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Stimate fermier român,

În primul rând doresc să vă urez un an agricol plin de 
realizări, cu spor la recoltă și cu vreme bună! DuPont 
Pioneer este alături de dumneavoastră în atingerea cu 
succes a tuturor obiectivelor pe care le aveți în ferma 
dumneavoastră. Rezultatele pe care le obținem 
împreună, an de an, nu sunt întâmplătoare.

acestea vin în urma unei strategii DuPont Pioneer care 
pune fermierul și nevoile sale în centrul activității sale. 
cum reușim aceasta? Fiind un "market-driver", adică o 
companie care se concentrează pe nevoia de produse 
performante pentru piețele emergente din Europa de 
Est, în cazul nostru, pentru România.

aceste piețe sunt extrem de concurențiale și din acest 
motiv, DuPont Pioneer se străduiește să răspundă 
fiecărei nevoi pe care o identifică, prin produse 
adaptate fiecărei zone de cultură. De pildă, schimbările 
climatice la care suntem cu toții martori, impun reacții 
rapide, pentru a ajuta cu adevărat fermierul român să 
facă producție și implicit profit, indiferent de condiții. 

Pot da exemplu hibrizii de porumb optimum® 
aQUamax®, pe care sper să îi testați cât mai mulți
dintre dumneavoastră și care au fost creați special 
pentru toleranța la secetă atmosferică și pedologică. 
Produsele marca Pioneer Protector® constituie un alt 
răspuns prompt din partea DuPont Pioneer, de data 
aceasta la problemele apărute în tehnologia florii-
soarelui. aceasta răspunde genetic la atacul de mană și 
la cel al parazitului lupoaie (orobanche cumana), cu 
care se confruntă fermierii din regiunea Mării Negre.

În cazul DuPont Pioneer, am discutat întotdeauna 
despre valori, care ne reprezintă și care ne asigură 
succesul, alături de fermierii cu care colaborăm. Prin 
urmare, dorim să contribuim, alături de alți parteneri 
care împărtășesc aceleași valori, la elaborarea de 
sisteme agricole eficiente și durabile, la nivel global
și în fiecare regiune în care suntem prezenți.

acest lucru poate fi realizat prin relații bazate pe 
încredere, mutual avantajoase, cu toți clienții, fie ei 
fermieri sau distribuitori de input-uri agricole.
De aceea, furnizăm servicii integrate, utilizând 
expertiza unei întregi echipe.

Prin urmare, dragi prieteni, vă așteptăm alături de noi,
alături de DuPont Pioneer!

jean ionescu

Director

operațiuni comerciale

România și Moldova
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Echipa DuPont Pioneer lucrează pentru
pioneer sprijină deciziile clienților
aveți o mulţime de decizii de luat atunci când cultivați plante de o viață. Una dintre cele mai importante este cu cine să 
colaborați, cu cine să faceți afaceri. În mod evident, vreți resurse fiabile și eficiente. Uneori însă, este la fel de important să 
colaborați cu persoane de încredere, persoane care să prezinte interes pentru satisfacerea nevoilor dumneavoastră.

Echipa specialiștilor în vânzări Pioneer reprezintă punctul cheie în relațiile cu dumneavoastră. Ei depun eforturi pentru a vă 
menține încrederea și pentru a vă oferi sfaturi de care să beneficiați pe termen lung.

 Încercăm să vindem, dar în același timp să vă sfătuim 
pentru a obține cele mai bune performanțe cu produsele și 
serviciile noastre. acest aspect se referă la modul în care, 
în afacerile din agricultură se poate profita de avantajul de 
a fi informat și de a avea surse de informaţie de încredere.

Fiecare persoană care deține o afacere trebuie să dispună 
de un consiliu consultativ, necesită consilieri de încredere 
care să îl sprijine în luarea unor decizii grele, decisive.

și cercetătorii Pioneer au de luat decizii în ceea ce privește 
produsele, caracteristicile acestora. ca și cultivatorii, 
trebuie să hotărască cu ce produse vor continua și la 
care vor renunța. iar Pioneer nu poate lua decizii care să 
conducă la îmbunătățirea produselor fără sprijinul unor 
oameni înțelepți.

ca și majoritatea deținătorilor de afaceri în agricultură, 
specialiștii Pioneer colectează la rândul lor informații, 
făcând astfel alegeri bine gândite. Ne-ar face plăcere să 
facem parte din cercul dumneavoastră de consilieri.

Specialiștii noștri în vânzări vă pot furniza informații care 
să vă ajute să luați deciziile dificile.

Suntem conștienți că dumneavoastră, fiind deținătorul 
afacerii, trebuie să luați decizia finală, dar dorim să aveți 
certitudinea că puteți conta pe sfaturile practice și pe 
sprijinul oferit de personalul Pioneer.

succesul firmei noastre se bazează pe succesul fiecăruia 
dintre dumneavoastră!

maria cîrjă
director marketing
românia și moldova
tel: 021 303 53 07
Mobil: 0746 228 902
maria.cirja@pioneer.com

jean ionescu
director operațiuni
comerciale românia
și moldova
tel: 021 303 53 14
jean.ionescu@pioneer.com

valentin mihai
director tehnic
tel: 021 303 53 05
Mobil: 0747 253 564
valentin.mihai@pioneer.com

sevastian proca
sales effectiveness 
manager
tel: 021 303 53 00
Mobil: 0742 017 977
sevastian.proca@pioneer.com

teodor cojocaru
key account manager
tel: 021 303 53 00
Mobil: 0727 824 538
teodor.cojocaru@pioneer.com
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succesul fermierilor din România

viorel drăgușin
director vânzări zona i
Mobil: 0746 230 344
viorel.dragusin@pioneer.com

florian bonchiș
director vânzări zona viii
Mobil: 0745 122 989
florian.bonchis@pioneer.com

cosmin ciobotaru
director vânzări zona ii
Mobil: 0755 123 362
cosmin.ciobotaru@pioneer.com

dorin burciu
director vânzări zona ix
Mobil: 0751 010 487
dorin.burciu@pioneer.com

ioan neștian
director vânzări zona iii
Mobil: 0745 625 674
ioan.nestian@pioneer.com

cristian ivașcu
director vânzări zona x
Mobil: 0751 277 993
cristian.ivascu@pioneer.com

liliana ciulu
director vânzări zona iv
Mobil: 0746 204 477
liliana.ciulu@pioneer.com

grațian butincu
director vânzări zona xi
Mobil: 0756 013 622
gratian.butincu@pioneer.com

liviu olaru
director vânzări zona v
Mobil: 0741 272 138
liviu.olaru@pioneer.com

miky babușcov
director vânzări zona vi
Mobil: 0742 258 878
miky.babsucov@pioneer.com

cristian deliu
director vânzări zona vii
Mobil: 0742 258 879
cristian.deliu@pioneer.com
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zonele de favorabilitate
a hibrizilor de porumb

IIIIV

VI

V

III

legendă
zoNa 1 = > 1.6000 celsius

zoNa 2 = 1.500 - 1.6000 celsius

zoNa 3 = 1.400 - 1.5000 celsius

zoNa 4 = 1.200 - 1.4000 celsius

zoNa 5 = 1.000 - 1.2000 celsius

zoNa 6 = 800 - 1.0000 celsius
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grupa de
maturitate fao

zone de
vânzare
pioneer

zonarea termică a hibrizilor de porumb dupont pioneer în funcție
de cele 6 zone de favorabilitate termică pentru porumb din românia

zona 1
> 1.600o c

zona 2
1.500-16000 c

zona 3
1.400-1.5000 c

zona 4
1.200-1.4000 c

zona 5
1.000-1.2000 c

zona 6
800-1.0000 c

hibrizi
extratimpurii 260-290 3, 7, 9, 11

P8745
P8523
P8567

PR39b76
PR39D81

P8816

P8745
P8523   
P8567

PR39b76
PR39D81 

P8816

P8745
P8523
P8567                    

PR39b76
PR39D81 

P8816

hibrizi
timpurii 290-340

3, 6, 7,
8, 9, 11

PR39R20       
P9074      
P9025     

PR38a79   
P9578      
P9175                 
P9241
P9486 

PR39R20                  
P9074      
P9025     

PR38a79   
P9578      
P9175                 
P9241
P9486  

PR39R20      
P9074      
P9025     

PR38a79   
P9578      
P9175                 
P9241
P9486

hibrizi
semitimpurii 350-390

3, 6, 7,
8, 9, 11

P9537
P9528

PR38a24
P9900
P9903      
P9721                      
P9494      

PR37N01            
PR37y12          
PR37F73     

P9915       
P0017

P9537
P9528

PR38a24
P9900
P9903      
P9721                      
P9494      

PR37N01            
PR37y12          
PR37F73     

P9915       
P0017

P9537      
P9528  

PR38a24   
P9900
P9903      
P9721                      
P9494      

PR37N01            
PR37y12          
PR37F73     

P9915       
P0017

hibrizi
semitardivi

400-440

1, 2, 3 
(parţial), 
4, 5, 6,
8, 10, 11

P0105      
P0023
P9911                                                                             

PR36v52    
PR36v74

P0105      
P0023
P9911                                                                             

PR36v52    
PR36v74

P0105      
P0023 
P9911                                                                             

PR36v52    
PR36v74

P0105
P0023
P9911

PR36v52
PR36v74

450-490
1, 2, 4, 5,

6, 8, 10, 11

PR35F38
P0216
P0412

PR35F38                 
P0216                           
P0412

PR35F38                 
P0216                           
P0412

hibrizi
tardivi 500-610

1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10

P1114
P0725

PR32F73
PR34y02

P1535

P1114
P0725

PR32F73
PR34y02

P1535

P1114
P0725

PR32F73
PR34y02

P1535
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Noua genetică DuPont Pioneer,
marcă pentru România

Există factori pe care nu-i putem controla: temperatura, 
radiația solară, mișcarea maselor de aer; factori parțial 
controlabili: precipitațiile, calitatea solului; dar și factori pe 
care putem să-i contolăm: genetica, inputurile, lucrările 
tehnologice. Succesul culturii noastre va depinde în cea mai 
mare măsură de calitatea produselor sau a factorilor pe care 
stă în puterea noastră să-i stăpânim.

Stabilitatea unui hibrid este cea mai importantă verigă 
tehnologică la care fiecare fermier ar trebui să se gândească. 
aceasta se traduce prin faptul că în anii normali, fără 
probleme majore legate de factorii de mediu, hibrizii sunt 
capabili de producții ridicate, dar mai ales au acea capacitate 
de a reacționa prin diferite mecanisme bio-chimice în 
prezența factorilor de stres și de a fi capabili să genereze 
producții importante, astfel încât fermierul să nu piardă.

cuvântul de ordine este StabilitatE, tradus drept capacitate 
de adaptare în diferite areale de cultură, înaltă toleranță la 
diverși factori de stres (climatic, biologic, antropic, etc), 
posibilitatea de a adapta randamentul diferitelor procese 
biochimice pentru a atinge acel optim care să permită 
performanța. la final, fermierul își dorește RENtabilitatE, 
garanția că, odată investiția făcută, va fi recuperată și, 
desigur, însoțită de un profit.

Factorii care limitează major obținerea unor producții ridicate 
și constante în România sunt arșița și seceta. După cum bine 
se știe, în țara noastră, șapte din zece ani sunt dificili din 
punct de vedere agricol, iar dintre aceștia, cel puțin trei sunt 
ani extrem de secetoși. În aceste condiții, reducerea 
variabilității producției este esențială, deci StabilitatEa 
unui hibrid este un element cheie pentru siguranța afacerii 
dumneavoastră.

De-a lungul timpului, cercetările Pioneer s-au axat în cea mai 
mare măsura pe crearea de linii consangvinizate înalt 
productive și cu toleranță superioară la arșiță și secetă.

investitiile majore pe care Pioneer le face de peste 25 de ani 
în cercetare și ameliorare în România ne întăresc poziția de 
lider, confirmată în fiecare an prin rezultatele excepționale 
obținute de cei cărora le suntem partener fidel - fermierii 
români.

În România, Pioneer are programe de cercetare orientate
către principalele nevoi și caracteristici ale acestui areal,
atât la porumb cât și la floarea soarelui. Rezultatul eforturilor 
neîntrerupe sunt în primul rând hibrizii din grupa
optimum® aQUamax®, hibrizi excepțional de productivi și
cu o adaptabilitate deosebită în condiții de stres.

Noii hibrizi au drept caracteristici principale productivitatea, 
adaptabilitatea și rezistența la boli superioare față de cele 
specifice generației anterioare de produse. De aceea, 
capacitățile genetice de producție au crescut considerabil în 
ultimii ani, atingându-se, acolo unde se aplică o tehnologie 
superioară, la hibrizii Pioneer producții de 22 - 24 tone/ha. 

ca urmare a utilizării metodelor moderne de ameliorare, 
Pioneer vine în fiecare an în întâmpinarea cerințelor 
fermierilor români cu produse noi, foarte competitive. anul 
acesta am introdus 3 noi hibrizi de porumb, deosebiți prin 
capacitatea de a se adapta diferitelor areale și de a reduce 
variabilitatea producției în prezența diferiților factori de 
stres: p9537 (Fao 350), p9900 (Fao 360) și p0725 (Fao 520).

Se remarcă, astfel, că noua genetică Pioneer, chiar și în 
condițiile unui an deosebit de dificil, generează sporuri 
semnificative față de producția hibrizilor din aceeași grupă 
de maturitate.

valentin mihai
Director tehnic Pioneer România

Anul 2015 a venit cu provocări destul de mari pentru agricultura din România. Primăvara a fost 
ploioasă și rece, întârziind sistemul de lucrări agricole, mai ales semănatul în unele zone, după 
care ne-am confruntat cu o secetă care, prin mai multe regiuni (Nordul Moldovei), s-a prelungit 
extrem de mult, compromițând multe culturi agricole. În perioada de înflorit a survenit arșița, 
seceta fiind o consecință a acesteia, iar în perioada de recoltat ne-am confruntat cu ploi care au 
făcut destul de dificilă recoltarea porumbului.

grupa de
maturitate

producții medii obținute de
hibrizii comerciali 2015 (kg/ha)

producții medii obținute de noii
hibrizi 2015 (kg/ha) sporul de producție

al noilor hibrizi kg/ha
p9537 p9900 p0725

Fao 350-390 8.576 9.673 9.647 1.084

Fao >500 10.121 10.967 846
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nou!

caracteristici generale
• hibrid semitimpuriu, cu o foarte
 bună adaptare mai ales în
 condiții de stres termic și hidric.
• caractere agronomice foarte
 bune, un dry-down excelent.
• creat special pentru condiții
 de climă continentală și excesiv
 continentală.
caracteristici agronomice
• o foarte bună capacitate de
 a tolera arșița din perioada de
 înflorire, viabilitate ridicată a
 polenului la temperaturi foarte
 ridicate (36-370 c).
• Sistem radicular profund,
 capacitate foarte bună de
 absorbție a apei și a elementelor
 nutritive.
• știulete lung, 16 rânduri, foarte
 compact cu pănuși subțiri și
 foarte ușor de deschis, bob  
 dentat, de culoare galben deschis.
avantaje
• toleranță bună la principalele
 boli ale porumbului.

SPEcial PENtRU RoMâNia

mmb
365g-410g

numărul
de rânduri/

știulete:
16-18

16-18

numărul  
de semințe/ 

rând:
38-45

sfaturi pentru fermieri: zonele de cultură recomandate pentru acest 
hibrid sunt cele semi-aride și semi-umede din vestul și sud-estul țării.

densități recomandate
Neirigat: 65.000-75.000 plante recoltabile/ha
irigat: 75.000-85.000 plante recoltabile/ha

producție
excelentă

dry down
excelent

stay
green

toleranță
excelentă la secetă

fao 350 / 116-121 zile*

P9537
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* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE 2015 - P9537

banat bărăgan dobrogea maramureș
și crișana

moldova muntenia oltenia transilvania

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

PRODUCȚIE kg/hA UMIDItAtE %

11.002 11.000 11.87210.079 10.4477.937 8.5137.679

15 13.6
13.9

12.3
16

16.6
15.5

14.1



caracteristici generale
• hibrid simplu, semitimpuriu, 
 cu caracteristici agronomice
 excepționale.
• Prezintă o foarte bună
 adaptabilitate pe diferite areale
 de cultură, este foarte stabil mai
 ales în condiții de semiariditate.
• Excelentă capacitate de
 producție.
• Pănuși subțiri și deschise la vârf,
 dry-down foarte bun.
caracteristici agronomice
• Plantă înaltă, cu inserție medie
 a știuletelui.
• Dezvoltare rapidă în primele faze
 de vegetație.
• Sistem radicular foarte bine
 dezvoltat.
• bob dentat, știulete compact.
avantaje
• toleranță bună la principalele
 boli ale porumbului (mediu la
 Fusarium).
• bună toleranță la secetă și
 arșiță.

sfaturi pentru fermieri: zonele de cultură recomandate pentru acest 
hibrid sunt cele semi-aride și semi-umede din vestul și sud-estul țării.

densități recomandate
Neirigat: 65.000-75.000 plante recoltabile/ha
irigat: 75.000-85.000 plante recoltabile/ha

DăRUiRE NEcoNDițioNată

mmb
340g-375g

numărul
de rânduri/

știulete:
16-18

16-18

numărul  
de semințe/ 

rând:
34-38

rotaru doru
Sc ador cons SRl
bordei verde, județul brăila

În acest an agricol am cultivat patru hibrizi 
de porumb optimum® aQUamax®, respectiv 
P9911, P0216, P0412 și P0023, numai la 
neirigat și am obținut producții situate între 
7.000 și 9.000 kg/ha. Din lotul demonstrativ 
cu hibrizi Pioneer pe care l-am organizat
tot la neirigat, am remarcat pentru viitor 
hibridul p9900, cu o producție de aproape 
11.000 kg/ha.

fao 360 / 118-123 zile*

nou!

producție
excelentă

dry down
excelent

stay
green

P9900
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* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE 2015 - P9900

banat bărăgan dobrogea maramureș
și crișana

moldova muntenia oltenia transilvania
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nou!

mmb
385g-435g

numărul
de rânduri/

știulete:
16-18

16-18

numărul  
de semințe/ 

rând:
39-42

iUbEștE aPa

caracteristici generale
• hibrid tardiv, recomandat pentru
 zonele irigabile.
• Potențial de producție foarte
 bun.
• Datorită caracterelor agronomice
 se pretează și pentru siloz.
caracteristici agronomice
• Plantă înaltă cu inserție înaltă a
 știuletelui.
• știulete gros (18 rânduri),
 compact, cu randament foarte
 bun.
• bob dentat cu infuzie de
 indurata.
• adaptabilitate ridicată la diferite
 medii de cultură.
avantaje
• Foarte bună toleranță la secetă.
• Rezistenţă bună la Sorosporium
 și Fusarium.
• Dezvoltare bună în condiții de
 stres din primăvară.

sfaturi pentru fermieri: Este recomandat pentru zonele de câmpie
din sudul și vestul țării, sub irigat.

densități recomandate
irigat: 68.000-75.000 plante recoltabile/ha
Siloz: 80.000-83.000 plante recoltabile/ha

fao 520
140-144 zile* producție

excelentă
dry down
excelent

stay
green

pentru
siloz

toleranță
excelentă la secetă

P0725

®, tM, SM, Mărci înregistrate și mărci de servicii ale DuPont, Pioneer sau ale companiilor afiliate. © 2015 Phii. 9www.pioneer.com

* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE 2015 - P0725

maramureș și crișana moldova oltenia
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În cei 4 ani de existență pe piața din România, hibrizii 
marca Pioneer® optimum® aQUamax® au devenit foarte 
populari și solicitați și au demonstrat o performanță 
productivă remarcabilă în cele mai bune condiții, dar și în 
medii secetoase.

cui oferim hibrizii noștri optimum® aQuamax®?
Fermierilor inovatori care se concentrează pe obținerea 
profitului, doresc să obțină producții mari și urmăresc
să își maximizeze profitul pe terenuri cu productivitate 
ridicată.
care este avantajul hibrizilor optimum® aQuamax®?
Produsele oferă acces la cele mai recente inovații 
în gestionarea riscurilor de mediu și în maximizarea 
producției și a profitului. cu alte cuvinte, hibrizii
optimum® aQUamax® asigură profitul în orice condiții!
prin ce se diferențiază hibrizii optimum® aQuamax®?
Produsele optimum® aQUamax® reprezintă o soluție
unică pentru performanțe ridicate obținute pe baze 
științifice, care a fost dezvoltată de Pioneer după 50 de 
ani de cercetare în medii speciale, prin care se sporește 
producția și se reduce riscul generat de deficitul de
apă prin: polenizare superioară, sistem radicular mai 
puternic, "Stay green" (rămâne verde până la maturitate)
și controlul avansat al stomatelor.
care este procesul de selecție pentru nominalizarea 
hibrizilor optimum® aQuamax®?
Pe piața din România, hibrizii optimum® aQUamax® 
se testează din punct de vedere științific în baza 
performanțelor generale: 
•	 5% avantaj de producție peste cei mai buni hibrizi,
 în condiții de secetă excesivă.
•	 3% avantaj de producție peste cei mai
 buni hibrizi testați, în condiții normale
 de cultură.
•	 Cerințele	de	mai	sus	trebuie	îndeplinite
 în mod egal cel puțin în doi ani consecutivi.

Succesul hibrizilor Optimum® AQUAmax®

strălucesc

dăruiesc

când plouă

când este secetă

hibrizii pioneer® optimum® aQuamax® pentru sezonul 2016

P0023 P9911 P0216P0412

P8523 P9175 P9241 P9486 P9903

P0725

controlul avansat al 
stomatelor (pentru

o utilizare mai
eficientă a apei)

Polenizare
superioară

boabe cu
inserție adâncă

(randament ridicat)

 Sistem radicular
foarte bine dezvoltat

(capacitate de
explorare ridicată) 

Rezistență de la panicul
la rădăcină.

Rămâne verde până la
maturitate.

cele mai avansate
pachete agronomice
(cea mai bună genetică).

Utilizează mai puțină
apă pe unitatea de
producție.

®, tM, SM, Mărci înregistrate și mărci de servicii ale DuPont, Pioneer sau ale companiilor afiliate. © 2015 Phii.10 www.pioneer.com



sfaturi pentru fermieri: Este recomandat pentru toate zonele
de cultură și se pretează la însămânțarea timpurie.

densități recomandate
Neirigat: 67.000-75.000 plante recoltabile/ha
irigat: 75.000-85.000 plante recoltabile/ha

mmb
274g-312g

numărul
de rânduri/

știulete:
14-16

14-16

numărul  
de semințe/ 

rând:
38-43

DiStRUgE MitURi

caracteristici generale
• Excelentă capacitate de
 producție.
• Pierde apa rapid la maturitate.
• bună capacitate de adaptare la
 stresul hidric și termic.
caracteristici agronomice
• Plantă înaltă, cu inserție înaltă
 a știuletelui.
• Sistem radicular foarte
 dezvoltat.
• știulete bine acoperit cu pănuși,
 bob dentat.
avantaje
• Rezistență foarte bună la
 principalele boli ale porumbului.
• bună toleranță la secetă.
• Se recomandă și pentru cultura
 dublă.

fao 270 / 97-102 zile*

producție
excelentă

creștere rapidă
în fază timpurie

tușă cristian
Sc garden construct SRl
apahida, județul arad

cultiv o suprafață de 600 ha, iar pe 200 dintre 
ele am cultivat în 2015 porumb. toată suprafața 
a fost exclusiv cu hibrizi Pioneer, dintre care am 
remarcat hibrizii p8523 și P9025, cultivați pe 
o treime din suprafața menționată. În plus, în 
acest an am colaborat cu Pioneer la înființarea 
unui lot demonstrativ, care va veni în sprijinul 
tuturor fermierilor din zonă, pentru alegerea unor 
hibrizi care se adaptează cel mai bine condițiilor 
noastre specifice. Estimez o producție de peste 
10.000 kg/ha, culturile având un aspect extrem 
de mulțumitor, realitate care mă convinge să am 
încredere în continuare în produsele Pioneer.

