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stimate cultivator
de rapiţă

anul acesta se împlinesc 20 de ani de la lansarea hibrizilor pioneer 
de rapiţă de toamnă. Suntem încântaţi să marcăm acest eveniment 
împreună cu dvs, deoarece continuăm să oferim un portofoliu puternic 
cu rezultate excelente clienţilor noştri din Europa centrală şi de 
Est. Deşi programul nostru de ameliorare a rapiţei este incipient în 
comparaţie cu porumbul, investiţia noastră semnificativă şi amprenta 
heterosis a dus la câştiguri substanţiale în ceea ce priveşte producţia 
şi profitabilitatea pentru clienţii noştri cât şi locul 3 în topul cotei de 
piaţă din Europa centrală şi de Est. aş dori să trec în revistă câteva 
dintre cele mai importante inovaţii care au făcut posibil acest lucru.

orla Dermody, phD 
product Manager - oleaginoase, Europa

concEntrarEa aSupra aMEliorării hibrizilor
pioneer a fost primul cultivator din europa care s-a concentrat 100% 

pe hibrizi restauraţi citoplasmatic, acest lucru demonstrându-l 

angajamentul nostru faţă de inovaţie cât şi convingerea că sunt 

multiple avantaje pe care le oferă cultivarea hibrizilor de rapiţă. 

avantajele hibrizilor pentru partenerii noştri sunt multiple şi se 

bazează în principiu pe diversitatea şi calitatea germoplasmei 

pioneer. am subliniat mai jos câteva dintre cele mai importate.

potenţialul de producţie poate fi depăşit cu 10% în cazul 

hibrizilor, diversitatea crescută a germoplasmei însemnând 

hibrizi mai rezistenţi şi mai adaptaţi, cu anumite avantaje în 

condiţii de stres. pioneer cultivă şi testează hibrizii în toată 

europa, iar diversitatea germoplasmei ne asigură că produsele 

pe care le vindem sunt adaptate condiţiilor de cultură specifice 

fiecărei zone.

Hibrizii sunt de asemenea apreciaţi de mulţi cultivatori pentru 

rezistenţa mai mare la boli, sistem radicular foarte bine 

dezvoltat, toate acestea contribuind la creşterea producţiei în 

condiţiile europei centrale şi de est. acest lucru este deosebit 

de important şi semnificativ pentru dezvoltarea economică a 

cultivatorilor de rapiţă cât şi pentru menţinerea hibrizilor  pioneer 

pe terenurile clienţilor noştri.

caractErE agronoMicE şi proDucţia
cantitatea şi calitatea uleiului au fost întotdeauna la fel de  

importante ca şi producţia de seminţe în programul nostru de 

ameliorare deoarece una dintre inovaţiile noastre incipiente a 

fost eliminarea problemelor create de concentraţia ridicată de 

glucozinolaţi.

inovaţii pErManEntE pEntru o proDucţiE Durabilă
pioneer a lansat primii hibrizi semi-pitici pe piaţă sub marca 

maXimus®. aceşti hibrizi sunt în prezent în top 10 hibrizi în 

europa centrală şi de est.

pentru cultivatori, hibrizii maXimus® prezintă avantaje 

semnificative şi o gestionare mai uşoară a culturii. În orice 

caz, mult mai important este faptul că hibrizii maXimus® sunt 

toleranţi la ger datorită taliei semi-pitice.

uşurinţa utilizării hibrizilor maXimus® i-a convins pe clienţii 

noştri să îi încerce, iar performanţa de-a lungul anilor le-a 

asigurat locul în topul hibrizilor de pe piaţa europeană centrală 

şi de est. vom continua să cultivăm hibrizi maXimus®, iar în 

viitor îi vom oferi împreună cu tehnologia aferentă clearfield®, 

hibrizi cu rezistenţă la erbicidul cleranda®.

SErvicii DE calitatE SupErioară

invEStiţii riDicatE în rapiţa DE ulEi

hibrizi pionEEr DE rapiţă   DE calitatE SupErioară 



cota de piaţă dupont pioneer 2013
europa centrală şi de est

slovacia
53%

ungaria
21% românia

23%

bulgaria
13%

slovenia
83% croaţia

53%

serbia
92%

slovenia
83%

tEhnologia oriEntată cătrE cliEnt
cunoaştem foarte bine faptul că managementul buruienilor este 

un aspect semnificativ pentru clienţii noştri şi am fost primii 

care am oferit hibrizii clearfield® clienţilor noştri în anul 2011. 

sistemul clearfield® oferă o flexibilitate sporită în ceea ce 

priveşte momentul aplicării şi combaterea optimă a buruienilor, 

îmbunătăţind producţia cât şi calitatea recoltei.

continuăm să ne mărim portofoliul pentru a oferi cei mai 

productivi hibrizi în culturile noastre. suntem încântaţi că în 

2014 le oferim fermierilor hibridul pX111cl, un hibrid cu o 

excelentă vigoare în toamnă care a dovedit în experienţele 

noastre că este capabil de rezultate excelente în teren cu privire la 

potenţialul de producţie. În timp ce plănuim să lansăm viitoarea 

generaţie de produse clearfield® pt228cl şi pt229cl, vom 

continua să vă oferim întreg portofoliul cu produsele clearfield® 

din prima generaţie, inclusiv hibridul convenţional înalt pt200cl 

care şi-a dovedit performanţa în toate condiţiile de cultură.

În cele din urmă, lăsaţi-mă să adaug ceva despre rapiţa 

pioneer ca şi cultură în europa centrala şi de est. apreciem pe 

deplin faptul că această piaţă poate fluctua în special datorită 

condiţiilor climatice şi a preţurilor. În orice caz, compania pioneer 

este pe deplin angajată în inovaţie şi dezvoltarea produselor 

pentru o producţie sporită şi adaptare locală a hibrizilor. 

cunoaştem faptul că cei mai buni cultivatori pot obţine producţii 

excelente în cazul rapiţei de toamnă şi obiectivul nostru este 

acela de a-i ajuta pe fermieri să obţină acelaşi lucru.

În calitate de manager de produs pentru europa, sunt încrezătoare 

că hibrizii noştri vor contribui la succesul dvs.

vă doresc un sezon de vânzări cu succes,

orla Dermody, phD
manager produs, oleaginoase, europa

cErcEtarE DinaMică

inovaţii pErManEntE

activitatEa EficiEntă a EchipEi DE vânzări

hibrizi pionEEr DE rapiţă   DE calitatE SupErioară 

Sursa: 
internal pioneer data
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noua nomenclatură pioneer®

a Hibrizilor de rapiţă

cele mai importante etape În evoluţia 
rapiţei marca dupont® pioneer®

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

200 pentru hibrizii înalţi

„X” pentru hibrizii maXimus®

„cl” - se foloseşte la sfârşitul hibrizilor
             care se numesc „clEarfiElD®”

„t” pentru hibrizii înalţi

P CL200T
P CL111X

toţi hibrizii noi vor începe cu „p”

ExEMplu:   pX111cl - hibrizi maXimus® cu tehnologia clEarfiElD®

       pt200cl - hibrizi înalţi cu tehnologia clEarfiElD®

clearfield® este marcă înregistrată a basF.
© 2014, pioneer Hi-bred, ®, tm, sm sunt mărci înregistrate ale companiei pioneer Hi-bred.

PX111CL PT200CL

1989
pioneer a început 

să amelioreze 
rapiţa de ulei

1995
primul restaurator 

pioneer din genetica 
ogu-inra cu

conţinut scăzut
de glucozinolaţi

1996
pioneer a hotărât 
să se axeze doar 

pe hibrizi

2004
primul hibrid de 
rapiţă pioneer 

înregistrat în europa
(pr46W31)

2013
noul brand pioneer - 
hibrizii cu tehnologia 

clearfield®

2005
Înregistrarea primului 
hibrid maXimus® în 
europa (pr45d01)

2009
a fost semănat 
al 1.000.000-lea 

hectar de maXimus®

2011
primul hibrid 

pioneer cu tehnologia 
clearfield® lansat

pe piaţă

2012
introducerea noului 
hibrid maXimus® 

pX104

2

2014
noul hibrid cu

tehnologia clearfield®

pX111cl



recomandările pioneer® pentru 
cultivatorii de Hibrizi de rapiţă maXimus®

avantajele Hibrizilor MaxiMuS® de la semănat la recoltat

SEMănat

rEcoltat

• înălţime mică a
 plantei la înflorire.

• pierderi reduse
 la efectuarea
 tratamentelor
 terestre.

• rezistenţă
 remarcabilă
 la cădere.

• pericolul de alungire
 al tulpinii este
 foarte redus.

• nu există tendinţa
 creşterii exagerate
 înainte de iarnă.

