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Experiența înfruntă provocările

Riscurile privind cultura de rapiță - experiența 
înfruntă provocările

Există culturi la care implementarea inovațiilor este mai 
rapidă. În general, acestea cuprind toate culturile de câmp. 
Acest lucru este valabil în special pentru rapița de toamnă. 
De-a lungul timpului, au existat întotdeauna fermieri 
interesați care au optat pentru noile tehnologii, care
le-au testat în practică pe terenurile lor și în cele din urmă, 
le-au acceptat. Utilizarea acestor tehnologii a reglementat 
piețele de ulei, a stabilizat cultivarea rapiței, și a avut ca 
rezultat o rotație completă a culturilor agricole. În prezent, 
cultivatorii de rapiță se confruntă cu provocări majore.

Riscurile privind cultura de rapiță - experiența

Predictibilitatea producției este foarte importantă pentru 
culturile de iarnă. O cultură gestionată intensiv, așa cum 
este rapița de toamnă, nu poate fi ținută sub control fără 
programe de combatere a bolilor. Indiferent de boală, 
combinația de programe este de obicei strategia cu cea 
mai ridicată perspectivă de succes. În acest caz, rezistența 
la Phoma este un exemplu foarte bun. Deși hibrizii actuali 
au fost în general îmbunătățiți în ceea ce privește nivelul 
de rezistență, totuși siguranța recoltei este asigurată prin 
utilizarea soluțiilor chimice, în general.

Combaterea buruienilor - protecția plantelor
și cultivatorii lucrează mână în mână

Controlul buruienilor în cazul rapiței este o sarcină 
complexă. Pe de o parte, multe buruieni sunt "rude 
apropiate" ale culturii, lucru care poate duce la aplicarea 
de erbicide care pot provoca efecte negative asupra 
culturii, în special în cazul aplicării timpurii. Pe de altă 
parte, buruienile problemă sau buruienile nou apărute, pun 
sub semnul întrebării succesul strategiei convenționale de 
combatere a buruienilor. Noile tehnologii, cum ar fi hibrizii 
de rapiță cu toleranță Clearfield®, pot remedia situația.

Este nevoie de o schimbare?
Sunt disponibile soluții practice

"Houston, avem o problemă". Acest mesaj care descrie o 
situație periculoasă primit de pe capsula Apollo este cu 
siguranță cunoscut multora dintre dumneavoastră, mai 
ales pentru finalul fericit. Deși situația nu este "periculoasă 
pentru viață", aceasta este în prezent departe de a fi 
confortabilă în cazul culturii de rapiță. Prin urmare, suntem 
convinși că acum este rândul specialiștilor și că aceștia au 
nevoie de soluții pentru problemele lor în cultivarea rapiței. 
Aceste soluții există. În noua ediție a Catalogului de 
Rapiță, vă oferim diverse abordări și în același timp, putem 
raporta deja succesul, rezultatele și recunoașterea largă a 
introducerii mai multor tehnologii diferite.

Hibrizi Pioneer de rapiță de înaltă performanță

Nivel ridicat al
serviciilor

Cercetare
dinamică

Matthias Schmauch 
Product Manager 
Corn & Oilseed Rape, 
Maritime Zone
Europe
Pioneer Hi-Bred

Matthias Schmauch



Noua nomenclatură pioneer®

a hibrizilor de rapiță

cele mai importante etape în evoluția 
rapiței marca Dupont® pioneer®

111 pentru hibrizii MaXiMUS® - introducerea
noului hibrid MaXiMUS® pX111cl

200 pentru hibrizii înalți

„X” pentru hibrizii MaXiMUS®

„cl” - se folosește la sfârșitul hibrizilor
             care se numesc „CLEARFIELD®”

„t” pentru hibrizii înalți

P CL200T
P CL111X

toți hibrizii noi vor începe cu „p”

ExEMpLu: pX111cl - hibrizi MAXIMUS® cu tehnologia CLEARFIELD®

 pt200cl - hibrizi înalți cu tehnologia CLEARFIELD®

Clearfield® este marcă înregistrată a BASF.
© 2015 Pioneer Hi-Bred, ®, TM, SM sunt mărci înregistrate ale companiei Pioneer Hi-Bred.
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PT200CL PX111CL

1989
pioneer a început
să amelioreze rapița
de ulei.

2004
primul hibrid de rapiță
pioneer înregistrat în
Europa (pr46w31).

2005
Înregistrarea primului 
hibrid MaXiMUS® în 
Europa (pr45D01).

2013
Noul brand pioneer -
hibrizii cu tehnologia
Clearfield®.

2009
a fost semănat al 
1.000.000-lea hectar
de MaXiMUS®.

2014
Noul hibrid cu
tehnologia Clearfield®

pX111cl.

2011
primul hibrid pioneer
cu tehnologia Clearfield® 
lansat pe piață.

2012
introducerea noului
hibrid MaXiMUS®

pX104.

1995
primul restaurator pioneer din 
genetica ogU-iNra cu conținut 
scăzut de glucozinolați.

1996
pioneer a hotărât
să se axeze doar
pe hibrizi.
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recomandările pioneer® pentru
cultivatorii de hibrizi MaXiMUS®

avaNtajElE hibrizilor MaXiMUS® DE la SEMăNat la rEcoltat

SEMăNAT

RECOlTAT

Pericolul de alungire
al tulpinii este foarte
redus.
Nu există tendința
creșterii exagerate
înainte de iarnă.

Înălțime mică a
plantei la înflorire.
Pierderi reduse la 
efectuarea tratamentelor 
terestre.
Rezistență remarcabilă
la cădere.

Un număr impresionant
de silicve.
8.000 silcve/mp.

Maturare uniformă
și rapidă.
Pierderi reduse.
O recoltare mai rapidă
și mai ieftină.

Un sistem de rădăcini
puternice.
Rezistență foarte bună
la iernare.
Asimilarea îmbunătățită
a nutrienților.

Ramificare bogată.
Un număr mai mare
de silicve.
Maturare uniformă.
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Succesul hibrizilor de rapiță
MaXiMUS® pioneer®

În anul 2006 am introdus pentru prima dată hibrizi de rapiță MaXiMUS® în Ungaria, Slovacia și Slovenia. până 
în 2014 toți cultivatorii sunt conștienți de avantajele acestui brand. anul acesta, șase hibrizi Dupont pioneer 
MaXiMUS® se cultivă în 11 țări din Europa centrală și de Est.

DE CE Sunt hIbRIzII MAxIMuS® Atât DE popuLARI?

DEoARECE...
Hibrizii MAXIMUS® au o 
stabilitate remarcabilă, prin 
urmare nu apar fenomene
de frângere a tulpinilor.

DEoARECE...
Arhitectura MAXIMUS®  
asigură o recoltare simplă, 
rapidă și ieftină, cu mai
puține pierderi de recoltă.

DEoARECE...
Dispunând de o fereastră de 
semănat, fermierii se simt 
foarte confortabil cultivând 
MAXIMUS®.

DEoARECE...
Datorită înălțimii mici a 
plantei, fermierii au mari 
avantaje în ceea ce privește 
protejarea culturii.

DEoARECE...
Au un randament și o 
profitabilitate ridicată a 
recoltei.

profitabilitate
ridicată

ușor rapid și
ieftin de recoltat

protecție mai
simplă a culturii

Stabilitate
excelentă

Fereastră
de semănat

170 cm

130 cm



Maturitate timpurie

Producție foarte ridicată

Conținut de ulei foarte ridicat

Înălțimea plantei (cm)* 130 - 140

Conținut de Glucozinolați (µmol/g)* 12.0 - 14.0

Densitatea la semănat b.g./m2 50

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

Semănat timpuriu da

Semănat târziu da

Dezvoltarea în toamnă moderat, încet și continuu fără alungire

Regulatori de creștere în toamnă recomandat pentru a îmbunătăți rezistența la iernare

Dezvoltarea în primăvară foarte tardivă

Momentul înfloritului tardiv

LEgEnDă   * - în condiții normale de cultură

DESCRIEREA pRoDuSuLuI

gRupA DE MAtuRItAtE: tIMpuRIu

•	 Cel mai timpuriu hibrid Pioneer.
•	 Producții stabile și ridicate.
•	 Dezvoltare preponderent pe orizontală în toamnă.
•	 Excelentă rezistență la iernare.
•	 Conținut foarte ridicat de ulei.
•	 Toleranță avansată la boli.
•	 Silicvele își păstrează dehiscența până la recoltare.
• Se pretează și pentru semănatul timpuriu.

SFAtuRI pEntRu FERMIERI
Se recomandă recoltarea timpurie.

coStachE criStiaN
Sc agroMiXt bUciUMENi Sa
bUciUMENi - jUDEțUl călărași
"An de an am avut în cultură 
numai hibrizi de rapiță Pioneer. 
În anul agricol 2014-2015 avem 
în cultură peste 650 ha de 
rapiță din grupa MAXIMUS®: 
pR44D06. Hibrizii Pioneer ne-au 
oferit satisfacții, atât din punct 
de vedere al producției cât și 
al stabilității și îi recomand cu 
încredere tuturor fermierilor 
care vor să facă agricultură de 
performanță."

proDUcțiE
EXcElENtă

EXcElENtă 
rEziStENță la boli

coNțiNUt
riDicat DE UlEi

StabilitatE
EXcElENtă
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PR44D06
rEcoltE fără piErDEri

pErforMaNțE DE proDUcțiE pr44D06
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proDUcțiE
EXcElENtă

EXcElENtă 
rEziStENță la boli

coNțiNUt
riDicat DE UlEi

StabilitatE
EXcElENtă

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.

SFAtuRI pEntRu FERMIERI
Se recomandă recoltarea timpurie.

MaSSiMo SaNti
Sc aNtoNEla MaSSiMo Srl
grUNi - jUDEțUl tiMiș
"Cultivăm anual hibrizi de rapiță 
de la compania Pioneer deoarece 
avem certitudinea unor recolte 
sigure și eficiente, de aceea îi 
recomand cu încredere tuturor 
fermierilor."

Maturitate semitimpurie

Producție foarte ridicată

Conținut de ulei foarte ridicat

Înălțimea plantei (cm)* 130 - 140

Conținut de Glucozinolați (µmol/g)* 12.0 - 14.0

Densitatea la semănat b.g./m2 50

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

Semănat timpuriu da

Semănat târziu da

Dezvoltarea în toamnă moderat, încet și continuu fără alungire

Regulatori de creștere în toamnă recomandat pentru a îmbunătăți rezistența la iernare

Dezvoltarea în primăvară tardivă

Momentul înfloritului semitimpuriu

LEgEnDă   * - în condiții normale de cultură

DESCRIEREA pRoDuSuLuI
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PX113

nou!

rachEta SEMipitică



proDUcțiE
EXcElENtă

coNțiNUt
riDicat DE UlEi

StabilitatE
EXcElENtă

gRupA DE MAtuRItAtE: SEMItIMpuRIu

•	 Stabil în toate condițiile de cultură.
•	 Rezistență la iernare.
•	 Conținut ridicat de ulei.
•	 Înflorire timpurie.

Maturitate semitimpurie

Producție foarte ridicată

Conținut de ulei bun

Înălțimea plantei (cm)* 120 - 130

Conținut de Glucozinolați (µmol/g)* 12.4 - 14.0

Densitatea la semănat b.g./m2 50

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

Semănat timpuriu da

Semănat târziu da

Dezvoltarea în toamnă moderat, încet și continuu fără alungire

Regulatori de creștere în toamnă recomandat pentru a îmbunătăți rezistența la iernare

Dezvoltarea în primăvară tardivă

Momentul înfloritului semitimpuriu

LEgEnDă   * - în condiții normale de cultură

DESCRIEREA pRoDuSuLuI

SFAtuRI pEntRu FERMIERI
Se recomandă recoltarea timpurie.

alDEa roMică
ii alDEa roMică
florica - jUDEțUl bUzăU
"Anul trecut am cultivat pentru 
prima dată hibrizi de rapiță 
Pioneer, un hibrid MAXIMUS® 
pR45D03, dar și unul cu talie
normală PR46W14, pe o suprafață 
de 130 de hectare. Ambii hibrizi 
au beneficiat de tehnologii 
corespunzătoare. pR45D03 m-a 
uimit cu evoluția lui în vegetație, 
datorită faptului că este un hibrid 
cu o ramificație și un număr de 
silicve foarte mare, iar talia sa 
pitică îmi oferă posibilitatea să 
pot face tratamentele necesare. 
Sunt plăcut impresionat de hibrizi 
de rapiță Pioneer."

