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FiLOzOFiA PiOneer Pe Termen LunG
Henry Wallace, unul dintre primii dezvoltatori ai seminţelor hibride de porumb, a fondat Pioneer Hi-Bred International Inc. în 
SUA în 1926. El a considerat şi a dovedit că, prin controlul polenizării încrucişate al diferitelor plante, se pot crea hibrizi noi 
care să aibă caracteristici îmbunătăţite, aliniate la condiţiile specifice de dezvoltare şi la cerinţele de producţie. Începând de 
la această descoperire inovatoare, firma Pioneer a devenit lider mondial în tehnologia de ameliorare a plantelor, investind 
milioane de dolari în fiecare an pentru a crea produse performante. Compania este reprezentată în mai mult de 63 de ţări din 
toată lumea, dezvoltând, producând, vânzând şi sprijinind cele mai bune linii disponibile de producere a seminţelor.

ObieCTiveLe COmPAniei
Cele trei obiective-cheie de cercetare şi dezvoltare ale companiei sunt:
1. Creşterea producţiei pe unitatea de suprafaţă.
2. Reducerea pierderilor de recoltă, a costurilor şi a riscurilor fermierilor.
3. Crearea valorii prin recoltă.

Pioneer Hi-Bred International Inc. reprezintă o combinaţie unică de civilizaţii diferite, experienţă şi cunoştiinţe acumulate în 
toate ţările lumii în care activează. Tehnologiile noastre, precum şi mediul de afaceri s-au schimbat permanent de-a lungul anilor, 
însă, putem afirma cu fermitate că misiunea noastră în ceea ce priveşte activitatea de cercetare, producere şi comercializare a 
produselor, precum şi mentalitatea personalului Pioneer, a rămas neschimbată faţă de principiile care au fost instituite la data 
înfiinţării companiei, şi anume:
1. Realizăm produse performante, adaptate fiecărui tip de piaţă;
2. Colaborăm în mod onest cu toţi clienţii şi partenerii noştri de afaceri;
3. Promovăm produsele în mod susţinut, respectând în totalitate principiile de piaţă;
4. Suntem alături de clienţii şi partenerii noştri, asigurându-le tot sprijinul de care au nevoie (produse performante, asistenţă
 tehnică, etc.) pentru a obţine profitul maxim posibil folosind produsele noastre.

Firma Pioneer este lider mondial în producerea, procesarea şi comercializarea seminţelor de porumb. Cei peste optzeci de ani 
de experienţă în domeniul cercetării garantează calitatea produselor prezente în piaţă. Aveţi încredere în Pioneer, pentru că 
întotdeauna calitatea seminţelor Pioneer este garantată! Aveţi încredere în noi, pentru că Pioneer vă ajută într-un mod direct 
şi personal ! Marca Pioneer este asociată cu noţiunea de calitate excepţională. În anii din urmă, tot mai mulţi fermieri au 
putut observa că angajaţii Pioneer oferă întotdeauna o mână de ajutor fermierilor români în toate fazele derulării verigilor 
tehnologice. Specialiştii Pioneer au ca sarcină principală consilierea dumneavoastră în toate problemele specifice. Serviciul 
de deservire al clienţilor Pioneer cuprinde toate acele activităţi ale firmei, care asigură fermierului o mai bună informare care 
să se materializeze în cele mai bune rezultate posibile. Toţi angajaţii şi colaboratorii Pioneer sunt conştienţi de faptul că 
succesul firmei noastre se bazează pe succesul fiecăruia dintre dumneavoastră.
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Când PLOuă sTrăLuCesC
      Când esTe seCeTă dăruiesC

2013 este primul an în care s-au testat hibrizii noştri unici Optimum® AquAmax® pe 
ogoarele fermierilor. introducerea a avut un mare succes: aceşti hibrizi au dovedit 
un randament remarcabil într-un an cum a fost 2013. Întrucât cultivarea hibrizilor 
toleranţi la secetă reprezintă cel mai important proiect de dezvoltare pentru duPont 
Pioneer, introducerea hibrizilor Optimum® AquAmax® va continua în fiecare an cu un 
număr important de hibrizi.

Produsele Optimum® AqUAmax® de la DuPont Pioneer oferă cultivatorilor opţiuni suplimentare 

pentru a ajuta la reducerea la minim a riscului şi la maximizarea productivităţii pe fiecare hectar. 

Dezvoltate şi testate utilizând programul nostru extensiv de cercetare şi sistemul propriu de 

Accelerated Yield Technology - AYTTM, produsele Optimum® AqUAmax® vor ajuta la realizarea 

unui avantaj de producţie, în mediile cu cantităţi limitate de apă, şi oferă un potenţial de 

producţie de primă clasă, în condiţii de cultură mai favorabile.

Procesul de selecţie pentru nominalizarea hibrizilor Optimum® AqUAmax® este foarte strict şi clar:

•	 5%	avantaj	de	producţie	peste	cei	mai	buni	hibrizi,	în	condiţii	de	secetă	excesivă.

•	 3%	avantaj	de	producţie	peste	cei	mai	buni	hibrizi	testaţi,	în	condiţii	normale	de	cultură.

•	 Cerinţele	de	mai	sus	trebuie	îndeplinite	în	mod	egal	cel	puţin	în	doi	ani	consecutivi.

Prin ce diferă produsele Optimum® AquAmax®?

Produsele Optimum® AqUAmax® includ caracteristici-cheie native care îmbunătăţesc mecanismele 

asociate cu performanţa, în medii cu cantităţi limitate de apă.

Toleranţa la secetă se controlează printr-un număr mare de gene şi este influenţată profund 

de factorii de mediu, cum ar fi arşiţa, lipsa apei şi tipul de sol. Nu există o soluţie unică 

pentru toleranţa la secetă. Mecanismele asociate cu toleranţa îmbunătăţită la secetă în 

produsele Optimum® AqUAmax® includ:

Controlul avansat
al stomatelor (pentru o

utilizare mai eficientă
a apei)

Inflorescenţă mai
prolifică (polenizare

completă)

Boabe cu inserţie adâncă
(menţin randamentul şi sub

stresul sezonului târziu)

 Sistem radicular foarte bine 
dezvoltat (capturează umiditatea 

din adâncimea solului) 

Rezistenţă de la panicul la rădăcină

Rămâne verde până la maturitate

Dotare cu pachetele agronomice 
cele mai avansate (cea mai bună 
genetică)

Utilizează mai puţină apă pe 
unitatea de producţie
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La toţi hibrizii Optimum® AqUAmax®, s-au îmbunătăţit sigur una sau mai multe caracteristici. DuPont Pioneer® înţelege 
că toleranţa la secetă este complexă, caracteristicile toleranţei la secetă sunt genele multiple care trebuie să răspundă 
diferit în funcţie de momentul în care apare stresul secetei. Pe măsură ce continuăm să evaluăm Optimum® AqUAmax®, 
sperăm să aflăm mai multe despre modul în care aceste procese contribuie la performanţa îmbunătăţită.

Timp de doi ani, hibrizii Optimum® AqUAmax® au fost testaţi de Pioneer în loturi de cercetare şi testare, alături de cei mai buni hibrizi existenţi pe piaţă de la 
competiţie cât şi de la Pioneer, în condiţiile de secetă existente în Europa de Est. Hibrizii Optimum® AqUAmax®	au	obţinut	o	producţie	în	medie	cu	5%	mai	bună	
decât cei mai buni hibrizi testaţi. Am considerat condiţii de secetă atunci când, în faza înfloririi sau umplerii bobului, apa din sol nu depăşea cota de 0.66 pe o 
scară de la 0 la 1 (1=umiditatea adecvată conform standardelor Pioneer) utilizând sistemul Pioneer EnClass®. Cotele de umiditate au fost măsurate fie la locaţia 
lotului, fie la cea mai apropiată staţie meteo. Performanţele produsului în condiţii de secetă pot varia şi depind de mai mulţi factori, cum ar fi: severitatea şi 
perioada deficienţei de umiditate, stresul termic, tipul solului şi tehnologia aplicată, cât şi de atacul bolilor şi al dăunătorilor. La toţi hibrizii se pot obţine producţii 
scăzute sub stres termic şi umiditate redusă dar rezultatele individuale ale hibrizilor pot varia semnificativ.

CerCeTAreA seCeTei Pe PLAn GLObAL
AvAnsATă Pe PLAn LOCAL.

Produsele Optimum® AquAmax® se testează 
printr-o reţea globală de locaţii pentru 
testarea stresului gestionat şi avansată în 
baza performanţei generale. selecţia iniţială 
a produselor s-a efectuat printr-o reţea de 
opt centre de cercetare, în condiţii-ţintă 
de secetă. Capacităţile de cercetare ale 
duPont Pioneer® includ testarea tot timpul 
anului, în cele mai dure medii. selecţia 
finală şi validarea produselor pentru 
produsele adaptate se testează în mediile 
locale şi avansate în baza performanţei 
generale şi a compatibilităţii agronomice cu 
geografia. Procesul nostru unic de testare 
a comercializării produselor (loturi PAT şi 
imPACTTm) asigură performanţă optimizată 
în cadrul geografiei locale.

 hibrid 1hibrid de POrumb
OPTimum® AquAmax®

hibrizii marca Pioneer® Optimum® AquAmax®

pentru sezonul 2014 sunt

p8523 p0216 p0412p9911p9241p9175
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PrOGrAmuL duPOnT PiOneer®

de AmeLiOrAre LA POrumb

Multe s-au schimbat de la înfiinţarea noastră în 
1926. Un lucru care nu s-a schimbat este principiul 
nostru de ghidare - succesul nostru este bazat pe 
succesul clienţilor noştri.

Această credinţă ne-a ajutat să devenim un lider 
dezvoltator şi furnizor al geneticii plantelor, către 
fermierii de pretutindeni. Şi i-a ajutat pe acei 

fermieri să mărească productivitatea şi susţinerea.
Creşterea unor relaţii durabile, îndelungate, se 
produce atunci când ascultăm clienţii, mergem 
pe terenurile lor şi împărtăşim informaţii tehnice 
pentru a găsi împreună cele mai bune soluţii.

Fondatorul companiei Henry A. Wallace a ştiut că o producţie 
de succes necesită mai mult decât semănarea unor rânduri 
drepte. Viziunea sa asupra geneticii porumbului, a determinat 
schimbarea gândirii fermierilor, care au obţinut în scurt timp 
o producţie şi o productivitate mărită. De-a lungul deceniilor, 
Pioneer Hi-Bred a păstrat reală viziunea lui Wallace, sporind 
productivitatea şi profitabilitatea pentru clienţii noştri, utilizând 
inovaţia tehnologică. Prin construirea unor locaţii de cultivare 
separate, DuPont Pioneer a focalizat eforturile cercetătorilor în 
jurul	toleranţei	 la	secetă	încă	din	1957	şi	a	îmbunătăţit	hibrizii	
pentru perfomanţă la secetă. Din anul 2009 DuPont Pioneer a 
dublat resursele financiare dedicate programului de cercetare. 
În prezent 8 dintre celelalte locaţii sunt operante de-a lungul 
Europei pentru a testa cei mai performanţi hibrizi într-un mediu 
cu umiditate controlată.
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Ca şi companie lideră în 

cultivarea porumbului, DuPont 

Pioneer caută să ofere 

tehnologii şi hibrizi îmbunătăţiţi, 

fermierilor din întreaga lume. 

Folosind cele mai avansate tehnologii şi construind noi 

staţii de cercetare, putem oferi cu mândrie pieţii, mai mulţi 

hibrizi noi în sezonul de cultivare 2013. Pe lângă noii hibrizi 

introduşi, aş dori să subliniez importanţa produselor brandului 

Pioneer® Optimum® AqUAmax®. Datorită faptului că seceta este 

principala provocare în regiunea noastră, DuPont Pioneer s-a 

focalizat asupra toleranţei la secetă de-a lungul decenilor. Prin 

cultivarea hibrizilor toleranţi la secetă, ne-am atins ţelul final 

de a aduce pe piaţă produsele brandului Pioneer® Optimum® 

AqUAmax®. Aceşti hibrizi oferă o îmbunătăţire superioară a 

producţiei, atât în condiţii de secetă cât şi în condiţii normale. 

Recomand cu stăruinţă tuturor partenerilor noştri să folosească 

hibrizii brandului Pioneer® Optimum® AqUAmax® pentru o 

agricultură de succes.

CuLTivAreA POrumbuLui duPOnT PiOneer®

PenTru suCCesuL AGriCuLTOriLOr

László Fábián
Product Manager Porumb
Europa de Est

2012
Pr37n01 este produsul de porumb duPont Pioneer® lider în 

estul europei atingând totalul de 500.000 de saci vânduţi.

2013
duPont Pioneer® introduce brandul hibrizilor Pioneer® 
Optimum® AquAmax® în ţările din estul europei.

2011
duPont Pioneer® este compania producătoare de seminţe, 
lideră în centrul şi estul europei.

2008
duPont Pioneer® deschide centrul de cercetare 

hodmezovasarhely, focalizându-se pe hibrizi toleranţi la
secetă pentru centrul şi estul europei.

2002
duPont Pioneer® deschide staţia de Condiţionare de la
Afumaţi românia, a doua ca mărime din lume.

1981
Pioneer® devine liderul pe piaţa de acţiuni a seminţelor

de porumb în America de nord.

1971
Pioneer® îşi extinde operaţiunile în europa, America
Centrală şi de sud.

1957
Pioneer® deschide centrul de cercetare la nebraska, 

york, pentru a spori eforturile cercetărilor, focalizate pe 
îmbunătăţirea toleranţei la secetă a porumbului.

1964
Pioneer® înfiinţează prima staţie de cercetare în afara 
Americii de nord, în Jamaica.

1950
Pioneer® utilizează procesarea electronică a datelor pentru 
a analiza testele de producţie a porumbului.

1946
vânzările anuale ale seminţelor de porumb ale brandului 

Pioneer®, depăşesc pragul unităţii de un milion
în America de nord.

1936
Compania îşi schimbă numele în Pioneer hi-bred
Corn Company.

1926
henry A. wallace înfiinţează compania hi-bred

Corn Company.
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PrOGrAmuL duPOnT PiOneer® de AmeLiOrAre
LA FLOAreA sOAreLui

DuPont Pioneer posedă cea mai mare organizaţie de 
cercetare	din	Europa,	cu	5	programe	de	ameliorare	şi	sute	
de mii de parcele experimentale realizate de-a lungul a 
zeci de locaţii pentru testare, din Spania până în Rusia. 
Susţinând această structură a cultivării florii-soarelui, 
numeroase centre de cercetare aflate peste ocean, conduc 
activităţi complementare de dezvoltare a germoplasmei 
şi o echipă de cercetători de talie mondială, furnizează 
servicii în domeniul statisticilor, genetică cantitativă şi 
biologie moleculară. Trei programe Europene de cultivare 
(Ungaria, Franţa şi România) generează şi testează în 
fiecare an, mai multe mii de hibrizi de floarea-soarelui 
experimentali, utilizaţi pentru condiţiile de cultivare din 
centrul Europei, unde pot fi atinse producţii ridicate, 
dar unde nivelul de stres al mediului abiotic şi biotic, 
pot schimba în mod negativ atingerea acestor producţii. 
Pentru a asigura înregistrarea hibrizilor de floarea-soarelui 
de elită, care arată cel mai ridicat potenţial şi stabilitate 

a producţiei în condiţiile locale de agricultură, DuPont 
Pioneer, realizează procesul de selecţie în aceste regiuni, 
aplicând cele mai stricte standarde de-a lungul unui 
număr reprezentativ de ani şi locaţii. Obiectivele noastre 
la cultivare pot fi grupate în patru categorii: (1) Potenţialul 
producţiei, (2) Calitatea produsului final, (3) Adaptarea 
la sistemul de cultură şi (4) Toleranţa la schimbările 
mediului abiotic şi biotic. Pentru a creşte potenţialul 
producţiei, realizăm o selecţie riguroasă asupra acelor 
trăsături care sunt determinanţii principali ai producţiei, 
numărul de boabe, greutatea boabelor şi conţinutul în 
ulei, acordând o atenţie specială arhitecturii plantei, 
rezistenţei la cădere, ciclului ideal de cultură, morfologiei 
capitulului, mărimii boabelor şi caracterului „stay green“ 
după înflorire. În ceea ce priveşte calitatea, noi dezvoltăm 
hibrizi cu ulei convenţional dar şi „high oleic”, ultimul 
tip fiind utilizat în scop industrial şi bucurându-se de un 
preţ crescut în momentul comercializării.

Conştient de necesitatea unei îmbunătăţiri 
evidente a alternativelor de control al 
buruienilor, DuPont Pioneer a dezvoltat hibrizii 
de floarea soarelui ai brandului Pioneer® cu 
gena DuPont™ Express Sun™ specifică pentru 
toleranţă la erbicidul DuPont™ EXPRESS®, 
şi care au devenit extrem de populari printre 
clienţii noştri după înregistrarea lui PR64E83 în 
2006. În prezent, lansăm hibrizii ExpressSun™, 
fără nici o diferenţă de producţie, comparată 
cu cea mai mare productivitate a hibrizilor 
convenţionali de floarea soarelui.

În final, pentru a asigura stabilitatea producţiei, 
DuPont Pioneer aplică cele mai avansate 
metode convenţionale şi moleculare pentru 
a încorpora rezistenţa la principalele boli 
întâlnite în Europa Centrală (Sclerotinia, 
mană, Phomopsis), rezistenţa la Orobanche şi 
toleranţa la secetă în hibrizii noştri. Câmpurile 
de cercetare, posibilitatea inoculării artificiale, 
suportul laboratoarelor, metodele avansate 
de ameliorare şi cea mai calificată echipă de 
cercetare, ne permit să combinăm toate aceste 
caracteristici, în produsele de floarea soarelui 
pe care le oferim fermierilor noştri.

6



CuLTivAreA FLOrii-sOAreLui duPOnT PiOneer®

PenTru suCCesuL AGriCuLTOriLOr

László Piukovics
Product Manager Oleaginoase
Europa de Est

Au	trecut	27	de	ani	de	când	DuPont	
Pioneer a început programul de 
cultivare a florii-soarelui în Europa. 
De-a lungul acestei perioade de 
timp, schimbări semnificative s-au 

produs pe piaţă. Au apărut hibrizii cu conţinut ridicat în ulei, în 
2006 cultivatorii au putut pentru prima dată să utilizeze brandul 
Pioneer® de floarea soarelui cu toleranţă la erbicidul DuPont™ 
ExpressSun™, a cărui suprafaţă acumulată a depăşit patru milioane 
de hectare până în prezent.

Cultivatorii de floarea soarelui trebuie să facă faţă provocărilor, 
aproape în fiecare an. Sezoanele extrem de umede sau extrem de 
secetoase alternează, noi rase de mană au apărut, iar Orobanche 
spp se extinde, ameninţând producţia cu noi şi noi rase. Atunci 
când ajustăm programul de ameliorare, avem în vedere toate 
aceste provocări şi includem surse suplimentare. Cultivatorii vor 
vedea rezultatele eforturilor noastre în fiecare an. Sperăm cu 
sinceritate, ca toată lumea să poată găsi cel mai potrivit hibrid de 
floarea soarelui al brandului Pioneer®, fie tolerant la erbicid sau 
convenţional, cu conţinut ridicat în ulei.

2012
În estul europei au fost cultivate 4 milioane 

de hectare cu hibrizi ce conţin gena duPontTm 
expresssunTm.

2013
suprafeţe însemnate au fost cultivate cu hibrizi
Pioneer ce aparţin tehnologiei Clearfield®.

2001
Pioneer® a început să cultive floarea soarelui
în ungaria.

2006
Primul hibrid de floarea soarelui al brandului 

Pioneer® tolerant la erbicidul duPontTm 
expresssunTm este comercializat în românia.

1986
Primul program de ameliorare în europa,
în Franţa.

1979
Pioneer® a început să cultive floarea soarelui

în Argentina.

2002
Primul hibrid rezistent la toate rasele de
Orobanche este înregistrat şi comercializat.

2011
4 milioane de hectare au fost semănate cu
hibridul lui Pioneer®, Pr63A90 în estul europei.

1999
Primul program de ameliorare din estul

europei, în românia.
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eChiPA PiOneer® LuCreAză PenTru

Aveţi o mulţime de decizii de luat atunci când cultivaţi plante de o 
viaţă. Una dintre cele mai importante este cu cine să colaboraţi, cu 
cine să faceţi afaceri. În mod evident, vreţi resurse fiabile şi eficiente. 
Uneori însă, este la fel de important să colaboraţi cu persoane de 
încredere, persoane care să prezinte interes pentru satisfacerea nevoilor 
dumneavoastră.

Echipa specialiştilor în vânzări Pioneer reprezintă punctul cheie în 
relaţiile cu dumneavoastră. Ei depun eforturi pentru a vă menţine 
încrederea şi pentru a vă oferi sfaturi de care să beneficiaţi pe 
termen lung. Încercăm să vindem, dar în acelaşi timp să vă sfătuim 
pentru a obţine cele mai bune performanţe cu produsele şi serviciile 
noastre. Acest aspect se referă la modul în care, în afacerile agricole 
se poate profita de avantajul de a fi informat şi de a avea surse de 
informaţie de încredere.

mAriA CÎrJă
director marketing

Telefon:	021	303	53	07
Mobil:	0746	228	902

maria.cirja@pioneer.com

ChAvdAr dOChev
director Operaţiuni românia

Telefon:	021	303	53	02
Fax:	021	303	53	01

chavdar.dochev@pioneer.com

sevAsTiAn PrOCA
director vânzări românia nord

Zonele:	3,	6,	7,	8,	9
Mobil:	0742	017	977

sevastian.proca@pioneer.com

vALenTin mihAi
director Tehnic

Telefon:	021	303	53	50
Mobil:	0747	253	564

valentin.mihai@pioneer.com

JeAn iOnesCu
director vânzări românia sud

Zonele:	1,	2,	4,	5
Mobil:	0740	111	034

jean.ionescu@pioneer.com

Fiecare persoană care deţine o afacere trebuie să dispună de un consiliu consultativ, necesită consilieri 
de încredere care să îl sprijine în luarea unor decizii grele, decisive. Şi cercetătorii Pioneer au de luat 
decizii în ceea ce priveşte produsele, caracteristicile acestora. Ca şi cultivatorii, trebuie să decidă cu 
ce produse vor continua şi la care vor renunţa. Iar Pioneer nu poate lua decizii care să conducă la 
îmbunătăţirea produselor fără sprijinul unor oameni înţelepţi. Ca şi majoritatea deţinătorilor de afaceri 
în agricultură, şi specialiştii Pioneer colectează la rândul lor informaţii, făcând astfel alegeri bine 
gândite. Ne-ar face plăcere să facem parte din cercul dumneavoastră de consilieri. Specialiştii noştri în 
vânzări vă pot furniza informaţii care să vă ajute să luaţi deciziile dificile.

Suntem conştienţi că dumneavoastră, fiind deţinătorul afacerii, trebuie să luaţi decizia finală, dar dorim 
să aveţi certitudinea că puteţi conta pe sfaturile practice şi pe sprijinul oferit de personalul Pioneer. 
succesul firmei noastre se bazează pe succesul fiecăruia dintre dumneavoastră!
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suCCesuL FermieriLOr din rOmâniA

viOreL drăGuŞin
director zona 1

Mobil:	0746	230	344
viorel.dragusin@pioneer.com

LiLiAnA CiuLu
director zona 4

Mobil:	0746	204	477
liliana.ciulu@pioneer.com

Liviu OLAru
director zona 5

Mobil:	0741	272	138
liviu.olaru@pioneer.com

bOGdAn huŞTiu
director zona 2

Mobil:	0742	955	479
bogdan.hustiu@pioneer.com

miky bAbuŞCOv
director zona 6

Mobil:	0742	258	878
miky.babuscov@pioneer.com

iOAn neŞTiAn
director zona 3

Mobil:	0745	625	674
ioan.nestian@pioneer.com

CrisTiAn deLiu
director zona 7

Mobil:	0742	258	879
cristian.deliu@pioneer.com

FLOriAn bOnChiŞ
director zona 8

Mobil:	0745	122	989
florian.bonchis@pioneer.com

dOrin burCiu
director zona 9

Mobil:	0751	010	487
dorin.burciu@pioneer.com
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CerCeTAreA
ŞTiinţiFiCă
De mai bine de un deceniu, programul de cercetare la porumb este axat pe testarea 
complexă a noilor hibrizi de porumb Pioneer în condiţiile ecologice ale României 
din fazele timpurii de ameliorare până la precomerciali, sub aspectul performanţelor 
de producţie, dar şi al stabilităţii producţiei şi însuşirilor agronomice cu importanţă 
economică:

Toleranţa la secetă şi arşiţă;

Toleranţa la temperaturile
scăzute din primăvară;

Rezistenţa la frângerea şi
căderea tulpinilor;

Toleranţa la principalele boli
şi dăunători;

Ritm rapid de pierdere a apei
din bob la maturitate, etc.
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GArAnţiA unOr hibrizi
suPeriOri Pe PiAţA rOmâneAsCă
Reţeaua ecologică de testare cuprinde un număr de 12 localităţi, amplasate pe întreg 
teritoriul ţării, acoperind grupele de maturitate de la timpurie până la semitardivă 
(FAO	 250-550)	 şi	 se	 face	 pe	 zeci	 de	 mii	 de	 parcele	 experimentale,	 prin	 folosirea 
unei baze umane şi materiale superioare corespunzătoare.

Experimentarea în culturi comparative reprezintă primul pas şi cel mai important 
dintr-un sistem complex de încercare şi selecţie a hibrizilor de porumb superiori, 
adaptaţi condiţiilor specifice 
din România cu însuşiri 
agronomice valoroase, care 
sunt propuşi a fi introduşi în 
cultură în următorii ani.

dr. ing. Ciocăzanu ion
director de Cercetare

eChiPA de CerCeTAre din rOmâniA
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nOuA nOmenCLATură PiOneer®

A hibriziLOr de POrumb

Nu este foarte dificil să înţelegeţi noul sistem o dată ce l-aţi decodat. Noul număr pentru hibridul de 
porumb se bazează pe maturitate.

beneFiCiiLe ACesTui sisTem:
•	Creşte	abilitatea	noastră	de	a	identifica	noi	caracteristici	şi	tehnologii	captivante	pe	care	le
 oferim clienţilor.

•	Ajută	fermierii	să	identifice	mai	rapid	componentele	genetice	de	bază	şi	caracteristicile	pe	care
 le urmăresc în seminţele achiziţionate.

Pentru o explicaţie mai detaliată despre modul cum funcţionează sistemul de denumire studiaţi 
noul sistem de numerotare din tabelul de mai jos:

nOuA denumire A hibriziLOr de POrumb

EP 95 78

hibrid
Pioneer

Crm
Grupa de maturitate

număr randomizat
01 - 99
valabil pentru fiecare Crm

Caracteristica hibridului
waxy (e)
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nOuA nOmenCLATură PiOneer® A hibriziLOr
de FLOAreA sOAreLui

nOuA denumire A hibriziLOr de FLOAreA sOAreLui

25P 64 lE

hibrid
Pioneer

6 = hibrid de floarea soarelui
4 = maturitatea hibridului

L = hibrid Linoleic

e = rezistenţă la express

19 = număr randomizat

Pentru o explicaţie mai detaliată despre modul cum funcţionează sistemul de denumire studiaţi 
noul sistem de numerotare din tabelul de mai jos:
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zOneLe de FAvOrAbiLiTATe A hibriziLOr
de POrumb duPOnT PiOneer®

LeGendă

zOnA 1 = > 16000 C

zOnA 2 = 1500 - 16000 C

zOnA 3 = 1400 - 15000 C

zOnA 4 = 1200 - 14000 C

zOnA 5 = 1000 - 12000 C

zOnA 6 = 800 - 10000 C
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GruPA de
mATuriTATe
A hibriziLOr

FAO Crm zOne de vânzAre
PiOneer

zOnAreA TermiCă A hibriziLOr de POrumb mArCA duPOnT PiOneer® În FunCţie
de CeLe 6 zOne de FAvOrAbiLiTATe TermiCă PenTru POrumb din rOmâniA

zOnA 1
> 16000 C

zOnA 2
1500-16000 C

zOnA 3
1400-15000 C

zOnA 4
1200-14000 C

zOnA 5
1000-12000 C

zOnA 6
800-10000 C

hibrizi
TimPurii

260-280 85 3, 7, 9

P8567
P8745
P8523

Pr39d81
Pr39b76
Pr39r20
Pr39F58

P8567
P8745
P8523

Pr39d81
Pr39b76
Pr39r20
Pr39F58

P8567
P8745
P8523

Pr39d81
Pr39b76
Pr39r20
Pr39F58

hibrizi
semiTimPurii

280-350 90 3, 6, 7, 8, 9

P9175
P9025
P9578

Pr38A79

P9175
P9025
P9578

Pr38A79

P9175
P9025
P9578

Pr38A79

350-400 95 3, 6, 7, 8, 9

P9241
P9606
P9721
P9528
P9494
P9915
P0017

Pr38A24
Pr37y12
Pr37n01
Pr37F73

P9241
P9606
P9721
P9528
P9494
P9915
P0017

Pr38A24
Pr37y12
Pr37n01
Pr37F73

P9241
P9606
P9721
P9528
P9494
P9915
P0017

Pr38A24
Pr37y12
Pr37n01
Pr37F73

hibrizi
semiTArdivi

400-450 100
1, 2, 3 parţial

4, 5, 6, 8

P9911
P0105

Pr36v52
Pr36v74

P9911
P0105

Pr36v52
Pr36v74

P9911
P0105

Pr36v52
Pr36v74 

P9911
P0105

Pr36v52
Pr36v74 

450-500 103
1, 2, 4, 5,

6, 8

P0439
P0216
P0412

Pr35F38
Pr36k67
Florencia

P0439
P0216
P0412

Pr35F38
Pr36k67
Florencia

P0439
P0216
P0412

Pr35F38
Pr36k67
Florencia

hibrizi
TArdivi

500-600 108
1, 2, 3, 4, 5
6, 7, 8, 9

Pr34y02
Pr32F73
P1114

Pr34y02
Pr32F73
P1114

Pr34y02
Pr32F73
P1114
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hibrizi nOi de POrumb mArCA
duPOnT PiOneer®

P8523

P9911

P1114

P9721

P9241 Pr32F73

P9606

P8567

P8745 P0439

FAO	270	CrM	84

FAO 410 CRM 99

FAO	590	CrM	111

FAO	380	CrM	97

FAO 330 CRM 93 FAO 600 CRM 108

FAO 360 CRM 96

FAO	285	CrM	87

FAO	295	CrM	88 FAO 490 CRM 104
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hibrizi nOi de FLOAreA sOAreLui
mArCA duPOnT PiOneer® 

P63Le75 P64Le99
RM 38       TIMPURIU RM 48     SEMITIMPURIU
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p8523

Campionul timpuriu

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid timpuriu, îl va înlocui pe
 PR39D81.
•	 Excelentă	capacitate	de	producţie.
•	 Pierde	apa	rapid	la	maturitate.
•	 Bună	capacitate	de	adaptare	la	stresul
 hidric şi termic.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă	înaltă.
•	 Sitem	radicular	foarte	dezvoltat.
•	 Inserţie	înaltă	a	ştiuletelui.
•	 Ştiulete	bine	acoperit	cu	pănuşi.
•	 Bob	dentat.

AvAnTAJe
•	 rezistenţă	foarte	bună	la	principalele
 boli ale porumbului.
•	 Bună	toleranţă	la	secetă.
•	 Se	recomandă	pentru	cultura	dublă.

FAO 270  Crm 84
99-103 zile*

sFATuri PenTru Fermieri

este recomandat pentru toate zonele de cultură
şi se pretează la însămânţarea timpurie. 

densitate
neirigat: 67.000-75.000 plante recoltabile/ha
irigat: 75.000-85.000 plante recoltabile/ha 

rAndAmenT
exCeLenT

CreŞTere TimPurie
exCeLenTă

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.
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mArAmureŞ Şi CriŞAnA mOLdOvA TrAnsiLvAniA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - P8523

Producţie kg/ha Umiditate	%
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Adrian moldovan
sC Agromoldovan srL
miraslău - Judeţul Alba

sFATuri PenTru Fermieri

pr39d81

hibridul zonelor de nord

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid simplu, timpuriu, cu cel mai mic
 procent de umiditate în momentul
 recoltării din întreaga grupă.
•	 raport	producţie/umiditate	foarte	bun.
•	 Toleranţă	la	secetă.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă	echilibrată.
•	 Inserţie	medie	a	ştiuletelui.
•	 Bob	dentat,	de	culoare	galben	intens.