• Maturare uniformă
 şi rapidă.

• pierderi reduse.

• o recoltare mai
 rapidă şi mai
 ieftină.

• un număr
 impresionant
 de silicve.

• 8.000 silicve/mp.

• un sistem de
 rădăcini puternice.

• rezistenţă
 foarte bună
 la iernare.

• asimilarea
 îmbunătăţită
 a nutrienţilor.

• ramificare bogată.

• un număr mai
 mare de silicve.

• Maturare uniformă.
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

pr45D01

pr45D03

pr45D04

pr45D05

pr44D06

px100cl

px104cl

px111cl

succesul Hibrizilor  de rapiţă maXimus® pioneer®

în anul 2006 am introdus pentru prima 
dată hibrizi de rapiţă MaxiMuS® în ungaria, 
Slovacia şi Slovenia. până în 2014 toţi 
cultivatorii sunt conştienţi de avantajele 
acestui brand. anul acesta, şase hibrizi 
Dupont pioneer MaxiMuS® se cultivă în 
11 ţări din Europa centrală şi de Est.

12

10

8

6

4

2

0

nuMărul DE hibrizi MaxiMuS® utilizaţi şi nuMărul ţărilor unDE SE cultivă hibrizii MaxiMuS® 2006-2014

ciclul DE viaţă al hibrizilor DE rapiţă MaxiMuS® - Europa cEntrală şi DE ESt

numărul de hibrizi numărul de ţări
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succesul Hibrizilor  de rapiţă maXimus® pioneer®

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...
dispunând de o fereastră
mare de semănat, fermierii 
se simt foarte confortabil 
cultivând maXimus®.

DEoarEcE...
arhitectura plantei maXimus® 
asigură o recoltare simplă, 
rapidă şi mai ieftină cu mai 
puţine pierderi de recoltă.

DEoarEcE...
au un randament şi o 
profitabilitate ridicată a 
recoltei.

DEoarEcE...
datorită înălţimii mici a 
plantei, fermierii au mari 
avantaje în ceea ce priveşte 
protejarea culturii.

profitabilitate
ridicată

fereastră de
semănat

protecţie mai
simplă a culturii

uşor, rapid şi
ieftin de recoltat

Stabilitate
excelentă

170 cm

130 cm
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PR45D03
nelipsitul

rezistenţă
eXcelentă la boli

randament
eXcelent

stabilitate
eXcelentă

• d03 a fost cultivat pe mai mult de 600.000 hectare în europa în  
 diferite condiţii de sol şi de climă.

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

• stabil în toate condiţiile de cultură.

• este cel mai popular hibrid de rapiţă introdus de pioneer, recomandat
 pentru toţi cultivatorii de rapiţă.

MăDălin vaSilachE
sc agrodori srl
cişmele - judeţul galaţi

În ferma noastră hibridul de rapiţă 
maXimus® pr45d03 este nelipsit. 
anul trecut la acest hibrid am 
obţinut o medie de 4.300 kg/ha, iar 
în acest an avem convingerea unor 
producţii la fel de satisfăcătoare.

DEScriErEa proDuSului
Maturitate semitimpurie

producţie foarte ridicată

conţinut de ulei bun

înălţimea plantei (cm)* 120 - 130

conţinut de glucozinolaţi (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 şi continuu fără alungire

regulatori de creştere în toamnă recomandat numai pentru a îmbunătăţi rezistenţa la iernare

regulatori de creştere în primăvară recomandat pentru combaterea buruienilor

Dezvoltarea în primăvară tardivă

Momentul înfloritului semitimpuriu

lEgEnDă   * - în condiţii normale de cultură
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proDucţiE conţinut
DE ulEi

rEziStEnţa
la iErnarE

urse
cristinel
ciocile
brăila

arprest
Dragalina
călăraşi

tcE 3 brazi
zăneşti
neamţ

agroban
perieţi

ialomiţa

agroind
cauaceu
biharia
bihor

conagrotehnica
brăila Media

pErforManţE DE proDucţiE 2012-2013 pr45D03

producţie kg/ha umiditate %
6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

18

16

14

12
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8

6
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2

0

9.6 9.359.9

7.0 8.1
6.0

15.5



PR44D06
campionul

rezistenţă
eXcelentă la boli

randament
eXcelent

conţinut
ridicat de ulei

stabilitate
eXcelentă

• unul dintre cei mai performanţi hibrizi din grupa maXimus®, se pretează
 pentru semănatul timpuriu.

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

• cu un conţinut foarte ridicat în ulei şi toleranţă la boli, d06 este unul
 dintre cei mai promiţători hibrizi din portofoliul pioneer.

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

nicuşor vaSilE
sa mecaind ulmeni
ulmeni - judeţul călăraşi

anul acesta am cultivat de 
la compania pioneer hibridul 
pr44d06, deoarece răspunde foarte 
bine cerinţelor noastre. Hibridul 
este bogat în silicve, iar ramificaţiile 
pornesc de la colet. datorită taliei 
sale semi-pitice, recoltarea este 
uşoară şi fără pierderi. voi cultiva şi 
la anul hibridul d06!

DEScriErEa proDuSului
Maturitate timpurie

producţie foarte ridicată

conţinut de ulei foarte ridicat

înălţimea plantei (cm)* 130 - 140

conţinut de glucozinolaţi (µmol/g)* 12.0 - 14.0

Densitatea la semănat b.g./m2 50

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

Semănat timpuriu da

Semănat târziu da

Dezvoltarea în toamnă moderat, încet şi continuu fără alungire

regulatori de creştere în toamnă recomandat numai pentru a îmbunătăţi rezistenţa la iernare

regulatori de creştere în primăvară recomandat pentru combaterea buruienilor

Dezvoltarea în primăvară foarte tardivă

Momentul înfloritului tardiv

lEgEnDă   * - în condiţii normale de cultură
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proDucţiE conţinut
DE ulEi

rEziStEnţa
la iErnarE

urse
cristinel
ciocile
brăila

first farm
făurei

ialomiţa

arprest
Dragalina
călăraşi

conagrotehnica
brăila

tcE 3 brazi
zăneşti
neamţ

agroind
cauaceu
biharia
bihor

Media

pErforManţE DE proDucţiE 2012-2013 pr44D06

producţie kg/ha umiditate %
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ScuturarEa şi Sfaturi pEntru rEcoltarE

tiMpuriu SEMitiMpuriu tarDiv

Scara DE ScuturarE: 4-5 zilE

pornirEa în vEgEtaţiE priMăvara

tiMpuriu SEMitiMpuriu tarDiv foartE tarDiv

hibrizii MaxiMuS® asigură o fereastră mare de aplicare
a îngrăşămintelor cu azot primăvara

cele mai importante caracteristici ale 
Hibrizilor de rapiţă maXimus®

proDuS pr45D03 pr44D06 px111cl

tip

caracterizarea hibridului
producţie bună
şi stabilitate
excelentă

Hibridul maXimus®

combină producţia
foarte ridicată şi
conţinutul ridicat

de ulei

Hibridul maXimus®

combină producţia
foarte ridicată şi

toleranţa la erbicide
clearfield®

Maturitate semitimpurie timpurie semitimpurie

producţie Foarte ridicată Foarte ridicată Foarte ridicată

conţinut de ulei bun Foarte ridicat ridicat

rezistenţa la cădere excepţională excepţională excepţională

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

conţinut de glucozinolaţi (µmol/g)* 12.0 - 14.0 12.0 - 14.0 12.0 - 14.0

caractEriStici agrotEhnicE

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

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

Semănatul timpuriu da da da

Semănatul târziu da da da

Dezvoltarea în toamnă
moderat, încet şi

continuu fără alungire
moderat, încet şi

continuu fără alungire
moderat, încet şi

continuu fără alungire

regulatori de creştere în toamnă
recomandat numai
pentru a îmbunătăţi
rezistenţa la iernare

recomandat numai
pentru a îmbunătăţi
rezistenţa la iernare

recomandat numai
pentru a îmbunătăţi
rezistenţa la iernare

regulatori de creştere în primăvară
recomandat pentru 

combaterea buruienilor
recomandat pentru 

combaterea buruienilor
recomandat pentru 

combaterea buruienilor

Dezvoltarea în primăvară tardivă Foarte tardivă tardivă

Momentul înfloritului semitimpuriu tardiv semitimpuriu

lEgEnDă  * - în condiţii normale de cultură

PR45D03

PR45D03PR44D06

PR44D06

PX111CL PX111CL
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Hibrizii de rapiţă convenţionali 
corespund necesităţilor Fermierului

în ultimii ani, tot mai mulţi cultivatori de rapiţă au 
recunoscut că faţă de soiuri, cultivarea hibrizilor le oferă 
avantaje considerabile. introducerea hibrizilor de rapiţă 
convenţionali pioneer în cultură poate aduce cultivatorilor 
de rapiţă de ulei următoarele avantaje:

1. conţinut de ulei: Hibrizii noştri înalţi sunt consideraţi 
ca având unul dintre cele mai mari procente de ulei de pe 
piaţă. În cazul acestei caracteristici, pr46W14, pr44W29, 
pr46W21 şi pt200cl sunt produsele de top.