SENiorUl SEMipitic
PR45D03
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pErforMaNțE DE proDUcțiE pr45D03
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cele mai importante caracteristici ale
hibrizilor de rapiță MaXiMUS®

pRoDuS pR44D06 px113 pR45D03 px111CL

Tip

Caracterizarea hibridului

Combină producția
foarte ridicată și
conținutul ridicat

de ulei

Producție ridicată
și stabilitate

excelentă

Producție bună
și stabilitate

excelentă

Combină producția
foarte ridicată și

toleranța la erbicide
Clearfield®

Maturitate Timpurie Semitimpurie Semitimpurie Semitimpurie

Producție Foarte ridicată Foarte ridicată Foarte ridicată Foarte ridicată

Conținut de ulei Foarte ridicat Foarte ridicat Bun Ridicat

Rezistența la cădere Excepțională Excepțională Excepțională Excepțională

Înălțimea plantei (cm) 130 - 140 cm 130 - 140 cm 120 - 130 cm 120 - 130 cm

Conținut de glucozinolați (µmol/g)* 12.0 - 14.0 12.0 - 14.0 12.0 - 14.0 12.0 - 14.0

CARACtERIStICI AgRotEhnICE
Densitatea la semănat b.g. /m2 50 50 50 50

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

Semănatul timpuriu Da Da Da Da

Semănatul târziu Da Da Da Da

Dezvoltarea în toamnă
Moderat, încet
și continuu fără 

alungire

Moderat, încet
și continuu fără 

alungire

Moderat, încet
și continuu fără 

alungire

Moderat, încet
și continuu fără 

alungire

Regulatori de creștere în toamnă
Recomandat

pentru a îmbunătăți
rezistența la iernare

Recomandat
pentru a îmbunătăți
rezistența la iernare

Recomandat
pentru a îmbunătăți
rezistența la iernare

Recomandat
pentru a îmbunătăți
rezistența la iernare

Dezvoltarea în primăvară Foarte tardivă Tardivă Tardivă Tardivă

Momentul înfloritului Tardiv Semitimpuriu Semitimpuriu Semitimpuriu

LEgEnDă   * - în condiții normale de cultură

poRnIREA în vEgEtAțIE pRIMăvARA

tiMpUriU SEMitiMpUriU tarDiv foartE tarDiv

Hibrizii MAXIMUS® asigură o fereastră mare de aplicare
a îngrășămintelor cu azot primăvara

SFAtuRI pEntRu RECoLtARE

tiMpUriU SEMitiMpUriU tarDiv

pr44D06

pr45D03

pr45D03

pr44D06

pX111cl

pX113

pX111cl

pX113
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Conținut de ulei

Hibrizii noștri convenționali sunt considerați ca 
având cel mai mare procent de ulei de pe piață. În 
cazul acestei caracteristici, PR46W14, PR44W29, 
PR46W21 și PT200Cl sunt produsele de top.

Conținut de glucozinolați
Acum mulți ani am rezolvat problema glucozinolat-
ului pentru totdeauna. În ciuda faptului că Pioneer 
comercializează hibrizi cu tehnologia OGU-INRA 
putem oferi hibrizi de rapiță de ulei cu cel mai mic 
conținut de glucozinolați. Acest nivel este de
10-15 µmol/g în condiții normale.

Interval de semănat
Perioada recomandată pentru semănatul hibrizilor 
noștri convenționali permite gestionarea foarte 
flexibilă a culturii de către fermieri. la majoritatea 
hibrizilor convenționali de rapiță, datorită dezvoltării 
lor rapide în toamnă, fermierii au oportunitatea de a 
semăna rapița de ulei mai târziu.

Stabilitate
Hibrizii convenționali Pioneer prezintă o rezistență 
extraordinară la cădere. În sezoanele problematice, 
produsele noastre au prezentat o stabilitate 
excelentă față de hibrizii concurenți. Clasificând 
sistemul după această caracteristică foarte 
importantă, cei mai buni sunt PR44W29, PR46W14, 
PR46W21, PT234 și PT200Cl.

În ultimii ani, tot mai mulți cultivatori de rapiță au recunoscut că față de soiuri, cultivarea hibrizilor le 
oferă avantaje considerabile. introducerea hibrizilor de rapiță convenționali pioneer în cultură poate 
aduce cultivatorilor de rapiță de ulei următoarele avantaje:

hibrizii de rapiță convenționali
corespund necesităților fermierului

DEnSItAtEA RECoMAnDAtă șI pERIoADA optIMă
DE SEMănAt (semințe/m2)

tiMpUriU SEMitiMpUriU tarDiv

Data semănatului

20 Aug.          26 Aug.          10 Sept.          15 Sept.

45       pr46w21       50

45       pr44w29       50

50       pr46w14       55

50       pt200cl       55

50         pt234         55



proDUcțiE
EXcElENtă

EXcElENtă 
rEziStENță la boli

coNțiNUt
riDicat DE UlEi

StabilitatE
EXcElENtă

NEagU răzvaN
Sc argoNUt Srl
viișoara - jUDEțUl coNStaNța
"Cultura rapiței este una dintre 
cele mai profitabile pentru 
unitatea noastră. Cultiv 2.500 ha, 
iar hibrizii Pioneer au ponderea 
cea mai mare. pR44w29 este 
preferatul nostru, datorită 
startului extraordinar din toamnă, 
pretându-se astfel și la semănatul 
întârziat. Prezintă rezistență 
foarte bună la iernare și un grad 
ridicat de ramificare. Și anul 
acesta vom miza pe genetica 
Pioneer."

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.

SFAtuRI pEntRu FERMIERI
recomandat și pentru semănatul semitimpuriu.

Maturitate timpurie

Producție ridicată

Conținut de ulei ridicat

Înălțimea plantei (cm)* 155 - 160

Conținut de Glucozinolați (µmol/g)* 11.0 - 14.5

Densitatea la semănat b.g./m2 50

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

Semănat târziu da

Dezvoltarea în toamnă rapidă

Regulatori de creștere în toamnă recomandat pentru a îmbunătăți rezistența la iernare

Momentul înfloritului semitimpuriu

Pornirea în vegetație primăvara semitimpurie

LEgEnDă   * - în condiții normale de cultură

DESCRIEREA pRoDuSuLuI
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PR44W29
UNivErSalUl

pErforMaNțE DE proDUcțiE pr44w29
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EtaloN
PR46W14

proDUcțiE
EXcElENtă

EXcElENtă 
rEziStENță la boli

coNțiNUt
riDicat DE UlEi

StabilitatE
EXcElENtă

DobiE toaDEr
ii DobiE toaDEr
poiaNa MarE - jUDEțUl Dolj
"pR46w14 este un hibrid de 
rapiță care se remarcă prin 
creșterea rapidă în toamnă, 
chiar și în condițiile semănatului 
întârziat din cauza condițiilor 
climatice, și a cărui producție nu 
a dezamăgit niciodată. Pioneer 
este compania pentru care 
calitatea produsului și satisfacția 
clientului primează."

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.

SFAtuRI pEntRu FERMIERI
recomandat și pentru semănatul întârziat.

Maturitate semitimpurie

Producție foarte ridicată

Conținut de ulei foarte ridicat

Înălțimea plantei (cm)* 160 - 170

Conținut de Glucozinolați (µmol/g)* 10.5 - 15.0

Densitatea la semănat b.g./m2 50

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

Semănat târziu da

Dezvoltarea în toamnă foarte rapidă

Regulatori de creștere în toamnă recomandat pentru a îmbunătăți rezistența la iernare

Momentul înfloritului timpuriu

Pornirea în vegetație primăvara timpurie

LEgEnDă   * - în condiții normale de cultură

DESCRIEREA pRoDuSuLuI

10 www.pioneer.com
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LEgEnDă   * - în condiții normale de cultură

DESCRIEREA pRoDuSuLuI

Maturitate semitimpurie

Producție foarte ridicată

Conținut de ulei foarte ridicat

Înălțimea plantei (cm)* 160 - 175

Conținut de Glucozinolați (µmol/g)* 12.0 - 14.0

Densitatea la semănat b.g./m2 50

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

Semănat târziu da

Dezvoltarea în toamnă rapidă

Regulatori de creștere în toamnă recomandat pentru a îmbunătăți rezistența la iernare

Momentul înfloritului semitimpuriu

Pornirea în vegetație primăvara semitimpurie

jolța raDU
Sc vEStagrar Srl
Marghita - jUDEțUl bihor
"Cultiv hibrizi de rapiță Pioneer 
încă din primul an de la 
apariția acestora în România.
Întrucât am folosit o tehnologie 
bună și o genetică de vârf, 
vom obține producții bune.  
Hibrizii consacrați, PR46W14 și  
PT200Cl , dar și noua generație, 
precum pt234, au caracteristici 
excepționale de producție.
Pentru a obține rezultate 
deosebite, vă recomand ca în 
fermele dumneavoastră să se 
regăsească rapița Pioneer."

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
Se pretează și pentru semănatul timpuriu.

proDUcțiE
EXcElENtă

EXcElENtă 
rEziStENță la boli

coNțiNUt
riDicat DE UlEi

StabilitatE
EXcElENtă

PT234
provocarE

nou!

EtaloN

11www.pioneer.com



Maturitate semitimpurie

Producție foarte ridicată

Conținut de ulei excelent

Înălțimea plantei (cm)* 155 - 165

Conținut de Glucozinolați (µmol/g)* 11.0 - 14.5

Densitatea la semănat b.g./m2 50

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

Semănat târziu da

Dezvoltarea în toamnă rapidă

Regulatori de creștere în toamnă recomandat pentru a îmbunătăți rezistența la iernare

Momentul înfloritului semitimpuriu

Pornirea în vegetație primăvara semitimpurie

LEgEnDă   * - în condiții normale de cultură

DESCRIEREA pRoDuSuLuI

gRupA DE MAtuRItAtE: SEMItIMpuRIu

•	 Excelent conținut în ulei.
•	 Foarte bună stabilitate și rezistență la cădere.
•	 Răspunde foarte bine în condiții de tehnologie intensivă.
•	 Recomandat pentru toate zonele de cultură.

MihalachE aliN
Sc agriMoNDo Srl
hoDoNi - jUDEțUl tiMiș
"În vestul județului Timiș a fost o 
primăvară capricioasă, cu oscilații 
mari între temperaturile diurne 
și nocturne și un nivel foarte 
scăzut de precipitații. În aceste 
condiții improprii, genetica 
Pioneer și-a arătat valoarea, 
hibridul pR46w21 s-a comportat 
remarcabil și promite o recoltă 
bogată."

proDUcțiE
EXcElENtă

coNțiNUt
riDicat DE UlEi

StabilitatE
EXcElENtă

MiStErioS
PR46W21

12 www.pioneer.com
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cele mai importante caracteristici ale
hibrizilor de rapiță convenționali

pRoDuS pR44w29 pR46w14 pt234 pR46w21 pt200CL

Tip coNvENțioNal coNvENțioNal coNvENțioNal coNvENțioNal
coNvENțioNal

Caracterizarea hibridului

Producție
ridicată și
maturitate

târzie

Producție
ridicată și un

conținut foarte
bun de ulei

Performanțe
excelente de 

producție

Producție
ridicată și o 
excelentă
stabilitate

Producție și
conținut ridicate

de ulei și toleranță
la erbicidele
Clearfield®

Maturitate Timpurie Semitimpurie Semitimpurie Semitimpurie Semitimpurie

Producție Ridicată Foarte ridicată Foarte ridicată Foarte ridicată Foarte ridicată

Conținut de ulei Ridicat Foarte ridicat Foarte ridicat Excelent Foarte ridicat

Rezistența la cădere Bună Bună Excelentă Excelentă Bună

Înălțimea plantei (cm) 155 - 165 160 - 170 160 - 175 155 - 165 160 - 170

Conținut de glucozinolați (µmol/g)* 11.0 - 14.5 10.5 - 15 12.0 - 14.0 11.0 - 14.5 10.5 - 15.0

CARACtERIStICI AgRotEhnICE
Densitatea la semănat b.g. /m2 50 50 50 50 50

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

Semănatul târziu Da Da Da Da Da

Dezvoltarea în toamnă Rapidă Foarte rapidă Rapidă Rapidă Foarte rapidă

Regulatori de creștere în toamnă

Recomandat
pentru a

îmbunătăți 
rezistența
la iernare

Recomandat
pentru a

îmbunătăți 
rezistența
la iernare

Recomandat
pentru a

îmbunătăți 
rezistența
la iernare

Recomandat
pentru a

îmbunătăți 
rezistența
la iernare

Recomandat
pentru a

îmbunătăți
rezistența
la iernare

Momentul înfloritului Semitimpuriu Timpuriu Semitimpuriu Semitimpuriu Timpuriu

Pornirea în vegetație primăvara Semitimpurie Timpurie Semitimpurie Semitimpurie Timpurie

LEgEnDă   * - în condiții normale de cultură

SFAtuRI pEntRu RECoLtARE

tiMpUriU SEMitiMpUriU tarDiv

pr44w29

pt200cl

pr46w21

pr46w14

poRnIREA în vEgEtAțIE pRIMăvARA

tiMpUriU SEMitiMpUriU tarDiv foartE tarDiv

Hibrizii convenționali pornesc în vegetație
foarte rapid în primăvară

pr46w14

pt200cl

pr44w29

pr46w21

pt234

pt234



Sistemul de producție Clearfield®

pentru rapița de ulei
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În grupa rapiței de toamnă, singura tehnologie tolerantă la erbicid și NON-GM disponibilă pentru rapița de ulei este 
sistemul de producție Clearfield®.