P8523

11www.pioneer.com

* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE 2015 - P8523

banat maramureș
și crișana

moldova transilvania
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mmb
375g-390g

numărul
de rânduri/

știulete:
14-16

14-16

numărul  
de semințe/ 

rând:
42-45

coNtElE
fao 320 / 114-119 zile*

caracteristici generale
• hibrid semitimpuriu.
• Excelent raport producție
 umiditate.
• bună capacitate de adaptare la
 stresul hidric și termic.
caracteristici agronomice
• Plantă viguroasă, înălțime
 medie, cu inserție medie-joasă a
 știuletelui.
• Sistem radicular foarte dezvoltat.
• știulete conic, bine acoperit cu
 pănuși, bob dentat.
avantaje
• bună toleranță la secetă.
• Pierde foarte repede apa la
 maturitate.
• Rezistență foarte bună la
 tăciunele zburător.

sfaturi pentru fermieri: Este recomandat pentru toate zonele de 
cultură în special zonele semi-umede și semi-aride. Recomandat pentru 
cultură intensivă.

densități recomandate
Neirigat: 66.000-75.000 plante recoltabile/ha
irigat: 75.000-85.000 plante recoltabile/ha

producție
excelentă

dry down
excelent

toleranță
excelentă la secetă

vlasiu vasile
Sc Miralina SRl
iernut, județul Mureș

În anul 2015 am cultivat o suprafață de 130 
hectare de porumb cu hibrizii Pioneer p9175 
- optimum® aQUamax® și P9074. cultiv de 
mulți ani hibrizii companiei Pioneer datorită 
stabilității lor foarte bune, producției ridicate 
și umidității scăzute la momentul recoltării. 
și pe viitor voi cultiva porumb Pioneer și 
voi încerca hibrizii noi pe care compania îi 
propune deoarece s-au dovedit a fi cei mai 
productivi.

P9175
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* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE 2015 - P9175

banat bărăgan dobrogea maramureș
și crișana

moldova muntenia oltenia transilvania
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sfaturi pentru fermieri: zonele de cultură recomandate pentru acest 
hibrid sunt cele semi-aride și semi-umede din vestul și sud-estul țării.
Recomandat și pentru semănatul timpuriu.

densități recomandate
Neirigat: 67.000-75.000 plante recoltabile/ha
irigat: 75.000-85.000 plante recoltabile/ha

mmb
350g-396g

numărul
de rânduri/

știulete:
14-16

14-16

numărul  
de semințe/ 

rând:
44-47

câștigă PaRiURi

caracteristici generale
• cel mai căutat hibrid
 semitimpuriu, cu excelentă
 capacitate de producție.
• bună capacitate de adaptare la
 stresul hidric și termic.
caracteristici agronomice
• Plantă echilibrată cu sistem
 radicular foarte bine dezvoltat.
• inserție medie a știuletelui.
• bob dentat cu infuzie de
 indurata.
• Plantă de înălțime medie-înaltă.
avantaje
• Rezistență bună la frângere și
 cădere.
• Rezistență foarte bună la
 tăciunele zburător și Fusarium.
• toleranță superioară la secetă.

fao 330 / 115-119 zile*

producție
excelentă

toleranță
excelentă la secetă

stay
green

roman călin
S.a. ceres
vladimirescu, județul arad

Unitatea noastră lucrează 1.225 ha, din care 
anul acesta 200 ha am cultivat cu porumb.
am ales hibrizi de la mai multe companii,
iar de la Pioneer am cultivat hibridul
optimum® aQUamax®, p9241 pe o suprafață 
de 80 hectare. În condițiile dificile de anul 
acesta, cu secetă și arșiță, cu p9241 am 
obținut cea mai mare producție, având parcele 
unde producția a depășit 9.000 kg/ha. cu 
siguranță vom continua să cultivăm hibrizii 
optimum® aQUamax® Pioneer.

P9241
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* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE 2015 - P9241

banat bărăgan dobrogea maramureș
și crișana

moldova muntenia oltenia transilvania

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

9.937 9.926 10.632 10.15310.36910.052 9.467 9.467

15.9 13.7
15.6 16.216.213.3

12.4 13.2

PRODUCȚIE kg/hA UMIDItAtE %



mmb
355g-415g

numărul
de rânduri/

știulete:
16-18

16-18

numărul  
de semințe/ 

rând:
36-40

DiaMaNt

caracteristici generale
• hibrid semitimpuriu cu producții
 ridicate.
• creat pentru condiții specifice
 arealului continental.
• bună capacitate de adaptare la
 stresul hidric și termic mai ales
 în perioada de înflorit și cea de
 umplere a bobului.
caracteristici agronomice
• Prezintă foarte bune caractere
 agronomice.
• Plantă ponderată, cu inserție
 medie a știuletelui, bob dentat.
avantaje
• bună toleranță la secetă, pierde
 apa foarte repede la maturitate.
• Rezistență bună la frângere și
 cădere.
• Rezistență foarte bună la
 principalele boli ale porumbului.

fao 340 / 116-121 zile*

sfaturi pentru fermieri: Este recomandat pentru toate zonele de 
cultură în special zonele semi-aride și cele semi-umede.

densități recomandate
Neirigat: 66.000-75.000 plante recoltabile/ha
irigat: 75.000-85.000 plante recoltabile/ha

producție
excelentă

dry down
excelent

toleranță
excelentă la secetă

dincă liviu
Sc longin SRl
șerbănești, județul olt

În anul agricol 2015 am cultivat în fermă hibrizii 
de porumb Pioneer P9911 și p9486, care s-au 
comportat bine în condițiile acestui an. p9486 
este un hibrid care se pretează condițiior de 
tehnologie intensivă (modernă), chiar dacă au 
fost fluctuații termice în perioada de la răsărit 
până la 4 frunze, acesta având capacitatea 
de a asimila nutrienții din sol. În perioada 
polenizării, temperaturile au fost de peste 250 c 
și nu s-au observat deficiențe în ceea ce privește 
polenizarea. acest hibrid are o toleranță ridicată 
la atacul de ostrinia nubilalis și gibberella.

P9486
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* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE 2015 - P9486

banat bărăgan dobrogea maramureș
și crișana

moldova muntenia oltenia transilvania
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sfaturi pentru fermieri: zonele de cultură recomandate pentru acest 
hibrid sunt cele semi-aride și semi-umede din vestul și sud-estul țării.

densități recomandate
Neirigat: 65.000-75.000 plante recoltabile/ha
irigat: 75.000-85.000 plante recoltabile/ha

mmb
370g-420g

numărul
de rânduri/

știulete:
16-18

16-18

numărul  
de semințe/ 

rând:
35-38

o MiNUNE ÎN câMP

caracteristici generale
• hibrid semitimpuriu, cu o
 deosebită adaptabilitate în
 condiții de climă excesiv
 continentală.
• Rezultate excelente de producție
 în diferite locații din România.
caracteristici agronomice
• caractere agronomice
 îmbunătățite cu un dry-down
 excelent.
• Înflorire timpurie, evitând
 stresul hidric.
• știulete impresionant foarte
 compact, bob dentat.
avantaje
• toleranță bună la principalele
 boli ale porumbului.
• o toleranță excepțională la
 secetă și arșiță.

fao 360 / 119-124 zile*

producție
excelentă

dry down
excelent

toleranță
excelentă la secetă

sava neculai
Sc Romagra SRl
agighiol, județul tulcea

Este primul an în care cultiv hibrizii de porumb 
Pioneer din gama optimum® aQUamax®. am fost 
impresionat de rezistența la secetă și capacitatea 
de producție în condiții de stres a acestor hibrizi. 
am avut în cultură 100 ha cu hibridul p9903
(Fao 360 - semitimpuriu) alături de alte 100 ha
cu un hibrid concurent (din aceeași grupă de 
maturitate). Pe același agrofond, hibridul p9903
a devansat la producție cu aproximativ 1.500 
kg/ha hibridul concurent. De aceea, anul viitor, 
jumătate din suprafața de porumb cultivată va fi 
cu hibridul p9903.

P9903
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* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE 2015 - P9903

banat bărăgan dobrogea maramureș
și crișana

moldova muntenia oltenia transilvania
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golghEtERUl aNUlUi
fao 400 / 123-129 zile*

caracteristici generale
• hibrid semitardiv, de nouă
 generație cu o productivitate
 superioară și caractere
 agronomice excepționale, îi va
 înlocui pe PR36v74/PR36v52.
caracteristici agronomice
• Plantă cu talie medie.
• inserție medie a știuletelui.
• știulete compact, bob dentat.
avantaje
• tolerează foarte bine
 temperaturile ridicate din
 perioada de înflorit și cea de
 umplere a bobului.
• Foarte bună toleranță la secetă,
 prezintă caracterul "Stay green".
• Pierde foarte repede apa la
 maturitate, asemănător cu
 hibrizii din Fao 350.
• Rezistență foarte bună la
 principalele boli ale porumbului. 

sfaturi pentru fermieri: Este recomandat pentru toate zonele de 
câmpie și de deal din sudul, vestul și estul țării.

densități recomandate
Neirigat: 60.000-65.000 plante recoltabile/ha
irigat: 70.000-78.000 plante recoltabile/ha

producție
excelentă

excelentă
toleranță la secetă

mmb
340g-395g

numărul
de rânduri/

știulete:
14-16

14-16

numărul  
de semințe/ 

rând:
39-41

hotnog vasile
Sc geada Sa
Movila Miresii, județul brăila

cultivăm hibrizi de porumb Pioneer dintotdeauna. 
De-a lungul timpului, rezultatele de producție 
obținute ne-au încurajat să cultivăm pe cea mai 
mare parte din suprafață numai hibrizi Pioneer. anul 
acesta, în cultură am avut hibrizii P0216, P9911 și 
PR36v74 de care mă declar extrem de mulțumit, 
dar totodată mi-a atras atenția în mod deosebit 
hibridul optimum® aQUamax® p0023, care s-a 
detașat atât vizual cât și prin producția realizată de 
hibrizii din aceeași grupă de maturitate. cu siguranță 
anul viitor vom cultiva acest hibrid alături de alți 
hibrizi optimum® aQUamax®, întrucât aceștia mi-au 
demonstrat ca sunt hibrizi excepționali, indiferent
de condițiile climatice întâmpinate.

P0023

16 www.pioneer.com

* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE 2015 - P0023

banat bărăgan dobrogea maramureș
și crișana

moldova muntenia oltenia
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golghEtERUl aNUlUi iNviNcibil
fao 410 / 126-132 zile*

caracteristici generale
• hibrid semitardiv.
• Excelentă capacitate de
 producție.
• Pierde apa rapid la maturitate.
• Excelentă adaptare la stresul
 hidric și termic.
• Producții extraordinare și stabile
 în toate zonele de cultură.
caracteristici agronomice
• Plantă înaltă cu sistem radicular
 foarte dezvoltat.
• inserție medie a știuletelui.
• știulete lung și compact, bob
 dentat.
avantaje
• Foarte bună toleranță la secetă.
• Rezistență bună la gibberella.

producție
excelentă

dry down
excelent

stay
green

creștere rapidă
în fază timpurie

alexandru george
Sc Somalex SRl
Slobozia, județul ialomița

anul 2015 fost un an cu deficit de apă în sol,
cu precipitații sub media multianuală. având 
în vedere că nu irigăm, avem totuși rezultate 
foarte bune. am refăcut cartarea agrochimică, 
am executat lucrările solului la timp și asa cum 
trebuie. la toate acestea se adaugă hibrizii 
optimum® aQUamax®, hibrizi de calitate foarte 
bună, la care am obținut producții superioare 
celor din anul trecut, un exemplu fiind p9911 - 
13.500 kg/ha.

sfaturi pentru fermieri: Este recomandat pentru zonele de câmpie
și de deal din sudul, vestul și estul țării.

densități recomandate
Neirigat: 60.000-65.000 plante recoltabile/ha
irigat: 70.000-78.000 plante recoltabile/ha

mmb
360g-395g

numărul
de rânduri/

știulete:
14-16

14-16

numărul  
de semințe/ 

rând:
42-45

P9911

17www.pioneer.com

* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE 2015 - P9911

banat bărăgan dobrogea maramureș
și crișana

moldova muntenia oltenia

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

PRODUCȚIE kg/hA UMIDItAtE %

11.326 9.34512.04311.708 9.958 9.448 9.023

14.1

15.4

17.5
14.5

13.0
14.8 17.9



sfaturi pentru fermieri: Este recomandat pentru zonele aride
și semi-aride de câmpie din sudul și vestul țării.

densități recomandate
Neirigat: 60.000-65.000 plante recoltabile/ha
irigat: 68.000-75.000 plante recoltabile/ha

mmb
365g-400g

numărul
de rânduri/

știulete:
16-18

16-18

numărul  
de semințe/ 

rând:
47-50

MEREU ÎNviNgătoR

caracteristici generale
• hibrid simplu, semitardiv, cu
 potențial extraordinar de
 producție.
• toleranță la secetă.
• adaptabilitate remarcabilă în
 zonele de cultură afectate de
 secetă.
caracteristici agronomice
• Plantă înaltă, inserție înaltă
 a știuletelui și bine acoperit cu
 pănuși.
• bob dentat.
• Randament cu 5% în plus față
 de cei mai performanți hibrizi
 din grupă atât în condiții
 normale de cultură cât și în
 condiții de secetă.
avantaje
• Pierde foarte repede apa la
 maturitate.
• Rezistență bună la tăciunele
 zburător.
• Rădăcini și tulpină foarte
 puternice, cu "stay green" foarte
 pronunțat.

fao 450
130-135 zile* producție

excelentă
dry down
excelent

stay
green

toleranță
excelentă la secetă

lucrez cu hibrizii Pioneer de când am înființat 
ferma în 2006, asigurându-mi în fiecare an recolte 
stabile și constante. anul acesta, am cultivat 
mai mulți hibrizi Pioneer, dintre care hibridul 
optimum® aQUamax® p0216. M-a surprins 
plăcut, oferindu-mi o producție de
12.100 kg/ha, în sistem neirigat, în condițiile 
unui an destul de capricios. Pe viitor, voi
continua să folosesc toți hibrizii din grupele 
optimum® aQUamax® precum și alți hibrizi 
consacrați ai companiei Pioneer.

boeru ion alexandru
Sc boeru SRl
cătunu, județul Prahova

P0216
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* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE 2015 - P0216

banat bărăgan dobrogea maramureș
și crișana

muntenia oltenia
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2.000

0

PRODUCȚIE kg/hA UMIDItAtE %

11.031 11.742 10.02110.238 9.2268.723

15.1 16.9
15.514.8

12.316.2



sitaru nicolae
Sc Elsit com SRl
ciochina, județul ialomița

URiașUl

producție
excelentă

dry down
excelent

stay
green

toleranță
excelentă la secetă

caracteristici generale
• hibrid simplu, semitardiv.
• Potențial de producție greu de
 depășit.
• adaptabilitate remarcabilă în
 zonele de cultură afectate de
 secetă.
caracteristici agronomice
• Plantă înaltă cu inserție înaltă
 a știuletelui și bine acoperit cu
 pănuși.
• bob dentat cu infuzie de
 indurata.
• Randament cu 5% în plus față
 de cei mai performanți hibrizi
 din grupă atât în condiții
 normale de cultură cât și în
 condiții de secetă.
avantaje
• Excepțională toleranță la secetă.
• Pierde foarte repede apa la
 maturitate.
• Rezistență bună la Sorosporium
 și Fusarium.

fao 480
135-142 zile*

sfaturi pentru fermieri: Este recomandat pentru zonele aride și
semi-aride de câmpie din sudul și vestul țării.

densități recomandate
Neirigat: 60.000-65.000 plante recoltabile/ha
irigat: 68.000-75.000 plante recoltabile/ha

mmb
420g-445g

numărul
de rânduri/

știulete:
14-16

14-16

numărul  
de semințe/ 

rând:
39-43

În acest an am avut în cultură hibrizii de porumb 
optimum® aQUamax® P9486, P9911, P0216, 
p0412. am obținut producții de la 9.000 kg/ha 
până la 9.700 kg/ha. am remarcat la acești hibrizi 
rezistența la stres termic prelungit și mi-a plăcut 
în mod deosebit rezistența hibridului p0412.

P0412
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* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE 2015 - P0412

banat bărăgan dobrogea maramureș
și crișana

muntenia oltenia
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0

PRODUCȚIE kg/hA UMIDItAtE %

10.234 12.176 10.43210.984 9.038 9.032

15.0

17.2

15.514.8

14.5 14.0







fao 260
90-96 zile*P8745

caracteristici generale
• hibrid timpuriu, cu excelentă capacitate de producție.
• Pierde apa rapid la maturitate, adaptare bună la stresul hidric și termic.
caracteristici agronomice
• Plantă echilibrată cu inserție înaltă a știuletelui.
• Sistem radicular foarte dezvoltat, bob dentat.
avantaje
• Rezistență foarte bună la tăciunele comun.
• bună toleranță la secetă.

caracteristici generale
• hibrid simplu, timpuriu, cu cel mai mic procent de umiditate în momentul
 recoltării din întreaga grupă.
• Raport producție/umiditate foarte bun.
caracteristici agronomice
• Plantă echilibrată cu inserție medie a știuletelui.
• bob dentat, de culoare galben intens.
avantaje
• toleranță la secetă, pierde apa rapid la maturitate.
• Rezistență bună la frângere și cădere, rezistență foarte bună la principalele boli
 ale porumbului.

producție
excelentă

dry down
excelent

stay
green

creștere rapidă
în fază timpurie

sfaturi pentru fermieri
Este recomandat pentru toate 
zonele de cultură și se pretează
la însămânțarea timpurie.
densități recomandate
Neirigat: 67.000-75.000 plante/ha
irigat: 75.000-85.000 plante/ha

sfaturi pentru fermieri
Este recomandat pentru toate 
zonele de cultură ale porumbului, 
este pretabil la însămânțare 
timpurie.
densități recomandate
Neirigat: 67.000-75.000 plante/ha
irigat: 75.000-85.000 plante/ha

fao 270
95-100 zile*PR39D81

excelentă
toleranță la secetă

dry down
excelent
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* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.



fao 280
102-107 zile*PR39R20

sfaturi pentru fermieri
Este recomandat pentru toate 
zonele colinare și sub-colinare 
din Moldova și translivania, este 
pretabil la însămânțare 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.
densități recomandate
Neirigat: 67.000-75.000 plante/ha
irigat: 75.000-85.000 plante/ha

excelentă
toleranță la secetă

caracteristici generale
• hibrid timpuriu.
• Raport producție/umiditate foarte bun.
caracteristici agronomice
• Plantă cu talie foarte înaltă.
• inserție medie a știuletelui.
• bob sticlos, galben-portocaliu (recomandat pentru producția de mălai).
avantaje
• toleranță la secetă, pierde apa rapid la maturitate.
• Rezistență bună la frângere și cădere.
• Rezistență foarte bună la principalele boli ale porumbului.

dry down
excelent
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* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.



sfaturi pentru fermieri
Este recomandat pentru toate 
zonele de cultură și se pretează
la însămânțarea timpurie.
densități recomandate
Neirigat: 67.000-75.000 plante/ha
irigat: 75.000-85.000 plante/ha

sfaturi pentru fermieri
Este recomandat pentru toate 
zonele de cultură ale porumbului,
este pretabil la însămânțare
timpurie.
densități recomandate
Neirigat: 67.000-75.000 plante/ha
irigat: 75.000-85.000 plante/ha

fao 275
100-106 zile*

fao 280
96-103 zile*

caracteristici generale
• hibrid timpuriu, cu excelentă capacitate de producție.
• Pierde apa rapid la maturitate, adaptare bună la stresul hidric și termic.
caracteristici agronomice
• Plantă echilibrată cu inserție medie a știuletelui.
• Randament foarte bun, bob dentat galben-auriu.
avantaje
• toleranță foarte bună la principalele boli ale porumbului și la secetă.
• Se recomandă și pentru cultura dublă.

caracteristici generale
• hibrid simplu, timpuriu, cu un raport producție/umiditate foarte bun.
caracteristici agronomice
• Plantă cu talie foarte înaltă și inserție medie a știuletelui.
• bob dentat, galben intens.
avantaje
• toleranță la secetă și rezistență bună la frângere și cădere.
• Prezintă caracterul "stay green", pierde apa rapid la maturitate.
• Rezistență foarte bună la principalele boli ale porumbului.

producție
excelentă

producție
excelentă

dry down
excelent

dry down
excelent

stay
green

stay
green

creștere rapidă
în fază timpurie

toleranță
excelentă la secetă

P8567

PR39B76
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* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE 2015 - P8567

banat maramureș
și crișana

moldova transilvania

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

PRODUCȚIE kg/hA UMIDItAtE %

9.441 9.367 9.9568.779

13.1 13.5 16.2
13.1

* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.



sfaturi pentru fermieri
Este recomandat pentru toate 
zonele de cultură și se pretează
la însămânțarea timpurie.
densități recomandate
Neirigat: 67.000-75.000 plante/ha
irigat: 75.000-85.000 plante/ha

fao 290
101-108 zile*

caracteristici generale
• hibrid timpuriu din noua generație de hibrizi, cu excelentă capacitate de
 producție.
• caractere agronomice deosebite, bine adaptat în diferite areale de cultură.
caracteristici agronomice
• Plantă de înălțime medie cu inserție medie a știuletelui și dry down bun.
• știulete lung, rahis cu diametru mediu, bob dentat.
avantaje
• toleranță foarte bună la principalele boli ale porumbului.

sfaturi pentru fermieri
Este recomandat pentru toate 
zonele de cultură, în special 
zonele aride și semi-aride. Se 
pretează și pentru semănatul 
timpuriu
densități recomandate
Neirigat: 66.000-75.000 plante/ha
irigat: 75.000-85.000 plante/ha

fao 300
101-107 zile*

caracteristici generale
• hibrid semitimpuriu, foarte productiv și cu un dry down foarte bun.
• tolerează foarte bine seceta și temperaturile ridicate în toate fazele de vegetație.
caracteristici agronomice
• Plantă cu foarte bune caractere agronomice și inserție medie a știuletelui.
• știulete conic cu pănuși subțiri, bob dentat cu infuzie de sticlos.
avantaje
• Foarte bună toleranță la secetă și arșiță, pierde foarte repede apa la maturitate.
• Rezistență foarte bună la principalele boli ale porumbului.

producție
excelentă

producție
excelentă

dry down
excelent

dry down
excelent

P8816

P9074
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* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE 2015 - P8816

banat maramureș
și crișana

moldova transilvania
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0

PRODUCȚIE kg/hA UMIDItAtE %

9.145 9.824 10.8098.856

15.8 15
16.8

13.5

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE 2015 - P9074

banat bărăgan dobrogea maramureș
și crișana

moldova muntenia oltenia transilvania
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PRODUCȚIE kg/hA UMIDItAtE %

9.967 9.2319.85410.179 10.7629.945 9.1569.591

16.8 13.214.9
13.4 16.6

13.1 15.115.3



producție
excelentă

stay
green

dry down
excelent

fao 300
110-117 zile*

fao 300
114-120 zile*

sfaturi pentru fermieri
zonele de cultură recomandate 
pentru acest hibrid sunt cele
semi-aride și semi-umede din 
centrul și nord-estul țării.
densități recomandate
Neirigat: 66.000-75.000 plante/ha
irigat: 75.000-85.000 plante/ha

sfaturi pentru fermieri
Este recomandat pentru toate 
zonele de cultură ale porumbului
în special cele semi-aride.
densități recomandate
Neirigat: 66.000-75.000 plante/ha
irigat: 75.000-85.000 plante/ha

caracteristici generale
• hibrid semitimpuriu, cu un excelent raport producție/umiditate.
• bună capacitate de adaptare la stresul hidric și termic.
caracteristici agronomice
• Plantă echilibrată, inserție medie a știuletelui, sistem radicular foarte dezvoltat.
• știulete conic, bine acoperit cu pănuși, bob semisticlos.
avantaje
• Rezistență bună la frângere și cădere, pierde apa rapid la maturitate.
• Foarte bună toleranță la secetă și rezistență foarte bună la tăciunele zburător.

caracteristici generale
• hibrid simplu, semitimpuriu, cu un raport producție/umiditate foarte bun.
• Excepțională adaptabilitate în toate zonele de cultură.
caracteristici agronomice
• Plantă cu talie echilibrată cu inserție medie a știuletelui. bob dentat.
avantaje
• tolerant la secetă și arșiță, prezintă caracterul "stay green".
• Rezistență bună la frângere și cădere, pierde apa rapid la maturitate.
• Rezistență foarte bună la principalele boli ale porumbului.

producție
excelentă

dry down
excelent

toleranță
excelentă la secetă

creștere rapidă
în fază timpurie

P9025

PR38A79
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* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE 2015 - P9025

banat bărăgan dobrogea maramureș
și crișana

moldova muntenia oltenia transilvania
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0