2. conţinut de glucozinolaţi: acum mulţi ani am rezolvat 
problema glucozinolatului pentru totdeauna. În ciuda 
faptului că pioneer comercializează hibrizi cu tehnologia 
ogu-inra putem oferi hibrizi de rapiţă de ulei cu cel mai 
mic conţinut de glucozinolaţi. acest nivel este de 10-15 
µmol/g în condiţii normale.

3. interval de semănat: perioada recomandată pentru 
semănatul hibrizilor noştri convenţionali permite 
gestionarea foarte flexibilă a culturii de către fermieri. 
la majoritatea hibrizilor convenţionali de rapiţă, datorită 
dezvoltării lor rapide în toamnă, fermierii au oportunitatea 
de a semăna rapiţa de ulei mai târziu.

4. Stabilitate: Hibrizii convenţionali pioneer prezintă 
o rezistenţă extraordinară la cădere. În sezoanele 
problematice, precum 2010, produsele noastre înalte 
au prezentat o stabilitate excelentă faţă de hibrizii 
concurenţi. clasificând sistemul după această caracteristică 
foarte importantă, cei mai buni sunt pr44W29, pr46W14, 
pr46W21 şi pt200cl.

DEnSitatEa rEcoManDată şi pErioaDa optiMă DE SEMănat (seminţe/m2)

tiMpuriu SEMitiMpuriu tarDiv

50    PR46w14    55

50    PT200CL    55

45    PR46w21    50

45    PR44w29    50

Data SEMănatului
20 aug.                    26 aug.                            10 Sep.                     15 Sep.

PR46w14

PR46w21

PR44w29

PT200CL
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PR46w14
etalon

• Între hibrizii cu talie înaltă, W14 este standard precum d06 în portofoliul
 maXimus®. este verificat pe scară largă că acest hibrid are cea mai bună
 stabilitate chiar şi în sezoanele dificile din punct de vedere al umidităţii.

• cel mai cultivat hibrid cu talie înaltă pioneer.

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

• pr46W14 este hibridul pentru fermierii care preferă o fereastră mai mare de
 semănat, pe lângă performanţa ridicată şi o calitate excelentă a producţiei.

rezistenţă
eXcelentă la boli

randament
eXcelent

conţinut
ridicat de ulei

stabilitate
eXcelentă

aDrian gEorgEScu
sc adiflora srl
smirna - judeţul ialomiţa

am cultivat în anul agricol 2013-2014
350 ha rapiţă, din care 250 ha sunt 
cu hibrizi pioneer. Hibridul pr46W14 
ocupă locul i ca suprafaţă. l-am avut 
şi în anii precedenţi şi am obţinut 
o producţie de 3.700 kg/ha în 2013. 
cu siguranţă o să-l alegem şi în 
continuare, deoarece am realizat o 
producţie constantă an de an. sperăm 
ca anul acesta să obţinem o producţie 
de peste 4 tone/ha.

DEScriErEa proDuSului
Maturitate semitimpurie
producţie foarte ridicată
conţinut de ulei foarte ridicat
înălţimea plantei (cm)* 160 - 170
conţinut de glucozinolaţi (µmol/g)* 10.5 - 15.0
Densitatea la semănat b.g./m2 50
Densitatea optimă a plantelor (primăvara)/m2 35 - 45
Semănat timpuriu -
Semănat târziu da
Dezvoltarea în toamnă foarte rapidă
regulatori de creştere în toamnă recomandat numai pentru a îmbunătăţi rezistenţa la iernare
regulatori de creştere în primăvară recomandat pentru prevenirea scuturării şi dezv. ramificaţiilor
Dezvoltarea în primăvară depinde de momentul semănatului şi de condiţiile de cultură
Momentul înfloritului timpuriu
pornirea în vegetaţie primăvara timpuriu
lEgEnDă   * - în condiţii normale de cultură
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PR46w21
titanul

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

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

• unde se seamănă W21 norocul bate la uşă.

• recomandăm hibridul pr46W21 pentru fermierii care îşi propun ce
 este mai bun.

rezistenţă
eXcelentă la boli

randament
eXcelent

conţinut
ridicat de ulei

stabilitate
eXcelentă

vaSilE SEnEşan
sc mecsol galda srl
galda de jos - judeţul alba

În acest an, jumătate din suprafaţa 
cultivată cu rapiţă este cu hibrizii 
pioneer pr46W21 şi pr46W14. ambii 
hibrizi au rezistat bine în iarnă, 
având o bună pornire în vegetaţie 
în primăvară şi au dat dovadă de o 
mare putere de ramificare. Hibrizii s-au 
dezvoltat extraordinar de bine şi aştept 
producţii foarte bune în acest an.

DEScriErEa proDuSului
Maturitate semitimpurie
producţie foarte ridicată
conţinut de ulei excelent
înălţimea plantei (cm)* 155 - 165
conţinut de glucozinolaţi (µmol/g)* 11.0 - 14.5
Densitatea la semănat b.g./m2 50
Densitatea optimă a plantelor (primăvara)/m2 35 - 45
Semănat timpuriu -
Semănat târziu da
Dezvoltarea în toamnă rapidă
regulatori de creştere în toamnă recomandat numai pentru a îmbunătăţi rezistenţa la iernare
regulatori de creştere în primăvară recomandat pentru prevenirea scuturării şi dezv. ramificaţiilor
Dezvoltarea în primăvară depinde de momentul semănatului şi de condiţiile de cultură
Momentul înfloritului senitimpuriu
pornirea în vegetaţie primăvara semitimpuriu
lEgEnDă   * - în condiţii normale de cultură
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PR44w29
promisiune certă

• Înălţime medie în grupa timpurie.

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

• performanţe excelente de producţie observate în ultimii ani în
 experienţele din europa de est.

• recomandat pentru semănatul semitimpuriu sau semitardiv, pentru
 fermierii care pun pe primul plan producţii mari.

rezistenţă
eXcelentă la boli

randament
eXcelent

conţinut
ridicat de ulei

stabilitate
eXcelentă

nElu Din
sc interagro srl
alexandria - judeţul teleorman
Hibrizii de rapiţă pioneer au confirmat 
în fiecare an pe lângă toate celelalte 
caracteristici agronomice: creştere rapidă 
în primele stadii de vegetaţie ceea ce le 
permite să recupereze mai ales în toamnele 
secetoase, rezistenţa la şocuri termice, 
autofertilitate ridicată în silicve precum şi o 
rezistenţă deosebită la cădere în anii în care 
s-a manifestat acest fenomen. pr44W29 
este de departe cel mai cultivat hibrid de 
rapiţă pentru că este un hibrid cu o înflorire 
timpurie şi o excepţională capacitate de 
producţie.

DEScriErEa proDuSului
Maturitate timpurie
producţie ridicată
conţinut de ulei ridicat
înălţimea plantei (cm)* 155 - 160
conţinut de glucozinolaţi (µmol/g)* 11.0 - 14.5
Densitatea la semănat b.g./m2 50
Densitatea optimă a plantelor (primăvara)/m2 35 - 45
Semănat timpuriu -
Semănat târziu da
Dezvoltarea în toamnă rapidă
regulatori de creştere în toamnă recomandat numai pentru a îmbunătăţi rezistenţa la iernare
regulatori de creştere în primăvară recomandat pentru prevenirea scuturării şi dezv. ramificaţiilor
Dezvoltarea în primăvară depinde de momentul semănatului şi de condiţiile de cultură
Momentul înfloritului semitimpuriu
pornirea în vegetaţie primăvara semitimpuriu
lEgEnDă   * - în condiţii normale de cultură
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cele mai importante caracteristici ale 
Hibrizilor de rapiţă convenţionali

proDuS pr44W29 pr46W14 pr46W21 pt200cl

tip convEnţional convEnţional convEnţional
convEnţional
clEarfiElD®

caracterizarea hibridului
producţie ridicată

şi maturitate
târzie

Hibrid cu
producţie

ridicată şi un
conţinut foarte
înalt de ulei

Hibrid cu
producţie

ridicată şi o
excelentă
stabilitate

Hibrid cu producţie
ridicată şi un conţinut 

foarte înalt de ulei
cu toleranţă la

erbicide clearfield®

Maturitate timpurie semitimpurie semitimpurie semitimpurie

producţie ridicată Foarte ridicată Foarte ridicată Foarte ridicată

conţinut de ulei ridicat Foarte ridicat excelent Foarte ridicat

rezistenţa la cădere bună bună excelentă bună

înălţimea plantei (cm) 155 - 165 160 - 170 155 - 165 160 - 170

conţinut de glucozinolaţi (µmol/g)* 11.0 - 14.5 10.5 - 15.0 11.0 - 14.5 10.5 - 15.0