•	 Denumirea erbicidului: Cleranda®.
•	 Substanța	activă: 17,5 g/l imazamox + 375 g/l metazaclor.
•	 Doza	de	aplicare: 1,5-2,0 l/ha Cleranda® + 1,0 l/ha Dash® HC.
•	 Aplicare: Numai pe hibrizii de rapiță de ulei Clearfield® (hibrizii toleranți la imidazoline care au în denumire sufixul Cl)!
Momentul aplicării depinde de stadiul de vegetație al buruienilor și mai puțin de faza de vegetație a rapiței. Momentul 
cel mai bun de aplicare este când buruienile au 2-3 frunze. Vă rugăm să utilizați întotdeauna Cleranda împreună cu Dash! 
Cleranda poate fi amestecat cu insecticide și regulatori de creștere. Recomandăm verificarea amestecului înaintea aplicării 
tratamentului.

RECoMAnDăRI DE utILIzARE

EtApE DE DEzvoLtARE ConFoRM SCăRII bbCh

00 05 10 11 12 14 16 18

posibilități de aplicare flexibilă în funcție de
gradul de dezvoltare al buruienilor

cleranda® 2.0 litri/hectar  +  Dash® hc 1.0 litri/hectar

CLERAnDA - CARACtERIStICI șI AvAntAjE pEntRu FERMIER
caractEriStici avaNtaj pENtrU fErMiEr

flexibilitate mare
în aplicare

•		Interval	mare	de	aplicare
•		Posibilitatea	unei	mai	bune	organizări	a	lucrărilor	în	câmp	
•		Intervalul	ideal	de	erbicidare	poate	fi	ales	în	funcție	de:	ploi,	starea	solului,	condiții	de	vânt

control foarte bun al
buruienilor dicotiledonate
și graminee

•		Permite	controlul	buruienilor	cu	frunza	lată	inclusiv	al	cruciferelor
•		Eficacitate	mare	asupra	samulastrei	de	cereale	și	a	buruienilor	monocotiledonate
•		O	singură	trecere,	un	singur	tratament
•		Planta	tânără	de	rapiță	își	poate	folosi	tot	potențialul	de	creștere,	eliminându-se	din	timp	concurența	cu	buruienile

combinație de 2 moduri de
acțiune la sol și foliar

•		Mai	multă	siguranță	cu	2	substanțe	active	„mod	de	acțiune”	(sol	și	frunze)
•		Mai	multă	flexibilitate	față	de:	condițiile	climatice,	umiditatea	solului
•		Combinația	ideală	pentru	toate	tipurile	de	sol	și	sistemele	de	pregătire	a	solului

Selectivitate foarte bună •		Toleranță	perfectă	la	hibrizii	de	rapiță	Clearfield®

•		Dezvoltare	ideală	a	plantei	tinere	de	rapiță

Soluție flexibilă după
răsărire (postemergentă)

•		Controlează	în	mod	eficient	buruienile	răsărite
•		Controlul	burienilor	răsărite,	la	vedere
•		Momentul	aplicării	poate	fi	ales	în	funcție	de	buruiana-țintă
•		Erbicidarea	poate	fi	facută	într-un	interval	de	4	săptămâni

Citiți eticheta produsului și urmați întotdeauna instrucțiunile.
Simbolul unic Clearfield, Cleranda, Dash sunt mărci înregistrate ale BASF. © 2015 BASF. Toate drepturile rezervate.

Recomandarea tehnologiei Clearfield® pentru combaterea buruienilor în cultura de rapiță
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ori de câte ori cultivăm o cultură de câmp, obiectivul nostru principal este de a elimina buruienile 
concurente, chiar în faza de germinare pentru a menține umiditatea și substanțele nutritive pentru cultura 
respectivă. în cultura de rapiță se regăsesc multe dintre buruienile greu de combătut. unele dintre ele 
sunt o provocare pentru combatere, așa cum sunt cele din aceeași familie cu rapița (crucifere). Cu ajutorul 
sistemului Clearfield®, fermierii pot combate perfect buruienile cât și cele mai frecvente semințe ale 
acestora care apar în culturile de rapiță. Să vedem cele mai importante specii de buruieni:

CELE MAI IMpoRtAntE AvAntAjE ALE SIStEMuLuI DE pRoDuCțIE CLEARFIELD® în CuLtuRA DE RApIță:
•	 Soluție	cu	o	singură	aplicare.	Ușor	de	aplicat,	poate	fi	amestecat	cu	insecticide	și	regulatori	de	creștere.
•	 Combate	cele	mai	frecvente	și	greu	de	stârpit	buruieni	în	cultura	de	rapiță	inclusiv	buruieni	crucifere	precum	și	alte
 buruieni, cum ar fi samulastra de cereale și Iarba vântului (Apera spica-venti).
•	 Eficiență	ridicată	indiferent	de	condițiile	de	sol.

Perioada principală de germinare:
Septembrie - Octombrie. Nedorită în
cultura de câmp.

tuRIțA LIpICIoASă
(galium aparine L.)

Buruiană cruciferă.
Contaminarea semințelor de rapiță
scade calitatea semințelor.

RIDIChEA SăLbAtICă
(Raphanus raphanistrum L.)

Crucifere tipice în cultura de rapiță. 
Semințele recoltate crează probleme
asupra calității seminței de rapiță.

MuștAR SăLbAtIC
(Sinapis arvensis L.)

Buruiană cruciferă foarte des întâlnită 
în culturile de rapiță. Tehnologiile 
convenționale nu sunt foarte eficiente 
împotriva acesteia.

MuștARuL DE CâMp
(Descurainia sophia L.)

Combaterea ineficientă poate face ca 
întregul câmp de rapiță să devină roșu. 
Planta este otrăvitoare.

Germinează în principal toamna.
Face parte din top 5 buruieni din lume.

MAC
(papaver rhoeas L.)

IARbA vântuLuI
(Apera spica-venti L. beauv.)

O buruiană timpurie de vară care 
germinează toamna. Aparține familiei 
crucifere și este dificil de combătut cu 
tehnologia convențională.

Având în vedere faptul că cerealele
se cultivă în rotație cu rapița, acestea apar 
frecvent ca buruieni în lanul de rapiță.

Buruiană foarte des întâlnită cu potențial 
ridicat de răspândire. După germinarea din 
August poate rezista pe durata iernii.

tRAIStA CIobAnuLuI
(Capsella bursa-pastoris L. Medic.)

gRâu - SAMuLAStRA
(triticum aestivum L.)

MușEțEL
(Matricaria inodora L.)



PT200CL

SFAtuRI pEntRu FERMIERI
Se recomandă și pentru semănatul întârziat.

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.

proDUcțiE
EXcElENtă

EXcElENtă 
rEziStENță la boli

StabilitatE
EXcElENtă

tolEraNță
la ErbiciD

rEzEaNU Mihai
Sc rEfDaN coM Srl
iSlaz - jUDEțUl tElEorMaN
"Sunt convins că am ales unul 
dintre cei mai productivi hibrizi 
de rapiță Pioneer. l-am urmărit cu 
foarte mare atenție pe întreaga 
perioadă de vegetație și a 
confirmat așteptările mele pe o 
suprafață de 78 ha. Rezistența 
acestuia la îngheț este net 
superioară altor hibrizi. Estimez 
o	producție	de	4	tone/hectar.	
Recomand cu încredere pt200CL 
colegilor mei fermieri."
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Maturitate semitimpurie

Producție foarte ridicată

Conținut de ulei foarte ridicat

Înălțimea plantei (cm)* 160 - 170

Conținut de Glucozinolați (µmol/g)* 10.5 - 15.0

Densitatea la semănat b.g./m2 50

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

Semănat târziu da

Dezvoltarea în toamnă foarte rapidă

Regulatori de creștere în toamnă recomandat pentru a îmbunătăți rezistența la iernare

Momentul înfloritului timpuriu

Pornirea în vegetație primăvara timpuriu

LEgEnDă   * - în condiții normale de cultură

DESCRIEREA pRoDuSuLuI

DUblU avaNtaj

pErforMaNțE DE proDUcțiE pt200cl
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PX111CL
Mic Dar pUtErNic
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.

SFAtuRI pEntRu FERMIERI
Se recomandă pentru semănatul și recoltarea timpurie.

LEgEnDă   * - în condiții normale de cultură

DESCRIEREA pRoDuSuLuI

Maturitate semitimpurie

Producție foarte ridicată

Conținut de ulei ridicat

Înălțimea plantei (cm)* 120 - 130

Conținut de Glucozinolați (µmol/g)* 12.0 - 14.0

Densitatea la semănat b.g./m2 50

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

Semănat timpuriu da

Semănat târziu da

Dezvoltarea în toamnă moderat, încet și continuu fără alungire

Regulatori de creștere în toamnă recomandat pentru a îmbunătăți rezistența la iernare

Dezvoltarea în primăvară tardivă

Momentul înfloritului semitimpuriu

iliN lUciaN
Sc vaaM tEchNology
SâNNicolaU MarE
jUDEțUl tiMiș
"Cultiv hibrizi Pioneer de peste 
20 de ani. la recomandarea 
promotorului din zonă, având 
și rezultate foarte bune cu alți 
hibrizi MAXIMUS®, am decis să 
cultiv hibridul px111CL. Am
remarcat rezistența bună la
iernare, talia redusă și 
capacitatea foarte bună de 
ramificare. Cultura se prezintă 
foarte bine până acum și cu 
ajutorul lui Dumnezeu sperăm
să obținem o recoltă bogată."

proDUcțiE
EXcElENtă

EXcElENtă 
rEziStENță la boli

coNțiNUt
riDicat DE UlEi

tolEraNță
la ErbiciD

pErforMaNțE DE proDUcțiE pX111cl
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ciclU DE viață

SclErotiNia SclErotiorUM

Sclerotinia este una din cele mai devastatoare boli 
în cultura de rapiță pentru ulei. Este un distrugător 
ascuns al recoltelor. Atunci când încep să se vadă 
simptomele în câmp, este prea târziu pentru a aplica 
fungicide. Sclerotinia este o boală care necesită o 
atenție deosebită.

IMpACtuL EConoMIC AL putREgAIuLuI ALb
SCLERotInIA SCLERotIoRuM
Sclerotinia de obicei afectează mai puternic zonele 
cu umiditate ridicată, dar cu o bună compatibilitate 
între umiditate și o gazdă susceptibilă, infecții 
intense se pot dezvolta aproape oriunde. Gravitatea 
bolii variază în funcție de temperatură, precipitații 
și în special de stadiul de dezvoltare al culturii la 
momentul infecției.

