combinație
exclusivă de tratament pentru semințe care conţine
produse biologice și ingrediente chimice. Aceste soluții
integrate protejează recolta de boli şi dăunători,
îmbunătățeşte uniformitatea culturii și vigoarea plantei
şi maximizează potențialul de producţie.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE RIDICAT
Hibrizii DEKALB îşi valorifică eficient pachetul genetic,
astfel încât performanțele lor de producție aduc profit
în ferme.

CONȚINUT RIDICAT ÎN ULEI
Conținutul ridicat de ulei aduce valoare adăugată
produsului, deoarece atrage după sine beneficiile
financiare care se acordă pentru această caracteristică.

GEORGE POPESCU,
Reprezentant vânzări DB, IF, PH

STABILITATE A PRODUCȚIEI
Producții stabile în diferite regiuni, potrivit datelor din
loturile tehnice și comerciale.

DEZVOLTARE RAPIDĂ ÎN TOAMNĂ
Capacitatea hibridului de a-și dezvolta masa radiculară și
foliară oferind o flexibilitate a epocii de semănat.

TOLERANȚĂ LA SCUTURAREA
BOABELOR DIN SILICVE
Toleranță care minimizează pierderile de producție și
reduce apariția samulastrei în urma scuturării semințelor
înaintea recoltării și în timpul acesteia.

INDICAȚII TEHNICE
Densități 35-40 plante/mp – flexibil pentru epoca de
semănat.
Recomandăm fertilizarea în primăvară în 2 fracții, dar nu
foarte târziu datorită restartului timpuriu şi a dezvoltării
viguroase a plantelor.
Este recomandat să se aplice regulatori de creștere în
toamnă și în primăvară pentru optimizarea arhitecturii
plantei.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro
sau contactați reprezentanții DEKALB:

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali

DEKALB® este o marcă înregistrată a Grupului Bayer.

Tratat cu

DK IMARET CL
SPECIFICAȚII
ACCELERON®
SEED APPLIED
SOLUTION
POTENȚIAL
DE PRODUCȚIE
RIDICAT
TOLERANȚĂ
LA SCUTURAREA
BOABELOR
DIN SILICVE
TOLERANȚĂ
LA OROBANCHE

MATURITATE

SEMI-TIMPURIU

TALIA PLANTEI

TALIE MEDIE

REZISTENȚĂ LA FRÂNGERE
A TULPINII

FOARTE BUNĂ

CONȚINUT DE ULEI

FOARTE BUN

TOLERANȚĂ LA SCUTURAREA
BOABELOR DIN SILICVE

DA

TOLERANȚĂ LA GER

DA

BENEFICII
Hibrizii DEKALB îşi valorifică eficient
pachetul genetic, astfel încât
performanțele lor de producție aduc profit
în ferme.

1

2

Productivitate constantă de la an la an,
indiferent de condițiile pedoclimatice.

Toleranță care minimizează pierderile de
producție și reduce apariția samulastrei
în urma scuturării semințelor înaintea
recoltării și în timpul acesteia.

3

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE
REZULTATE DIN 2018 - REȚEAUA DE TESTARE DEKALB ŞI LOTURI COMERCIALE
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5,38
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5,20
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Mai multe detalii pe www.dekalb.ro

Tratat cu

DK IMARET CL
CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

ACCELERON ® SEED APPLIED
SOLUTION

“L a 2 ani de lansare în România, DK IMARET
CL reușește să rămână cel mai performant
hibrid din portofoliul DEKALB CLEARFIELD
nu doar în România, dar și în intreaga zonă
a Europei Centrale și de Sud Est. În toate
mediile de producție, de la cele înalte la
cele joase, consecventa hibridului a fost
demonstrată prin depășirea producțiilor
tuturor celorlalți hibrizi. DK IMARET CL
se poate descrie ca o soluție adaptabilă
pentru fermieri și aici mă gândesc la
perioada de semănat, controlul buruienilor
(inclusiv Orobanche), protecția împotriva
bolilor, pentru minimizarea riscurilor și
creșterea profitabilității producției.”

Acceleron® Seed Applied Solution este o combinație
exclusivă de tratament pentru semințe care conţine
produse biologice și ingrediente chimice. Aceste soluții
integrate protejează recolta de boli şi dăunători,
îmbunătățeşte uniformitatea culturii și vigoarea plantei
şi maximizează potențialul de producţie.

POTENȚIAL RIDICAT DE PRODUCȚIE
Hibrizii DEKALB îşi valorifică eficient pachetul genetic, astfel
încât performanțele lor de producție aduc profit în ferme.

STABILITATE A PRODUCȚIEI
Producții stabile în diferite regiuni, potrivit
datelor din loturile tehnice și comerciale.

TOLERANȚĂ LA OROBANCHE
Hibrid DEKALB care prezintă o toleranță bună la Lupoaie în
parcelele populate cu această specie, mai ales atunci când
este însoțit de un program adecvat de tratament.

