GHIDUL DE BENEFICII PENTRU RAPIŢA DEKALB

Monsanto România SRL

Global City Business Park SRL
Sos. București Nord 10, clădirea O21, et. 5
077190 Voluntari
Jud. Ilfov
Telefon: 021 305.71.40
Fax: 021 305.71.65
ro.reception@monsanto.com
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Mai multe detalii pe

Creştere continuă a recoltelor de rapiță!

www.dekalb.ro
DEKALB® este marcă înregistrată a Monsanto Technology LLC.

INTRODUCERE

30 DE ANI DE PROGRES ÎN AMELIORAREA RAPIȚEI: MOMENTE IMPORTANTE

ISTORIA MĂRCII DEKALB ESTE UNA A INOVĂRII, A PERFORMANȚEI ȘI A UNUI
PARTENERIAT DE 30 DE ANI ÎN CARE, ÎMPREUNĂ CU FERMIERII, AM FĂCUT
FAȚĂ NUMEROASELOR PROVOCĂRI ADUSE DE DEZVOLTAREA ACESTEI CULTURI.
Se poate ca prioritățile cultivatorilor să se fi schimbat, dar misiunea noastră a Îrămas aceeași. Programele de ameliorare ale hibrizilor DEKALB se
concentrează continuu pe crearea celor mai puternice produse, stabile și tolerante la boli, în condiții variate de cultură.
Privită din perspectivă istorică, rapița a jucat un rol important în rotația culturilor, ca „agent de repaus”, suprimând buruienile și îmbunătățind
calitatea solului. Ea are avantajul de a fi un factor de diversificare în rotația culturilor, ceea ce duce la randamente mărite ale cerealelor comparativ
cu grâul. De asemenea, s-au observat scăderi „per ansamblu” ale problemelor de sănătate a culturilor și, prin urmare, ale costurilor. Planificarea
cultivării rapiţei de toamnă și, mai ales, a datei de însămânțare ține cont de culturile din rotație.

În ultimii 30 de ani, am fost în avanpostul îmbunătăţirilor rapiței din Europa, aplicând
cele mai noi tehnologii convenționale de hibridare, pentru a le oferi cultivatorilor, astfel
încât să beneficieze de produse stabile şi cu un potenţial de producţie ridicat.
Am crezut mereu că reducerea riscurilor și mărirea flexibilității în cultura rapiței
sunt la fel de importante precum potențiala creștere a producției.
Am lucrat îndeaproape cu fermierii din fiecare țară pentru a le înțelege prioritățile,
ca să putem menţine menține eforturile noastre ferm concentrate pe obținerea
de produse înalt-performante; pentru oferirea celor mai bune soluții la provocările
concrete cu care se confruntau ei.
Începând cu sfârșitul anilor 1980, am pus bazele introducerii unei creșteri

a productivității, a protecției randamentului si productiei și a unor trăsături
de îmbunătățire a managementului pentru producătorii europeni.
Suntem mândri că abordarea noastră în îmbunătățirea rapiței ne-a poziționat drept
unul dintre furnizorii de hibrizi de top din Europa.
Suntem hotărâți să valorificăm această poziție și pe viitor, cu hibrizi care au un potențial
de creștere continuă a producțiilor; hibrizi care au performanțe bune în condiții de stres;
dar – mai presus de orice – care nu îi vor dezamăgi pe cultivatori.

Rapița stimulează producția grâului care urmează a fi însămânțat
Un grâu cultivat după rapiță produce cu 10% mai multă decât cel cultivat în monocultură. Diferențele de productivitate pot urca până la 30%.
Rapița este mai ieftin de produs decât grâul
Costurile de protecție fungicidă pot fi reduse. Nevoile de fertilizare cu azot (-20 până la -50 unități) și cu fosfați sunt mai scăzute.
Rapița crește valoarea gunoiului de grajd
Ea are o mare capacitate de a îmbogăți nutrienții organici la sfârșit de sezon. Bălegarul poate absorbi mai mult de 100 kg de azot, dacă este
împrăștiat suficient de devreme.
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Rapița întrerupe ciclul bolilor cerealelor
Atacul puricilor, fusarioza, arsurile din cauza secetei sunt favorizate pe scară largă de rotația rapidă a culturilor. Efectele benefice ale rapiței în rotația
cerealelor sunt explicate simplu de un efect de „reducție”. Mai mult decât atât, descompunerea resturilor vegetale de rapiță – bogate în glucozinolați
– duce la producerea de compuși capabili să inhibe ciupercile latente din sol.
Alternarea culturilor favorizează un mai bun control al buruienilor
Alternarea culturilor face posibil un mai bun control al buruienilor, prin combinarea unor mijloace diferite. Practica monoculturii favorizează buruienile
ale căror cicluri de creștere coincid cu ale culturii pe care o parazitează și care fac parte din aceeași clasă. Astfel, rapița inhibă reproducerea
buruienilor care cresc iarna sau primăvara. Ocupând solul din septembrie până în iunie, ea limitează dezvoltarea buruienilor anuale pe o perioadă de
zece luni, presupunând că arătura de toamnă este efectuată satisfăcător.

Lansarea Imaret CL, hibrid tolerant la
lupoaie.

Lansarea hibridului DK Exception,
primul cu valorificare eficientă a azotului.