AvAnTAJe
•	 Tolerant	la	secetă.
•	 Pierde	apa	rapid	la	maturitate.
•	 rezistenţă	bună	la	frângere	şi	cădere.
•	 rezistenţă	foarte	bună	la	principalele
 boli ale porumbului.

este recomandat pentru toate zonele de cultură 
ale porumbului, este pretabil la însămânţare 
timpurie. În cazul în care se seamănă la începutul 
lunii aprilie, se poate recolta la începutul lunii 
septembrie cu un procent de umiditate în boabe 
foarte scăzut. se recomandă pentru producţia de 
etanol.

densitate
neirigat: 67.000-75.000 plante recoltabile/ha
irigat: 75.000-85.000 plante recoltabile/ha 

FAO 270  Crm 84
101-107 zile*

dry dOwn
exCeLenT

biOGAz

exCeLenTă TOLerAnţă
LA seCeTă

Cultiv porumb pe o suprafaţă de aproximativ 60 ha, iar
suprafaţa cea mai mare a fost cultivată cu hibridul Pioneer 
PR39D81 pentru care estimez o producţie medie de 11 tone/ha. 
Colaborez	de	peste	15	ani	cu	această	firmă	şi	consider	hibrizii	de	
porumb Pioneer pur şi simplu fără concurenţă. Îndelunga
carieră avută în domeniul agriculturii mi-a relevat faptul că
teoria în ceea ce priveşte genetica superioară oferită de Pioneer 
a fost întotdeauna demonstrată practic, prin comportamentul 
efectiv al hibrizilor de porumb în cultură. Categoric, Pioneer
nu are rival.

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.
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mArAmureŞ Şi CriŞAnA mOLdOvA TrAnsiLvAniA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - Pr39d81

Producţie kg/ha Umiditate	%
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pr39b76

stabil şi productiv

FAO 280  Crm 85
106-110 zile*

sFATuri PenTru Fermieri

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid simplu, timpuriu.
•	 raport	producţie/umiditate	foarte	bun.
•	 Toleranţă	la	secetă.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă	cu	talie	foarte	înaltă.
•	 Inserţie	medie	a	ştiuletelui.
•	 Bob	dentat,	galben	intens.

AvAnTAJe
•	 Tolerant	la	secetă.
•	 Prezintă	caracterul	„stay	green“.
•	 Pierde	apa	rapid	la	maturitate.
•	 rezistenţă	bună	la	frângere	şi	cădere.
•	 rezistenţă	foarte	bună	la	principalele
 boli ale porumbului.

este recomandat pentru toate zonele de cultură 
ale porumbului, este pretabil la însămânţare 
timpurie. 

densitate
neirigat: 67.000-75.000 plante recoltabile/ha
irigat: 75.000-85.000 plante recoltabile/ha 

dry dOwn
exCeLenT

exCeLenTă TOLerAnţă
LA seCeTă

rAndAmenT
exCeLenT

sTAy Green

Tobias iosif
sC Agrofeldioara srL
Feldioara - Judeţul Cluj

În ferma pe care o conduc pot să afirm că hibrizii marca Pioneer 
reprezintă deja o tradiţie şi practic folosesc produsele companiei 
Pioneer de când m-am apucat de agricultură. În ultimii ani, 
împreună cu compania Pioneer, organizăm loturi demonstrative 
de porumb, iar în urma rezultatelor îmi aleg hibrizii pe care îi 
folosesc în anii următori. Pe lângă productivitatea ridicată şi 
constanţa cu care ne-au obişnuit atât la porumb cât şi la floarea 
soarelui, hibrizii Pioneer se comportă excelent în condiţiile de 
secetă şi arşiţă severă din zona noastră de activitate iar riscurile 
se diminuează considerabil. În viitor continuăm cu Pioneer.

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.
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mArAmureŞ Şi CriŞAnA mOLdOvA TrAnsiLvAniA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - Pr39b76

Producţie kg/ha Umiditate	%
10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

19.6

19.4

19.2

19

18.8

18.6

18.4

18.2

18

18.5
18.6

19.4



sFATuri PenTru Fermieri

pr39r20

Te salvează

FAO 280  Crm 86
106-111 zile*

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid simplu, timpuriu.
•	 raport	producţie/umiditate	foarte	bun.
•	 Toleranţă	la	secetă.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă cu talie foarte înaltă.
•	 Inserţie	medie	a	ştiuletelui.
•	 Bob	sticlos,	galben	-	portocaliu
 (recomandat pentru producţia de mălai).

AvAnTAJe
•	 Tolerant	la	secetă.
•	 Pierde	apa	rapid	la	maturitate.
•	 rezistenţă	bună	la	frângere	şi	cădere.
•	 rezistenţă	foarte	bună	la	principalele
 boli ale porumbului.
•	 Conţinut	foarte	mare	în	amidon.

este recomandat pentru toate zonele de cultură 
ale porumbului, este pretabil la însămânţare 
timpurie. În cazul în care se seamănă la începutul 
lunii aprilie, se poate recolta la începutul lunii 
septembrie cu un procent de umiditate în boabe 
foarte scăzut. se recomandă pentru producţia de 
etanol.

densitate
neirigat: 67.000-75.000 plante recoltabile/ha
irigat: 75.000-85.000 plante recoltabile/ha 

dry dOwn
exCeLenT

biOGAz

exCeLenTă TOLerAnţă
LA seCeTă

Laszlo szilagyi
sA Fermierul
Câmpia Turzii - Judeţul Cluj

Pot să spun că în ultimii ani am devenit un client fidel al 
companiei Pioneer în ceea ce priveşte hibrizii de porumb, cât 
şi cei de floarea soarelui, iar acest lucru se datorează calităţii 
deosebite şi performanţelor obţinute în ferma noastră. Am urmărit 
atent de-a lungul timpului capacitatea de producţie, atât în loturi 
comparative, care sunt de un real folos, cât şi în cultura mare şi 
am constatat că, pe lângă productivitatea ridicată, hibrizii Pioneer 
sunt toleranţi la seceta care s-a instalat în Transilvania în ultimii 
ani. Acest lucru este practic un factor decisiv şi cu siguranţă 
hibrizii Pioneer nu vor lipsi din cultura fermei noastre.

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.
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p8567

Pion important în grupă

FAO 285  Crm 87
107-112 zile*

sFATuri PenTru Fermieri

este recomandat pentru toate zonele de cultură
şi se pretează la însămânţarea timpurie. 

densitate
neirigat: 67.000-75.000 plante recoltabile/ha
irigat: 75.000-85.000 plante recoltabile/ha 

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid timpuriu, îl va înlocui pe
	 Pr39B76.
•	 Excelentă	capacitate	de	producţie.
•	 Pierde	apa	rapid	la	maturitate.
•	 Bună	capacitate	de	adaptare	la	stresul
 hidric şi termic.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă	echilibrată.
•	 Inserţie	medie	a	ştiuletelui.
•	 randament	foarte	bun.
•	 Bob	dentat,	galben	auriu.

AvAnTAJe
•	 Toleranţă	foarte	bună	la	principalele
 boli ale porumbului.
•	 Bună	toleranţă	la	secetă.

dry dOwn
exCeLenT

rAndAmenT
exCeLenT

sTAy Green
* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.

CreŞTere TimPurie
exCeLenTă
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mArAmureŞ Şi CriŞAnA mOLdOvA TrAnsiLvAniA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - P8567

Producţie kg/ha Umiditate	%
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sFATuri PenTru Fermieri

p8745

Opţiune de elită

FAO 295  Crm 88
108-113 zile*

este recomandat pentru toate zonele de cultură
şi se pretează la însămânţarea timpurie. 

densitate
neirigat: 67.000-75.000 plante recoltabile/ha
irigat: 75.000-85.000 plante recoltabile/ha 

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid timpuriu, un înlocuitor pentru
	 Pr39F58.
•	 Excelentă	capacitate	de	producţie.
•	 Pierde	apa	rapid	la	maturitate.
•	 Bună	capacitate	de	adaptare	la	stresul
 hidric şi termic.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă	echilibrată.
•	 Sistem	radicular	foarte	dezvoltat.
•	 Inserţie	înaltă	a	ştiuletelui.
•	 Bob	dentat.

AvAnTAJe
•	 rezistenţă	foarte	bună	la	tăciunele
 comun.
•	 Bună	toleranţă	la	secetă.
•	 Se	recomandă	pentru	cultura	dublă.

dry dOwn
exCeLenT

rAndAmenT
exCeLenT

sTAy Green

CreŞTere TimPurie
exCeLenTă

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.
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bAnAT bărăGAn dObrOGeA mArAmureŞ
Şi CriŞAnA mOLdOvA munTeniA OLTeniA TrAnsiLvAniA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - P8745

Producţie kg/ha Umiditate	%
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pr39f58

veteranul

FAO 285  Crm 89
111-115 zile*

sFATuri PenTru Fermieri

este recomandat pentru zonele colinare de
cultură ale porumbului, este pretabil la 
însămânţare timpurie. se recomandă pentru 
producţia de biogaz.

densitate
neirigat: 67.000-75.000 plante recoltabile/ha
irigat: 75.000-85.000 plante recoltabile/ha 

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid	simplu,	timpuriu.
•	 raport	producţie/umiditate	foarte	bun.
•	 Toleranţă	la	secetă.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă	cu	talie	foarte	înaltă.
•	 Inserţie	medie	a	ştiuletelui.
•	 Bob	dentat.
•	 Conţinut	ridicat	în	amidon.

AvAnTAJe
•	 Tolerant	la	secetă.
•	 Pierde	apa	rapid	la	maturitate.
•	 rezistenţă	bună	la	frângere	şi	cădere.
•	 rezistenţă	foarte	bună	la	principalele
 boli ale porumbului.

dry dOwn
exCeLenT

exCeLenTă TOLerAnţă
LA seCeTă

PenTru siLOz

biOGAz

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.
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bAnAT mArAmureŞ Şi CriŞAnA TrAnsiLvAniA mOLdOvA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - Pr39F58
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sFATuri PenTru Fermieri

p9025

Popular

FAO 300  Crm 90
111-116 zile*

zonele de cultură recomandate pentru acest hibrid 
sunt cele semi-aride şi semi-umede din vestul şi 
sud-estul ţării.

densitate
neirigat: 66.000-75.000 plante recoltabile/ha
irigat: 75.000-85.000 plante recoltabile/ha 

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid semitimpuriu.
•	 Excelent	raport	producţie/umiditate.
•	 Bună	capacitate	de	adaptare	la	stresul
 hidric şi termic.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă	echilibrată.
•	 Inserţie	medie	a	ştiuletelui.
•	 Sistem	radicular	foarte	dezvoltat.
•	 Ştiulete	conic,	bine	acoperit	cu	pănuşi.
•	 Bob	semisticlos.

AvAnTAJe
•	 rezistenţă	bună	la	frângere	şi	cădere.
•	 rezistenţă	foarte	bună	la	tăciunele
 zburător.
•	 Foarte	bună	toleranţă	la	secetă.
•	 Pierde	apa	rapid	la	maturitate.

exCeLenTă TOLerAnţă
LA seCeTă

PenTru siLOz

dry dOwn
exCeLenT

sTAy Green

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.
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bAnAT mArAmureŞ
Şi CriŞAnA TrAnsiLvAniA bărăGAn dObrOGeA mOLdOvA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - P9025

Producţie kg/ha Umiditate	%
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pr38a79

FAO 300  Crm 91
115-117 zile*

sFATuri PenTru Fermieri

dublă performanţă

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid	simplu,	semitimpuriu.
•	 raport	producţie/umiditate	foarte	bun
 pentru această grupă de maturitate.
•	 Excepţională	adaptabilitate	în	toate
 zonele de cultură.
•	 Toleranţă	la	secetă.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă	cu	talie	echilibrată.
•	 Inserţie	medie	a	ştiuletelui.
•	 Bob	dentat.

AvAnTAJe
•	 Tolerant	la	secetă	şi	arşiţă.
•	 Prezintă	caracterul	„stay	green“.
•	 Pierde	apa	rapid	la	maturitate.
•	 rezistenţă	bună	la	frângere	şi	cădere.
•	 rezistenţă	foarte	bună	la	principalele
 boli ale porumbului.

este recomandat pentru toate zonele de cultură 
ale porumbului în special semi-aride.

densitate
neirigat: 66.000-75.000 plante recoltabile/ha
irigat: 75.000-85.000 plante recoltabile/ha

dry dOwn
exCeLenT

exCeLenTă TOLerAnţă
LA seCeTă

rAndAmenT
exCeLenT

CreŞTere TimPurie
exCeLenTă

iulian bogza
sC iulian Group srL
verseni - Judeţul iaşi

Cultiv de mulţi ani hibrizi de porumb Pioneer, dar odată 
cu realizarea loturilor demonstrative de porumb chiar pe 
pământul meu, ştiu exact ce se potriveşte mai bine pentru 
mine.	Acum	2	ani	am	descoperit	Pr38A79,	hibrid	care	între	
timp a devenit favoritul meu. Atât în anii secetoşi cum a fost 
2012 cât şi în anii normali din punct de vedere pluviometric 
cum	au	fost	2011	şi	2013,	producţiile	obţinute	la	Pr38A79	
m-au ajutat să obţin profit indiferent de vreme şi de preţuri 
(vremea şi preţurile, oricât mi-aş dori, nu le pot influenţa).

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.
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bAnAT mArAmureŞ
Şi CriŞAnA TrAnsiLvAniA dObrOGeA bărăGAn mOLdOvA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - Pr38A79

Producţie kg/ha Umiditate	%
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sFATuri PenTru Fermieri

p9578
FAO 320  Crm 91

113-118 zile*

sperie combina

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid semitimpuriu.
•	 Capacitate	de	producţie	superioară.
•	 Bună	capacitate	de	adaptare	la	stresul
 hidric şi termic.
•	 Arhitectură	mai	puţin	spectaculoasă.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Bob	dentat	cu	randament	foarte	mare
 în boabe.
•	 Plantă	cu	înălţime	medie.
•	 Inserţie	medie	a	ştiuletelui.

AvAnTAJe
•	 Potenţial	extraordinar	de	producţie.
•	 Pierde	apa	foarte	repede	la	maturitate.
•	 rezistenţă	bună	la	cădere	şi	frângere.
•	 rezistenţă	foarte	bună	la	tăciunele
 zburător.
•	 Bună	toleranţă	la	secetă.
•	 Se	pretează	bine	la	diferite	densităţi	de
 semănat.

zonele de cultură recomandate pentru acest 
hibrid sunt cele semi-aride din vestul şi sud-estul, 
nordul şi centrul ţării.

densitate
neirigat: 66.000-75.000 plante recoltabile/ha
irigat: 75.000-85.000 plante recoltabile/ha 

rAndAmenT
exCeLenT

dry dOwn
exCeLenT

exCeLenTă TOLerAnţă
LA seCeTă

mihai budai
sC Agroind Cauaceu srL
diosig - Judeţul bihor

P9578	este	un	hibrid	semitimpuriu	cu	o	foarte	bună	
stabilitate genetică. Se pretează la semănatul timpuriu, 
respectiv	5-6°	C	la	adâncimea	de	semănat.	Are	o	înflorire	
şi legare timpurie, astfel foloseşte la maximum rezerva de 
apă acumulată în iarnă şi primăvara devreme. Răspunde cu 
producţii bune şi în astfel de ani când seceta pedologică se 
instalează mai devreme. Realizează uşor producţii de 10-11 
tone	boabe/ha,	suportând	densităţi	de	6.5-7	plante/m2.

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.
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bAnAT mArAmureŞ
Şi CriŞAnA TrAnsiLvAniA dObrOGeA bărăGAn mOLdOvA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - P9578

Producţie kg/ha Umiditate	%
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p9175

FAO 320  Crm 91
114-119 zile*

sFATuri PenTru Fermieri

universalul

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid	semitimpuriu.
•	 Excelent	raport	producţie/umiditate.
•	 Bună	capacitate	de	adaptare	la	stresul
 hidric şi termic.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă	viguroasă,	înălţime	medie.
•	 Inserţie	medie-joasă	a	ştiuletelui.
•	 Sistem	radicular	foarte	dezvoltat.
•	 Ştiulete	conic	bine	acoperit	cu	pănuşi.
•	 Bob	dentat	cu	infuzie	de	indurata.

AvAnTAJe
•	 Bună toleranţă la secetă.
•	 Pierde	foarte	repede	apa	la	maturitate.
•	 rezistenţă	foarte	bună	la	tăciunele
 zburător.
•	 Poate	fi	folosit	şi	pentru	siloz.

este recomandat pentru toate zonele de cultură 
în special zonele aride şi semi-aride făcând parte 
din grupa AquAmax. recomandat pentru cultură 
intensivă.

densitate
neirigat: 66.000-75.000 plante recoltabile/ha
irigat: 75.000-85.000 plante recoltabile/ha

rAndAmenT
exCeLenT

dry dOwn
exCeLenT

exCeLenTă TOLerAnţă
LA seCeTă

marius zărnescu
sC Agromec vlad ţepeş sA
vlad ţepeş - Judeţul Călăraşi

Suprafaţa semănată cu porumb în 2013 a fost de 
450	ha	în	totalitate	cu	hibrizi	Pioneer	din	grupe	de	
maturitate diferite, de la 320 FAO până la 430 FAO,
din	care	reamintesc	P9494,	P9578,	Pr37F73,	Pr36V52,	
Pr36V74.	Dar	cel	mai	mult	m-a	uimit	potenţialul	de	
producţie	al	hibridului	P9175	din	grupa	AqUAmax,
FAO	320	care	mi-a	oferit	o	producţie	de	11.700	kg/ha.

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.
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bAnAT mArAmureŞ
Şi CriŞAnA TrAnsiLvAniA dObrOGeA bărăGAn mOLdOvA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - P9175

Producţie kg/ha Umiditate	%
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sFATuri PenTru Fermieri

p9241
FAO 330  Crm 93

115-119 zile*

Câştigă pariuri

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid semitimpuriu.
•	 Excelentă	capacitate	de	producţie.
•	 Pierde	apa	rapid	la	maturitate.
•	 Bună	capacitate	de	adaptare	la	stresul
 hidric şi termic.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă	echilibrată.
•	 Sistem	radicular	foarte	bine	dezvoltat.
•	 Inserţie	medie	a	ştiuletelui.
•	 Bob	dentat	cu	infuzie	de	indurata.

AvAnTAJe
•	 Plantă	de	înălţime	medie-înaltă.
•	 rezistenţă	bună	la	frângere	şi	cădere.
•	 rezistenţă	foarte	bună	la	tăciunele
 zburător şi Fusarium.
•	 Toleranţă	superioară	la	secetă.

zonele de cultură recomandate pentru acest hibrid 
sunt cele semi-aride şi semi-umede din vestul şi 
sud-estul ţării. 

densitate
neirigat: 66.000-75.000 plante recoltabile/ha
irigat: 75.000-85.000 plante recoltabile/ha

rAndAmenT
exCeLenT

sTAy Green

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.
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bAnAT mArAmureŞ
Şi CriŞAnA TrAnsiLvAniA dObrOGeA bărăGAn

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - P9241

Producţie kg/ha Umiditate	%
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p9528

FAO 350  Crm 94
120-125 zile*

sFATuri PenTru Fermieri

Promisiune certă

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid	semitimpuriu,	îl	va	înlocui	pe
 PR38A24.
•	 Capacitate	de	producţie	foarte	mare
•	 Bună	capacitate	de	adaptare	la	stresul
 hidric şi termic.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă	de	înălţime	medie.
•	 Inserţie	medie	a	ştiuletelui,	bob	dentat.
•	 Conţinut	ridicat	în	proteină	-	se	pretează
 şi pentru producţia de siloz.

AvAnTAJe
•	 Bună toleranţă la secetă.
•	 Vigoare	bună	în	primele	faze	de
 vegetaţie.
•	 Prezintă	„stay	green“.
•	 Pierde	foarte	repede	apa	la	maturitate
 (la fel ca N01).
•	 rezistenţă	foarte	bună	la	tăciunele
 comun.
•	 rădăcini	şi	tulpină	puternice.

este recomandat pentru zonele semi-aride
din vestul şi sud-estul ţării.

densitate
neirigat: 65.000-75.000 plante recoltabile/ha
irigat: 75.000-85.000 plante recoltabile/ha

dry dOwn
exCeLenT

rAndAmenT
exCeLenT

sTAy Green

CreŞTere TimPurie
exCeLenTă

zeno Achim
sC Agroindustriala scânteia
Şimand - Judeţul Arad

Anul	acesta	am	cultivat	650	ha	porumb	doar	cu	
hibrizi	Pioneer,	remarcându-se	hibridul	P9528	la	care	
am obţinut o producţie medie de 9.000 kg/ha pe o 
suprafaţă de 90 ha în condiţiile unui an relativ capricios 
pentru cultura porumbului. Vom continua să cultivăm 
hibrizii Pioneer datorită faptului că se comportă foarte 
bine pe perioada de vegetaţie, sunt stabili şi au o 
toleranţă foarte bună la secetă şi arşiţă.

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.
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bAnAT mArAmureŞ
Şi CriŞAnA TrAnsiLvAniA mOLdOvA bărăGAn dObrOGeA munTeniA OLTeniA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - P9528

Producţie kg/ha Umiditate	%
14.000

13.000

12.000

11.000

10.000

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

25

20

15

10

5

0

15.6 15.7
14.4

13.5 13.7

11.0

20.1 20.7



sFATuri PenTru Fermieri

pr38a24
FAO 350  Crm 96

122-127 zile*

Cel pe care te poţi baza

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid simplu, semitimpuriu.
•	 Excelentă	capacitate	de	producţie	pentru
 această grupă de maturitate.
•	 Excepţională	adaptabilitate	în	toate
 zonele de cultură.
•	 Toleranţă	la	secetă.
•	 Stabilitate	excelentă.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă cu talie medie.
•	 Inserţie	medie-înaltă	a	ştiuletelui.
•	 Bob	dentat.

AvAnTAJe
•	 Toleranţă	la	secetă	şi	arşiţă.
•	 Prezintă	caracterul	„stay	green“.
•	 Pierde	apa	rapid	la	maturitate.
•	 rezistenţă	bună	la	frângere	şi	cădere.
•	 rezistenţă	foarte	bună	la	sfredelitorul
 porumbului (Ostrinia nublialis).

este recomandat în zonele de câmpie, subcolinare 
şi colinare. se recomandă ca furaj în hrana 
porcinelor şi păsărilor.

densitate
neirigat: 65.000-75.000 plante recoltabile/ha
irigat: 75.000-85.000 plante recoltabile/ha
siloz: 80.000-100.000 plante recoltabile/ha

CreŞTere TimPurie
exCeLenTă

exCeLenTă TOLerAnţă
LA seCeTă

PenTru siLOz

sTAy Green

marian Coneac
sC Agroport & Company srL
vezendiu - Judeţul satu mare

Înfiinţarea loturilor comparative, împreună cu
sfaturile specialiştilor Pioneer, sunt cel mai mare
suport care poate fi oferit în alegerea hibrizilor pentru 
următorul sezon. Nivelul ridicat al producţiei obţinute 
ne-a demonstrat valoarea geneticii Pioneer. Din hibrizii 
consacraţi, PR38A24 este un produs care în zona 
noastră ocupă o mare pondere în suprafaţa cultivată.

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.
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p9606

FAO 360  Crm 96
123-128 zile*

sFATuri PenTru Fermieri

noul rezistent

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid semitimpuriu.
•	 Excelentă	capacitate	de	producţie.
•	 Pierde	apa	rapid	la	maturitate.
•	 Bună	capacitate	de	adaptare	la	stresul
 hidric şi termic.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă	înaltă.
•	 Sistem	radicular	foarte	bine	dezvoltat.
•	 Inserţie	medie	a	ştiuletelui.
•	 Bob	dentat	cu	infuzie	de	indurata.

AvAnTAJe
•	 Toleranţă	bună	la	principalele	boli	ale
 porumbului.
•	 Bună	toleranţă	la	secetă	şi	arşiţă.

zonele de cultură recomandate pentru acest hibrid 
sunt cele semiaride şi semi-umede din vestul şi 
sud-estul ţării. 

densitate
neirigat: 65.000-75.000 plante recoltabile/ha
irigat: 75.000-85.000 plante recoltabile/ha

dry dOwn
exCeLenT

rAndAmenT
exCeLenT

sTAy Green

CreŞTere TimPurie
exCeLenTă

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.
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bAnAT mArAmureŞ
Şi CriŞAnA TrAnsiLvAniA mOLdOvA bărăGAn dObrOGeA munTeniA OLTeniA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - P9606

Producţie kg/ha Umiditate	%
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sFATuri PenTru Fermieri

p9721
FAO 380  Crm 97

123-128 zile*

viitorul grupei

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid simplu, semitimpuriu, va înlocui 
	 hibrizii	Pr37Y12	şi	P9494.
•	 Excelentă	capacitate	de	producţie.
•	 Pierde	apa	rapid	la	maturitate.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă	înaltă.
•	 Sistem	radicular	foarte	bine	dezvoltat.
•	 Inserţie	medie	a	ştiuletelui.
•	 Bob	dentat.

AvAnTAJe
•	 Toleranţă	bună	la	principalele	boli
 ale porumbului (mediu la Gibberella şi
 Fusarium).
•	 Bună	toleranţă	la	secetă	şi	arşiţă.
•	 rezistenţă	extraordinară	la	frângerea
 tulpinii.

zonele de cultură recomandate pentru acest hibrid 
sunt cele semi-aride şi semi-umede din vestul şi 
sud-estul ţării. 

densitate
neirigat: 65.000-75.000 plante recoltabile/ha
irigat: 75.000-85.000 plante recoltabile/ha

rAndAmenT
exCeLenT

sTAy Green

radu Jolţa
sC vestagrar srL
marghita - Judeţul bihor

Urmăresc atent performanţele de producţie ale hibrizilor 
de porumb şi floarea soarelui Pioneer atât în loturile 
demonstrative cât şi în cultura mare şi am rămas plăcut 
impresionat. Pe lângă productivitatea ridicată, nu pot să nu 
observ şi deosebita rezistenţă la secetă a hibrizilor Pioneer. 
În ferma pe care o administrez, succesul reprezintă îmbinarea 
perfectă dintre profesionalism şi calitatea seminţelor folosite. 
Recomand cu toată încrederea hibrizii de ultimă generaţie ai 
companiei Pioneer !!!

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.
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bAnAT mArAmureŞ
Şi CriŞAnA TrAnsiLvAniA bărăGAn dObrOGeA mOLdOvA munTeniA OLTeniA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - P9721
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p9494

FAO 380  Crm 97
123-127 zile*

sFATuri PenTru Fermieri

Consacrat

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid semitimpuriu.
•	 Capacitate	de	producţie	foarte	mare.
•	 Bună	capacitate	de	adaptare	la	stresul
 hidric şi termic.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă viguroasă, înălţime medie.
•	 Inserţie	medie	a	ştiuletelui.
•	 Ştiulete	conic	bine	acoperit	cu	pănuşi.
•	 Bob	dentat.

AvAnTAJe
•	 Plantă	de	înălţime	medie.
•	 Pierde	apa	foarte	repede	la	maturitate.
•	 rezistenţă	bună	la	frângere	şi	cădere.
•	 rezistenţă	foarte	bună	la	tăciunele
 zburător.
•	 Bună	toleranţă	la	secetă.
•	 Toleranţă	bună	la	Fusarium.

zonele de cultură recomandate pentru acest hibrid 
sunt cele semi-aride din vestul şi sud-estul ţării.

densitate
neirigat: 65.000-75.000 plante recoltabile/ha
irigat: 75.000-85.000 plante recoltabile/ha

rAndAmenT
exCeLenT

dry dOwn
exCeLenT

exCeLenTă TOLerAnţă
LA seCeTă

Gabriel Tomoioagă
sC Gala Agri srL
Cerneteaz - Judeţul Timiş

De la începutul activităţii noastre cultivăm hibrizii
de porumb marca Pioneer, suprafaţa extinzându-se în 
fiecare an. Societatea noastră lucrează în prezent o 
suprafaţă	de	1.000	ha	teren	arabil,	din	care	500	ha
este cultivată cu porumb, hibrizii Pioneer având o 
pondere	de	peste	90%.	Producţiile	bune	obţinute
m-au convins că seminţele hibrizilor Pioneer ne pot 
asigura succesul.

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.
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mArAmureŞ Şi CriŞAnA bAnAT bărăGAn

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - P9494
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sFATuri PenTru Fermieri

pr37n01
FAO 380  Crm 97

122-126 zile*

Producţii stabile

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid simplu, semitimpuriu.
•	 Cel	mai	vândut	hibrid	din	Europa	de	Est.
•	 Excelentă	capacitate	de	producţie	în
 condiţii de climă semi-aridă.
•	 Excepţională	adaptabilitate	în	toate
 zonele de cultură.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă cu talie echilibrată.
•	 Inserţie	medie-înaltă	a	ştiuletelui.
•	 Bob	dentat.

AvAnTAJe
•	 Tolerant	la	secetă.
•	 Prezintă	caracterul	„stay	green“.
•	 rezistenţă	bună	la	frângere	şi	cădere.
•	 rezistenţă	la	principalele	boli	ale
 porumbului.
•	 Se	pretează	la	semănat	timpuriu.

este recomandat în zonele semi-aride datorită 
toleranţei remarcabile la secetă. Producţiile cele 
mai bune se obţin la densităţi ridicate.

densitate
neirigat: 65.000-75.000 plante recoltabile/ha
irigat: 75.000-85.000 plante recoltabile/ha

dry dOwn
exCeLenT

rAndAmenT
exCeLenT

sTAy Green

CreŞTere TimPurie
exCeLenTă

marius Ciucoş
societatea Agricolă Înfrăţirea
Carei - Judeţul satu mare

Anul acesta am cultivat mai mulţi hibrizi Pioneer
cum	ar	fi:	P9494,	Pr37N01	şi	Pr36V52.	Cea	mai
mare	parte	a	ocupat	hibridul	Pr37N01.	Mi-a	plăcut	
foarte mult nivelul ridicat de producţie obţinută, 
precum şi umiditatea scăzută înregistrată la recoltare. 
Hibrizii au demonstrat valoarea geneticii Pioneer şi de 
aceea recomandăm cu încredere aceste produse şi
altor fermieri.

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.
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bAnAT mArAmureŞ
Şi CriŞAnA TrAnsiLvAniA bărăGAn dObrOGeA mOLdOvA munTeniA OLTeniA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - Pr37n01
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pr37y12

FAO 380  Crm 97
122-126 zile*

sFATuri PenTru Fermieri

rezistentul

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid simplu, semitimpuriu.
•	 Excelentă	capacitate	de	producţie	în
 condiţii de climă semiaridă.
•	 Excepţională	adaptabilitate	în	toate
 zonele de cultură.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă cu talie echilibrată.
•	 Inserţie	medie-înaltă	a	ştiuletelui.
•	 Frunzele	au	un	unghi	de	inserţie	foarte	mic.
•	 Bob	dentat.

AvAnTAJe
•	 Tolerant	la	secetă.
•	 Prezintă	caracterul	„stay	green“.
•	 Pierde	apa	rapid	la	maturitate.
•	 rezistenţă	bună	la	frângere	şi	cădere.
•	 rezistent	la	principalele	boli	ale
 porumbului inclusiv tăciunele
 inflorescenţelor (Sorosporium holci-sorghi).

este recomandat în zonele de câmpie şi 
subcolinare cu frecvente temperaturi scăzute în 
primăvară. Producţiile cele mai bune se obţin la 
densităţi ridicate.

densitate
neirigat: 65.000-75.000 plante recoltabile/ha
irigat: 75.000-85.000 plante recoltabile/ha

rAndAmenT
exCeLenT

exCeLenTă TOLerAnţă
LA seCeTă

sTAy Green

Tudorel stanciu
sC ildu srL
vîlcelele - Judeţul Călăraşi

Cunosc destul de bine genetica firmei Pioneer, deoarece 
ani la rândul am lucrat pe hibrizii noi testaţi în loturile 
demonstrative. Acest lucru m-a ajutat să aleg cei mai 
stabili şi mai productivi hibrizi încadraţi pe grupe de
maturitate şi pe tehnologii aplicate în fermă. Aici 
reamintesc de reprezentativul 380 FAO şi anume 
Pr37Y12.	Acesta	a	avut	o	evoluţie	exemplară	în	anul 
2013 obţinând 11.200 kg/ha.

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.
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bAnAT bărăGAn dObrOGeA mArAmureŞ
Şi CriŞAnA mOLdOvA munTeniA OLTeniA TrAnsiLvAniA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - Pr37y12
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sFATuri PenTru Fermieri

pr37f73
FAO 390  Crm 99

126-132 zile*

Adaptabil şi stabil

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid simplu, semitimpuriu.
•	 Excepţională	adaptabilitate	şi	stabilitate.
•	 Producţii	stabile	şi	sigure.
•	 Creştere	rapidă	în	primele	faze	de
 vegetaţie.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă echilibrată.
•	 Inserţie	medie-înaltă	a	ştiuletelui.
•	 Bob	dentat.

AvAnTAJe
•	 Tolerant	la	secetă.
•	 Prezintă	caracterul	„stay	green“.
•	 rezistenţă	bună	la	frângere	şi	cădere.

se poate cultiva cu rezultate bune în toate 
zonele de câmpie şi deal. Acest hibrid are un 
comportament optim la o densitate mai redusă
în funcţie de zonă. Poate fi folosit ca furaj în
hrana păsărilor şi animalelor.

densitate:
neirigat 65.000-75.000 plante recoltabile/ha
irigat 75.000-85.000 plante recoltabile/ha

rAndAmenT
exCeLenT

exCeLenTă TOLerAnţă
LA seCeTă

PenTru siLOz

sTAy Green

Cristiano roncato
sC Padova Agricultura srL
stăncu - Judeţul brăila

Firma noastră are ca obiect principal de activitate cultivarea 
orezului, însă de doi ani de zile am inclus în asolament şi culturi 
cerealiere, mai exact grâu şi porumb. Atât anul trecut cât şi anul 
acesta, pe 400 de ha (întreaga suprafaţă de porumb) s-au regăsit 
hibrizii de porumb Pioneer. Dintre aceştia, în mod deosebit 
ne-au	atras	atenţia	hibrizii	Pr37F73	şi	Pr32F73	care	s-au 
comportat foarte bine, promiţând producţii foarte bune. Cu 
sigurantă cei doi hibrizi vor fi prima opţiune a societăţii noastre 
şi în 2014, dar totodată vom aloca o suprafaţă şi noii generaţii 
de hibrizi de porumb din grupa Optimum® Aquamax®.