ALINA ARSENE,
Director Tehnic

CLEARFIELD
Sistemul Clearfield reprezintă singura soluție pentru
controlul total şi îndelungat al buruienilor, inclusiv al
cruciferelor (sinapis, raphanus).

TOLERANȚĂ LA SCUTURAREA
BOABELOR DIN SILICVE

INDICAȚII TEHNICE
Densități 25-40 plante/mp.
Răspunde foarte bine pe toate tipurile de sol, fără restricții.

Toleranță care minimizează pierderile de producție și
reduce apariția samulastrei în urma scuturării semințelor
înaintea recoltării și în timpul acesteia.

CONȚINUT RIDICAT ÎN ULEI
Conținutul ridicat de ulei aduce valoare adăugată
produsului, deoarece atrage după sine beneficiile
financiare care se acordă pentru această caracteristică.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro
sau contactați reprezentanții DEKALB:

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali

DEKALB® este o marcă înregistrată a Grupului Bayer.

CENTURION® PLUS

Erbicid postemergent selectiv pentru combaterea buruienilor
graminee anuale

Substanța activă: cletodim 120 g/l Formulare: EC (concentrat emulsionabil)
Cuvânt de avertizare: Pericol! Certificat de omologare nr. 1817/29.01.1998

MOD DE ACŢIUNE
Centurion Plus este un erbicid postemergent selectiv, cu spectru larg
de acțiune, pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale.
Formularea conține un adjuvant care îmbunătățește gradul de absorbție
al substanței active de către buruieni prin frunze. Erbicidul are acțiune
sistemică, este preluat prin frunzele buruienilor graminee și transportat
acropetal și bazipetal până la rădăcini. Acțiunea este imediată, dar
primele simptome sunt evidente după 8-10 zile de la aplicare.

INDICAȚII TEHNICE

MOD DE UTILIZARE
Se aplică postemergent pentru combaterea unui spectru larg de buruieni
monocotiledonate anuale din culturile de rapiță. Erbicidul se aplică
în perioada de creștere intensă a buruienilor, atunci când acestea au
minimum 3 frunze formate (buruieni anuale cu înălțime medie 5-10 cm).
În zonele secetoase se aplică imediat după irigare sau după căderea
ploilor, imediat ce se poate intra în câmp. Pentru eficiență maximă trebuie
evitată aplicarea atunci când sunt condiții de apariție a ploilor și nici nu
se irigă timp de 2 ore după aplicare. Pentru combaterea mai eficientă a
buruienilor, nu se recomandă prașila mecanică sau manuală cu 5-7 zile
înainte și după tratament.
Cultură

Organism ţintă

Doză

Rapiță

Buruieni monocotiledonate anuale

0,8 l/ha

Temperatura: minimum 8°C și maximum 25°C. Umiditate: minimum 65%.
Nu se aplică tratamente în perioade de stres hidric. Centurion Plus este
foarte bine tolerat de cultură.
*CENTURION® este marcă înregistrată aparținând Arysta LifeScience Group

FOLICUR® SOLO 250 EW
Fungicid sistemic pentru combaterea bolilor la rapiţă

Substanța activă: tebuconazol 250 g/l Formulare: EW (emulsie în apă)
Cuvânt de avertizare: Pericol! Certificat de omologare nr. 1794/7.08.1997

MOD DE ACŢIUNE
Folicur Solo este un fungicid cu spectru larg de acţiune, fiind absorbit
rapid în plantă şi translocat sistemic. El inhibă dezvoltarea patogenilor, cu
efect preventiv, curativ şi uneori eradicativ.
Cultură

Organism ţintă

Doză

Rapiţă de
toamnă

Putregai alb (Sclerotinia sclerotiorum)
Pătare brună (Alternaria brassicae)
Făinare (Erysiphe communis)

1 l/ha
(primăvara
până la înflorit)

Creşterea rezistenţei plantelor la
iernare şi combaterea putregaiului
negru (Phoma lingam)

0,5 l/ha (un
tratament
aplicat toamna)

MOD DE UTILIZARE
Rapiţă de toamnă: se utilizează la doza de 1 l/ha pentru a combate
putregaiul alb, pătarea brună şi făinarea. Se aplică la avertizare primăvara
până la înflorit. Timp de pauză: 30 zile. Tratamentul de toamnă asigură,
odată cu protecţia culturii faţă de boli (inclusiv putregaiul negru),
creşterea rezistenţei la iernare şi la cădere a culturii datorită efectului
de regulator de creştere. Efectul de regulator de creştere se manifestă
prin creşterea concentraţiei sucului celular, înrădăcinare mai puternică,
inhibarea apariţiei premature a tijei florifere şi o mai mare vigoare a
plantelor. Doza la tratamentul în toamnă este de 0,5 l/ha, aplicat în faza de
4-6 frunze ale culturii.