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 - - - -

Semănatul târziu da da da da

Dezvoltarea în toamnă rapidă Foarte rapidă rapidă Foarte rapidă

regulatori de creştere în toamnă
recomandat numai 
pentru a îmbunătăţi 
rezistenţa la iernare

recomandat numai 
pentru a îmbunătăţi 
rezistenţa la iernare

recomandat numai 
pentru a îmbunătăţi 
rezistenţa la iernare

recomandat numai 
pentru a îmbunătăţi 
rezistenţa la iernare

regulatori de creştere în primăvară
recomandat pentru 

prevenirea scuturării şi 
dezvoltarea ramificaţiilor

recomandat pentru 
prevenirea scuturării şi 

dezvoltarea ramificaţiilor

recomandat pentru 
prevenirea scuturării şi 

dezvoltarea ramificaţiilor

recomandat pentru 
prevenirea scuturării şi 

dezvoltarea ramificaţiilor

Dezvoltarea în primăvară
depinde de momentul 

semănatului şi de 
condiţiile de cultură

depinde de momentul 
semănatului şi de 

condiţiile de cultură

depinde de momentul 
semănatului şi de 

condiţiile de cultură

depinde de momentul 
semănatului şi de 

condiţiile de cultură

Momentul înfloritului semitimpuriu timpuriu semitimpuriu timpuriu

pornirea în vegetaţie primăvara semitimpuriu timpuriu semitimpuriu timpuriu

lEgEnDă  * - în condiţii normale de cultură

ScuturarEa şi Sfaturi pEntru rEcoltarE

tiMpuriu SEMitiMpuriu tarDiv

Scara DE ScuturarE: 4-5 zilE

pornirEa în vEgEtaţiE priMăvara

tiMpuriu SEMitiMpuriu tarDiv foartE tarDiv

hibrizii convenţionali pornesc în vegetaţie foarte
rapid în primăvară

PR46w14

PR46w14PR44w29

PR44w29

PR46w21 PR46w21

PT200CL PT200CL
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sistemul de producţie clEarfiElD® 
pentru rapiţa de ulei

în grupa rapiţei de toamnă, singura tehnologie tolerantă la erbicid şi non-gM disponibilă pentru rapiţa de 
ulei este sistemul de producţie clearfield®.

•	 Denumirea erbicidului: cleranda®.
•	 Substanţa	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 rapiţă de ulei clearfield® (hibrizii toleranţi la imidazoline care au în 
denumire sufixul cl)! momentul aplicării depinde de stadiul de vegetaţie al buruienilor şi mai puţin de faza 
de vegetaţie a rapiţei. momentul cel mai bun de aplicare este când buruienile au 2-3 frunze. vă rugăm să 
utilizaţi întotdeauna cleranda împreună cu dash! cleranda poate fi amestecat cu insecticide şi regulatori de 
creştere. recomandăm verificarea amestecului înaintea aplicării tratamentului.

rEcoManDări DE utilizarE

posibilităţi de aplicare flexibilă în funcţie de
gradul de dezvoltare al buruienilor

cleranda® 2.0 litri/ha +
Dash® hc 1.0 litru/ha

Etape de dezvoltare conform scării bbch

      00        05         10         11          12            14                   16                   18

recomandarea tehnologiei clearfield® pentru combaterea buruienilor în cultura de rapiţă

clEranDa - caractEriStici şi 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 funcţie de: ploi, starea solului, condiţii de vânt

control foarte bun al buruienilor 
dicotiledonate şi graminee

• Permite controlul buruienilor cu frunza lată inclusiv al cruciferelor 
• Eficacitate mare asupra samulastrei de cereale şi a buruienilor monocotiledonate
• O singură trecere, un singur tratament
• Planta tânără de rapiţă îşi poate folosi tot potenţialul de creştere, eliminându-se din timp concurenţa
   cu buruienile

combinaţie de 2 moduri de
acţiune la sol şi foliar

• Mai multă siguranţă cu 2 substanţe active „mod de acţiune” (sol şi frunze)
• Mai multă flexibilitate faţă de: condiţiile climatice, umiditatea solului
• Combinaţia ideală pentru toate tipurile de sol şi sistemele de pregătire a solului

Selectivitate foarte bună
toleranţă perfectă la hibrizii de rapiţă clearfield®

dezvoltare ideală a plantei tinere de rapiţă

Soluţie flexibilă după răsărire 
(postemergentă)

• Controlează în mod eficient buruienile răsărite
• Controlul burienilor răsărite, la vedere
• Momentul aplicării poate fi ales în funcţie de buruiana-ţintă
• Erbicidarea poate fi facută într-un interval de 4 săptămâni
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cElE Mai iMportantE avantajE alE SiStEMului DE proDucţiE clEarfiElD® în cultura DE rapiţă:
• soluţie cu o singură aplicare. uşor de aplicat, poate fi amestecat cu insecticide şi regulatori de creştere.
• combate cele mai frecvente şi greu de stârpit buruieni în cultura de rapiţă inclusiv buruieni crucifere 
 precum şi alte buruieni, cum ar fi samulastra de cereale şi iarba vântului (apera spica-venti).
• eficienţă ridicată indiferent de condiţiile de sol.

ori de câte ori cultivăm o cultură de câmp, obiectivul nostru principal este de a elimina buruienile 
concurente, chiar în faza de germinare a culturii pentru a menţine umiditatea şi substanţele 
nutritive pentru cultura respectivă. în cultura de rapiţă se regăsesc multe dintre buruienile greu 
de combătut. unele dintre ele sunt o provocare pentru combatere, aşa cum sunt cele din aceeaşi 
familie cu rapiţa (crucifere). cu ajutorul sistemului clearfield®, fermierii pot combate perfect 
buruienile cât şi cele mai frecvente seminţe ale acestora care apar în culturile de rapiţă. Să 
vedem cele mai importante specii de buruieni:

perioada principală de germinare:
septembrie-octombrie. nedorită în 
cultura de câmp.

turiţa lipicioaSă
(galium aparine l.)

buruiană cruciferă foarte des 
întâlnită în culturile de rapiţă. 
tehnologiile convenţionale nu sunt 
foarte eficiente împotriva acesteia.

Muştarul DE câMp
(Descurainia sophia l.)

o buruiană timpurie de vară care 
germinează toamna. aparţine familiei 
crucifere şi este dificil de combătut 
cu tehnologia convenţională.

traiSta ciobanului
(capsella bursa-pastoris l. Medic.)

crucifere tipice în cultura de rapiţă. 
seminţele recoltate crează probleme 
asupra calităţii seminţei de rapiţă.

Muştar Sălbatic
(Sinapis arvensis l.)

buruiană cruciferă. contaminarea 
seminţelor de rapiţă scade calitatea 
seminţelor.

riDichEa Sălbatică
(raphanus raphanistrum l.)

combaterea ineficientă poate face 
ca întregul câmp de rapiţă să devină 
roşu. planta este otrăvitoare.

Mac
(papaver rhoeas l.)

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

iarba vântului
(apera spica-venti l. beauv.)

având în vedere faptul că cerealele 
se cultivă în rotaţie cu rapiţa, acestea 
apar frecvent ca buruieni în lanul de 
rapiţă.

grâu - SaMulaStra
(triticum aestivum l.)

buruiană foarte des întâlnită cu 
potenţial ridicat de răspândire. după 
germinarea din august poate rezista 
pe durata iernii.

MuşEţEl
(Matricaria inodora l.)
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PX111CL

producţii cu
111% mai mari 

• pX111cl este un hibrid semi-pitic ce face parte din noua generaţie
 de hibrizi maXimus®, ce se pretează cultivării cu ajutorul tehnologiei
 clearfield®.

• asigură producţii stabile fermierilor, având o plasticitate deosebită
 de la un an la altul şi în diferite areale de cultură. este un hibrid
 semitimpuriu, cu o productivitate excelentă şi un conţinut în ulei mai
 mare decât al hibridului d05.

• Împreună cu hibridul 45d03 face parte din grupa de hibrizi maXimus®

 care pornesc semitardiv în vegetaţie primăvara. recomandăm hibridul
 pX111cl pentru fermierii care utilizează o tehnologie de top la rapiţă.

rezistenţă
eXcelentă la boli

randament
eXcelent

toleranţă
la erbicid

conţinut
ridicat de ulei

stabilitate
eXcelentă

tibor füzESi
diagram sa
diosig - judeţul bihor

am semănat hibrizi clearfield® ai 
companiei pioneer. caracteristica 
de bază a acestora este stabilitatea 
genetică, dezvoltă o densitate şi 
număr mare de ramificaţii şi silicve 
pe acestea. valorile ridicate ale 
componentelor de producţie m-au 
convins să rămân fidel acestei 
companii. estimez o producţie de
cca. 4 tone boabe/ha.