2014
Înregistrarea primului hibrid HOLL de înalt randament, cu paritate față
de varietatea convențională: V316 OL.
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2013
Înregistrarea primilor hibrizi toleranți la imidazolinone: DK Imido CL
în Ungaria și Slovacia, respectiv DK Imminent CL.

Înregistrarea primilor hibrizi dublu toleranți
la Phoma: DK Exstorm și DK Explicit.
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2016

Înregistrarea în Marea Britanie și Danemarca a primului hibrid cu biomasă scăzută (scund,
timpuriu, ușor de recoltat și tolerant la scuturarea boabelor din silicve). Durată lungă de
comercializare (>10 ani), adaptat special pentru Europa nordică (maturitate timpurie) și
pentru zonele sudice (toleranță la secetă).

1998
Înregistrarea, în UE, a primului hibrid de rapiță
cu conținut scăzut de acid linoleic din lume: Caddy.

1992
Start în prima lucrare pe calitatea uleiului (HOLL / conținut
ridicat oleic, scăzut linolenic) la hibrizii de rapiță de toamnă.

1987

2005
Înregistrarea, în UE, a primilor hibrizi toleranți la Phoma și la scuturarea
boabelor din silicve: Exagone (Franța), urmat de Exocet. Ambii hibrizi au
stat la baza dezvoltării rețelei UE de hibrizi comerciali.

2000
Înregistrarea, în UE, a primilor hibrizi
noi de rapiță OGU INRA.

1994
Prima înregistrare în UE a unui hibrid de rapiță de ulei:
Energol (Danemarca), respectiv HYBRIDOL (Franța). Ambii se
bazau pe sistemul Polima.

1991
Înregistrarea primilor hibrizi de rapiță
cu toleranță la Phoma: Maxol.

Înregistrarea, în Franța, a primilor hibrizi de rapiță
LOLL (conţinut ridicat oleic, scăzut linolenic): Eurol.
Acesta permite companiei Cargill să intre
pe piața franceză a rapiței.
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CARACTERISTICILE PRODUSELOR DEKALB DE CARE
AVEȚI NEVOIE PENTRU O RECOLTĂ DE SUCCES

FACTORII DE RISC IN CULTURA RAPITEI

Înghețul de primăvară

Iernare

Scuturarea boabelor
din silicve

Căderea
Putregaiul alb (Sclerotinia)

Phoma
(Putregai negru)

Phoma Putregai negru
Făinarea

Perioada
de semănat

Mană

Verticiloza
(Verticilium V. Longisporum)

Gândacul lucios

Iarna

Recoltarea

Țânțarul silicvelor de rapiță,
Afide, Gândacul păros

Limacși, Puricii, Musca
rădăcinilor, Athalia

Gărgărițe
Limacși

Lupoaie (Orobanche)
August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

SOLUȚII ABORDATE PENTRU CREȘTEREA
RANDAMENTULUI ȘI AL PERFORMANȚEI
CULTURII DE RAPIȚĂ
DEKALB înțelege că maximizarea randamentului potențial al recoltei dvs. necesită
o anumită abordare a sistemelor și soluțiilor. Iată de ce soluțiile și caracteristicile
noastre sunt gândite pentru a lucra din interiorul sămânței pentru a crește
la maxim șansele de supraviețuire de la ieșirea din iarnă până la recoltare. Acest
ghid este menit să vă ajute să faceți față mai bine factorilor de stres climatici,
patogeni (boli, dăunători) și de mediu, prin alegerea hibrizilor celor mai potriviți,
pentru atingerea performanței.

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

ÎN SĂMÂNȚĂ
VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

Iulie

DEZVOLTARE RAPIDĂ ÎN TOAMNĂ

DUBLĂ TOLERANȚĂ LA PHOMA

CONȚINUT RIDICAT DE ULEI

CREȘTERE COMPACTĂ ÎN TOAMNĂ

Hibrid cu productivitate mare în ulei.

Pentru încredere în flexibilitatea la
semănat timpuriu și pentru frunze
robuste pe durata iernilor geroase.

TOLERANȚĂ LA HERNIA RĂDĂCINILOR

TOLERANȚĂ LA GER

BIOMASĂ REDUSĂ

Combinația dintre gena RLM7 și
rezistența poligenică oferă o toleranță
remarcabilă și de durată la putregaiul
tulpinilor și o flexibilitate în aplicarea
fungicidelor.
Toleranța la hernia rădăcinilor asigură
protecția necesară plantelor cultivate
pe soluri infectate cu rase comune ale
acestui parazit.

August

Septembrie

ÎN CÂMP
TOLERANȚĂ LA SCUTURAREA
BOABELOR DIN SILICVE

Capacitate dovedită de pornire/răsărire
a unor plante viguroase, bine înrădăcinate,
apte să facă față în mod optim condițiilor
dificile din România, oferind o flexibilitate
a epocii de semănat.

Rlm7

Iunie

Toleranța genetică care minimizează
pierderile de producție și problema
răsăririi samulastrei în urma scuturării
semințelor înaintea recoltării și în
timpul acesteia.

Caracteristicile de dezvoltare ale
plantei care îi conferă acesteia o
toleranță crescută în condiții de îngheț
și de iarnă aspră.