PRODUCȚIE kg/hA UMIDItAtE %

8.637 8.6308.568 9.1378.9358.856 8.567 9.943

17.2 15.613.0
15.414.513.8 14.12

16.3

* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.



sfaturi pentru fermieri
Este recomandat pentru zonele 
semi-aride din vestul și sud-estul 
țării.
densități recomandate
Neirigat: 65.000-75.000 plante/ha
irigat: 75.000-85.000 plante/ha

caracteristici generale
• hibrid semitimpuriu, cu capacitate de producție ridicată.
• capacitate excelentă de adaptare la stresul hidric și termic.
caracteristici agronomice
• Plantă de înălțime medie cu inserție medie a știuletelui, bob dentat.
• conținut ridicat în proteină, rădăcini și tulpină puternice.
avantaje
• bună toleranță la secetă și vigoare bună în primele faze de vegetație.
• Prezintă caracterul "stay green", pierde foarte repede apa la maturitate.

fao 320
113-118 zile*

caracteristici generale
• hibrid semitimpuriu, capacitate de producție superioară.
• adaptare bună la stresul hidric și termic, arhitectură mai puțin spectaculoasă.
caracteristici agronomice
• Plantă cu înălțime medie cu inserție medie a știuletelui.
• bob dentat, cu randament superior.
avantaje
• Rezistență bună la cădere și frângere, pierde apa foarte repede la maturitate.
• bună toleranță la secetă și rezistență foarte bună la tăciunele zburător.

producție
excelentă

dry down
excelent

sfaturi pentru fermieri
zonele de cultură recomandate 
pentru acest hibrid sunt cele
semi-aride din vestul și sud-estul, 
nordul și centrul țării. Se pretează 
și pentru semănatul timpuriu
densități recomandate
Neirigat: 66.000-75.000 plante/ha
irigat: 75.000-85.000 plante/ha

fao 350
118-123 zile*

producție
excelentă

dry down
excelent

stay
green

creștere rapidă
în fază timpurie

P9578

P9528
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* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE 2015 - P9528

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE 2015 - P9578

banat bărăgan dobrogea maramureș
și crișana

moldova muntenia oltenia transilvania

banat bărăgan dobrogea maramureș
și crișana

moldova muntenia oltenia transilvania

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

PRODUCȚIE kg/hA

PRODUCȚIE kg/hA

UMIDItAtE %

UMIDItAtE %

10.445

10.254 9.94611.126 10.5169.616 9.26411.455 9.432

9.661 8.660 8.21010.962 9.645 11.04310.743

15.0

16.6 14.0
13.6 16.6

16.4 15.1

12.7

11.4

15.5
18.8 15.5

14.8
14.9

17.912.5



sfaturi pentru fermieri
Este recomandat în zonele de 
câmpie, subcolinare și colinare.
Se recomandă ca furaj în hrana 
porcinelor și păsărilor.
densități recomandate
Neirigat: 65.000-75.000 plante/ha
irigat: 75.000-85.000 plante/ha
Siloz: 80.000-100.000 plante/ha

fao 350
120-125 zile*

caracteristici generale
• hibrid simplu, semitimpuriu, excepțională adaptabilitate în toate zonele de
 cultură și stabilitate excelentă. se recomadă și pentru semănatul timpuriu.
• Excelentă capacitate de producție pentru această grupă de maturitate.
caracteristici agronomice
• Plantă cu talie medie și inserție medie-înaltă a știuletelui, bob dentat.
avantaje
• toleranță la secetă și arșiță, prezintă caracterul "stay green".
• Rezistență bună la frângere și cădere, pierde apa rapid la maturitate.

pentru
siloz

stay
green

creștere rapidă
în fază timpurie

toleranță
excelentă la secetă

sfaturi pentru fermieri
zonele de cultură recomandate 
pentru acest hibrid sunt cele
semi-aride și semi-umede din 
vestul și sud-estul țării.
densități recomandate
Neirigat: 65.000-75.000 plante/ha
irigat: 75.000-85.000 plante/ha

fao 370
120-125 zile*

caracteristici generale
• hibrid simplu, semitimpuriu, va înlocui hibrizii PR37y12 și P9494.
• Excelentă capacitate de producție, pierde apa rapid la maturitate.
caracteristici agronomice
• Plantă înaltă cu inserție medie a știuletelui.
• Sistem radicular foarte bine dezvoltat, bob dentat.
avantaje
• toleranță bună la principalele boli ale porumbului.
• bună toleranță la secetă și arșiță și rezistență extraordinară la frângerea tulpinii.

producție
excelentă

excelentă
toleranță la secetă

stay
green

P9721

PR38A24
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* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE 2015 - PR38A24
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PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE 2015 - P9721

banat bărăgan dobrogea maramureș
și crișana

moldova muntenia oltenia transilvania
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sfaturi pentru fermieri
Este recomandat în zonele 
semi-aride datorită toleranței 
remarcabile la secetă. Producțiile 
cele mai bune se obțin la densități 
ridicate.
densități recomandate
Neirigat: 65.000-75.000 plante/ha
irigat: 75.000-85.000 plante/ha

fao 380
120-126 zile*

caracteristici generale
• hibrid simplu, semitimpuriu.
• Stabil și adaptabil în toate zonele de cultură.
caracteristici agronomice
• Plantă cu talie echilibrată și inserție medie-înaltă a știuletelui, bob dentat.
avantaje
• tolerant la secetă și rezistență bună la frângere și cădere.
• Rezistență la principalele boli ale porumbului, prezintă caracterul "stay green".
• Se pretează la semănat timpuriu.

producție
excelentă

dry down
excelent

stay
green

creștere rapidă
în fază timpurie

fao 380
122-126 zile*

caracteristici generale
• hibrid simplu, semitimpuriu cu excelentă capacitate de producție în condiții de
 climă semi-aridă. Excepțională adaptabilitate în toate zonele de cultură
caracteristici agronomice
• Plantă cu talie echilibrată cu inserție medie-înaltă a știuletelui.
• Frunzele au un unghi de inserție foarte mic, bob dentat.
avantaje
• tolerant la secetă, prezintă caracterul "stay green", pierde apa rapid la maturitate.
• Rezistență bună la frângere și cădere, precum și la principalele boli ale porumbului.

sfaturi pentru fermieri
Este recomandat în zonele de 
câmpie și subcolinare cu frecvente 
temperaturi scăzute în primăvară. 
Producțiile cele mai bune se obțin 
la densități ridicate.
densități recomandate
Neirigat: 65.000-75.000 plante/ha
irigat: 75.000-85.000 plante/ha

producție
excelentă

excelentă
toleranță la secetă

stay
green

PR37Y12

PR37N01
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* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE 2015 - PR37N01

banat bărăgan dobrogea maramureș
și crișana

moldova muntenia oltenia transilvania
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PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE 2015 - PR37y12

banat bărăgan dobrogea maramureș
și crișana

moldova muntenia oltenia transilvania
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sfaturi pentru fermieri
zonele de cultură recomandate 
pentru acest hibrid sunt cele
semi-aride din vestul și sud-estul 
țării.
densități recomandate
Neirigat: 65.000-75.000 plante/ha
irigat: 75.000-85.000 plante/ha

fao 380
122-125 zile*

fao 390
124-130 zile*

caracteristici generale
• hibrid simplu, rustic, semitimpuriu, cu capacitate foarte bună de producție.
caracteristici agronomice
• Plantă înaltă cu inserție înaltă a știuletelui, bob dentat.
avantaje
• bună toleranță la secetă, prezintă caracterul "stay green".
• Pierde foarte repede apa la maturitate.
• Rezistență bună la principalele boli ale porumbului.
• Se pretează la tehnologii minime de cultură.

caracteristici generale
• hibrid semitimpuriu, cu capacitate de producție foarte mare.
• bună capacitate de adaptare la stresul hidric și termic.
caracteristici agronomice
• Plantă viguroasă, înălțime medie, inserție medie a știuletelui.
• știulete conic bine acoperit cu pănuși, bob dentat.
avantaje
• Pierde apa foarte repede la maturitate, rezistență bună la frângere și cădere.
• Rezistență foarte bună la tăciunele zburător, bună toleranță la secetă și la Fusarium.

sfaturi pentru fermieri
Este recomandat pentru zonele de 
câmpie din sudul și vestul țării atât 
pentru boabe cât și pentru siloz 
(digestibilitate foarte bună).
densități recomandate
Neirigat: 65.000-75.000 plante/ha
irigat: 75.000-85.000 plante/ha

producție
excelentă

dry down
excelent

stay
green

pentru
siloz

producție
excelentă

excelentă
toleranță la secetă

dry down
excelent

P9494

P0017
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* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE 2015 - P0017

banat bărăgan dobrogea maramureș
și crișana

moldova muntenia oltenia transilvania
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11.304 11.4539.13410.055 10.135 9.249 9.340 9.113
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13.7 12.6

16.5 18.7 15.4

* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.



sfaturi pentru fermieri
Se poate cultiva cu rezultate bune 
în toate zonele de câmpie și deal. 
Poate fi folosit ca furaj în hrana 
păsărilor și animalelor.
densități recomandate
Neirigat: 65.000-75.000 plante/ha
irigat: 75.000-85.000 plante/ha

fao 390
123-127 zile*

fao 390
125-131 zile*

caracteristici generale
• hibrid simplu, semitimpuriu cu excepțională adaptabilitate și stabilitate.
• Producții stabile și sigure.
caracteristici agronomice
• Plantă cu talie echilibrată și inserție medie-înaltă a știuletelui.
• bob dentat.
avantaje
• toleranță la secetă, prezintă caracterul "stay green".
• Rezistență bună la frângere și cădere.

caracteristici generale
• hibrid semitimpuriu, cu capacitate de producție superioară.
• bună capacitate de adaptare la stresul hidric și termic, se pretează și la siloz.
caracteristici agronomice
• Plantă înaltă cu inserție medie a știuletelui, bob dentat, știulete mare.
• Randament superior, nu se recomandă pentru semănatul timpuriu.
avantaje
• Foarte bună toleranță la secetă, prezintă caracterul "stay green".
• Pierde foarte repede apa la maturitate, rezistență bună la Sorosporium.

producție
excelentă

producție
excelentă

dry down
excelent

pentru
siloz

stay
green

stay
green

toleranță
excelentă la secetă

toleranță
excelentă la secetă

sfaturi pentru fermieri
Este recomandat pentru zonele de 
câmpie și de deal din sudul, vestul 
și estul țării.
densități recomandate
Neirigat: 65.000-75.000 plante/ha
irigat: 75.000-85.000 plante/ha

PR37F73

P9915
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* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE 2015 - P9915

banat bărăgan dobrogea maramureș
și crișana

moldova muntenia oltenia transilvania
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PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE 2015 - PR37F73

banat bărăgan dobrogea maramureș
și crișana

moldova muntenia oltenia transilvania
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sfaturi pentru fermieri
zonele de cultură recomandate 
pentru acest hibrid sunt cele de
câmpie și deal din sudul, vestul
și estul țării.
densități recomandate
Neirigat: 60.000-65.000 plante/ha
irigat: 70.000-78.000 plante/ha

sfaturi pentru fermieri
Este recomandat pentru zonele de 
câmpie și de deal din sudul,
vestul și estul țării.
densități recomandate
Neirigat: 60.000-65.000 plante/ha
irigat: 70.000-78.000 plante/ha

fao 400
125-131 zile*

fao 430
130-135 zile*

caracteristici generale
• hibrid simplu, semitardiv, cu raport umiditate\producție foarte bun.
• Excelentă capacitate de producție.
• Stabilitate excelentă în diferite areale de cultură.
caracteristici agronomice
• Plantă înaltă cu inserție medie-înaltă a știuletelui, bob dentat.
avantaje
• tolerant la secetă, pierde apa foarte bine, rezistență bună la frângere și cădere.
• Rezistență foarte bună la tăciunele zburător.

caracteristici generale
• hibrid simplu, semitardiv, producții constante.
caracteristici agronomice
• Plantă cu talie medie și inserție medie a știuletelui, bine acoperit cu pănuși.
• bob dentat, randament superior.
avantaje
• vigoare foarte bună în primele faze de vegetație, foarte bună toleranță la secetă.
• Se pretează la semănatul timpuriu, pierde foarte repede apa la maturitate.
• Rezistență foarte bună la principalele boli ale porumbului.

producție
excelentă

producție
excelentă

dry down
excelent

dry down
excelent

stay
green

pentru
siloz

pentru
siloz

creștere rapidă
în fază timpurie

P0105

PR36V74
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* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE 2015 - P0105

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE 2015 - PR36v74

banat bărăgan dobrogea maramureș
și crișana

moldova muntenia oltenia

banat bărăgan dobrogea maramureș
și crișana

moldova muntenia oltenia
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sfaturi pentru fermieri
zonele de cultură recomandate 
pentru acest hibrid sunt cele de 
câmpie și deal din sudul, vestul și 
estul țării.
densități recomandate
Neirigat: 60.000-65.000 plante/ha
irigat: 70.000-78.000 plante/ha

fao 430
129-134 zile*

caracteristici generale
• hibrid simplu, semitardiv, cu excelentă capacitate de producție.
caracteristici agronomice
• Plantă cu talie medie și inserție medie-înaltă a știuletelui.
• bob dentat de culoare galben intens.
avantaje
• adaptabilitate la diferite condiții ecologice semi-aride și semi-umede.
• tolerant la secetă, rezistență bună la frângere și cădere.
• Rezistență foarte bună la tăciunele zburător.

producție
excelentă

stay
green

toleranță
excelentă la secetă

creștere rapidă
în fază timpurie

fao 450
132-137 zile*

caracteristici generale
• hibrid simplu, semitardiv cu excelentă capacitate de producție (15-16 tone/ha).
• creștere rapidă în primele faze de vegetație, adaptare la stresul hidric și termic.
caracteristici agronomice
• Plantă cu înălțime medie și inserție medie a știuletelui.
• știulete compact, bob dentat cu infuzie de sticlos.
avantaje
• toleranță bună la secetă, se pretează la toate tipurile de tehnologie.
• Rezistență bună la frângere și cădere, ritm rapid de pierdere a apei.

producție
excelentă

dry down
excelent

pentru
siloz

toleranță
excelentă la secetă

sfaturi pentru fermieri
zonele de cultură recomandate 
pentru acest hibrid sunt cele de 
câmpie din sudul și vestul țării,
cu tehnologie intensivă și la irigat.
densități recomandate
Neirigat: 58.000-63.000 plante/ha
irigat: 68.000-75.000 plante/ha

PR36V52

PR35F38
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* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE 2015 - PR36v52

banat bărăgan dobrogea maramureș
și crișana

moldova muntenia oltenia
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PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE 2015 - PR35F38

banat bărăgan dobrogea maramureș
și crișana

muntenia oltenia
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sfaturi pentru fermieri
zonele de cultură recomandate 
pentru acest hibrid sunt cele de 
câmpie din sudul țării în special în 
sistem de irigații.
se recomandă a se cultiva 
numai în sistem de irigare.

fao 610
152-160 zile*

fao 510
141-146 zile*

caracteristici generale
• hibrid simplu, tardiv, face parte din noua generație de hibrizi de
 înaltă productivitate și care va înlocui pe viitor hibridul PR32F73.
• Se pretează unei tehnologii intensive, cu cel putin 4 irigări și fertilizare în optim.
caracteristici agronomice
• Plantă înaltă, foliaj bogat, bob dentat.
• Dezvoltare luxuriantă pe întreaga perioadă de vegetație.
avantaje
• Pachet bun de rezistență la boli, toleranță bună la secetă, prezintă "stay green".

producție
excelentă

dry down
excelent

stay
green

toleranță
excelentă la secetă

caracteristici generale
• hibrid tardiv, cu o excelentă capacitate de producție.
• Rezistență la principalele boli ale porumbului.
caracteristici agronomice
• Plantă de înălțime medie, rădăcini foarte bine dezvoltate.
• știulete bine acoperit de pănuși, inserție medie-joasă a știuletelui, bob dentat.
avantaje
• Excepțională toleranță la secetă, prezintă caracterul "stay green".
• bună rezistență la sfâșierea frunzelor și Fusarium, pierde foarte repede apa la maturitate.

sfaturi pentru fermieri
Este recomandat pentru zonele 
aride și semi-aride de câmpie din 
sudul și vestul țării, în special la 
irigat.

se recomandă a se cultiva 
numai în sistem de irigare.

producție
excelentă

stay
green

nou!

P1114

P1535
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* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

PERFORMANȚE DE PRODUCȚIE 2015 - P1114

banat dobrogea maramureș
și crișana

moldova muntenia oltenia
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* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.

sfaturi pentru fermieri
Se adaptează ușor diferitelor 
areale de cultură. zonele de cultură 
recomandate pentru acest hibrid 
sunt cele de câmpie din sudul țării 
în special în sistem de irigații.
se recomandă a se cultiva 
numai în sistem de irigare.

fao 600
150-162 zile*

fao 530
143-148 zile*

caracteristici generale
• hibrid simplu, tardiv, bun potențial de producție.
• Se pretează atât pentru boabe, cât și pentru siloz.
caracteristici agronomice
• Plantă de înălțime medie-înaltă, are o înflorire timpurie.
• știulete cu inserție medie, bob dentat.
avantaje
• Rezistență bună la frângere și cădere și toleranță foarte bună la secetă.
• Pachet bun de rezistență la boli, în special la Fusarium, prezintă "stay green".

caracteristici generale
• hibrid simplu, tardiv, excelentă capacitate de producție, toleranță la secetă.
• creștere rapidă în primele faze de vegetație, adaptare bună la stresul hidric și termic.
caracteristici agronomice
• Plantă înaltă, foliaj bogat, inserţie medie a știuletelui.
• știulete compact, conic, bob dentat cu infuzie de sticlos.
avantaje
• adaptabilitate la diferite condiții ecologice pentru siloz, se poate cultiva și pentru boabe.
• Stabilitate foarte bună a producțiilor de siloz, digestibilitate ridicată a silozului.

sfaturi pentru fermieri
zonele de cultură recomandate 
pentru acest hibrid sunt nordul
și centrul țării.
densități recomandate
70.000-80.000-90.000 plante/ha

producție
excelentă

pentru
siloz

producție
excelentă

dry down
excelent

stay
green

pentru
siloz

PR32F73

PR34Y02
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* perioada de vegetație se consideră de la răsărire la maturitatea fiziologică (apariția punctului negru).
 Depinde de condițiile de cultură și mediu.



opinii ale fermierilor

popa ionuț / daia, județul sibiu
Suntem o fermă de familie axată pe creșterea vacilor de lapte și pentru 
că porumbul de siloz este o necesitate și nu o opțiune în acest sector, 
am optat în acest an pentru hibridul de porumb Pioneer pr32f73. 
am cultivat acest hibrid pentru prima dată în ferma noastră, datorită 
rezultatelor foarte bune obținute în lotul demonstrativ de anul trecut. 
Producția de peste 60 tone siloz/hectar obținută în această toamnă, 
ne-a confirmat încă odată performanțele acestui hibrid și siguranța că 
văcuțele noastre vor avea asigurat un furaj de calitate. Este siguranța 
pe care o oferă hibrizii de porumb Pioneer.

paul covrig / sc 3csn srl / ungheni, județul mureș
În anul 2015 am cultivat o suprafață de 60 hectare de porumb siloz 
cu hibridul pr34y02 pe care îl cultiv de când a fost introdus la 
comercializare. Producția pe hectar a fost de 75 tone cu un raport 
foarte bun știulete/masă verde. Din hibrizii pentru siloz pe care i-am 
avut în testare în 2015, m-a impresionat hibridul p0725 pe care îl voi 
cultiva de anul viitor lângă pr34y02.
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Programul "cultivă porumb fără pierderi"
în sprijinul fermierilor afectați de grindină

radu soldubanu / sc agro radu srl
păulești, județul satu mare
Începând din anul 1992 am început să folosim hibrizi de
porumb și floarea soarelui de la firma Pioneer. am căutat tot timpul să 
cultiv hibrizi toleranți la secetă și cu productivitate ridicată. Sunt mulțumit 
de constanța și valoarea ridicată a producțiilor obținute, de aceea an 
de an am mărit suprafețele semănate cu hibrizii Pioneer. anul acesta, în 
luna Mai, am fost afectați de un puternic val de grindină care a distrus în 
mare măsură suprafețele semănate cu porumb și floarea soarelui.Datorită 
programului implementat de Pioneer în 2015, în ceea ce privește protecția 
culturilor calamitate de grindină și bineînțeles solidaritatea cu care Pioneer 
a aratat-o în aceste momente dificile, am primit pentru reînsămânțare 
cu titlu gratuit sămânță de porumb. Mulțumim pentru ajutorul acordat, 
acest gest de solidaritate întărește și mai tare parteneriatul cu compania 
Pioneer.

morari deian / ii morari deian
recaș, județul timiș
anul acesta pe o suprafață de 10 hectare porumbul ne-a fost 
calamitat de grindină. compania Pioneer prin progamul său de 
asigurare ne-a fost alături, ca de fiecare dată. De aceea recomand 
cu încredere aceste produse tuturor fermierilor.

sorin corondan / sc agromol srl
săcășeni, județul satu mare
"Din păcate natura nu o putem controla". În 
urma evenimentelor cauzate de fenomenele 
meteorologice devastatoare, am primit un 
ajutor umanitar constând în saci de sămânță de 
porumb de la firma Pioneer hi-breed România. 
vă mulțumesc în primul rând că nu ați uitat de 
noi și ne-ați ajutat oferidu-ne această soluție la 
provocările naturii. cu siguranță vom continua 
să cultivăm produsele Pioneer, acest gest de 
solidaritate întărește parteneriatul de succes 
dezvoltat pe parcursul activității noastre.
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este autentică!

verificați autenticitatea produselor
Pioneer cu ajutorul hologramei izon®

®, tM, SM, Mărci înregistrate și mărci de servicii ale DuPont, Pioneer
sau ale companiilor afiliate. © 2015 Phii.
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hibridul

maturitate
textura
bobului

producție
toleranța
la secetă

potențial de producție
tone/ha*

(densitatea de 65.000
de plante)

fao
notă pentru

producție în raport
cu umiditatea

P8745 260 dentat excelentă 6 13.2
P8523 270 dentat excelentă 7 14.0
PR39D81 270 dentat excelentă 7 11.9
P8567 275 dentat excelentă 6 13.1
PR39b76 280 dentat foarte bună 7 11.4
PR39R20 280 sticlos foarte bună 6 9.2
P8816 290 dentat foarte bună 6 14.6
P9074 300 dentat foarte bună 6 13.9
P9025 300 semisticlos foarte bună 7 13.1
PR38a79 300 dentat excelentă 7 12.0
P9578 320 dentat excelentă 7 14.5
P9175 320 dentat excelentă 7 18.3
P9241 330 dentat excelentă 7 19.4
P9486 340 dentat foarte bună 8 19.4
P9537 350 dentat excelentă 8 21.6
P9528 350 dentat excelentă 7 18.4
PR38a24 350 dentat foarte bună 7 11.9
P9900 360 dentat foarte bună 7 16.7
P9903 360 dentat excelentă 7 18.7
P9721 370 dentat excelentă 7 17.3
P9494 380 dentat excelentă 7 15.2
PR37N01 380 dentat excelentă 7 18.7
PR37y12 380 dentat excelentă 8 18.9
PR37F73 390 dentat excelentă 8 14.7
P9915 390 dentat excelentă 7 17.8
P0017 390 dentat foarte bună 6 13.3
P0105 400 dentat excelentă 7 17.5
P0023 400 dentat excelentă 7 16.8
P9911 410 dentat excelentă 7 18.5
PR36v52 430 dentat excelentă 8 18.2
PR36v74 430 dentat excelentă 7 18.5
P0216 450 dentat excelentă 8 23.4
PR35F38 450 dentat excelentă 8 14.9
P0412 480 dentat excelentă 8 19.9
P1114 510 dentat excelentă 7 21.3
P0725 520 dentat foarte bună 7 21.4
PR32F73 600 dentat excelentă 6 22.9
PR34y02 530 dentat excelentă 7 20.6
P1535 610 dentat excelentă 6 24.3

Principalele caracteristici și însușiri fiziologice

toleranța la secetă / pierderea apei din boabe
9 - excelentă  8 - foarte bună  7 - bună-foarte bună
6 - bună   5 - medie
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ale hibrizilor de porumb Pioneer
însușiri agronomice calitatea bobului utilizare

mmb
număr

rânduri/
știulete

număr
semințe/

rând

pierderea apei din 
boabe la maturitatea

fiziologică

conținutul
în proteină (%)

conținutul
în amidon

boabe/
siloz

275 - 335 14 - 16 36 - 38 7 10.2 73 b
274 - 312 14 - 16 38 - 43 7 9.7 74 b
240 - 280 14 - 16 37 - 41 6 9.9 73 b
283 - 341 14 - 16 34 - 37 7 9.8 74 b
252 - 275 14 - 16 37 - 40 7 10 71 b
245 - 260 12 - 14 37 - 39 7 9.2 71 b
295 - 350 14 - 16 37 - 40 7 9.7 73 b
280 - 360 14 - 16 34 - 37 7 10.5 73 b/S
293 - 331 14 - 16 35 - 38 8 10.2 71 b/S
270 - 296 14 - 16 36 - 39 8 10 73 b
310 - 363 12 - 14 41 - 44 8 10.3 73 b
345 - 390 14 - 16 42 - 45 7 9.6 72 b
350 - 396 14 - 16 44 - 47 8 9.6 75 b
355 - 415 16 - 18 36 - 40 8 9.6 74 b
365 - 410 16 - 18 38 - 45 8 9.4 72 b
285 - 342 16 - 18 42 - 46 7 9.4 72 b
270 - 300 14 - 16 35 - 38 7 10.8 71 b/S
340 - 375 16 - 18 34 - 38 7 9.2 73 b
370 - 420 16 - 18 35 - 38 8 9.6 75 b
380 - 415 14 - 16 36 - 40 8 9.7 74 b
275 - 324 16 - 18 37 - 40 8 10.5 72 b
345 - 389 16 - 18 37 - 41 9 10.2 72 b
310 - 367 16 - 18 41 - 44 9 9.6 73 b
375 - 405 14 - 16 31 - 35 7 10.7 72 b/S
370 - 399 14 - 16 39 - 43 7 8 73 b/S
365 - 374 12 - 14 37 - 39 7 9 72 b
340 - 400 14 - 16 39 - 42 7 8.7 73 b/S
340 - 395 14 - 16 39 - 41 7 9.2 74 b
360 - 395 14 - 16 42 - 45 8 9.8 74 b
385 - 420 16 - 18 34 - 37 8 10.9 72 b
345 - 395 14 - 16 41  - 45 8 10.8 73 b/S
365 - 400 16 - 18 47 - 50 8 8.2 73 b/S
365 - 400 12 - 14 38 - 41 9 10.5 73 b/S
420 - 445 14 - 16 39 - 43 7 8.4 73 b
390 - 445 16 - 18 38 - 41 7 9.7 74 b
385 - 435 16 - 18 39 - 42 7 9.9 76 b/S
385 - 425 16 - 18 44 - 46 6 9.4 76 b
360 - 430 14 - 16 43 - 46 7 10.2 71 S
370 - 425 18 - 20 42 - 44 6 9.7 72 b

calitate bob
Proteine: 8 - 11%
amidon: 65 - 73% *  În condiții de tehnologie avansată
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care sunt beneficiile
aditivilor Furajeri Pioneer®

Fiecare însilozare este o conservare naturală care nu depinde
de furajul propriu-zis. Materialul de conservare este acidul lactic 
care este produs de bacteriile din genul Lactobacillus pe cale 
biologică.