PROPULSE® 250 SE
Fungicid nou pentru combaterea bolilor la rapiță

Substanța activă: fluopiram 125 g/l + protioconazol 125 g/l Formulare: SE (suspoemulsie)
Cuvânt de avertizare: Atenție! Certificat de omologare nr. 2733/19.12.2007

MOD DE ACŢIUNE
Propulse 250 SE conține noua substanță activă fluopiram, cu proprietăți
sistemice și translaminare, aparținând unei clase chimice noi, descoperită
şi dezvoltată de Bayer, inhibitori SDH (succinat dehidrogenază, enzimă
responsabilă cu transportul de electroni în mitocondrii), blocând astfel
respirația patogenilor paraziți. Prin acest nou mod de acțiune, produsul
intervenind la un alt nivel decât al celorlalte produse utilizate în prezent, s-a
obținut o eficacitate superioară, un spectru larg de control și proprietatea
de a preveni apariția rezistenței ciupercilor patogene la acțiunea
fungicidului. Alături de fluopiram, formularea cuprinde și substanța activă
deja consacrată protioconazol, recunoscută ca cel mai activ triazol de pe
piață. Propulse 250 SE oferă astfel un spectru foarte larg de activitate
cu acțiune sistemică asupra unui număr foarte mare de ciuperci parazite,
acționând atât preventiv, cât și curativ și uneori eradicativ.
Cultură

Organism ţintă

Doză

Rapiță

Putregai alb (Sclerotinia sclerotiorum)
Pătare brună (Alternaria brassicae)

1 l/ha

MOD DE UTILIZARE
Propulse 250 SE se aplică în doza de 1 l/ha în vegetație pentru
combaterea putregaiului alb și a pătării brune din momentul apariției
bobocilor florali încă nedeschiși până la sfârșitul înfloritului/scuturarea
petalelor. Aplicarea se recomandă să se facă preventiv, înainte de apariția
primelor simptome de boală. Momentul optim de aplicare este cel de
înflorire deplină, adică atunci când 50% din florile de pe racemul principal
sunt deschise, iar petalele primelor flori înflorite încep să cadă. Perioada
de absorbție în plantă este de jumătate de oră până la o oră de la
aplicare, după care eventualele ploi survenite nu îi afectează eficacitatea.
Se recomandă un tratament pe sezon, cantitatea de soluție fiind de 200400 l/ha.
Propulse 250 SE este compatibil cu insecticidele destinate acestei
perioade de vegetație. În cazul utilizării produsului în combinație cu alte
produse de protecție a plantelor sau îngrășăminte foliare, se recomandă
în prealabil efectuarea unui test de compatibilitate fizico-chimică și a unui
microtest pe cultură.
Produsul este disponibil și în pachetul tehnologic pentru cultura de rapiță
Propulse, împreună cu insecticidul Biscaya 240 OD.

TILMOR® 240 EC

Fungicid sistemic de ultimă generaţie pentru combaterea bolilor la rapiţă

Substanța activă: protioconazol 80 g/l + tebuconazol 160 g/l
Formulare: EC (concentrat emulsionabil)
Cuvânt de avertizare: Atenție! Certificat de omologare nr. 2831/15.07.2009

MOD DE ACŢIUNE
Tilmor 240 EC are acţiune sistemică în plante şi spectru foarte larg de
acţiune. Tilmor conţine substanţa activă de înaltă eficacitate protioconazol,
împreună cu substanţa activă consacrată tebuconazol. Tilmor prezintă
proprietăţi preventive, curative şi uneori eradicative, care îi conferă un
spectru larg de activitate. La aplicarea în primăvară, Tilmor oferă următoarele
avantaje:
• controlul tuturor bolilor importante din cultura rapiţei
• creşterea vigorii plantelor de rapiţă
• îmbunătăţirea toleranţei la stres şi reducerea necesarului de apă al plantelor
• reducerea taliei plantelor (10-25 cm în funcţie de varietate)
• stimularea formării lăstarilor laterali şi a obţinerii unei culturi uniforme, mai
puţin sensibilă la condiţiile adverse de vreme
• armonizarea procesului de înflorire
• datorită taliei mai reduse a culturii, se uşurează accesul utilajelor pentru
tratamentele din perioada înfloritului.
Cultură

Organism ţintă

Doză/Concentraţie

Rapiţă

Putregai alb (Sclerotinia sclerotiorum)
Pătare brună (Alternaria brassicae)
Făinare (Erysiphe communis)
Putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea)

1 l/ha

MOD DE UTILIZARE
Tilmor 240 EC este omologat la cultura de rapiţă, în doză de 1,0 l/ha,
pentru combaterea putregaiului alb (Sclerotinia sclerotiorum), putregaiului
cenuşiu (Botrytis cinerea), a pătării
brune (Alternaria brassicae) şi a făinării (Erysiphe communis). Se aplică
în vegetaţie, pe întreaga suprafaţă, numai cu echipament terestru, la
avertizare, de preferat preventiv sau la începutul apariţiei primelor
simptome, primăvara până la înflorit (până la BBCH 59). Numărul maxim
de tratamente pe sezon este de două, efectuate la un interval minim de 14 zile.
Cantitatea de soluţie este de 200-400 l/ha.
Timpul de pauză înaintea recoltării este de 56 zile.
Tilmor 240 EC este disponibil și în pachetele tehnologice pentru rapiță,
Biscaya și Proteus.