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.
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bAnAT bărăGAn dObrOGeA mArAmureŞ
Şi CriŞAnA mOLdOvA munTeniA OLTeniA TrAnsiLvAniA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - Pr37F73

Producţie kg/ha Umiditate	%
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p9915

FAO 390  Crm 99
127-132 zile*

sFATuri PenTru Fermieri

noua alegere

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid semitimpuriu, îl înlocuieşte
	 pe	ribera/Pr37M34.
•	 Capacitate	de	producţie	superioară.
•	 Bună capacitate de adaptare la stresul
 hidric şi termic.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă înaltă cu înserţie medie a
 ştiuletelui.
•	 Ştiulete mare, conic, bine acoperit cu
 pănuşi.
•	 Bob	dentat	cu	randament	foarte
 mare în boabe.

AvAnTAJe
•	 Foarte	bună	toleranţă	la	secetă.
•	 Stay-green.
•	 Pierde	foarte	repede	apa	la	maturitate.
•	 rezistenţă	bună	la	Sorosporium.
•	 Se	pretează	foarte	bine	şi	la	siloz.

este recomandat pentru zonele de câmpie şi de 
deal din sudul, vestul şi estul ţării.

densitate
neirigat: 65.000-75.000 plante recoltabile/ha
irigat: 75.000-85.000 plante recoltabile/ha

rAndAmenT
exCeLenT

exCeLenTă TOLerAnţă
LA seCeTă

sTAy Green

valerică Condruţ
sC Condrut srL
dragoş vodă - Judeţul Călăraşi

În 2013 tot porumbul cultivat a fost în totalitate
cu hibrizi Pioneer: unul consacrat şi unul 
aparţinând	noi	genetici,	P9915,	de	care	am	fost	
foarte mulţumit. A avut o evoluţie foarte bună
încă de la răsărit, la recoltat obţinând o producţie 
de	peste	12.500	kg/ha.

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.
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bAnAT bărăGAn dObrOGeA mArAmureŞ
Şi CriŞAnA mOLdOvA munTeniA OLTeniA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - P9915
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* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.

p0017

modest dar puternic

FAO 390  Crm 100
126-130 zile*

Adinel burcescu
sC Adi Ceres srL
Giurgiu - Judeţul Giurgiu

Administrez o suprafaţă de 660 ha, din care 
în primăvara anului 2013 am cultivat 66 ha cu 
porumb din noua gamă de hibrizi ai companiei 
Pioneer.	La	hibridul	P9578	am	obţinut	o	producţie	
medie	de	9.600	kg/ha,	iar	hibridul	P0017	a	avut	
un rezultat peste aşteptări de 11.200 kg/ha.

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid simplu, semitimpuriu.
•	 Excelentă	capacitate	de	producţie.
•	 Toleranţă la secetă.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă înaltă.
•	 Inserţie	înaltă	a	ştiuletelui.
•	 Bob dentat.

AvAnTAJe
•	 Bună	toleranţă	la	secetă.
•	 Prezintă	caracterul	„stay	green“.
•	 Pierde	foarte	repede	apa	la	maturitate.
•	 rezistenţă	bună	la	principalele	boli	ale
 porumbului.

sFATuri PenTru Fermieri

este recomandat pentru zonele de câmpie din 
sudul şi vestul ţării atât pentru boabe cât şi
pentru siloz (digestibilitate foarte bună).

densitate
neirigat: 65.000-75.000 plante recoltabile/ha
irigat: 75.000-85.000 plante recoltabile/ha

dry dOwn
exCeLenT

rAndAmenT
exCeLenT

exCeLenTă TOLerAnţă
LA seCeTă

sTAy Green

bAnAT bărăGAn dObrOGeA mArAmureŞ
Şi CriŞAnA mOLdOvA munTeniA OLTeniA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - P0017

Producţie kg/ha Umiditate	%
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p0105

Lider în clasament

FAO 400  Crm 100
129-134 zile*

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid simplu, semitardiv, îl va înlocui
	 pe	Pr36V52.
•	 Producţii	superioare	grupei.
•	 Toleranţă	la	secetă.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă cu talie medie.
•	 Inserţie	medie	a	ştiuletelui	şi	bine
 acoperit cu pănuşi.
•	 Bob	dentat.

AvAnTAJe
•	 Vigoare	foarte	bună	în	primele	faze
 de vegetaţie.
•	 Foarte	bună	toleranţă	la	secetă.
•	 Se	pretează	la	semănatul	timpuriu.
•	 Pierde	foarte	repede	apa	la	maturitate.
•	 rezistenţă	foarte	bună	la	principalele
 boli ale porumbului.

vasile hotnog
sC Geada sA
movila miresii - Judeţul brăila

Dintotdeauna hibrizii de porumb şi floarea soarelui Pioneer deţin 
ponderea la noi în fermă. Organizăm loturi demonstrative de 
porumb şi floarea soarelui împreună cu firma Pioneer, iar hibrizii 
pe care îi cultivăm în culturile comerciale îi alegem în funcţie de 
modul cum se comportă aceştia în loturile demo. Anul acesta am 
cultivat	pe	260	ha	hibrizii	Pr36K67,	Pr36V52,	P9076,	Pr38A79	
şi	P0105.	Toţi	hibrizii	s-au	comportat	foarte	bine,	iar	rezultatele	
vor	fi	pe	măsura	aşteptărilor.	Hibridul	P0105	a	fost	cultivat	
sau, mai bine spus, testat pe 12 ha, dar cu siguranţă suprafaţa 
alocată lui în 2014 va fi mai mare, întrucât acesta m-a convins 
prin capacitatea lui ridicată de producţie şi prin faptul că pierde 
umiditatea din bob foarte rapid la maturitate. Compania Pioneer 
reprezintă pentru noi prima opţiune.

sFATuri PenTru Fermieri

este recomandat pentru toate zonele de câmpie
şi de deal din sudul, vestul şi estul ţării.

densitate
neirigat: 60.000-65.000 plante recoltabile/ha
irigat: 70.000-78.000 plante recoltabile/ha

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.

dry dOwn
exCeLenT

rAndAmenT
exCeLenT

PenTru siLOz

CreŞTere TimPurie
exCeLenTă
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bAnAT bărăGAn dObrOGeA mArAmureŞ
Şi CriŞAnA mOLdOvA munTeniA OLTeniA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - P0105

Producţie kg/ha Umiditate	%
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sFATuri PenTru Fermieri

p9911
FAO 410  Crm 99

128-134 zile*

invincibil

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid semitardiv, îl va înlocui pe
	 Pr36V74.
•	 Excelentă	capacitate	de	producţie.
•	 Pierde	apa	rapid	la	maturitate.
•	 Bună	capacitate	de	adaptare	la	stresul
 hidric şi termic.
•	 Producţii	extraordinare	şi	stabile	în	toate 
 zonele de cultură.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă înaltă.
•	 Sistem	radicular	foarte	dezvoltat.
•	 Inserţie	medie	a	ştiuletelui.
•	 Bob	dentat.
•	 Ştiulete	lung	şi	compact.

AvAnTAJe
•	 Foarte	bună	toleranţă	la	secetă.
•	 rezistenţă	bună	la	Gibberella.

este recomandat pentru zonele de câmpie şi
de deal din sudul, vestul şi estul ţării.

densitate
neirigat: 60.000-65.000 plante recoltabile/ha
irigat: 70.000-78.000 plante recoltabile/ha

PenTru siLOz

sTAy Green

dry dOwn
exCeLenT

rAndAmenT
exCeLenT

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.

mArAmureŞ
Şi CriŞAnA bAnAT bărăGAn dObrOGeA OLTeniA munTeniA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - P9911

Producţie kg/ha Umiditate	%
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pr36v74

FAO 430  Crm 101
131-135 zile*

sFATuri PenTru Fermieri

Consacrat

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid simplu, semitardiv.
•	 Excelentă	capacitate	de	producţie	cu
 raport umiditate\producţie foarte bun.
•	 Stabilitate excelentă în diferite areale
 de cultură.
•	 Toleranţă	la	secetă.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă cu talie înaltă.
•	 Inserţie	medie-înaltă	a	ştiuletelui.
•	 Bob dentat.

AvAnTAJe
•	 Plantă	de	înălţime	medie.
•	 Tolerant	la	secetă.
•	 Pierde	apa	foarte	bine.
•	 rezistenţă	bună	la	frângere	şi	cădere.
•	 rezistenţă	foarte	bună	la	tăciunele
 zburător.

zonele de cultură recomandate pentru acest
hibrid sunt cele de câmpie şi deal din sudul,
vestul şi estul ţării.

densitate
neirigat: 60.000-65.000 plante recoltabile/ha
irigat: 70.000-78.000 plante recoltabile/ha

dry dOwn
exCeLenT

PenTru siLOz

rAndAmenT
exCeLenT

sTAy Green

mihai rezeanu
sC refdan Com srL
islaz - Judeţul Teleorman

Avem o colaborare strânsă cu firma Pioneer, iar beneficiile 
hibrizilor Pioneer ne-au adus satisfacţie. Anul acesta am
avut un lot demonstrativ de porumb unde am obţinut 
rezultate bune, media fiind de 9 tone/ha, pe fondul unor 
precipitaţii deficitare, iar cu această ocazie am remarcat 
hibrizii P0216 şi P0412. În cultura comercială am avut doi 
hibrizi:	Pr36V74	care	ne-a	mulţumit	cu	o	producţie	de
10.700	kg/ha	şi	Pr37F73	la	care	am	obţinut	9.310	kg/ha.

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.
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bAnAT bărăGAn dObrOGeA mArAmureŞ
Şi CriŞAnA mOLdOvA munTeniA OLTeniA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - Pr36v74

Producţie kg/ha Umiditate	%
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sFATuri PenTru Fermieri

pr36v52
FAO 430  Crm 101

130-134 zile*

Cel fără pretenţii

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid simplu, semitardiv.
•	 Excelentă	capacitate	de	producţie.
•	 Toleranţă	la	secetă.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă cu talie medie.
•	 Inserţie	medie-înaltă	a	ştiuletelui.
•	 Bob	dentat	de	culoare	galben	intens.

AvAnTAJe
•	 Adaptabilitate	la	diferite	condiţii
 ecologice semi-aride şi semi-umede.
•	 Tolerant	la	secetă.
•	 rezistenţă	bună	la	frângere	şi	cădere.
•	 rezistenţă	foarte	bună	la	tăciunele
 zburător.

zonele de cultură recomandate pentru acest hibrid 
sunt cele de câmpie şi deal din sudul, vestul şi
estul ţării.

densitate
neirigat: 60.000-65.000 plante recoltabile/ha
irigat: 70.000-78.000 plante recoltabile/ha

rAndAmenT
exCeLenT

sTAy Green

CreŞTere TimPurie
exCeLenTă

exCeLenTă TOLerAnţă
LA seCeTă

Costin rădulescu
ii Costin rădulescu
dor mărunt - Judeţul Călăraşi

90%	din	porumbul	pe	care	îl	cultiv	este	de
la Pioneer. În anul 2013 am cultivat mai mulţi 
hibrizi	P0017,	Pr37F73,	P9494,	dar	cel	mai	
mult	mi-a	atras	atenţia	hibridul	Pr36V52	care	
a avut o producţie de 13.100 kg/ha.

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.
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bAnAT bărăGAn dObrOGeA mArAmureŞ
Şi CriŞAnA mOLdOvA munTeniA OLTeniA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - Pr36v52

Producţie kg/ha Umiditate	%
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pr36k67

FAO 450  Crm 102
134-139 zile*

sFATuri PenTru Fermieri

Cel mai productiv

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid simplu, semitardiv.
•	 Excelentă	capacitate	de	producţie	în
 condiţii de tehnologie intensivă.
•	 Creştere	rapidă	în	primele	faze	de
 vegetaţie.
•	 Toleranţă	la	secetă.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă cu talie înaltă.
•	 Inserţie	medie-înaltă	a	ştiuletelui.
•	 Bob	dentat.

AvAnTAJe
•	 Adaptabilitate	la	diferite	condiţii
 ecologice.
•	 Tolerant	la	secetă.
•	 rezistenţă	bună	la	frângere	şi	cădere.
•	 Ritm rapid de pierdere a apei la
	 maturitate	(până	la	0,3	%/zi).

zonele de cultură recomandate pentru acest 
hibrid sunt cele de câmpie din sudul si vestul 
ţării destinate hibrizilor semitardivi. este un hibrid 
recomandat pentru producţia de bioetanol. se 
recomandă a se semăna cât mai devreme.

densitate
neirigat: 58.000-63.000 plante recoltabile/ha
irigat: 68.000-75.000 plante recoltabile/ha

PenTru siLOz

rAndAmenT
exCeLenT

biOGAz

exCeLenTă TOLerAnţă
LA seCeTă

nagy Attila
sC Atiagro srL
săcuieni - Judeţul bihor

De	17	ani	activez	în	acest	domeniu	şi	în	această	perioadă	
am cultivat cu preponderenţă hibrizi de porumb Pioneer. 
Cultiv porumb pe o suprafaţă de aproximativ 300 ha. În 
mare	parte,	suprafaţa	o	însămânţez	cu	hibridul	Pr36K67,	
cu o productie de cca. 10 tone boabe. Apreciez foarte 
mult la hibrizii Pioneer arhitectura puternică a plantei, cu 
ştiuleţi bine dezvoltaţi, boabe mari şi un rahis subţire. Voi 
rămâne în continuare fidel geneticii Pioneer.

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.
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bAnAT bărăGAn dObrOGeA mArAmureŞ
Şi CriŞAnA mOLdOvA munTeniA OLTeniA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - Pr36k67

Producţie kg/ha Umiditate	%
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sFATuri PenTru Fermieri

p0216
FAO 450  Crm 102

134-139 zile*

de neînvins

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid simplu, semitardiv.
•	 Potenţial	extraordinar	de	producţie.
•	 Toleranţă la secetă.
•	 Adaptabilitate	remarcabilă	în	zonele	de
 cultură afectate de secetă.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă înaltă.
•	 Inserţie	înaltă	a	ştiuletelui	şi	bine
 acoperit cu pănuşi.
•	 Bob dentat. Se poate cultiva şi pentru
 siloz.
•	 randament	cu	5%	în	plus	faţă	de	cei
 mai performanţi hibrizi din grupă atât în
 condiţii normale de cultură cât şi în
 condiţii de secetă.

AvAnTAJe
•	 Pierde	foarte	repede	apa	la	maturitate.
•	 rezistenţă	bună	la	tăciunele	zburător.
•	 rădăcini	şi	tulpină	foarte	puternice.
•	 Caracterul	„stay	green“	foarte	pronunţat.

este recomandat pentru zonele aride şi semi-aride 
de câmpie din sudul şi vestul ţării.

densitate
neirigat: 58.000-63.000 plante recoltabile/ha
irigat: 68.000-75.000 plante recoltabile/ha

dry dOwn
exCeLenT

rAndAmenT
exCeLenT

PenTru siLOz

exCeLenTă TOLerAnţă
LA seCeTă

sTAy Green

Francisc mozer
societatea Agricolă Petreşti
Petreşti - Judeţul satu mare

De ani de zile cultivăm cu satisfacţie hibrizii Pioneer,
pe aproximativ 1.000 de ha. Am fost mulţumit de 
fiecare dată de producţiile obţinute şi de calitatea 
recoltelor. Succesul constă în folosirea celor mai bune 
produse de pe piaţă de înaltă calitate şi standarde 
ridicate, caracteristici pe care le-am întâlnit întotdeauna 
la genetica Pioneer. Hibridul P0216 face cu siguranţă
parte din topul produselor Pioneer.

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.
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bAnAT bărăGAn dObrOGeA mArAmureŞ
Şi CriŞAnA mOLdOvA munTeniA OLTeniA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - P0216

Producţie kg/ha Umiditate	%
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pr35f38

FAO 450  Crm 103
137-141 zile*

sFATuri PenTru Fermieri

Cel mai stabil

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid simplu, semitardiv.
•	 Excelentă	capacitate	de	producţie
	 (15-16	tone/ha).
•	 Creştere	rapidă	în	primele	faze	de
 vegetaţie.
•	 Toleranţă	foarte	bună	la	secetă
•	 Bună	capacitate	de	adaptare	la	stresul
 hidric şi termic.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă cu înălţime medie.
•	 Inserţie	medie	a	ştiuletelui.
•	 Bob	dentat	cu	infuzie	de	indurata.
•	 Ştiulete	compact.

AvAnTAJe
•	 Adaptabilitate	la	diferite	condiţii
 ecologice.
•	 rezistenţă	foarte	bună	la	secetă.
•	 rezistenţă	bună	la	frângere	şi	cădere.
•	 ritm	rapid	de	pierdere	a	apei.

zonele de cultură recomandate pentru acest hibrid 
sunt cele de câmpie din sudul şi vestul ţării, cu 
tehnologie intensivă şi la irigat.

densitate
neirigat: 58.000-63.000 plante recoltabile/ha
irigat: 68.000-75.000 plante recoltabile/ha

dry dOwn
exCeLenT

exCeLenTă TOLerAnţă
LA seCeTă

rAndAmenT
exCeLenT

PenTru siLOz

kádár László
ii kádár László
Arpăşel - Judeţul bihor

Dintre cultivarele din fermă, porumbul reprezintă şi va reprezenta 
cultura de bază. Compania Pioneer se poate lăuda cu cea 
mai stabilă genetică de pe piaţa porumbului din ţara noastră, 
concluzie trasă după mulţi ani de experienţă în acest domeniu. În 
fiecare an am testat hibrizi de altă genetică dar cert este faptul că 
rămân fidel acestei companii. Dintre cei mai recomandaţi hibrizi 
s-a	evidenţiat	Pr35F38,	datorită	mărimii	şi	formei	bobului,	iar	un	
alt avantaj deosebit al lui este pierderea rapidă a apei. Recomand 
cu cea mai mare încredere atât fermierilor cu suprafeţe mai 
reduse cât şi fermierilor mari.

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.
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bAnAT bărăGAn dObrOGeA mArAmureŞ
Şi CriŞAnA mOLdOvA munTeniA OLTeniA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - Pr35F38

Producţie kg/ha Umiditate	%
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sFATuri PenTru Fermieri

p0412
FAO 480  Crm 103

139-143 zile*

exCeLenTă TOLerAnţă
LA seCeTă

uriaşul

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid simplu, semitardiv, va înlocui
	 hibrizii	Pr35P12	şi Florencia.
•	 Potenţial	de	producţie	greu	de	depăşit.
•	 Adaptabilitate	remarcabilă	în	zonele	de
 cultură afectate de secetă.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă înaltă cu inserţie înaltă a
 ştiuletelui şi bine acoperit cu pănuşi.
•	 Bob dentat cu infuzie de indurata.
•	 Se	poate	cultiva	şi	pentru	siloz.
•	 randament	cu	5%	în	plus	faţă	de	cei
 mai performanţi hibrizi din grupă atât în
 condiţii normale de cultură cât şi în
 condiţii de secetă.

AvAnTAJe
•	 Excepţională	toleranţă	la	secetă.
•	 Pierde	foarte	repede	apa	la	maturitate.
•	 rezistenţă	bună	la	Sorosporium şi
 Fusarium.

este recomandat pentru zonele aride şi semi-aride 
de câmpie din sudul şi vestul ţării.

densitate
neirigat: 58.000-63.000 plante recoltabile/ha
irigat: 68.000-75.000 plante recoltabile/ha

dry dOwn
exCeLenT

rAndAmenT
exCeLenT

sTAy Green

nicoleta iancu
ii iancu Gigel
ianca - Judeţul brăila

Avem o bună colaborare cu specialiştii Pioneer din zonă şi 
suntem mereu receptivi la noi tehnologii şi hibrizi. Anul acesta 
am cultivat doi hibrizii AqUAmax, P0216 şi P0412. În paralel cu 
hibridul P0412, pe o suprafaţă de circa 20 ha am experimentat 
densităţi diferite, ajungând până la 82.300 seminţe/ha la 
semănat, iar producţia ne-a uimit. La cea mai mare densitate 
semănată,	la	recoltare	am	avut	72.500	plante/ha	şi	producţia	de	
14.5	tone/ha.	Este	foarte	clar	pentru	noi	că	trebuie	să	valorificăm	
mai bine potenţialul genetic al hibrizilor şi agrotehnica aplicată, 
pentru că putem obţine pe un hectar de teren arabil producţii pe 
care alţi fermieri le-ar obţine pe 2-3 hectare.

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.
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bAnAT bărăGAn dObrOGeA mArAmureŞ
Şi CriŞAnA mOLdOvA munTeniA OLTeniA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - P0412

Producţie kg/ha Umiditate	%
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florencia

FAO 490  Crm 104
135-141 zile*

dry dOwn
exCeLenT

exCeLenTă TOLerAnţă
LA seCeTă

rAndAmenT
exCeLenT

PenTru siLOz

relaţia de lungă durată

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid simplu, semitardiv.
•	 Excelentă	capacitate	de	producţie.
•	 Toleranţă	la	secetă.
•	 Bună	capacitate	de	adaptare	la	stresul
 hidric şi termic.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă echilibrată.
•	 Inserţie	medie	a	ştiuletelui.
•	 Bob	dentat.
•	 Ştiulete	compact.

AvAnTAJe
•	 Adaptabilitate	la	diferite	condiţii
 ecologice.
•	 Pierde	rapid	apa	la	maturitatea	
 fiziologică, „dry down“.
•	 O	foarte	bună	rezistenţă	la	secetă.

zonele de cultură recomandate pentru acest
hibrid sunt cele de câmpie din sudul şi vestul 
ţării, cu precădere în zonele fără irigaţii, afectate 
de secetă.

densitate
neirigat: 58.000-63.000 plante recoltabile/ha
irigat: 68.000-75.000 plante recoltabile/ha

biţă racman
sC racman srL
hidivoaia - Judeţul Giurgiu

Cultura mea de suflet este porumbul la care am obţinut producţii 
excepţionale de 13.800 kg/ha la Florencia, respectiv 14.200 kg/ha 
la	Pr35F38,	recoltat	la	jumătatea	lunii	septembrie	cu	umiditate	
de	13.5%,	masa	hectolitrică	80	kg/hl,	superioară	celuilalt	hibrid.
Doresc să menţionez că aceste producţii au fost posibile prin 
pregătirea terenului doar cu arătura adâncă de toamnă, fertilizare 
ca	la	carte,	densitate	la	semănat	de	67.000	plante/ha,	tratament	
fungicid. În condiţiile acestui an porumbul a avut cel mai mare 
venit	în	fermă	de	6.400	lei/ha,	cheltuiala	făcută	fiind	de	3.500	lei/
ha, în timp ce cultura grâului mi-a adus o pierdere însemnată. 
Acest fapt mă determină să diminuez drastic suprafaţa care va fi 
cultivată cu păioase în favoarea porumbului şi a florii-soarelui.

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.
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p0439
FAO 490  Crm 104

140-144 zile*

exCeLenTă TOLerAnţă
LA seCeTă

viitorul campion

dry dOwn
exCeLenT

rAndAmenT
exCeLenT

sTAy Green

este recomandat pentru zonele aride şi
semi-aride de câmpie din sudul şi vestul ţării.

densitate
neirigat: 58.000-63.000 plante recoltabile/ha
irigat: 68.000-75.000 plante recoltabile/ha

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid semitardiv.
•	 Excelentă	capacitate	de	producţie.
•	 Pierde apa rapid la maturitate.
•	 Bună	capacitate	de	adaptare	la	stresul
 hidric şi termic.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă	echilibrată.
•	 Inserţie	înaltă	a	ştiuletelui.
•	 Bob	dentat	(soft	grain).
•	 rahis	subţire	-	randament	mare	în
 boabe.
•	 Ştiulete	compact.

AvAnTAJe
•	 Bună	toleranţă	la	secetă	şi la arşiţă.
•	 Se	adaptează	bine	în	diferite	areale
 de cultură.
•	 rezistenţă	bună	la	Sorosporium,
 Fusarium şi Gibberella.

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.
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sFATuri PenTru Fermieri

bAnAT bărăGAn dObrOGeA mArAmureŞ
Şi CriŞAnA mOLdOvA munTeniA OLTeniA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - P0439

Producţie kg/ha Umiditate	%
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pr32f73

FAO 600  Crm 108
150-161 zile*

sFATuri PenTru Fermieri

sTAy Green

ultimul pe câmp primul în hambar

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid simplu, tardiv.
•	 Bun	potenţial	de	producţie.
•	 Se	pretează	atât	pentru	boabe	cât	şi
 pentru siloz (producţie ridicată, dar şi
 siloz de calitate). 

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă	de	înălţime	medie-înaltă.
•	 Ştiulete	cu	inserţie	medie,	conic.
•	 Bob	dentat.
•	 Are	o	înflorire	timpurie.

AvAnTAJe
•	 rezistenţă	bună	la	frângere	şi	cădere.
•	 Pachet	bun	de	rezistenţă	la	boli,	în
 special la Fusarium.
•	 Toleranţă	foarte	bună	la	secetă.
•	 Prezintă	„stay	green“.

se adaptează uşor diferitelor areale de cultură. 
zonele de cultură recomandate pentru acest hibrid 
sunt cele de câmpie din sudul ţării în special în 
sistem de irigaţii.

se recomandă a se cultiva numai în sistem de 
irigare.

rAndAmenT
exCeLenT

dry dOwn
exCeLenT

Thierry bourgoing
sC rominsem srL
mircea vodă - Judeţul brăila

În ultimii ani preferinţele noastre în alegerea hibrizilor au ajuns 
până	la	FAO	500.	În	anul	2013,	la	recomandarea	specialiştilor	
Pioneer,	am	cultivat	hibridul	Pr32F73	-	FAO	600,	despre	care	
ştiam că, în câteva unităţi mari din sud-estul României a obţinut 
producţii de peste 16 tone/ha. L-am urmărit pe întreaga perioadă 
de vegetaţie şi am constatat că are un sistem radicular foarte 
bine dezvoltat, un foliaj bogat, ştiuletele foarte bine fecundat 
şi dezvoltat. În fenofaza lapte-ceară am făcut evaluări ale 
elementelor de productivitate şi producţia estimată a fost de 
16.5	tone/ha.	Credem	că	vom	recolta	la	mijlocul	lui	octombrie	şi	
suntem	mulţumiţi	dacă	vom	obţine	15-15.5	tone/ha	boabe	STAS.

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.
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munTeniA bărăGAn dObrOGeA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - Pr32F73

Producţie kg/ha Umiditate	%
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sFATuri PenTru Fermieri

p1114
FAO 590  Crm 111

146-156 zile*

Tardivul care umple carul

dry dOwn
exCeLenT

rAndAmenT
exCeLenT

sTAy Green

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid tardiv.
•	 Excelentă	capacitate	de	producţie.
•	 Rezistent la principalele boli ale
 porumbului.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 rădăcini	foarte	bine	dezvoltate.
•	 Plantă	de	înălţime	medie.
•	 Inserţie	medie-joasă	a	ştiuletelui.
•	 Bine	acoperit	de	pănuşi.
•	 Bob	dentat.

AvAnTAJe
•	 Excepţională	toleranţă	la	secetă.
•	 Bună	rezistenţă	la	sfâşierea	frunzelor
 şi Fusarium.
•	 Stay	green.
•	 Pierde	foarte	repede	apa	la	maturitate

este recomandat pentru zonele aride şi semi-aride 
de câmpie din sudul şi vestul ţării, în special la
irigat.

densitate
neirigat: 53.000-58.000 plante recoltabile/ha
irigat: 65.000-72.000 plante recoltabile/ha

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.
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pr34y02

FAO 530  Crm 108
142-146 zile*

sFATuri PenTru Fermieri

silozul perfect

zonele de cultură recomandate pentru acest
hibrid sunt nordul şi centrul ţării.

densitate

70.000-80.000-90.000 plante recoltabile/ha

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid simplu, tardiv.
•	 Excelentă	capacitate	de	producţie
 (80-90 tone/ha).
•	 Creştere	rapidă	în	primele	faze	de
 vegetaţie.
•	 Toleranţă	la	secetă.
•	 Bună	capacitate	de	adaptare	la	stresul
 hidric şi termic.

CArACTerisTiCi AGrOnOmiCe
•	 Plantă înaltă.
•	 Foliaj	foarte	bogat.
•	 Inserţie	medie	a	ştiuletelui.
•	 Bob	dentat	cu	infuzie	de	indurata.
•	 Ştiulete	compact,	conic.

AvAnTAJe
•	 Adaptabilitate	la	diferite	condiţii
 ecologice pentru siloz.
•	 Digestibilitate	ridicată	a	silozului.
•	 Stabilitate	foarte	bună	a	producţiilor
 de siloz.
•	 Se	poate	cultiva	şi	pentru	boabe.

rAndAmenT
exCeLenT

PenTru siLOz

dumitru Pantazi
sC Agrocomplex Lunca Paşcani sA
Paşcani - Judeţul iaşi

Avem mare încredere în produsele Pioneer cu atât mai mult cu 
cât şi noi producem seminţe atât de porumb cât şi de floarea 
soarelui Pioneer şi ştim cât de exigenţi sunt în ceea ce priveşte 
calitatea. Parteneriatul cu firma Pioneer ne-a adus mari beneficii: 
floarea soarelui are un randament excelent, porumbul pentru 
boabe pierde apa rapid la maturitate, iar în ceea ce priveşte 
porumbul pentru siloz, nu am descoperit până acum un hibrid 
mai performant decât PR34Y02, noua generaţie de inoculanţi şi 
pentru siloz este de asemeni de neînlocuit.

* perioada de vegetaţie se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
 depinde de condiţiile de cultură şi mediu.
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Lacto Agrar este una din cele 4 ferme ale grupului 
DN Agrar din judeţul Alba. În acest an am folosit de 
la Pioneer următorii hibrizii de porumb: Florencia, 
PR38A24, PR38N86, PR39D81 şi hibridul pentru siloz 
PR34Y02. În ferma de la Vaidei am înfiinţat în acest 
an o suprafaţă de 600 de ha pentru siloz din care 
mare parte a fost reprezentată de PR34Y02.

În primăvară, hibridul a avut o răsărire foarte bună, 
ceea ce a dus la o uniformitate a culturii şi la o 
producţie bună în acest an agricol. Sunt mulţumit 
de acest hibrid Pioneer, are un foliaj excepţional, 
polenizarea s-a realizat foarte bine, ceea ce a dus 
la dezvoltarea a 2 ştiuleţi mari, complet formaţi.
Calitativ, silozul în acest an a fost foarte bun, cu un 
raport optim între masa verde şi boabe. În alimentaţia 
bovinelor, silozul de porumb este un furaj deosebit 
de important, cu siguranţă o să avem acest hibrid în 
cultură şi în anii care urmează.

valentin kovacs
sC Gosem Farm srL
Lugoj - Judeţul Timiş

Alin Tătar
PFA Tătar Alin
unirea - Judeţul Alba

sevastian sacota
dn Agrar - Ferma Lacto Agrar
vaidei - Judeţul Alba

Pentru mine Pioneer înseamnă profit, precizie şi 
prosperitate. Am încercat tot ce se comercializează 
de către această firmă şi am realizat că siguranţa 
profitului se găseşte aici. Porumbul siloz niciodată 
nu m-a dezamăgit, obţinând de la 60 tone/ha în 
sus indiferent de an. Şi anul acesta am obţinut o 
producţie	medie	de	75	tone/ha	de	siloz.

Producţia medie în boabe în sol categoria IV la hibrizii 
timpurii	 şi	 extratimpurii	 este	 5-6	 tone/hectar,	 iar	 la	
cei semitardivi şi tardivi este cuprinsă între 6-8 tone/
hectar, în condiţiile anului acesta. Am început acum 
trei	ani	cu	5	hectare	de	porumb,	iar	acum	depăşesc	
300 hectare de la compania Pioneer.

Lucrez împreună cu tatăl meu o suprafaţă de 
55	 hectare	 care	 este	 vitală	 pentru	 familia	 noastră.	
Este foarte important pentru noi să alegem 
produsele cele mai competitive de pe piaţă. Precum 
tatăl meu, cultiv pe aproape toată suprafaţa 
hibrizi Pioneer. Şi în acest an am ales hibridul 
PR34Y02 pentru siloz, hibrid la care am avut o 
producţie de 80 tone/ha şi pe care cu siguranţă îl 
vom cultiva şi în anul următor.