Pentru a asigura o fermentare adecvată a silozului, 
trebuie să existe cel puțin 1 x 105 (100.000) de bacterii 
lactice în fiecare gram de furaj.

Din nefericire, în natură nu există o cantitate suficientă 
de bacterii lactice. conform unui studiu, s-a dovedit că 
există doar un procent de 1-20% din cantitatea necesară 
pentru o fermentare adecvată. acest aspect este 
îmbunătățit de către Pioneer prin utilizarea aditivilor 
Furajeri.

aditivii Furajeri Pioneer sunt adaptați însilozării și conțin 
bacterii lactice vitale conservate utilizând un proces 
special (liofilizarea). În timpul însilozării, bacteriile care 
au fost adăugate furajului tocat  încep procesul de 
multiplicare într-o manieră rapidă și transformă 
zaharurile în acid lactic, stopează activitatea bacteriilor 
dăunătoare (bacteriile de tip coli și clostridia) reducând 
rapid nivelul Ph-ului.

care sunt beneficiile utilizării aditivilor furajeri pioneer?
1. Profil de fermentare îmbunătățit
•	 Valoare	scăzută	a	pH-ului.

•	 Raport	optim	între	componenta	organică	și	acid
 (lactic/acetic - 3:1).
2. Calitatea îmbunătățită a proteinelor
•	 Reducerea	NH3-N	(cel	mai	important	în	silozurile	de
 lucernă și graminee).
3. Îmbunătățirea gradului de digestibilitate a fibrelor și
 a amidonului
•	 Un	impuls	pentru	îmbunătățirea	performanțelor
 animalelor cu ajutorul silozului de porumb inoculat.
•	 Un	beneficiu	cheie	al	produselor	Pioneer	FT
 (tehnologia Fibrelor).
4. Îmbunătățirea consistenței și a stabilității aerobe
•	 O	hrană	mai	proaspătă	și	mai	consistentă.
•	 Un	beneficiu	cheie	al	produselor	Pioneer	care	conțin
 bacteria lactobacillus buchneri.
5. Îmbunătățirea performanțelor animalelor și eficiența
 hrănirii lor.
•	 Demonstrat	în	laboratoare	și	în	testele	pe	animale.
•	 Performanțele	animalelor	indică	un	raport	de	10:1	ROI
 (recuperarea investiției).

aditivii furajeri pioneer® oferă soluții pentru majoritatea problemelor de însilozare

Nume
produs tipul furajului Formulare Formă

de ambalare
Rata de
aplicare

Aparat
aplicator

Rezervor
(capacitate

maximă)

volum
inoculabil*

1155 Fân de lucernă

WS
Solubil
în apă

5	x	20	g
sticlă/cutie 4 g/tonă appli-pro® baSic 100	litri 25 tone

11c33 Siloz integral
de porumb

50/250	g/sticlă 1 g/tonă appli-pro® Slv
sau

appli-pro® baSic

2 x 2.5
sau

100	litri

2	x	250
sau

50	tone

11cFt

11g22 ierburi și cereale
recoltabile integral11gFt

11b91 Porumb cu
umiditate ridicată

11aFt Siloz integral
de lucernă11h50 40/200	g/sticlă 0.8	g/tonă

WS = solubil în apă * - cu un rezervor plin

®, tM, SM, Mărci înregistrate și mărci de servicii ale DuPont, Pioneer sau ale companiilor afiliate. © 2015 Phii.42 www.pioneer.com



Portofoliu de produse
produse tradiționale
Reglează procesul de fermentare și îmbunătățesc performanțele animalelor.

produsele fiber tehnology (ft)
lactobacillus buchneri care se găsește în produsele Ft produce 
enzime de tip esterază sau ferulasterază care eliberează fibrele 
polizaharide (celuloză sau hemiceluloză) din fibra de lignină
care permit o digestibilitate mai rapidă în rumen. Rezultatul
este o mai bună digestibilitate a furajelor.

produsele kombi
Produsele tradiționale reglează procesul de fermentare și 
îmbunătățesc performanțele animalului. Produsele care conțin 
lactobacillus buchneri (stabilizatori) reduc riscul de încălzire și 
posibilitatea unei fermentări secundare. Produsele Kombi
combină ambele avantaje.

Planta de porumb propriu-zisă este un substrat bun de fermentare, dar chiar și din porumb 
nu este ușor să faci un siloz bun. Respectarea regulilor tehnologice ale producerii de siloz de 
porumb asigură un factor de tehnologie imposibil fără concentrația optimă de bacterii lactice.
De aceea aditivii Furajeri Pioneer® sunt necesari pentru o fermentare optimă.

cultura de lucernă este dificil de fermentat din cauza conținutului scăzut de carbohidrați (ch) și a 
conținutului ridicat de proteină. Dacă respectați toate regulile tehnologice ale însilozării lucernei,
aditivii Furajeri Pioneer® sunt necesari pentru a obține o fermentare optimă.

PENtRU FâNUL
DE LUCERNă

PENtRU PORUMb
DE SILOz

Siloz integral
de porumb

11c33

Siloz integral
de lucernă

11AFt

Porumb cu
umiditate ridicată

11B91

Ierburi și cereale
recoltabile integral

11gFt

Ierburi și cereale
recoltabile integral

11g22

Siloz integral
de porumb

11cFt

appli-pro basic pentru aplicare 1155
o sticlă de 20 grame tratează 5 tone, astfel,
1 cutie/bax (5 sticle) tratează 25 tone de fân.
Doza: 2 litri/tonă
Capacitate:
• Rezervor de 100 litri pentru 50 tone de fân

appli-pro slv pentru aplicare 11h50, 11aft, 
11c33, 11cft, 11ch4, 11b91, 11g22, 11gft
o sticlă de 200 sau 250 gr tratează 250 tone de siloz/fân.
Doza: 0,01 litri/tonă
Capacitate:
• Rezervor de 2 x 2,5 litri pentru 250-500 tone de siloz/fân

Appli-pro bASIC

Appli-pro SLv

Appli-pro bASIC montat pe bailer

Appli-pro SLv montat pe chooper

®, tM, SM, Mărci înregistrate și mărci de servicii ale DuPont, Pioneer sau ale companiilor afiliate. © 2015 Phii. 43www.pioneer.com



Producția și utilizarea
furajelor de calitate

hrana de calitate succesul obținerii producțiilor 
ridicate de lapte

dirijarea procesului de fermentație
pe cale biologică

15 kg SU/zi 20 l lapte/zi

650 kg greutate

hRANA = hRANA INgERAtă x CALItAtE

•	 Amidon	&	Zahăr
•	 Fibre
•	Digestibilitate
•	 Vitamine	&	Minerale

ChO solubil în siloz

ph scade rapid

siloz stabil

Acizi organici
(principal acid lactic)

FERMENtAȚIA EStE REALIzAtă
DE

 bACtERIILE LACtICE
ÎN

 CONDIȚII ANAERObE 
CU

 SUbStRAt SUFICIENt

ÎNSILOzAREA
EStE UN PROCES
DE FERMENtARE

ph scăzut
inhibă

fermentația 
secundară
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conținut în semințe

stadiul de recoltare metoda "linia laptelui"

compoziția plantei de porumb

tulpină 20-40%

Pănuși  6-8% 

Frunze 15-25%

Rahis (spindle)  6-10%

Semințe              20-50%

CONȚINUtUL ÎN SEMINȚE
EStE DEtERMINAt gENEtIC

DE REȚINUt !!!
Filozofia Pioneer pentru 

obținerea unui siloz de calitate 
cu digestibilitate maximă se 

bazează pe utilizarea hibrizilor 
cu valoare energetică ridicată/

unitatea de suprafață și 
însilozare dirijată de inoculanți 

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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Energia viitorului
De ce producția de biogaz?
biogaz: este un amestec de gaze produse din diferite materii prime prin intermediul unui proces de fermentare anaerobă.
materii prime: îngrășământ natural, plante, deșeuri de plante, deșeuri de origine animală.
compoziție: 55-60% metan, 40-45% dioxid de carbon.
biogazul poate fi utilizat pentru producerea energiei electrice, pentru gătit, pentru încălzirea spațiilor, pentru încălzirea
apei și pentru procesele de încălzire. În cazul în care este comprimat, poate înlocui gazul natural comprimat pentru a fi 
utilizat la autovehicule.

avantajele utilizării biogazului
1. sursă regenerabilă de energie: deoarece este produs din deșeuri de produse.
2. nu este un element poluant: producerea sa nu necesită prezența oxigenului, ceea ce înseamnă că resursele sunt
 conservate fără a utiliza ulterior nici un tip de combustibil.
3. reduce cantitățile de deșeuri depozitate la groapa de gunoi: utilizează de asemenea materiale reziduale care se găsesc
 în depozitele de deșeuri, în zonele ne-conforme pentru depozitarea deșeurilor și chiar în fermele din întreaga țară,
 permițând scăderea gradului de poluare a solului și a apelor.
4. tehnologie mai ieftină: aplicațiile pentru biogaz cresc pe măsură ce tehnologia de utilizare a biogazului se
 îmbunătățește. Producția poate fi derulată prin intermediul instalațiilor mici și mari.
5. investiții scăzute: instalațiile care utilizează biogazul sunt ușor de configurat și necesită investiții de capital mici la scară
 mică. De fapt, multe ferme se pot descurca prin utilizarea instalațiilor de biogaz și deșeurile produse de animalele lor în
 fiecare zi.
6. reduce efectul de seră: principalul motiv pentru care s-a început utilizarea biogazului.

hibrizii de porumb pioneer pentru producerea de biogaz
criterii de selecție
•	 Producție	ridicată	de	substanță	uscată
•	 Etapa	de	recoltare:	28-32% materie uscată (max. 35%) în vederea generării fermentării
 acid-acetice (70% din acidul acetic se transformă în biogaz)
•	 Generează	energie	ridicată,	amidon,	grăsimi	și	proteine

hibrizi recomandați

materie organică dm (substanță uscată) (%) producția de biogaz
(m3/tonă)

conținutul de metan
(ch4 %)

Îngrășământ natural 5 - 35 40 - 90 60

Siloz de porumb 20 - 35 170 - 200 50 - 55

cereale 30 - 35 170 - 220 50 - 55

Sfeclă de zahăr 23 - 25 170 - 180 53 - 54

Melasă 80 - 90 290 - 340 70 - 75

tescovină de struguri 40 - 50 250 - 270 65 - 70

ierburi 10 - 15 150 - 200 55 - 65

stay green

PR34Y02 P0017 P0216 P1114 P0725
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diagrama pentru producerea de biogaz

CO2
CH4
O2

H2S

introducerea
biomasei

biomasă solidă
(silozuri, cereal, etc.)

stadiul 1
(fermentare primară)

stadiul 2
(fermentare secundară)

siguranță de
suprapresiune

a gazelor

rezervor pentru materii

reziduri
 separator de
condensare

injecție de aer
(desulfurizare biologică)

sistemul
energetic

grajd
electricitate

externă

gospodărie

motor pe gaz

motor pe gaz

distribuția
căldurii �ltru activ de carbon

analiza
gazului

rezervor
de ulei

aditivi furajeri pioneer pentru producția de biogaz

inoculantul 11ch4 silozul de porumb
pentru producerea de biogaz
tulpinile de lactobacillus buchneri produc enzime de tip ferulat-esterază care eliberează fibre de polizaharide din fibra de 
lignină și permit producerea mai rapidă a metanului.

compoziție: lactobacillus buchneri 1,1 x 1011 cFU/g
ambalare: 250 grame/sticlă
rata de aplicare: 1 gram/tonă
aplicare: aplicator de tip appli-pro Slv: 0,01 litri/tonă
avantaje:
•	 Economisește	valoarea	furajelor	fermentate	deoarece	stopează	micro-organismele	care	generează	fermentare	secundară
 (stabilitate aerobă/încălzirea silozului).
•	 Degradarea	mai	rapidă	a	substratului.
•	 Producție	de	metan	cu	8%	mai	mare	din	silozul	de	porumb	(media	de	10	experimente;	2008 germania; 11ch4 siloz
 pentru porumbul tratat).

produsele ft sunt unice pe piață!

biogaz
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Sfredelitorul porumbului
pericolul constant din jurul nostru

adulții se formează la începutul lunii 
iunie și încep să se împerecheze 
(aproximativ din mai până în iulie în 
funcție de localizarea geografică).

După iernare, în rădăcinile porumbului 
recoltat, în cursul lunii mai se dezvoltă 
pupa.

adultul femelă va începe să depună 
ouăle în iunie, după ce apune soarele 
când vântul este calm și temperatura 
crește. ouăle sunt depuse în număr
mare pe partea inferioară a frunzelor
de porumb. Fiecare femelă depune
ponta în fiecare noapte timp de
10 nopți.

larva va intra în hibernare în resturile
de porumb până în perioada de 
primăvară când se va forma o pupă.

ouăle vor ecloza la un interval de timp
de 3-7 zile după ce au fost depuse.
hrănirea larvelor generează găuri în 
frunze și tulpină.

Ciclu de viață

larva perforează tulpina și continuă să se hrănească, dar poate ajunge în știulete pe care îl perforează.
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informații
Denumirea latină: ostrinia nubilalis (Sfredelitorul porumbului)
originar din Europa și vestul asiei, Sfredelitorul porumbului se găsește în întreaga centură de culturi de porumb din america 
de Nord, la est de Munții Stâncoși. Este unul dintre cei mai importanţi dăunători ai porumbului din Europa.
o singură larvă pe plantă care perforează tulpina, poate reduce producția cu până la 5-8%. larva se hrănește cu toate 
părțile plantelor aflate deasupra nivelului solului.
În funcție de zona geografică poate avea 1-3 generații: în Europa centrală este des întâlnită 1 generație, dar în zona sudică 
pot fi 2 sau chiar 3 generații.

Următoarea generație acționează ca și 
generația anterioară.

În cazul celei de a doua generații:
pupa va rămâne în tulpină până când
fluturele începe să creeze o nouă 
generație.

pierderi de producție:

- Flux întrerupt al apei și
  al elementelor nutritive
- boabe afectate
- tulpini frânte și știuleți
  căzuți

reduceri ale calității:

- boabe sparte
- Sursă de infecție a rădăcinii  
  și a știuletelui
- Pe suprafețele știuletelui se
  dezvoltă ciuperci care produc
  micotoxine

management
Predicții
•	 Sfredelitorul	porumbului	poate	fi	găsit	în	câmp	pe	perioada	iernii,
 dar gravitatea acestui aspect asupra noilor plante de porumb este
 dificil de anticipat și depinde în mare măsură de condițiile
 meteorologice și de interacțiunile dintre dăunători.
•	 Numărul	mare	de	prădători,	paraziți	și	germeni	patogeni	pot	de 
 asemenea să facă ca o populație numeroasă să fie decimată în mod
 neașteptat.
•	 Adulții	sunt	mobili	și	câmpurile	în	care	se	află	larvele	nu	pot	fi	
 anticipate.
•	 Supraviețuirea	larvelor	și	sincronizarea	cu	recoltele	este	puternic
 dependentă de condițiile meteorologice.
•	 În	zonele	cu	generații	multiple,	câmpurile	semănate	târziu	sunt	mai
 expuse riscului față de câmpurile semănate timpuriu.

Monitorizarea în timpul sezonului
•	 Cursa	de	zbor	a	fluturelui	(moliei)	este	urmărită	cu	ajutorul
 feromonilor și a capcanelor de lumină și poate fi utilizată pentru a
 stabili momentul aplicării tratamentelor diurne.
•	 Stabilirea	apariției	primei	generații	și	a	generațiilor	ulterioare.
•	 Decide	dacă	nivelul	de	daună	anticipat	justifică	acțiunea.

sfredelitorul porumbului - insecta adultă și larva
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ce este Pioneer Enclass®?
• ofertă de hibrizi adaptată condițiilor de mediu.

• Selectează hibrizii care se potrivesc cel mai bine
 terenului fermierilor.

• analizează caracteristicile hibrizilor pentru cea mai
 bună adaptare și stabilitate eficientă.

etape fiziologice ve v1 v3 v7 v10

stadiul de dezvoltare
al porumbului stadiul de dezvoltare la răsărire creștere intensivă

numărul de plante viabile/ha determinarea mărimii știuleteluifactori de producție

toleranța la
temperaturi scăzute

toleranța la
temperaturi ridicate

toleranța la secetă

P8523, P8567, P8816,
P9241, P9721, PR37N01

P8567, P9241, P9486,
P9903, P9911, P0216

P8816, P9074, P9241, P9903, P0216

P9074, P9486, P9903, P0023, P9911,
P0216, P0412

P9074, P9241,
P9903, P0412

polenizarea

numărul de boabe / știulete

P9241, P9721, P9903, P0412

P9241, P9721,
P9903, P0216

consultați-vă cu
reprezentantul Pioneer!

REzULtAtELE ObȚINUtE CU PIONEER ENCLASS® - hIbRIzII CU CEA MAI 
bUNă ADAPtARE
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vt r1 r6

polenizarea umplerea bobului

procent de pierdere a apei din bobnumărul de boabe / știulete

P9241, P9721, P9903, P0412 P9721, P9903

P9074, P9241, P9486, P9903, P9911,
PR37N01, P9721

P9241, P9721,
P9903, P0216

r1 r3 r4 r5 r6
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opinii ale fermierilor
adam dumitru / sc adam agrorent srl / jijila, județul tulcea
Fiind un cultivator de hibrizi de porumb Pioneer, anul acesta am încercat și hibrizii din noua generație 
optimum® aQUamax®. am remarcat la acești hibrizi rezistența la arșiță și secetă, caracterul stay green, 
faptul că pierd mai repede apa din bob și nu în ultimul rând producția. chiar dacă nu am terminat 
recoltatul la această dată, preconizez o recoltă de 12.000 kg/ha.

ilaș constantin / sc viflora forest srl / tescani, județul bacău
Sunt adeptul tehnologiei de top și de aceea cultiv hibrizii Pioneer. la hibrizii p9175 și p9241 am obținut 
6,5 tone, cu U=14-16%. am fost mulțumit de performanța hibrizilor Pioneer, în condițiile extrem de 
dificile ale acestui an, cu secetă accentuată în toată perioada de vegetație. Recomand Pioneer, nu doar 
hibrizii de porumb, ci și hibrizii de floarea soarelui și rapiță care de asemenea sunt competitivi.

trif costel / sc grano agro srl / balta doamnei, județul prahova
anul acesta am semănat o suprafață de 120 de ha, cu hibridul optimum® aQUamax® p9911. În condițiile 
acestui an, nu foarte bogat pluviometric și cu temperaturi foarte ridicate, media pe cele 120 de hectare 
semănate a fost de 10.000 kg/ha. voi continua să semăn hibrizi Pioneer, deoarece rezultatele nu au 
întârziat să apară chiar și în condiții de secetă extremă, așa cum a fost anul 2015.

mihalache iulian / sc agromih srl / bălăceanu, județul buzău
Rezultatele obținute în urma recoltării, chiar și în condiții climatice nefavorabile, ne îndeamnă să 
rămânem fideli hibrizilor Pioneer. În anul 2015 am cultivat hibrizii de porumb p0216, p9911 și pr35f38 
și hibrizii de floarea soarelui pr64f50 și p64lc53. Producția s-a ridicat la nivelul așteptărilor. vă 
recomandăm să încercați hibrizii Pioneer.

ceara george / crc agro trade srl / lazu agigea, județul constanța
am ocolit cultura porumbului ani la rând, însă anul acesta am încercat hibridul Pioneer p9721. am 
obținut o producție de peste 5.000 kg la hectar, în condițiile în care de la semănat la recoltat a fost o 
secetă cumplită, cu zero precitații. După acest an am prins curaj și cu siguranță vom crește suprafața cu 
porumb, datorită siguranței oferite în caz de secetă, de genetica Pioneer.

horvart emeric / ii horvart i. emeric / sîmpetru german, județul arad
anul acesta am cultivat 200 ha de porumb, hibrizii de la Pioneer ocupând peste 80% din suprafața 
cultivată. În condițiile acestui an secetos, respectând tehnologia, am obținut o producție foarte bună, 
având parcele și cu 9.200 kg/ha la hibridul pr37n01. și anul acesta s-a dovedit că hibrizii Pioneer sunt 
foarte stabili și ca atare o să îi cultivâm și pe viitor.

marin ștefan / pfa marin ștefan / dor mărunt, județul călărași
Societatea noastră exploatează o suprafață de 800 ha. anul acesta, pe o suprafață de 400 ha am cultivat 
următorii hibrizi de porumb Pioneer: p0412, p9911 și p9241. Din grupa de hibrizi optimum® aQUamax®, în 
condițiile de secetă de anul acesta, cea mai mare producție am obținut-o la p9911 cu o medie de 11.900 kg/
ha. o să cultivăm în continuare hibrizi Pioneer pentru că sunt stabili și se pretează foarte bine pe zona noastră.
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opinii ale fermierilor
chesnoiu ion / scda caracal / caracal, județul olt
la ScDa caracal înființăm în fiecare an culturi comparative cu hibrizi de porumb și floare de la firmele 
multinaționale. avantajul nostru este că urmărim fiecare hibrid în parte pe tot parcursul perioadei de 
vegetație, fapt ce ne ajută să alegem hibrizii care vor fi semănați în anul următor în culturile comerciale 
ale Stațiunii. hibrizii Pioneer ocupă cea mai mare suprafață în culturile noastre.