BISCAYA® 240 OD

Insecticid sistemic cu spectru larg pentru combaterea dăunătorilor la rapiţă

Substanța activă: tiacloprid 240 g/l Formulare: OD (dispersie în ulei)
Cuvânt de avertizare: Pericol! Certificat de omologare nr. 2720/25.10.2007
A se utiliza numai de utilizatori profesionişti

MOD DE ACŢIUNE

MOD DE UTILIZARE

Biscaya are eficacitate ridicată şi spectru larg de activitate atât împotriva
insectelor care înţeapă şi sug sucul celular, cât şi asupra acelora care
rod părţile aeriene ale plantei. Are activitate sistemică ridicată în plantă,
acţionând asupra insectelor dăunătoare prin contact şi ingestie. Activitatea
nu este influenţată de temperatura din momentul efectuării tratamentului
sau de precipitaţiile căzute ulterior acestuia. Formularea de ultimă
generaţie, dispersie în ulei (OD), conferă produsului aderenţă şi pătrundere
în plantă superioare altor formulări.
Cultură

Dăunător

Doză

Rapiţă

Gândacul lucios al rapiţei (Meligethes aeneus)
Gărgăriţa silicvelor (Ceutorhynchus assimilis)

0,3 l/ha

Rapiţă: se utilizează la doza de 0,3 l/ha pentru a combate gândacul lucios
al rapiţei (Meligethes aeneus) și gărgăriţa silicvelor
(Ceutorhynchus assimilis). Tratamentul se efectuează la avertizare
cu cantităţi de soluţie de 300-400 l/ha. Biscaya poate fi utilizat fără
restricţii în perioada înfloritului, dar apicultorii vor fi atenţionaţi înainte de
efectuarea tratamentului. Timp de pauză: 30 zile. Produsul este disponibil
și în pachetul tehnologic Biscaya pentru culturile de rapiță, împreună cu
fungicidul Tilmor 240 EC.
La dozele recomandate, insecticidul nu este fitotoxic pentru culturile la
care este omologat, fiind bine tolerat de plante. Biscaya este selectiv
pentru albine la dozele omologate. Recomandăm să se anunțe apicultorii
din zonă înainte de aplicarea tratamentului.

DECIS® EXPERT 100 EC
Insecticid foliar pentru combaterea dăunătorilor din culturi de câmp

Substanța activă: deltametrin 100 g/l
Formulare: EC (concentrat emulsionabil)
Cuvânt de avertizare: Pericol! Certificat de omologare nr. 123PC/22.07.2015

MOD DE ACŢIUNE

MOD DE UTILIZARE

Decis Expert acţionează prin contact şi ingestie asupra insectelor
dăunătoare în stadiul de larve şi adulţi. Deltametrin este un piretroid de
sinteză ce paralizează sistemul nervos al insectei şi prezintă un efect de
doborâre rapidă (şoc) a insectelor, având în acelaşi timp şi un efect repelent
şi antihrănire, prin aceasta protejând plantele tratate.
Cultură

Dăunător

Doză

Rapiţă

Gărgăriţa tulpinilor (Ceutorhynchus sp.)
Țânțarul silicvelor (Dasineura brassicae)
Gândacul lucios (Meligethes aeneus)
Purici de pământ (Psylliodes chrysocephala)
Afide (Aphids spp.)

75 ml/ha

Rapiță de toamnă: max. 4 tratamente pe vegetație, la avertizare. Interval
minim între tratamente 7 zile. Volum de soluție 200 l/ha. Timp de pauză
45 de zile.
Rapiță de primăvară: max. 3 tratamente pe vegetatie, la avertizare.
Interval minim între tratamente 7 zile. Volum de soluție 200 l/ha. Timp de
pauză 45 de zile.

PROTEUS® OD 110

Insecticid sistemic şi de contact pentru combaterea dăunătorilor la rapiţă

Substanța activă: tiacloprid 100 g/l + deltametrin 10 g/l Formulare: OD (dispersie în ulei)
Cuvânt de avertizare: Pericol! Certificat de omologare nr. 2522/22.02.2005
A se utiliza numai de utilizatori profesionişti

MOD DE ACŢIUNE

MOD DE UTILIZARE

Proteus prezintă activitate sistemică şi de contact. La circa 1 oră după
tratament, tiacloprid pătrunde în plante şi este distribuit spre vârfurile de
creştere, iar deltametrin rămâne pe suprafaţa organelor tratate. Ambele
componente acţionează prin contact şi ingestie asupra dăunătorilor care
înţeapă sau rod părţile vegetative ale plantelor. Proteus combină acţiunea
sistemică de lungă durată cu acţiunea de şoc. Modul complex de acţiune
conferă un spectru larg de activitate şi permite combaterea inclusiv a
formelor rezistente la insecticide din alte grupe chimice. Formularea tip
dispersie în ulei OD conduce la aderenţă şi pătrundere în plantă superioare
celorlalte formulări.
Cultură