Este greu să se calculeze impactul economic al 
Putregaiului alb, dar iată un calcul aproximativ 
pentru potențiala pierdere de recoltă:
pierdere recoltă (%) = 0.5 x Incidență boală (%)
Pentru fiecare procent de plante afectate, pierderea 
în recoltă va fi de aproximativ jumătate de procent. 
Bineînțeles, dacă boala apare mai devreme, 
pierderea este mai mare, în timp ce o incidență mai 
târzie duce la pierderi mai mici. Pierderile de recoltă 
rezultă din reducerea greutății semințelor și crăparea 
păstăilor din cauza faptului că plantele afectate se 
maturizează prematur sau mor.

opțIunI DE gEStIonARE
1. rotația culturilor
2. alegerea de hibrizi cu toleranță
 sporită (pr46w14, pr44D06)
3. fungicid foliar

Deoarece apariția Sclerotiniei variază de la an la an și de la câmp la câmp, 
aplicarea automată de fungicid nu este întotdeauna rentabilă. De aceea 
evaluarea riscului de boală în fiecare câmp este esențială înainte de a
decide aplicarea tratamentului.

4

3

2

1

Petalele infectate/reziduurile
vegetale cad pe frunzele de rapiță

și începe procesul de infestare.
Se formează leziuni.

Apothecile produc
ascospori, care sunt
transportați de vânt și
ajung pe petalele rapiței/
materialul vegetal în faza
terminală.

Scleroții
germinează,
formând apotheci
(formațiuni de
fructificare).

Scleroții rămași din infecții anterioare
pot supraviețui mulți ani în sol.

Aceștia constituie sursa bolii.
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al bolii

- pUtrEgaiUl alb

CuM putEțI EvALuA RISCuL potEnțIAL DE 
SCLERotInIA pEntRu un CâMp DE RApIță?
Una din cele mai mari probleme cu care se confruntă 
cultivatorii este dificultatea în diagnosticarea 
amenințării atacului cu Sclerotinia înainte să apară.

Tabelul de calcul de mai jos poate ajuta la evaluarea 
riscului de infestare în câmpurile de rapiță. 
Cultivatorii vor completa lista pentru fiecare câmp la 
puțin timp după deschiderea primei flori (când 75% 
din plante au cel puțin 3 flori deschise).

Pentru câmpurile cu un total de 40 de puncte de risc 
sau mai mult, aplicarea unui fungicid ar aduce sporuri 
de producție. Astfel, cu cât este mai mare scorul de 
risc, cu atât este mai mare probabilitatea de a obține 
pierderi de recoltă.

FACtoR DE RISC RăSpunSuRI poSIbILE punCtE 
DE RISC

aNi DE la UltiMa
cUltUră DE rapiță

Peste șase ani 0

Trei până la șase ani 5

Unu până la doi ani 10

iNciDENţa bolii
ÎN UltiMa cUltUră
gazDă

Zero 0

Redusă (1 - 10%) 5

Moderată (11 - 30%) 10

Mare (31 - 100%) 15

DENSitatEa cUltUrii

Joasă 0

Normală 5

Ridicată 10

ploaiE ÎN UltiMElE
DoUă SăptăMâNi

Sub 10 mm (0.4") 0

10 - 30 mm (0.4 - 12") 5

Peste 30 mm (1.2") 10

progNoza vrEMii

Fără precipitații 0

Variabilă 10

Ploioasă 15

riSc rEgioNal
DE DEzvoltarE
a apothEcilor

Nu s-a găsit 0

Număr redus 10

Număr ridicat 15

total pUNctE pENtrU toți factorii DE riSc  = ?

7

6

5

Scleroții sunt introduși în sol în timpul
recoltării. Acest lucru se suprapune pe
sursa patogenă (de inoculum) deja 
existentă, favorizând infecții ulterioare.

Scleroții se dezvoltă
înăuntrul tulpinii

infectate a rapiței.

Apare infecția, iar boala
pătrunde treptat în 

interiorul plantei. 
Simptomele (leziunile)

încep să devină vizibile.



20 www.pioneer.com

phoMa liNgaM

phoma lingam (putregaiul negru) este răspândită 
în toate zonele unde se cultivă rapița. Este una 
dintre cele mai importante boli ale culturii. Incidența 
și daunele depind de sezon, de soi și de tehnologia 
aplicată. în cazul unor atacuri severe de toamnă, 
poate determina distrugerea culturii. plantele căzute 
pot încetini recoltarea.

SIMptoMELE boLII
•	 Apare la cotiledoane, frunze, tulpini și silicve.

• Agentul patogen este leptosphaeria maculans
 (etapa sexuală) care produce ascospori și 
 putregaiul negru Phoma lingam (etapa asexuată)
 care produce picnospori.

• leziunile frunzelor sunt de culoare albă-cenușie, de
 la formă rotundă până la neregulată.

• Deseori punctată cu fructificații negre.

• leziunile tulpinilor pot apărea la baza tulpinii sau
 în punctul de fixare al frunzei.

• Necrozarea tulpinii apare sub forma unor leziuni
 uscate adânci cu margini negre care îngrădesc
 baza tulpinii și determină invadarea plantei.

• Inoculul produs pe miriște provoacă infecții în anii
 următori.

ciclU DE viață

Cotiledoane
infectate.

Ascosporii sunt
împrăștiați de

curenții de aer.

Semințele infectate
transmit infecția la
cultura următoare.

MAnAgEMEnt
practici agronomice
•	 rotația culturii
•	 arătură	cu	încorporarea	miriștei
•	 combaterea	samulastrei	și	a	buruienilor
 (ciumăfaie, ridiche sălbatică, muștar)

control chimic
•	 tratarea	seminţelor
•	 tratament	foliar	(aplicarea	regulatorului	de
 creștere ajută foarte mult)

cultivarea hibrizilor cu toleranță la agentul 
patogen
•	 PR44W29, PR46W14, PR44D06

PRIMăVARA

TOAMNA

IARNA

Sporii de pe frunzele cu leziuni
împrăștie infecția prin picăturile

de ploaie și curenți de aer.

Picniodiosporii
sunt împrăștiați de

curenții de aer.
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- pUtrEgaiUl NEgrU

al bolii

Silicve
infectate.

într-un an normal, pe baza unei gestiuni normale 
a culturii, pierderea recoltei cauzată de necrozarea 
tulpinii este sub 10%, dar la culturile neprotejate 
cultivate cu un hibrid sensibil, o infecție severă poate 
duce la pierderea producției chiar de 30-35%.

ConDIțIILE DE MEDIu în CARE SE DEzvoLtă boALA
• Impact climatic - temperaturile ridicate, ploaia și
 umiditatea atmosferică sunt condiții ideale pentru
 dezvoltarea bolii.

• Aversele de ploaie permit eliberarea sporilor
 (ascospori) de pe miriște cât și împrăștierea
 sporilor prin stropii de ploaie (picnidiospori).

• Vântul transportă ascosporii pe distanțe lungi
 (câțiva km).

• Condițiile de umiditate favorizează germinarea
 sporilor și creșterea inițială a ciupercii.

• Umiditatea din primele faze de vegetație (până
 la etapa de 6 frunze) este importantă pentru
 infestare.

• Simptomele bolii sunt deseori mai severe la
 temperaturi ridicate către sfârșitul perioadei de
 vegetație.

VARA

Ciuperca trece de pe
frunze pe tulpină.

Necroza tulpinii 
slăbește rezistența-

căderea plantei.

graD DE atac - pUtrEgaiUl NEgrU - iUNiE

fără SiMptoME 100% iNfEcțiE
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priNcipalElE boli și priNcipalii

                                                                                                                                                                             alternarioza                                      (pătarea neagră)
                                                                                                                                                                     putregaiul negru                                     sau fomoza

vIESpEA RApIțEI

buhA SEMănătuRILoR

puRICII DE păMânt
(psylliodes sp.)
Amestecul de diferite specii 
poate cauza pagube foarte 
mari. Tratamentul seminței 
nu poate proteja în cazul unor 
atacuri puternice.

(agrotis segetum)
larvele se hrănesc în timpul 
nopții. O larvă poate distruge 
8-10 plante răsărite în stadiul 
de dezvoltare timpurie al
culturii.

(athalia rosae)
Când apare poate cauza 
daune importante în 2-3 zile. 
Tratamentul seminței din
păcate nu poate proteja 
cultura.

găRgăRIțA SILICvELoR

putREgAIuL nEgRu SAu FoMozA

găRgăRIțA tuLpInILoR DE RApIță

(ceutorhynchus napi)
Apar malformații sau crăpături 
pe tulpina principală. Atacă 
primăvara când temperaturile 
depășesc 10-120 C.

(phoma lingam)
Apare devreme în toamnă 
pe frunze și poate afecta 
rezistența la iernare, scuturare 
prematură cât și cădere înainte 
de recoltare.

(ceutorhynchus quadridens)
Are acelaşi ciclu de viață ca 
și Ceutorhynchus napii dar 
nu provoacă malformații pe 
tulpină.

puricii de pământ
viespea rapiței

buha semănăturilor

          gărgărița tulpinilor                                     de rapiță
                   gărgărița                                     silicvelor

priMăvarătoaMNă
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coNSUltă UN
SpEcialiSt pioNEEr®
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DăUNători ÎN cUltUra DE rapiță

                                                                                                                                                                             alternarioza                                      (pătarea neagră)
                                                                                                                                                                     putregaiul negru                                     sau fomoza

găRgăRIțA SEMInCERILoR

ALtERnARIozA (pătAREA nEAgRă)

putREgAIuL ALb

păDuChELE CEnușIu

gânDACuL LuCIoS DASInEuRA

(Dasineura brassicae)
Adulții trăiesc 3-4 zile și depun 
ouăle în orificiile deschise de 
alte insecte.

(Scerotinia sclerotiorum)
Odată ce se văd simptomele
în câmp, este prea târziu 
pentru a aplica tratamente.
Se aplică preventiv.

(brevicoryne brassicae)
Se înmulțesc foarte repede 
în condiții de umiditate și 
căldură. Se poate combate 
ușor cu insecticide.

(alternaria brassicae)
Poate provoca scăderi mari
de producție dacă infestarea 
are loc în timpul formării 
silicvelor.

(ceutorhynchus assimilis)
Depune de obicei un singur
ou în silicvă. O larvă se 
hrănește cu 3-5 semințe.

(Meligethes aeneus)
Adulții se hrănesc cu polen. 
Daunele sunt foarte mari în 
timpul înfloritului.

          gărgărița tulpinilor                                     de rapiță
                   gărgărița                                     silicvelor

gândacul lucios
gărgărița semincerilor

Dasineura
putregaiul alb

păduchele cenușiu

priMăvară
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MoMENtUl potrivit DE coMbatErE a bUrUiENilor,
Pentru cultivarea cu succes a rapiței, pe lângă combaterea 
dăunătorilor, mai există încă alte trei domenii importante 
asupra cărora fermierii vor trebui să se concentreze.
1. Fără o combatere eficientă a buruienilor, nu vom putea
 realiza o performanță a recoltei care este asigurată de
 genetică. Pentru a putea elimina pierderea recoltei care
 ar putea fi foarte ridicată, cultivatorii vor trebui să aplice
 cea mai bună metodă de combatere a buruienilor,
 adaptată la condițiile locale de câmp.
2. În prezent, nu ne putem imagina cultura de rapiță fără
 regulator de creștere. Aplicarea regulatorilor de creștere
 în toamnă ajută la creșterea rezistenței la ger, în timp ce
 aplicarea de primăvară ajută la dezvoltarea ramificațiilor.
3. Rapița de toamnă necesită un nivel ridicat de elemente
 nutritive. Fără a aplica un nivel ridicat de îngrășăminte
 chimice, nu vom putea obține cea mai bună recoltă. Pe
 lângă macro-elemente (N, P, K), Sulful și Borul sunt
 micro-elementele pe care cultivatorii vor trebui să le ia
 în considerație.

Înainte de orice aplicare, vă rugăm să citiți cu atenție recomandările companiei producătoare de îngrășăminte chimice pe etichetă.

În ultimii 10-15 ani tehnologia de cultivare a rapiței s-a 
schimbat semnificativ. Densitatea plantelor este mai mică, 
spațiile dintre rânduri sunt mai mari decât erau odată, prin 
urmare, capacitatea rivalității rapiței împotriva buruienilor 
este redusă.