DEScriErEa proDuSului
Maturitate semitimpurie

producţie foarte ridicată

conţinut de ulei ridicat

înălţimea plantei (cm)* 120 - 130

conţinut de glucozinolaţi (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 şi continuu fără alungire

regulatori de creştere în toamnă recomandat numai pentru a îmbunătăţi rezistenţa la iernare

regulatori de creştere în primăvară recomandat pentru combaterea buruienilor

Dezvoltarea în primăvară tardivă

Momentul înfloritului semitimpuriu

lEgEnDă   * - în condiţii normale de cultură
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EugEn SErafiM
criStian coStachE
sc agromixt buciuneni sa
Frumuşani - judeţul călăraşi
dintre cele 1.100 ha de rapiţă, 70% din 
suprafaţă a fost cultivată cu hibrizi pioneer. 
atenţia mi-a fost atrasă de hibridul 
pt200cl, ce a fost cultivat pe 300 ha 
folosind o tehnologie de înaltă clasă de la  
fertilizare la tratamente fitosanitare. acest 
hibrid are un aspect robust şi viguros, cu 
ramificaţii puternice şi pline de silicve. Şi 
anul acesta vom merge tot cu genetica 
pioneer!

stabilul
clEarfiElD®

PT200CL

• conversia clearfield® a celui mai popular hibrid pr46W14.

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

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

• cu o toleranţă foarte bună la secetă, a fost cel mai vândut hibrid în
 europa/românia în 2012/2013.

rezistenţă
eXcelentă la boli

randament
eXcelent

toleranţă
la erbicid

conţinut
ridicat de ulei

stabilitate
eXcelentă

DEScriErEa proDuSului
Maturitate semitimpurie
producţie foarte ridicată
conţinut de ulei foarte ridicat
înălţimea plantei (cm)* 160 - 170
conţinut de glucozinolaţi (µmol/g)* 10.5 - 15.0
Densitatea la semănat b.g./m2 50
Densitatea optimă a plantelor (primăvara)/m2 35 - 45
Semănat timpuriu -
Semănat târziu da
Dezvoltarea în toamnă foarte rapidă
regulatori de creştere în toamnă recomandat numai pentru a îmbunătăţi rezistenţa la iernare
regulatori de creştere în primăvară recomandat pentru prevenirea scuturării şi dezv. ramificaţiilor
Dezvoltarea în primăvară depinde de momentul semănatului şi de condiţiile de cultură
Momentul înfloritului timpuriu
pornirea în vegetaţie primăvara timpuriu
lEgEnDă   * - în condiţii normale de cultură
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Sclerotinia este una din cele mai devastatoare 
boli în cultura de rapiţă 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 atenţie 
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 şi o gazdă susceptibilă, infecţii 
intense se pot dezvolta aproape oriunde. gravitatea 
bolii variază în funcţie de temperatură, precipitaţii 
şi în special de stadiul de dezvoltare al culturii la 
momentul infecţiei.

este greu să se calculeze impactul economic al 
putregaiului alb, dar iată un calcul aproximativ 
pentru potenţiala pierdere de recoltă:

pierdere recoltă (%) = 0.5 x incidenţă boală (%)

pentru fiecare procent de plante afectate, pierderea 
în recoltă va fi de aproximativ jumătate de procent. 
bineînţeles, dacă boala apare mai devreme, pierderea 
este mai mare, în timp ce o incidenţă mai târzie duce 
la pierderi mai mici.

pierderile de recoltă rezultă din reducerea greutăţii 
seminţelor şi crăparea păstăilor din cauza faptului că 
plantele afectate se maturizează prematur sau mor.

ciclu DE viaţă

4

3

2

1

petalele infectate/reziduurile vegetale
cad pe frunzele de rapiţă şi începe

procesul de infestare.
se formează leziuni.

apotecile produc
ascospori, care sunt
transportaţi de vânt şi
ajung pe petalele rapiţei/
materialul vegetal în faza
terminală.

scleroţii germinează,
formând apotecii
(formaţiuni de
fructificare).

scleroţii rămaşi din infecţii anterioare
pot supravieţui mulţi ani în sol.

aceştia constituie sursa bolii.
1. rotaţia culturilor

2. alegerea de hibrizi cu toleranţă sporită
 (pr46W14, pr44D06)

3. fungicid foliar

opţiuni DE gEStionarE

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

- sclerotinia sclerotiorum 
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cuM putEţi Evalua riScul potEnţial DE 
SclErotinia pEntru un câMp DE rapiţă?

una din cele mai mari probleme cu care se confruntă 
cultivatorii este dificultatea în diagnosticarea 
ameninţării atacului cu sclerotinia înainte să apară.

tabelul de calcul de mai jos poate ajuta la evaluarea 
riscului de infestare în câmpurile de rapiţă. cultivatorii 
vor completa lista pentru fiecare câmp la puţin timp 
după deschiderea primei flori (când 75% din plante 
au cel puţin 3 flori deschise). pentru câmpurile cu un 
total de 40 de puncte de risc sau mai mult, aplicarea 
unui fungicid ar aduce sporuri de producţie. astfel, 
cu cât este mai mare scorul de risc, cu atât este mai 
mare probabilitatea de a obţine pierderi de recoltă.

al bolii

7

6

5

scleroţii sunt introduşi în sol în timpul
recoltării. acest lucru se suprapune pe sursa
patogenă (de inoculum) deja existentă,
favorizând infecţii ulterioare.

scleroţii se dezvoltă
înăuntrul tulpinii

infectate a rapiţei.

apare infecţia, iar boala
pătrunde treptat în 

interiorul plantei. 
simptomele (leziunile)

încep să devină vizibile.

factor DE riSc răSpunSuri poSibilE punctE DE 
riSc

ani de la ultima
cultură de rapiţă

peste şase ani 0

trei până la şase 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 precipitaţii 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 toţi factorii DE riSc = ?

calculator DE riSc

- putregaiul alb 
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phoma lingam (putregaiul negru) este 
răspândită în toate zonele unde se cultivă 
rapiţa. Este una dintre cele mai importante 
boli ale culturii. incidenţa şi daunele depind 
de sezon, de soi şi de tehnologia aplicată. în 
cazul unor atacuri severe de toamnă, poate 
determina distrugerea culturii. plantele căzute 
pot încetini recoltarea. 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 infecţie severă poate duce la 
pierderea producţiei chiar de 30-35%.

SiMptoMElE bolii
•	 apare la cotiledoane, frunze, tulpini şi silicve.

• agentul patogen este leptosphaeria maculans
 (etapa sexuală) care produce ascospori şi 
 putregaiul negru phoma lingam (etapa asexuată)
 care produce picnospori.

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

• deseori punctată cu fructificaţii 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 şi determină invadarea plantei.

• inoculul produs pe mirişte provoacă infecţii în
 anii următori.

ManagEMEnt
practici agronomice
•	 rotaţia culturii
•	 arătură cu încorporarea miriştei
•	 combaterea samulastrei şi a buruienilor
 (ciumăfaie, ridiche sălbatică, muştar)

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

cultivarea hibrizilor cu toleranţă la agentul patogen
•	 pr44W29, pr46W14, pr44d06

ciclu DE viaţă

Sporii de pe frunzele cu leziuni 
împrăştie infecţia prin picăturile 

de ploaie şi curenţi de aer

ascosporii sunt 
împrăştiaţi de
curenţii de aer

picniodiosporii sunt 
împrăştiaţi de
curenţii de aer

Seminţele infectate
transmit infecţia la
cultura următoare

cotiledoane
infectate

primăvara

iarna

toamna

pHoma lingam -
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conDiţiilE DE MEDiu în carE SE 
DEzvoltă boala
•	 impact climatic - temperaturile ridicate,
 ploaia şi umiditatea atmosferică sunt 
 condiţii ideale pentru dezvoltarea bolii.

•	 aversele de ploaie permit eliberarea 
 sporilor (ascospori) de pe mirişte cât 
 şi împrăştierea sporilor prin stropii de 
 ploaie (picnidiospori).

•	 vântul transportă ascosporii pe 
 distanţe lungi (câţiva km).

•	 condiţiile de umiditate favorizează 
 germinarea sporilor şi creşterea iniţială 
 a ciupercii.