Dăunător

Doză

Rapiţă

Gândacul lucios (Meligethes aeneus)
Viespea rapiţei (Athalia rosae)

0,6 l/ha
0,35 l/ha

Rapiţă: 1-2 tratamente la avertizare. Cantitatea de soluţie: 200-400 l/ha.
Timp de pauză 45 zile.
Produsul este disponibil și în pachetul tehnologic pentru cultura de rapiță
Proteus, împreună cu fungicidul Tilmor 240 EC. La prepararea soluţiei,
flacoanele se agită bine înainte de golirea în rezervorul instalaţiei de
stropit.

BISCAYA®

Pachet tehnologic pentru cultura de rapiţă

PACHET
RAPIŢĂ

Conţinut pachet:
Biscaya 240 OD: 5 l (1x5 l)
Tilmor 240 EC: 15 l (3x5 l)
Suprafaţa tratată: 15 ha

INFORMAŢII ŞI MOD DE UTILIZARE
Pachetul tehnologic Biscaya pentru cultura de rapiţă cuprinde două produse:
Biscaya 240 OD, insecticid sistemic cu spectru larg şi eficacitate ridicată asupra insectelor, acţionând asupra dăunătorilor prin contact şi ingestie;
Tilmor 240 EC, fungicid sistemic de ultimă generaţie ce conţine două substanţe active cu acţiune preventivă, curativă şi uneori eradicativă pentru controlul
bolilor la rapiţă.
Dozele recomandate:
Biscaya 240 OD: 0,3 l/ha
Tilmor 240 EC: 1 l/ha
Cele două produse se pot aplica împreună, în perioada de la începutul înfloritului şi până la scuturarea florilor, pentru controlul eficient al gândacului lucios
(Meligethes aeneus) şi al altor dăunători, precum şi pentru a preveni apariţia bolilor ce pot afecta cultura de rapiţă în perioada înfloritului: putregaiul alb
(Sclerotinia sclerotiorum), pătarea brună (Alternaria brassicae), făinarea (Erysiphe communis) şi putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea).
La aplicarea concomitentă a celor două produse, puteţi beneficia şi de avantajele oferite de formularea superioară a produsului Biscaya, dispersie în ulei,
care poate acţiona ca un adjuvant şi pentru produsul Tilmor, fapt care conferă produselor o aderenţă şi o pătrundere superioare în plantă. Cele două
produse se pot aplica şi separat, atunci când se consideră că pentru unul din cele două nu sunt întrunite condiţiile necesare efectuării tratamentului.
Pentru prepararea soluţiei, se umple rezervorul de soluţie aproximativ 50% cu apă, se adaugă cantitatea necesară din produsul Biscaya 240 OD, după care
se adaugă şi cantitatea de fungicid Tilmor 240 EC şi se completează cu restul de apă. Volumul de soluţie este de 200-400 l/ha.
Dacă după aplicare mai rămân cantităţi neutilizate din cele două produse, ele pot fi utilizate ulterior, în diferite alte combinaţii de tratament.
Atenţie! Bidoanele cu produs se agită energic înainte de utilizare.
Nu se recomandă supradozarea niciunui produs din pachetul tehnologic.

PROTEUS®

Pachet tehnologic pentru cultura de rapiţă

PACHET
RAPIŢĂ

Conţinut pachet:
Proteus OD 110: 6 l (2x3 l)
Tilmor 240 EC: 10 l (2x5 l)
Suprafaţa tratată: 10 ha

INFORMAŢII ŞI MOD DE UTILIZARE
Pachetul tehnologic Proteus pentru cultura de rapiţăcuprinde două produse:
Proteus OD 110, insecticid sistemic şi de contact cu spectru larg şi eficacitate ridicată asupra insectelor, acţionând asupra dăunătorilor prin contact şi ingestie;
Tilmor 240 EC, fungicid sistemic de ultimă generaţie ce conţine două substanţe active cu acţiune preventivă, curativă şi uneori eradicativă pentru controlul
bolilor la rapiţă.
Dozele recomandate:
Proteus OD 110: 0,6 l/ha pentru combaterea gândacului lucios
Tilmor 240 EC: 1 l/ha
Cele două produse se pot aplica împreună, în perioada de la ieșirea din iarnă şi până la începutul înfloritului, pentru controlul eficient al gândacului lucios
(Meligethes aeneus) şi al altor dăunători, precum şi pentru a preveni apariţia bolilor ce pot afecta cultura de rapiţă: putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum),
pătarea brună (Alternaria brassicae), făinarea (Erysiphe communis), putregaiul cenuşiu (Botrytis cinerea). La aplicarea concomitentă a celor două produse
puteţi beneficia şi de avantajele oferite de formularea superioară a produsului Proteus, dispersie în ulei, care poate acţiona ca un adjuvant şi pentru produsul
Tilmor şi care conferă produselor o aderenţă şi o pătrundere mai bună în plantă. Cele două produse se pot aplica şi separat, atunci când se consideră că
pentru unul din cele două nu sunt întrunite condiţiile necesare efectuării tratamentului. Pentru prepararea soluţiei se umple rezervorul de soluţie aproximativ
50% cu apă, se adaugă cantitatea necesară din produsul Proteus OD 110, după care se adaugă şi cantitatea de fungicid Tilmor 240 EC şi se completează cu
restul de apă. Volumul de soluție este de 200-400 l/ha. Dacă după aplicare mai rămân cantităţi neutilizate din cele două produse, ele pot fi utilizate ulterior în
diferite alte combinaţii de tratament.
Atenţie! Bidoanele cu produs se agită energic înainte de utilizare.
Nu se recomandă supradozarea niciunui produs din pachetul tehnologic!