OPinii ALe FermieriLOr
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PrinCiPALeLe CArACTerisTiCi mOrFOLOGiCe Şi ÎnsuŞiri FiziOLOGiCe
ALe hibriziLOr de POrumb mArCA PiOneer®

hibriduL

mATuriTATe

TexTurA
bObuLui

PrOduCţie

TOLerAnţA
LA seCeTă

ÎnsuŞiri AGrOnOmiCe POTenţiAL
de PrOduCţie

kG/hA*

(densitatea de
65.000 plante)

CALiTATeA bObuLui uTiLizAre

Crm
zOne FAO

notă pentru
producţie în
raport cu
umiditatea

mmb
număr
rânduri/
ştiulete

număr
seminţe/ 

rând

Pierderea apei
din boabe la
maturitatea
fiziologică

Conţinutul
în proteină %

Conţinutul
în amidon boabe / siloz

P8523 84 270 dentat excelentă 7 285 - 310 14 - 16 37 - 39 12.574 7 9.7 74 b

Pr39d81 84 270 dentat excelentă 7 270 - 300 14 - 16 35 - 38 11.856 6 9.9 73 b

Pr39b76 85 280 dentat foarte bună 7 280 - 300 14 - 16 36 - 39 12.168 7 10 71 b

Pr39r20 86 280 sticlos foarte bună 6 260 - 290 12 - 14 37 - 39 10.292 7 9.2 71 b

P8567 87 285 dentat excelentă 6 290 - 310 14 - 16 35 - 39 12.574 7 9.8 74 b

P8745 88 295 dentat excelentă 6 285 - 305 14 - 16 34 - 36 11.419 7 10.2 73 b

Pr39F58 89 285 dentat foarte bună 5 305 - 320 12 - 14 31 - 34 9.901 8 9.8 73 b / s

P9025 90 300 semisticlos foarte bună 7 310 - 330 12 - 14 32 - 34 10.210 8 10.2 71 b / s

Pr38A79 91 300 dentat excelentă 7 310 - 330 12 - 14 30 - 33 9.910 8 10 73 b

P9578 91 320 dentat excelentă 7 320 - 340 14 - 16 30 - 33 11.669 8 10.3 73 b

P9175 91 320 dentat excelentă 7 320 - 350 14 - 16 36 - 39 14.196 7 9.6 72 b

P9241 93 330 dentat excelentă 7 290 - 310 14 - 16 42 - 44 14.186 8 9.6 75 b

P9528 94 350 dentat excelentă 7 290 - 320 14 - 18 37 - 40 14.976 7 9.4 72 b

Pr38A24 96 350 dentat foarte bună 7 270 - 300 14 - 16 35 - 38 11.856 7 10.8 71 b / s

P9606 96 360 dentat excelentă 7 300 - 330 14 - 18 36 - 39 15.058 8 9.8 74 b

P9721 97 380 dentat excelentă 7 310 - 335 14 - 18 40 - 42 16.462 8 9.7 74 b

P9494 97 380 dentat excelentă 7 330 - 360 14 - 18 36 - 38 16.006 8 10.5 72 b

Pr37n01 97 380 dentat excelentă 7 310 - 330 14 - 16 35 - 38 13.042 9 10.2 72 b

Pr37y12 97 380 dentat excelentă 8 310 - 340 14 - 16 34 - 37 13.083 9 9.6 73 b

Pr37F73 99 390 dentat excelentă 8 320 - 350 14 - 16 35 - 38 13.832 7 10.7 72 b / s

P9915 99 390 dentat excelentă 7 320 - 360 14 - 18 39 - 43 18.112 7 8 73 b / s

P0017 100 390 dentat foarte bună 6 280 - 300 14 - 16 36 - 39 12.168 7 9 72 b

P9911 99 410 dentat excelentă 7 330 - 360 16 - 18 41 - 44 18.533 8 9.8 74 b

P0105 100 400 dentat excelentă 7 320 - 350 14 - 18 39 - 42 17.199 7 8.7 73 b / s

Pr36v52 101 430 dentat excelentă 8 310 - 340 14 - 16 38 - 41 14.498 8 10.9 72 b

Pr36v74 101 430 dentat excelentă 7 320 - 350 14 - 16 39 - 41 14.924 8 10.8 73 b / s

Pr36k67 102 450 dentat excelentă 7 280 - 320 14 - 16 37 - 40 13.312 7 10.5 72 b / s

P0216 102 450 dentat excelentă 8 350 - 370 14 - 18 40 - 44 19.048 8 8.2 73 b / s

Pr35F38 103 450 dentat excelentă 8 290 - 310 14 - 16 38 - 41 13.218 9 10.5 73 b / s

P0412 103 480 dentat excelentă 8 340 - 365 14 - 18 39 - 43 18.363 7 8.4 73 b

FLOrenCiA/3573 104 490 dentat foarte bună 9 270 - 300 14 - 16 36 - 38 11.856 8 9.8 71 b / s

P0439 104 490 dentat excelentă 7 290 - 330 14 - 18 39 - 41 15.830 8 9.5 75 b

Pr32F73 108 600 dentat excelentă 6 295 - 350 16 - 18 40 - 42 17.199 6 9.4 76 b

P1114 111 590 dentat excelentă 7 280 - 330 16 - 18 38 - 41 15.830 7 9.7 74 b

Pr34y02 108 530 dentat excelentă 7 280 - 310 14 - 16 38 - 42 13.541 7 10.2 71 s

Toleranţă la secetă / Pierderea apei din boabe Calitate bob
* în condiţii

de tehnologie 
avansată

9 - excelentă 6 - bună Proteine	-	8	-	11%
8 - foarte bună 5	-	medie Amidon	-	65	-	73%
7	-	bună	/	foarte	bună



AdiTivii FurAJeri mArCA PiOneer® OFeră sOLuţii PenTru mAJOriTATeA
PrObLemeLOr de ÎnsiLOzAre

numeLe
PrOdusuLui

TiPuL FurAJuLui FOrmuLAre
FOrmă

de AmbALAre
rATA de
APLiCAre

APArAT
APLiCATOr

rezervOr
(CAPACiTATe
mAximă)

vOLum
inOCuLAbiL*

P1155 Fân de lucernă

GR

20 kg / sac 1 kg / tonă

Gandy 30 kg

30 tone

P11A44
Pentru toate

tipurile de furaj
(Multicrop)

20 kg / sac 0.5	kg	/	tonă 60 tone

P11C33 Siloz integral de porumb

WS

50	/	250	g	/	sticlă

1 g / tonă

Appli-Pro SLV
(Ag Spray)

2	x	2.5
(100) litri

2	x	250
(50)	tone

P11G22
Ierburi şi cereale

recoltabile integral
50	/	250	g	/	sticlă

P11b91
Porumb cu

umiditate ridicată
50	/	250	g	/	sticlă

P11h50
Siloz integral
de lucernă

40 / 200 g / sticlă 0.8 g / tonă

P11CFT
Siloz integral
de porumb

50	/	250	g	/	sticlă 1 g / tonăP11AFT
Siloz integral
de lucernă

P11GFT
Ierburi şi cereale

recoltabile integral

Gr = granular   ws = solubil în apă * - cu un rezervor plin

inOCuLAnţii PiOneer

AG-sPAy

APPLi-PrO® sLv

GAndy
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PrOduCţiA Şi uTiLizAreA FurAJeLOr de CALiTATe

hrAnA de CALiTATe
suCCesuL Obţinerii PrOduCţiiLOr

ridiCATe de LAPTe

hrAnA = hrAnA inGerATă x CALiTATe

•	Amidon	&	Zahăr	 	 	 •	Fibre

•	Digestibilitate	 	 	 •	Vitamine	&	Minerale

15 kg su/zi

20 l lapte/zi

650 kg greutate

ph scăzut
inhibă

fermentaţia 
secundară

diriJAreA PrOCesuLui
de FermenTAţie Pe
CALe biOLOGiCă

ChO solubil în siloz

ph scade rapid

siloz stabil

Acizi organici
(principal acid lactic)

FermenTAţiA esTe reALizATă
de

 bACTeriiLe LACTiCe
În

 COndiţii AnAerObe 
Cu

 subsTrAT suFiCienT

ÎnsiLOzAreA
esTe un PrOCes
de FermenTAre
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COnţinuT În seminţe

Tulpină 20-40%

Pănuşi 6-8% 

Frunze 15-25%

rahis (spindle)  6-10%

seminţe            20-50%

COmPOziţiA PLAnTei
de POrumb

sTAdiuL de reCOLTAre
meTOdA “LiniA LAPTeLui”

COnţinuTuL În
seminţe esTe

deTerminAT GeneTiC

de reţinuT !!!
Filozofia Pioneer pentru obţinerea unui siloz de calitate cu 
digestibilitate maximă se bazează pe utilizarea hibrizilor 
cu valoare energetică ridicată/unitatea de suprafaţă şi 
însilozare dirijată de inoculanţi specifici fiecărui tip de siloz.

Linia Laptelui 1/3
(28-30% su)

Linia Laptelui 2/3
(30-35% su)

Punctul negru
(matur)
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OPinii ALe FermieriLOr
mihAi dObresCu
sC AGrOCereAL CArAni srL
CArAni, Jud. TimiŞ

Anul acesta la fel ca anul trecut 

am	cultivat	o	suprafaţă	de	650	

hectare cu hibrizii de porumb 

Pioneer. Performanţele deosebite ale hibrizilor 

Pioneer mă determină să afirm că o sămânţă de 

calitate constituie factorul decisiv în realizarea 

unor producţii mari. Vom continua să avem 

încredere în hibrizii Pioneer.

GAbOr sAndOr
sC GAbOr AGrO srL
TArCeA, Jud. bihOr

Anul acesta am cultivat mai 

mulţi hibrizi de la firma 

Pioneer,	 cu	 hibridul	 Pr36D79	

obţinând o producţie de 12.000 kg/ha. De 

asemenea am cultivat floarea soarelui hibridul 

PR64LE19 la care am obţinut o producţie de 

3.700	 kg/ha.	 Pe	 viitor	 voi	 încerca	 şi	 alţi	 hibrizi	

noi de la Pioneer şi am încredere că îmi vor da 

la fel de mari satisfacţii.

dAnieL mArTin
sC COnAGrOTehniCA srL
mărTăCeŞTi, Jud. brăiLA

În fiecare an cultivăm 2-3 

hibrizi de porumb Pioneer, din 

grupe FAO diferite, atât la irigat 

cât	şi	la	neirigat.	Anul	acesta	am	cultivat	P9578,	

Pr37Y12	 şi	 Pr36V52.	 La	 hibridul	 Pr37Y12	 am	

obţinut	 7.5	 tone/ha	 la	 neirigat	 şi	 10.7	 tone/ha	

la	 irigat,	 la	 P9578	 am	 obţinut	 9.8	 tone/ha,	 iar 

la	hibridul	Pr36V52	pe	care	l-am	cultivat	numai	

la irigat, am recoltat în medie 12 tone/ha.

rAdu mirCeA
ii rAdu eLenA
CeTATe, Jud. dOLJ

Pentru structura de hibrizi de 

porumb şi floarea soarelui de 

anul acesta am ales hibrizii 

marca	 Pioneer	 -	 P64LE19,	 P64LE25,	 P9578,	

Pr37Y12	 şi	 Pr36V52	 -	 dovedindu-se	 a	 fi	 o 

alegere foarte bună, deoarece producţiile 

obţinute mi-au întărit convigerea că prin 

vigoarea lor în primele faze de vegetaţie şi 

adaptabilitatea la condiţiile de climă, sunt hibrizi 

care conferă siguranţă şi stabilitate. PIONEER = 

PROFIT.

LAur neGOiţă
sC AmAL PrOd srL
uLmu, Jud. CăLărAŞi

Am	 cultivat	 hibridul	 Pr36K67	

pe o suprafaţă de 100 ha, la 

o	densitate	de	65.000	boabe/

hectar.	Am	folosit	150	kg	de	îngrăşământ	complex	

la semănat. Au fost probleme cu răsăritul în 

primăvară din cauza lipsei de precipitaţii dar au 

compensat ploile ulterioare. Cu toate că preţul 

a fost la jumătatea anului anterior, sporul de 

producţie a compensat o parte din pierdere. Am 

obţinut o producţie de medie de 9.800 kg/ha.

szAbOLCs Fenyes
sC miniPAn srL
AuTeu, Jud. bihOr

Cultiv doar hibrizi de porumb 

Pioneer, deoarece aceştia 

şi în ultimii 2-3 ani când am 

avut condiţii meteo foarte dificile pentru cultura 

porumbului, au avut producţii excepţionale. 

Hibridul	 Pr37N01	 îl	 recomand	 cu	 încredere	

tuturor fermierilor care vor să obţină performanţă. 

Consider că hibrizii Pioneer nu pot fi depăşiţi 

pe piaţă, iar în anii ce vor urma voi rămâne 

fidel acestora.

58



OPinii ALe FermieriLOr
AdriAn GeOrGesCu
sA Ceres smirnA
smirnA, Jud. iALOmiţA

Societatea noastră deţine o 

suprafaţă	 de	 cca.	 2.700	 ha.	

În anul 2013 am cultivat o 

suprafaţă	de	700	ha	porumb,	din	 care	70%	au	

fost hibrizi Pioneer. Printre aceştia am ales şi 

hibridul	P0105.	La	 început	am	fost	reticent	 faţă	

de el, fiind nou l-am cultivat pe o suprafaţă de 

30 ha, dar la recoltare am obţinut o producţie 

de	 11.250	 kg/ha	 la	 neirigat.	 Cu	 siguranţă	 îl	 voi 

cultiva şi în anii următori şi voi mări suprafaţa 

cu acest hibrid.

vAsiLe CiObAnu
sC PresT serv inT. srL
GrădiŞTeA, Jud. CăLărAŞi

Lucrăm o suprafaţă de aprox. 

4.500	hectare.	Pe	2.000	hectare	

se cultivă porumb, iar cca. 

90%	 este	 semănat	 cu	 hibrizi	 Pioneer	 din	 care	

reamintesc	 Pr37N01,	 Pr37Y12,	 Pr36V52	 dar	 şi	

cei	mai	noi	hibrizi	din	grupa	Aquamax	P9175	şi	

P0412. Dintre aceştia, atenţia mi-a fost captată 

de P0412 datorită răspunderii extraordinare la 

tehnologia folosită dar şi a producţiei obţinută 

de 13.200 kg/ha.

iOnuţ irimie
sC irCOm srL
TinCA, Jud. bihOr

De peste 10 ani colaborăm 

cu	firma	Pioneer.	Din	cele	750	

hectare pe care le exploatăm, 

300 hectare sunt cu porumb.

Anul acesta, deşi am reuşit o singură fertilizare 

datorită vremii capricioase, aştept producţii 

bune	la	porumb,	mai	ales	la	hibrizi	ca	Pr37F73	

şi	 Pr36V52,	 unde	 estimările	 noastre	 trec	 de 

8 tone la hectar.

COnsTAnTin buzATu
sC AviTeA COs srL
beCiChereCu miC, Jud. TimiŞ

Cultiv hibrizi de la Pioneer din 
grupa	 400-450	 FAO	 de	 peste	
20 de ani.

În anul 2013, din suprafaţa de 220 hectare 
cultivată	 cu	 porumb,	 hibridul	 Pr37N01	 ocupă	
o suprafaţă de 81 hectare. Estimez ca după 
recoltare, cu toată seceta din acest an, să obţin o 
producţie de 10.300 kg/ha. Prin urmare, recomand 
tuturor fermieriilor din zona noastră de cultură 
a porumbului, să cultive cu toată încrederea 
hibrizii Pioneer care sunt rezistenţi şi la 
Fuzarioză, care este tot mai frecventă.

ALexAndru CrisTudOr
sC rOmAGrA imPex srL
OGrAdA, Jud. iALOmiţA

Anul acesta am cultivat pe 

o suprafaţă de 300 ha toţi 

hibrizii de floarea soarelui din 

portofoliul companiei Pioneer, obţinând producţii 

de peste 3.300 kg/ha. În materie de porumb 

am	cultivat	hibridul	Pr36V52	pe	o	suprafaţă	de	

120 ha obţinând o producţie de 10.000 kg/ha. 

Dragi fermieri, dacă doriţi producţii bune chiar 

şi în cele mai grele condiţi, hibrizii companiei 

Pioneer reprezintă soluţia ideală.

dAnieL burneL
sC viO AGrOserv srL
PAdinA, Jud. buzău

Cultivăm hibrizi Pioneer încă 

de când au aparut ei pe piaţă. 

În anul 2013 am folosit o gamă 

mai mare de hibrizi de la firma Pioneer, hibrizi 

de porumb şi floarea soarelui, care s-au remarcat 

printr-o capacitate de producţie foarte mare. La 

porumb am mers în special peste FAO 400, iar la 

floarea soarelui am folosit tehnologia cu Express, 

dar şi hibrizi convenţionali. Recomandăm cu 

încredere genetica firmei Pioneer.
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OPinii ALe FermieriLOr
dănuţ GherLeA
sC AGriCOLA vOiCu&dAnu srL
zăbrAni, Jud. ArAd

În anul 2013 am cultivat o 

suprafaţă	 de	 150	 de	 hectare	

floarea soarelui iar la porumb 

am organizat un lot demonstrativ dintre care 

am	remarcat	hibrizii	Pr36V52	tolerant	la	secetă	

şi P0412 un hibrid foarte rezistent la secetă şi 

la principalele boli ale porumbului. Împreună 

cu fratele meu conducem o societate agricolă 

de 800 de ha şi sperăm ca în fiecare an să fim 

mulţumiţi de produsele Pioneer.

PAsCAL PArAChe
sC Fbr AGriOPs srL
GiuLvAz, Jud. TimiŞ

În ferma pe care o administrez 
succesul este reprezentat prin 
îmbinarea perfectă dintre

profesionalism şi calitatea seminţelor folosite. 
Anul	acesta	am	semănat	o	suprafaţă	de	750	ha	
cu	hibrizii	Pioneer	Pr36V52,	Pr37F73,	Pr37N01	
şi P9494. Chiar dacă anul 2013 a fost un an dificil 
din punct de vedere climatic, hibrizii de porumb 
Pioneer mi-au demonstrat că sunt un partener de 
încredere şi cu siguranţă se vor afla în structura 
de hibrizi pe care mă voi baza şi în anul 2014. 

viOreL seuCAn
sC AGrOseuCAn srL
CArei, Jud. sATu mAre

Lucrez de 10 ani în proporţie 

de	100%	cu	firma	Pioneer	şi	nu	

m-a lăsat niciodată dezamăgit.

La porumb am cultivat anul acesta hibrizii 

Pr37F73,	 Pr35F38	 şi	 Pr35T36	 unde	 am	 scos	

o medie de 11.000 kg/ha, iar la floarea soarelui 

am	 cultivat	 Pr64LC53	 unde	 media	 a	 fost	 de	

3.000-3.200 kg/ha. Recomand cu încredere 

hibrizii Pioneer!

CLAudiu mureŞAn
OCnA mureŞ
JudeţuL ALbA

În fiecare an cultiv cu 
satisfacţie hibrizii Pioneer şi 
sunt mulţumit de rezultatele 
pe care le obţin. Sunt un 

fermier fidel Pioneer şi în acest an am folosit 
doi	hibrizi	Pioneer	din	noua	generaţie,	P9578	şi	
P9494.	Am	început	semănatul	 la	15	Aprilie	 la	o	
densitate de 62.000 boabe/ha, porumbul având 
o răsărire uniformă şi o dezvoltare armonioasă. 
În condiţiile unei tehnologii corespunzătoare, am 
obţinut o producţie de 10 tone/ha la o umiditate 
de	14-15%.	recomand	cu	încredere	Pioneer!

dAn TuLin
sC dAn CereAL srL
băLăCeAnu, Jud. buzău

Anual cultivăm hibrizi de 

porumb şi floarea soarelui ai 

firmei Pioneer. În anul 2013 

am	cultivat	hibridul	de	floarea	soarelui	P64LE25	

dar	 şi	 hibrizii	 de	 porumb	 Pr35P12,	 FLOrENCIA	

care s-au remarcat cu un potenţial de producţie 

foarte bun. Ambele culturi arată foarte bine în 

vegetaţie. Cu siguranţă voi cultiva şi pe viitor 

hibrizii Pioneer deoarece aceştia au demonstrat 

că sunt cei mai competitivi de pe piaţă.

isTvAn mOLnAr
sC mOLerd TrAns srL
sALOnTA, Jud. bihOr

Anul 2013 s-a prezentat ca 

un an dificil pentru cultura 

porumbului din cauza ploilor 

în exces din primăvară, a temperaturilor foarte 

ridicate şi lipsa totală a precipitaţiilor pe parcursul 

verii. Totuşi îmi pun încrederea în hibrizii 

Pioneer, estimând producţii bune, mai ales la 

Pr36K67	 şi	 Pr37Y12.	 În	 lotul	 demonstrativ	 de	

floarea soarelui care l-am înfiinţat, s-a remarcat 

P64LC53,	pe	care	îl	vom	avea	cu	siguranţă	anul	

viitor în cultură.
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iOAn JuCuţ
rACOviţA
JudeţuL TimiŞ

Cultiv anual hibrizi Pioneer atât 

de porumb cât şi de floarea 

soarelui. În fiecare an am 

obţinut producţii bune sau foarte bune. În acest 

an am cultivat o suprafaţă de 300 hectare cu 

porumb din care 240 hectare au fost semănate 

cu hibrizi Pioneer. Pe viitor mă voi baza în 

continuare pe hibrizii Pioneer.

drAGOsLAv miOCOviCi
vAriAŞ
JudeţuL TimiŞ

Cultiv de mulţi ani hibrizii 

Pioneer de porumb şi floarea 

soarelui, obţinând producţii 

foarte bune. În condiţiile anului acesta, am 

remarcat în lotul experimental pe care l-am 

organizat	 împreună	 cu	 Pioneer	 hibridul	 P9915 

la care am obţinut o producţie de peste 

7.000	kg/ha.

iOnuţ sOrA
sC sOreGrim srL
buzOieŞTi, Jud. ArGeŞ

Cultivăm de mai mulţi ani 
hibrizii Pioneer care au un 
potenţial mare de producţie 
şi o mare rezistenţă la secetă. 

În	 anul	 2013	 am	 cultivat	 hibridul	 P9578	 cu	 o	
densitate	de	65.000	plante/ha	şi	am	obţinut	de	
pe	o	 solă	de	70	de	hectare	o	medie	de	8.700	
kg/hectar. Intenţionez în anul 2014 să măresc 
suprafaţa cu acest hibrid excepţional.

GAbrieL mATOi
sC mATOi GAbrieL srL
isLAz, Jud. TeLeOrmAn

Administrez împreună cu tatăl 

meu	 o	 suprafaţă	 de	 700	 de	

hectare şi cultivăm Pioneer 

de mai bine de 10 ani. Anul acesta am cutivat 

hibrizii	Pr37F73	şi	Pr37Y12,	 fiecare	ocupând	o	

suprafaţă	de	70	hectare,	 în	condiţii	de	neirigat.	

Pr37F73	 ne-a	 depăşit	 aşteptările	 realizând	 o	

producţie	de	12	tone/ha,	iar	la	hibridul	Pr37Y12	

am obţinut o producţie de 10 tone/ha. Consider 

că genetica Pioneer este cea mai performantă 

atât la porumb cât şi la floarea soarelui, în primul 

rând datorită toleranţei la secetă şi arşiţă şi 

bineînţeles performanţelor de producţie.

TeOdOr diCOiu
CăPâLnA de JOs
JudeţuL ALbA

Şi în acest an am semănat 

peste 200 hectare de porumb 

cu hibrizi Pioneer, aproape 

pe toată suprafaţa destinată acestei culturi. Am 

avut	 în	 cultură	 următorii	 hibrizi:	 Pr37N01,	

Pr38A24,	P9494,	P9175,	P9578	şi	Pr38N86.	În	

zona în care am terenul am avut rezultate foarte 

bune cu PR38N86 unde am avut o producţie 

de	 9	 tone/ha	 şi	 Pr37N01	 cu	 10	 tone/ha.	 Sunt	

foarte mulţumit de PR38A24 la care am obţinut 

o producţie de 11 tone/ha. Împreună cu Pioneer 

am făcut un lot demo unde am avut rezultate 

deosebite, astfel pot să-mi fac o idee despre 

hibrizii pe care îi voi alege în viitor.

PeTriCă mArin
sA 3 deCembrie 1990
PeriAm, Jud. TimiŞ

În pioneratul meseriei mele 

de "ţăran cu carte", primii 

hibrizi de porumb din "afară" 

cultivaţi încă din anii '68, au fost hibrizi Pioneer. 

Cu hibrizii extratimpurii Sanora şi Dea am 

realizat în cultura dublă porumb pentru boabe. În 

toţi anii ce au urmat până în zilele noastre, am 

ţinut pasul cu cercetarea şi am cultivat hibrizii 

Pioneer. În ultimii 3 ani, afectaţi mai tare de 

secetă,	 am	cultivat	Pr37F73	cu	 rezultate	bune.	

De înţeles că am cultivat şi alţi hibrizi ai altor 

firme, dar fără potenţial concurenţial.
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dAnieL ArdeLeAn
sC AGriOdAn srL
sâmbăTeni, Jud. ArAd

Anul acesta am cultivat 

350	 hectare	 porumb,	 peste	

jumătate din această suprafaţă 

a fost cultivată cu hibrizi Pioneer. Am ales ca 

hibrizi,	 Pr37N01,	 Pr36V52	 şi	 P0216.	 Cultivăm	

hibrizii de porumb Pioneer pentru că sunt stabili 

şi ne asigură o producţie constantă şi bună.

sC AGrO Andy srL
PeriAm, Jud. TimiŞ

Cultiv an de an hibrizi de porumb 

de la mai multe companii, pe o 

suprafaţă de aproximativ 100 

ha. Anul acesta am remarcat 

hibridul P9494, ce mi-a atras o atenţie deosebită 

datorită producţiei şi capacităţii de pierdere 

rapidă a umidităţii. Producţia medie a fost de 

7.150	kg/ha.

OCTAviAn bAiT
sC AGriCOLA FrATeLLi 
benFenATi srL
FOeni, Jud. TimiŞ

An de an cultiv hibrizi de 

porumb Pioneer şi de fiecare 

dată am obţinut rezultate foarte bune. Pioneer 

este partenerul nostru favorit, iar succesul nostru 

este garantat atunci când alegem cei mai calitativi 

şi productivi hibrizi de pe piaţă. Anul acesta am 

semănat	 hibrizii	 Pr36V52	 şi	 P9578,	 care	 s-au	

comportat excelent, chiar dacă anul 2013 a fost 

un an foarte dificil din punct de vedere climatic. 

Hibrizii de porumb Pioneer mi-au demonstrat 

încă o dată că sunt un partener de încredere, şi 

cu siguranţă vor fi hibrizii pe care mă voi baza şi 

în anul 2014.

LAszLO mOLnAr
sC viiTOruL mAiLAT srL
mAiLAT, Jud. ArAd

Administrez cele 1.200 de 

hectare folosind cu încredere 

an de an hibrizii de floarea 

soarelui şi porumb Pioneer, iar anul acesta, 

precum şi anii anteriori, hibrizii de porumb ocupă 

toată	suprafaţa	de	500	de	hectare.	Printre	hibrizii	

cultivaţi	 anul	 acesta	 se	 regăsesc	 Pr37N01,	

Pr37Y12	 şi	 Pr37F73,	 la	 ultimul	 hibrid	 având	

o producţie de 8.400 kg/ha. Am un parteneriat 

de aproape 20 de ani cu firma Pioneer, iar pe 

viitor voi folosi cu aceeaşi încredere şi siguranţă 

hibrizii Pioneer.

viOreL niCA
sC AGriChim srL
FeTeŞTi, Jud. iALOmiţA

Anul acesta am semănat hibridul 

Pr36V52	pe	o	suprafaţă	de	180	

ha, la o densitate de 102 boabe 

germinabile pe m2. I-am asigurat pe perioada de 

vegetaţie o cantitate de 3.200 m3 de apă. Am 

fertilizat cu 120 kg de azot substanţă activă şi 

60 kg substanţă activă fosfor. La fertilizarea 

foliară am folosit produsele Agroleaf, în doză de 

4	l/ha	şi	Cropmax	0,5	l/ha.	Cu	aceste	importante	

verigi tehnologice aplicate, am obţinut o 

producţie de 11.200 kg/ha, la o densitate de 

90.000 plante recoltabile/ha, producţie de care 

sunt foarte mulţumit.
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mAriAn POPA
sC POLirOm PrOd srL
sCurTu mAre, Jud. TeLeOrmAn

La porumb am obţinut peste 
8.000	kg/ha	cu	hibrizii	P9578,	
P9494	şi	Pr37F73.

În câmpul de testare al hibrizilor pe care îl 
înfiinţăm an de an cu majoritatea companiilor 
producătoare de sămânţă de porumb şi floarea 
soarelui, hibrizii companiei Pioneer au avut cele 
mai bune rezultate.
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euGen brădesCu
sC sOLex srL
LunCA mureŞ, Jud. ALbA

Am ales în acest an hibrizii 
Pr38N86	 şi	 P9076	 pe	 care	
i-am cultivat pe aproximativ 
55	 de	 hectare.	 Suntem	 foarte	

mulţumiţi de comportamentul lor şi estimăm o 
producţie medie de 10 tone/ha. Suntem fideli 
acestei firme, pentru că rezultatele obţinute în 
timp ne-au demonstrat capacitatea acestor hibrizi 
de-a face faţă condiţiilor uneori vitrege de climă 
pe care a trebuit să le înfruntăm în zona noastră. 
Consider foarte utile demonstraţiile şi loturile 
experimentale pe care firma Pioneer ni le pune 
la dispoziţie. Aici avem posibilitatea reală de-a 
selecţiona hibrizii preferaţi pe baza observaţiilor 
efectuate de fiecare în parte.

iuLiu keszeG
GăneŞTi
JudeţuL mureŞ

În anul 2013 am cultivat pe 

cele 90 ha cu porumb Pioneer 

hibrizii	 P9578,	 Pr38N86,	

P9400,	P9175	 -	AquaMax,	media	 la	hectar	 fiind	

de 9.800 kg/ha. Mi-a plăcut foarte mult hibridul 

P9400 la care am obţinut o producţie de 12 

tone la hectar la o umiditate foarte mică la 

recoltare. Umiditatea mică la recoltat a hibrizilor 

Pioneer m-a ajutat să recoltez repede şi să vând 

producţia la un preţ bun. Cu siguranţă şi pe 

viitor voi cultiva hibrizii Pioneer care au dovedit 

încă o dată că sunt cei mai buni hibrizi în orice 

condiţii climatice.

LiA neGrei
sC AGr mănăŞTureAnA
JudeţuL ArAd

An de an folosim cu încredere 

hibrizii de floarea soarelui 

şi porumb Pioneer având 

rezultate destule de bune chiar şi în condiţii 

destul de grele. Anul acesta am folosit hibrizii 

Pr37N01,	 Pr35F38	 şi	 Pr36V52	 pe	 o	 suprafaţă 

de 200 hectare, ultimii doi hibrizi fiind prezenţi 

într-un lot demonstrativ în care au ieşit în 

evidenţă prin rezistenţa foarte bună la secetă. 

Vom cultiva şi pe viitor hibrizii de floarea soarelui 

şi porumb Pioneer, deoarece aceştia au fost la 

înălţime an de an.

iOAn bOrOŞOviCi
PFA bOrOŞOviCi
nădLAC, Jud. ArAd

Sunt foarte mulţumit de hibrizii 

Pioneer, care nu au dezamăgit 

nici în condiţii de secetă şi 

arşiţă cât nici în anii cu foarte multe precipitaţii. 

Am	ales	hibrizi	ca	Pr37N01,	Pr36V52,	Pr36V74	

şi	Pr35F38.	Cultiv	 aceşti	 hibrizi	Pioneer	pentru	

că sunt foarte stabili.

mădăLin vAsiLAChe
sC AGrOdOri srL
CiŞmeLe, Jud. GALAţi

Anul acesta agricol am cultivat 

pe lângă floarea soarelui şi 

hibridul	 de	 porumb	 P9578,	

care ne-a uimit cu o producţie de peste 8 tone/

hectar. Sunt foarte mulţumit de Pioneer!

mAriA rOŞCA
ii mAriA rOŞCA
sAnisLAu, Jud. sATu-mAre

De ani de zile cultivăm hibrizi 

Pioneer şi am fost mulţumită 

de fiecare dată de producţiile 

obţinute.	 De	 3	 ani	 folosim	 hibridul	 Pr37N01	

realizând producţii peste aşteptări, anul acesta 

am scos o medie de 12.000 kg/ha. Recomand 

cu încredere acest hibrid, nu ne-a dezamăgit 

niciodată, indiferent de condiţiile de mediu.
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vAsiLe Târziu
sC AGrObiLAn srL
CenAd, Jud. TimiŞ

Am cultivat anul acesta 

hibrizi Pioneer pe o suprafaţă 

de 93 ha la porumb. La 

P0412, media obţinută a fost de 8.900 kg/ha, 

condiţiile pedoclimatice din această zonă nefiind 

favorabile culturii porumbului. Recomand tuturor 

fermieriilor hibrizii Pioneer!

GyOrGy ede kOvACs
sC TAGu rOsu srL
OdOreu, Jud. sATu mAre

Cultiv hibrizii Pioneer de mulţi 

ani. Pe lângă hibrizii consacraţi 

aleg în fiecare an şi hibrizi noi. 

