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Conceptul HD: Hibrizi de porumb rezistenţi la secetă
Un hibrid obţine calificativul HD (Heath and Drought, care înseamnă Secetă și Arșiţă) dacă îndeplinește următoarele condiţii:
• are rezultate pozitive în condiţii de stres termic şi hidric;
• rezultatele obţinute sunt peste media celor mai performanţi hibrizi din aceeaşi grupă de maturitate.
În schemele pe care le prezentăm mai jos, puteţi constata felul în care aceste tip de stres afectează porumbul, dar și câteva
modalităţi prin care se poate diminua impactul secetei asupra acestora.

Diminuarea producţiei de porumb (%) asociată cu deficitul de apă în diferite etape de dezvoltare ale plantei.

Toate informaţiile furnizate verbal sau în scris de Monsanto sau de angajaţii sau agenţii acesteia, inclusiv informaţiile din prezentul articol sunt furnizate cu bună credinţă, dar nu trebuie
considerate drept o declaraţie sau o garanţie din partea Monsanto cu privire la performanţa sau adecvarea produselor, care pot depinde de condiţiile climatice locale și de alţi factori.
Monsanto nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de informaţii. Aceste informaţii nu vor face parte din niciun contract cu Monsanto, cu excepţia cazului în care se prevede altfel
în scris.

Complexitatea gestionării secetei la porumb
Factorii principali care influenţează diminuarea producţiei sunt lipsa apei (60%), genetica (20%) și tehnologia agricolă aplicată
(20%).
Sistemul de absorbţie a apei din sol depinde foarte mult de adâncimea și de calitatea rădăcinii, acesta fiind un factor important
de selecţie hibrizilor de porumb rezistenţi la secetă.

Factorii care influenţează producţia în condiţii de secetă depind de tehnologiile agricole proprii culturii precum și de hibrizii de
porumb rezistenţi la secetă aleși pentru a fi cultivaţi. Aceștia din urmă se caracterizează prin capacitatea de a transfera
nutrienţi prin frunze și potenţialul rădăcinii de a acumula substanţe nutritive și de a absoarbe apa din sol.

Toate informaţiile furnizate verbal sau în scris de Monsanto sau de angajaţii sau agenţii acesteia, inclusiv informaţiile din prezentul articol sunt furnizate cu bună credinţă, dar nu trebuie
considerate drept o declaraţie sau o garanţie din partea Monsanto cu privire la performanţa sau adecvarea produselor, care pot depinde de condiţiile climatice locale și de alţi factori.
Monsanto nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de informaţii. Aceste informaţii nu vor face parte din niciun contract cu Monsanto, cu excepţia cazului în care se prevede altfel
în scris.
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