PROPULSE®

Pachet tehnologic pentru cultura de rapiţă*

PACHET
RAPIŢĂ

Conţinut pachet:
Biscaya 240 OD: 5 l (1x5 l)
Propulse 250 SE: 15 l (3x5 l)
Suprafaţa tratată: 15 ha

INFORMAŢII ŞI MOD DE UTILIZARE
Pachetul tehnologic Propulse pentru cultura de rapiţă cuprinde două produse:
Biscaya 240 OD, insecticid sistemic cu spectru larg şi eficacitate ridicată asupra insectelor, acţionând asupra dăunătorilor prin contact şi ingestie;
Propulse 250 SE, fungicid sistemic de ultimă generaţie ce conţine două substanţe active cu acţiune preventivă, curativă şi uneori eradicativă pentru
controlul bolilor la rapiţă.
Dozele recomandate:
Biscaya 240 OD: 0,3 l/ha
Propulse 250 SE: 1 l/ha
Cele două produse se pot aplica împreună, în perioada de la începutul înfloritului şi până la scuturarea florilor, pentru controlul eficient al gândacului lucios
(Meligethes aeneus) şi al altor dăunători, precum şi pentru a preveni apariţia bolilor ce pot afecta cultura de rapiţă în perioada înfloritului: putregaiul alb
(Sclerotinia sclerotiorum), pătarea brună (Alternaria brassicae). La aplicarea concomitentă a celor două produse, puteţi beneficia şi de avantajele oferite de
formularea superioară a produsului Biscaya, dispersie în ulei, care poate acţiona ca un adjuvant şi pentru produsul Propulse, fapt care conferă o aderenţă
şi o pătrundere superioare în plantă. Cele două produse se pot aplica şi separat, atunci când se consideră că pentru unul din cele două nu sunt întrunite
condiţiile necesare efectuării tratamentului. Pentru prepararea soluţiei, se umple rezervorul de soluţie aproximativ 50% cu apă, se adaugă cantitatea
necesară din produsul Biscaya 240 OD, după care se adaugă şi cantitatea de fungicid Propulse 250 SE şi se completează cu restul de apă. Volumul de
soluţie este de 200-400 l/ha. Dacă după aplicare mai rămân cantităţi neutilizate din cele două produse, ele pot fi utilizate ulterior în diferite alte combinaţii
de tratament.
Atenţie! Bidoanele cu produs se agită energic înainte de utilizare.
Nu se recomandă supradozarea niciunui produs din pachetul tehnologic.

LAMFIX SO

Adeziv pentru reducerea pierderilor de producție datorate supracoacerii în cultura de rapiță

Substanța activă: soluție apoasă de carboximetil celuloză (35%) - polimer natural

MOD DE ACŢIUNE

MOD DE UTILIZARE

Lamfix este complet solubil în apă la momentul preparării soluției de
stropit, urmând ca, după ce produsul ajunge pe silicve, să formeze la
suprafața acestora o peliculă elastică foarte rezistentă la acțiunea razelor
de soare și a apei provenite din ploi, rouă sau umiditate atmosferică. Lamfix
formează la suprafața silicvelor tratate o peliculă semipermeabilă care
permite fructificațiilor să-și continue procesul de maturare, încetinindu-l
în același timp. Culturile tratate cu Lamfix beneficiază astfel de o coacere
uniformă și în același timp silicvele devin mai rezistente la desfacerea
și scuturarea datorate supracoacerii și loviturilor mecanice din timpul
recoltării.
Cultură

Acţiune

Doză

Rapiţă

Creșterea rezistenței la scuturare

1 l/ha

Lamfix se aplică cu două sau trei săptămâni înainte de recoltare, de la
începutul coacerii până în momentul când 30% din silicve s-au maturizat.
Poate fi aplicat atât terestru, dacă echipamentul de stropit permite
aplicări în culturi cu talie înaltă precum rapița, cât și avio. Se poate aplica
atât singur, cât și în combinație cu desicanți.
Lamfix este compatibil cu majoritatea produselor de protecție a plantelor,
însă atunci când se aplică în combinație este recomandat să se facă un
test de compatibilitate fizico-chimică.
Volumul de apă recomandat la aplicarea terestră este de 200-400 litri,
iar în cazul aplicării avio recomandăm volumul maxim de soluție pe care îl
poate administra echipamentul. Lamfix este complet biodegradabil.