În	2013	am	ales	P9915	pe	care	 l-am	recoltat	 la	

începutul	lunii	Octombrie	la	o	umiditate	de	20%	

obţinând 10.100 kg boabe la hectar.

FLOrin zănOAGă
sC FirsT FArm AGrO eAsT srL
Făurei, Jud. brăiLA

Anual cultivăm cu porumb circa 

500	 ha	 şi	 suntem	 continuu	

preocupaţi de obţinerea unor 

productii cât mai mari, dar şi de eşalonarea cât 

mai bună a umidităţilor de recoltare. De aceea 

testăm circa 20 hibrizi anual şi alegem pentru 

promovarea	 în	cultură	un	număr	de	5-6	hibrizi.	

Anul acesta campionul absolut la porumb şi un 

record personal al fermei, este P0412, hibrid 

Aquamax de FAO 480, la care am obţinut 

peste	13.5	tone/ha,	fără	irigare,	recoltat	în	jurul 

datei	 de	 25	 Septembrie	 la	 umiditate	 de	 16%.	

CLAR, anul viitor vom cultiva hibrizi Aquamax!

vALenTin mărGineAn
AdAmus
JudeţuL mureŞ

În anul 2013 am cultivat pe 

cele 320 ha cu porumb Pioneer 

hibrizii	P9578,	Pr38N86,	P9076	

şi	Pr38A79.	Pe	cele	70	de	hectare	cultivate	cu	

hibridul	P9578	am	realizat	o	producţie	medie	de	

9.500	kg/ha,	fiind	mulţumit	de	producţia	realizată	

în condiţiile de cultură din anul 2013.ȘŞi la 

hibrizii	de	 floarea	soarelui	Pr64F50	şi	P64LE19	

am	 obţinut	 producţii	 între	 3.500	 şi	 4.000	 kg/

hectar. Voi continua şi pe viitor să cultiv hibrizii 

de porumb şi floarea soarelui Pioneer, aceştia 

oferindu-mi siguranţa unor recolte profitabile an 

de an.

AdriAn munTeAnu
sC bAzO srL
bAzO, Jud. TimiŞ

Am crescut de mic alături de 

bunicul meu pentru care există 

un singur hibrid, FLORENCIA. 

Tatăl	 meu	 a	 cultivat	 apoi	 hibridul	 Pr35P12	 cu	

rezultate deosebite, iar când am preluat ştafeta 

am mers mai departe cultivând cu succes hibrizi 

noi	 precum	 Pr36K67,	 Pr35F38	 şi	 Pr36V74. 

Aceşti hibrizi i-am ales în urma unor loturi 

experimentale pe care le-am făcut, pentru a 

vedea care hibrizi se pretează pentru zona 

mea de cultură. Încercaţi cu maximă încredere 

hibrizii de porumb PIONEER!

viOreL murGOi
sC rAiCPAn AGrOexPOrT srL
COnsTAnTin dAiCOviCiu
JudeţuL CArAŞ severin

Cultiv hibrizi de la firma Pioneer 

de mai mulţi ani şi întotdeauna 

am fost mulţumit de rezultatele obţinute. Ca 

urmare, recomand cu încredere hibrizii acestei 

companii deoarece sunt foarte bine adaptaţi 

pentru această zonă de cultură, ceea ce-i asigură 

o producţie mare.
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AureL măLAiA
sC rOAGriGesT srL
iAnCA, Jud. brăiLA

La recomandarea specialiştilor 

Pioneer	 am	 cultivat	 	 P9175,	

un hibrid Aquamax, încă din 

primul an de vânzare. Încrederea ne-a fost 

răsplătită cu brio şi am recoltat în medie 10 tone/

hectar, la neirigat. Tot la neirigat am cultivat şi 

P9578	şi	am	obţinut	 în	medie	11.3	 tone/hectar.	

Suntem foarte mulţumiţi şi vrem să mărim 

suprafeţele cultivate cu porumb!

Andrei seneŞAn
meCsOL GALdA
GALdA de JOs, Jud. ALbA

Cultivăm hibrizii Pioneer de 

mulţi ani cu rezultate foarte 

bune. În acest an am avut 

în	 cultură	 următorii	 hibrizii:	 P9578,	 Pr38N86,	

P9175,	 P9076	 şi	 Pr38A24.	 Un	 hibrid	 clasic 

folosit la noi în fermă an de an este PR38A24 la 

care am obţinut o producţie de 9 tone/ha. Am 

remarcat	hibridul	P9175	Aquamax	cu	o	producţie	

de	 12.5	 tone/ha	 şi	 P9578	 cu	 o	 producţie	 de 

10 tone/ha.

ALexAndru siLAGhi
sC PrOACvA srL
CeFA, Jud. bihOr

Cultura de porumb ocupă în 

fiecare an agricol jumătate din 

suprafaţa pe care o cultivăm, 

iar hibrizii de porumb Pioneer sunt majoritari.  Am 

fost încrezători în constanţa performanţei dată 

de genetica produselor Pioneer, folosind hibrizi 

precum	K67,	F38	şi	V52	de	la	care	ne	aşteptăm	la	

producţii bune şi chiar foarte bune pentru acest 

an agricol.

smArAndA smeiAnu
sC drOPimex srL
COsâmbeŞTi, Jud. iALOmiţA

De ani de zile hibrizii de porumb 

şi floarea soarelui marca 

Pioneer sunt nelipsiţi din ferma 

noastră şi nu ne-au dezamăgit niciodată chiar şi 

în cele mai vitrege condiţii. Vă spun doar atât: 

producţiile hibrizilor şi seriozitatea echipei de 

specialişti Pioneer în judeţul nostru, reprezintă 

un etalon pentru mulţi dintre noi.

ALin POPA
CiPău
JudeţuL mureŞ

În anul 2013 am cultivat pe 

cele 190 ha cu porumb Pioneer 

hibrizii	 P9578,	 Pr38N86,	

P9025,	 P9175	 -	 Aquamax,	 obţinând	 producţii	

de peste 9 tone la hectar. Şi la floarea soarelui 

am obţinut la hibrizii Pioneer producţii mult 

peste	aşteptări,	de	peste	3.500	kg	la	hectar.	Şi	

în acest an am fost deosebit de mulţumit de 

hibrizii Pioneer, atât de porumb cât şi de floarea 

soarelui, hibrizi care mi-au asigurat producţii 

profitabile.

snC FLOriAn OPreA
săGeATA, Jud. buzău

Pentru mine compania Pioneer 

este o tradiţie. În anul 2013 

am avut în cultură mai mulţi 

hibrizi de porumb cât şi floarea 

soarelui, din care am remarcat un potenţial 

de producţie foarte bun. Producţiile obţinute 

în 2013 m-au comvins să râmân alături de 

compania Pioneer şi în campania care urmează, 

2014. Recomandăm tuturor fermierilor să aibă 

încredere în genetica companiei Pioneer.
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mOriTz POssAmAi
sC PALLAdium srL
FrumuŞAni, Jud. GALAţi

Cultiv toată gama de hibrizi 
Pioneer. În acest an producţia 
la porumb a fost de peste 12 
tone/ha la hibridul PR36R10 şi 

Pr37F73,	iar	la	floarea	soarelui	de	peste	3	tone/ha,	o 
surpriză	plăcută	a	fost	hibridul	P64LE25. TeOdOr AFLAT

sC AGrOFerm srL
brATeiu, Jud. sibiu

Datorită performanţelor foarte 

bune obţinute în anii trecuţi 

la hibrizii de porumb marca 

Pioneer, societatea noastră a optat şi în primăvara 

anului	2013	să	introducă	pe	cele	1.500	ha	cultivate	

cu porumb şi hibrizi aparţinând geneticii Pioneer. 

Deoarece deţinem o tehnologie modernă de 

uscare şi condiţionare, am ales hibrizi din grupe 

diferite de maturitate, cum sunt consacraţii hibrizi 

Pr38A79,	Pr38A24,	Pr37N01,	Pr37Y12	precum	şi	

hibrizii	din	noua	generaţie	P9025,	P9578,	P9175.	

Am	remarcat	în	special	hibrizii	Pr37N01	şi	P9578	

care, în condiţiile unui an cu exces de precipitaţii 

în primăvară şi temperaturi ridicate în perioada 

de înflorire, au manifestat o foarte bună toleranţă 

la condiţiile de stres, planta rămânând viguroasă, 

iar producţiile obţinute mi-au întărit convingerea 

că dacă se aplică o tehnologie corectă, hibrizii 

Pioneer nu te lasă la greu.

dAn herţeG
sC AGrOrALuCA srL
semLAC, Jud. ArAd

Într-un an cu precipitaţii 

foarte mici hibrizi Pioneer fac 

diferenţa.

OLGA bOdeA
sC LiberTA srL
dObA, Jud. sATu mAre

Folosim hibrizii Pioneer de 

mulţi ani, în mod special 

Pr36V52	 care	 an	 de	 an	 dă	

rezultate foarte bune în diferite condiţii de 

stres.

GheOrGhe kerekes
sC simiCOm srL
Aiud, Jud. ALbA

Cultiv porumb pe o suprafaţă 

de	 aproximativ	 55	 hectare	

şi aş vrea să remarc în mod 

special	 hibridul	 P9076	 pe	 care	 anul	 acesta	

l-am cultivat pe suprafeţe mai dificile. Cele mai 

multe parcele se află în zona submontană a 

Depresiunii Trascăului, la o altitudine de 

aproximativ 620 metri, unde estimez o producţie 

medie de 9 tone/ha. Consider că pentru aceasta 

zonă de cultură, pentru clima caracteristică 

muntelui şi în ciuda faptului că s-a înfiinţat cultura 

doar	 după	 data	 de	 15	 Mai,	 comportamentul	

acestui hibrid este absolut remarcabil, 

ireproşabil şi consider producţia estimată un 

record. Pioneer a demonstrat în condiţii extreme 

genetica superioară pe care o pune la dispoziţie 

oricărui fermier!

vAsiLe diOnisie nAGy
sC sPerAnţA eL srL
CeTATeA de bALTă, Jud. ALbA

Lucrez o suprafaţă de 1.800 

hectare,	 din	 care	 750	 de	

hectare a reprezentat-o în acest 

an cultura de porumb. Din totalul suprafaţei 

destinate	porumbului,	700	ha	au	fost	semănate	

cu	următorii	hibrizi	Pioneer:	Pr38A24,	Pr38A79,	

P9578,	 P9025,	 P9175,	 Pr39F58,	 Pr39B76,	

Pr37Y12.	Am	remarcat	hibrizii	din	noua	generaţie,	

P9578	şi	P9175	din	gama	Aquamax	 la	 care	am	

obţinut o producţie medie de 10 t/ha. Rezultate 

deosebite	am	avut	la	Pr37Y12	unde	am	obţinut	

12 t/ha, o plantă puternică cu 2 ştiuleţi mari. Este 

primul an în care am cultivat floarea soarelui şi 

fiind un fermier fidel Pioneer, am încercat floarea 

soarelui cu tehnologia Express şi am obţinut o 

producţie medie de 3.100 kg. Cu siguranţă voi 

rămane un fermier fidel Pioneer în continuare!
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p63ll06

rm 41

exCeLenTă rezisTenţă
LA bOLi

rAndAmenT
exCeLenT

COnţinuT ridiCAT
de uLei

sFATuri PenTru Fermieri

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid simplu, timpuriu, înlocuieşte hibridul
 PR63A90.

•	 Potenţial	foarte	ridicat	de	producţie	în	toate	
 zonele de cultură.

desCriere mOrFO-FiziOLOGiCă
Talie: medie-mică

Foliaj: bogat, de culoare verde închis

Capitul: mare, jumătate înclinat, convex, bine
acoperit cu seminţe

sămânţa: de mărime mijlocie, cu MMB-ul de
62-65	g	şi	MHL	47-51	kg/hl

Conţinut de ulei:	46-48%

AvAnTAJe
•	 Tolerant	la	lupoaie	(Orobanche cumana) rasa
	 E	(Or5),	Phomopsis şi Sclerotinia.

•	 rezistenţă	genetică	la	mană	rasele	304	şi
	 710,	cu	bună	rezistenţă	la	cădere	şi	frângere.

•	 Toleranţă	la	secetă	şi	arşiţă.

•	 Grad	ridicat	de	autofertilitate	înregistrând
 producţii ridicate în zone cu entomofaună
 polenizatoare mai redusă.

•	 Se	pretează	şi	pentru	cultura	dublă	(după	orz).

se recomandă a fi cultivat în toate zonele de cultură a
florii-soarelui din românia, chiar şi în cele infestate cu 
lupoaie rasa e (Orobanche cumana).

densităţi recomandate:
neirigat: 50-55.000 plante recoltabile/ha
irigat: 55-57.000 plante recoltabile/ha

reCOmAndări TehnOLOGiCe !!!
O atenţie deosebită se va acorda amplasării culturii într-un asolament raţional de 
minimum 5-6 ani. respectarea acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a 
preveni atacul bolilor specifice produse de sclerotinia sclerotiorum şi Phomopsis 
helianthi precum şi a infestării cu lupoaie.

dan băicoianu
sC Afiliu Trans srL
Amaru - Judeţul buzău

An de an cultivăm hibizi de porumb şi floarea soarelui din 
genetica Pioneer. Cunoscând foarte bine genetica firmei 
Pioneer, toţi hibrizii cultivaţi în cadrul fermei noastre ne-au 
demonstrat în anul agricol 2013 un potenţial de producţie 
foarte mare. Şi în anii viitori vom rămâne fidel hibrizilor de 
porumb şi floarea soarelui Pioneer, deoarece consider că 
reprezintă un factor important în obţinerea unor producţii 
sigure şi rentabile.
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bAnAT bărăGAn dObrOGeA mArAmureŞ
Şi CriŞAnA mOLdOvA munTeniA OLTeniA TrAnsiLvAniA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - Pr63LL06
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rm 43

reCOmAndări TehnOLOGiCe

pr64f50

exCeLenTă rezisTenţă
LA bOLi

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid simplu, semitimpuriu.

•	 Potenţial	foarte	ridicat	de	producţie.

desCriere mOrFO-FiziOLOGiCă
Talie: medie

Foliaj: abundent, de culoare verde închis

Capitul: mediu-mare, jumătate înclinat, convex, 
bine acoperit cu seminţe

sămânţa: de mărime mijlocie, cu MMB-ul de
61-65	g	şi	MHL	45-47	kg/hl

Conţinut de ulei:	45-47%

AvAnTAJe
•	 Tolerant	la	lupoaie	(Orobanche cumana) rasa
	 E	(Or5),	Phomopsis şi Sclerotinia.

•	 rezistenţă	genetică	la	mană	rasele	304	şi
	 710,	cu	bună	rezistenţă	la	cădere	şi	frângere.

•	 Toleranţă	la	secetă	şi	arşiţă.

•	 Grad	ridicat	de	autofertilitate	înregistrând
 producţii ridicate în zone cu entomofaună
 polenizatoare mai redusă.

rAndAmenT
exCeLenT

COnţinuT ridiCAT
de uLei

O atenţie deosebită se va acorda amplasării culturii într-
un asolament raţional de minimum 5-6 ani. respectarea 
acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a preveni 
atacul bolilor specifice produse de sclerotinia sclerotiorum 
şi Phomopsis helianthi precum şi a infestării cu lupoaie.
se recomandă a fi cultivat în toate zonele de cultură a
florii-soarelui din românia, chiar şi în cele infestate cu 
lupoaie rasa e (Orobanche cumana).

densităţi recomandate:
neirigat: 48-50.000 plante recoltabile/ha
irigat: 50-52.000 plante recoltabile/ha)

ionica Peltea
sC Cult Agro srL
mărtăceşti - Judeţul brăila

Cultivând hibrizi de floarea soarelui Pioneer, am reuşit 
rezolvarea problemei buruienilor dicotiledonate şi producţiile 
obţinute sunt deosebite. Dacă până acum cele mai mari 
satisfacţii le obţinusem de la PR64A89, anul acesta cu hibridul 
Pr64F50	am	obţinut	4.350	kg/ha,	record	personal.	Pentru	
mine este foarte importantă colaborarea cu specialiştii Pioneer, 
încrederea în genetica Pioneer căpătată de-a lungul timpului, 
participarea la evenimentele în câmp organizate de Pioneer,
într-un cuvânt informarea şi perfecţionarea continuă, chiar şi 
după mai bine de 30 de ani de activitate agronomică.
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pr64a89

rm 48

sFATuri PenTru Fermieri

rAndAmenT
exCeLenT

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid simplu, semitardiv.

•	 Plasticitate	ecologică	foarte	bună.

•	 Potenţial	foarte	ridicat	de	producţie.

desCriere mOrFO-FiziOLOGiCă
Talie: înaltă

Foliaj: abundent, de culoare cu nuanţe închise

Capitul: mare, convex, cu poziţie penduloasă,
bine acoperit cu seminţe

sămânţa:	de	marime	mijlocie	cu	MMB	65	g	şi
MHL 40-43 kg/hl

Conţinut de ulei:	46-47%

AvAnTAJe
•	 rezistenţă	genetică	la	atacul	de	mană
 (Plasmopara helianti) rasa 304, existentă în
 România (se respectă cu stricteţe rotaţia
 culturilor).

•	 Toleranţă	bună	faţă	de	pătarea	brună	şi
 frângerea tulpinilor cauzată de patogenul
 Phomopsis helianthi.

•	 Tolerant	faţă	de	putregaiul	alb	şi	cenuşiu	al		
 tulpinilor şi calatidiilor produs de Sclerotinia
 sclerotiorum.

•	 Hibridul	are	o	bună	rezistenţă	la	secetă	şi
 arşiţă.

COnţinuT ridiCAT
de uLei

se recomandă a fi cultivat în toate zonele de cultură a
florii-soarelui din românia, chiar şi în zonele infestate cu 
lupoaie rasa e (Orobanche cumana) (Or5).

densităţi recomandate:
neirigat: 48-50.000 plante recoltabile/ha
irigat: 50-52.000 plante recoltabile/ha.

reCOmAndări TehnOLOGiCe !!!
O atenţie deosebită se va acorda amplasării culturii într-un asolament raţional de 
minimum 5-6 ani. respectarea acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a 
preveni atacul bolilor specifice produse de sclerotinia sclerotiorum şi Phomopsis 
helianthi precum şi a infestării cu lupoaie.

Cornel Şerban
sA buzoeşti
buzoeşti - Judeţul Argeş

Cultivăm de mulţi ani hibrizii Pioneer de floarea soarelui şi 
porumb, genetica care ne-a adus numai satisfacţii. Anul 2013 
ne-a convins încă o dată de performanţele de producţie pe 
care	le	asigură	hibrizii	Pioneer.	Pe	suprafaţa	de	350	ha	am	
semănat	hibrizii	de	floarea	soarelui	Pr64F50	la	care	am	
obţinut	o	producţie	medie	de	3.500	kg/ha	şi	Pr64A89	cu	
o	producţie	medie	de	3.700	kg/ha.	Dorim	să	cultivăm	şi	în	
2014 hibrizii Pioneer pentru un profit cât mai ridicat.

70



Lupoaia parazitează cultura florii-soarelui si produce 
pierderi însemnate de recoltă, care pot ajunge până la 
compromiterea totală a culturii în situaţia unei infestări 
puternice. Compania Pioneer vine în sprijinul fermierilor 
cultivatori de floarea soarelui şi are ca obiectiv strategic 
în programele de cercetare, crearea de hibrizi cu rezistenţă 
genetică faţă de acest parazit.

În ultima perioadă, parazitul lupoaie sau Orobanche cumana 
a devenit tot mai agresiv pentru floarea soarelui, afectând 
o suprafaţă de aproximativ 200.000 hectare în judeţele 
Constanţa, Tulcea, Ialomiţa, Brăila şi Buzău, cu tendinţa 
de extindere si în zonele limitrofe acestui areal. Compania 
Pioneer pune la dispoziţia cultivatorilor hibrizi rezistenţi la 
rasele cunoscute până în prezent.

În ultimul timp, şi în special în 2012, a avut loc o creştere a 
agresivităţii acestui parazit, prin apariţia unor noi rase, mai 
păgubitoare, ce au produs pagube în arealul cel mai afectat 
de lupoaie. Practicarea în ultimii ani de către fermierii din 
arealul de răspândire a parazitului a unei rotaţii neraţionale, 
în unele cazuri redusă la doi ani, grâu de toamnă - floarea 
soarelui	(în	loc	de	minimum	4-5	ani,	cât	prevăd	tehnologiile	
existente) a contribuit esenţial la apariţia de noi rase, dar mai 
ales la nivelul surprinzător de ridicat al extinderii şi gradului 
de atac al infestării cu această nouă rasă în 2009, 2010, 2011, 
2012 şi 2013.

Considerăm că avem obligaţia morală şi profesională de 
a semnala acest fenomen astfel încât să se intervină în 

timp util în vederea evitării proliferării fenomenului, cu 
consecinţe negative considerabile asupra unei zone de mare 
însemnătate pentru cultura florii-soarelui în ţara noastră.

Trebuie însă să subliniem că utilizarea exclusivă a controlului 
genetic nu este suficientă pentru încetinirea şi stăvilirea 
evoluţiei şi extinderii noilor rase de lupoaie, fără a se 
acorda atenţia cuvenită şi altor factori cum ar fi informarea 
şi instruirea corespunzătoare a fermierilor cu privire la 
folosirea de hibrizi rezistenţi, respectarea asolamentului, 
monitorizarea atentă a evoluţiei raselor, etc. Compania 
Pioneer a lansat pe piaţă în cursul anului 2006 hibridul 
Pr64A71	 cu	 rezistenţă	 totală	 faţă	 de	 noile	 rase	 de	 lupoaie	
mai agresive decât rasa E.

În	 anul	 2008	 s-a	 introdus	 hibridul	 Pr64E71	 rezistent	 la	
erbicidul Express®	 50	 SG,	 iar	 începând	 cu	 2010	 s-a	 lansat	
P64LE20,	 iar	 în	 2011	 hibridul	 P64LE25	 noua	 generaţie	 de	
hibrizi rezistenţi la rasele de Orobanche mai mult decât 
rasa E. În 2014 portofoliul va fi completat cu doi hibrizi, 
P64LE99	şi	P63LE75	care	au	la	bază	Sistem	II.	Acesta	oferă	
protecţie în plus asupra raselor de Lupoaie neacoperite de 
protecţia	oferită	de	genele	Or5	şi	Or7.

LuPOAie (OrObAnChe CumAnA) - un PArAziT deOsebiT de 
PăGubiTOr PenTru CuLTurA FLOrii-sOAreLui 

dr. inG. nenO nenOv
Cercetător Floarea Soarelui
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nOuA TehnOLOGie duPOnT PiOneer® În COmbATereA 
LuPOAiei (OrObAnChe CumAnA)

Gena Or5	-	Hibrizii	de	floarea	soarelui	care	conţin	gena	Or5	au	rezistenţă	completă	
pentru rasele de lupoaie A-E.

Gena Or7	-	Hibrizii	de	floarea	soarelui	care	conţin	gena	Or7	au	rezistenţă	completă	
la rasele de lupoaie A-G.

sysTem ii - tehnologie unică dezvoltată de DuPont Pioneer® care reduce impactul 
asupra producţiei cauzate de infestarea cu lupoaie.

sysTem ii - nu este determinat de gene specifice.

sysTem ii	-	completează	rezistenţa	dată	de	Or5	şi	Or7.

sysTem ii - oferă protecţie/toleranţă în plus asupra raselor de lupoaie neacoperite 
de rezistenţa dată de cele două gene până la rasa G.

sysTem ii - reduce infestarea cu parazitul Orobanche cummana (lupoaie) prin 
reducerea rezervei de seminţe din sol.

Or5 Or7 sysTem ii

Pr64F50						Pr64A89
P64LL06      PR64H42
P64LE11     P64LE19

P64HE39

P64LE20
P64LC53

P64LE25
P63LE75
P64LE99
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PiOneer PrOTeCTOrTm - siGurAnţă deOsebiTă

mAi muLţi hibrizi vOr PurTA AnuL ACesTA mArCA PiOneer PrOTeCTOrTm. 
Ce esTe PiOneer PrOTeCTOrTm ?
Ce hibrizi se CALiFiCă PenTru ACeAsTă mArCă ?
•	 Această	marcă	unică	Pioneer	identifică	hibrizii	cu	toleranţă	sau	rezistenţă	deosebită	la	anumite	boli	şi	paraziţi.
•	 reducând	riscurile	pierderilor	de	producţie,	hibrizii	Pioneer	Protector™	contribuie	în	mod	semnificativ	la	succesul	fermierilor.
•	 Noi	introducem	anul	acesta	două	mărci	Pioneer	ProtectorTM pentru floarea soarelui, PiOneer PrOTeCTOr™ LuPOAie şi PiOneer PrOTeCTOr™ mAnă. 

Hibrizii de floarea soarelui Pioneer ProtectorTm Lupoaie au 
fost testaţi de DuPont Pioneer împotriva concurentului lider 
disponibil comercial şi alţi hibrizi Pioneer, pe o perioadă de 
trei ani, în teste efectuate în medii infestate grav cu lupoaie 
(Orobanche spp.) din România şi Turcia. Hibrizii Pioneer 
ProtectorTM Lupoaie au demonstrat un avantaj clar sub 
aspectul rezistenţei la lupoaie (estimată ca număr de tulpini 
de lupoaie la un lot) faţă de verificările liderului comercial 
testat.*

Hibrizii de floarea soarelui Pioneer ProtectorTm mană au 
fost testaţi de DuPont Pioneer împotriva celor mai agresive 
rase de mană (Plasmopara halstedii) cunoscute în prezent 
în Europa, utilizând precizia fenotipicâ într-un mediu de 
laborator. Hibrizii de floarea soarelui Pioneer Protector™ 
Mană au demonstrat rezistenţă deplină la acele rase.**

Produsele Pioneer ProtectorTm Lupoaie sunt următoarele:
•	 P64LE25	 •	P64LE20
•	 P63LE75	 •	P64LE99
•	 P64LC53

Produsele Pioneer ProtectorTm mană sunt următoarele:
•	 P64LE19	 •	P64LE20
•	 P64LE25	 •	P63LE75
•	 P64LE99	 •	P64LC53
•	 P64HE39  

Datorită nivelului ridicat de toleranţă sau rezistenţă al acestora la boli şi 
paraziţi, hibrizii menţionaţi mai sus reduc semnificativ riscurile obţinerii 
unei culturi performante. Cultivarea acestor hibrizi oferă fermierilor un 
nivel de siguranţă care se poate realiza în prezent numai prin utilizarea 
unei genetici performante.

*	Noi	definim	medii	extrem	de	infestate	ca	cele	în	care	sunt	prezente	rasele	ce	înving	rezistenţa	oferită	de	gena	Or5	(peste	rasa	„E”)	şi	produc	pierderi	grave	de	randament	(adică	peste	50%),	la	hibrizii	susceptibili.	Se		
presupune că rasele cele mai predominante în aceste medii sunt „F” şi „G”. Populaţiile de lupoaie demonstrează o evoluţie a raselor rapidă care permite parazitului să învingă mecanismele de rezistenţă ale florii-soarelui.
Hibrizii de floarea soarelui Pioneer ProtectorTM Lupoaie pot manifesta unele simptome de atac al lupoaiei, în zonele cu infestare foarte mare cu cele mai virulente rase şi în cele care constituie focarul noii rase. 

** Populaţiile de mană prezintă o evoluţie a raselor rapidă, care permit acestei ciuperci să învingă mecanismele de rezistenţă ale florii-soarelui. Hibrizii de floarea soarelui Pioneer ProtectorTM Mană pot manifesta astfel unele 
simptome de atac al manei în acele zone infestate grav cu cele mai virulente rase şi când în timpul semănatului apar condiţii de umiditate ridicată.
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Ce esTe nOu LA exPress® ?

rezumAT 
Două tehnologii pentru combaterea buruienilor post-emergente sunt disponibile pentru 
cultivatorii de floarea soarelui.

Tehnologia Clearfield® este oferită apropape de toţi producătorii de sămânţă, în timp 
ce tehnologia DuPontTM ExpressSunTM aparţine numai DuPont Pioneer. Deşi ambele au 
valori similare, noua generaţie de hibrizi homozigoţi DuPont Pioneer de floarea soarelui 
ce conţin gena DuPontTM ExpressSunTM oferă multe avantaje fermierilor. 

Acestea sunt următoarele:
•	 Noua	generaţie	de	hibrizi	de	floarea	soarelui	are	un	scor	de	toleranţă	semnificativ 
 mai mare la erbicide şi de aceea tehnologia este mai sigură, fără riscul apariţiei nici 
 unui semn de fitotoxicitate. Aceasta înseamnă că se permite utilizarea în amestec cu 
 erbicide graminicide.

•	 Întrucât	remanenţa	în	sol	a	erbicidului	Express® este foarte scurtă, această tehnologie 
 conferă fermierilor o flexibilitate mai mare decât Clearfield® în ceea ce priveşte rotaţia 
 culturilor.

•	 În	 cazul	 unei	 perioade	 mai	 lungi 
 de germinaţie a buruienilor, fermierii 
 pot utiliza aplicarea secvenţială 
 a erbicidului Express® pentru 
 un control mai bun al infestărilor 
 tardive cu buruieni.

•	 Sub	 aspectul	 eficacităţii,	 Express® 
 oferă o soluţie mai bună împotriva 
 Cirsium spp. şi Xantium spp., iar 
 prin aplicarea secvenţială aceasta 
 poate combate foarte bine şi 
 Ambrosia.

isTOriC
Floarea soarelui este o cultură cu spaţii mari între rânduri, astfel încât după răsărire, 
cultura nu poate concura împotriva buruienilor.

Cultura de floarea soarelui este infestată cu un spectru foarte mare de buruieni 
foarte greu de combătut, cum ar fi Xanthium, Cirsium, Datura, Ambrosia sau Abutilon. 
Tehnologiile pre-emergente disponibile anterior nu au funcţionat împotriva acestora în 
mod adecvat, sau nu au funcţionat deloc. Tehnologia Express® oferă o soluţie perfectă 
împotriva unei game vaste de buruieni dicotiledonate, inclusiv cele de mai sus. 

TehnOLOGiA
Tehnologia implică două elemente: erbicidul (Express®) şi hibridul tolerant cu gena 
ExpressSunTM. Niciunul dintre acestea nu se poate înlocui; în caz contrar poate apărea 
fito-toxicitate gravă sau distrugerea în totalitate a culturii.

Substanţa activă (tribenuron-metil) aparţine grupei erbicidelor inhibatoare a enzimei 
acetolactat-sintetaza (ALS), (erbicide din Grupul B), cum sunt multe alte sulfonilureice.

•	 Atunci	 când	se	 inhibă	enzima	ALS, 
 plantele susceptibile îşi încetează 
 creşterea. La şase ore după aplicarea 
 erbicidului, diviziunea celulară se 
 opreşte, frunzele se îngălbenesc 
 apoi se brunifică şi se usucă.

•	 Când	 buruienile	 încetează	 să 
 crească, nu mai concurează 
 împotriva culturii pentru lumină, 
 nutrienţi sau apă.

•	 După	 aplicarea	 erbicidului 
 buruienile sunt distruse.

imaginea 1. Express® controlează chiar şi
infestarea gravă cu Cirsium spp. (pălămida)

imaginea 2. Buruieni muribunde după
aplicarea Express®
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Perioada de aplicare
Express®	 50	 SG	 se	 va	 aplica	 atunci	 când	 floarea	 soarelui	 are	 între	 2	 şi	 8	 frunze	 şi	
buruienile au până la 4 maxim 6 frunze. Express®	50	SG	este	un	erbicid	postemergent	
cu activitate foarte scurtă în sol, nu este eficient pentru buruieni apărute după 
aplicarea erbicidului.

doza recomandată Express®	50	SG	30	g/ha	+	TrendTM	0,1%	în	cazul	presiunii	moderate 
sau medii a buruienilor.