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

•	 simptomele bolii sunt deseori mai 
 severe la temperaturi ridicate către 
 sfârşitul perioadei de vegetaţie.

al bolii

ciuperca trece de pe 
frunze pe tulpină

necroza tulpinii slăbeşte
rezistenţa-căderea plantei

Silicve infectate

graD DE atac - putrEgaiul nEgru - iuniE

fără SiMptoME 100% infEcţiE

vara

putregaiul negrupHoma lingam -
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viespea rapiţei

buha semănăturilor

gărgăriţa silicvelor

putregaiul negru sau fomoza

puricii de pământ gărgăriţa tulpinilor de rapiţă

principalele boli Şi principalii
(psylliodes sp.)
amestecul de diferite specii 
poate cauza pagube foarte 
mari. tratamentul seminţei nu 
poate proteja în cazul unor 
atacuri puternice.

(ceutorhynchus napi)
apar malformaţii sau crăpături 
pe tulpina principală. atacă 
primăvara când temperaturile 
depăşesc 10-120c.

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

(phoma lingam)
apare devreme în toamnă 
pe frunze şi poate afecta 
rezistenţa la iernare, scuturare 
prematură cât şi cădere înainte 
de recoltare.

(athalia rosae)
când apare poate cauza 
daune importante în 2-3 zile. 
tratamentul seminţei din
păcate nu poate proteja 
cultura.

(ceutorhynchus quadridens)
are acelaşi ciclu de viaţă ca 
şi ceutorhynchus napii dar 
nu provoacă malformaţii pe 
tulpină.

priMăvarătoaMnă
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puricii de pământ gărgăriţa tulpinilor de rapiţă

buha semănăturilor
viespea rapiţei gărgăriţa silicvelor

alternarioza (pătarea neagră)

putregaiul negru sau fomoza

scala
bbcH

conSultă un
SpEcialiSt pionEEr®
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gărgăriţa semincerilor

alternarioza (pătarea neagră)

putregaiul alb

păduchele cenuşiu

gândacul lucios Dasineura

dăunători În cultura de rapiţă

(dasineura brassicae)
adulţii trăiesc 3-4 zile şi 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 înmulţesc foarte repede 
în condiţii de umiditate şi 
căldură. se poate combate 
uşor cu insecticide.

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

(ceutorhynchus assimilis)
depune de obicei un singur
ou în silicvă. o larvă se 
hrăneşte cu 3-5 seminţe.

(meligethes aeneus)
adulţii se hrănesc cu polen. 
daunele sunt foarte mari în 
timpul înfloritului.

priMăvară
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gărgăriţa tulpinilor de rapiţă

Dasineura
gărgăriţa semincerilor

gândacul lucios
gărgăriţa silicvelor

alternarioza (pătarea neagră)

putregaiul negru sau fomoza

păduchele cenuşiu

putregaiul alb
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pentru cultivarea cu succes a rapiţei, 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 performanţă 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 condiţiile locale de 
câmp.
(2) În prezent, nu ne putem imagina cultura de rapiţă fără 
regulator de creştere. aplicarea regulatorilor de creştere în 
toamnă ajută la creşterea rezistenţei la ger, în timp ce aplicarea 
de primăvară ajută la dezvoltarea ramificaţiilor.
(3) rapiţa de toamnă necesită un nivel ridicat de elemente 
nutritive. Fără a aplica un nivel ridicat de îngrăşăminte chimice, 
nu vom putea obţine cea mai bună recoltă. pe lângă macro-
elemente (n, p, K), sulful şi borul sunt micro-elementele pe 
care cultivatorii vor trebui să le ia în consideraţie.

În ultimii 10-15 ani tehnologia de cultivare a rapiţei s-a 
schimbat semnificativ. densitatea plantelor este mai mică, 
spaţiile dintre rânduri sunt mai mari decât erau odată, prin 
urmare, capacitatea rivalităţii rapiţei împotriva buruienilor 
este redusă.
prin erbicidare, cultivatorii vor trebui să gestioneze 
următoarele grupe de buruieni din cultura de rapiţă:
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 convenţionale este o
 provocare.
4. buruienile graminee (apera, samulastra de cereale etc.).

Înainte de orice aplicare, vă rugăm să citiţi cu atenţie recomandările companiei producătoare de îngrăşăminte chimice pe etichetă.
s-ar putea să observaţi mici diferenţe la această recomandare.

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 toleranţi)

clopiralid

picloram

Metazaclor, Quinmerac
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conSultaţi inginErul agronoM al coMpaniEi pionEEr®

înaintE DE SEMănarE

toaMnă priMăvara

coMbatErEa buruiEnilor *

momentul potrivit de combatere a buruienilor, de reglare a creŞterii Şi Fertilizării 
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până la sfârşitul perioadei de vegetaţie de toamnă, rapiţa 
trebuie să aibă între 8-10 frunze, rădăcină de 20-30 cm lungime 
şi 8-10 mm diametru la colet.

alt obiectiv esenţial este acela de a controla alungirea tulpinii 
principale înainte de intrarea în iarnă a culturii. orice deviere de 
la etapa de mai sus, reduce rezistenţa la ger.

În managementul culturilor de toamnă, este esenţială aplicarea 
regulatorilor de creştere în tehnologie. aplicarea regulatorului 
de creştere primăvara când tulpina principală are până la 20 cm 
sporeşte dezvoltarea ramificaţiilor şi scurtează planta.

la 35-40 cm înălţime regulatorul de creştere combate bolile şi 
reduce riscul de frângere şi cădere.

la fel ca şi porumbul, rapiţa are o mare nevoie de elemente 
nutritive. cultura necesită cea mai mare cantitate de azot şi 
potasiu între stadiul înmugurire şi sfârşitul perioadei de 
înflorire, în timp ce absorbţia de fosfor este mai mult sau mai 
puţin continuă pe durata ciclului de vegetaţie. din cadrul micro-
elementelor, este foarte recomandat să se aplice sulf şi bor.

pentru 1 tonă/ha de producţie de boabe de rapiţă, 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

azot 35-40%

bor 1-2 kg/ha

azot 35-45%

bor 1-2 kg/ha

Sulf 30-35%

rEgulatori DE crEştErE 
(substanţe active ale regulatorilor

de creştere omologaţi)

coMbatErE buruiEni 
(substanţele active omologate împotriva

buruienilor dicotiledonate)

fErtilizarE

clopiralid

picloram
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priMăvara

rEgulator DE crEştErE (pgr) * fErtilizarE *

momentul potrivit de combatere a buruienilor, de reglare a creŞterii Şi Fertilizării 

Metconazol (+ clorura mepiquat)

tebuconazol

Difenoconazol

ciproconazol
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cele mai bune practici. cum să cultivăm  
        rapiţa de toamnă?

ungaria
Szekszárdi aranyfürt 
Mg. Kft.
pr44D06, 166 ha, 4.4 t/ha

nu se foloseşte arătura ca şi lucrare de bază. se 
seamănă spre sfârşitul lui august cu 40 seminţe/m2 la 
12 cm distanţă între rânduri. se aplică regulatorul de 
creştere toamna şi primăvara (tebuconazol). 
Fertilizare: 170 kg/ha azot (se divide aplicarea, 1x40 
kg/ha toamna şi 3X primăvara), 73 kg/ha Fosfor şi 73 
kg/ha potasiu. s-a utilizat de asemenea bor + sulf. 
combatere dăunători 4X în timpul vegetaţiei.

Slovacia 
farma Majcichov a.s. 
pr46W20, 114 ha, 4.4 t/ha 
pr44D06, 63 ha, 4.0 t/ha

nu se foloseşte arătura ca şi lucrare de bază. se 
seamănă spre sfârşitul lui august cu 40 seminţe/m2 la 
12.5 cm distanţă între rânduri. Fertilizare: 30 t/ha gunoi 
de grajd, 200 kg/ha azot, 150 kg/ha Fosfor, bor şi sulf. 
se amestecă 3 substanţe active în soluţia de 
combatere a buruienilor (dimethaclor, clomazon). 
combatere dăunători: 3X primăvara, regulator de 
creştere primăvara (difenoconazol + paclobutrazol). 
Fungicidul se aplică primăvara (protioconazol + 
tebuconazol). desicare înainte de recoltare cu glifosat.