anghel jean ovidiu / sc angpas comgem srl / băilești, județul dolj
Pentru structura de hibrizi de porumb și floarea soarelui de anul acesta am ales hibrizii Pioneer p0412 
optimum® aQUamax® și p64le99, dovedindu-se a fi o alegere foarte bună, deoarece producțiile obținute 
mi-au întărit convigerea că prin vigoarea lor în primele faze de vegetație și adaptabilitatea la condițiile de 
climă sunt hibrizi care conferă siguranță și stabilitate.

chis vasile / sc volumea srl / lucăceni, județul satu mare
cultivăm hibrizi Pioneer din anul 2005 și suntem foarte mulțumiți de modul cum se comportă în 
timpul vegetației, chiar și în condiții mai dificile de cultură, dar mai ales de producțiile obținute. Fapt 
pentru care, din structura de hibrizi a porumbului din ferma noastră, hibrizii Pioneer ocupă o suprafață 
însemnată an de an.

ciocârlan dumitru / sc agro iahim srl / sag, județul timiș
În fiecare an alegem pentru cultură, hibrizi cu potențial de producție ridicat, iar Pioneer ne oferă sămânță 
cu genetică de ultimă generație. cultivăm hibridul de porumb Pioneer optimum® aQUamax® p0412 încă de 
când a fost introdus în portofoliul Pioneer, oferindu-ne de fiecare dată o producție peste media așteptărilor. 
am rămas plăcut impresionat și o să mă bazez în continuare pe acest hibrid și pe produsele Pioneer.

gheorghiță marin / sa dealul covurlui / băleni, județul galați
anul acesta am cultivat în ferma noastră 500 ha floarea soarelui și 250 ha porumb Pioneer. având în 
vedere condițiile climatice ale anului, suntem foarte multumiți de hibrizi de floarea soarelui p64le25 
și p64le99, cât și de hibrizi de porumb pr37n01 și p9911, hibrid optimum® aQUamax®. anul agricol 
următor o să alocăm o suprafață mult mai mare hibrizilor Pioneer.

burnel daniel / sc vio agroserv srl / padina, județul buzău
cultivăm hibrizi Pioneer încă de când au apărut pe piață. În anul 2015 am folosit o gamă mai mare de 
hibrizi de porumb și floarea soarelui la care am remarcat o capacitate de producție foarte bună, chiar și în 
condițiile de anul acesta. la porumb am mers în special peste grupa Fao 400, iar la floarea soarelui, am 
folosit tehnologia Express®, dar și hibrizi convenționali. Recomand cu încredere Pioneer.

oprea florian / oprea florian team snc / săgeata, județul buzău
an de an cultivăm hibrizi Pioneer. Sunt mulțumit de stabilitatea producțiilor atât la porumb, cât și la 
floarea soarelui. În anul agricol 2015 am cultivat hibrizi de porumb optimum® aQUamax® de care sunt 
foarte mulțumit din punct de vedere productiv, cât și floarea soarelui pr64f50, cu o capacitate de 
producție foarte mare. voi continua cu Pioneer, care este un partener de nădejde.
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opinii ale fermierilor
borlea adrian ioan / ii borlea adrian ioan / rapoltu mare, județul hunedoara
cultiv hibrizii Pioneer de floarea soarelui și porumb cu încredere și am avut rezultate bune în fiecare an. 
anul acesta, un an dificil datorat lipsei precipitațiilor, atât hibrizii de porumb cât și hibrizii de floarea 
soarelui au demonstrat calități deosebite de adaptabilitate, producție și stabilitate. cu siguranță voi 
continua să cultiv și pe viitor hibrizii Pioneer.

folea nicolaie / sc nicolias srl / amaru, județul buzău
anual cultivăm hibrizi de porumb Pioneer. În anul 2015 am cultivat hibridul optimum® aQUamax® 
p9911, care s-a remarcat printr-un potențial de producție foarte bun. cu siguranță voi cultiva și pe viitor 
hibrizii Pioneer deoarece acestea au demonstrat că sunt cei mai competitivi de pe piață.

daniel martin / conagrotehnica srl / mărtăcești, județul brăila
anul 2015 a fost anul în care hibrizii optimum® aQUamax® și-au demonstrat valoarea. la neirigat, 
hibridul p9911 a obținut o producție medie de aproape 11.000 kg/ha, iar la irigat, hibridul p0216 a 
obținut o producție medie de 12.000 kg/ha. În anii agricoli dificili, genetica performantă de la Pioneer
își spune cuvântul.

helgiu liliana / sc agromec codaiești sa / codaiești, județul vaslui
Societatea noastră lucrează o suprafață de 600 ha, atât porumb cât și floarea soarelui Pioneer. la 
recomandarea promotorului, am semănat la porumb hibrizii p9911 și p9903, iar la floarea soarelui 
p64lc53 și p64lc108. atât la porumb cât și la floarea soarelui am obținut producții bune, deși anul 
acesta precipitațiile ne-au ocolit de la semănat și până la recoltat, având doar 18 litri/m2.

marin ionel / sc m&a&d agroservice srl / amara, județul buzău
Performanțele productive și rezistența crescută la secetă ale hibrizilor Pioneer mă îndeamnă să-i utilizez 
în ferma mea agricolă. anul acesta am avut în cultură hibrizii de porumb p9911, p0216 și p0023 iar la 
cultura de floarea soarelui am avut hibridul pr64lc53. genetica Pioneer este un succes pentru mine. În 
2016, la cultura de floarea soarelui voi opta pentru tehnologia Express®.

bucner bogdan / sc prodagro braifner srl / bacău, județul bacău
cultiv hibrizi Pioneer de 10 ani. Suprafața semănată cu porumb și floarea soarelui în 2015 a fost de 300 ha, în 
totalitate cu hibrizi Pioneer. p8523, p9175, p9241 și p9721 sunt cei mai performanți hibrizi de porumb, cu calități 
excepționale, cu o foarte mare rezistență la secetă și un ritm rapid de pierdere a apei la maturitate. Producțiile 
obținute au fost între 6.000 - 6.300 kg/ha, ținând cont de faptul că a plouat doar 25 litri de la semănat la recoltat.

coneac marian / sc agroport/agromol srl / tășnad, județul satu mare
Din observațiile făcute pe loturile demonstrative, precum și la cultura mare, am constatat că hibrizii 
de porumb Pioneer se remarcă prin productivitate și rezistență deosebită la factorii negativi de mediu. 
Suntem una din unitățile agricole care an de an ne dorim să obținem performanțe productive ridicate, în 
condiții de siguranță. acesta este principalul motiv pentru care mergem pe mâna geneticii Pioneer.
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opinii ale fermierilor
budai mihai / sc agroind cauaceu srl / diosig, județul bihor
Societatea noastră cultivă an de an hibrizii Pioneer. anul acesta, cultura de porumb a fost foarte dificilă 
din cauza lipsei de apă și a arșiței, dar chiar și în condițiile acestea, am reușit să obținem la hibridul 
p0412 un randament de 8.200-9.000 kg/ha. acest hibrid se va regăsi cu siguranță și în viitor în cultura 
noastră de porumb, pe lângă ceilalți hibrizi Pioneer.

ghira ion / pfa ghira tatiana/ nedeia, județul dolj
am cultivat în fiecare an și cultiv cu încredere hibrizii de porumb Pioneer. anul acesta, pe cele 200 
hectare cultivate cu porumb, alături de hibrizii consacrați pr37n01 și pr36v52, s-au remarcat în mod 
deosebit noii hibrizi p9911 și p0412, care, chiar și în condițiile acestui an secetos, au asigurat peste 
8.500 kg/ha boabe, la neirigat.

drugea ionuț / sc agromec smeeni srl / smeeni, județul buzău
Pentru mine compania Pioneer este o provocare. În anul 2015 am avut în cultură mai mulți hibrizi de 
porumb, din care am remarcat un potențial de producție foarte bun. aceste producții m-au convins să 
rămân alături de Pioneer și în campania care urmează. Recomandăm tuturor fermierilor să aibă încedere 
în genetica Pioneer.

damian virgil / sa cornești-târnava / cornești, județul mureș
În 2015 am cultivat cu porumb Pioneer o suprafață de 320 ha. am cultivat hibrizii optimum® aQUamax® 
p9175, p9241 de care sunt foarte mulțumit, producțiile lor fiind peste oricare alți hibrizi din aceeași 
grupă de maturitate, hibrizi extra-timpurii pentru a putea elibera terenul repede, cu un raport producție/
umiditate foarte bun, iar pentru recoltare știuleți am ales hibridul p9721 Fao 370 care este un hibrid 
deosebit de productiv. și pe viitor voi cultiva hibrizii Pioneer care îmi oferă siguranța unei producții bune 
indiferent de condițiile climatice, fiind binecunoscută rezistența superioară a acestora la secetă.

iacob vasile / tce 3 brazi / zănești, județul neamț
De zece ani împreună! Se împlinesc 10 ani de când tcE 3 brazi este alături de Pioneer. În tot acest timp 
colectivul tehnic al companiei, condus cu pricepere și pasiune de domnul ing. iacob vasile, a folosit 
semințe de porumb, floarea soarelui, soia și rapiță din genetica Pioneer. În anul 2015, tcE 3 brazi a 
cultivat 1.700 hectare cu porumb folosind un număr de 10 hibrizi din portofoliul Pioneer, acoperind 
întreaga suprafața destinată cultivării porumbului. În acest an deosebit de dificil, sub aspectul secetei 
foarte pronunțate și a temperaturilor foarte ridicate, am obținut productii deosebite la hibrizii
optimum® aQUamax® p8523, p9175, p9241. am fost foarte mulțumit de modul cum s-au comportat 
acești hibrizi în condiții de stres hidric și termic deosebit de pronunțat.

haus bogdan / sc agro-kamphaus / ighisu vechi, județul sibiu
Societatea noastră a ales să cultive și în acest an agricol hibrizii performanți Pioneer, atât pentru cultura 
de porumb cât și pentru floarea soarelui și rapiță. la porumb, din cele aproximativ 600 ha, hibizii Pioneer 
au o pondere de peste 90%. Ne-am axat pe grupe diferite de maturitate și am ales hibrizi adaptați și 
aclimatizați zonelor noastre de cultură, cum ar fi hibrizii: p8745, p8567, p9578, p9528. cu un potențial 
de producție ridicat și un randament foarte mare, hibridul p9578 ocupă ponderea cea mai mare în 
structura de hibrizi cultivați, cu o producție cuprinsă între 9.000-10.000 kg/ha și umiditate mică la 
recoltare, p9578 este hibridul pe care vom conta și în anul 2016.
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opinii ale fermierilor
marian șerban / pfa marian șerban / vintileanca, județul buzău
cultiv hibrizi Pioneer de foarte mult timp. Sunt mulțumit de stabilitatea producțiilor la hibrizii de
porumb cât și la cei de floarea soarelui. În anul agricol 2015 am încercat hibrizi de porumb din grupa 
optimum® aQUamax®, de care sunt foarte mulțumit din punct de vedere productiv.

dan adrian / sc agrirom srl / uroi, județul hunedoara
cultiv în fiecare an 5-6 hibrizi Pioneer din mai multe grupe de maturitate, atât hibrizi clasici, cât și hibrizi 
din genetică de ultimă generație. calitatea deosebită și performanțele obținute cu hibrizii de porumb 
m-au făcut un client fidel al companiei.

mădălin vasilache / sc agrodori srl / cișmele (smârdan), județul galați
anul 2015 a fost un an agricol dificil din punct de vedere climatic. cu toate acestea, producțiile medii în 
ferma noastră au fost foarte bune, hibrizii Pioneer demonstrând adaptabilitate și stabilitate. la floarea 
soarelui am cultivat hibrizi p64le25 și p64le99, iar la porumb am cultivat hibrizi pr37n01 și p9721.

mozer francisc / sa petrești / petrești, județul satu mare
Prosperitatea în agricultură și utilarea fermei cu cea mai nouă tehnologie, este posibilă numai atunci 
când se face performanță cu producții ridicate. hibrizii Pioneer au ajutat la succes în acest sens și au 
asigurat cele mai bune rezultate an de an. vă recomand să mergeți alături de cei mai buni.

herle tiberiu / sc agromirela srl / ortișoara, județul timiș
anul acesta am cultivat hibrizi din noua generație ca p9721, p0105 și hibrizi optimum® aQUamax®, 
ca p9903 și p9486, cu rezultate bune având în vedere anul secetos ce tocmai s-a încheiat. Pe viitor voi 
cultiva hibrizii de genetică nouă de la compania Pioneer deoarece aceștia nu m-au dezamăgit niciodată.

dan băicoianu / sc afiliu trans srl / amaru, județul buzău
an de an cultivăm hibizi de porumb și floarea soarelui Pioneer. toți hibrizii cultivați în cadrul fermei 
noastre ne-au demonstrat un potențial de producție ridicat. vom rămâne fideli hibrizilor Pioneer, pentru 
că ei reprezintă un factor important în obținerea unor producții sigure și rentabile.

thierry bourgoing / sc rominsem srl / mircea vodă, județul brăila
În ultimii doi ani, hibridul pr32f73, ne-a oferit satisfacții deosebite, realizând producții de 15-16 tone/
hectar. anul acesta a fost foarte dificil încă de la semănat, a continuat cu seceta și arșița din vară, iar acum 
avem probleme cu toamna umedă. chiar și în aceste condiții, sperăm la o producție de 13-14 tone/hectar.

pîslaru gabriel / sc migaluc com srl / lumina, județul constanța
În acest an am fost foarte mulțumit de cei doi hibrizi recomandați - p9241 și p9486 care, deși au fost 
semănați mai târziu decât ceilalți hibrizi pe care îi foloseam ca martor, la recoltare am constatat că 
potențialul de producție al hibrizilor Pioneer este mult superior, obținând 8.000 kg/ha.
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rugina călin / sc marfadiv srl / țepu, județul galați
an de an cultivăm hibrizi de porumb Pioneer. hibridul preferat cultivat în ferma noastră este pr36v74,
de care am fost multumiți, atât în anii anteriori, cât și într-un an dificil ca acesta. am testat și hibrizii 
p0216 și p9911 optimum® aQUamax®, de la care așteptăm rezultate bune.

hotea nicu / sc fangmeier prodimpex srl / grabat, județul timiș
În anul 2015 am semănat 1.200 hectare de porumb, din care 700 hectare hibrizi Pioneer. Suntem foarte 
multumiți de hibrizii optimum® aQUamax®, rezultatele obținute anul acesta la hibrizii p0216 și p0412
au fost de peste 9.500 kg/ha. Recomandăm cu încredere genetica Pioneer.

oltean ovidiu / sc agro vintana srl / vințu de jos, județul alba
Fiind un an cu temperaturi foarte ridicate și puține precipitații, cele mai bune rezultate în lotul 
demonstrativ le-am obținut la hibrizii mai timpurii p8523, p9175 și p9241. cu siguranță vom cultiva în 
continuare hibrizii Pioneer.

stănescu sorin / sc agronova srl / gura padinii, județul olt
În fiecare an Sc agronova SRl cultivă hibrizi de porumb și floarea soarelui Pioneer. Rezultatele obținute 
atât la hibrizii consacrați, cât și la hibrizii noi, ne-au confirmat că Pioneer este și va rămâne pe prima 
poziție în fermă cu procentul cel mai mare în cultură.

marin cornel / sc daco cris dany srl / corbu, județul constanța
Mizând mereu pe calitatea geneticii, în acest an am folosit pentru prima dată în ferma mea hibrizi 
de porumb optimum® aQUamax®, obținând rezultate de peste 9.000 kg/ha. această producție net 
superioară concurenței, mă determină să folosesc pe o suprafață mult mai mare hibrizi Pioneer.

nagy iuhasz mihai / pfa nagy iuhasz mihai / nădlac, județul arad
De 25 de ani cultiv hibrizi Pioneer care nu m-au dezamăgit niciodată. Se observă progresul adus de noii 
hibrizi optimum® aQUamax®. În anul 2014 au confirmat, dar în 2015, an agricol greu ne-au câștigat 
încrederea.

filip roxana / ferme de la briQue / topolovățu mare, județul timiș
anul acesta am avut parte de secetă și arșiță îndelungată și încă o dată hibrizii Pioneer au performat 
excelent. și anul viitor vom cultiva hibrizi Pioneer atât de floarea soarelui cât și de porumb pe o suprafață 
și mai mare în ferma noastră, dovedindu-ne stabilitate și toleranță remarcabilă la secetă.

türkösi ludovic / sa spicul boiu / boiu, județul bihor
cultivăm hibrizi Pioneer în fiecare an. Sunt mulțumit de performanța hibridului p9074 și în condițiile 
extrem de dificile al anului 2015. cu siguranță este o opțiune în structura de porumb pe care cultivăm.
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ungureanu nicu și matei mirela / sa drum nou / zăvoia, județul brăila
Pentru al doilea an consecutiv, hibridul optimum® aQUamax® p9911 reprezintă campionul nostru.
Deși anul agricol 2015 a fost foarte dificil, la acest hibrid am avut sole în care am obținut 12.000 kg/ha.
În anul 2014 am cultivat numai un hibrid optimum® aQUamax®, respectiv p9911, în anul 2015 am 
cultivat patru hibrizi care aparțin acestei grupe, respectiv p9241, p9486, p0023 și p9911, iar pentru
anul viitor ne propunem să maximizăm suprafața cultivată cu acești hibrizi.

măciucă giani / pfa măciucă giani / boldu, județul buzău
cultiv hibrizi de porumb, floarea soarelui și rapiță Pioneer de mai mulți ani. genetica lor este superioară, 
prin performanțele productive și rezistența hibrizilor. Recomand cu încredere produsele Pioneer.

seneșan andrei / sc mecsol galda srl / galda de jos, județul alba
hibrizii de porumb Pioneer folosiți pe mai bine de jumătate din suprafața alocată acestei culturi au fost 
p8523, p9175, p9241, p9486 și p9528. Nu m-au dezamăgit.

moț radu / sc agrosolaris srl / socodor, județul arad
am cultivat 220 de hectare Pioneer, cu hibrizii de porumb p0412 și p0216 la care am obținut producții 
foarte bune. Sunt foarte mulțumit de perfomanțele hibrizilor Pioneer și cu siguranță îi voi alege și pe 
viitor.

dediu bogdan / sc agroconfort srl / foltești, județul galați
În fermele noastre a fost cultivat hibridul de porumb optimum® aQUamax® p9486, la care am obținut 
rezultate satisfăcătoare, având în vedere condițiile climatice de anul acesta.

bârlădeanu cătălin / sc agrimat matca sa / matca, județul galați
Din totalul suprafeței cultivate cu porumb, circa 75% a fost cultivată cu hibrizi Pioneer cum ar fi: p0216, 
pr37n01, p9486, la care am obținut rezultate bune.

cătălin pavel / sc bioagro company srl / bacău, județul bacău
Îmi place să experimentez performanțele tehnologice ale hibrizilor de porumb de la firma Pioneer.
hibrizii care s-au remarcat, în conditiile acestui an au fost: p9578 cu un potențial de producție 
excepțional, plasticitate ecologică foarte bună, pretându-se pe toate tipurile de sol și p9721, un hibrid 
genial, la care am obținut o producție de 7.000 kg/ha. În zonele unde cultiv acești hibrizi în proporție de 
80%, temperatura medie diurnă este de 9,5 grade celsius, fiind mai mare cu 1,5 grade celsius față de 
restul județului bacău. În mod frecvent precipitațiile nu depășesc 575 litri față de 625 litri cât este media 
județului. Este important nivelul producției pe hectar, așa că recomandarea mea pentru fermieri, este să 
aplice tehnologia corect și să nu facă rabat în alegerea hibrizilor.
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bugariu ion / sc gidagro 2011 srl / calacea, județul timiș
anul acesta am semănat 250 ha porumb, 90% cultivate cu hibrizi Pioneer. am ales doi hibrizi Pioneer 
optimum® aQUamax®, p9911 și p9903, care mi-au oferit o producție bună, având în vedere anul secetos 
ce tocmai s-a încheiat.

vilău georgeta / sa celezvit / troianul, județul teleorman
lucrăm o suprafață de 2.440 hectare. De foarte mulți ani folosim hibrizi Pioneer atât la floare cât și la 
porumb. În 2015 am avut în cultura la floarea soarelui hibridul p64le25 fiind hibridul cu ponderea cea 
mai mare din cele 600 hectare de floare, iar la porumb hibrizii pr37y12 și pr37f73 s-au regăsit pe 150 
hectare din cele 220 hectare, realizând producții peste concurență. Recomand genetica Pioneer atât la 
floare cât și la porumb, aceasta oferind o stabilitate a producțiilor cum nu regăsim la alte companii.

grasu niculae / pfa grasu niculae / baia, județul tulcea
Sunt câțiva ani de când cultivăm hibrizi de porumb Pioneer în ferma familiei noastre, cu rezultate bune. 
În acest an, la recomandarea echipei Pioneer, am încercat 2 hibrizi optimum® aQUamax®: p9241 (Fao 
340) pe care l-am cultivat în sistem neirigat și la care am obținut rezultate neașteptat de bune, fiind peste 
media zonei (aproximativ 9.000 kg/ha), iar al doilea, p9911 (Fao 410), a fost cultivat cu aport de irigații 
și așteptăm rezultate excepționale pentru zona noastra (aproximativ 12.000 kg/ha).

zărnescu marius / sc agromec vlad țepeș srl / vlad țepeș, județul călărași
În primăvara anului 2015 am cultivat o suprafață totală de 675 hectare de porumb, majoritatea fiind 
hibrizi Pioneer. am folosit hibrizi din grupe de maturitate diferite: p0023, pr36v74, p0412, p0216.
acești hibrizi au avut o evoluție excelentă, cu o răsărire uniformă, cu o producție medie de 10.000 kg/ha.
Recomand oricărui fermier care vrea să facă tehnologie și să obțină producții mari, să folosească cu 
încredere hibrizii de porumb Pioneer.

aflat teodor / sc agroferm srl/ brăteiu, județul sibiu
avem un grup de 5 firme care lucrează activ în agricultură în zona de centru a țării și o colaborare de 
peste 10 ani cu firma Pioneer. În acest an, din cele 1.700 ha cultivate cu porumb, peste 70% sunt hibrizi 
de porumb Pioneer, care an de an au venit pe piață cu hibrizi de porumb mai performanți și ca atare și 
producțiile au fost mai "puternice". organizăm anual loturi demonstrative, iar anul acesta, parteneriatul 
nostru a avut ca scop organizarea unei platforme "Portfolio Farm" unde au fost cultivați hibrizi de 
porumb și floarea soarelui  Pioneer și unde rezultatele foarte bune obținute, au demostrat încă odată 
că o tehnologie performantă alături de o genetică de top, duc la vârfuri de producții record. Rezultate 
superioare se regasesc și în culturile noastre comerciale de porumb și sunt dovada unei agriculturi în care 
s-a investit și unde am ales ca partener un leader, adică Pioneer.

wenger martin / sc b.d.k.w. agrar srl / tomnatic, județul timiș
anul acesta am avut doi hibrizi de la Pioneer în fermă. Deoarece a fost un an secetos, recomandarea 
mea este să se meargă pe alegerea unor hibrizi de genetică nouă, care să fie toleranți la secetă. hibridul 
optimum® aQUamax® p0412  a fost unul foarte bun, iar producția obținută la el m-a mulțumit pe deplin. 
Datorită producțiilor foarte bune ale hibrizilor optimum® aQUamax®, anul viitor am intenția să măresc 
suprafața pentru a putea valorifica potențialul genetic al acestor hibrizi.
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tiMPURiU
caracteristici generale
• hibrid simplu, timpuriu.
• Potențial foarte ridicat de
 producție 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 semințe
sămânța: de mărime mijlocie,
cu MMb-ul de 62-65 g și
Mhl 47-51 kg/hl
conținut de ulei: 46-48%

avantaje
• tolerant la lupoaie (orobanche
 cumana) rasa E (or5),
 Phomopsis și Sclerotinia.
• Rezistență genetică la mană
 rasele 304 și 710, cu bună
 rezistență la cădere și frângere.
• toleranță la secetă și arșiță.
• grad ridicat de autofertilitate
 înregistrând producții ridicate în
 zone cu entomofaună
 polenizatoare mai redusă.
• Se pretează și pentru cultura
 dublă (după orz).

sfaturi pentru fermieri: Se recomandă a fi cultivat în toate zonele de cultură a
florii-soarelui din România, chiar și în cele infestate cu lupoaie rasa E (orobanche cumana).

densități recomandate
Neirigat: 50.000-57.000 plante recoltabile/ha
irigat: 55.000-60.000 plante recoltabile/ha

producție
excelentă

toleranță
excelentă la secetă

excelentă
rezistență la boli

conținut
ridicat de ulei

iacob vasile
tcE 3 brazi
zănești, județul Neamț

Floarea soarelui a fost semănată în acest an 
pe o suprafață de aproape 400 ha. am folosit 
numai sămânță Pioneer din hibrizi PR64F50, 
p63ll06 - hibrizi convenționali, precum și 
tehnologia cu Express®, cultivând hibrizii 
P64lE25 și P64lE99. aplicând o tehnologie 
bazată pe reținerea apei în sol și semănând 
devreme, am obținut producții deosebite 
apropiate de anii normali.