Prin erbicidare, cultivatorii vor trebui să gestioneze 
următoarele grupe de buruieni din cultura de rapiță:
1. Buruienile timpurii de primăvară care germinează toamna
 devreme (lamium, Capsella, Stellaria, Veronica).
2. Buruienile timpurii de vară care germinează toamna
 (Galium, Matricaria, Papaver).
3. Buruienile crucifere, precum Descurainia sau Sinapis.
 Combatarea acestora cu tehnologii convenționale este o
 provocare.
4. Buruienile graminee (Apera, samulastra de cereale etc.).

coMbatErEa bUrUiENilor *

fosfor 100%

potasiu 100%

Sulf 30%

azot 20%

bor 0-1 kg/ha

Sulf 30-35%

         azot                                      35-40%

           bor                                      1-2 kg/ha

Metconazol
(+ clorura de mepiquat)

tebuconazol

Difenoconazol

clomazon

Metazaclor

Quinmerac

Dimetaclor imazamox (doar pentru hibrizi toleranți)

Metazaclor, Quinmerac

                                                                  clopiralid

                                                                    picloram

priMăvaratoaMNă
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coNSUltați iNgiNErUl agroNoM
al coMpaNiEi pioNEEr® ÎNaiNtE
DE SEMăNarE
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MoMENtUl potrivit DE coMbatErE a bUrUiENilor, DE rEglarE a crEștErii și fErtilizării 

S-ar putea să observați mici diferențe la această recomandare.

Până la sfârșitul perioadei de vegetație de toamnă, rapița 
trebuie să aibă între 8-10 frunze, rădăcină de 20-30 cm 
lungime și 8-10 mm diametru la colet.

Alt obiectiv esențial este acela de a controla alungirea tulpinii 
principale înainte de intrarea în iarnă a culturii. Orice deviere 
de la etapa de mai sus, reduce rezistența la ger.

În managementul culturilor de toamnă, este esențială 
aplicarea regulatorilor de creștere în tehnologie. Aplicarea 
regulatorului de creștere primăvara când tulpina principală
are până la 20 cm sporește dezvoltarea ramificațiilor și 
scurtează planta.

la 35-40 cm înălțime regulatorul de creștere combate bolile
și reduce riscul de frângere și cădere.

la fel ca și porumbul, rapița are o mare nevoie de elemente 
nutritive. Cultura necesită cea mai mare cantitate de azot 
și potasiu între stadiul înmugurire și sfârșitul perioadei de 
înflorire, în timp ce absorbția de fosfor este mai mult sau mai 
puțin continuă pe durata ciclului de vegetație.

Din cadrul micro-elementelor, este foarte recomandat să se 
aplice Sulf și Bor.

Pentru 1 tonă/hectar de producție de boabe de rapiță, 
fermierii trebuie să ia în considerare cotele de mai jos ale 
diferitelor elemente nutritive: Azot 40-50 kg; Fosfor 25-35 kg; 
Potasiu 30-45 kg; Sulf 50-80 kg; Bor 1-2 kg.

rEgUlator DE crEștErE (pgr) * fErtilizarE *

         azot                                      35-40%

           bor                                      1-2 kg/ha

azot 35-45%

bor 1-2 kg/ha

Sulf 30-35%

Metconazol (+ clorura mepiquat)

tebuconazol

Difenoconazol

ciproconazol

                                                                  clopiralid

                                                                    picloram

priMăvara
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Sfaturi pentru cultivare și recoltare

Specificația produsului

Rapița Pioneer se livrează în saci ce conțin
2 milioane de semințe germinabile. Un sac este 
suficient pentru a însămânța 4 hectare cu o normă 
aproximativă de 55-60 semințe/m2 la semănat.

gestionarea culturii
Aplicarea regulatorului de creștere și a fungicidului 
pot îmbunătăți producția și rezistența pe timpul 
iernii. Vă rugăm să cereți sfatul unui consultant 
calificat și să respectați timpii recomandați de 
producătorul produsului.

pornirea în vegetație primăvara
În general, hibrizii MAXIMUS® pornesc în vegetație 
lent primăvara, însă există unele diferențe 
între produse. Cu această informație, fermierii 
au un interval mare de timp pentru aplicarea 
îngrășămintelor de primăvară. Hibrizii convenționali 
pornesc mai repede în vegetație primăvara și de 
aceea, acoperă mai devreme suprafața solului ceea 
ce ajută la controlul buruienilor.

Maturare și recoltare
Pachetul compact de silicve al hibrizilor de rapiță 
MAXIMUS® se maturează uniform. De aceea, 
momentul recoltării poate fi estimat cu mai multă 
siguranță, ceea ce ajută la optimizarea recoltatului. 
Este posibilă recoltarea timpurie a hibrizilor 
MAXIMUS®. De regulă, fermierii întâmpină dificultăți 
în a determina o dată optimă de recoltare a hibrizilor 
convenționali. În mod frecvent, se recoltează prea 
devreme pentru că primele pierderi cauzate de 
scuturare a părții superioare sunt supraestimate. 
Aplicarea unui sticker ajută la reducerea acestui 
tip de pierderi. Producția cea mai mare rezultă din 
partea inferioară a culturii. Fermierul este sfătuit 
să aibă răbdare și să aștepte momentul optim. 
Desicarea poate egaliza diferențele de maturare 
între părțile superioare și inferioare ale culturii.
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opinii ale fermierilor

Ing. tItA RobERt CLAuDIu / SC AgRoExpERt InDuStRY SRL / bIStREț - juDEțuL DoLj
 An de an cultivam hibrizi de rapiță, porumb și floarea soarelui Pioneer. Anul acesta, 230 ha din 
suprafața cultivată cu rapiță o dețin hibrizii PR46W14 și PR44W29, hibrizi cu o genetică superioară,  
care se remarca prin uniformitate și vigoare deosebită. Hibrizii de rapiță Pioneer sunt cei mai 
timpurii hibrizi și de aceea recoltatul începe cu ei. Suntem convinși că producțiile vor fi pe măsura 
standardelor noastre ridicate. Mergem înainte cu cei mai buni.

FIoDoR FLoREntIn / SC IvAFAn SERv SRL / MIRCEA voDă - juDEțuL tuLCEA
În anul agricol 2013-2014 am semănat 3 ha cu hibridul PR44W29 pentru a-l testa și am fost plăcut 
surprins de rezultatele de producție (4.200 kg/ha). De aceea, în anul agricol 2014-2015, 60% din 
suprafața semănată cu rapiță o ocupă doi hibrizi de la Pioneer: PR44W29 și PR46W14. Dacă și în 
acest an vor confirma, iar starea culturii la ora actuală mă face să cred că am făcut o alegere corectă, 
următoarea campanie va fi 100% rapiță Pioneer în ferma mea.

vâLCu DRAgoMIR / SC AgRoLACt SRL / SăCELE - juDEțuL ConStAnțA
Am în cultura de rapiță numai hibrizi Pioneer (480 ha). Deși familiarizat cu genetica Pioneer, programul 
de asigurare contra îngheț m-a determinat să aleg din nou acești hibrizi, mai ales că în zona unde 
activez, viscolul și spulberarea zăpezii de pe sole este foarte prezentă. Ceea ce am apreciat în mod 
deosebit la hibrizii Pioneer, este startul foarte bun în toamnă, chiar și la hibrizii MAXIMUS®. Estimez 
o producție de 3.500-4.000 kg/ha, ceea ce este îmbucurător. Voi merge în continuare cu Pioneer.

Ing. oLtEAn ovIDIu / SoCIEtAtEA AgRICoLă vIntAnA / vInțu DE joS - juDEțuL ALbA
Este al 3-lea an în care am organizat cu Pioneer un lot demonstrativ de rapiță. Anul trecut am avut 
în lot peste 10 hibrizi de rapiță cu o productivitate foarte bună, între 3.800-4.600 kg/ha. Cele mai 
bune rezultate le-am avut la hibrizii PR44W29 și PR46W14. Deși în toamnă nu am avut multe ploi, 
cultura a evoluat foarte bine, am reușit să facem toate tratamentele necesare în primăvară și ne 
așteptăm la o producție bună având în vedere și ploile din ultima perioadă. 

SC AgRoMARInCuș SRL / LovRIn - juDEțuL tIMIș
Cultivăm rapiță pe aproximativ 15% din suprafața totală. Anul acesta am ales, de la Pioneer hibridul 
PR44W29. Urmărindu-l în toate etapele de vegetație, am constatat că a fost o alegere foarte bună. 
Am observat o creștere rapidă în primele stadii de vegetație, o rezistență ridicată la iernare și o bună 
vigoare în primăvară. Cultura, până în acest moment se prezintă excelent, estimând o recoltă de peste 
3.500 kg/ha. Recomand acest hibrid tuturor fermierilor.

gâRLEA CătăLIn / SC AgRIFARM SRL / RACovIțA - juDEțuL bRăILA
Am hotărât în toamna anului trecut să reintroducem în asolament cultura rapiței. Renunțasem 
în ultimii ani la aceasta din cauza lipsei de precipitații din perioada semănatului. Am ales hibrizii 
Pioneer PR44W29, PR44D06 (MAXIMUS®) și PT200Cl (cu tehnologia Clearfield®). Cultura arată foarte 
bine și pot spune că sunt foarte mulțumit de hibrizii pe care i-am ales. Așteptăm recoltatul și sper 
ca rezultatele să fie pe măsura așteptărilor.

Ing. StAnCIu tuDoREL / SC ILDu SRL / vâLCELELE - juDEțuL CăLăRAșI
Anual cultivăm peste 300 hectare cu hibrizi de rapiță Pioneer, iar pentru sezonul 2014-2015 am ales 
hibridul PT200Cl, care mi-a reconfirmat că reprezintă cea mai bună și mai sigură variantă de cultură. 
Hibrizii de rapiță Pioneer s-au remarcat printr-o vigoare puternică în toamnă, rezistență la iernare, 
foarte bună înflorire și fructificare destul de bună în primăvară. Estimăm producții destul de bune și 
garantăm genetica hibrizilor Pioneer.
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Ing. CAzAn MIRCEA / SC gRup AgRI SRL / CIoLănEștI - juDEțuL tELEoRMAn
Societatea noastră administrează o suprafață de 2.400 ha. Din suprafața semănată cu rapiță, hibrizii 
Pioneer ocupa 70%. Avem în cultură PR46W14 și PR44W29, hibrizi cultivați în ferma noastră și în anii 
trecuți cu rezultate deosebite, ambii hibrizi dovedind o creștere rapidă în toamnă, rezistență foarte 
bună la temperaturile scăzute din iarnă și productivitate deosebită, factori care sunt determinanți în 
alegerea hibrizilor și care ne fac să mizăm în continuare pe hibrizii Pioneer.

vîLCu RăzvAn / SC pRoDvIL AgRo SRL / pEștERA - juDEțuL ConStAnțA
Cultivăm anual peste 400 ha cu rapiță datorită beneficiilor economice pe care această cultură 
le aduce. În ultimii 3 ani, 70% din suprafață a fost ocupată de hibridul PR46W14. Acest hibrid a 
demonstrat o adaptabilitate foarte bună pentru zona noastră, oferind producții bune atât pe 
terenuri plane, cât și pe terenuri cu inclinație mare. Pornirea în vegetație primăvara este rapidă, cu 
ramificare foarte bună a tulpinii și un număr de silicve impresionant pe plantă.

buRCuș bogDAn / SC bogA tRIFEștI SRL / tRIFEștI - juDEțuL IAșI
În anul 2014 am ales pentru mai bine de jumătate din suprafața cultivată cu rapiță, hibrizi Pioneer 
cu tehnologie Clearfield®. Am cumpărat atât PT200Cl cât și hibridul MAXIMUS® PX111Cl. Ambii au 
rezistat foarte bine peste iarnă, au avut o pornire foarte bună în vegetație și au dat dovadă de o 
mare putere de ramificare. Amândoi hibrizii s-au dezvoltat extraordinar și așteptăm o producție pe 
măsură în acest an.