SlovEnia
perutnina ptuj d.d.
pr44W29, 88 ha, 4 t/ha

nu se ară înainte de semănat. se seamănă la 
începutul lui septembrie după cereale de toamnă cu 
45 seminţe/m2 la 12.5 cm distanţă între rânduri. se 
aplică regulatorul de creştere toamna şi primăvara 
(tebuconazol). Fertilizare: 145 kg/ha azot, 70 kg/ha 
Fosfor, 140 kg/ha potasiu, 2 kg/ha bor şi 70 kg/ha 
sulf. combatere dăunători 2X primăvara cu piretroid.

se pregăteşte terenul în mod convenţional.
se seamănă la mijlocul lui septembrie cu
50 seminţe/m2 la 37.5 cm distanţă între rânduri
cu semănătoarea cu precizie penumatică.
Fertilizare: 130 kg/ha azot, 100 kg/ha Fosfor şi
100 kg/ha potasiu. combaterea dăunătorilor cu 
piretroizi de sinteză.

croaţia 
Marko ostrihon 
pr46W21, 27 ha, 4 t/ha

Slovacia

SlovEnia

KoSovo

ungaria

SErbia

croaţia

boSnia şi
hErţEgovina
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se seamănă după cereale de toamnă spre sfârşitul lui 
august (60 seminţe/m2, 25 cm distanţă între rânduri) cu 
semănătoarea de cereale. se aplică regulatorul de 
creştere toamna şi primăvara (metconazol, tebuconazol).
Fertilizare: 135 kg/ha azot şi 63 kg/ha Fosfor. combatere 
buruieni: tehnologia clearfield®, ulterior se aplică 
regulatorul de creştere, iar toamna metconazol. 
combatere dăunători 3X, una toamna, două primăvara. 
aplicare stiker pentru a preveni deschiderea silicvelor 
(poli-p-mentena) înainte de recoltă.

roMânia
inter agro 
pt200cl, 80 ha, 4.1 t/ha

MolDova
prietenia agro Srl
pr46W14, 75 ha, 3.9 t/ha

se cultivă solul în mod convenţional. se seamănă
la sfârşitul lui septembrie cu 55 seminţe/m2 la
12.5 cm distanţă între rânduri. se aplică regulatorul 
de creştere toamna şi primăvara (metconazol). 
Fertilizare: 200 kg/ha azot, 150 kg/ha Fosfor şi
40 kg/ha sulf. aplicat insecticide împotriva puricilor 
şi gândacului lucios pe bază de piretroid.

bulgaria
ivaylo Yonchev
pr44D06, 70 ha, 4.5 t/ha

plantă premergătoare cereale de toamnă.
se seamănă cu 66 seminţe/m2 la 15 cm distanţă 
între rânduri la începutul lui septembrie.
Fertilizare (n:p:K): 150:66:44.
aplicare insecticide: la începutul primăverii 
(cipermetrin + clorpirifos), spre sfârşitul primăverii 
(lambda cihalotrin).

SErbia
aD Kozara 
pr46W15, 56 ha, 4.2 t/ha

MacEDonia

KoSovo

MolDova

roMânia

SErbia
bulgaria
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se seamănă după cereale de toamnă spre sfârşitul lui 
septembrie (60 seminţe/m2, 25 cm distanţă între rânduri) 
cu semănătoarea de cereale. se aplică regulatorul de 
creştere toamna şi primăvara (metconazol, tebuconazol).
Fertilizare: 135 kg/ha azot şi 63 kg/ha Fosfor. combatere 
dăunători 3X, una toamna, două primăvara.



sFaturi pentru cultivare
Şi recoltare

SpEcificaţia proDuSului
sămânţa de rapiţă pioneer se livrează în saci 
ce conţin 2 milioane de boabe. un sac este 
suficient pentru a însămânţa între 3,5 şi 4 ha 
cu o normă aproximativă de 55-60 seminţe/m2 
la semănat.

gEStionarEa culturii
aplicarea regulatorului de creştere şi a 
fungicidului pot îmbunătăţi producţia şi 
rezistenţa pe timpul iernii. vă rugăm să cereţi 
sfatul unui consultant calificat şi să respectaţi 
timpii recomandaţi de producătorul produsului.

pornirEa în vEgEtaţiE priMăvara
În general, hibrizii maXimus® încep să crească 
din nou, lent, primăvara; însă, există unele 
diferenţe între produse. cu această informaţie, 
fermierii au un interval mare de timp pentru 
aplicarea îngrăşămintelor de primăvară. Hibrizii 
înalţi pornesc mai repede în vegetaţie primăvara 
şi de aceea, acoperă devreme suprafaţa solului 
ceea ce ajută la controlul buruienilor.

coacErE şi rEcoltarE
pachetul compact de silicve al hibrizilor de 
rapiţă maXimus® se coace uniform. de aceea, 
momentul recoltării poate fi estimat cu mai 
multă siguranţă, ceea ce ajută la optimizarea 
recoltatului. este posibilă recoltarea timpurie 
a hibrizilor maXimus®. de regulă, fermierii 
întâmpină dificultăţi în a determina o dată 
optimă de recoltare a hibrizilor înalţi. În mod 
frecvent, se recoltează prea devreme pentru că 
primele pierderi cauzate de scuturare a părţii 
superioare sunt supraestimate. aplicarea unui 
sticker ajută la reducerea acestui tip de pierderi. 
producţia cea mai mare rezultă din partea 
inferioară a culturii. Fermierul este sfătuit să 
aibă răbdare şi să aştepte momentul optim. 
desicarea poate egaliza diferenţele de coacere 
între părţile superioare şi inferioare ale culturii.
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Silvia toMEScu - Sc agricola găina / giurgEni juDEţul ialoMiţa
cultivăm în ferma noastră hibrizii marca pioneer încă de când au apărut. anul acesta 
am cultivat hibrizii pr44W29 şi pr44d06 de care suntem foarte mulţumiţi având în 
vedere condiţiile mai dificile din zona noastră. vom cultiva pe viitor numai hibrizii 
marca pioneer.

gabriEl lEancu - Sc aDEona Srl / Slobozia juDEţul ialoMiţa
anul acesta am cultivat în ferma noastră hibridul pr44W29 la care estimăm o 
producţie de peste 3.500 kg/ha. cu alte cuvinte, hibrizii marca pioneer reprezintă 
un etalon în judeţul ialomiţa, ca atare vom menţine în continuare o colaborare cu 
această firmă.

gabriEl botEa - Sa agroMixt cuza voDă / cuza voDă juDEţul călăraşi
În cultura de anul acesta avem 3 hibrizi de la pioneer: pr46W14, pr44W29 şi 
pr45d03. Întrucât am folosit o tehnologie foarte bună şi o genetică de vârf, vom 
obţine producţii foarte bune. vom cultiva în continuare hibrizii pioneer!

cătălin rotariu - Sc agroMEc Sa / Dragalina juDEţul botoşani
lucrez 2.000 ha în total, din care anul acesta am cultivat rapiţă pioneer pe 200 ha din 
totalul de 260 ha alocate rapiţei. anul trecut am fost foarte mulţumit, încheind sezonul 
cu 3.700 kg/ha la rapiţa pioneer, şi anume pr46W14 şi pr45d05. anul acesta, la cum 
a pornit rapiţa în primăvară, estimez o producţie de aproape 5.000 kg/ha.

aDrian carabEt - Sc argo coM Srl / viDElE juDEţul tElEorMan
administrez o suprafaţă de 2.500 ha teren pe raza localităţii videle, judeţul 
teleorman, din care în toamna anului 2013 am cultivat 250 ha cu hibrizii pr46W14 
şi pr44W29. apreciez caracteristicile excepţionale ale acestor hibrizi, fapt care mă 
determină să recomand tuturor fermierilor produsele pioneer.

gEorgică bElu - Sc EroS Srl / nicolaE titulEScu juDEţul olt
la fel ca şi în anii anteriori, anul acesta ne-am bazat pe hibrizii de rapiţă pioneer. sunt 
foarte mulţumit de evolutia hibridului pr44W29 remarcând o pornire rapidă în vegetaţie, 
ajungându-se la un număr impresionant de silicve ce ne dau dreptul să avem aşteptări 
record. vom rămâne aproape de hibrizii de rapiţă pioneer cu particularitate de W29.

clauDiu gavril - Sc roxana g. Srl / coroD juDEţul galaţi
cultura rapiţei de toamnă ocupă un loc important în ferma mea, fiind una care mi-a 
adus constant rezultate bune. În acest an, am în cultură hibrizii pr44W29, pt200cl 
şi pr44d06. toţi arată excepţional şi sunt încrezător că vor produce foarte bine. 
recomand hibrizii pioneer pentru că ei sunt cu adevărat "tehnologia care produce".
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nicolaE bErbEcaru - Sc DoMino Srl / Motoci juDEţul Dolj
performanţele productive realizate cu hibrizii de rapiţă pioneer, m-au determinat să 
cultiv cu încredere chiar şi în condiţiile anului 2013/2014, 100 ha cu pr46W14, cultura 
arătând foarte bine la momentul actual, oferind garanţia unei recolte foarte bune.

gElu MuStăţEa şi MariuS MitEl - Sc agrogElMar Srl / MihăEşti juDEţul olt
compania noastră cultivă anual rapiţă genetica pioneer. În acest an în cultură am avut 
pr46W14 şi pr44W29 care se pretează foarte bine pentru zona noastră, dintre cei doi hibrizi 
remarcându-se pr44W29. În ciuda condiţiilor nefavorabile din toamnă, hibrizii au rezistat 
foarte bine la ger, în primăvară au ramificat foarte bine şi ne aşteptăm la producţii mari.

cEzar boErEScu - Sc prEStatorul Srl / tulucEşti juDEţul galaţi
pe o suprafaţă de 150 ha am cultivat hibrizii de rapiţă pioneer: pr44W29, pr46W14, 
pr45d05 şi pr45d03. sunt plăcut surprins de hibridul de rapiţă pr45d03 din 
grupa maXimus®, de puterea sa de lăstărire, având în vedere iarna şi primăvara 
capricioasă. estimez o producţie de peste 3.500 kg/ha.