ECHIPA DE VÂNZĂRI DEKALB®

ZONA DE EST
Viorica Guzu
Director regional
viorica.guzu@bayer.com
Telefon: 0040 731 494 705
Georgiana Burlacu
Vaslui, Vrancea
georgiana-andreea.burlacu@bayer.com
Telefon: 0040 731 042 035
Alin Radu
Brăila
alin.radu@bayer.com
Telefon: 0040 731 977 231
Ana-Maria (Dumitrache) Națu
Galați
ana.dumitrache@bayer.com
telefon 0040 727 324 518
Mariana Enache
Neamț, Bacău
mariana.enache@bayer.com
Telefon: 0040 727 738 926
Marius Mancea
Iaşi, Botoşani, Suceava
marius.mancea@bayer.com
Telefon: 0040 727 734 766
Ştefan Croitoru
Brăila, Galați
stefan.croitoru@bayer.com
Telefon: 0040 741 920 894
Bogdan Paraschiv
Tehnic
bogdan.marian.paraschiv@bayer.com
Telefon: 0040 731 977 230

ZONA DE SUD-EST
Gabriel Ghiță
Director regional
gabriel.ghita@bayer.com
Telefon : 0040 726 744 212
Daniela Tunaru
Buzău
daniela.tunaru@bayer.com
Telefon: 0040 726 326 728
Adrian Tudorache
Călăraşi
adrian.tudorache@bayer.com
Telefon: 0040 735 504 862
Mădălin Şărban
Călăraşi
madalin.sarban1@bayer.com
Telefon: 0040 727 739 956
Ana Maria Balcă
Constanța
ana.maria.balca@bayer.com
Telefon: 004 0730 710 374

Claudiu Kivu
Ialomița
claudiu.kivu@bayer.com
Telefon: 0040 720 501 284
Daniela (Oancea) Gheorghiu
Ialomiţa
daniela.oancea@bayer.com
Telefon: 0040 724 244 325
Florin Carastoian
Tulcea
florin.carastoian@bayer.com
Telefon: 0040 724 244 639
Andra Moraru
Tehnic
andracecilia.moraru@bayer.com
Telefon: 0040 730 714 297

ZONA DE SUD-VEST
Tania Cart
Director regional
tania.cart@bayer.com
Telefon: 0040 723 677 182
Robert Chirița
Teleorman
robert.chirita@bayer.com
Telefon: 0040 722 185 607
George Popescu
Dâmbovița, Ilfov, Prahova
george.popescu@bayer.com
Telefon: 0040 722 699 107
Cătălin Florea
Giurgiu
catalin.florea@bayer.com
Telefon: 0040 730 712 979
Dan Stroe
Teleorman, Argeş
dan-mihai.stroe@bayer.com
Telefon: 0040 723 801 427
Hermina Fota
Gorj, Mehedinți, Dolj
fota.hermina@bayer.com
Telefon: 0040 731 494 231
Gabi Buță
Olt, Vâlcea
gabriel.buta@bayer.com
Telefon: 0040 731 042 048
Alexandru Dumitrescu
Tehnic
eduardalexandru.dumitrescu@bayer.com
Telefon: 0040 736 555 901

Elena (Belea) Trif
Hunedoara
elena.belea@bayer.com
Telefon: 0040 723 600 349
George Pandor
Timiş, Caraş-Severin
george.pandor@bayer.com
Telefon: 0040 731 042 049
Ionel Tilineac
Arad
ionel.tilineac@bayer.com
Telefon: 0040 737 067 831
Claudiu Şerban
Sibiu, Braşov, Covasna
claudiu-petronius.serban@bayer.com
Telefon: 0040 735 504 860
Istvan Meszaros
Timiş, Caraş-Severin
istvan.peter.meszaros@bayer.com
Telefon: 0040 724 244 323
Lucian Socaciu
Mureş, Bistrița, Harghita
lucian-gabriel.socaciu@bayer.com
Telefon: 0040 731 036 391
Octavian Maier
Hunedoara, Alba, Cluj
octavian.maier@bayer.com
Telefon: 0040 726 363 072
Corina Răducan
Timiş
corina.raducan@bayer.com
Telefon: 0040 733 932 838
Zsold Veres
Bihor
zsold.veres@bayer.com
Telefon: 0040 729 995 998
Remus Negru
Satu Mare, Sălaj, Maramureș
remus.negru@bayer.com
Telefon: 0040 726 266 784
Carmella Duma
Tehnic
carmella-florica.duma@bayer.com
Telefon: 0040 725 354 600
Corneliu Costa
Tehnic
corneliu.costa@bayer.com
Telefon: 0040 726 363 071

ZONA DE VEST
Dorin Jurca
Director regional
dorin.jurca@bayer.com
Telefon: 0040 724 011 982

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să vizitați www.dekalb.ro
sau contactați reprezentanții DEKALB:

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali

DEKALB® este o marcă înregistrată a Grupului Bayer.