Ing. pEtRoMAn MIRCEA / SC AgRoSAMI SRL / SăCăLAz - juDEțuL tIMIș
În toamna anului 2014 am cultivat o suprafață totală de 400 ha de rapiță, majoritatea fiind hibrizi 
Pioneer. Am folosit hibrizi din grupe de maturitate diferite: PR46W14, PR44W29 și PR44D06. Acești 
hibrizi au avut o evoluție excelentă, cu o răsărire uniformă, o rezistență bună la iernare și o pornire 
în vegetație în primăvară excelentă. Pe mine m-au încântat foarte tare și sunt convins că vom avea 
rezultate foarte bune.
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Ing. DRugEA Ionuț / SC AgRoMEC SMEEnI SRL / SMEEnI - juDEțuL buzău
De-a lungul anilor, am avut în cultură numai hibrizi de rapiță Pioneer. În anul agricol 2014-2015 
avem în cultură peste 80 hectare de rapiță din grupa MAXIMUS® PR44D06 și PR45D03. Hibrizi 
Pioneer s-au remarcat printr-o vigoare puternică în toamnă, rezistență la iernare foarte bună, 
înflorire și fructificare destul de bună în primăvară. Estimăm producții destul de bune și garantăm 
genetica hibrizilor Pioneer.

MAItA Ion / SC AMARA CERES SRL / AMARA - juDEțuL IALoMIțA
Cultiv rapiță de la începutul anilor 90, iar în ultimii ani m-am axat pe hibrizii Pioneer. În ultimii doi 
ani am folosit hibrizii PR46W14 și PR44W29. Am fost foarte mulțumit de rezultatele obținute, dovadă 
că și în acest an am cultivat hibridul PR46W14 pe o suprafață de 55 de hectare și PR44W29 pe 50 
de hectare. În 2014, la hibridul PR46W14, am obținut o producție de 4.300 kg/ha, iar la hibridul 
PR44W29 am obținut 4.150 kg/ha.

boCâRnEA CătăLIn / SC AnDRA IntERnAțIonAL SRL / vALu LuI tRAIAn - juDEțuL ConStAnțA
Fiind un mare cultivator de rapiță, din portofoliu de hibrizi din fermă nu puteau lipsi hibrizii 
Pioneer, pe care îi am în cultură pe 700 de hectare. Ceea ce am remarcat și am apreciat la hibrizii 
Pioneer: startul foarte bun în toamnă al culturii, în special la hibrizii PR46W14 și PR44W29, rezistența 
la temperaturi scăzute și nu în ultimul rând, capacitatea de producție. Voi merge în continuare cu 
genetica Pioneer.
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Ing. CătAnă DAn / SC unIC pRoDCoM SRL / oLtEnIțA - juDEțuL CăLăRAșI
În ultimii ani nu a lipsit din fermă hibridul de rapiță PR44W29, acesta dovedind de fiecare dată că te 
poți baza pe el, având o răsărire foarte bună și o rezistență exemplară la iernare. În condițiile în care 
în toamnă am avut destule probleme cu șoarecii, hibridul W29 și-a arătat puterea și a reusit să 
acopere golurile rămase, astfel încât așteptăm o producție care să depășească 3.500 kg.

bALog CoDRuț / CoMLoșAnA SA / CoMLoșu MARE - juDEțuL tIMIș
După producția obținută în anul agricol anterior (de peste 3.800 kg/ha), am semănat și în toamna 
anului 2014 hibridul PR44D06. Am fost foarte mulțumit, având pe lângă producție și avantajul taliei 
mai reduse, ceea ce a făcut ca în urma furtunilor să fie singurul hibrid care nu a căzut. Pe lângă acest 
aspect, lucrările de tratamente s-au desfășurat mult mai ușor cu un MET clasic, tractat, fără pierderi 
pe cărările tehnologice. Sper ca și producția din acest an să fie satisfăcătoare.
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MăRgInEAn vALEntIn / ADăMuș - juDEțuL MuREș
În anul 2014 am cultivat rapiță pe 160 de ha. Am ales doi hibrizi Pioneer, W29 și D06, hibrizi 
timpurii și foarte productivi, care se comportă foarte bine în condițiile de cultură din Transilvania. 
Alt motiv care m-a determinat să aleg hibrizii de rapiță Pioneer este rezistența la ger foarte ridicată. 
Și pe viitor voi cultiva cu aceeași încredere hibrizii noi de rapiță Pioneer care se dovedesc a fi 
superiori celor aflați deja în cultură.

Ing. băICoIAnu DAn / SC AFILIu tRAnS SRL / AMARu - juDEțuL buzău
De-a lungul colaborării cu firma Pioneer, am constatat o genetică de cea mai bună calitate. Anual 
cultivăm peste 1.200 de ha cu PR46W14, PR44W29, dar și hibrizi MAXIMUS®, la care am obținut 
producții foarte bune în anul 2014. În 2015 estimăm pe majoritatea solelor producții foarte bune, în 
ciuda diferențelor de temperatură dintre zi-noapte, și în continuare o sa mizăm pe Pioneer.

RobESCu ADELIn / SC tRAnSuRbAnA SRL / RoșIoRI DE vEDE - juDEțuL tELEoRMAn
lucrăm o suprafață de 2.800 ha, din care 700 ha le avem cultivate cu rapiță.  Din momentul în care 
am introdus în fermă cultura de rapiță, hibrizii de la Pioneer au fost nelipsiți, astfel că în acest an 
cea mai mare suprafață o avem înființată cu hibridul PR46W14, hibrid cu o creștere rapidă în 
toamnă și care a dovedit o productivitate și o stabilitate deosebită. Recomand acest hibrid tuturor 
cultivatorilor de rapiță.

unguREAnu vICtoR șI MAtEI MIRELA / SA DRuM nou / zăvoAIA - juDEțuL bRăILA
Cultivăm an de an rapiță, iar de la Pioneer am ales PR44D06 și PR44W29. Deși tehnologia aplicată 
a fost identică prin comparație cu ceilalți hibrizi, cei de la Pioneer sunt mai viguroși, au mai multe 
ramificații și promit o producție mai mare. Ne dorim o producție medie minimă de 3.000 kg/ha, iar la 
hibrizii Pioneer suntem convinși că vom obține minim 3.200 kg boabe/hectar.

RAFtu MIhAI / IF RAFtu MIhAI / hIStRIA - juDEțuL ConStAnțA
În ferma mea, cultura de rapiță ocupa un loc important în asolament, iar în acest an agricol suprafața 
de rapiță ocupă 400 ha. Bineînțeles că genetica Pioneer este prezentă în proporție foarte mare, 
mai exact 90% din suprafața destinată rapiței. Apreciez la hibrizii Pioneer startul rapid în toamnă, 
rezistența la temperaturile scăzute (în ciuda faptului că nu a fost zăpadă suficientă) și potențialul 
foarte bun și stabil de producție.
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pRoDAn EMIL / SC pRoDASERv MAnAgRo SRL / băLEștI - juDEțuL vRAnCEA
Cultivăm rapiță Pioneer pentru că alegem întotdeauna cea mai bună genetică. Nu am fost niciodată 
dezamagiți. Anul acesta am ales 3 hibrizi: PR46W14, PR44W29 și PR44D06 pentru a face comparație 
și a putea alege pentru anul viitor pe cel care va avea cel mai bun rezultat. Deocamdată culturile 
au avut o răsărire și o dezvoltare foarte bună.

voICu ghEoRghE / SC tAngEnțIAL SRL / DIoștI - juDEțuL DoLj
Anul acesta am în cultură hibridul de rapiță PR46W14. Am luat această decizie deoarece în fiecare 
an am urmărit cu atenție și rigurozitate modul de comportare al hibrizilor de rapiță Pioneer, începând 
de la semănat până la recoltat. Atenție! Sunt cei mai timpurii hibrizi din piața de semințe de rapiță. 
Recoltatul începe cu ei. Merg înainte cu cei mai buni.

AntonESCu LIvIu / SC ADELA SRL / SLAtInA - juDEțuL oLt
Anul acesta am în cultură hibridul de rapiță PT200Cl cu tehnologia Clearfield®. Am ales acest hibrid 
deoarece l-am urmărit în câmp la SC OlT PIESS (vecin cu mine) și am participat și la recoltare. În 
toamna anului 2014 nu am mai stat pe gânduri și l-am achiziționat. Cultura arată bine, deci și 
rezultatele de producție ar trebui să fie pe măsură.

StAn MIhAI / SC AgRoInD MIhAI SRL / StEjARu - juDEțuL tELEoRMAn
Suntem dedicați 100% companiei Pioneer, din totalul de 900 hectare avem rapiță pe 150 hectare. 
Anul acesta am mizat pe hibrizii PR46W14 și PR44W29, acești hibrizi au fost aleși, primul pentru 
stabilitatea deosebită, iar PR44W29 pentru productivitatea cu care ne-a obișnuit. Recomand tuturor 
celor care își doresc rezultate deosebite să aleagă genetica Pioneer.

CLEjAnu MARIAn / SC CLEMAR SRL / vEDEA - juDEțuL gIuRgIu
Cultiv în fiecare an 20% din suprafața fermei cu rapiță, doar hibrizi Pioneer, la care am obținut 
producții de peste 4.000 kg. Anul acesta am cultivat PT200Cl și PR46W14. Sunt foarte mulțumit de 
hibridul PT200Cl, având o rezistență bună la temperaturi scăzute, un hibrid care ramifică de la baza 
tulpinii și care oferă producții constante an de an.

tICRA IoSIF / SC AgRoLEg SA / SILIStRARu - juDEțuL bRăILA
Spre deosebire de alți colegi fermieri, care au redus suprafața cultivată cu rapiță, noi am mărit-o, 
până la aproape 250 de hectare, utilizând numai hibrizii Pioneer. Strategia noastră s-a bazat pe faptul 
că am administrat două norme de irigare mici, până la răsărirea completă a culturii și acest start 
foarte bun, acum se concretizează într-o cultură care promite o producție minimă de 4.000 kg/ha.

FoLEA nICoLAIE / SC nICoLIAS SRL / DuLbAnu - juDEțuL buzău
Întotdeauna am mizat pe genetica de cea mai bună calitate și de aceea în anul agricol 2014-2015 
am semănat hibridul PT200Cl. Am organizat și un lot demo ca să mă pot decide în alegerea unui 
hibrid din grupa MAXIMUS® pentru anul agricol care urmează. PT200Cl promite realizarea unor 
producții foarte bune. Recomand cu încredere rapița Pioneer!
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Ing. vIșAn LuCIAn / SC AgRoInDuStRIALA voItIM voItEnI SRL / voItEnI - juDEțuL tIMIș
Cultivăm hibrizi de rapiță Pioneer de mai mulți ani, în fiecare an producțiile fiind foarte bune. În 
toamna anului 2014 am cultivat 500 de hectare cu hibrizii PR44D06, PR46W14, PR44W29 și 
PX111Cl. Sunt hibrizi care ne-au oferit satisfacția producțiilor ridicate, estimând o producție de 
peste 3.500 kg/ha. Vă recomand cu încredere hibrizi de rapiță Pioneer.

nEgRILă FLoREA / SC AgRoSpIC SRL / bAbICIu - juDEțuL oLt
Am cultivat hibrizii de rapiță Pioneer încă din primul an al comercializarii lor și mi-au câștigat 
încrederea. Sunt adeptul siguranței, dovadă că și în acest an, am în cultură hibrizii PR46W14 și 
PR44W29 în proporție de 90%. Voi cultiva în continuare hibrizi de rapiță de la Pioneer, atât hibrizii 
consacrați, cât și hibrizii cu genetică nouă recomandați.