P63LL06
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SEMitiMPURiU
caracteristici generale
• hibrid simplu, semitimpuriu.
• Potențial foarte ridicat de
 producție.

descriere morfo-fiziologică
talie: medie
foliaj: abundent, de culoare verde 
închis
capitul: mediu-mare, jumătate 
înclinat, convex, bine acoperit cu 
semințe
sămânța: de mărime mijlocie,
cu MMb-ul de 61-65 g și
Mhl 45-47 kg/hl
conținut de ulei: 45-47%

avantaje
• tolerant la lupoaie (orobanche
 cumana) rasa E (or5),
 Phomopsis și Sclerotinia.
• Rezistență genetică la mană
 rasele 304 și 710, cu bună
 rezistență la cădere și frângere.
• toleranță la secetă și arșiță.
• grad ridicat de autofertilitate
 înregistrând producții ridicate în
 zone cu entomofaună
 polenizatoare mai redusă.

sfaturi pentru fermieri: Se recomandă a fi cultivat în toate zonele de cultură a
florii-soarelui din România, chiar și în cele infestate cu lupoaie rasa E (orobanche cumana).

densități recomandate
Neirigat: 50.000-55.000 plante recoltabile/ha
irigat: 55.000-58.000 plante recoltabile/ha

producție
excelentă

toleranță
excelentă la secetă

excelentă
rezistență la boli

conținut
ridicat de ulei

seneșan andrei
Sc Mecsol galda SRl
galda de jos, județul alba

a devenit o tradiție pentru noi ca în fiecare an 
hibridul de floarea soarelui pe care îl folosim 
pe cea mai mare suprafață în fermă să fie 
pr64f50. Este un hibrid convențional la care 
am obținut pe unele parcele producții de
4.000 kg/ha.

PR64F50
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lupoaie (orobanche cumana)
Un parazit deosebit de păgubitor pentru
cultura florii soarelui

Lupoaia parazitează cultura florii soarelui și 
produce pierderi însemnate de recoltă, care pot 
ajunge până la compromiterea totală a culturii în 
situația unei infestări puternice. DuPont Pioneer 
vine în sprijinul fermierilor cultivatori de floarea 
soarelui și are ca obiectiv strategic în programele 
de cercetare, crearea de hibrizi cu rezistență 
genetică față de acest parazit.

În ultima perioadă, parazitul lupoaie sau orobanche 
cumana a devenit tot mai agresiv pentru floarea soarelui, 
afectând o suprafață de aproximativ 200.000 de hectare 
în județele constanța, tulcea, ialomița, brăila și buzău, cu 
tendință de extindere și în zonele limitrofe acestui areal.

DuPont Pioneer pune la dispoziția cultivatorilor hibrizi 
rezistenți la rasele cunoscute până în prezent.

În ultimul timp a avut loc o creștere a agresivității acestui 
parazit, prin apariția unor noi rase, mai păgubitoare, ce au 
produs pierderi în arealul cel mai afectat de lupoaie.

Practicarea în ultimii ani de către fermierii din arealul de 
răspândire a parazitului a unei rotații neraționale, 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 esențial la apariția de noi rase, 
dar mai ales la nivelul surprinzător de ridicat al extinderii 
și gradului de atac al infestării cu această nouă rasă între 
2009-2015.

considerăm că avem obligația morală și profesională
de a semnala acest fenomen astfel încât să se intervină 
în timp util în vederea evitării proliferării fenomenului, 
cu consecințe negative considerabile asupra unei zone 
de mare însemnătate pentru cultura florii soarelui în țara 
noastră.

trebuie însă să subliniem că utilizarea exclusivă a 
controlului genetic nu este suficientă pentru încetinirea 
și stăvilirea evoluției și extinderii noilor rase de lupoaie, 
fără a se acorda atenția cuvenită și altor factori cum ar 
fi informarea și instruirea corespunzătoare a fermierilor 
cu privire la folosirea de hibrizi rezistenți, respectarea 
asolamentului, monitorizarea atentă a evoluției raselor, 
etc.

DuPont Pioneer a lansat pe piață în cursul anului 2006 
hibridul PR64a71 cu rezistență totală față 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 generație de 
hibrizi rezistenți la rasele de orobanche mai mult decât 
rasa E.

În 2014 portofoliul a fost completat cu P64lE99 care are la 
bază Sistem ii. acesta oferă protecție în plus asupra raselor 
de lupoaie neacoperite de protecția oferită de genele oR5 
și oR7.

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
   conțin gena oR5 au rezistență
   completă pentru rasele de
   lupoaie a-E.

system ii tehnologie unică dezvoltată de
  DuPont Pioneer care reduce
  impactul asupra producției cauzate
  de infestarea cu lupoaie.

system ii Nu este determinat de gene
  specifice.

system ii completează rezistența dată de
  oR5 și oR7.

system ii oferă protecție/toleranță în plus
  asupra raselor de lupoaie
  neacoperite de rezistența dată de
  cele două gene până la rasa g.

system ii Reduce infestarea cu parazitul
  orobanche cummana (lupoaie)
  prin reducerea rezervei de semințe
  din sol.

gena or7 hibrizii de floarea soarelui care
  conțin gena oR7 au rezistență
  completă la rasele de lupoaie a-g.

or5 or7 or5 + system ii or7 + system ii

PR64F50
P64ll06
P64lE19

P64hE118

P64lE20
P64lc53

P64lE25
P64lE99 P64lc108
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Protejează cultura
cu hibrizii Pioneer Protector®

hibrizii pioneer protector® de floarea soarelui sunt dedicatți cultivatorilor care caută soluții prin care să minimizeze 
riscurile în cazul producției de floarea soarelui. ceea ce oferim noi reprezintă un sistem nou de soluții avansate și 
de încredere. această soluție oferă fermierilor încrederea că investițiile și culturile lor sunt optimizate în momentul 
recoltei. Doar Pioneer vă oferă culturi de floarea soarelui fără lupoaie și mană fără a aplica chimicale care ar putea 
afecta următoarea recoltă. În plus, majoritatea hibrizilor Pioneer Protector® conțin tehnologia DuPonttM ExpressSun®.

P64LE19    P64LE20
P64LE25    P64LE99
P64LC53    P64HE118

P64LC108

P64LE19   P64LE20
P64LE25   P64LE99
P64LC53   P64HE118

P64LC108

P64LE20    P64LE25    
P64LE99    P64LC53

P64LC108

acum doi ani am introdus produsele Pioneer Protector® 
pentru floarea soarelui, PioNEER PRotEctoR® MaNă și 
PioNEER PRotEctoR® lUPoaiE.

Datorită nivelului lor ridicat de toleranță sau rezistență la 
boli și paraziți, hibrizii menționați mai sus reduc în mod 
semnificativ riscul pe care îl implică agricultura.

cultivând acești hibrizi (atât în cazul infestării cu mană cât 
și cu lupoaie) fermierii pot obține un nivel de siguranță 
care poate fi atins doar prin genetica excepțională din 
prezent. În acest an, o serie de hibrizi de floarea soarelui 
au primit certificarea de produse marca Pioneer Protector®. 
ce sunt produsele Pioneer Protector®? ce hibrizi se califică 
pentru această marcă?

acest brand unic de produse Pioneer Protector® identifică 
hibrizii cu toleranță sau rezistență excepțională la anumite 
boli sau la anumiți paraziți. Reducând riscurile pierderilor 
de producție, hibrizii Pioneer Protector® contribuie în mod 
semnificativ la succesul fermierilor.

®, tM, SM, Mărci înregistrate și mărci de servicii ale DuPont, Pioneer sau ale companiilor afiliate. © 2015 Phii. 65www.pioneer.com



Noua generație de hibrizi de 
floarea soarelui ce aparțin 
tehnologiei Express®

 avantaje
•	 Rezistență	totală	la	erbicidul	Express®.
•	 Rezistență	genetică	la	toate	rasele	de	mană
 existente în România.
•	 Rezistență	la	rasele	de	Orobanche	mai	agresive
 decât rasa E (P64LE99, P64LE20, P64LE25).
•	 Excepțională	rezistență	la	secetă	și	arșiță.
•	 Hibrizi	cu	cel	mai	mare	procent	de	autopolenizare
 (minim 85%).
•	 Semințe	tratate	cu	cel	mai	complet	tratament
 fungic (Apron + Maxim).

p64le19 p64le99

p64le20 p64he118

p64le25
DuPonttM, Express® and ExpressSuntM sunt mărci înregistrate și mărci de servicii ale DuPont și ale companiilor afiliate.66 www.pioneer.com



duponttm expresssun®

erbicid

®  și tM sunt mărci înregistrate ale companiilor DuPont de Nemours și companiilor afiliate. Înaintea oricărei utilizări, citiți cu atenție instrucțiunile de pe eticheta care însoțește 
produsul. Utilizați produsele pentru protecția plantelor în siguranță conform legislației și reglementărilor în vigoare.

pioneer hi-bred românia srl
DN2, km. 19,7, comuna găneasa
Sat șindrilița, județul ilfov
tel: 021 303.53.00; Fax: 021 303.53.01

dupont românia srl
băneasa business & technology Park

șos. bucurești-Ploiești, nr. 42-44, clădirea b
Et. 2 - aripa b2, Sector 1, bucurești

tel: 031 620.41.00; Fax: 031 620.41.01
www.dupont.ro

Tehnologia ExpressSun™ constă în cultivarea hibrizilor de floarea soarelui Pioneer® P64LE19, P64LE20, P64LE25 P64LE99 
și P64HE118 , toleranţi la erbicidul sulfonilureic Express® 50 SG pentru controlul buruienilor cu frunză lată inclusiv speciile de 
Xanthium, Cirsium și Datura. Este cea mai eficientă și avantajoasă tehnologie pentru obţinerea unor culturi curate de buruieni 
și producţii ridicate.

cea mai avansată tehnologie în cultura florii-soarelui

dupont® express®50 sg
erbicid în postemergenţă pentru 
controlul buruienilor cu frunză lată

hibrizii pioneer®
P64LE19
P64LE20
P64LE25
P64LE99

P64HE118

expresssun™
Extra protecţie 
Extra producţie 

Extra profit



caracteristici generale
• hibrid simplu, semitimpuriu cu
 potențial foarte ridicat și stabil
 de producție, cu rezistență la
 erbicidul Express®.

descriere morfo-fiziologică
talie: medie
foliaj: abundent, de culoare verde 
închis
capitul: mediu, jumătate înclinat, 
bine acoperit cu semințe
sămânța: de mărime mijlocie,
cu MMb-ul de 61-65 g
conținut de ulei: 45-46%

avantaje
• tolerant la lupoaie (orobanche
 cumana) rasa E (or5) și
 rezistență genetică la mană rasa
 304, 710, 714.
• tolerant la Phomopsis și
 Sclerotinia și o bună rezistență
 la cădere și frângere.
• toleranță foarte bună la secetă
 și arșiță.
• grad ridicat de autofertilitate
 înregistrând producții ridicate în
 zone cu entomofaună
 polenizatoare mai redusă.

SEMitiMPURiU

producție
excelentă

toleranță
la erbicide

toleranță
excelentă la secetă

excelentă
rezistență la boli

conținut
ridicat de ulei

atenție cultivatori !!!
Erbicidul DuPont Express® se va folosi exclusiv în solele însămânțate cu hibridul Pioneer P64LE19.
Evitați confuziile! verficați dacă sunteți în posesia hibridului P64LE19! atenție la litera E! veți avea
un lan de floarea soarelui fără buruieni dicotiledonate, în special pălămidă și corneți.

sfaturi pentru fermieri: Se recomandă a fi cultivat în toate zonele de cultură a florii-soarelui din România, chiar și în 
cele infestate cu lupoaie rasa E (orobanche cumana), pe terenuri cu grad ridicat de infestare cu buruieni dicotiledonate.

densități recomandate
Neirigat: 52.000-55.000 plante recoltabile/ha
irigat: 55.000-60.000 plante recoltabile/ha

P64LE19
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caracteristici generale
• hibrid simplu, semitimpuriu.
• Potențial foarte ridicat și stabil
 de producție, cu rezistență la
 erbicidul Express®.

descriere morfo-fiziologică
talie: medie
foliaj: abundent, de culoare verde 
închis
capitul: mediu-mare, semi-
pendul, bine acoperit cu semințe
sămânța: de mărime mijlocie,
cu MMb-ul 61-65 g
conținut de ulei: 44-45%

avantaje
• hibridul cu rezistență la lupoaie
 (orobanche cumana) până la
 rasa g inclusiv (or7).
• Rezistență genetică la mană rasa
	 304,	710,	714.
• tolerant la Phomopsis și
 Sclerotinia, cu bună rezistență la
 cădere și frângere.
• toleranță la secetă și arșiță.
• grad ridicat de autofertilitate
 înregistrând producții ridicate în
 zone cu entomofaună
 polenizatoare mai redusă.

atenție cultivatori !!!
Erbicidul DuPont Express® se va folosi exclusiv în solele însămânțate cu hibridul Pioneer P64LE20.
Evitați confuziile! verficați dacă sunteți în posesia hibridului P64LE20! atenție la litera E! veți avea
un lan de floarea soarelui fără buruieni dicotiledonate, în special pălămidă și corneți.

SEMitiMPURiU

producție
excelentă

toleranță
excelentă la secetă

excelentă
rezistență la boli

toleranță
la erbicide

sfaturi pentru fermieri: Se recomandă a fi cultivat în toate zonele de cultură a florii-soarelui din România, chiar și în 
cele infestate cu lupoaie (orobanche cumana), pe terenuri cu grad ridicat de infestare cu buruieni dicotiledonate.

densități recomandate
Neirigat: 52.000-55.000 plante recoltabile/ha
irigat: 55.000-60.000 plante recoltabile/ha

P64LE20
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SEMitiMPURiU

producție
excelentă

toleranță
la erbicide

toleranță
excelentă la secetă

excelentă
rezistență la boli

conținut
ridicat de ulei

caracteristici generale
• hibrid simplu, semitimpuriu cu
 potențial extraordinar și stabil
 de producție, cu rezistență la
 erbicidul Express®.

descriere morfo-fiziologică
talie: medie-înaltă
foliaj: abundent, de culoare verde 
închis
capitul: mediu-mare, jumătate 
înclinat, bine acoperit cu semințe
sămânța: de mărime mijlocie,
cu MMb-ul de 61-65 g
conținut de ulei: 45-46%

avantaje
• Rezistent la lupoaie (orobanche
 cumana) inclusiv rasa E, tolerant
 până la rasa g inclusiv (or5 plus
 system ii).
• toleranță mare la Phomopsis și
 Sclerotinia precum și la noile
 rase de mană (710 și 714) cu
 o bună rezistență la cădere și
 frângere.
• toleranță foarte bună la secetă
 și arșiță.
• 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 și în 
cele infestate cu lupoaie mai agresive decât rasa E (orobanche cumana), pe terenuri cu grad ridicat de infestare cu buruieni 
dicotiledonate.

densități recomandate
Neirigat: 50.000-55.000 plante recoltabile/ha
irigat: 55.000-60.000 plante recoltabile/ha

atenție cultivatori !!!
Erbicidul DuPont Express® se va folosi exclusiv în solele însămânțate cu hibridul Pioneer P64LE25. 
Evitați confuziile! verficați dacă sunteți în posesia hibridului P64LE25! atenție la litera E! veți avea
un lan de floarea soarelui fără buruieni dicotiledonate, în special pălămidă și corneți.

brânză cristi
Sc agrohagiu SRl
bordei verde, județul brăila

p64le25 este hibridul la care apreciem în 
mod deosebit stabilitatea producțiilor în ani 
cu condiții climatice diverse. are puterea de 
a valorifica foarte bine elementele nutritive, 
are un grad foarte mare de autofertilitate în 
calatidiu, iar în condițiile dificile ale anului 
2015, noi am obținut o medie de circa
4.000 kg/ha.

P64LE25
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caracteristici generale
• hibrid simplu, semitimpuriu cu
 potențial foarte ridicat și stabil
 de producție, cu rezistență la
 erbicidul Express® și o bună
 plasticitate și adaptabilitate.

descriere morfo-fiziologică
talie: medie, caractere 
agronomice excepționale
foliaj: abundent, de culoare verde 
închis
capitul: mediu-mare, bine acoperit 
cu semințe
sămânța: de mărime mijlocie,
cu MMb-ul de 61-65 g
conținut de ulei: 45-46%

avantaje
• Rezistent la lupoaie (orobanche
 cumana) inclusiv rasa E, tolerant
 până la rasa g inclusiv (or5 plus
 system ii).
• toleranță mare la Phomopsis și
 Sclerotinia atât pe tulpină cât
 și pe calatidiu precum și la noile
 rase de mană (714), cu o bună
 rezistență la cădere și frângere,
 toleranță foarte bună la secetă și
 arșiță.
• grad ridicat de autofertilitate și
 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 și în 
cele infestate cu lupoaie mai agresive decât rasa E (orobanche cumana), pe terenuri cu grad ridicat de infestare cu buruieni 
dicotiledonate.

densități recomandate
Neirigat: 50.000-55.000 plante recoltabile/ha
irigat: 55.000-60.000 plante recoltabile/ha

atenție cultivatori !!!
Erbicidul DuPont Express® se va folosi exclusiv în solele însămânțate cu hibridul Pioneer P64LE99. 
Evitați confuziile! verficați dacă sunteți în posesia hibridului P64LE99! atenție la litera E! veți avea
un lan de floarea soarelui fără buruieni dicotiledonate, în special pălămidă și corneți.

corniță georgian
Sc tehnoplant cereal SRl
călărași, județul călărași

cultiv de mulți ani hibrizi de floarea soarelui 
Pioneer, deoarece îmi asigură producții 
foarte bune. În prezent, lucrez o suprafață 
de 700 ha, din care 280 cu floarea soarelui.  
Într-un an secetos precum 2015, la hibridul 
p64le99 am obținut o producție de 4.150 
kg/ha. vom colabora și pe viitor cu Pioneer și 
datorită rezultatelor foarte bune din fiecare an, 
recomand acest hibrid tuturor fermierilor care 
doresc să obțină performanțe ridicate.

SEMitiMPURiU

producție
excelentă

toleranță
excelentă la secetă

excelentă
rezistență la boli

toleranță
la erbicide

P64LE99
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caracteristici generale
• hibrid simplu, semitimpuriu.
• Rezistență la erbicidul Express®.
• conținut ridicat de acid oleic
 (90-92%).

descriere morfo-fiziologică
talie: medie-înaltă
foliaj: bogat, de culoare verde 
închis
capitul: mijlociu, bine acoperit cu 
semințe, ușor convex
sămânța: are MMb cuprinsă între 
62 și 65 g și Mhl 39-41 kg/hl

avantaje
• Potențial ridicat de producție
 făcând parte din noua generație
 de hibrizi high oleici.
• conținut foarte ridicat în ulei.
• toleranță bună față de atacul de
 Sclerotinia și de Phomopsis.
• toleranță față de rasele de mană
 (Plasmopara helianthi) 714.
• tolerant la lupoaie (orobanche
 cumana) rasa E (or 5).
• grad ridicat de autofertilitate.

SEMitiMPURiU

producție
excelentă

toleranță
la erbicide

toleranță
excelentă la secetă

excelentă
rezistență la boli

conținut
ridicat de ulei

sfaturi pentru fermieri: asigurarea unei distanțe de izolare de 500 de metri față de altă solă cultivată cu floarea 
soarelui este necesară în vederea obținerii conținutului de acid oleic de peste 90%. a se cultiva în vestul ,sud-vestul și 
nordul țării.

densități recomandate
Neirigat: 50.000-55.000 plante recoltabile/ha
irigat: 55.000-60.000 plante recoltabile/ha

P64HE118
high oleic
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tEhNologia clEaRFiElD®

Sistemul de producție pentru floarea soarelui

Sistemul de producție clearfield® utilizează o combinație de 
genetică superioară - hibrizi adaptați la condițiile locale de mediu 
- cu erbicidul Pulsar®, ușor de aplicat, pentru a furniza cele mai 
bune soluții integrate pentru nevoile producției vegetale.
Erbicidul pulsar® asigură controlul postemergent pe scară largă 
al buruienilor, inclusiv orobanche spp. - lupoaia, pe parcursul 
întregului sezon, printr-o singură aplicare.
Fermierii și partenerii acestora din lanțul de distribuție pot, 
astfel, să își optimizeze timpul, eforturile și resursele pentru a 
realiza potențialul maxim de producție. Prin aceasta, sistemul de 
producție clearfield® răspunde celor mai importante cerințe ale 
fermierilor.

ce este sistemul de producție clearfield® ?

pulsar®

• gamă variată de hibrizi performanți și stabili genetic pentru un bun management al riscului.
• Erbicidul Pulsar® - soluție completă împotriva buruienilor și a tuturor raselor de Orobanche - o singură aplicare.
• Fără probleme în rotația culturilor (cu condiția respectării intervalului de semănat menționat în recomandările de
 utilizare a produsului).
• Eficiență dovedită în România cu producții mari și profituri considerabile pentru fermieri.

beneficiile sistemului de producție clearfield®

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 și 
monocotiledonate. pulsar® utilizat în sistemul de producție 
clearfield® asigură:
• toleranță garantată pentru cultură, fără probleme în
 rotație.
• Soluție 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
 apărute) în zonele cu probleme.
• combaterea postemergentă unică și eficientă a
 buruienilor chiar și în condiții de uscăciune.
• Siguranță deplină pentru culturile cu hibrizii clearfield®

 de floarea soarelui.
Erbicidul Pulsar® pătrunde în frunzele plantelor trecând 
prin cuticula cerată și porii (stomatele) de pe suprafața 
frunzei. Erbicidul pătrunde și prin rădăcini, odată cu apa 
absorbită din sol.
odată ajuns în rădăcină, pulsar® este translocat în zonele 
de creștere ale rădăcinilor și tulpinilor.

 pulsar® se aplică în doză de 1,2 l/ha, în postemergență 
timpurie, când plantele de floarea soarelui au între 4 
și 8 frunze adevărate (14-18 pe scara bbch). Erbicidul 
se folosește numai la hibrizi de floarea soarelui de tip 
clearfield®, toleranți la pulsar®.
combaterea optimă a buruienilor are loc în perioada de 
postemergență timpurie. Deși speciile de buruieni foarte 
sensibile pot fi controlate și într-un stadiu mai avansat, 
se recomandă combaterea buruienilor înainte ca acestea 
să diminueze potențialul de producție. În cazul în care 
se urmărește controlul lupoaiei aplicarea erbicidului nu 
trebuie făcută înainte de apariția frunzelor 6-8 la planta 
gazdă (stadiul bbch 16-18).
Prin combinarea noului sistem de producție clearfield® 
cu utilizarea hibrizilor de floarea soarelui rezistenți la 
orobanche, se rezolvă eficient problema combaterii 
parazitului, cu efecte îndelungate. ciclul de viață al 
genelor de rezistență de la floarea soarelui se prelungește, 
contribuind totodată la împiedicarea apariției rezistenței 
buruienilor la erbicide.

clearfield® este marcă înregistrată a baSF.
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sfaturi pentru fermieri: 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.

densități recomandate
Neirigat: 50.000-55.000 plante recoltabile/ha
irigat: 55.000-60.000 plante recoltabile/ha

caracteristici generale
• hibrid simplu, semitimpuriu cu
 potențial ridicat de producție și
 cea mai ridicată toleranță la
 secetă.

descriere morfo-fiziologică
talie: medie
foliaj: abundent, de culoare verde 
închis
capitul: mediu, bine acoperit cu 
semințe
sămânța: de mărime mijlocie, cu 
MMb-ul 57-60 g și Mhl 41-42 kg/hl
conținut de ulei: 48-49%

avantaje
• Rezistență genetică la lupoaie
 (orobanche cumana) până la
 rasa g inclusiv (or7 + sistem ii)
 și la mană rasa 714.
• toleranță bună la Sclerotinia și
 Phomopsis.
• grad ridicat de autofertilitate
 înregistrând producții ridicate
 în zone cu entomofaună
 polenizatoare mai redusă.

toleranță
la erbicide

toleranță
excelentă la secetă

conținut
ridicat de ulei

SEMitiMPURiU

pavel cătălin
Sc bioagro company SRl
bacău, județul bacău

la floarea soarelui, anul acesta am cultivat hibridul 
p64lc108, obținând o producție de 3.000 kg/ha, 
în condițiile în care a plouat doar 70 l în perioada 
15 aprile-20 septembrie. Succesul pentru obținerea 
acestor producții a fost determinat de trei lucruri 
importante și anume: modificările climatice din 
ultimii 20 de ani ne obligă să ieșim din buchia 
carții și să semănăn mai devreme atât porumbul 
cât și floarea soarelui, combaterea impecabilă a 
buruienilor, o verigă extrem de importantă, având 
în vedere coeficientul de evapo-transpirație a 
porumbului și al florii soarelui care este de 5-7 ori 
mai mic decât al buruienilor și o densitate mai mare 
de semănat cu 10-15%.