Această caracteristică înseamnă că, pe
lângă semănatul în epoca optimă din
toamnă, hibridul poate fi semanat cu
succes si mai intârziat sau în condiții
mai puțin favorabile.

Biomasă redusă a plantelor, care
facilitează o întreţinere / îngrijire şi
recoltare mai uşoară a culturii

COACERE TIMPURIE
JULY

Coacere timpurie, care face posibilă
eșalonarea recoltării și le permite
cultivatorilor să-și elibereze parcelele
mai devreme.

CLEARFIELD

Toleranță genetică la erbicidul
imazamox, oferind cea mai largă plajă
de combatere a buruienilor crucifere,
precum și a samulastrei de rapiță
care nu este de tip Clearfield.
UTILIZAREA EFICIENTĂ A AZOTULUI

Azotul stocat este remobilizat în mod
eficient către silicve și semințe.
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REȚEAUA EUROPEANĂ DEKALB
DE LOTURI EXPERIMENTALE

CIFRELE DOVEDESC DEDICAREA NOASTRĂ FAȚĂ DE TESTAREA
RIGUROASĂ, PENTRU A CONSOLIDA ÎNCREDEREA CULTIVATORILOR

50.000
de parcele
în Europa pentru
testarea a 2000
de hibrizi

Peste 450 de
parcele de testare
în ferme, numai
în 2015-2016

Comercial

Pre-comercial

Implementarea loturilor de ameliorare

PROVOCĂRI
CARACTERISTICILE DEKALB SUNT GATA SĂ
RĂSPUNDĂ PROVOCĂRILOR ACESTEI CULTURI
Rapița este o cultură importantă, aflată în ascensiune la nivel mondial, cu randamente care cresc de la an, la an. În 2016, s-au produs
la nivel mondial aproape 70 de milioane de tone. Dar, pe măsură ce cresc producțiile, cresc și dificultățile. La DEKALB, le înțelegem
fiindcă lucrăm zi de zi și sezon după sezon cu fermierii pentru a găsi soluții.
1. Obținerea unei mai mari stabilități în ciuda creșterii instabilității climatice.
Chiar și fără amplificarea extremelor sezoniere și climatice anunțate de meteorologi, variațiile de performanță din teren, an după an,
pe scară largă, fac din lipsa de constanță a rapiței o problemă specifică, într-o perioadă în care încrederea în rezultate și previziunile
rezonabile constituie priorități-cheie.
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2. Semnalarea riscurilor crescute de îmbolnăvire și a sensibilității scăzute la fungicide.
Declinul rapid al sensibilității putregaiului alb la anumite fungicide, ridică o altă provocare concretă, devreme ce această afecțiune face
„front comun” cu Phoma.
3. Dispariția accentuată a substanțelor-cheie pentru protecția biochimică.
Pe lângă interzicerea recentă a tratamentelor semințelor cu neonicotinoide, există dubii serioase legate de viitorul altor produse de
protecție a culturilor, care ar putea afecta abilitatea noastră de a controla diferite buruieni, anumiți dăunători și boli.
4. Menținerea scăzută a costurilor de cultivare.
Folosirea intensă a rapiței în rotația culturilor și stresul produs de managementul suplimentar pe care aceasta îl necesită, au adus-o la
statutul uneia dintre cele mai costisitoare culturi de asociere, vulnerabilizând-o mai ales la volatilitatea piețelor guvernate de preț.
5. Managementul consecințelor rotației rapiței.
În timp ce rolul ei de „pauză pentru cereale” rămâne important, rapița de toamnă crește problema samulastrei și a controlului limacșilor
în rotație, fapt tot mai semnificativ pe măsură ce valoarea culturilor tradiționale de repaus scade, ca să nu mai vorbim de pierderile
nutrienților din sol.
6. Managementul buruienilor în rotație.
Amenințarea serioasă din partea buruienilor cu care se confruntă multe culturi de rotație este însoțită de problema greu-controlabilelor
crucifere, precum muștarul sălbatic, ridichea albă și voinicica, întâlnite în culturile de rapiță din întreaga țară.
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SOLUȚII ORIENTATE SPRE FERMIER
Punctul nostru
de plecare: probleme-cheie
și provocările esențiale
pentru fermieri în producția
de rapiță în Europa.

GENETICA SUPERIOARĂ ŞI EXPERTIZA ÎN OFERIREA SOLUŢIILOR
PENTRU ATINGEREA POTENŢIALULUI MAXIM ÎN ORICE CONDIŢII
NEVOILE FERMIERILOR SE ORIENTEAZĂ - înspre caracteristici de înaltă calitate în managementul bolilor, vigoare la răsărire,
eficiența utilizării azotului și toleranța la scuturarea boabelor din silicve, precum și pentru o calitate ridicată a uleiului.

Producție finală

Toleranță
la boli

Vigoare
la răsărire

Genetica veche

Dezvoltare
rapidă

Eficiență azot

Toleranță la
scuturarea boabelor
din silicve

Identificarea și
recomandarea celor mai
bune soluții la nivel local,
bazându-ne pe un mare
volum de date.

HOLL

Dintre
4000 de hibrizi
experimentali produși,
în aproximativ 50000
de parcele și peste 2000
de hibrizi testați, doar 20 dintre
aceștia, cu cea mai mare
producție și stabilitate,
vor fi comercializați.