Ing. RăDuLEA ghEoRghE / SoCIEtAtEA AgRICoLă tRItICuM / SEbEș - juDEțuL ALbA
Este al 6-lea an în care am cultvat hibrizii de rapiță Pioneer. În acest an am cultivat hibrizii PR44D06 
și PR45D03. Ambii hibrizi au rezistat bine în iarnă, având o bună pornire în vegetație în primăvară si 
au dat dovadă de o mare putere de ramificare. Hibrizii s-au dezvoltat bine și aștept producții bune 
în acest an.

bugARIu IoAn / SC gIDAgRo SRL / CALACEA - juDEțuL tIMIș
În toamnă am semănat 50 de hectare de rapiță. Toată suprafața a fost cultivată cu hibridul 
PR46W14. l-am ales deoarece este cel mai cultivat hibrid cu talie înaltă al companiei Pioneer, cu 
producții constante an de an, un conținut ridicat de ulei și o bună rezistență la cădere și scuturare. 
Recomand tuturor fermierilor să folosească cu încredere hibrizii Pioneer!

nEgREI ALIn / SoCIEtAtEA AgRICoLă MănăștuREAnA / MănăștuR - juDEțuL ARAD
După 5 ani de zile, ferma noastră cultivă din nou rapiță pe o suprafață de 75 hectare, din care 
60 de hectare cu hibrizii MAXIMUS® PR45D03 și PR44D06. Aceștia sunt stabili în toate condițiile de 
cultură și au o excelentă rezistență la iernare. Recomandăm cu încredere hibrizii de rapiță Pioneer 
și cu siguranță suprafața de rapiță de anul viitor va crește.

bISCEAnu ADRIAn / SC SERvICE bISCEAnu SRL / poștA CâLnău - juDEțuL buzău
Anul acesta avem în cultură hibridul de rapiță PR44W29. Productivitatea ridicată înregistrată la 
recoltare ne îndeamnă ca hibrizii Pioneer să fie prima noastră alegere. Deși acest an agricol a 
fost unul dificil pentru cultura de rapiță, noi suntem încântați de genetica Pioneer și de aspectul 
hibridului în cultură: plante viguroase, cu o ramificație excelentă.

băDoI SoRIn / SC EuRoCoMpAnY SRL / vEDEA - juDEțuL gIuRgIu
Cultivăm de mai mulți ani hibrizi de rapiță de la Pioneer, care împreună cu o tehnologie de mare 
performanță și utilaje performante ne asigură producții constante. Hibridul căruia îi suntem fideli 
este PT200Cl, un hibrid care are ramificații puternice, pline de silicve, un hibrid cu tehnologia 
Clearfield®. Estimez o producție de peste 4.000 kg.
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zăvICEAnu DAn / SC AgRoMEC vIșInA SA / vIșInA - juDEțuL oLt
Cultiv hibrizii de rapiță Pioneer de mai mulți ani. În acest timp am urmărit cu atenție fiecare hibrid 
de rapiță în parte și am constatat calitatea și productivitatea acestora. Pentru acest an am ales și 
hibridul PT200Cl, un hibrid care nu te lasă la greu dacă aplicați o tehnologie corectă. Îmi mențin 
convingerea legată de performanțele produselor Pioneer.

ADMInIStRAtoR ChIRIAC Ion șI Ing. RuSu pEtRu / SC SERvChIMEx SRL / DuMbRAvA - juDEțuL bACău
De ani de zile cultivăm hibrizii Pioneer și suntem mulțumiți de producțiile obținute. Anul acesta 
avem în cultură hibridul de rapiță PR46W14. Se pretează foarte bine pentru zona noastră, fiind 
rezistent la iernare, cu o ramificare puternică, productiv și răspunde bine la fertilizare, astfel că îl 
recomand și celorlalți fermieri din zona noastră.

RogojInă ADI / II RogojInă ADI ConStAntIn / SEACA DE CâMp - juDEțuL DoLj
Relația îndelungată cu Pioneer ne-a adus permanent satisfacții datorită producțiilor realizate. 
În toamna anului 2014 am ales hibridul PT200Cl, care s-a remarcat prin rezistența la temperaturi 
scăzute și o pornire explozivă în vegetație în primăvară. Producțiile pe care le vom obține la acest 
hibrid vor fi profitabile.

IF CojoCARu IonEL / MăguRA - juDEțuL tELEoRMAn
În toamna anului 2014 am semănat 100 de hectare cu hibridul PT200Cl. Mă aștept la producții 
bune, datorită faptului că arată foarte bine cultura, în ciuda condițiilor de stres termic și hidric. 
Plantele sunt foarte înalte, ramificate și au foarte multe silicve. Preconizez o producție de 
aproximativ 3.800 kg/ha.

Ing. CRIStuInEA DuMItRu șI Ing. bobonEtE ALExAnDRu / SA zAhăR CoRAbIA / CoRAbIA - juDEțuL oLt
Întotdeauna am mizat pe genetica de cea mai bună calitate, de aceea folosim sămânța Pioneer. 
Succesul în fermă este asigurat când știm ce trebuie să cultivăm. În acest an avem în cultură hibridul 
de rapiță PR46W29, deoarece este hibridul care anul trecut ne-a impresionat din toate punctele  
de vedere.

pFA buzuRIu Ionuț / DâRvARI - juDEțuL MEhEDInțI
Hibrizii de rapiță Pioneer mă surprind în fiecare an, chiar și in condițiile de cultură mai puțin favorabile 
din ultimii ani, asigurând producții foarte bune. Acest fapt m-a determinat să cultiv în anul agricol 
2014-2015 o suprafață de 160 hectare cu hibrizii PR44W29 și PR46W14.

tuLIn DAn / SC DAn CEREAL SRL / băLăCEAnu - juDEțuL buzău
Întotdeauna am mizat pe genetica de cea mai bună calitate și de aceea în anul agricol 2014-2015 
am mizat pe hibridul MAXIMUS® PR44D06 și pe PR46W14. Modul în care arată cultura de rapiță, ne 
îndreptățește să speram la o producție foarte bună și anul acesta. Recomand cu încredere genetica 
Pioneer.
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botA CRIStInA / SC SInAgRo SRL / SânpAuL - juDEțuL MuREș
În anul 2014 am cultivat o suprafață de 45 de hectare de rapiță cu hibridul PT200Cl. Suntem foarte 
mulțumiți de producțiile realizate cu hibrizii Pioneer și pe viitor intenționăm să cultivăm cei mai noi 
și productivi hibrizi, hibrizii Pioneer.

vItALIS RoLAnD / SC AgRIvItA SRL / ghIoRAC - juDEțuL bIhoR
Anul acesta am cultivat hibridul PR44D06, pentru că este un hibrid nepretențios, cu potențial de 
producție foarte ridicat, recomandat pentru toate zonele. Are toleranță ridicată la îngheț, înflorire 
timpurie, talie medie-înaltă, care ajută la o recoltare mai ușoară și conținut ridicat de ulei. Cu 
siguranță și la anul voi avea în cultură acest hibrid.

Ing. ConEAC MARIAn / SC AgRopoRt&CoMpAnY SRL / vEzEnDIu - juDEțuL SAtu MARE
Cultura rapiței a devenit o prezență constantă în structura noastră de culturi pentru că ne-a oferit 
satisfacția unor venituri substanțiale. PR46W14 este un hibrid cu un potențial de producție foarte 
ridicat și stabil. Vă recomand cu încredere acest hibrid.

FREnțIu LEon / SC FREvESt SRL / bAtăR - juDEțuL bIhoR
Anul acesta am cultivat de la Pioneer hibrizii PR46W14 și PR44W29. Au rezistență bună la iernare, o 
pornire foarte bună în vegetație în primăvară, cu o ramificare foarte bună. Cu siguranță am să-i aleg 
și pe viitor în cultura noastră de rapiță. 

FEnYES SzAboLCS/ SC MInIpAn SRL / tăutEu - juDEțuL bIhoR
Anul acesta avem în cultură hibridul PT200Cl, iar modul în care arată culturile acum, ne 
îndreptățește să sperăm la o producție foarte bună în acest an. Hibrizii Pioneer nu dezamăgesc 
niciodată! Și pe viitor voi rămâne adeptul geneticii Pioneer atât pentru rapiță, cât și pentru porumb 
și floarea soarelui.

Ing. MăRCuș CRIStIAn / SC FRIMont pALotA SA / pALotA - juDEțuL bIhoR
Din cele 120 de hectare de rapiță pe care le avem anul acesta în cultură, o parte importantă o ocupă 
hibridul Pioneer PR46W14. Am ales acest hibrid datorită producțiilor ridicate din anii trecuți, fiind 
printre cei mai stabili hibrizi de pe piață. Deși cultura de rapiță nu a avut aceleași condiții bune în 
anumite sole, ca și anul precedent, ne așteptăm și în 2015 la producții bune.

AEDIn CEzIn / SC MICuL AgRICuLtoR SRL / oSMAnCEA - juDEțuL ConStAnțA
Cultiv hibridul PR46W14 încă de la apariția sa pe piață, cu rezultate foarte bune indiferent de cât 
de dificil a fost anul respectiv. Am apreciat la hibridul acesta, pe lângă productivitatea deosebită, 
creșterea în toamnă și rezistența la îngheț. Intenționăm să mărim anul acesta suprafața cultivată cu 
hibridul PR46W14 la 400 de hectare.
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Ing. DobRESCu ghEoRghE / SC ISoLDE FARMS SRL / CâRnA - juDEțuL DoLj
Caracteristicile morfo-productive superioare și adaptabilitatea la condițiile de climă dificile din 
ultimii ani, m-au determinat să cultiv cu încredere hibrizii de rapița Pioneer, de la care aștept 
producții foarte bune și în acest an.

pFA bARCA ALExAnDRu / DoR MăRunt - juDEțuL CăLăRAșI
Anul acesta am cultivat la recomandarea specialiștilor Pioneer hibridul de rapiță PR44W29 pe o 
suprafață de 100 de hectare. Am fost plăcut surprins să văd cât de bine se dezvoltă și răspunde 
tehnologiei. Am curaj să sper la producții foarte bune.

Ing. vASILAChE MăDăLIn / SC AgRoDoRI SRL / CIșMELE (SMâRDAn) - juDEțuL gALAțI
În acest an, am cultivat în ferma noastră hibridul PR44D06 pe o suprafață de 100 de hectare și 
hibridul PR45D03 pe o suprafață de 50 de hectare. În ciuda condițiilor de secetă din toamnă, 
estimăm o producție de peste 3.000 kg/ha. Suntem foarte mulțumiți de hibrizii MAXIMUS®.

II LEMnARu AnDREI / guRA IALoMIțEI - juDEțuL IALoMIțA
Cultivăm de mulți ani hibrizi Pioneer în ferma noastră, dar anul acesta atenția s-a îndreptat către 
hibridul PR44W29 datorită stabilității și puterii de ramificație. Vom merge în continuare și anii 
următori cu hibrizii Pioneer.

RItCo Ion / SA vERItAS / tELIțA - juDEțuL tuLCEA
În acest an, am în cultură 560 de hectare de PT200Cl, iar în ciuda secetei din toamnă, cultura arată 
bine. Recomand cu căldură hibridul PT200Cl din două motive: Tehnologia Clearfield® - pentru 
controlul buruienilor și potențialul excepțional de producție.

ghEoRghE IvAn / SC IvCon SRL / bRăgăREASA - juDEțuL buzău
În anul 2014-2015 am însămânțat o suprafață de 550 de hectare cu hibrizii de rapiță Pioneer: 
PR45D03, PR44D06, PR44W29, PR46W14 și PT200Cl, care promite foarte mult și sperăm ca anul 
acesta să obținem peste 4.000 kg/ha.

CovRIg pAuL / SC 3CSn SRL / unghEnI - juDEțuL MuREș
În anul 2014 am cultivat o suprafață de 120 hectare de rapiță cu doi hibrizi Pioneer MAXIMUS® D03 
și D06. De când Pioneer a introdus generația de hibrizi de rapiță MAXIMUS® i-am cultivat în ferma 
noastră cu rezultate deosebite, nivelul producției fiind între 3.500 și 4.500 kg/ha. Și pe viitor 
intenționăm să cultivăm hibrizii de rapiță Pioneer pentru că ne oferă siguranța unor recolte bogate.
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buSuIoC CIpRIAn / SC LuMIAgRo SRL / CoMLoșu MARE - juDEțuL tIMIș
În toamna anului 2014 am semănat pentru prima dată un hibrid de rapiță Pioneer - PT200Cl pe o 
suprafață de 62 de hectare. Până în acest moment, cultura se prezintă foarte bine, având ramificații 
bogate și pline de silicve. Estimez o producție bună.

tont ghEoRghE / SC pRAM SERv SRL / SLobozIA - juDEțuL IALoMIțA
Anul acesta am cultivat aproximativ 100 de hectare de rapiță numai cu hibridul PR46W14, un hibrid 
rustic dar stabil din toate punctele de vedere, care nu ne-a dezamăgit niciodată. Estimăm o producție 
de 3.500 kg/ha. Cultivați cu încredere hibrizii Pioneer.

ghEoRghE SEbAStIAn / SC SEb AgRo 2007 SRL / CIoRAnCA - juDEțuL buzău
În anul agricol 2014-2015 am cultivat o parte din suprafața de rapiță cu hibrizii MAXIMUS® PR44D06 
și PR45D03. Stabilitatea și productivitatea lor mă determină să îi cultiv și pe viitor. Sunt plăcut 
impresionat de hibrizi de rapiță Pioneer.