Gestionarea samulastrei 
Pentru a menţine eficienţa tehnologiei pe termen lung, cultivatorii trebuie să acorde 
atenţie modului în care controlează samulastra de floarea soarelui în culturile 
următoare. Regula generală este să se aplice erbicide care nu fac parte din Grupa B 
sau erbicide din Grupa B în amestec cu erbicide care nu fac parte din Grupa B. Vă rugăm 
să citiţi cu atenţie instrucţiunile de pe eticheta erbicidului.

dr. László Piukovics
duPont Pioneer Oilseed Product manager-ee

sPeCii eFiCienţă

Abutilon theophrasti Excelentă

Amaranthus retroflexus Excelentă

Ambrosia artemisiifolia Excelentă

Anthemis arvensis Excelentă

Bifora radians Excelentă

Brassica nigra Excelentă

Capsella bursa-pastoris Excelentă

Chenopodium album Excelentă

Cirsium arvense Excelentă

Datura stramonium Excelentă

Galeopsis tetrahit Excelentă

Helianthus annuus (conv.) Excelentă

Hibiscus trionum Excelentă

Lactuca serriola Excelentă

Lamium spp. Excelentă

Lepidium spp. Bună

Matricaria spp. Excelentă

Papaver rhoeas Excelentă

Polygonum lapathifolium Excelentă

Polygonum persicaria Excelentă

Ranunculus spp. Excelentă

Raphanus raphanistrum Excelentă

Sinapis arvensis Excelentă

Sisymbrium sophia Excelentă

Solanum nigrum Excelentă

Spergula arvensis Excelentă

Stellaria media Excelentă

Thlaspi arvense Excelentă

Veronica persica Excelentă

Vicia sativa Excelentă

Viola arvensis Bună

Xanthium spp. Excelentă

imaginea 3. Control perfect al buruienilor cu Express®

AvAnTAJeLe APLiCării exPress®

eFiCienţă

Tabelul 1. spectru buruieni combătute express® 50 sG 

•	 Flexibilitate	mai	mare	la	rotaţia	culturilor	(mult	mai	puţine	restricţii).
•	 Posibilitate	 de	 a	 aplica	 secvenţial	 în	 două	 etape	 atunci	 când	 germinarea 
 buruienilor este lentă.
•	 Eficienţă	 foarte	 bună	 în	 combaterea	 buruienilor	 problemă	Cirsium arvense şi 
 Xantium spp.
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nOuA GenerAţie de hibrizi de FLOAreA sOAreLui
Ce APArţin TehnOLOGiei exPress®

AvAnTAJe
rezistenţă totală la erbicidul express®

rezistenţă genetică la toate rasele de mană existente 
în românia: P64Le11: 304, 710 iar P64Le19, P64Le20, 
64Le25, P63Le75 şi P64Le99: 304, 710, 714

rezistenţă la rasele de Orobanche mai agresive decât
rasa e (P64Le20)

excepţională rezistenţă la secetă şi arşiţă

hibrizi cu cel mai mare procent de autopolenizare
(min. 85%)

seminţe tratate cu cel mai complet tratament
fungic (Apron+maxim)

P63Le75

P64Le11

P64Le20

P64Le99

P64Le19

P64Le25
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O mare problemă cu care se confruntă cultura florii-soarelui 
în România este combaterea buruienilor dicotiledonate în 
perioada postemergentă. Deosebit de păgubitoare sunt 
pălămida (Cirsium arvense) şi cornuţi (Xantium strumarium). 
Combaterea acestora pe cale mecanică postemergentă 
nu este întotdeauna eficientă, iar încercările cu diverse 
erbicide aplicate preemergent sau postemergent nu au fost 
satisfăcătoare sau au produs fenomene grave de fitotoxicitate 
la plantele de floarea soarelui.

Companiile DuPont® şi Pioneer® au dezvoltat o tehnologie 
de combatere postemergentă a buruienilor cu erbicidul 
Express®	50	SG	aplicat	unor	hibrizi	speciali	de	floarea	soarelui	
ce au rezistenţă genetică la acest tratament. Prin cultivarea 
acestor hibrizi se pot combate buruienile dicotiledonate prin 
aplicarea de tratamente în primele faze de vegetaţie ale florii 
soarelui, stadiul de vegetaţie al buruienilor trebuind să fie 
acela de „rozetă“ iar al florii soarelui de 4-8 frunze.

Primul hibrid PR64E83 a fost lansat în anul 2006. 
Fermierii au realizat producţii deosebite cu ajutorul acestei 
tehnologii care a permis combaterea „buruienilor problemă”. 
În anul 2008 compania Pioneer adaugă în ofertă un nou 
hibrid	 Pr64E71	 rezistent	 atât	 la	 erbicidul	 Express® cât şi 
la rasele de lupoaie mai virulente decât rasa E cunoscută 
până în anul 2006 în România.

În 2009 se lansează P64LE19 şi P64LE20, noile versiuni ale 
hibrizilor PR64E83 şi Pr64E71, cu rezistenţă la erbicidul 
Express®, în 2011 s-a lansat hibridul P64LE25, în 2012 

s-a lansat hibridul P64LE11 iar în 2014 hibrizii P63LE75 şi 
P64LE99.

Tratamentul se aplică în primele faze de vegetaţie ale florii 
soarelui (2-8 frunze) când buruienile sunt în faza de „rozetă”. 
Este necesară respectarea cu exactitate a recomandărilor 
companiilor DuPont® şi Pioneer® pentru aplicarea erbicidului 
Express®	 50	 SG.	 Erbicidul	 se	 va	 folosi	 exclusiv	 în	 solele	
însămânţate cu hibrizii Pioneer P64LE19, P64LE20, P64LE25, 
P64LE11, P63LE75 şi P64LE99! Se interzice folosirea Express® 
în solele însămânţate cu alţi hibrizi! Evitaţi confuziile!

Verficaţi dacă sunteţi în posesia hibridului P64LE19, 
P64LE20, P64LE25, P64LE11, P63LE75 şi P64LE99! 
Atenţie la litera E! Aceasta trebuie să fie cuprinsă în codul 
hibridului P64LE19, P64LE20, P64LE25, P64LE11, P63LE75 
şi P64LE99 ! Veţi avea un lan de floarea soarelui fără buruieni 
dicotiledonate, în special pălămidă si cornuţi!

Doza de utilizare: 30 g/ha.

hibrizi de FLOAreA sOAreLui rezisTenţi
LA erbiCideLe suLFOniL-ureiCe

77



reCOmAndări TehnOLOGiCe

p63le75

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid timpuriu cu potenţial foarte ridicat de
 producţie.

desCriere mOrFO-FiziOLOGiCă
Talie: mijlocie

Foliaj: bogat, de culoare verde închis

Capitul: mijlociu, înclinat, bine acoperit cu 
seminţe, uşor convex

sămânţa:	are	MMB	cuprinsă	între	60	şi	65	g
şi MHL 38-40 kg/hl

AvAnTAJe
•	 Toleranţă	la	lupoaie	până	la	rasa	E
 (Orobanche cumana)	(Or5	plus	system ii).

•	 Toleranţă	mană	(Plasmopora helianti	rasa	714).

•	 Toleranţă	la	atacul	de	Phomopsis helianthi.

•	 Tolerant	la	Slerotinia atât pe tulpină cât şi pe
 calatidiu cu rezistenţă bună la cădere şi
 frângere, grad înalt de autofertilitate.

O atenţie deosebită se va acorda amplasării culturii într-
un asolament raţional de minimum 5-6 ani. respectarea 
acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a preveni 
atacul bolilor specifice produse de sclerotinia sclerotiorum 
şi Phomopsis helianthi precum şi a infestării cu lupoaie.

densităţi recomandate:
neirigat: 50-55.000 plante recoltabile/ha
irigat: 55-57.000 plante recoltabile/ha.

ATenţie CuLTivATOri !!! 
erbicidul duPont express® se va folosi exclusiv în solele însămânţate cu hibridul 
Pioneer P63Le75. evitaţi confuziile! verficaţi dacă sunteţi în posesia hibridului P63Le75! 
Atenţie la litera e! veţi avea un lan de floarea soarelui fără buruieni dicotiledonate, în
special pălămidă şi corneţi.

exCeLenTă rezisTenţă
LA bOLi

rAndAmenT
exCeLenT

TOLerAnţă
LA erbiCide

COnţinuT ridiCAT
de uLei

iosif Ticra
Agroleg sA
silistraru - Judeţul brăila

Anual, de peste zece ani, organizăm loturi demonstrative  
Pioneer	şi	cultivăm	100%	din	suprafaţă	cu	hibrizi	Pioneer.	Ne		
alegem, în funcţie de condiţiile din fiecare fermă, 2-4 hibrizi de 
floarea soarelui pe care i-am urmărit încă din faza de noutăţi în 
loturi demonstrative. Pentru anul 2014, unul din hibrizii noi care 
promite	este	P63LE75,	hibrid	timpuriu	care,	în	cazul	solelor	cu	
băltiri în primăvară, pentru semănat întârziat, sau eventual la  
cultura dublă de floarea soarelui, reprezintă o soluţie de succes.

rm 38
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bAnAT bărăGAn dObrOGeA mArAmureŞ
Şi CriŞAnA mOLdOvA munTeniA OLTeniA TrAnsiLvAniA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - P63Le75

Producţie kg/ha Umiditate	%
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p64le11

silvia Tomescu
sC Agricola Găina srL
Giurgeni - Judeţul ialomiţa

În ferma noastră cultivăm numai hibrizi
marca Pioneer datorită stabilităţii şi 
potenţialului lor de producţie. Un sfat
sincer pentru toţi fermierii: cultivaţi cu 
încredere hibrizii Pioneer pentru că veţi
avea numai surprize plăcute.

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid simplu, timpuriu cu potenţial ridicat
 şi stabil de producţie şi rezistenţă la erbicidul
 Express®.

desCriere mOrFO-FiziOLOGiCă
Talie: medie

Foliaj: abundent, de culoare verde închis

Capitul: mediu, jumătate înclinat, bine acoperit cu 
seminţe

sămânţa:	de	mărime	mijlocie,	cu	MMB-ul	58-63	g	
şi MHL 40-41 kg/hl

Conţinut de ulei:	45-46%

AvAnTAJe
•	 Tolerant	la	lupoaie	(Orobanche cumana) rasa E
	 (Or5)	şi	rezistenţă	genetică	la	mană	rasa	710.

•	 Foarte	bună	toleranţă	la	Phomopsis şi o bună
 toleranţă pentru Sclerotinia.

•	 Are	o	bună	rezistenţă	la	cădere	şi	frângere	şi
 toleranţă foarte bună la secetă şi arşiţă.

•	 Grad	ridicat	de	autofertilitate.

•	 Se	pretează	pentru	cultura	dublă.

rm 40

exCeLenTă rezisTenţă
LA bOLi

COnţinuT ridiCAT
de uLei

TOLerAnţă
LA erbiCide

reCOmAndări TehnOLOGiCe

O atenţie deosebită se va acorda amplasării culturii într-
un asolament raţional de minimum 5-6 ani. respectarea 
acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a preveni 
atacul bolilor specifice produse de sclerotinia sclerotiorum 
şi Phomopsis helianthi precum şi a infestării cu lupoaie.
se recomandă a fi cultivat în toate zonele de cultură a
florii-soarelui din românia, chiar şi în cele infestate cu 
lupoaie rasa e (Orobanche cumana), pe terenuri cu grad 
ridicat de infestare cu buruieni dicotiledonate.

densităţi recomandate:
neirigat: 50-55.000 plante recoltabile/ha
irigat: 55-57.000 plante recoltabile/ha

ATenţie CuLTivATOri !!! 
erbicidul duPont express® 
se va folosi exclusiv în 
solele însămânţate cu 
hibridul Pioneer P64Le11. 
evitaţi confuziile! verficaţi 
dacă sunteţi în posesia 
hibridului P64Le11! Atenţie 
la litera e! veţi avea un 
lan de floarea soarelui fără 
buruieni dicotiledonate, în 
special pălămidă şi corneţi.
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bAnAT bărăGAn dObrOGeA mArAmureŞ
Şi CriŞAnA mOLdOvA munTeniA OLTeniA TrAnsiLvAniA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - P64Le11

Producţie kg/ha Umiditate	%
4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

8.0
8.5 8.7

9.4

6.8 6.7

7.5

5.5



p64le25

rm 43

sFATuri PenTru Fermieri

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid simplu, semitimpuriu cu potenţial
 extraordinar şi stabil de producţie, cu rezistenţă
 la erbicidul Express®.

desCriere mOrFO-FiziOLOGiCă
Talie: medie-înaltă

Foliaj: abundent, de culoare verde închis

Capitul: mediu-mare, jumătate înclinat, bine 
acoperit cu seminţe

sămânţa:	de	mărime	mijlocie,	cu	MMB-ul	61-65	g

Conţinut de ulei:	45-46%

AvAnTAJe
•	 rezistent	la	lupoaie	(Orobanche cumana)
 inclusiv rasa E, tolerant până la rasa G inclusiv
 (Or5 plus system ii).

•	 Toleranţă	mare	la	Phomopsis şi Sclerotinia
	 precum	şi	la	noile	rase	de	mană	(710	şi	714)	cu
 o bună rezistenţă la cădere şi frângere.

•	 Toleranţă	foarte	bună	la	secetă	şi	arşiţă.

•	 Sistem	radicular	foarte	bine	dezvoltat,	cu
 capacitate de explorare foarte ridicată. 

se recomandă a fi cultivat în toate zonele de cultură a
florii-soarelui din românia, chiar şi în cele infestate cu 
lupoaie mai agresive decât rasa e (Orobanche cumana), 
pe terenuri cu grad ridicat de infestare cu buruieni 
dicotiledonate.

densităţi recomandate:
neirigat: 48-50.000 plante recoltabile/ha
irigat: 50-52.000 plante recoltabile/ha

exCeLenTă rezisTenţă
LA bOLi

rAndAmenT
exCeLenT

TOLerAnţă
LA erbiCide

COnţinuT ridiCAT
de uLei

mihai Comşa
sC elion Agro srL
Călăraşi - Judeţul Călăraşi

Folosesc seminţe de floarea soarelui de la Pioneer deoarece am 
garanţia unor hibrizi superiori pe piaţa românească. Anul acesta 
am	avut	hibridul	P64LE25	pe	o	suprafaţă	de	70	ha	la	care	am
avut rezultate neaşteptate de peste 4.100 kg/ha, ceea ce mă 
face să merg în continuare cu hibrizii Pioneer.

reCOmAndări TehnOLOGiCe !!! 
O atenţie deosebită se va acorda amplasării culturii într-un asolament raţional de 
minimum 5-6 ani. respectarea acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a 
preveni atacul bolilor specifice produse de sclerotinia sclerotiorum şi Phomopsis 
helianthi precum şi a infestării cu lupoaie.

ATenţie CuLTivATOri !!! 
erbicidul duPont express® se va folosi exclusiv în solele însămânţate cu hibridul 
Pioneer P64Le25. evitaţi confuziile! verficaţi dacă sunteţi în posesia hibridului P64Le25! 
Atenţie la litera e! veţi avea un lan de floarea soarelui fără buruieni dicotiledonate, în
special pălămidă şi corneţi.
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bAnAT bărăGAn dObrOGeA mArAmureŞ
Şi CriŞAnA mOLdOvA munTeniA OLTeniA TrAnsiLvAniA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - P64Le25

Producţie kg/ha Umiditate	%
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p64le19

ii valter dragnea
Alexandru Odobescu - Judeţul Călăraşi

Dintre	cele	580	ha	pe	care	le	administrez,	100	ha	au	fost	
cultivate cu floarea soarelui, hibridul P64LE19 marca Pioneer. 
Producţia obţinută a fost una foarte bună, 4.300 kg/ha. Voi 
merge în continuare cu genetica firmei Pioneer deoarece sunt 
foarte mulţumit.

ATenţie CuLTivATOri !!! 
erbicidul duPont express® se va folosi exclusiv în solele însămânţate cu hibridul 
Pioneer P64Le19. evitaţi confuziile! verficaţi dacă sunteţi în posesia hibridului P64Le19! 
Atenţie la litera e! veţi avea un lan de floarea soarelui fără buruieni dicotiledonate, în
special pălămidă şi corneţi.

rm 46
CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid simplu, semitimpuriu cu potenţial foarte
 ridicat şi stabil de producţie, cu rezistenţă la
 erbicidul Express®.

desCriere mOrFO-FiziOLOGiCă
Talie: medie

Foliaj: abundent, de culoare verde închis

Capitul: mediu, jumătate înclinat, bine acoperit cu 
seminţe

sămânţa:	de	mărime	mijlocie,	cu	MMB-ul	61-65	g

Conţinut de ulei:	45-46%

AvAnTAJe
•	 Tolerant	la	lupoaie	(Orobanche cumana) rasa E
	 (Or5)	şi	rezistenţă	genetică	la	mană	rasa
	 304,	710,	714.

•	 Tolerant	la	Phomopsis şi Sclerotinia şi o bună
 rezistenţă la cădere şi frângere.

•	 Toleranţă	foarte	bună	la	secetă	şi	arşiţă.

•	 Grad	ridicat	de	autofertilitate	înregistrând
 producţii ridicate în zone cu entomofaună
 polenizatoare mai redusă.

exCeLenTă rezisTenţă
LA bOLi

rAndAmenT
exCeLenT

TOLerAnţă
LA erbiCide

COnţinuT ridiCAT
de uLei

sFATuri PenTru Fermieri

O atenţie deosebită se va acorda amplasării culturii într-
un asolament raţional de minimum 5-6 ani. respectarea 
acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a preveni 
atacul bolilor specifice produse de sclerotinia sclerotiorum 
şi Phomopsis helianthi precum şi a infestării cu lupoaie.
se recomandă a fi cultivat în toate zonele de cultură a
florii-soarelui din românia, chiar şi în cele infestate cu 
lupoaie rasa e (Orobanche cumana), pe terenuri cu grad 
ridicat de infestare cu buruieni dicotiledonate.

densităţi recomandate:
neirigat: 52-55.000 plante recoltabile/ha
irigat: 55-57.000 plante recoltabile/ha

Cel mai cultivat hibrid
din românia
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bAnAT bărăGAn dObrOGeA mArAmureŞ
Şi CriŞAnA mOLdOvA munTeniA OLTeniA TrAnsiLvAniA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - P64Le19

Producţie kg/ha Umiditate	%
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p64le20

rm 46

sFATuri PenTru Fermieri
exCeLenTă rezisTenţă

LA bOLi

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid simplu, semitimpuriu.

•	 Potenţial	foarte	ridicat	şi	stabil	de	producţie,
 cu rezistenţă la erbicidul Express®.

desCriere mOrFO-FiziOLOGiCă
Talie: medie

Foliaj: abundent, de culoare verde închis

Capitul: mediu-mare, semi-pendul, bine acoperit cu 
seminţe

sămânţa:	de	mărime	mijlocie,	cu	MMB-ul	61-65	g

Conţinut de ulei:	44-45%

AvAnTAJe
•	 Hibridul	cu	cea	mai	mare	rezistenţă	la	lupoaie
 (Orobanche cumana) până la rasa G inclusiv
	 (Or7).

•	 rezistenţă	genetică	la	mană	rasa	304,	710,	714.

•	 Tolerant	la	Phomopsis şi Sclerotinia cu bună
 rezistenţă la cădere şi frângere.

•	 Toleranţă	la	secetă	şi	arşiţă.

•	 Grad	ridicat	de	autofertilitate	înregistrând
 producţii ridicate în zone cu entomofaună
 polenizatoare mai redusă.

rAndAmenT
exCeLenT

se recomandă a fi cultivat în toate zonele de cultură a
florii-soarelui din românia, chiar şi în cele infestate cu 
lupoaie (Orobanche cumana), pe terenuri cu grad ridicat
de infestare cu buruieni dicotiledonate.

densităţi recomandate:
neirigat: 52-55.000 plante recoltabile/ha
irigat: 55-57.000 plante recoltabile/ha

TOLerAnţă
LA erbiCide

nicolae neagu
sC Tonami srL
slobozia nouă - Judeţul ialomiţa

Cultiv de mulţi ani hibrizi marca Pioneer, ca atare 
întreaga suprafaţă cultivată cu floarea soarelui a 
revenit hibridului P64LE20 care nu m-a dezamăgit 
niciodată. Cu siguranţă că în anii următori voi mai 
cultiva hibrizi Pioneer.

reCOmAndări TehnOLOGiCe !!! 
O atenţie deosebită se va acorda amplasării culturii într-un asolament raţional de 
minimum 5-6 ani. respectarea acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a 
preveni atacul bolilor specifice produse de sclerotinia sclerotiorum şi Phomopsis 
helianthi precum şi a infestării cu lupoaie.

ATenţie CuLTivATOri !!! 
erbicidul duPont express® se va folosi exclusiv în solele însămânţate cu hibridul 
Pioneer P64Le20. evitaţi confuziile! verficaţi dacă sunteţi în posesia hibridului P64Le20! 
Atenţie la litera e! veţi avea un lan de floarea soarelui fără buruieni dicotiledonate, în
special pălămidă şi corneţi.
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bAnAT bărăGAn dObrOGeA mArAmureŞ
Şi CriŞAnA mOLdOvA munTeniA OLTeniA TrAnsiLvAniA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - P64Le20

Producţie kg/ha Umiditate	%
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p64le99

reCOmAndări TehnOLOGiCe !!! 
O atenţie deosebită se va acorda amplasării culturii într-un asolament raţional de 
minimum 5-6 ani. respectarea acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a 
preveni atacul bolilor specifice produse de sclerotinia sclerotiorum şi Phomopsis 
helianthi precum şi a infestării cu lupoaie.

ATenţie CuLTivATOri !!! 
erbicidul duPont express® se va folosi exclusiv în solele însămânţate cu hibridul 
Pioneer P64Le99. evitaţi confuziile! verficaţi dacă sunteţi în posesia hibridului P64Le99! 
Atenţie la litera e! veţi avea un lan de floarea soarelui fără buruieni dicotiledonate, în
special pălămidă şi corneţi.

rm 48

exCeLenTă rezisTenţă
LA bOLi

rAndAmenT
exCeLenT

TOLerAnţă
LA erbiCide

COnţinuT ridiCAT
de uLei

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid simplu, semitimpuriu cu potenţial foarte
 ridicat şi stabil de producţie cu rezistenţă la
 erbicidul Express®.

•	 O	bună	plasticitate	şi	adaptabilitate.

desCriere mOrFO-FiziOLOGiCă
Talie: medie, foarte robust, bune caractere 
agronomice

Foliaj: abundent, de culoare verde închis

Capitul: mediu-mare, bine acoperit cu seminţe

sămânţa:	de	mărime	mijlocie,	cu	MMB-ul	61-65	g

AvAnTAJe
•	 rezistent	la	lupoaie	(Orobanche cumana)
 inclusiv rasa E, tolerant până la rasa G inclusiv
 (Or5 plus system ii).

•	 Toleranţă	mare	la	Phomopsis şi Sclerotinia atât
 pe tulpină cât şi pe calatidiu precum şi la noile
	 rase	de	mană	(714),	cu	o	bună	rezistenţă	la
 cădere şi frângere, toleranţă foarte bună la
 secetă şi arşiţă.

•	 Grad	ridicat	de	autofertilitate	şi	sistem	radicular
 foarte bine dezvoltat, cu capacitate de
 explorare foarte ridicată.

sFATuri PenTru Fermieri

se recomandă a fi cultivat în toate zonele de cultură a
florii-soarelui din românia, chiar şi în cele infestate cu 
lupoaie mai agresive decât rasa e (Orobanche cumana), 
pe terenuri cu grad ridicat de infestare cu buruieni 
dicotiledonate.

densităţi recomandate:
neirigat: 50-55.000 plante recoltabile/ha
irigat: 55-57.000 plante recoltabile/ha
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bAnAT bărăGAn dObrOGeA mArAmureŞ
Şi CriŞAnA mOLdOvA munTeniA OLTeniA TrAnsiLvAniA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - P64Le99

Producţie kg/ha Umiditate	%
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pr64h42

rm 44

sFATuri PenTru Fermieri

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 PR64H42 este un hibrid simplu semitimpuriu.

•	 rezistenţă	la	erbicidul	Express®.

•	 Conţinut	ridicat	de	acid	oleic	(>	90%).

desCriere mOrFO-FiziOLOGiCă
Talie: medie

Foliaj: bogat, de culoare verde închis

Capitul: mijlociu, înclinat, bine acoperit cu 
seminţe, uşor convex

sămânţa:	are	MMB	cuprinsă	între	60	şi	65	g
şi MHL 38-40 kg/hl

AvAnTAJe
•	 Potenţial	ridicat	de	producţie	în	condiţiile
 aplicării unei tehnologii intensive.

•	 Toleranţă	faţă	de	atacul	de	Sclerotinia pe
 capitul şi de Phomopsis.

•	 Toleranţă	faţă	de	rasele	de	mană	(Plasmopara
 helianthi)	304,	710.

•	 Tolerant	la	Lupoaie	(Orobanche cumana) rasa E.

•	 Grad	ridicat	de	autofertilitate.

Asigurarea unei distanţe de izolare de 500 de metri faţă 
de altă solă cultivată cu floarea soarelui este necesară în 
vederea obţinerii conţinutului de acid oleic de peste 90%.

densităţi recomandate:
neirigat: 50-55.000 plante recoltabile/ha
irigat: 55-57.000 plante recoltabile/ha

exCeLenTă rezisTenţă
LA bOLi

rAndAmenT
exCeLenT

TOLerAnţă
LA erbiCide

COnţinuT ridiCAT
de uLei

reCOmAndări TehnOLOGiCe !!! 
O atenţie deosebită se va acorda amplasării culturii într-un asolament raţional de 
minimum 5-6 ani. respectarea acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a 
preveni atacul bolilor specifice produse de sclerotinia sclerotiorum şi Phomopsis 
helianthi precum şi a infestării cu lupoaie.

high Oleic
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bAnAT mArAmureŞ Şi CriŞAnA

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - Pr64h42

Producţie kg/ha Umiditate	%
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sFATuri PenTru Fermieri

p64he39

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid simplu, semitimpuriu.

•	 Potenţial	extraordinar	şi	stabil	de	producţie,	cu
 rezistenţă la erbicidul Express®.

desCriere mOrFO-FiziOLOGiCă
Talie: medie-înaltă

Foliaj: abundent, de culoare verde închis

Capitul: mediu-mare, jumătate înclinat, bine 
acoperit cu seminţe

sămânţa:	de	mărime	mijlocie,	cu	MMB-ul	61-65	g

Conţinut de ulei:	45-46%

AvAnTAJe
•	 Potenţial	ridicat	de	producţie	pentru
 germoplasma de tip HO în condiţiile aplicării
 unei tehnologii intensive.

•	 rezistenţă	faţă	de	atacul	de	Sclerotinia pe
 capitul şi la toate rasele de mană (Plasmopara
 helianthi) existente în România.

•	 Grad	ridicat	de	autofertilitate.

•	 Toleranţă	faţă	de	parazitul	lupoaie	rasa	E
 (Orobanche cumana)	(Or5).

Asigurarea unei distanţe de izolare de 500 de metri faţă 
de altă solă cultivată cu floarea soarelui este necesară în 
vederea obţinerii conţinutului de acid oleic de peste 90%.
se recomandă a fi cultivat în toate zonele de cultură a
florii-soarelui din românia, chiar şi în cele infestate cu 
lupoaie rasa e.

densităţi recomandate:
neirigat: 50-55.000 plante recoltabile/ha
irigat: 55-57.000 plante recoltabile/ha

reCOmAndări TehnOLOGiCe !!! 
O atenţie deosebită se va acorda amplasării culturii într-un asolament raţional de 
minimum 5-6 ani. respectarea acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a 
preveni atacul bolilor specifice produse de sclerotinia sclerotiorum şi Phomopsis 
helianthi precum şi a infestării cu lupoaie.

rm 43

exCeLenTă rezisTenţă
LA bOLi

rAndAmenT
exCeLenT

TOLerAnţă
LA erbiCide

COnţinuT ridiCAT
de uLei

high Oleic
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bAnAT mArAmureŞ Şi CriŞAnA munTeniA bărăGAn

PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - P64he39

Producţie kg/ha Umiditate	%
3.900

3.850

3.800

3.750

3.700

3.650

3.600

3.550

3.500

3.450

12

10

8

6

4

2

0

6.0

9.8

5.4

7.3



TehnOLOGiA CLeArFieLd® - sisTemuL de PrOduCţie
PenTru FLOAreA sOAreLui

Ce esTe sisTemuL de PrOduCţie CLeArFieLd® ?
Sistemul de producţie Clearfield® utilizează o combinaţie de genetică superioară - hibrizi 
adaptaţi la condiţiile locale de mediu - cu erbicidul Pulsar®, uşor de aplicat, pentru 
a furniza cele mai bune soluţii integrate pentru nevoile producţiei vegetale. Erbicidul 
Pulsar® asigură controlul postemergent pe scară largă al buruienilor, inclusiv Orobanche 
spp. - lupoaia, pe parcursul întregului sezon, printr-o singură aplicare. Fermierii şi 
partenerii acestora din lanţul de distribuţie pot, astfel, să îşi optimizeze timpul, eforturile 
şi resursele pentru a realiza potenţialul maxim de producţie. Prin aceasta, sistemul de 
producţie Clearfield® răspunde celor mai importante cerinţe ale fermierilor.

beneFiCiiLe sisTemuLui de PrOduCţie CLeArFieLd®

•	 Gamă	variată	de	hibrizi	performanţi	şi	stabili	genetic	pentru	un	bun	management
 al riscului.

•	 Erbicidul	Pulsar® - soluţie completă împotriva buruienilor si a tuturor raselor de
 Orobanche - o singură aplicare.

•	 Fără	probleme	în	rotaţia	culturilor	(cu	condiţia	respectării	intervalului	de	semănat
 menţionat în recomandările de utilizare a produsului).

•	 Eficienţă	dovedită	în	românia	cu	producţii	mari	şi	profituri	considerabile	pentru
 fermieri.

PuLsAr®

Pulsar® este primul erbicid selectiv cu aplicare postemergentă, cu spectru larg de control 
al buruienilor, utilizat în sistemul Clearfield®, prin care se combate o gamă variată de 
buruieni, atât unele dicotiledonate, cât si monocotiledonate.

Pulsar® utilizat în sistemul de producţie Clearfield® asigură:
•	 Toleranţă	garantată	pentru	cultură,	fără	probleme	în	rotaţie;
•	 Soluţie	completă	împotriva	buruienilor	(inclusiv	a	celor	dificile:	Sorghum, Cirsium,
 Xanthium, Setaria) printr-o singură aplicare;

•	 Teren	fără	buruieni	până	la	recoltare;
•	 Combate	Orobanche	(toate	rasele,	inclusiv	rasele	nou	aparute)	în	zonele	cu
 probleme;
•	 Combaterea	postemergentă	unică	şi	eficientă	a	buruienilor	chiar	şi	în	condiţii	de
 uscăciune;
•	 Siguranţă	deplină	pentru	culturile	cu	hibrizii	Clearfield® de floarea soarelui.

Erbicidul Pulsar® pătrunde în frunzele plantelor trecând prin cuticula cerată şi porii 
(stomatele) de pe suprafaţa frunzei. Erbicidul pătrunde şi prin rădăcini, odată cu apa 
absorbită din sol. Odată ajuns în rădăcină, Pulsar® este translocat în zonele de creştere 
ale rădăcinilor şi tulpinilor. Pulsar® se aplică în doză de 1.2 l/ha, în postemergenţă 
timpurie, când plantele de floarea soarelui au între 4 şi 8 frunze adevărate (14-18 pe 
scara BBCH). Erbicidul se foloseşte numai la hibrizi de floarea soarelui de tip Clearfield®, 
toleranţi la Pulsar®.

Combaterea optimă a buruienilor are loc în perioada de postemergenţă timpurie. Deşi 
speciile de buruieni foarte sensibile pot fi controlate şi într-un stadiu mai avansat, 
se recomandă combaterea buruienilor înainte ca acestea să diminueze potenţialul 
de producţie. În cazul în care se urmăreşte controlul lupoaiei aplicarea erbicidului nu 
trebuie făcută înainte de apariţia frunzelor 6-8 la planta gazdă (stadiul BBCH 16-18). 
Prin combinarea noului sistem de producţie Clearfield® cu utilizarea hibrizilor de floarea 
soarelui rezistenţi la Orobanche, se rezolvă eficient problema combaterii parazitului, 
cu efecte îndelungate. Ciclul de viaţă al genelor de rezistenţă de la floarea soarelui 
se prelungeşte, contribuind totodată la împiedicarea apariţiei rezistenţei buruienilor la 
erbicide.
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rm 46

sFATuri PenTru Fermieri

p64lc53

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Hibrid simplu, semitimpuriu cu potenţial bun de
 producţie şi toleranţă ridicată la secetă.

desCriere mOrFO-FiziOLOGiCă
Talie: medie-înaltă

Foliaj: abundent, de culoare verde închis

Capitul: mediu, jumătate înclinat, bine acoperit cu 
seminţe

sămânţa:	de	mărime	mijlocie,	cu	MMB-ul	55-60	g	
şi MHL 40-41 kg/hl

Conţinut de ulei:	46-48%

AvAnTAJe
•	 rezistenţă	genetică	la	Lupoaie	(Orobanche
 cumana) până la rasa G inclusiv şi la mană rasa
	 304,	710,	714	(Or7).

•	 Toleranţă	bună	la	Sclerotinia şi Phomopsis.

•	 Grad	ridicat	de	autofertilitate	înregistrând
 producţii ridicate în zone cu entomofaună
 polenizatoare mai redusă.

se recomandă a fi cultivat în zonele de cultură a
florii-soarelui din românia, în care gradul de infestare cu 
lupoaie este peste rasa e (Orobanche cumana), pe terenuri 
cu grad ridicat de infestare cu buruieni dicotiledonate.

densităţi recomandate:
neirigat: 50-52.000 plante recoltabile/ha
irigat: 52-55.000 plante recoltabile/ha

exCeLenTă rezisTenţă
LA bOLi

rAndAmenT
exCeLenT

TOLerAnţă
LA erbiCide

COnţinuT ridiCAT
de uLei

reCOmAndări TehnOLOGiCe !!! 
O atenţie deosebită se va acorda amplasării culturii într-un asolament raţional de 
minimum 5-6 ani. respectarea acestei verigi tehnologice este obligatorie pentru a 
preveni atacul bolilor specifice produse de sclerotinia sclerotiorum şi Phomopsis 
helianthi precum şi a infestării cu lupoaie.