ECHIPA DE VÂNZĂRI BAYER - PROTECŢIA PLANTELOR

ZONA DE SUD

ZONA TRANSILVANIA

ZONA MOLDOVA

Răzvan Gherghe
Director Zonal
razvan.gherghe@bayer.com
Telefon: 0040 731 791 096
Ionuț Gașpar
GR, IF, TR
ionut.gaspar@bayer.com
Telefon: 0040 726 377 915
Andrei Zaharia
CL, IL
andrei.zaharia@bayer.com
Telefon: 0040 732 013 542
Traian Matei
GL, CT
traian.matei@bayer.com
telefon 0040 749 048 152

Mihail Gyorfi
Director Zonal
mihail.gyorfi@bayer.com
Telefon: 0040 731 344 232
Marius Ilie Vâjdea
AB,CJ,MS,SB
ilie.vajdea@bayer.com
Telefon: 0040 733 109 528
Ivan Vitos
BV, CV, HR
ivan.vitos@bayer.com
Telefon: 0040 732 017 722
Ciprian Checicheș
BN, MM, SM, SJ
ciprian.checiches.ext@bayer.com
Telefon: 0040 733 501 185
Vasile Florea
vasile.florea.ext@bayer.com
Telefon: 0040 749 015 668

Marian Voicu
Director Zonal
marian.voicu@bayer.com
Telefon: 0040 731 465 893
Dorin Vîrnă
BT, IS, SV
dorin.virna@bayer.com
Telefon: 0040 725 167 442
Alin Rotaru
BC, NT, VS
alin.rotaru@bayer.com
Telefon: 0040 749 013 990
Silviu Vlaicu
silviu.vlaicu.ext@bayer.com
Telefon: 0040 749 032 614

ZONA DE VEST
Daniel Grosz
Director Zonal
daniel.grosz@bayer.com
Telefon : 0040 724 544 586
Ionuț Săndoiu
CS, TM
ionut.sandoiu@bayer.com
Telefon: 0040 728 290 222
Dușan Belin
AR, TM
dusan.belin@bayer.com
Telefon: 0040 759 044 821
Marin Maftei
AR, HD, TM
marin.maftei@bayer.com
Telefon: 0040 732 672 699
Daniel Cristea
BH
daniel.cristea@bayer.com
Telefon: 0040 733 684 057
Cosmin Dragoș
IL
cosmin.dragos.ext@bayer.com
Telefon: 0040 749 024 635

ZONA DE SUD-VEST
Nicolae Gheorghiu
Director Zonal
nicolae.gheorghiu@bayer.com
Telefon: 0040 726 123 320
Laurențiu Băloniu
DJ, GJ, OT
laurentiu.baloniu1@bayer.com
Telefon: 0040 725 827 717
Dănuț Știrbu
AG, DB, OT, VL
danut.stirbu@bayer.com
Telefon: 0040 737 837 760
Marian Pârvan
DJ, MH
marian.pirvan@bayer.com
Telefon: 0040 732 018 944

ZONA DE SUD-EST
Frideric Salmen
Director Zonal
frideric.salmen@bayer.com
Telefon: 0040 731 339 158
Nicu Năstase
BR, BZ
nicu.nastase@bayer.com
Telefon: 0040 722 677 364
Veronica Chetrea
GL, VN
veronica.chetrea@bayer.com
Telefon: 0040 723 618 047
Mihail Mihălceanu
TL
mihail.mihalceanu@bayer.com
Telefon: 0040 732 016 545
Gabriel Istrătoiu
gabriel.istratoiu.ext@bayer.com
Telefon: 0040 749 037 4565
Gabriel Moiceanu
Key Account
gabriel.moiceanu@bayer.com
Telefon: 0040 731 242 504

CÂMPUL TĂU ESTE UNIC
ALEGE SOLUŢIILE DEKALB PENTRU PROFITABILITATE MAXIMĂ!
Pentru recomandări și noutăți puteţi accesa conturile de Facebook și YouTube,
DEKALB România sau website-urile partenerilor noștri.

www.dekalb.ro
www.facebook.com/dekalbro
www.youtube.com/c/DEKALBRomania
DEKALB® este o marcă înregistrată a Grupului Bayer.

SC Bayer SRL
Bucharest Business Park,
Sos. București-Ploiești,
nr 1A, sector 1, București,
Clădirea B, etajul 1
Telefon: 021 529 59 00
reception_romania@bayer.com