MAtARA MIhAI ALIn / II tonEA DAnIEL FLoRIAn / băILEștI - juDEțuL DoLj
Cultivăm rapiță Pioneer în ferma noastră încă de la apariția lor pe piață, oferindu-ne satisfacții atât 
din punct de vedere productiv cât și financiar. PR46W14 este hibridul care a avut o răsărire uniformă 
și se remarcă printr-o foarte bună putere de ramificare. Hibrizii Pioneer nu dezamăgesc! 

Ing. MuStățEA gELu / SC AgRo-gELMAR SRL / MIhăEștI - juDEțuL oLt
Am cultivat și cultivăm rapiță Pioneer. Am ales hibrizii PR46W14 și PR46W29 care întotdeauna ne-au 
ajutat prin producția obținută. Nu trebuie să uitam că sunt cei mai timpurii hibrizi de rapiță cultivați, 
de aceea recoltarea la timp este cheia profitabilității.

șEF FERMă nICu AnDREI / SC AgRohoLDIng SRL / ConțEștI - juDEțuL tELEoRMAn
Performanțele productive realizate cu hibrizii de rapiță Pioneer, m-au determinat să cultiv cu încredere 
chiar și în condițiile anului 2014-2015, 100 de hectare cu PR44W29. Cultura arată foarte bine la 
momentul actual, oferindu-ne garanția unei recolte foarte bune.

ștEFAn ghEoRghE / SA AgRovIt tâMboIEștI / obREjIțA - juDEțuL vRAnCEA
În toamnă am cultivat hibrizii Pioneer PR46W14 și PR44W29. Urmărindu-i în toate fazele de vegetație, 
am constatat că am facut cea mai bună alegere: dezvoltare și ramificație excelente, iar producția se 
anunță a fi una pe măsură.
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DobRE ștEFAn / SC CoMtIb SRL / LEhLIu gARă - juDEțuL CăLăRAșI
Cultiv în fermă hibrizi Pioneer încă de când au apărut. Anul acesta am cultivat hibrizii PR44W29 și 
PR44D06 de care suntem foarte mulțumiți. Pentru recolte bogate, mizăm pe hibrizii Pioneer!

DogăRESCu vASILE / SC MIR EL RoItA SRL / boRDEI vERDE - juDEțuL bRăILA
După o pauză de doi ani, în 2014 am înființat 40 hectare rapiță, utilizând hibrizii PR44D06 și 
PR44W29. Deși condițiile climatice din August și Septembrie au fost neprielnice culturii de rapiță, 
am reușit să avem o cultură bună și sperăm la o medie de 3.000 kg boabe/ha.

Ing. ștEFAn CLAuDIu / SC CEntRotRAnS SRL / pADEA - juDEțuL DoLj
Cultiv cu încredere hibridul de rapiță PR44W29 al firmei Pioneer, deoarece îi cunosc foarte bine 
potențialul de producție, rezistența la principalii factori de stres și faptul că hibrizii de rapiță Pioneer 
sunt cei mai timpurii hibrizi din piață, de aceea trebuie să intervenim în timp optim la recoltare.

oLtEAnu LIvIu / SC LIvoLt ConAgRo SRL / bALtA ALbă - juDEțuL buzău
Este primul an în care cultivăm rapiță Pioneer. Încrederea în genetica Pioneer dobandită prin alte 
culturi, m-a îndemnat să cultiv și rapiță. Hibrizii aleși sunt PR44W29 și PR44D06. Genetica Pioneer  își 
arată potențialul de producție chiar din această perioadă.

pAnă ConStAntIn / SC AnEMonE SRL / SLobozIA - juDEțuL IALoMIțA
Anul acesta, alături de hibrizii PR46W14 și PR44W29 ai companiei Pioneer, am ales și hibridul 
PR44D06. Cultura arată bine și estimez și anul acesta producții de cel puțin 4.000 kg/ha.

MăCIuCă gIAnI / SC SAMStAn SRL / boLDu - juDEțuL buzău
În ciuda condițiilor grele din timpul semănatului, cu precipitații slabe, am decis să luăm în cultură 
și rapiță anul acesta. Am ales să cultivăm hibridul Pioneer PR44W29 pentru rezistența crescută la 
secetă și arșiță. Cultura se prezintă bine și așteptăm producțiile propuse.

ALEx CRASMAC IuLIA / SC AgRo CRISt SRL / SLobozIA - juDEțuL IALoMIțA
Cultiv hibrizii de rapiță Pioneer de foarte mult timp, ca atare anul acesta, toată suprafața destinată 
culturii de rapiță este ocupată de 2 hibrizi: PR44D06 și PR44W29. Recomand hibrizii de rapiță 
Pioneer tuturor fermierilor care vor să obțină producții mari!



37www.pioneer.com

opinii ale fermierilor

CIoARă EMIL / SC AgRoCERCo SRL / CILIEnI - juDEțuL oLt
Cultivăm hibrizii de rapiță Pioneer an de an, iar producțiile foarte bune obținute întăresc pe deplin 
sloganul Pioneer tehnologia care produce! În cultură avem hibridul PR46W14, care se comportă 
remarcabil și ne așteptăm la producții pe măsură.

tuDoRAChE tuDoREL / SA MIRAj / gRIvIțA - juDEțuL IALoMIțA
Cultiv hibrizi de rapiță Pioneer de 5-6 ani și sunt foarte multumit de producțiile obținute. Estimez și 
anul acesta producții ridicate. Contați pe hibrizii Pioneer!

IngE MIhAI / SC nIngEA SRL / LAStunI - juDEțuL tuLCEA
Fiind un cultivator constant de rapiță, era imposibil să nu încerc genetica Pioneer. Cultiv rapiță 
Pioneer încă de la inceput, iar datorită rezultatelor (medie PR46W14 și PR44W29 în 2013-2014 
- 3.800 kg/ha), suprafața cultivată cu rapiță a crescut an de an, ajungând la 500 ha în acest an. 
la o evaluare în acest moment, sigur producția va fi cel puțin la nivelul anului trecut. Mă bazez în 
continuare pe Pioneer!

FELIx oDInA / FERMA ELIAS / DîRvARI - juDEțuL MEhEDInțI
Cultiv în fiecare an rapiță, iar hibrizii Pioneer sunt la loc de cinste în structura de hibrizi deoarece 
producțiile obținute mă conving să nu renunț la ei.

uDREA MARIuS / SC FIRStFARMS AgRo EASt SRL / FăuREI - juDEțuL bRăILA
Anual cultivăm hibrizi de rapiță Pioneer, pe circa 200-250 ha. În 2014, am ales trei hibrizi, PR44W29, 
PR45D03, PR46W14, reușind să acoperim o planșă mai largă de maturitate. Deși ne-am confruntat cu 
o toamnă secetoasă, faptul că am reușit să semănăm în a doua decadă a lunii august, ne-a asigurat 
o cultură destul de uniformă și cu o stare de vegetație foarte bună. Suntem încântați de constanța 
hibridului PR46W14, pe care îl cultivăm de cinci ani, cu rezultate  deosebit de bune. Pentru acest an 
estimăm minim 3.600 kg/ha.

zotA ECAtERInA / SC MAtADoR 04 SRL / pERIșoRu - juDEțuL bRăILA
În 2014 am semănat 80 de ha cu rapiță, iar preferința noastră s-a oprit la hibrizii timpurii, PR44W29 
și PR44D06. Am avut mari emoții, deoarece cultura a răsărit după mai bine de trei săptămâni, în zona 
Brăila fiind un început de toamnă foarte secetos. la intrarea în iarnă, cultura arata bine, iarna a fost 
blândă în zona noastră, dar la începutul primăverii au apărut probleme cu băltiri. Am fost nevoiți să 
întoarcem circa 5 ha, dar restul suprafeței ne promite o producție de minim 3.500 kg/ha.

Ing. RotARu CătăLIn / AgRoMEC DRAgALInA SAL / DRAgALInA - juDEțuL botoșAnI
Avem o colaborare foarte bună cu compania Pioneer datorită geneticii de ultimă generație, a 
stabilității hibrizilor comercializați și nu în ultimul rând, al producțiilor obținute. Înființăm anual 
loturi demonstrative, atât la rapiță cât și la porumb și floarea soarelui. În ultimii ani, am avut deficit 
pluviometric sever, fapt pentru care, o mare parte din suprafața destinată rapiței, ori nu a mai fost 
cultivată, ori a fost calamitată. PR46W14, a avut o răsărire uniformă, creștere rapidă în toamnă și 
producții peste medie, din acest motiv, PR46W14 are cea mai mare pondere în ferma noastră.







CEA MAI potRIvItă
SoLuțIE PENTRU

SEMănAtuL întâRzIAt
Al RAPIțEI!!!

PR46W14

PR44W29

PT200CL

Pioneer vă recomandă gama
de hibrizi de rapiță pentru
semănatul întârziat.
•	 Creștere	vegetativă	rapidă	în	toamnă.
•	 Asimilare	rapidă	a	zaharurilor	în
 sucul celular.
•	 În	concluzie:	o	pregătire	mai	bună
 pentru iernare.
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Director tehnic
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SEvaStiaN proca
National Sales Effectiveness Manager
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cosmin.ciobotaru@pioneer.com
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Mobil: 0746 230 344
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NUME fUNcțiE Nr. tElEfoN

zonA I

Omet Daniel Promotor Călărași 0755 099 209
Ștefan Ștefan Promotor Ialomița 0745 300 741
Răducanu Alex Promotor Călărași 0764 763 434 
Prepeliță Iuliana Promotor Ialomița 0745 696 438
Șuță Silviu Promotor Ialomița, Călărași 0724 970 682

zonA II

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, Vrancea 0767 853 928

zonA III

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
lupșa Nicoleta Promotor Bacău 0743 030 503
Antonescu Cristina Promotor Neamț 0744 535 092
Muntean Delia Promotor Botoșani 0742 633 721
Picioroagă Ștefan Promotor Vaslui 0743 035 090
Bulgaru Marius Promotor Vaslui 0772 047 946

zonA Iv

Băcanu Cosmin Promotor Teleorman 0741 111 448
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

zonA v

Cîrstea Mădălina Promotor Dolj 0740 381 372
Mitrică Cătălin Promotor Olt 0724 070 073
Iacob Mihai Iustin Promotor Dolj, Gorj, Olt 0768 489 507
Croitoru Ilie Promotor Mehedinți,Dolj 0755 031 699
Speriatu Marian Promotor Olt 0766 640 885
Goiceanu Sorin Promotor Olt 0769 289 916

zonA vI

Roșu Răzvan Promotor Timiș, Caraș Severin 0754 081 153
Perțe Casian Promotor Timiș 0746 036 977
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
Savu Darian Promotor Arad 0721 581 681

zonA vII Mureșan Florin Promotor Mureș, Bistrița 0732 164 321
Meszaroș Zoltan Promotor Harghita, Covasna 0744 644 408

zonA vIII

Borota Mircea Promotor Satu Mare 0743 165 552
Cristian Suciu Promotor Satu Mare, Bihor 0765 384 872
Goia Emil Promotor Maramureș, Sălaj 0751 101 211
Aciu Florin Promotor Satu Mare, Bihor 0748 539 958
Abraham Irma Promotor Bihor 0755 408 739

zonA Ix

Irimie liliana Promotor Sibiu 0746 085 606
Oltea Rusu Delia Promotor Cluj 0756 038 719
Florea Tudor Iosif Promotor Alba, Cluj 0740 076 490
Varo Florin Promotor Alba 0745 555 585
Martin Ovidiu Iuliu Promotor Alba 0744 607 638 

zonA x
Ciocoiu Andrei Promotor Constanța 0748 072 301
Beșliu Cătălin Promotor Constanța 0766 878 997
Dima Adrian Promotor Tulcea 0745 572 749



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!

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
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