P64Lc108
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caracteristici generale
• hibrid simplu, semitimpuriu,
 cu potențial bun de producție și
 toleranță ridicată la secetă.

descriere morfo-fiziologică
talie: medie-înaltă
foliaj: abundent, de culoare verde 
închis
capitul: mediu, jumătate înclinat, 
bine acoperit cu semințe
sămânța: de mărime mijlocie, cu 
MMb-ul 55-60 g și Mhl 40-41 kg/hl
conținut de ulei: 46-48%

avantaje
• Rezistență genetică la lupoaie
 (orobanche cumana) până la
 rasa g inclusiv și la mană rasa
 304, 710, 714 (or7).
• toleranță bună la Sclerotinia și
 Phomopsis.
• grad ridicat de autofertilitate
 înregistrând producții ridicate
 în zone cu entomofaună
 polenizatoare mai redusă.

sfaturi pentru fermieri: 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.

densități recomandate
Neirigat: 50.000-52.000 plante recoltabile/ha
irigat: 52.000-55.000 plante recoltabile/ha

SEMitiMPURiU

producție
excelentă

toleranță
la erbicide

toleranță
excelentă la secetă

excelentă
rezistență la boli

conținut
ridicat de ulei

P64Lc53
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Mana este o boală larg răspândită în zonele în care este cultivată floarea soarelui. Este una dintre cele mai importante 
boli ale culturilor, cauzată de parazitul fungic Plasmopara halstedii. Ciuperca poate genera cu rapiditate noi rase 
fiziologice, făcând ca protecția să fie dificil de realizat. Incidența și pagubele provocate depind foarte mult de condițiile 
meteorologice, de stadiul de dezvoltare a plantei și de procentul de plante infestate.

Floarea soarelui

infecția secundară:
sporii antrenați de 
vânt de la plantele 

infestate primar
cad pe frunzele

celorlalte plante.

contactul 
zoosporilor cu 
rădăcina florii 

soarelui

hibrizii rezistenți 
care nu prezintă 

simptom pot 
deasemenea să 

transporte germeni 
patogeni.

leziuni locale
prin pătarea

frunzei provocate
de infecția 
secundară.

infecția radicelei sau 
plantelor tinere are ca 
rezultat în majoritatea 

cazurilor moartea 
plantei.

infecția primară: 
infectarea rădăcinii la 
etapa de dezvoltare 
de 2-8 frunze are ca 
rezultat o înălțime 

semnificativ mai mică. 
cu cât mai devreme 

apare infecția, cu 
atât planta rămâne 
mai mică. Nu este 
anticipată nici o 

producție.

infecție latentă.
Nu sunt simptome

vizibile. Dar 
poziționarea capitului 
florii indică faptul că 

cel mai probabil
planta este purtătoare 
a germenului patogen.

ciuperca crează zoospori în planta gazdă
și țesuturi, care rezistă peste iarna.

zoosporii patogeni pot supraviețui
în sol până la 6-8 ani.

Pe baza abordării științifice actuale, floarea soarelui poate
fi considerată rezistentă, dacă ciuperca nu poate ajunge la 
țesutul de deasupra cotiledoanelor (vear, 1978).

Ciclu de viață al bolii
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Mană
uscarea 
infecția rădăcinilor plantelor tinere de floarea soarelui are 
ca rezultat moartea pre-emergentă sau post-emergentă.

infecția primară
infecția care are ca punct de inițiere rădăcina florii 
soarelui, determină lipsa creșterii în înălțime a plantei, 
inter-noduri scurte și pete de decolorare pe frunze în jurul 
nervurilor principale. Dacă plantele ajung la maturitate, 
florile se orientează către partea superioară, dimensiunea 
capitulului este semnificativ mai mică iar semințele sunt 
foarte puțin viabile.

infecția secundară
• atunci când sporii antrenați de vânt cad pe frunze în
 sezonul umed, pot genera leziuni locale de decolorare și
 ulterior de necroză sub formă unghiulară.
• infecția secundară nu indică nici un simptom, dar
 germenele patogen este în interiorul plantelor. Este
 posibil ca acest capitul să se orienteze către partea
 superioară. Semințele pot fi la rândul lor infestate.
 Semințele plantelor infestate latent dezvoltă plante fără
 simptom (cohen și Stackson 1974).

principalele simptome ale manei practici de gestionare a manei

rezistența

condiții de mediu pentru dezvoltarea 
bolii

• cea mai eficientă apărare împotriva manei este  
 cultivarea unor hibrizi rezistenți.
• Rezistența nu înseamnă că planta nu prezintă germeni
 patogeni.
• Există varietăți unde ciuperca produce spori abundenți
 la cotiledonate sau pe hipocotil dar nu se translocă
 sistemic în partea superioară a plantei. acestea sunt
 infecțiile limitate la cotiledon (cli) și infecțiile limitate la
 hipocotil (hli). aceste genotipuri produc plante normale
 cu producții normale.

• impactul climatic - în primăverile reci și ploioase boala
 apare mai frecvent.
• În solurile ude, concentrația de metalaxil scade. aceste
 condiții conferă plantei din ce în ce mai puțină
 rezistență.
• Dacă în primele 2 săptămâni de la înființarea culturii
 sunt suficiente ploi și irigații, incidența infecției la
 rădăcină prin zoospori crește.

managementul culturii 
• controlul samulastrei de floarea soarelui în culturile
 următoare.
• Deși rotația culturilor este importantă pentru alte boli
 ale florii soarelui, are un efect minim asupra gestionării
 manei din moment ce zoosporii pot supraviețui în sol
 timp de 6-8 ani.

combatere chimică 
• tratamentul semințelor - metalaxil, fludioxinil.
• Mana nu este controlabilă, ceea ce înseamnă că
 fungicidele foliare nu sunt eficiente în controlul infecției
 sistemice. Fungicidele foliare nu sunt economice,
 deoarece pierderile de recoltă apar rar în cazul acestui
 tip de infecție.

soluția genetică - hibrizi rezistenți
Utilizarea hibrizilor Pioneer Protector® rezistenți la mană 
P64lE19, P64lE20, P64lE25, P64lE99, P64lc53, 
P64lc108.

nu confundați cele două simptome!

Simptom latent
de mană

Fito-toxicitate severă 
cauzată de erbicidul 
pre-emergent
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opinii ale fermierilor
ginerică ștefan / ii ginerică ștefan / colibași, județul buzău
De când am cultivat prima dată hibrizii de porumb și floarea soarelui Pioneer am avut parte de producții 
foarte bune. anul acesta s-a putut observa diferența între producțiile hibrizilor în urma secetei. la floarea 
soarelui am avut hibridul p64le99, merită cultivat pentru performanțele sale de producție. Recomand 
produsele optimum® aQUamax® la porumb și Express® la floarea soarelui.

mincan marcel / sc rucela srl / celaru, județul dolj
anual cultiv hibrizi de porumb și floarea soarelui Pioneer, produse care m-au mulțumit prin producțiile 
constante și în același timp foarte bune. Referitor la floarea soarelui, în acest an am semănat și recoltat 
hibridul p64le25. Rezultatele obținute mă fac să nu renunț la acest hibrid, de aceea și în anul 2016 îl voi 
semăna cu siguranță.

zamfir ioan / sc zameti srl / remus opreanu, județul constanța
În ferma pe care o administrez folosesc de foarte mult timp hibrizi de floarea soarelui Pioneer și constat 
cu plăcere că mereu obțin rezultate foarte bune. În anul agricol 2014/2015 am folosit cei 2 hibrizi ce 
aparțin tehnologiei Express® și anume pr64le25 și p64le99, de la care am obținut o producție medie
de 3.700 kg/ha.

negrea valentina / sc negrea trans srl / orodel, județul dolj
În anul 2015 pe cele 700 hectare repartizate florii-soarelui am semănat hibrizii p64le25 și p64le99, 
producțiile obținute fiind superioare celor realizate în zonă, chiar și în condiții de secetă accentuată 
cum au fost cele din acest an agricol, fapt ce mă determină să afirm că și în anii următori, în ferma mea, 
hibrizii de floarea soarelui Pioneer vor fi cultivați pe suprafețe însemnate.

bucner bogdan / sc prodagro braifner srl / bacău, județul bacău
la floarea soarelui am ales doi hibrizi, p64le25 și p64le99 la care am obținut o producție medie de 
2.500 kg/ha, Mh=43,9 și U=9%. am remarcat în mod deosebit hibridul p64le25, care s-a evidențiat prin 
vigoare și un start bun, suportând un grad de îmburuienare mai mare față de alți hibrizi. și anul următor 
voi merge tot cu genetica Pioneer.

liviu georgescu / sc agrisol srl / belciugatele, județul călărași
Folosesc în fiecare an hibrizi de floarea soarelui Pioneer împreună cu tehnologia Express® pentru a avea 
un profit garantat. În condițiile acestui an, cele mai bune rezultate le-am avut de la hibridul p64le99 care 
a avut o masă hectolitrică foarte bună și o producție pe masură.

oltean ovidiu / sc agro vintana srl / vințu de jos, județul alba
În fiecare an facem împreună cu Pioneer loturi demonstrative pentru porumb, floarea soarelui și rapiță, 
obținând de fiecare dată rezultate deosebite. Deși a fost un an secetos, cu ploi foarte puține peste vară, 
am reușit să obținem o producție de 3.700 kg/ha la floarea soarelui la hibridul p64le99.
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opinii ale fermierilor
raftu mihai / if raftu mihai / istria, județul constanța
În anul 2015, în ferma pe care o administrez am folosit hibrizii p64le25 și p64le99. am observat că 
rezistă foarte bine la condițiile de stres, dar și că realizează producții bune în zonele mai puțin fertile ale 
explotației mele. voi folosi în continuare acești hibrizi.

moț radu / sc agrosolaris srl / socodor, județul arad
anul acesta am cultivat 180 hectare cu floarea soarelui. am obtinut producții foarte bune, de peste 
3.900 de kg/ha cu p64le25 și p64le99. având in vedere condițiile acestui an, sunt foarte mulțumit de 
perfomanțele hibrizilor Pioneer și cu siguranța îi voi alege și pe viitor.

herle tiberiu / sc agromirela srl / ortișoara, județul timiș
la cultura de floarea soarelui am optat pentru hibrizii p64le99 și p64le25 care mi-au confirmat și de 
această dată că sunt niște hibrizi cu potențial ridicat de producție. Recomand cu încredere produsele 
Pioneer tuturor fermierilor care doresc să obțină rezultate remarcabile.

dediu bogdan / sc agroconfort srl / foltești, județul galați
Din cele 1.500 de hectare pe care le administrez, anul acesta am cultivat 400 de hectare floarea
soarelui cu hibrizii Pioneer p64le99 și p64le25, la care am obtinut o producție medie de peste
3.000 kg/ha.

marian șerban / pf marian șerban / vintileanca, județul buzău
Sunt mulțumit de stabilitatea producțiilor la hibrizii de floarea soarelui. p64le25 și p64le99 au o 
capacitate de producție foarte mare. și pe viitor voi opta să cultiv acești hibizi de floarea soarelui, 
deoarece Pioneer este un partener de nădejde.

bugariu ion / sc gidagro 2011 srl / calacea, județul timiș
În 2015 am semănat 200 hectare floarea soarelui cu binecunoscutul hibrid p64le25, care nu m-a 
dezamăgit, obținând o producțe medie de 2.600 kg/ha. Recomand tuturor fermierilor să folosească cu 
încredere hibrizii companiei Pioneer.

negrei alin / societatea agricolă mănăștureana / mănăștur, județul arad
anul acesta am cultivat 165 ha de floarea soarelui doar cu hibridul p64le25. am obținut o producție 
medie de 3.150 kg/ha, deși a fost un an foarte dificil din cauza secetei și a arșiței. anul viitor intenționăm 
să creștem suprafața cultivată cu floarea soarelui și cu siguranță o să cultivăm hibrizi Pioneer.

țăpuș liviu / agrocompany țăpuș / cobadin, județul constanța
anual cultivăm floarea sorelui Pioneer, dar și ceva de la concurență. anul acesta hibridul p64le25 a avut 
o producție medie de aproximativ 3.500 kg la hectar, depășind cu peste 600 kg concurența. anul viitor 
vom cultiva în exclusivitate hibrizii Pioneer.
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opinii ale fermierilor

bereza niculai / sc biovet srl / iazurile, județul tulcea
anul acesta am avut în cultură cei doi hibrizi fanion ai companiei Pioneer, în speță p64le25 și p64le99. 
având în vedere rezultatele obținute la nivel de producție, pot spune că au fost calea câștigătoare 
în acest an dificil din punct de vedere climatic. Este clar că rezistența la arșiță, secetă și potențialul 
productiv al acestor hibrizi este excepțional. voi cultiva în continuare hibrizii de floarea soarelui Pioneer.

lechin cătălin / ii lechin cătălin / semlac, județul arad
cultivăm hibrizi de floarea soarelui Pioneer cu tehnologia Express® de aproximativ 4-5 ani, respectiv 
hibridul p64le19 cu producții bune, iar în 2015 l-am înlocuit pe p64le19 cu p64le99 și pe 50 de hectare 
am obținut producți de 3.200-3.500 kg/ha. În 2016 vom crește suprafața cultivată cu floarea soarelui și  
voi merge cu încredere cu hibridul p64le99.

petroman mircea / sc agrosami srl / săcălaz, județul timiș
cultiv hibrizi Pioneer de floarea soarelui și porumb cu încredere și am avut rezultate foarte bune în fiecare 
an. În anul 2015 am cultivat o suprafață de 600 ha cu floarea soarelui, cu hibrizii p64le25 și p64le99 
și am obținut o medie de 3.200 kg/ha, într-un an nu foarte favorabil culturii florii-soarelui. Recomand cu 
încredere hibrizii de porumb și floarea soarelui Pioneer tuturor fermierilor.

ursu gelu / sc agriprod ursu srl / falciu, județul vaslui
Societatea noastră lucrează o suprafață de 960 hectare. cultivăm hibrizi de porumb Pioneer de câtiva ani, 
iar anul acesta am ales și hibrizii de floarea soarelui p64le25 și p64le99 la recomandarea promotorilor 
dar și datorită rezultatelor obținute în fermele învecinate. Producțiile obținute anul acesta în condiții de 
secetă, sunt cu mult peste media recoltelor realizate în județ.

ionițoiu robert / pfa grigore ionițoiu / grecești, județul dolj
În primăvara anului 2015 am semănat hibrizii de floarea soarelui Pioneer și anume p64le99 și p64le25. 
având în vedere condițiile climatice ale acestui an, producțiile obținute în ferma mea m-au mulțumit, 
ceea ce mă determină să cultiv și în același timp să recomand colegilor fermieri, hibrizii de floarea 
soarelui mai sus amintiți.

bârlădeanu cătălin / sc agrimat matca sa / matca, județul galați
În anul agricol 2015 întreaga suprafață de floarea soarelui a fost cultivată cu hibrizii Pioneer p64le25 și 
p64le99. am fost multumiți de producție, având în vedere condițiile climatice din acest an. am obținut 
producții cuprinse între 2.800-3.200 kg/ha pe o suprafață de 650 de hectare.

din nelu / sc interagro srl / alexandria, județul teleorman
anul agricol 2015 a fost unul dificil, dar producția de floarea soarelui obținută la cei doi hibrizi p64le25 
și p64le99 a fost extraordinară, 3.300 kg/ha. Nu pot spune decât că unul este mai productiv decât 
celălalt și niciunul nu trebuie să lipsească din ferma dumneavoastră.
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opinii ale fermierilor

radu viorel / agricola frații radu srl / lipia, județul ilfov
lucrez în agricultură din 2010 și încă de atunci cultiv hibrizi Pioneer. am început cu hibrizii p64le19, 
p64le20, am ținut pasul cu noii hibrizi și anul acesta am cultivat 90 ha cu p64le25, și 100 hectare cu 
p64le99. În condițiile dificile din acest an, am obținut producții excepționale: p64le25 - 3.800 kg/ha și 
p64le99 - 3.900 kg/ha. voi continua să cultiv hibrizii Pioneer, care au confirmat prin calitatea lor, chiar și 
in condiții extreme de stres termic și hidric.

nicola valentin / sc agro mimprod srl / poboru, județul olt
am cultivat și studiat în 2015 hibridzi de floarea soarelui Pioneer, obținând în condițile acestui an (secetă 
pedologică și arșiță excesivă), o producție cu 25-30 % peste media hibrizilor din zonă. o caracteristică 
importantă a acestui hibrid o constituie greutatea hectolitrică, iar o densitate cu 10% mai mare este 
direct proporțională cu producția/hectar. Pentru următorul an agricol ne propunem să mărim suprafața 
cultivată cu hibrizi Pioneer și să-i urmărim pe densități diferite.

nedu marin / sc mira com srl / căzănești, județul ialomița
hibridul p64le99 pe care l-am cultivat pe o suprafață de 100 ha, este un hibrid excepțional. are vigoare 
și uniformitate la răsărire, o creștere viguroasă, înflorire uniformă, coacere uniformă și un potențial 
productiv foarte ridicat. De asemenea greutatea hectolitrică este foarte bună. apreciez și talia redusă 
la acest hibrid, pe care îl așteptam de mult timp, talie care avantajează consumul de nutrienți din sol și 
facilitează lucrarea de recoltat. Îl consider un hibrid de vârf pentru condițiile acestui an.

rusu ion / ii soare constantin / cogealac, județul constanța
După ceva ani, în ferma în care îmi desfășor activitatea am folosit genetica Pioneer, respectiv hibrizi 
p64le99 și p64le25, la care am obținut o producție medie de 3.800 kg/ha. Recomand cu încredere 
folosirea lor.

samoilă vlad / sc bicsam srl / chirnogeni, județul constanța
După o pauză de mai multi ani, am încercat hibrizii de floarea soarelui Pioneer. am avut o surpriză 
extraordinară la recoltare, când hibridul p64le99 a dat o producție de aproximtiv 4.050 kg/ha, cu 500-
600 kg peste concurență. Pe întreaga perioadă de vegetație precipitațiile au lipsit cu desăvârșire, această 
producție s-a obținut doar pe baza rezervei din iarnă și a rezistenței și productivității hibrizilor Pioneer.
Un fapt demn de menționat, este eficiența erbicidului Express®, care a distrus efectiv toate buruienile 
dicotile inclusiv cânepa, pe care cealaltă tehnologie o ratează. Pentru anul viitor cu siguranță voi merge 
pe genetica Pioneer.

drăgan valentin / sc cdl prodcom srl / revărsarea, județul tulcea
cultiv de 5 ani hibrizii de floarea soarelui Pioneer. Până anul trecut am folosit hibridul p64le20 cu 
rezultate foarte bune. În anul 2015 la recomandarea echipei Pioneer am cultivat 2 hibrizi p64le25 și 
p64le99, iar rezultatele au fost excepționale (având în vedere și condițiile climatice din această vara):
o medie de producție pe 150 hectare de peste 4.000 kg/ha cu umiditate StaS. voi merge negreșit și anul 
viitor tot cu acești 2 hibrizi de excepție.
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opinii ale fermierilor

robert tiță / sc agroexpert industry srl / bistreț, județul dolj
Societatea noastră cultivă în fiecare an suprafețe importante de floarea soarelui și porumb. Peste 90% 
din suprafețe sunt cultivate cu hibrizi Pioneer care an de an ne aduc satisfacții prin remarcabila lor 
productivitate, chiar și în condiții climatice deosebite și mă refer la lipsa precipitațiilor. Noua generație 
de hibrizi de porumb optimum® aQUamax® se dovedește a fi generația viitorului și o recomand tuturor 
fermierilor care sunt interesați să cultive hibrizii cu cele mai bune caracteristici genetice existente pe 
piata producătorilor de semințe.

titi malinchi/ agrogrup import-export srl / mărtăcești, județul brăila
În cadrul grupului nostru de firme, la cultura de floarea soarelui, suntem în totalitate cultivatorii 
tehnologiei ExpressSuntM. cunoaștem beneficiile, iar de-a lungul timpului am cultivat toți hibrizii 
Express® pe care Pioneer i-a produs, obținând an de an producții foarte bune, atât in cultura principală 
(peste 4.000 kg/ha), cât și în cultura dublă (peste 3.500 kg/ha). anul acesta, în cultura principală am 
cultivat hibridul p64le99,  la care am obținut o producție medie de 4.100 kg/ha și sperăm la o producție 
bună și la cultura dublă.

corcea sergiu / sc raiverde srl / traianu, județul tulcea
anul acesta la recomandarea echipei Pioneer am cultivat hibridul de floarea soarelui p64le99. am 
apreciat startul foarte bun în cultură, talia și rezistența la secetă a acestui hibrid. În condițiile unui an 
foarte secetos, am obținut o medie de 2.800 kg/ha, comparativ cu alți hibrizi pe care i-am avut în fermă 
care mi-au dat o medie de 2.000 kg/ha. Pentru cultura de floarea soarelui este o diferență uriașă. De aceea 
voi merge în continuare cu hibrizii Pioneer, care îmi asigură o producție bună, chiar și în condiții vitrege.

târziu vasile / sc agrobilan srl / cenad, județul timiș
cultiv hibrizii de floarea soarelui Pioneer de când au apărut pe piața semințelor din România. Este o 
cultură foarte importantă pentru ferma mea. hibrizii Pioneer din grupa linoleică p64le19, p64le25, 
p64le99 sunt foarte stabili în producție, viguroși și toleranți la secetă, anul acesta au dat cele mai bune 
producții din zona noastră. Recomand cu încredere p64le25 și p64le99, care în condițiile acestui an au 
dat producții de peste 3.400 kg/ha.
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grupa de maturitate: timpuriu
• cel mai timpuriu hibrid Pioneer.
• Producții stabile și ridicate.
• Dezvoltare preponderent pe orizontală în toamnă.
• Excelentă rezistență la iernare și toleranță avansată la boli.
• conținut foarte ridicat de ulei.
• Silicvele își păstrează indehiscența până la recoltare.
• Se pretează și pentru semănatul timpuriu.

grupa de maturitate: semitimpuriu
• capacitate și stabilitate de producție ridicate.
• Rezistență genetică la boli.
• Excelentă rezistență genetică la Phoma.
• Foarte bună rezistență la iernare.
• cel mai mare conținut de ulei.
• Se pretează și pentru semănatul timpuriu.

grupa de maturitate: semitimpuriu
• Stabil în toate condițiile de cultură.
• Rezistență la iernare.
• conținut ridicat de ulei.
• Înflorire timpurie.

sfaturi pentru fermieri
Se recomandă recoltarea timpurie.

sfaturi pentru fermieri
Se recomandă recoltarea timpurie.

sfaturi pentru fermieri
Se recomandă recoltarea timpurie.

producție
excelentă

producție
excelentă

producție
excelentă

stabilitate
excelentă

stabilitate
excelentă

stabilitate
excelentă

excelentă
rezistență la boli

excelentă
rezistență la boli

conținut
ridicat de ulei

conținut
ridicat de ulei

conținut
ridicat de ulei

PR44D06

PX113

PR45D03
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grupa de maturitate: timpuriu
• cel mai cultivat hibrid Pioneer în Europa.
• cel mai timpuriu hibrid convențional, cu conținut ridicat de ulei.
• Stabilitate și performanțe excelente de producție.
• toleranță avansată la boli și toleranță foarte bună la secetă.
• Procent de autopolenizare ridicat.
• Înflorește mai târziu, ceea ce îi conferă capacitatea de evitare a înghețurilor
 tardive.

grupa de maturitate: semitimpuriu
• cel mai cultivat hibrid convențional Pioneer în România.
• Stabilitate și performanțe excelente de producție.
• conținut ridicat de ulei.
• conversie foarte bună a elementelor nutritive.
• Procent de autopolenizare ridicat.
• hibrid rustic, răspunde foarte bine și în condiții de tehnologie moderată.
• Se recoltează timpuriu.

grupa de maturitate: semitimpuriu
• hibrid semitimpuriu cu talie înaltă.
• Performanțe excelente de producție.
• toleranță avansată la boli.
• Rezistență foarte bună la iernare.
• Maturare rapidă a tulpinilor, recoltare fără pierderi.

sfaturi pentru fermieri
Recomandat și pentru semănatul semitimpuriu.

sfaturi pentru fermieri
Recomandat și pentru semănatul întârziat.

sfaturi pentru fermieri
Se pretează și pentru semănatul timpuriu.

producție
excelentă

producție
excelentă

producție
excelentă

stabilitate
excelentă

stabilitate
excelentă

stabilitate
excelentă

excelentă
rezistență la boli

excelentă
rezistență la boli

excelentă
rezistență la boli

conținut
ridicat de ulei

conținut
ridicat de ulei

conținut
ridicat de ulei

PR46W14

Pt234

PR44W29
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grupa de maturitate: semitimpuriu
• hibrid semitimpuriu cu talie înaltă.
• Performanțe excepționale de producție.
• toleranță foarte bună la boli.
• Rezistență foarte bună la iernare.
• MMb ridicat.
• Dezvoltare rapidă în toamnă dar cu repaus foarte bine determinat.
• caractere agronomice superioare pentru o recoltare fără pierderi.

grupa de maturitate: semitimpuriu
• conversia clearfield® a celui mai popular hibrid în vestul Europei PR46W21.
• Datorită tehnologiei cleranda® acest hibrid se poate cultiva și pe soluri mai
 îmburuienate.
• Înflorire semi-timpurie.
• toleranță avansată la boli.
• vigoare foarte bună în toamnă.

producție
excelentă

producție
excelentă

stabilitate
excelentă

stabilitate
excelentă

excelentă
rezistență la boli

excelentă
rezistență la boli

conținut
ridicat de ulei

toleranță
la erbicid

sfaturi pentru fermieri
Recomandat pentru semănatul în perioada optimă și cel întârziat.

sfaturi pentru fermieri
Se recomandă și pentru semănatul în epoca optimă.

nou!

nou!