Genetica noua

*Studiu pe un eșantion format din mai mulţi clienţi, 2016 ** Studiul mărcii Monsanto 2015

CULTIVATORII NE SPUN CĂ MOTIVUL NR. 1 PENTRU CARE SEAMĂNĂ RAPIŢĂ ESTE
PERFORMANȚA DE PRODUCȚIE CARE SE REFLECTĂ CU O PROFITABILITATE RIDICATĂ.
De-a lungul ultimilor 30 de ani, DEKALB a jucat un rol esențial
în creșterea randamentului rapiței în Europa, concentrându-se
pe protejarea și potențarea caracteristicilor acesteia.
Atingerea unor producţii stabile şi consistente, în ciuda creșterii
incertitudinii climatice. Chiar și fără amplificarea extremelor

Răsărirea culturii
Frecvența fertilizărilor
Presiunea insectelor
Schimbările climatice
Dezvoltarea durabilă
a culturii

Alegând hibridul potrivit
condițiilor de mediu
concrete.

Cum putem oferi soluții
genetice pentru a-i ajuta
pe fermieri?

sezoniere și climatice anunțate de meteorologi, variațiile de
performanță din teren - de la un an la altul, pe scară largă - fac din
lipsa de constanță a rapiței o problemă aparte, într-o perioadă în
care rezultatele sigure și previziunile constituie priorități-cheie.

Tendința producţiilor-medii la rapiță

Hibrizii DEKALB aduc cu 6% mai mult profit față de competitori
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Figura 1: pierderi de tulpini principale în loturile cu hibrizi de testare DEKALB (2015/2016)
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Sursa: FAOSTAT 2017, producție medie pentru România, Danemarca, Franța, Germania, Spania, Ucraina și Marea Britanie
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RĂSĂRIREA

EFICIENȚA UTILIZĂRII AZOTULUI

HIBRIZII VIGUROȘI, CU DEZVOLTARE RAPIDĂ ÎN TOAMNĂ CRESC ŞANSELE
SUPRAVIEȚUIRII UNUI ATAC SEVER DE DĂUNATORI ŞI DE BOLI
RĂSĂRIRE VIGUROASĂ A CULTURII ȘI SCĂDEREA PRESIUNII
DĂUNĂTORILOR.
O răsărire viguroasă constituie baza unui randament ridicat pentru
rapiță. Hibrizii mai viguroși pot ajuta la reducerea riscului în fața presiunii
dăunătorilor și a bolilor, ca și a buruienilor.

CAPACITATEA CULTURII DE A FOLOSI AZOTUL ÎN CONDIȚII
BUNE DAR ȘI GRELE, PENTRU RANDAMENT MAXIM

• H
 ibrizii care se dezvoltă mai rapid în toamnă și care repornesc rapid
în vegetație în primăvară, pot limita în mod vizbil daunele produse
de purici.
• D
 ezvoltarea rapidă înainte de iarnă și repornirea rapidă în vegetație,
în primăvară, sunt valoroase în asigurarea celei mai bune toleranțe
la problemele cauzate de dăunători.

DEBLOCAȚI POTENȚIALUL DE REȚINERE
A AZOTULUI ÎN CULTURILE DE RAPIȚĂ!
Măriți și păstrați randamentul utilizând hibrizi
cu valorificare eficientă a azotului de la DEKALB!

Vigoarea hibrizilor: esenţială în reducerea
riscului de pierdere a tulpinilor

• P roducția de rapiță depinde fundamental
de fertilizarea cu azot.
• Folosirea eficientă a acestuia poate îmbunăți
producția cu 0.35 t/ha.
• Hibrizii cu valorificare eficientă a azotului sunt
capabili să folosească acest nutrient
în toate condițiile de cultură.

Figura 1: pierderi de tulpini principale în loturile cu hibrizi de testare DEKALB (2015/2016)

Procent tulpini principale pierdute, %.
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Prioritizarea condițiilor față de data calendaristică.
Caracteristicile-cheie pentru păstrarea producţiei ridicate la hibrizii
DEKALB oferă o puternică apărare genetică împotriva puricilor
și a altor probleme cu dăunătorii.
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Hibrizi

OPORTUNITĂȚI SUPLIMENTARE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A RĂSĂRIRII
• Folosiți hibrizi Clearfield de înaltă performanță, cu rezistență la imazamox, pentru cel mai eficient control al unei game largi de buruieni, fără a fi
necesare erbicidări înainte de semănat, care pot restricționa răsărirea.
• Puneți azot sau fosfat diamonic în patul germinativ, efectuați un tratament al semințelor pentru dezvoltarea rădăcinii și/sau aplicați devreme fosfați pe
frunze pentru a susține creșterea și dezvoltarea celor mai viguroase plante.
• Luați în calcul o cultură asociată de trifoi pentru a reduce pagubele asupra rapiței generate de purice și limax, precum și pentru a îmbunătăți condițiile
de sol, cu scopul celei mai bune înrădăcinări și al creșterii rapide primăvara.