Gheorghe Tirpe
sC Patrol service srL
biharia - Judeţul bihor

În fermele societăţii cultivăm hibrizii Pioneer de floarea
soarelui şi porumb de multă vreme. Anul acesta a fost unul
de	excepţie	pentru	hibridul	Pr64LE25	unde	producţiile	au	ajuns	
să	depăşească	chiar	şi	3.800	kg/ha.	Hibridul	P64LC53	nu	a	fost	
mai	prejos,	înregistrând	producţii	medii	de	3.500	kg/ha.
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PerFOrmAnţe de PrOduCţie 2013 - P64LC53
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4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

12

10

8

6

4

2

0

8.5 8.2 8.1 8.0

9.9

8.9 8.9

6.6



PrinCiPALeLe CArACTerisTiCi mOrFOLOGiCe Şi ÎnsuŞiri FiziOLOGiCe ALe 
hibriziLOr de FLOAreA sOAreLui mArCA PiOneer®

hibrid rm
LinOLeiC/

hiGh OLeiC
rezisTenţA
LA mAnă

rezisTenţA
LA LuPOAie

PrOTeCţie
OFeriTă de
sisTem ii

COnţinuT
În uLei

rezisTenţA LA CădereA 
din rădăCină

rezisTenţA
LA PhOmA

rezisTenţA
LA sCLerOTiniA

rezisTenţA
LA seCeTă

PrOduCţie

Pr64F50 43 L 304, 710 e (Or5) nu foarte bun foarte bună foarte bună bună foarte bună excelentă

P63LL06 41 L 304, 710 e (Or5) nu foarte bun foarte bună foarte bună bună foarte bună foarte bună

Pr64A89 48 L 304 e (Or5) nu foarte bun foarte bună bună bună foarte bună excelentă

P64Le19 46 L 304, 710 ,714 e (Or5) nu foarte bun foarte bună foarte bună bună excelentă excelentă

P64Le20 46 L 304, 710 ,714 G (Or7) nu foarte bun foarte bună bună bună foarte bună excelentă

P64Le25 43 L 304, 710 ,714 e (Or5) sysTem ii foarte bun foarte bună foarte bună foarte bună foarte bună excelentă

P64Le11 40 L 304, 710 e (Or5) nu foarte bun foarte bună foarte bună foarte bună foarte bună excelentă

P63Le75 38 L 714 e (Or5) sysTem ii foarte bun foarte bună bună bună foarte bună excelentă

P64Le99 48 L 714 e (Or5) sysTem ii bun foarte bună foarte bună foarte bună foarte bună excelentă

P64LC53 46 L 304, 710 ,714 G (Or7) nu foarte bun foarte bună satisfăcătoare bună bună foarte bună

Pr64h42 44 h 304, 710 e (Or5) nu bun bună bună foarte bună bună bună

P64he39 43 h 304, 710 ,714 e (Or5) nu foarte bun foarte bună foarte bună foarte bună foarte bună excelentă

LeGendă

L - linoleic Or5	-	rezistenţă	la	Lupoaie	inclusiv	rasa	E

H - high oleic Or7	-	rezistenţă la Lupoaie inclusiv rasa G 

LE - rezistenţă la Express® Sistem	II	-	rezistenţă	la	Lupoaie	până	la	rasa	E	+	toleranţă	inclusiv	rasa	G

LC - rezistenţă la Pulsar®
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OPinii ALe FermieriLOr

89

PeTre dObre
sC inTerTurisT srL
băiLeŞTi, Jud. dOLJ

Cultiv cu încredere de mai mulţi 

ani, atât la floarea soarelui cât 

şi la porumb, numai hibrizi 

marca Pioneer deoarece, prin foarte buna lor 

toleranţă la secetă şi arşiţă, îmi asigură producţii 

excepţionale în această zonă în care seceta îşi 

pune amprenta an de an. Recomand cu tărie 

hibrizii de floarea soarelui şi porumb marca 

Pioneer tuturor fermierilor care doresc să obţină 

performanţe.

P.F. ŞerbAn mAriAn
vinTiLeAnCA
JudeţuL buzău

Cultiv hibrizi Pioneer de foarte 

mult timp, genetica Pioneer 

mi-a comfirmat încredere 

an de an. Sunt mulţumit de stabilitatea 

producţiilor la hibrizii de porumb cât şi la cei 

de floarea soarelui. În anul agricol 2013 am 

încercat	 hibidul	 de	 floarea	 soarelui	 P64LE25	

cu o capacitate de producţie foarte mare. Şi 

pe viitor voi opta să cultiv hibizi de porumb şi 

floarea soarelui Pioneer deoarece este un 

partener de nădejde.

mAriAnA biCAn
CheGLeviCi, JudeţuL TimiŞ

Fac parte dintre fermierii 
mijlocii. Aleg doar hibrizi de 
calitate superioară, cum sunt 
hibrizii de la Pioneer.

La cultura de porumb sunt tentată să aleg 
întotdeauna hibrizii noi de la Pioneer. La floarea 
soarelui de peste 10 ani cultiv de la Pioneer 
hibrizii timpurii, unul dintre aceşti hibrizi este 
PR63A90, care este un hibrid extraordinar de 
bun, pe care îl şi recomand pentru zona noastră. 
Sunt extrem de mulţumită de hibrizii Pioneer şi 
continui cu ei cu încredere. Pioneer Nr 1. Recoltă 
garantată pentru fermieri!

ii AndreiA mădăLinA sAsu
inG. Andrei dOru sAsu
medGidiA, Jud. COnsTAnţA

În 2013 am cultivat pentru 

prima	 dată	 hibridul	 P64LC53	

pe suprafaţă de 20 ha şi am 

obţinut o producţie medie de 2.600 kg la hectar. 

Hibridul s-a comportat excepţional de la răsărire 

şi până la maturitatea fiziologică, fertilizarea a 

fost făcută cu doze moderate de îngrăşăminte. 

Pe tot parcursul de vegetaţie, hibridul a fost 

uniform în cultură. Anul viitor îl voi cultiva pe 

suprafaţă mai mare.

Liviu GeOrGesCu
sC AGrisOL srL
LehLiu GAră, Jud. CăLărAŞi

Din cele 1.900 hectare, în anul 

acesta am avut alocat pentru 

cultura de floarea soarelui 

210 hectare, din care o mare parte semănată 

cu	 hibrizi	 Pioneer.	 Hibrizii	 P64LE20,	 P64LE25	

împreună cu tehnologia Express au avut un 

randament peste aşteptări, cu o producţie 

de	 peste	 3.500	 kg/ha.	 Voi	 continua	 cu 

profesioniştii!

zOLTAn szAbO
sA Pădureni
ChiŞineu CriŞ, Jud. ArAd

Unitatea	 noastră	 lucreză	 720	

hectare, din care 90 ha au fost 

destinate culturii de floarea 

soarelui. Am optat anul acesta pentru hibrizii 

P64LE19 şi P64LE20 de la Pioneer. În condiţiile 

acestui an, la finalul recoltatului aştept o 

producţie	de	2.700	kg/ha.	Voi	continua	să	cultiv	

hibrizii de floarea soarelui de la Pioneer, mergând 

pe tehnologia Express deoarece este eficientă 

şi mai economică.



OPinii ALe FermieriLOr

90

dOru rOTAru
sC AdOr COns srL
bOrdei verde, Jud. brăiLA

Ferma noastră se afla în zona 

de infestare cu Orobanche, 

parazit a cărui agresivitate se 

măreşte an de an. Faptul că anual în ultimii cinci 

ani, am  organizat loturi demonstrative cu 10-

15	 hibrizi	 Pioneer,	 ne	 ajută	 în	 alegerea	 pentru	

cultivare, a hibrizilor cu rezistenţă la rasa şi 

agresivitatea locală a lupoaiei şi cele mai bune 

producţii. Anul acesta am obţinut rezultate foarte 

bune	la	hibridul		P64LE25,	care,	în	plus,		a	rezistat	

foarte bine la rasa E de Orobanche semnalată în 

zona noastră.

iOAn miC
sC sAvA zOOTehniC
hOriA, Jud. COnsTAnţA

2013 este primul an în care 

am	cultivat	hibridul	Pr64LC53	

pe	 o	 suprafaţă	 de	 15	 hectare	

şi am obţinut o producţie medie de 2.460 kg. 

Este un hibrid care se pretează la semănatul 

foarte timpuriu, la noi în fermă a fost semănat 

pe	data	de	27	Martie.	În	perioada	de	vegetaţie,	

hibridul s-a comportat foarte bine, deşi în lunile 

Aprilie - Mai a fost secetă când planta avea 

30-40 cm înălţime şi era în plină creştere. Hibridul 

a răspuns foarte bine la aplicarea erbicidului 

pe bază de Imazamox (Pulsar), neavând stres din 

acest punct de vedere.

bebe diACOnesCu
sC dumAGAz srL
seACA de Pădure, Jud. dOLJ

Hibridul P64LE19 cultivat pe 

150	 hectare	 în	 condiţiile	 unor	

soluri cu fertilitate scăzută 

(Humus	<1,5%)	şi	a	condiţiilor	mai	puţin	prielnice	

din acest an, respectiv o primăvară rece şi 

umedă urmată de o vară excesiv de secetoasă, 

a	asigurat	2.500	kg/ha,	remarcându-se	vigoarea	

plantelor la pornirea în vegetaţie şi rezistenţa 

la secetă şi arşiţa din timpul verii, când floarea 

se află la formarea şi umplerea seminţelor. Drept 

urmare, am căpătat şi mai multă încredere în 

hibrizii marca Pioneer.

niCOLAe siTAru
sC eLsiT COm srL
CiOChinA, Jud. iALOmiţA

Este primul an în care 

cultiv	 hibridul	 P64LE25	 şi	

sunt mulţumit de producţia 

obţinută, 3.800 kg/ha pe o suprafaţă de 

70	 hectare.	 Consider	 că	 este	 vârful	 gamei	 de	

hibrizi Express şi îl voi cultiva cu siguranţă şi 

anul viitor.

biţă rACmAn
sC rACmAn srL
hidivOAiA, Jud. GiurGiu

Folosesc an de an hibrizii 

companiei Pioneer la porumb, 

floarea soarelui şi rapiţă. 

Anul	 acesta	 am	 cultivat	 150	 hectare	 cu	 floarea	

soarelui P64LE19, producţia rezultată fiind 

de	 4.087	 kg/ha,	 în	 condiţiile	 aplicării	 unei 

tehnologii corespunzătoare.

niCuLAe COsTinesCu
sC viCOsT srL
COsTeŞTi, Jud. ArGeŞ

Anual cultiv hibrizii Pioneer 

de floarea soarelui şi porumb 

şi am avut rezultate foarte 

bune. În anul 2013 am cultivat 220 ha de floarea 

soarelui	 cu	 hibrizii	 Pr64F50	 şi	 Pr64A89	 şi	 am	

obţinut o medie de 3.000 kg/ha chiar dacă am 

întârziat semănatul după 20 aprilie.



OPinii ALe FermieriLOr
iuLiCA iOrGA
sC AGrO TOTAL srL
COPăCeni, Jud. GiurGiu

Societatea noastră cultivă 

suprafaţa de 2.300 ha, din 

care în primăvară am cultivat 

cu floarea soarelui 400 ha din hibrizii P64LE19, 

P64LE20	 şi	 P64LE25.	 Hibridul	 care	 a	 obţinut	

cea	 mai	 mare	 producţie	 a	 fost	 P64LE25-4.200 

kg/ha,	urmat	de	ceilalţi	doi	cu	producţii	de	3.850	

kg/ha. De asemenea, am avut în cultură 400 ha 

cu rapiţă cu hibrizi ai companiei Pioneer, media 

producţiilor obţinute a fost de 3.800-4.200 

kg/ha, producţii record pentru zona noastră.

LiA neGrei
sC AGr mănăŞTureAnA
JudeţuL ArAd

An de an folosim cu încredere 

hibrizii de floarea soarelui 

şi porumb Pioneer având 

rezultate destule de bune chiar şi în condiţii 

destul de grele. La floarea soarelui am cultivat 

hibrizii	 LE19	 şi	 LE25	pe	o	 suprafaţă	de	 150	de	

hectare, având o toleranţă foarte bună la secetă 

şi arşiţă. Vom cultiva şi pe viitor hibrizii de 

floarea soarelui şi porumb Pioneer, deoarece 

aceştia au fost la înălţime an de an.

TOmA siCu
sC CLAudiu & rALuCA srL
bisTreţ, Jud. dOLJ

An de an, hibrizii Pioneer de 

floarea soarelui şi porumb 

ocupă întreaga suprafaţă 

alocată culturilor prăşitoare din ferma pe care o 

conduc. Deşi condiţiile anului 2013 au fost mai 

puţin prielnice florii-soarelui datorită secetei 

din lunile Iulie-August, când cultura se află la 

umplerea seminţelor, am obţinut cu hibridul 

P64LE19 o producţie de peste 3.000 kg/ha, pe 

fondul unei fertilizări moderate.

FLOrin neGriLă
sC AGrOsPiC srL
bAbiCiu, Jud. OLT

Lucrez	935	ha,	iar	anul	acesta	

am cultivat hibrizii de floarea 

soarelui	 P64LE19	 şi	 P64LE25	

pe	o	suprafaţă	de	150	ha.	Ambii	m-au	mulţumit,	

prin constanta şi stabilitatea acestora şi nu în 

ultimul rând, prin performanţele de producţie 

pe care le realizează. Recomand cu încredere 

tehnologia Express, cea mai performantă în ceea 

ce priveşte combaterea buruienilor problemă din 

cultura de floarea soarelui, în special Xantium 

ssp şi Cirsium arvense.

ALexAndru mOdOrAn
sC new PresT srL
ChiChineţu, Jud. brăiLA

Sunt adeptul hibrizilor de 

floarea soarelui Pioneer de 

când aceştia au intrat pe piaţă. 

Am cultivat la început hibrizii convenţionali, iar 

de când a apărut tehnologia Express® Sun în 

România, hibrizii Pioneer rezistenţi la Express 

nu mi-au lipsit din fermă. Anul acesta am avut 

în	 cultură	 pe	 50	 ha	 hibridul	 P64LE25,	 cu	 o	

producţie medie de 3.200 kg/ha. Cu siguranţă, 

în	 2014	 ponderea	 lui	 P64LE25	 va	 creşte	 la	

mine în fermă întrucât am fost foarte mulţumit 

de producţie, plus avantajul că rezolvă foarte 

bine controlul buruienilor dicotiledonate prin 

aplicarea erbicidului Express. Hibrizii de floarea 

soarelui Pioneer mi-au reconfirmat anul acesta că 

sunt cei mai stabili productiv hibrizi din piaţă la 

momentul actual.

birOL seiT AmeT
sC bOss imPOrT exPOrT srL
PeŞTerA, Jud. COnsTAnţA

De 2 ani de zile cultiv hibridul 

PR64LE20. Este un hibrid 

cu rezistenţă la lupoaie 

(Orobanche cumana), producţia medie la hectar 

a	fost	de	2.700	kg.
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COnsTAnTin sCArLAT
sC AGrAL mixT sA
AndrieŞeni, Jud. iAŞi

Rezultatele obţinute în loturile 

demonstrative pe care le 

înfiinţez an de an, m-au 

determinat ca în acest an să cultiv hibrizii de 

floarea	soarelui	Pr64F50,	unde,	pe	o	suprafaţă	

de 100 hectare am obţinut o producţie medie de 

4.100	kg	/ha	şi	P64LE25,	la	care,	pe	o	suprafaţă	

de 100 hectare am obţinut o producţie medie 

de 4.200 kg/ha. Îmi plac aceşti hibrizi datorită 

calităţilor lor deosebite privind toleranţa la 

secetă şi arşiţă, potenţialul de producţie, 

precocitatea, dar şi buna toleranţă la boli 

precum Phomopsis şi Sclerotinia.

FLOrin CiurdAriu
sC dedumAF srL
LeŞ, Jud. bihOr

De când am început să fac 

agricultură, genetica Pioneer 

este prezentă în ferma mea.

De-a lungul anilor, comparând cu alţi hibrizi de 

altă provenienţă genetică, pot afirma că Pioneer 

va rămâne prima în alegerea mea. Din suprafaţa 

cultivată	cu	porumb	aproximativ	60%	reprezintă	

marca de porumb Pioneer. Îmi păstrez sau chiar 

voi	creşte	în	viitor	cu	cca.	10-15%	din	suprafaţa	

cultivată cu porumb datorită garanţiei realizării 

unor producţii mulţumitoare, având în vedere 

stabilitatea genetică foarte bună a hibrizilor în 

decursul aniilor.

AdriAn munTeAnu
sC bAzO srL
bAzO, Jud. TimiŞ

La floarea soarelui am reuşit 

în anul 2013 să depăşesc 

3 tone/ha cu hibridul P64LE19 

pe care l-am ales în urma cultivării unor loturi 

experimentale. În concluzie vă recomand să 

încercaţi cu maximă încredere hibrizii de floarea 

soarelui Pioneer care, după părerea mea, sunt cei 

mai productivi.

COsmin miCu
sC PrOCereAL AGrOsAn srL
mănăŞTur, Jud. ArAd

Anul acesta am cultivat hibrizii 

LE19,	 LE20	 şi	 LE25	de	 floarea	

soarelui pe o suprafaţă de 

200 ha având o producţie de 3.800 kg/ha. Sunt 

mulţumit de hibrizii Pioneer, având în vedere 

anul destul de greu pe care l-am avut şi de 

aceea recomand cu încredere aceste produse şi 

altor fermieri.

ii dumiTru CiPriAn
Însurăţei
JudeţuL brăiLA

În fiecare an organizez loturi 

demonstrative de porumb şi 

floarea soarelui pentru firma

Pioneer. Anul trecut hibridul de floarea soarelui 

P64LE25	s-a	detaşat	 în	aceste	 loturi,	 în	primul	 rând	

în perioada de vegetaţie, vizibil fiind cel mai viguros 

hibrid, iar în al doilea rând, şi cel mai important spun 

eu, din punct de vedere al producţiei realizate, fapt 

ce	m-a	determinat	 să-l	 cultiv	anul	acesta	pe	50	ha.	

Producţia realizată în 2013 a fost una deosebită, 

media	situându-se	în	jurul	a	3.500	kg/ha.	Hibrizii	de	

floarea soarelui Pioneer au fost şi vor rămâne prima 

opţiune pentru mine, întrucât de fiecare dată când i-am 

cultivat, aceştia mi-au răsplătit încrederea acordată.

TeOdOr vLAnTe
ii vLAnTe TeOdOr
sudiţi, Jud. iALOmiţA

În anul agricol 2013 am cultivat 

suprafaţa de 200 ha numai 

cu hibridul P64LE20 obţinând 

o	 producţie	 de	 3500kg/ha.	 Sunt	 mulţumit	 de	

genetica Pioneer iar în anii ce urmează voi 

creşte suprafaţa cu hibrizii Pioneer.
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iOn sGAibă
sC siC PAn srL
unireA, Jud. dOLJ

Societatea noastră cultivă în 

fiecare an suprafeţe importante 

de floarea soarelui şi porumb. 

Peste	70%	din	suprafeţe	sunt	cultivate	cu	hibrizi	

marca Pioneer deoarece aceştia sunt hibrizi care 

an de an ne aduc satisfacţii prin remarcabila 

lor productivitate, chiar şi în condiţii climatice 

deosebite şi mă refer la lipsa precipitaţiilor.

mădăLin vAsiLAChe
sC AGrOdOri srL
CiŞmeLe, Jud. GALAţi

În ultimii 3 ani societatea 

noastră cultivă aproximativ 

200 hectare floarea soarelui, 

suprafaţă semănată exclusiv cu P64LE20, cu 

producţie	medie	de	peste	2.500	kg/ha	în	fiecare	

an. Nu am avut probleme cu Orobanche, în 

Judeţul Galaţi, aceasta a depăşit rasa E.

niCOLeTA iAnCu
ii iAnCu GiGeL
iAnCA, Jud. brăiLA

Pentru al doilea an consecutiv 

am cultivat cu rezultate foarte 

bune	 hibridul	 P64LE25.	 Deşi	

la sfârşitul lui Iunie - începutul lui Iulie am avut 

în zona furtună, ploi torenţiale şi grindină, am 

obţinut la recoltare 3.2 tone/hectar şi suntem 

convinşi că, fără calamităţi, am fi obţinut peste 

4 tone/hectar.

mAriAn PredA
sC sOrmAr AderP srL
dăieni, Jud. TuLCeA

Am cultivat 200 hectare 

cu hibridul P64LE20 şi în 

condiţii de baltă am obţinut 

3.200	kg/ha,	 iar	 la	 terasă	2.500	kg/ha.	Nu	este 

un hibrid nou pentru noi, l-am mai cultivat şi 

anul trecut când a fost un an deosebit din punct 

de vedere climatic şi atunci ca şi acum, a dovedit 

că are potenţial.

mAriAn POPA
sC POLirOm PrOd srL
sCurTu mAre, Jud. TeLeOrmAn

Avem o veche colaborare 

cu firma Pioneer, rezultatele 

de producţie din anul 2013 

fiind foarte bune. Am obţinut la hibridul de 

floarea soarelui P64LE19 o producţie medie de 

3.500	kg/ha,	hibrid	cu	o	pondere	foarte	mare	în	

suprafaţa de floarea soarelui a societăţii.

mAriAn sPânu
ii sPânu mAriAn
GiurGeni, Jud. iALOmiţA

Anul acesta am cultivat o 

suprafaţă de 100 hectare 

floarea soarelui, împărţită 

între	 hibrizii	 P64LE20	 şi	 P64LE25	 producţia	

fiind de peste 2.600kg/ha având în vedere 

condiţiile climatice din zona noastră. Sunt foarte 

mulţumit de randamentul hibrizilor Pioneer pe 

care o să-i mai cultiv mulţi ani de aici încolo.



Andrei szAbO zAGOni
ii nAGy szverCzes renATe
PeCiCA, Jud. ArAd

Unitatea	 noastră	 lucrează	 500	

hectare, din care 100 hectare, 

au fost cu floarea soarelui. 

Am ales anul acesta pe lângă hibridul P64LE19 

să mai cultiv şi alt hibrid Pioneer, cum ar fi 

P64LE11. În condiţiile de anul acesta la hibrizii 

Pioneer am obţinut o producţie de 3.200 kg/ha. 

Voi continua şi la anul să cultiv hibrizi Pioneer.

AureL măLAiA
sC rOAGriGesT srL
iAnCA, Jud. brăiLA

An de an cultivăm hibrizii 

tehnologiei Express® Sun cu 

rezultate foarte bune. În acest 

an,	 am	 cultivat	 hibrizii	 P64LE25	 şi	 P64LE20,	

producţia	 de	 3.500	 kg/ha	 fiind	 obţinută	 la	

P64LE25,	 iar	 media	 totală	 pe	 unitate	 fiind	 de	

3.100 kg/ha.

mAriAn TurCOiAnu
sC TumuLT srL
PeCeneAGA, Jud. TuLCeA

Anul acesta am cultivat 

220 hectare de floarea 

soarelui cu hibridul P64LE20. 

Am obţinut rezultate foarte bune atât la baltă, 

3.800	kg/ha,	cât	şi	la	terasă,	peste	2.500	kg/ha. 

Nu este nici primul an de când îl cultiv, şi cu 

siguranţă nici ultimul.

AdineL burCesCu
sC Adi Ceres srL
GiurGiu, Jud. GiurGiu

Administrez o suprafaţă de 

660 hectare, din care în 

primăvara anului 2013 am 

cultivat 168 hectare cu floarea soarelui. La 

hibridul convenţional P63LL06, producţia 

obţinută a fost de 4.200 kg/ha, iar la P64LE19 

cu tehnologia Express producţia a fost de 

3.800 kg/ha.

mArCeL vArGA
sC rânduniCA PresT srL
Andrid, Jud. sATu mAre

Folosim de mulţi ani şi cu 

pondere mare hibrizii Pioneer 

care întotdeauna ne-au dat 

satisfacţii. Voi continua şi în anii următori să 

cultiv hibrizii Pioneer, pentru că numai 

împreună cu aceşti hibrizi voi obţine cele mai 

bune rezultate.

OPinii ALe FermieriLOr
niCOLAe bArbu
sC bArbu & viCky srL
sCânTeiA, Jud. iALOmiţA

Cu firma Pioneer avem un 

parteneriat ce datează de 

mulţi ani. Având convingerea 

că performanţele productive ale hibrizilor de 

porumb şi floarea soarelui sunt greu de egalat, 

intenţionăm să menţinem acest parteneriat. 

Aveţi încredere în compania Pioneer dacă vreţi 

agricultură la un nivel superior!
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iLdikO kerekes
miGueLL AnGeL mOnTerde
sC sArA mArTA srL
ALbA iuLiA, Jud. ALbA

Am	început	acum	5	ani,	împreună	

cu soţul meu Miguell cu o suprafaţă 

mică, iar în prezent lucrăm 

400 de ha. Până anul acesta, soţul meu, cetăţean 

spaniol, importa sămânţă. Acesta a fost primul an 

în care, în urma recomandărilor primite, am înfiinţat 

cultură de floarea soarelui cu sămânţă achiziţionată 

din România, de la Pioneer. Am cultivat 100 ha cu 

PR63A86 obţinând o producţie medie de 3.200 kg/

ha. A fost o decizie foarte bună şi recomand tuturor 

fermierilor să aibă încredere în produsele Pioneer, 

produse a căror performanţă şi competitivitate îşi 

dovedesc superioritatea în condiţiile reale de cultură 

din România. Cu siguranţă vom continua să creştem 

împreună cu Pioneer!

eLenA GrOzeA
sC AGrOzOOTehniCA sA
PieTrOiu, Jud. CăLărAŞi

În ultimii 3 ani am cultivat pe 

2000 ha numai hibrizii de floarea 

soarelui P64LE19 şi P64LE20 de 

la Pioneer. În 2013 am cultivat şi 

hibridul	 P64LE25.	 Pentru	 a	 menţine	 cultura	 curată,	

fără buruieni, am folosit erbicidul Express, care a 

rezolvat o combatere satisfăcătoare a buruienilor 

dicotile, inclusiv buruienile problemă în teren specific 

de baltă, corneţii şi pălămida, pe întreaga perioadă 

de vegetaţie. Acelaşi erbicid a asigurat o combatere  

satisfăcătoare a buruienilor monocotile. Producţiile 

obţinute	au	fost	bune,	3.000-3.500	kg/ha	pe	întreaga	

suprafaţă în teren neirigat. Vom fi încântaţi ca şi pe 

viitor să folosim hibrizii acestei companii cu pachetul 

de erbicid, pentru întreaga suprafaţă cultivată în 

unitate.

vAsiLe Târziu
sC AGrObiLAn srL
CenAd, Jud. TimiŞ

Am	 cultivat	 225	 ha	 la	 floarea	

soarelui	 cu	 hibrizii	 P64LE25	

şi P64LE19. Acesti hibrizi 

mi-au oferit producţii care cresc de la an la 

an. În acest an, am obţinut o producţie de 

3.780	 kg/ha	 şi o calitate deosebită a boabelor 

obţinute. Am observat o caracteristică 

importantă la aceşti hibrizi în comparaţie cu 

alţii de la alte firme, separarea boabelor din 

calatidiu se face foarte uşor şi fără impurităţi la 

recoltare, rezultând o recoltă foarte curată.

Andrei seneŞAn
meCsOL GALdA
GALdA de JOs, Jud. ALbA

Rezultate bune am obţinut 

la floarea soarelui la hibridul 

Pr64F50,	 cu	 o	 producţie de 

4 tone/ha, hibrid pe care l-am avut în cultură 

şi anul trecut. Folosiţi cu încredere hibizii 

Pioneer!
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viOreL seuCAn
sC AGrOseuCAn srL
CArei, Jud. sATu mAre

Pioneer nu m-a dezamăgit 

niciodată. Anul acesta la floarea 

soarelui	am	cultivat	Pr64LC53	

unde am să scot o medie de 3.000-3.200 kg/ha. 

Recomand hibrizii Pioneer!

GAbOr sAndOr
sC GAbOr AGrO srL
TArCeA, Jud. bihOr

Anul acesta am cultivat mai 
mulţi hibrizi de la firma 
Pioneer,	 cu	 hibridul	 Pr36D79

obţinând o producţie de 12.000 kg/ha. De 
asemenea am cultivat floarea soarelui hibridul 
PR64LE19 la care am obţinut o producţie de 
3.700	 kg/ha.	 Pe	 viitor	 voi	 încerca	 şi	 alţi	 hibrizi	
noi de la Pioneer şi am încredere că îmi vor da 
la fel de mari satisfacţii.
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CeLe mAi imPOrTAnTe eTAPe În evOLuţiA rAPiţei
mArCA duPOnT PiOneer®

nOuA nOmenCLATură A hibriziLOr de rAPiţă

1989
Pioneer a început 

să amelioreze 
rapiţa de ulei

2005
Înregistrarea primului 
hibrid MAXIMUS® în 
Europa	(Pr45D01)

1995
Primul restaurator 

Pioneer din genetica 
OGU-INRA cu

conţinut scăzut
de glucozinolaţi

1996
Pioneer a hotărât 
să se axeze doar 

pe hibrizi

2004
Primul hibrid de 
rapiţă Pioneer 

înregistrat în Europa
(PR46W31)

2009
A fost semănat 
al 1.000.000-lea 

hectar de MAXIMUS®

2011
Primul hibrid 

Pioneer cu tehnologia 
Clearfield® lansat

pe piaţă

2012
Introducerea noului 
hibrid MAXIMUS® 

PX104

2013
Noul brand Pioneer - 
hibrizii cu tehnologia 

Clearfield®

px111cl pt200cl

Exemplu:    PT200CL - hibrizi înalţi cu tehnologia CLEARFIELD® 
  PX100CL - hibrizi MAXIMUS® cu tehnologia CLEARFIELD®

111 pentru hibrizii MAXIMUS®

200 pentru hibrizii înalţi

„X” pentru hibrizii MAXIMUS®

„CL” - se foloseşte la sfârşitul hibrizilor
 care se numesc „CLEARFIELD”

„T” pentru hibrizii înalţi

p cl200t

p cl111x

Toţi hibrizii noi vor începe cu „P”

Clearfield® este marcă înregistrată a BASF.



px111cl

Producţii cu 111% mai mari

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 PX111CL este un hibrid semi-pitic ce face
 parte din noua generaţie de hibrizi MAXIMUS®,
 ce se pretează cultivării cu ajutorul tehnologiei
 Clearfield®.

•	 Asigură	producţii	stabile	fermierilor,	având	o
 plasticitate deosebită de la un an la altul şi în
 diferite areale de cultură.

•	 Este	un	hibrid	semitimpuriu,	cu	o	productivitate
 excelentă şi un conţinut în ulei mai mare decât
	 al	hibridului	D05.

•	 Împreună	cu	hibridul	45D03	face	parte	din
 grupa de hibrizi MAXIMUS® care pornesc
 semitardiv în vegetaţie primăvara.

•	 recomandăm	hibridul	PX111CL	pentru	fermierii
 care utilizează o tehnologie de top la rapiţă. 

AvAnTAJe
•	 Excepţional	ca	productivitate,	atunci
 când se aplică tehnologie intensivă.

•	 Conţinut	în	ulei	foarte	ridicat.

•	 Conţinut	foarte	scăzut	în	glucozinolaţi.

•	 Excepţională	rezistenţă	la	cădere.

semitimpuriu

sTAbiLiTATe
exCeLenTă

rAndAmenT
exCeLenT

COnţinuT ridiCAT
de uLei
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TCe 3 brazi
zăneşti
neamţ

vestagrar
marghita

bihor

urse
Cristinel
Ciocile
brăila

Agroind
Cauaceu
biharia
bihor

elion Agro
Călăraşi

Conagrotehnica
brăila media
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pt200cl

sTAbiLiTATe
exCeLenTă

rAndAmenT
exCeLenT

COnţinuT ridiCAT
de uLei

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Conversia Clearfield® a celui mai popular hibrid
 PR46W14.

•	 Principalele caracteristici sunt similare cu ale
 hibridului de bază dar maturitatea este cu 1-2
 zile mai timpurie.

•	 Cu acest hibrid, fermierii pot cultiva rapiţă în
 condiţii de îmburuienare excesivă.

•	 Cu o toleranţă foarte bună la secetă, a fost cel
 mai vândut hibrid în Europa/România în 2012.

desCriereA PrOdusuLui
Maturitate semitimpurie

Producţie foarte mare

Conţinut de ulei foarte ridicat

Înălţimea plantei (cm)* 160	-	170

Conţinut de Glucozinolaţi (µmol/g)* 10.5	-	15.0

Densitatea la semănat b.g./m2 50

Densitatea optimă a plantelor (primăvara)/m2 35	-	45

Semănat timpuriu -

Semănat târziu da

Creşterea în toamnă foarte rapidă

Creşterea toamnă/primăvară

depinde de
momentul
semănatului şi
de condiţiile
de cultură

Pornirea în vegetaţie primăvara timpurie

Momentul înfloritului timpuriu

stabilul Clearfield®

semitimpuriu
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pr45d03
CArACTerisTiCi GenerALe
•	 D03 a fost cultivat pe mai mult de 600.000
 hectare în Europa în diferite condiţii de sol şi
 de climă.