Pt225

Pt229cL
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grupa de maturitate: semitimpuriu
• conversia clearfield® a celui mai popular hibrid PR46W14.
• Se poate cultiva în condiții de îmburuienare excesivă.
• 1-2 zile mai timpuriu decât W14.
• toleranță avansată la boli și un potențial mare de producție.
• vigoare foarte bună în toamnă.
• toleranță foarte bună la secetă.

grupa de maturitate: semitimpuriu
• hibrid MaxiMUS®, clearfield®.
• Plasticitate deosebită pentru diferite areale de cultură.
• conținut ridicat de ulei.
• Productivitate excelentă.
• toleranță avansată la boli.
• Pornește semitardiv în vegetație primăvara.

producție
excelentă

producție
excelentă

stabilitate
excelentă

stabilitate
excelentă

excelentă
rezistență la boli

excelentă
rezistență la boli

toleranță
la erbicid

toleranță
la erbicid

sfaturi pentru fermieri
Se recomandă și pentru semănatul întârziat.

sfaturi pentru fermieri
Se recomandă și pentru semănatul și recoltarea timpurie.

Pt200cL

PX111cL
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ElEMENtE tEhNologicE
pentru o cultură de soia reușită

Mobilizarea solului cu combinator prevăzut cu tăvălugi 
inelari și nivelatoare. Se poate face imediat după lucrarea 
de bază dacă semănatul se va efectua cu o semănătoare 
de precizie cu discuri sau în preziua semănatului în 
celelalte cazuri.

arătura de toamnă este recomandată doar atunci când 
condițiile pedoclimatice sunt foarte favorabile executării 
acestei lucrări (fără bolovani sau curele). Este recomandată 
lucrarea cu tiger sau cu orice alt utilaj combinat care să 
afâneze solul pe adâncimea de minim 25 cm, dar care să 
lase solul suficient de tasat pentru refacerea capilarității. 
aceste lucrări trebuie făcute imediat după ce planta 
premergătoare eliberează terenul, pentru a beneficia de 
umiditatea din sol.

cereale păioase (recomandat), sfecla pentru zahăr, porumb. 
a nu se cultiva după: floarea soarelui, alte leguminoase 
(inclusiv soia).

Dacă pregătirea patului germinativ a fost făcută din 
toamnă, primăvara înainte de semănat se poate face o 
erbicidare cu glyphosat 1 l/ha, + S Metolaclor 1.5 kg/ha + 
Metribuzin 0.24 Kg/ha. ca si erbicide preemergente se mai 
pot folosi: Dimetenamid - P 0.8-1.2 l/ha, Flumioxazin 0.09 
kg/ha. În postemergență, pentru combaterea buruienilor 
dicotiledonate, recomandăm: tifensulfuron-metil 0.024
kg/ha, imazamox 1 l/ha. Momentul aplicării este atunci 
când buruienile sunt în faza de rozetă. combaterea 
buruienilor monocotiledonate în vegetație se poate 
face cu: Quizalofop-P-Etil 0.75 l/ha, cletodim 1-1.5 l/ha, 
Fluazifop- P-butil 1-1.5 l/ha.

plante premergătoare

lucrările solului

pregătirea patului germinativ

fertilizarea

semănatul

densitatea de semănat

întreținerea culturii

combaterea bolilor

combaterea dăunătorilor

recoltarea

Pentru producții de peste 4,5 tone/ha, trebuie să asigurăm 
80-90 kg/ha s.a. N; 55-50 kg/ha s.a. P; 35-45 kg/ha K; 
55-60 kg/ha s.a. S. Fertilizarea de bază (după arătură 
și înainte de discuit/combinator sau aplicat cu tiger) 
trebuie	să	asigure	20%	din	cantitatea	totală	de	N,	20% 
din cantitatea de S și 100% din cantitatea de P și K. Se 
pot folosi îngrășăminte complexe ca 18:46, 20:20:20, etc. 
iar pentru sursa de sulf îngrășăminte chimice ca Sulfatul 
de amoniu. Primăvara la pregătirea patului germinativ: 
60% din azot (azotat de amoniu/Uree/Sulfat de amoniu), 
restul de 20% N se va aplica odată cu semănatul. Dacă 
dispunem de irigație este de recomandat a se aplica prin 
fertigare 30% din cantitatea de N, care nu se va mai aplica 
la pregătirea patului germinativ.

Sămânța trebuie să fie certificată (c1), de cea mai bună 
calitate, tratată cu Nitragin bac Soia înainte de semănat și 
ferită de razele solare.
Atenție! Pentru pregătirea soluției de Nitragin bac Soia se 
va folosi apă liberă de clor.

Perioada optimă de semănat este atunci când la 
adâncimea de semănat avem cel puțin 120 celsius
(după data de 15 aprilie).

55-65 boabe germinabile/m2, adâncimea de semănat
4-6 cm, norma de sămânță 80-110 kg/hectar, distanța între 
rânduri recomandată 40 cm, 55 cm sau 70 cm.

Picoxistrobina + ciproconazol, Mancozeb + Mefenoxam 
(Peronosporamanshurica), tiofanatmetil (arsura 
bacteriană).

acarianul roșu, molia păstăilor de soia, helicoverpa 
armigera. Se vor folosi următoarele produse: cipermetrin 
0.025 kg/ha, hexitiazox 0.04 kg/ha, clorantraniliprol.

Se va face ținând cont de umiditatea StaS de 14%.

Soia ocupă în asolamentul 
nostru suprafața de 400 ha, 
semănate integral cu soia 
Pioneer din soiul pr91m10. 
Producțiile mari obținute 
și în acest an cultivând 
din nou doar semințele de 
calitate de la compania 
Pioneer, mă determină să 
recomand fermierilor care 
fac tehnologie avansată 
să cultive cu încredere 
semințele cu genetica 
Pioneer.

iacob vasile
tcE 3 brazi
zănești, județul Neamț88 www.pioneer.com



NitRagiN bac Soia

gRUPA DE MAtURItAtE: SEMItIMPURIU

alte avantaje ale utilizării acestui preparat sunt:
•	 calitatea	producției	de	soia	se	îmbunătățește	prin	creșterea	conținutului	de	azot	din	boabe
•	 cultura	care	urmează	beneficiează	de	efectul	acumulării	biologice	a	azotului	în	sol
•	 s-a	observat	o	mobilizare	a	fosfaților	puțin	mobili	din	sol
•	 influențează	pozitiv	structura	și	fertilitatea	solului
În experiențele efectuate în România s-a constatat o perfectă compatibilitate între soiurile de soia Pioneer și produsul 
Nitragin bac Soia pe care firma Pioneer îl pune la dispoziția cultivatorilor. Nitragin bac Soia este o cultură bacteriană pură 
pe substrat solid (granule) în stare activă, ușor solubilă în apă, ambalat în pliculețe de 300 g. conținutul unui plic servește 
pentru tratarea seminței pentru 1 hectar (85 - 125 kg).

mod de folosire
Se dizolvă conținutul unui plic (300 g) în 0,75 - 1 litru apă curată, la temperatura obișnuită, în vase de plastic sau emailate 
(se evită apa cu clor din rețeaua orașelor, care distruge bacteriile). tratarea umedă a semințelor se realizează prin aplicarea 
suspensiei cât mai uniform pe suprafața semințelor, ferindu-le de razele soarelui (sămânța tratată se seamănă în aceeași 
zi). Se pot folosi diferite dispozitive (de tip porsolator), care însă nu trebuie să conțină urme de substanțe toxice.

păstrarea
Produsul se păstrează în magazii răcoroase (sub 150	c), ferit de umezeală și de razele solare directe.

Prin tratamentul corespunzător al semințelor de soia Pioneer cu produsul 
nitragin bac soia, obțineți sporuri însemnate de producție, precum 
și o calitate superioară a producției. Ca plantă leguminoasă, soia are 
posibilitatea de a utiliza azotul atmosferic în nutriție, prin simbioză cu 
bacteriile din genul Rhizobium și bradyrhizobium. Astfel, se pot economisi 
până la 60 kg (îngrășământ substanță activă) care pot fi folosite la alte 
culturi. Folosirea preparatului bacterian nitragin bac soia este o metodă 
ieftină, simplă, care poate aduce sporuri substanțiale de recoltă.

caracteristici generale
•	 Soi	semitimpuriu,	având	o	capacitate	foarte	bună	de	producție.
•	 Bobul	este	mare,	rotund,	cu	hilul	de	culoare	maronie.
•	 Răspunde	foarte	bine	la	aplicarea	unei	tehnologii	medii	și	de	vârf	pentru	această		cultură.
•	 Are	o	rezistență	foarte	bună	la	principalele	boli	ale	acestei	culturi.
•	 Trebuie	asigurată	o	densitate	de	500-600.000 de plante/hectar.

PR92m35
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gRUPA DE MAtURItAtE: tIMPURIU

gRUPA DE MAtURItAtE: SEMItIMPURIU

gRUPA DE MAtURItAtE: SEMItIMPURIU

caracteristici generale
•	 Soi	timpuriu	din	grupa	I	de	maturitate.
•	 Bobul	este	mare,	sferic,	uniform,	cu	hilul	de	culoare	galben-deschisă.	Conținut	în	proteină	ridicat	(peste	36%).
•	 Se	recomandă	densități	de	semănat	mai	mari,	care	să	asigure	minimum	550-600.000 de plante la hectar.
•	 Tolerează	atacul	de	mană	pe	tulpină	și	păstăi.	Se	poate	cultiva	în	toate	zonele	favorabile	acestei	culturi.
•	 Datorită	precocității	sale,	se	poate	cultiva	și	spre	zonele	mai	nordice.

caracteristici generale
•	 Soi	semitimpuriu	cu	excelent	potențial	productiv.
•	 Conținut	în	proteină	remarcabil.
•	 Se	poate	cultiva	în	toate	zonele	favorabile.
•	 Densitățile	de	semănat	trebuie	să	asigure	minimum	500-600.000 de plante recoltabile la hectar.

caracteristici generale
•	 Soi	semitimpuriu,	cu	un	excelent	potențial	productiv.	Se	poate	cultiva	în	toate	zonele	favorabile	acestei	culturi.
•	 Bob	mare,	uniform,	sferic,	cu	hilul	de	culoare	cafenie	și	conținut	ridicat	în	proteină.
•	 Densitățile	de	semănat	trebuie	să	asigure	minimum	500-600.000 de plante recoltabile la hectar.
•	 Datorită	precocității	sale,	se	poate	cultiva	și	spre	zonele	mai	nordice.

PR91m10

PR92m22

PR92B63
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avantaje
•	 Este	o	varietate	dormantă	de	lucernă,	înalt	productivă,	care	oferă	un	furaj	de	calitate	excepțională.
•	 Pachet	foarte	bun	de	rezistență	la	principalele	boli.
•	 Un	soi	foarte	rezistent	la	temperaturile	scăzute	din	iarnă.

areale de cultivare
•	 Se	poate	cultiva	în	diferite	areale	de	cultură	(soluri	cu	probleme	de	băltiri).
•	 Are	capacitatea	de	a-și	păstra	pentru	o	perioada	mai	lungă	de	timp	digestibilitatea	fibrei,	fiind	un	soi	cu	o	perioadă	mai
 largă de recoltare.

sfaturi pentru fermieri
•	 Se	pot	recolta	5-6 coase, rezultând un fan de calitate superioară.
•	 Este	recomandat	pe	soluri	mai	umede,	unde	există	incidență	de	putregaiul	rădăcinilor.

avantaje
•	 Cu	o	productivitate	deosebită,	PR54v09 este un soi
 dormant, dovedind o rezistență excelentă la dăunători,
 în marea majoritate a tipurilor de mediu.
•	 Rezistență	foarte	ridicată	la	nematozi,	în	toate	regiunile
 unde a fost cultivat. 
•	 Excelentă	abilitate	de	a	supraviețui	condițiilor	vitrege	în
 perioada iernii.

areale de cultivare
•	 Prezintă	o	rezistență	foarte	bună	la	iernare,	destinat
 tuturor regiunilor de cultivare a lucernei care sunt
 încercate de ierni severe.

sfaturi pentru fermieri
•	 Adaptat	regiunilor	de	cultivare	afectate	de	prezența
 nematozilor.
•	 Potențial	de	producție	foarte	mare.
•	 Prezintă	un	pachet	de	rezistențe	la	un	număr	foarte	mare
 de dăunători tipici lucernei.

avantaje
•	 Cu	o	productivitate	deosebită,	PR55v48 este un soi
 dormant, dovedind o rezistență excelentă la boli, în
 marea majoritate a tipurilor de mediu.
•	 Acest	soi	larg	adaptat	este	caracterizat	de	o	recuperare
 rapidă și rezistență excelentă la iernare.

areale de cultivare
•	 În	primul	rând,	este	un	soi	pretabil	la	regiuni	comune	de
 cultivare a lucernei, cu un randament deosebit în areale
 unde Nematozii nu prezintă o largă răspândire.

sfaturi pentru fermieri
•	 Foarte	pretabil	la	4-6 recolte, care să permită o producție
 de fân de calitate superioară.
•	 Gradul	5 de dormare permite adesea o recoltare târzie în
 toamnă.
•	 Recomandat	în	mod	deosebit	în	soluri	lutoase,	unde
 putregaiul rădăcinilor reprezintă o problemă.
•	 Soiul	PR55v48 are o regenerare rapidă după recoltare.

PR55q27

PR54V09 PR55V48

nou!

lUcERNa PioNEER
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Portfolio Farm

sc băcanu & andreea company - furculești, județul teleorman

sc ildu srl - vâlcelele, județul călărași

sc ceragrim srl - ungheni, județul mureș

DuPont Pioneer a organizat în 2015, pentru al cincilea an consecutiv, Portfolio Farm. la aceste evenimente deja tradiționale, au participat 
peste 4.000 de fermieri, distribuitori, cercetători, autorități locale și presa. șapte astfel de evenimente au avut loc anul acesta la:

•	 Sc băcaNU&aNDREEa coMPaNy - FURcUlEști, jUDEțUl tElEoRMaN
•	 ilDU - vâlcElElE, jUDEțUl călăRași
•	 cERESaN - baia, jUDEțUl tUlcEa
•	 agRolEg - SiliStRaRU, jUDEțUl bRăila
•	 agRoFERM bRătEiU - DaNEș, jUDEțUl MUREș
•	 cERagRiM - UNghENi, jUDEțUl MUREș
•	 tcE 3 bRazi - zăNEști, jUDEțUl NEaMț

În fiecare locație, echipa a prezentat produsele și tehnologiile Pioneer pentru porumb și floarea soarelui, în special într-un sezon dificil ca 
cel din 2015. Încă o dată, hibrizii de porumb Pioneer optimum® aquamax® și hibrizii de floarea soarelui Pioneer Protector® și-au dovedit 
performanța, chiar și în condiții de secetă severă și stres hidric.
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Portfolio Farm
sc tce 3 brazi srl - zănești, județul neamț

sc agroferm brăteiu srl - daneș, județul mureș

sc ceresan srl - baia, județul tulcea

sc agroleg srl - silistraru, județul brăila
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cu hibrizii

optimum® aquamax®

Vremea
nu mai

reprezinta
un risc

cu tine de la început!
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Protecție excelentă
împotriva

lupoaiei si a manei

cu hibrizii
P64LE25 si P64LE99
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Specialiștii Echipei Pioneer
ionescu jean director operațiuni comerciale românia și moldova 021 303 53 14 jean.ionescu@pioneer.com
cîrjă maria director marketing românia și moldova 0746 228 902 maria.cirja@pioneer.com
mihai valentin director tehnic 0747 253 564 valentin.mihai@pioneer.com
proca sevastian sales effectiveness manager 0742 017 977 sevastian.proca@pioneer.com
cojocaru teodor key account manager 0727 824 538 teodor.cojocaru@pioneer.com
petrache tomel consultant tehnic banat și transilvania 0751 054 900 tomel.petrache@europe.pioneer.com

drăgușin viorel director vânzări zona i 0746 230 344 viorel.dragusin@pioneer.com
oMEt DaNiEl Promotor călărași 0755 099 209
RăDUcaNU alEx Promotor călărași 0764 763 434 
PREPEliță iUliaNa Promotor ialomița 0745 696 438
SUță SilviU Promotor ialomița, călărași 0724 970 682
FRigEa aDRiaN Promotor ialomița, călărași 0765 381 465
PaNă MaRcEl Promotor ialomița 0761 839 463

olaru liviu director vânzări zona v 0741 272 138 liviu.olaru@pioneer.com
cÎRStEa MăDăliNa Promotor Dolj 0740 381 372
MitRică cătăliN Promotor olt 0724 070 073
iacob Mihai iUStiN Promotor Dolj, gorj 0768 489 507
cRoitoRU iliE Promotor Mehedinți, Dolj 0755 031 699
goicEaNU SoRiN Promotor olt, vâlcea 0769 289 916
coMăNEScU aDRiaN Promotor olt 0786 819 643

ciobotaru cosmin director vânzări zona ii 0755 123 362 cosmin.ciobotaru@pioneer.com
SaNDU MaRiaN Promotor brăila 0741 227 198
baRbU gEoRgiaN Promotor buzău 0746 590 494
hoDiNă SilviU Promotor galați 0749 145 091
DUMitRU MaNUEla Promotor brăila 0728 078 976
vaSilachE aliNa Promotor galați 0746 473 127
bălașU alExaNDRU Promotor buzău 0767 853 928
găgEaNU aDRiaN Promotor buzău 0769 692 907
coStRășEl aNDREi Promotor galați 0740 246 474
StoiaNoF cătăliN Promotor brăila 0745 693 507

ciulu liliana director vânzări zona iv 0746 204 477 liliana.ciulu@pioneer.com
băcaNU coSMiN Promotor teleorman 0769 626 254
cioboată coSMiN Promotor argeș 0745 352 671
cojocaRU Mihai Promotor teleorman 0762 694 609
PÎRvU FloRiN Promotor teleorman 0765 527 267
Stoica cRiStiNa Promotor giurgiu 0761 577 079
goicEa aDRiaN Promotor ilfov, Prahova, Dâmbovița 0753 468 268
olaRU FloRi Promotor teleorman 0722 188 120
coșMElEață valENtiN Promotor teleorman 0767 015 750
MaNEa alExaNDRU Promotor giurgiu 0763 287 888
DUță RăzvaN PEtRU Promotor ilfov, Dâmbovița 0784 098 110

neștian ioan director vânzări zona iii 0745 625 674 ioan.nestian@pioneer.com
bURUiaNă MihaEla Promotor iași 0732 161 171
hoNcERiU vlăDUț Promotor botoșani 0749 289 878
MăgUREaNU ioNEl Promotor Neamț 0740 219 417
lUPU ElviS Promotor Suceava 0758 925 283
aNtoNEScU cRiStiNa Promotor Neamț 0744 535 092
Niță Mihai cătăliN Promotor botoșani 0743 581 752
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bonchiș florian director vânzări zona viii 0745 122 989 florian.bonchis@pioneer.com
boRota MiRcEa Promotor Satu Mare 0743 165 552
SUciU cRiStiaN Promotor Satu Mare, bihor 0765 384 872
goia EMil Promotor Maramureş, Sălaj 0751 101 211
aciU FloRiN Promotor Satu Mare, bihor 0748 539 958
USvat iRMa Promotor bihor 0755 408 739

butincu grațian director vânzări zona xi  0756 013 622  gratian.butincu@pioneer.com
bUlgaRU MaRiUS Promotor vaslui 0772 047 946
lUPșa NicolEta Promotor bacău 0743 030 503
MUStățEa aNDREEa Promotor vrancea 0743 673 082
hUzUNă liviU Promotor vrancea, vaslui, bacău 0755 781 861

ivașcu cristian director vânzări zona x 0751 277 993 cristian.ivascu@@pioneer.com
ciocoiU aNDREi Promotor constanța 0748 072 301
bEșliU cătăliN Promotor constanța 0766 878 997
DiMa aDRiaN Promotor tulcea 0745 572 749
MocaNU laURENțiU Promotor tulcea 0743 554 492

burciu dorin director vânzări zona ix 0751 010 487 dorin.burciu@pioneer.com
iRiMiE liliaNa Promotor Sibiu 0746 085 606
oltEa RUSU DElia Promotor cluj 0756 038 719
FloREa tUDoR ioSiF Promotor alba, cluj 0740 076 490
MaRtiN oviDiU iUliU Promotor alba 0744 607 638 

deliu cristian director vânzări zona vii 0742 258 879 cristian.deliu@pioneer.com
MUREșaN FloRiN Promotor Mureș, bistrița 0732 164 321
MESzaRoS zoltaN Promotor harghita, covasna 0744 644 408
covRig alExaNDRU Promotor Mureș 0752 092 109

babușcov miky director vânzări zona vi 0742 258 878 miky.babuscov@pioneer.com
RoșU RăzvaN Promotor timiș, caraș Severin 0754 081 153
goRgaN SEbaStiaN Promotor timiș 0726 314 597
zEMoRa aNDREi Promotor timiș 0745 651 994
alDa oNișoR Promotor arad 0748 401 092
Kothai RăzvaN Promotor arad 0744 968 276
SaMoilă MaRiaNa Promotor timiș 0723 054.046
toSca Silvia Promotor timiș 0724 476 163
lazăR aliN Promotor timiș, caraș Severin 0723 466 084
FoNoagE MaRcEla Promotor hunedoara 0722 962 575

tatU MăDăliNa Specialist Marketing 0746 123 920 madalina.tatu@pioneer.com
bUliE gEoRgE analist Marketing 0751 277 303 george.bulie@pioneer.com
PalEU MaRia asistent Produs 0758 054 544 maria.paleu@pioneer.com



pioneer hi-bred românia srl
DN 2, Km. 19.7, comuna găneasa
Sat șindrilița, județul ilfov
tel.: 021/303.53.00, Fax: 021/303.53.01
www.pioneer.com/romania

dragi fermieri,
vă rugăm să ne contactați cu încredere! Este o plăcere pentru echipa noastră să vă 
răspundă la întrebări. vă împărtășim cu drag experiența noastră și așteptăm opiniile
și ideile dumneavoastră!
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