Datele de testare europene arată că hibrizii timpurii viguroși, combinați cu anumite practici agricole pe care noi le recomandăm,
duc la randamente mai bune.
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Cu un necesar estimativ de 7 unități
pe quintal quintal de boabe produse
la hectar, azotul este un factor
major de producție în cultura rapiței,
atât în termeni legați de creşterea
randamentului, cât și în cei ce țin de
operațiunile cu materii prime.

DK EXENTIEL și DK EXCEPTION optimizează
azotul disponibil
4,7
DK EXCEPTION

4,6

DK EXENTIEL
4,5
4,4

Într-un context economic volatil,
securizarea investiției în cultură și
a recoltei potențiale este o prioritate
pentru agricultura durabilă din punct
de vedere economic.

4,3
4,2
4,1
4,0
-15

-13

-11

-9

-7
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-1

producţie t/ha la doza optima x

Importanța alegerii hibridului.
Condițiile patului germinativ, umiditatea solului și precipitațiile
căzute după însămânțare sunt cei mai importanți factori nongenetici în răsărirea rapiței.

Figura 2: Întoarcerea culturii la loturile cu hibrizi de testare DEKALB (2015/2016)
Procent tulpini principale pierdute, %.

Toleranța la Phoma reduce apariția oricărei boli în faza de
creștere timpurie.

Până în prezent, pentru toți hibrizii,
diminuarea sistematică a cantității
de azot are un efect de scădere
a producţiei. Cu toate acestea,
unii hibrizi reduc această pierdere
de productivitate datorită folosirii
eficiente a azotului.
Am identificat hibrizii care sunt și
foarte stabili, și fac și perfomanță în
condiții optime, respectiv pe cei care
au cea mai mică scădere de producție
în condiții de stres. „Optimizarea
azotului” de către hibrizii DEKALB
menține potențialul maxim al parcelei
în situația în care disponibilul de azot
este limitat.

Selectând și testând noi hibrizi în
Pierderi de productie (în %) între doza X și doza optimă -40 unități
parcele cu azot limitat (până la 30%
mai puțin azot mineral), amelioratorii
DK EXCEPTION
DK EXENTIEL
Alți hibrizi
de hibrizi DEKALB au identificat acei
Sursa: 3 testări R&D DEKALB, Franța, 2014.
Asigurați și optimizați investițiile dvs.
hibrizi să-i identifice pe aceia cu un
în rapiță, chiar dacă sunt nefavorabile condițiile de absorbție a azotului
comportament mult mai stabil și performanțe mai înalte față de alți hibrizi,
(secetă la a doua aplicare, de pildă) sau în cazul în care cantitățile
în aceleași condiții de cultură. Pentru a demonstra caracteristica acestor
hibrizi care optimizează azotul disponibil, departamentul DEKALB
de azot sunt limitate.
pentru Tehnologie & Dezvoltare implementează testări în câmp deschis
Hibridul DK EXCEPTION va folosi cel mai bine fiecare unitate de azot
pentru al patrulea sezon consecutiv.
din această cultură.
Aceste testări au demonstrat comportamente diferite, de la un hibrid
la altul, față de scăderea aportului de azot mineral.
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CONTROLUL BURUIENILOR
PERFORMANȚĂ DE TOP A HIBRIZILOR DEKALB COMBINATĂ CU TEHNOLOGIA
UNICĂ DE ERBICIDARE, PENTRU A RĂSPUNDE NOILOR PROVOCĂRI ADUSE DE
CULTIVAREA RAPIȚEI

PĂSTRAREA UMIDITĂŢII
CREȘTEȚI ȘANSELE DE GERMINARE ÎN CONDIȚII DE SECETĂ LA ÎNSĂMÂNȚARE
DEBLOCAȚI POTENȚIALUL CULTURII DE REȚINERE A APEI, CHIAR ȘI ÎN CONDIȚII DE SECETĂ!
Hibrizii DEKALB pot fi semănați și în luna iulie. Puteți să asigurați un maximum de umiditate și să contribuiți la grăbirea germinației
culturii dvs., chiar și în condiții de secetă, cu soluțiile DEKALB pentru însămânțare timpurie.
• C
 ondițiile climatice și nu data, ar trebui să fie principalul motiv pentru însămânțare. Semănatul timpuriu poate ușura calendarul
activităților de toamnă, dar și crește costurile cu pesticide, reducând, în paralel, necesarul de azot.
• Asigurați răsărirea culturii.
• Azotul în toamnă, ar trebui aplicat în patul germinativ sau după răsărire.
Rotația culturii și conservarea apei
Planificarea și executarea unui plan concret și propice de rotație pentru ferma dvs.
este o măsură eficientă în managementul resurselor de apă. Iată câteva lucruri
de reținut:

Beneficiile Clearfield
Cu sistemul Clearfield puteți minimiza riscul de nerăsărire
dat de reziduurile de sulfoniluree, puteți controla
o gamă largă de buruieni crucifere și puteți îmbunătăți
calitatea uleiului prin reducerea riscului de contaminare
de la samulastra cu conținut ridicat de acid erucic.
• Ț ineți sub control muștarul sălbatic, ridichea albă
și voinicica, precum și o gamă largă de crucifere și alte
buruieni problemă.
• Protejați calitatea uleiului HOLL (conținut ridicat oleic și
scăzut linolenic) de impurificările aduse de semințe de
buruieni.
• Reduceți aplicarea oricărui erbicid până ce cultura este
bine răsărită și presiunea buruienilor evaluată.
• Reduceți orice risc la răsărire creat de reziduurile
de sulfoniluree, după cereale.
Provocări
• C
 rucifierele și o gamă largă de buruieni, care nu pot
fi controlate cu erbicide convenționale, creează fermierilor
scăderi de producție.
• Când se însămânțează în condiții de secetă, buruienile
se dezvoltă mai încet și erbicidele tradiționale ar putea să nu
fie eficiente. Uneori, e prea târziu să aplici erbicide clasice.
• Alte specii de crucifere contaminează boabele. Fermierii
nu vor putea să obțină prețuri ridicate din cauza calității
scăzute a boabelor.
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• F ermierii care abia încep să cultive rapița şi nu au
experiență cu această cultură, au posibilitatea să controleze
mai uşor buruienile problemă.
Avantaje
• Hibrizii Clearfield pot avea performanțe chiar mai stabile
decât cei convenționali datorită toleranței ridicate
la soluțiile pentru controlul buruienilor. Ei reprezintă
o soluție mult mai durabilă, devreme ce nu au implicații
negative asupra mediului, ca erbicidele clasice.
• Controlul buruienilor dificile
• Flexibilitate in aplicare din punct de vedere al perioadei
• Mai mult timp pentru a lua o decizie legată de aplicarea
erbicidelor
• Selectivitate Îmbunătățită a erbicidelor
• Protejează cultura față de sulfo-reziduuri
• Conținut scăzut de acid erucic.
Protecție mai bună față de reziduurile de sulfoniluree
din culturile anterioare de cereale.

• Implementați un sistem pentru toate culturile din ferma dvs.
• G
 ândiți-vă cu un an înainte care este următoarea cultură și luați în calcul ce veți
semăna; din punct de vedere al utilizării apei – grâul necesită mai multă apă decât
orzul de primăvară, de pildă.
• S oiurile si hibrizii timpurii ale plantei premergatoare va permit sa pastrati un sol
mai umed pana la infiintarea culturii de rapita.
• Încercați să folosiți varietăți cu talie mai redusă sau folosiți o tehnologie care
controlează creșterea primăvara.
• C ele mai bune plante premergătoare pentru rapiță pe lângă cerealele păioase sunt
şi legumele, care păstrează apa în sol, previn eroziunea și hrănesc biomasa din sol.
Aplicarea Roundup înainte de recoltare și însămânțare

Managementul paielor și conservarea apei în sol
înainte de însămânțare
• T ocarea uniformă a paielor pe suprafața câmpului
fie de către combină, fie separat, folosind o tocătoare;
• R uperea capilarității solului;
• B
 locarea imediată (până în 2 zile) a evaporării prin
mărunțirea și compactarea suprafeței solului (până
la 4-5 cm adâncime), folosind un compactor pentru
agregare;
Managementul reziduurilor după cultivare
O însămânțare corectă este foarte importantă pentru
crearea condițiilor optime de germinație.
Aratul (18 – 24 cm); reziduurile sunt plasate sub semințe pentru a izola stratul de sol
față de fenomenul de capilaritate a apei (nu se aplică în zonele uscate).

Păstrați umiditatea împiedicând buruienile și samulastra să consume apa
disponibilă!
adâncime
cm
5
10
15

Grăparea – adâncirea sau mărunțirea superficială (0 – 15 cm); reziduurile mixte
uniforme se vor încorpora în sol fără tocare.

20

Netratat

Tratat

Solul netratat pierde umezeala pe o adâncime
de până la 20 cm. Aceasta creează un mediu în
care bolile și insectele se dezvoltă.

Erbicidarea buruienilor și a samulastrei în faza
de pre-însămânțare păstrează umiditatea
în zona patului germinativ și previne transferul
bolilor și al insectelor.

Managementul înainte de recoltare
Înainte de recoltarea culturii premergătoare, aplicați Roundup pentru:
•
•
•
•
•

Împrăștierea parțială a reziduurilor la suprafață – tocarea ajută la prevenirea evaporării.
Evitați venirea semințelor în contact cu paiele din sol pe toată grosimea acestuia. (Se
aplică în zonele uscate.)

a controla buruienile și a desica cultura de recoltat;
a obține plante mai omogene în faza de maturitate;
a recolta mai devreme și mai ușor;
a fi mai eficienți în tocarea paielor.
A cestea vor avea drept consecință un consum mai scăzut de apă, chiar și în iunie,
permițându-vă să conservați apa pentru vară.
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TOLERANȚA LA GER

FERTILIZAREA:
Fertilizarea cu azot – cea mai importantă și eficientă acțiune pentru producție în întregul ciclu biologic. DEKALB recomandă:

HIBRIZII CU PERFORMANȚE DOVEDITE ȘI UN BUN MANAGEMENT
AL RĂSĂRIRII CRESC RATA DE SUPRAVIEȚUIRE PESTE IARNĂ
ȘI ASIGURĂ UN RESTART PUTERNIC ÎN PRIMĂVARĂ