•	 Este un standard pentru cultura de rapiţă de
 ulei şi a confirmat acest lucru. Acest fapt face
 acest hibrid de nelipsit.

•	 Stabil în toate condiţiile de cultură.

•	 Este cel mai popular hibrid de rapiţă introdus
 de Pioneer, recomandat pentru toţi cultivatorii
 de rapiţă.

sTAbiLiTATe
exCeLenTă

rAndAmenT
exCeLenT

COnţinuT ridiCAT
de uLei

semitimpuriu

nelipsitul

desCriereA PrOdusuLui
Maturitate semitimpurie

Producţie bună

Conţinut de ulei bun

Înălţimea plantei (cm)* 120 - 130

Conţinut de Glucozinolaţi (µmol/g)* 12.4 - 14.0

Densitatea la semănat b.g./m2 40	-	50

Densitatea optimă a plantelor (primăvara)/m2 35	-	45

Semănat timpuriu da

Semănat târziu da

Dezvoltarea în toamnă
moderat încet
şi continuu
fără alungire

Dezvoltarea în primăvară tardivă

Momentul înfloritului semitimpuriu
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pr44d06

sTAbiLiTATe
exCeLenTă

rAndAmenT
exCeLenT

COnţinuT ridiCAT
de uLei

Campionul

TimpuriuCArACTerisTiCi GenerALe
•	 Unul dintre cei mai performanţi hibrizi din
 grupa MAXIMUS®, se pretează pentru
 semănatul timpuriu.

•	 Toamna are o dezvoltare preponderent pe
 orizontală, ceea ce oferă o execelentă
 rezistenţă la iernare pentru acest hibrid.

•	 Cu	un	conţinut	foarte	ridicat	în	ulei	şi	toleranţă
 la boli, D06 este unul dintre cei mai promiţători
 hibrizi din portofoliul Pioneer.

•	 Recomandat pentru fermierii care prognozează
 o recoltare mai timpurie, toleranţă avansată la
 boli şi producţii ridicate.

desCriereA PrOdusuLui
Maturitate timpurie

Producţie foarte bună

Conţinut de ulei foarte ridicat

Înălţimea plantei (cm)* 130 - 140

Conţinut de Glucozinolaţi (µmol/g)* 12.0 - 14.0

Densitatea la semănat b.g./m2 40	-	50

Densitatea optimă a plantelor (primăvara)/m2 35	-	45

Semănat timpuriu da

Semănat târziu da

Dezvoltarea în toamnă
moderat încet
şi continuu
fără alungire

Dezvoltarea în primăvară foarte tardivă

Momentul înfloritului tardiv
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pr46w14

sTAbiLiTATe
exCeLenTă

rAndAmenT
exCeLenT

COnţinuT ridiCAT
de uLei

semitimpuriu

etalon

desCriereA PrOdusuLui
Maturitate semitimpurie

Producţie foarte mare

Conţinut de ulei foarte ridicat

Înălţimea plantei (cm)* 160	-	170

Conţinut de Glucozinolaţi (µmol/g)* 10.5	-	15.0

Densitatea la semănat b.g./m2 50

Densitatea optimă a plantelor (primăvara)/m2 35	-	45

Semănat timpuriu -

Semănat târziu da

Creşterea în toamnă foarte rapidă

Creşterea toamnă/primăvară

depinde de
momentul
semănatului şi
de condiţiile
de cultură

Pornirea în vegetaţie primăvara timpurie

Momentul înfloritului timpuriu

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Între hibrizii cu talie înaltă, W14 este standard
 precum D03 în portofoliul MAXIMUS®.

•	 Este	verificat	pe	scară	largă	că	acest	hibrid
 are cea mai bună stabilitate chiar şi în
 sezoanele dificile din punct de vedere al
 umidităţii. Cel mai cultivat hibrid cu talie înaltă
 Pioneer.

•	 Producţii mari, conţinut ridicat de ulei,
 performanţe stabile pe parcursul mai multor
 ani, toate acestea într-un hibrid.

•	 46W14 este hibridul pentru fermierii care
 preferă o fereastră mai mare de semănat pe
 lângă performanţa ridicată şi o calitate
 excelentă a producţiei.
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pr46w21

sTAbiLiTATe
exCeLenTă

rAndAmenT
exCeLenT

COnţinuT ridiCAT
de uLei

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Oferă producţie maximă în timp ce conţinutul
 în ulei este tot timpul mai mare decât media.

•	 În	anul	2013	acest	hibrid	a	demonstrat	o	foarte
 bună stabilitate şi rezistenţă la cădere în toată
 reţeaua de loturi demonstrative.

•	 Unde se seamănă W21 norocul bate la uşă.

•	 recomandăm	hibridul	Pr46W21	pentru	fermierii
 care îşi propun ce este mai bun.

desCriereA PrOdusuLui
Maturitate semitimpurie

Producţie foarte mare

Conţinut de ulei excelent

Înălţimea plantei (cm)* 155	-	165

Conţinut de Glucozinolaţi (µmol/g)* 11	-	14.5

Densitatea la semănat b.g./m2 50

Densitatea optimă a plantelor (primăvara)/m2 35	-	45

Semănat timpuriu -

Semănat târziu da

Creşterea în toamnă rapidă

Creşterea toamnă/primăvară

depinde de
momentul
semănatului şi
de condiţiile
de cultură

Pornirea în vegetaţie primăvara semitimpurie

Momentul înfloritului semitimpuriu

semitimpuriu

Titanul
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pr44w29

sTAbiLiTATe
exCeLenTă

rAndAmenT
exCeLenT

COnţinuT ridiCAT
de uLei

Timpuriu

Promisiune certă

desCriereA PrOdusuLui
Maturitate timpurie

Producţie mare

Conţinut de ulei ridicat

Înălţimea plantei (cm)* 155	-	165

Conţinut de Glucozinolaţi (µmol/g)* 11.0	-	14.5

Densitatea la semănat b.g./m2 50

Densitatea optimă a plantelor (primăvara)/m2 35	-	45

Semănat timpuriu -

Semănat târziu da

Creşterea în toamnă rapidă

Creşterea toamnă/primăvară

depinde de
momentul
semănatului şi
de condiţiile
de cultură

Pornirea în vegetaţie primăvara semitimpurie

Momentul înfloritului semitimpuriu

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Înălţime medie în grupa timpurie.

•	 Unul	dintre	cei	mai	timpurii	hibrizi	atât	din
 punct de vedere al momentului intrării în
 vegetaţie cât şi al înfloritului.

•	 Performanţe excelente de producţie observate
 în ultimii ani în experienţele din Europa de Est.

•	 Recomandat pentru semănatul semitimpuriu
 sau semitardiv, pentru fermierii care pun pe
 primul plan producţii mari.
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reCOmAndăriLe PiOneer PenTru CuLTivATOrii
de hibrizi de rAPiţă mAximus®

Înălţime mică a
plantei la înflorire.

Pierderi reduse
la efectuarea

tratamentelor terestre.

Rezistenţă remarcabilă
la cădere.

Maturare uniformă
şi rapidă.

Pierderi reduse.

O recoltare mai rapidă
şi mai ieftină.

Ramificare bogată.

Un număr mai mare
de silicve.

Maturare uniformă.

Recoltat

Un sistem de
rădăcini puternice.

Rezistenţă foarte bună
la iernare.

Asimilarea îmbunătăţită
a nutrienţilor.

Un număr
impresionant

de silicve
8.000 silicve/m2

Pericolul de
alungire a tulpinii
este foarte redus.

Nu există tendinţa
creşterii exagerate
înainte de iarnă.

Avantajele hibrizilor mAximus® de la semănat la recoltat

Semănat
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pr91m10 pr92b63

Timpuriu semitimpuriu

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Soi timpuriu din grupa I de maturitate.

•	 Bobul	este	mare	sferic,	uniform	cu
 hilul de culoare galben-deschisă.

•	 Conţinut în proteină ridicat (peste
	 36%)	Se	recomandă	densităţi	de
 semănat mai mari, care să asigure
	 minimum	500.000	de	plante	la	hectar.

•	 Tolerează atacul de mană pe tulpină
 şi păstăi. Se poate cultiva în toate
 zonele favorabile acestei culturi.
 Datorită precocitătii sale se poate
 cultiva şi spre zonele mai nordice.

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Soi semitimpuriu cu un excelent
 potenţial productiv.

•	 Bob	mare,	uniform,	sferic,	cu	hilul	de
 culoare cafenie şi conţinut ridicat în
 proteină.

•	 Densităţile de semănat trebuie să
	 asigure	minimum	450.000	de	plante
 recoltabile la hectar.

•	 Se	poate	cultiva	în	toate	zonele
 favorabile acestei culturi. Datorită
 precocităţii sale se poate cultiva şi
 spre zonele mai nordice.

Anual	cultivăm	cu	soia	circa	170-200	ha,	asigurând	
astfel cea mai bună premergătoare pentru lotul de 
hibridare porumb Pioneer. Cultivăm soiul PR92B63
în cultura principală, dar ne gândim să încercăm
anul viitor să cultivăm soia şi în cultura succesivă,
respectiv	soiul	Pr91M10.	Anul	acesta	pe	cele	170	ha,	
producţia medie a fost de 4.000 kg/ha.

Pentru noi cultura de soia reprezintă o constantă în planul anual 
de	culturi.	Am	cultivat	ca	în	fiecare	an	soiul	Pr92B63	pe	50	ha,	
iar	producţia	totală	medie	a	fost	de	4.700	kg/ha,	deşi	media	
unei	sole	a	depăşit	5.000	kg/ha.	Anul	acesta	a	fost	un	an	foarte	
bun pentru soia, am atins un nou prag psihologic de productie, 
aceasta datorându-se faptului că avem aproape zece ani în 
care constant cultivăm soiul PR92B63, am reuşit să-i stăpânim 
tehnologia şi putem asigura la timp toate verigile tehnologice 
necesare.

iosif Ticra
Agroleg sA
silistraru - Judeţul brăila

Tudorel spătaru
sC Tedexim srL
Traian (urleasca) - Judeţul brăila
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Anul acesta am cultivat soia atât în cultura principală, respectiv 
soiurile PR92M22 şi PR92B63, dar şi în cultura succesivă, 
respectiv soiul PR91M10. La mijlocul lui octombrie am recoltat 
soiurile PR92M22 şi PR92B63 şi am obţinut producţii medii foarte 
bune, 4.000 kg/ha, respectiv 4.200 kg/ha. Urmează să recoltăm 
cultura succesivă, respectiv soiul PR91M10, unde avem aşteptări 
de	minim	3.500	kg/ha.

Aurel Gropeneanu
sC Gropeneanu Com srL
brăila - Judeţul brăila

pr92m22 nitragin
bac soia

semitimpuriu

CArACTerisTiCi GenerALe
•	 Soi semitimpuriu cu un excelent
 potenţial productiv şi conţinut în
 proteină remarcabil.

•	 Se	poate	cultiva	în	toate	zonele
 favorabile.

•	 Densităţile de semănat trebuie să
	 asigure	minimum	450.000	de	plante
 recoltabile la hectar.

Ca plantă leguminoasă, soia are posibilitatea de a utiliza azotul atmosferic în 
nutriţie, prin simbioză cu bacteriile din genul Rhizobium şi Bradyrhizobium. Astfel, 
se pot economisi până la 60 kg (îngrăşământ substanţă activă) care pot fi folosite la 
alte culturi. Folosirea preparatului bacterian Nitragin Bac Soia este o metodă ieftină, 
simplă, care poate aduce sporuri substanţiale de recoltă.

Alte avantaje ale utilizării acestui preparat sunt:
•	 calitatea	producţiei	de	soia	se	îmbunătăţeşte	prin	creşterea	conţinutului	de	azot
 din boabe;
•	 cultura	care	urmează	beneficiează	de	efectul	acumulării	biologice	a	azotului	în	sol;
•	 s-a	observat	o	mobilizare	a	fosfaţilor	puţin	mobili	din	sol;
•	 influenţează	pozitiv	structura	şi	fertilitatea	solului.

În experienţele efectuate în România s-a constatat o perfectă compatibilitate între 
soiurile de soia marca Pioneer şi produsul Nitragin Bac Soia, pe care firma Pioneer 
îl pune la dispoziţia cultivatorilor. Nitragin Bac Soia este o cultură bacteriană pură 
pe substrat solid (granule) în stare activă, uşor solubilă în apă, ambalat în pliculeţe de 
300	g.	Conţinutul	unui	plic	serveşte	pentru	tratarea	seminţei	pentru	1	ha	(85-125	kg).

mod de folosire:	 se	 dizolvă	 conţinutul	 unui	 plic	 (300	 g)	 în	 0.75	 -	 1	 L	 apă	 curată	
la temperatura obişnuită, în vase de plastic sau emailate (se evită apa cu clor din 
reţeaua oraşelor, care distruge bacteriile). Tratarea umedă a seminţelor se realizează 
prin aplicarea suspensiei cât mai uniform pe suprafaţa seminţelor, ferindu-le de 
razele soarelui (sămânţa tratată se seamănă în aceeaşi zi). Se pot folosi diferite 
dispozitive (de tip porsolator) care însă nu trebuie să conţină urme de substanţe toxice.

Păstrarea:	produsul	se	păstrează	în	magazii	răcoroase	(sub	150 C), ferit de umezeală şi 
de razele solare directe.

Prin tratamentul corespunzător al seminţelor de 
soia (marca Pioneer) cu produsul nitragin bac 
soia, obţineţi sporuri însemnate de producţie, 
precum şi o calitate superioară a producţiei.
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POrTFOLiO FArm - iALOmiţA

sTAnCiu mArin
sC mArAdi TrAnsCOm srL - CiOChinA, JudeţuL iALOmiţA
Şi anul acesta evenimentul s-a dovedit a fi un succes. La cultura de porumb, pe care noi o îndrăgim mai mult, ne-au 
surprins în mod plăcut hibrizii din gama Aquamax, noutatea evenimentului, unde am obţinut producţii de peste 11 tone. 
Sunt producţii pe care nici un hibrid concurent nu le-a putut depăşi. De asemenea, am remarcat hibrizii de floarea soarelui 
la	care	am	obţinut	producţii	de	3.500	-	3.800	kg/ha,	cum	sunt	hibrizii	P63LL06	şi	P64LE25.	Este	un	prilej	de	a	alege	cei	
mai buni hibrizi şi de fiecare dată compania vine cu hibrizi de top, pe care ne putem baza.
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POrTFOLiO FArm - brăiLA

TiCrA iOsiF
AGrOLeG sA - brăiLA, JudeţuL brăiLA
Anul 2013 este cel de-al patrulea an consecutiv în care am organizat împreună cu specialiştii DuPont Pioneer platforma 
Portfolio Farm la Silistraru. Poziţionarea platformei la DN2B Brăila-Buzău, constanta prezenţă cu hibrizi noi şi de 
perspectivă, precum şi calitatea şi organizarea platformei Portfolio Farm, au făcut ca an de an interesul fermierilor din 
zonă, dar şi a celor care doar tranzitează zona, să fie din ce în ce mai mare. Dacă în primul an colegii fermieri au venit 
la Portfolio Farm, doar ca şi la o expoziţie, anul acesta, cu ocazia evenimentului Portfolio Farm desfăşurat în data de 
26 Iulie, la fiecare punct de lucru s-au desfăşurat dezbateri şi discuţii, într-un cuvânt, o atmosferă de lucru interactivă.
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POrTFOLiO FArm - neAmţ

TCe 3 brAzi - zăneŞTi, JudeţuL neAmţ
Pentru al treilea an consecutiv, grupul de Firme TCe 3 brAzi - Zăneşti Judeţul Neamţ a găzduit cea mai mare manifestare 
agricolă din zona Moldovei - PORTFOLIO FARM - cel mai important program de promovare a hibrizilor de porumb, floarea 
soarelui	şi	soia,	lansat	de	Compania	Pioneer.	Cu	acest	prilej,	cei	peste	700	fermieri	sosiţi	din	toate	judeţele	Moldovei,	
au avut prilejul să vadă cei mai performanţi hibrizi de porumb ai Companiei Pioneer, precum şi tehnologia de excepţie 
aplicată de staf-ul tehnic al societăţii TCE 3 BRAZI, condus de domnul Ing. Iacob Vasile.
Performanţele de producţie obţinute an de an la hibrizii de porumb, floarea soarelui şi soia, purtând marca Pioneer, 
au făcut ca unitatea noastră să cultive în fiecare an peste 2.000 ha porumb boabe şi siloz, peste 600 ha floarea 
soarelui, precum şi 300 ha de soia. Despre PORTFOLIO FARM s-a vorbit mult timp după ce evenimentul a avut loc. 
Asta înseamnă că şi-a atins unul dintre obiectivele principale: a devenit un punct de plecare solid pentru creşterea 
producţiilor de porumb şi floarea soarelui din România.
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POrTFOLiO FArm - mureŞ

POP iOAn
sC CerAGrim srL - unGheni, JudeţuL mureŞ
Pentru al treilea an consecutiv, pe sfârşit de vară, în locaţia de acum tradiţională a societăţii agricole Ceragrim, administrată 
de domnul Ing. Pop Ioan, ne-am reunit reprezentanţi ai companiei DuPont Pioneer cu fermierii şi colaboratorii din 
zona Transilvaniei, pentru a lua parte la cea mai mare sărbătoare a porumbului "Pioneer Portfolio Farm". În acest an, 
scopul principal a fost acela de a vedea "la treabă" hibrizii noştri cei mai noi alături de cei consacraţi şi de a face 
schimb	 de	 experienţă	 cu	 cei	 peste	 350	 de	 fermieri	 prezenţi,	 totul	 într-o	 atmosferă	 de	 sărbătoare	 şi	 bună	 dispoziţie.	
Domnul Ing. Pop Ioan ne declara că este foarte mulţumit de cum se comportă noii hibrizi de porumb Pioneer şi faptul 
că întotdeauna îi introduce cu încredere în schema de sămânţă a fermei, deoarece sunt tot mai productivi şi adaptaţi 
condiţiilor	climatice,	exemplu	concret	 fiind	hibridul	P9175	Aquamax.	 În	numele	companiei	DuPont	Pioneer	vă	dorim	un 
an 2014 profitabil cu ajutorul celor mai performanţi hibrizi de porumb, floarea soarelui şi rapiţă, hibrizii Pioneer.

eChiPA PiOneer
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POrTFOLiO FArm - CLuJ

emiL TurdeAn
AGrO TurdeAn imPex srL - TurdA, JudeţuL CLuJ
Este al 3-lea an în care am organizat împreună cu Pioneer proiectul Pioneer Portfolio Farm. Platforma a fost realizată 
la ieşirea din Turda spre Alba şi a cuprins hibrizi de porumb, floarea soarelui şi soia. Organizat la data de 8 August, 
evenimentul	a	fost	un	real	succes	participând	peste	550	de	fermieri	din	centrul	ţării.	Ne-am	bucurat	de	prezenţa	mai	
multor oficialităţi printre care şi de prezenţa unui secretar de stat din Ministerul Agriculturii. Pioneer a dat dovadă de 
o organizare excepţională şi de un adevărat profesionalism. A fost un eveniment organizat la cele mai înalte standarde. 
Sper ca şi pe viitor să continuăm această colaborare şi să facem o tradiţie din acest eveniment.
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POrTFOLiO FArm - dOLJ

zdrAFCu FLOreA
ii zdrAFCu - băiLeŞTi, JudeţuL dOLJ
În anii 2012 şi 2013 am realizat împreună cu compania Pioneer un proiect de anvergură - PORTFOLIO FARM - în localitatea 
Băileşti şi sunt mândru că împreună cu cei doi fii ai mei, agronomi de profesie - pentru care cultivarea hibrizilor marca 
Pioneer reprezintă o tradiţie, am pus umărul la realizarea lui. La fel ca şi anul trecut, firma Pioneer a organizat cu 
profesionalism o sărbătoare câmpenească unde cei peste cei 300 de invitaţi, fermieri din judeţul Dolj şi din judeţele 
învecinate au putut vedea un număr mare de hibrizi de porumb şi floarea soarelui cu cele mai valoroase caractere 
agronomice. Sunt un fermier pentru care hibrizii marca Pioneer reprezintă EXCELENŢA.
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POrTFOLiO FArm - TimiŞOArA

Primul	astfel	de	eveniment	organizat	 în	zona	Banatului	a	 fost	un	eveniment	de	succes	cu	peste	350	de	participanţi.	
Platforma a fost înfiinţată în colaborare cu Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Timiş şi Rentagro Jimbolia. A fost 
o ocazie deosebită pentru cei care au luat parte la acest eveniment deoarece au putut observa comportamentul în 
vegetaţie al produselor Pioneer şi în special hibrizii din noua genetică Pioneer atât la porumb cât şi la floarea soarelui.
Ţinând cont că portofoliul de produse se îmbunătăţeşte în fiecare an, apar hibrizi cu performanţe mai bune, este 
un moment în care fiecare fermier îşi actualizează informaţiile despre noile produse şi tehnologii şi face o selecţie a 
opţiunilor pentru următorul sezon. Pe lângă aceste noutăţi au fost prezentate tehnologii şi soluţii pentru o agricultură 
performantă şi totodată profitabilă. Având în vedere că a fost un eveniment foarte apreciat de către fermieri, ne-am 
propus să continuăm în fiecare an cu această prezentare a portofoliului de produse, pe cât posibil în aceeaşi locaţie. Ne 
dorim astfel să ne revedem la acest eveniment, să vă aducem la zi cu noutăţile din domeniu.

eChiPA PiOneer
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POrTFOLiO FArm - TeLeOrmAn

băCAnu COsmin
sC băCAnu & AndreeA COmPAny - FurCuLeŞTi, JudeţuL TeLeOrmAn
Fermierii din judeţul Teleorman, au avut ocazia anul acesta de a urmări pe întreg 
parcursul perioadei de vegetaţie, hibrizii de top ai companiei Pioneer, într-o 
locaţie unde tehnologia aplicată a fost la cele mai înalte standarde. Vreau să 
mulţumesc fermierilor pentru prezenţa la acest eveniment şi apreciez interesul 
pentru noua generaţie de hibrizi ai companiei.
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Agroind Cauceu împreună cu asociaţii săi - Agrotex Carei şi Promat Tăşnad - au organizat o întâlnire a agricultorilor 
din judeţele Bihor şi Satu Mare. Anul acesta, "ziua porumbului" s-a desfăşurat în data de 26 Septembrie, la ferma din 
Diosig. Au participat în jur de 400 de fermieri. Aşa cum a fost organizată, cu loturi demonstrative, cu discuţii 
profesionale şi cu masa festivă de la final, sărbătoarea porumbului de la Diosig nu a fost cu nimic mai prejos decât 
oricare alt eveniment de anvergură din ţară.

"doresc să le mulţumesc pe această cale colaboratorilor noştri de la companiile participante, pentru implicarea şi 
seriozitatea cu care au tratat acest eveniment", a declarat dan mihai Corbuţ, Director General Agroind Cauaceu.

Loturile	demonstrative	de	porumb,	în	care	au	fost	cultivaţi	176	de	hibrizi,	aliniate	şi	trasate	la	milimetru,	au	fost	prezentate	
de Ing. Mihai Budai, cel care răspunde de toate tehnologiile de cultură din fermele de la Agroind Cauceu.

ziuA POrumbuLui la AGROIND CAUACEU
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PiOneer FArmer's CLub

Pioneer a venit cu o iniţiativă în premieră în 
România, creată pentru nevoile speciale ale 

partenerilor săi de încredere:

Pioneer Farmer’s Club
primul club de elită dedicat fermierilor români.

Accesul în club este rezervat partenerilor 
de tradiţie Pioneer, categoriile clubului fiind 

Silver, Gold şi Platinium. Criteriu de bază este 
loialitatea faţă de produsele Pioneer.

Toţi membri clubului vor avea acces la oferte 
şi promoţii speciale, vor putea testa în 

premieră cele mai noi produse, tehnologii 
şi servicii Pioneer, vor primi informaţii de 

utilitate deosebită prin ziarul clubului şi prin 
conturile personalizate de pe portalul clubului 

şi vor fi invitaţi la evenimente speciale.
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sTAţiA de COndiţiOnAre

PiOneer ÎnseAmnă CALiTATe !
Ne străduim să producem cele mai bune produse de pe piaţa seminţelor. Angajamentul nostru către calitate înseamnă să 
ascultăm clienţii, partenerii noştri şi să înţelegem solicitările lor faţă de produsele şi serviciile noastre. Răspundem prompt, sigur 
şi la timp pentru a dezvolta cerinţele şi aşteptările lor, acest lucru ajută la o continuă îmbunătăţire a activităţii.

iATă Şi CâţivA din FACTOrii Cheie În ACTiviTATeA de PrOduCţie LA PiOneer:
siguranţa la locul de muncă - este cea mai importantă sarcină de serviciu a fiecăruia dintre noi. Dorim ca toţi angajaţii noştri 
să se întoarcă acasă sănătoşi şi în siguranţă la familiile lor; activităţile pe care le desfăşurăm atât în câmp cât şi în staţiile de 
procesare să se facă în deplină protecţie.

Calitatea - suntem şi vom fi lideri pe piaţa seminţelor din România în special datorită calităţii şi ne referim aici la germinaţie, 
puritate, aspect comercial al seminţelor cât şi a valorii serviciilor noastre.

Furnizor de încredere - ne străduim să livrăm clienţilor noştri produsele cerute la timp şi la locul potrivit. Vom satisface cerinţele 
clienţilor oferind soluţii în cadrul acestei activităţi bine gestionate din punct de vedere managerial.
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sTAţiA de COndiţiOnAre

Permanenta îmbunătăţire a productivităţii - continuăm să îmbunătăţim eficienţa activităţii 
noastre pentru îndeplinirea cerinţelor faţă de produsele şi serviciile noastre. Căutăm să 
concentrăm investiţiile spre oportunităţi de creştere a afacerilor cât şi de a ajunge la 
un maxim al activităţii de producere şi procesare prin investiţii, întreţinere şi creativitate.

recrutarea şi dezvoltarea unei echipe profesioniste - căutăm să încadrăm în echipa 
noastră pentru fiecare poziţie cea mai bună persoană posibilă, din punct de vedere 
profesional; apreciem foarte mult aportul fiecărui angajat, dedicaţia, dezvoltarea 
sa profesională cât şi atitudinea pozitivă în scopul creării unei atmosfere plăcute şi 
eficiente în cadrul echipei noastre.

În cadrul echipei de producţie la Pioneer România, peste 100 de angajaţi lucrează pentru 
a îndeplini aceste cerinţe adăugând şi mult suflet în: Tehnologia care produce !
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sPeCiALiŞTii eChiPei PiOneer
nume FunCţie nr. TeLeFOn e-mAiL

viOreL drăGuŞin direCTOr vânzări zOnA i 0746 230 344 viorel.dragusin@pioneer.com

TUDORIŢA PRODAN Promotor Tulcea 0748	858	809

DANIEL OMET Promotor Călăraşi 0755	099	209

GHEORGHE SBURLAN Promotor Constanta 0743	648	226

ŞTEFAN ŞTEFAN Promotor Ialomiţa 0745	300	741

IULIANA PREPELIŢă Promotor Ialomiţa 0745	696	438

bOGdAn huŞTiu direCTOr vânzări zOnA ii 0742 955 479 bogdan.hustiu@pioneer.com

GEORGIAN BARBU Promotor Buzău 0746	590	494

COSMIN CIOBOTARU Promotor Brăila 0729	095	177/0755	123	362

MANUELA DUMITRU Promotor Brăila 0728	078	976

ALINA VASILACHE Promotor Galaţi 0746	473	127

ALEXANDRU BALAŞU Promotor Buzău, Vrancea 0767	853	928

ŞTEFAN MUNTEANU Promotor Galaţi, Vrancea 0768	043	814

LiLiAnA CiuLu direCTOr vânzări zOnA iv 0746 204 477 liliana.ciulu@pioneer.com

COSMIN BăCANU Promotor Teleorman 0741	111	448

COSMIN CIOBOATă Promotor Argeş, Olt 0745	352	671

MIHAI COJOCARU Promotor Teleorman 0762	694	609

LUCIAN CăLIN Promotor Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Prahova 0766	302	851

Liviu OLAru direCTOr vânzări zOnA v 0741 272 138 liviu.olaru@pioneer.com

MăDăLINA CÎRSTEA Promotor Dolj 0740	381	372

ILIE CROITORU Promotor Gorj, Mehedinţi, Dolj 0755	031	699

JeAn iOnesCu
direCTOr vânzări rOmâniA sud
Zonele:	1,	2,	4,	5
Mobil:	0740	111	034
E-mail: jean.ionescu@pioneer.com

ChAvdAr dOChev
direCTOr OPerAţiuni rOmâniA
Telefon:	021	303	53	02
Fax:	021	303	53	01
E-mail: chavdar.dochev@pioneer.com

mAriA CÎrJă
direCTOr mArkeTinG
Telefon:	021	303	53	07
Mobil:	0746	228	902
E-mail: maria.cirja@pioneer.com

vALenTin mihAi
direCTOr TehniC
Telefon:	021	303	53	50
Mobil:	0747	253	564
E-mail: valentin.mihai@pioneer.com

vLAd GAvriLă
AsisTenT mArkeTinG
Mobil:	0744	373	331
E-mail: vlad.gavrila@pioneer.com

mădăLinA TATu
AsisTenT mArkeTinG
Mobil:	0746	123	920
E-mail: madalina.tatu@pioneer.com

CrisTinA rAPCeA
AsisTenT mArkeTinG
Telefon:	021	303	53	52
E-mail: cristina.rapcea@pioneer.com
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sPeCiALiŞTii eChiPei PiOneer
nume FunCţie nr. TeLeFOn e-mAiL

iOAn neŞTiAn direCTOr vânzări zOnA iii 0745 625 674 ioan.nestian@pioneer.com

MIHAELA BURUIANă Promotor Iaşi 0732	161	171

VLăDUŢ HONCERIU Promotor Botoşani, Suceava 0749	289	878

IONEL MăGUREANU Promotor Neamţ 0740	219	417

ELVIS LUPU Promotor Iaşi, Neamţ 0758	925	283

NICOLETA LUPŞA Promotor Bacău 0743	030	503

ŞTEFAN PICIOROAGă Promotor Vaslui 0743	035	090

miky bAbuŞCOv direCTOr vânzări zOnA vi 0742 258 878 miky.babuscov@pioneer.com

RăZVAN ROSU Promotor Timiş, Hunedoara 0754	081	153

CASIAN PERŢE Promotor Timiş 0746	036	977

SEBASTIAN GORGAN Promotor Timiş 0726	314	597

ANDREI ZEMORA Promotor Timiş 0745	651	994

ONIŞOR ALDA Promotor Arad 0748	401	092

RăZVAN kOTHAI Promotor Arad 0744	968	276

ALIN NEGREI Promotor Arad 0747	425	803

ALIN LAZăR Promotor Timiş, Caraş Severin 0723	466	084

CrisTiAn deLiu direCTOr vânzări zOnA vii 0742 258 879 cristian.deliu@pioneer.com

FLORIN MUREŞAN Promotor Mureş, Bistriţa 0732	164	321

ZOLTAN MEZAROŞ Promotor Harghita, Covasna 0744	644	408

FLOriAn bOnChiŞ direCTOr vânzări zOnA viii 0745 122 989 florian.bonchis@pioneer.com

PAUL TIRPE Promotor Bihor 0745	119	239

MIRCEA BOROTă Promotor Satu Mare 0743	165	552

CRISTIAN SUCIU Promotor Satu Mare, Bihor 0765	384	872

EMIL GOIA Promotor Maramureş, Sălaj 0751	101	211

FLORIN ACIU Promotor Satu Mare, Bihor 0748	539	958

LAJOS ORSOLYA TEkLA Promotor Satu Mare, Bihor 0721	215	672

dOrin burCiu direCTOr vânzări zOnA ix 0751 010 487 dorin.burciu@pioneer.com

LILIANA IRIMIE Promotor Sibiu 0746	085	606

DELIA OLTEA RUSU Promotor Alba 0756	038	719

IOSIF TUDOR FLOREA Promotor Cluj 0740	076	490

OVIDIU IULIU MARTIN Promotor Alba 0744	607	638	

sevAsTiAn PrOCA
direCTOr vânzări rOmâniA nOrd

Zonele:	3,	6,	7,	8,	9
Mobil:	0742	017	977

E-mail: sevastian.proca@pioneer.com

sCienCe wiTh serviCe
deLiverinG suCCess
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PiOneer hi-bred rOmâniA srL
DN	2,	Km.	19.7,	Comuna	Găneasa,
Sat Şindriliţa, Judeţul Ilfov
Tel.:	021/303.53.00,	Fax:	021/303.53.01
www.pioneer.com/romania

dragi Fermieri,
Vă rugăm să ne contactaţi cu încredere! Este o plăcere pentru echipa noastră să vă răspundă la întrebări. 
Vă împărtăşim cu drag experienţa noastră şi aşteptăm opiniile şi ideile dumneavoastră!

Logo-ul Oval DuPont este o marcă înregistrată DuPont. ®, TM, SM, Marcă comercială şi marcă de servicii Pioneer. © 2013 PHII.