• P rima aplicare de azot: 90-115 kg N/ha, imediat ce solul s-a dezghețat, în primăvară.
• Pentru o intervenție ulterioară, aplicați restul azotului nu mai târziu de 2 săptămâni înaintea fazei de înflorire
• Ingrăşămintele lichide absorbite mult mai eficient de către plantă

SEMĂNAT

RESTARTUL ÎN VEGETAȚIE

ÎNFLORIRE

*

Semănat

Frunze

Dezvoltarea rozetei

Până la 50kg/ha s.a. N
• Disponibilitate suficientă
• Mare capacitate de absorbție
• Dezvoltarea rădăcinilor și a frunzelor

Iernare

reluarea
vegetației

Ramificarea
tulpinii

Prima aplicare timpurie
Asigură nevoile uriașe imediat după
repornire în vegetație
• Stimulare și regenerare a rădăcinilor
• Începe formarea frunzelor și
diferențierea elementelor de rod
• Stocarea de proteine transportabile, care
vor forma elementele de productivitate

Știați că există un potențial de 100 pana
la 200 kg pierdere de producție din cauza
deficienței de sulf?

ASIGURAȚI-VĂ IEȘIREA DIN IARNĂ ȘI UN RESTART PUTERNIC ÎN PRIMĂVARĂ!
O bună răsărire în toamnă este esențială pentru succesul culturii, dar luarea deciziilor corecte după iarnă este la fel
de importantă. Una dintre deciziile critice este când și cum se aplică îngrăşămant.
Rapița va avea o șansă mai bună de supraviețuire după iarna și un restart
puternic în primăvară dacă:
• planta intră în iarnă cu 8 frunze și un diametru de 8 mm al coletului;
• înălțimea este limitată;
• hibridul este tolerant la ger.

Ținta este să aveți:
• Minimum 20-25 plante sănătoase / m2 după iarnă, uniform repartizate
• Rădăcinile nu sunt afectate, meristemul este alb-lucios
Dacă aceste condiții au fost îndeplinite, atunci nu amânați aplicarea fertilizării.
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Formarea silicvelor

A doua aplicare, în timpul creșterii tulpinii
Asigură necesarul pentru ramificare
• Formarea silicvelor
• Stocarea de proteine pentru finalul ciclului
vegetativ

Borul joacă un rol important în procesul
de înflorire și, prin urmare, în dezvoltarea
numărului de silicve. Doar 5% din conținutul
de bor din sol este accesibil plantei.
Simptomele deficienței de bor sunt: internoduri
scurte, tulpini malformate, frunze roșiatice,
inflorescențe prost dezvoltate.

SFAT SUPLIMENTAR:
O bună dezvoltare
în toamnă.
Meristemul nu este
afectat, sistemul
rădăcinii este bine
dezvoltat.

Cum să le asigurați:
• alegeți un hibrid cu toleranță la ger dovedită;
• stabiliți o densitate anume pentru răsărire recomandată de reprezentantul DEKALB;
• însămânțați la timp pentru a asigura perioada de dezvoltare.

Înflorirea

Aveți în vedere deficiențele de nutrienți
ale plantelor!

La prima aplicare, odată cu azotul trebuie
aplicat şi sulful. Cantitatea necesară este de
35-50 kg/ha s.a. sulf. Luați în calcul adaptarea
cantității aplicate pe baza condițiilor terenului
dvs.!

Țări unde se face testarea pentru toleranța la ger

Dezvoltarea bobocilor

În cazul în care cultura este deja bine dezvoltată și este deasă, aplicați azot în 3 acțiuni separate, pentru a reduce riscul de culcare la pământ și a optimiza randamentul.

Prima aplicare

A doua aplicare:
la alungirea tijei până la înflorit

A treia aplicare: după înflorit pentru creşterea
MMB-ului (opțional)

În primăvară

2 săptămâni mai târziu

Umplerea boabelor

Meristem cu pete
maronii, hipocotil
moale în interior,
țesuturi maro și
gelatinoase la
interior.
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SCUTURAREA BOABELOR DIN SILICVE
SCUTURAREA BOABELOR DIN SILICVE – MINIMIZAREA PIERDERILOR DE PRODUCȚIE
Toleranța genetică la scuturarea boabelor din silicve care este caracteristică în toți hibrizii DEKALB poate reduce substanțial pierderile
de semințe în preajma recoltării, precum şi să reducă problemele cu samulastra.

*bazat pe o medie a economisirii estimate la o producție de de 4t/ha a hibrizilor DK și un preț al semințelor de 293 euro/t *date din Marea Britanie,
de la testele din 2015.

105
Index randament %

• A ceastă caracteristică este importantă în cazul furtunilor de vară, vânturi puternice, grindină şi permite recoltarea mai intarziată a culturii.
• Chiar și la valori mici ale forței pentru spargerea silicvei, întârziere cu 6-7 zile a recoltării ar putea să vă genereze un posibil avantaj
de 70 euro/ha* al hibrizilor DEKALB față de hibrizii / martori nerezistenţi la scuturare.

100
95
90
85
80
Recoltare data 1

Hibrizi DEKALB toleranți la scuturare

Recoltare data 2

Recoltare data 3

martori netoleranți la scuturarea silicvelor

Figura 1: Recoltare amânată pentru testarea pierderilor de randament; Marea Britanie, 2011/2012

Diferență mare de scuturare după o furtună cu grindină. Fotografii făcute pe 9 august 2013 la parcelele DEKALB de testare comparativă din Turingia, Germania.

HIBRIZII DEKALB TOLERANȚI LA SCUTURARE OFERĂ
O SERIE DE AVANTAJE:
• S
 ecurizarea producției
• Reduc costurile cu aplicarea de adezivi și la controlul
samulastrei din cultura succesivă
• Limitează populațiile de limacși
• Permit fermierilor să asigure calitatea grâului grație
posibilității de a întârzia momentul recoltarii rapiței,
ceea ce înseamnă o perioadă de recoltare mai lungă și
mai flexibilă
Una dintre provocările principale ale producției de rapiță este
scuturarea prematură a silicvelor, ceea ce conduce la scăderi
de producţie, precum și la apariția samulastrei în sezonul
următor.
O analiză statistică detaliată arată că hibrizii DEKALB
toleranți la scuturare au capacitatea de a menține și
chiar de a depăși nivelurile de producție, multe dintre ele
probând creșterea productivității la amânarea recoltării.
Prin contrast, cei patru martori netoleranți la scuturare suferă
pierderi semnificative, unele până la 15%. În cele două
testări independente, cei patru hibrizi netolerați la scuturare
ating un nivel mediu de reducere a randamentului între 6 și
9% față de hibrizii toleranți, după o amânare a recoltării de 7,
respectiv 14 zile.

NETOLERANT LA
SCUTURAREA SILICVELOR
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HIBRID DEKALB TOLERANT
LA SCUTURARE
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CONTROLUL BOLILOR
O PROTECȚIE PUTERNICĂ FAȚĂ DE BOLI
PENTRU A VĂ APĂRA CULTURA DIN INTERIOR

Sclerotinia

(Putregaiul alb)

Eresiphe
(Făinare)

Phoma

(Putregaiul
negru)

Ciuperci în silicvă

Phoma (putregai negru)

PROTEJAREA DIN INTERIOR A CULTURII
Toleranța hibrizilor DEKALB la principalele boli ale tulpinilor este esențială astăzi. În timp ce cultivatorii nu-și pot permite niciodată să facă
compromisuri efectuarea tratamentelor pentru boli, hibrizii cu toleranță oferă oportunitatea realizării a numai două în loc de trei aplicări
foliare în condiții de amenințare moderată de infectare și, astfel, se realizează economii.

VALOAREA TOLERANȚEI LA BOLI

„Cultivatorii ne spun că cel mai important lucru pentru ei este stabilitatea
producției”, subliniază Laurent Verdier, ameliorator hibrizi de rapiță DEKALB.
Astfel, eforturile noastre sunt direcționate către menținerea producțivității rapiței,
la fel de mult precum și spre creșterea producțivității potențiale în general.

LAURENT VERDIER,
Director selecție rapiță,
DEKALB

Pe lângă vigoarea bună la răsărire, toleranța la ger și toleranța la scuturarea
boabelor din silicve, noi prioritizăm, în orice facem, obținerea toleranței
complete față de cele mai dăunătoare boli ale rapiței.
Putregaiul tulpinii cauzat de ciuperca Phoma este prioritatea noastră numărul
unu în toată Europa.

Chiar și în absența căderii la pământ a culturii, atacul pe tulpină prin infectarea cu Phoma poate cauza mari pierderi de producție. Testele
la nivel european cu un set complet de fungicide au demonstrat o scădere medie de 10-15% a producției, datorată toleranței slabe la
Phoma.

115
Randament -– % din genetica de control

AMELIORAREA PENTRU TOLERANȚA LA BOLI

Producții medii în testări oficiale ale hibrizilor în Danemarca
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An de cultură
5.0 sau sub

2011-12

Hibrizi toleranți la Phoma
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PORTOFOLIUL DEKALB
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HIBRID

HIBRID
Grupa de
maturitate

Clasificare

DK IMARET CL NOU

Nou Semitimpuriu

Clearfield

DK IMPRESSION CL

Semi-tardiv

Clearfield

DK IMMINENT CL

Semi-tardiv

Clearfield

DK IMIDO CL

Semitimpuriu

Clearfield

DK EXPRESSION

Timpuriu

convenţional

DK EXCEPTION

Semitimpuriu

convenţional

DK EXODUS

Semi-tardiv

convenţional

DK EXPRIT

Semitimpuriu

convenţional

DK EXSTORM

Semitimpuriu

convenţional

DK EXPOWER

Timpuriu

convenţional

DK EXCELLIUM

Semitimpuriu

convenţional

Potenţial ridicat
de producţie

Toleranţă
la scuturarea
boabelor
din silicve

Dublă toleranţă
la Phoma

PENTRU O DESCRIERE DETALIATĂ A HIBRIZILOR SAU PENTRU RECOMANDĂRI,
INTRAȚI ONLINE SAU VORBIȚI CU REPREZENTANȚII DEPARTAMENTULUI TEHNIC!

WWW.DEKALB.RO
Toleranţă la ger

Conţinut
ridicat
de ulei

Stabilitate

Clearfield

Utilizarea eficientă Dezvoltare rapidă
Vigoare la răsărire
a azotului
în toamnă

Toleranţă
la Lupoaie
(Orobanche)
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