Dana roşu - Sc caMporEal Srl / lanurilE juDEţul conStanţa
În 2013 am semănat 100 de hectare cu hibridul pr46W14 de la care aşteptăm cele 
mai bune producţii, datorită faptului că arată foarte bine cultura, plantele sunt foarte 
înalte, ramificate şi păstăi foarte multe.

laur nEgoiţă - Sc aMal proD Srl / ulMu juDEţul călăraşi
am decis să cultivăm cel mai consacrat hibrid de rapiţă pr46W14 aparţinând 
companiei pioneer, deoarece este un hibrid stabil şi foarte productiv. după stadiul 
de vegetaţie, producţia sa promite a fi foarte mare.

Mihai StoEan - Sc agrozootEhnica Sa / aDunaţii-copăcEni juDEţul giurgiu
cunosc hibrizii pioneer de rapiţă încă de la testarea acestora în românia. În toamna anului 2013 
am cultivat hibrizii pioneer de rapiţă pr46W14 şi pr44W29 pe o suprafaţă de 250 ha. cultura 
arată bine, are un număr mare de ramificaţii, un aparat foliar bogat, ceea ce îmi dă speranţa 
obţinerii unor producţii medii apropiate de cele ale anului agricol anterior de 4.300 kg/ha.

DuMitru ciocârlan - Sc agroWESt Srl / Sag juDEţul tiMiş
În toamna anului 2013 am cultivat o suprafaţă de 200 ha rapiţă, în totalitate fiind 
hibrizi pioneer. Hibridul pr44d06 a confirmat an de an că este un hibrid stabil, 
având o rezistenţă bună la iernare şi o pornire viguroasă în vegetaţie primăvara. 
anul acesta estimăm o producţie de peste 3.500 kg/ha.
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MariuS zărnEScu - Sc agroMEc vlaD tEpEş Sa / vlaD tEpEş juDEţul călăraşi
cultiv hibrizi de rapiţă pioneer de mulţi ani dar anul acesta atenţia mea s-a îndreptat 
către hibridul pt200cl, deoarece m-a uimit cu vigoarea şi puterea de ramificaţie. 
rezultatele vor fi peste aşteptări. voi merge în continuare cu hibrizii pioneer!

EnachE coStachE - valEa cânEpii juDEţul brăila
În toamna anului trecut am înfiinţat un lot demonstrativ de rapiţă alături de compania pioneer.
toţi cei 18 hibrizi din lot arată excepţional, însă câţiva dintre ei mi-au atras în mod deosebit 
atenţia şi anume: pt200cl, pr46W14, pr45d03 si pr44d06. În funcţie de rezultatele obţinute
în urma recoltării, îmi voi alege hibridul pe care îl voi cultiva anul acesta în toamnă.

gabriEl nicolaE - Sc coStnic agriprESt Srl / raDoMirEşti juDEtul olt
În cadrul societăţii noastre cultivăm numai genetică pioneer la rapiţă, porumb şi floarea 
soarelui. la rapiţă în acest an am avut în cultură 2 hibrizi: pr46W14 şi pt200cl, dintre 
care s-a remarcat pr46W14, un hibrid stabil din toate punctele de vedere şi performant. 
nu regret nici achiziţia hibridului pt200cl de care sunt foarte mulţumit.

DaniEl Martin - Sc conagrotEhnica Srl / SiliştEa juDEţul brăila
cultura rapiţei a devenit o prezenţă constantă în structura noastră de culturi, pentru că ne-a 
oferit satisfacţia unor venituri substanţiale. cultivăm an de an hibrizii pioneer, iar cel mai 
constant hibrid pentru noi este pr46W14 care, chiar şi la semănat întârziat şi secetă în prima 
parte a toamnei, s-a dezvoltat deosebit de bine şi anticipăm o producţie de minim 3.800 kg/ha.

vaSilE şi nicolaE balEa - Sc vanib cErES Srl / jijila juDEţul tulcEa
anul trecut am avut rapiţă pe 140 ha din care 60 ha cu pr46W14. am fost mulţumiţi de 
stabilitate, rezistenţa la îngheţ şi productivitate, aşa că anul acesta am cultivat numai pr46W14  
pe 60 ha, pentru că rotaţia nu ne-a permis mai mult. arată foarte bine, a răspuns bine la 
condiţiile din primăvara, îngheţ-dezgheţ. pr46W14 este hibridul special creat pentru noi.

pEtru ruSu - Sc SErvchiMEx Srl / DuMbrava juDEţul bacău
administrez o suprafaţă de 420 ha, din care în toamna anului 2013 am cultivat 92 de ha cu 
rapiţă. 30 ha au fost semănate cu hibridul pr46W14. s-a fertilizat cu npK 15-15-15, 200 kg/ha 
şi uree - 200 kg/ha şi s-au făcut tratamente cu insecticidul cloche 200 - 0,3 litri/ha şi un foliar. 
rapiţa arată bine acum, plantele sunt bine dezvoltate, cultura este promiţătoare.

af bicu laurEnţiu / Maglavit juDEţul Dolj
deşi ultimii 3-4 ani nu au fost prielnici culturii de rapiţă sub aspect climatic, având 
încredere în performanţele hibrizilor de rapiţă pioneer, am cultivat în fiecare an şi am 
fost foarte mulţumit de producţiile obţinute.
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ionuţ cotoi - Sc agripan SErv Srl / raDoMirEşti juDEţul olt
este primul an când am încercat cu succes pr46W14 şi pr44W29, hibrizi de rapiţă 
genetica pioneer. dintre cei doi s-a remarcat pr46W14 un hibrid care s-a adaptat 
foarte bine arealului de cultură şi de la care aştept producţii ridicate. după părerea 
mea, acesta este un hibrid care trebuie să fie prezent în fiecare fermă.

lucian vişan - Sc agroinDuStriala voitEni Srl / voitEni juDEţul tiMiş
În toamna anului 2013 am cultivat o suprafaţă de 100 ha cu hibridul pr44W29. Hibridul 
pioneer, ne-a demonstrat an de an că este un hibrid stabil, cu rezistenţă bună la iernare, 
având o toleranţă foarte bună la secetă şi o ramificare dezvoltată. anul acesta avem aşteptări 
mari de producţie la hibridul pr44W29 şi estimez o producţie de peste 3.500 kg/ha.

Dan catana - Sc unic proD coM Srl / oltEniţa juDEţul călăraşi
ţinând cont de faptul că în fermă folosim o tehnologie şi utilaje de mare 
performanţă, avem pretenţia ca şi hibrizii folosiţi să se ridice la acelaşi nivel, 
motiv pentru care am ales hibridul pr44W29, acesta având o stabilitate excelentă, 
regăsindu-se şi anul trecut în cultura noastră cu rezultate semnificative.

lucian popovici - zăDărEni juDEţul araD
sunt un client fidel al firmei pioneer, iar anul acesta hibrizii pX100cl şi pr44d06 sunt prezenţi 
pe o suprafaţă de 220 de ha. ambii sunt hibrizi timpurii cu abilităţi de producţie foarte bune, 
ultimul având o toleranţă avansată la boli. recomand hibrizii marca pioneer fermierilor care 
doresc să obţină rezultate foarte bune doarece aceştia nu vor dezamăgi niciodată.

anDrEi nicu - Sc agrotEl 001 Srl / cErnEtu juDEţul tElEorMan
anual cultiv hibrizi pioneer de rapiţă pe 250 ha, iar anul acesta mi-a atras atenţia 
hibridul pr46W29, la care am observat o plecare rapidă în vegetaţie şi o dezvoltare 
foarte bună a plantei printr-un număr mare de ramificaţii. de aceea recomand cu 
încredere acest hibrid pentru o agricultură performantă.

criStina bota - Sc Sinagro Srl / Sanpaul juDEţul MurEş
În anul 2013 am cultivat cu rapiţă o suprafaţă de 25 de hectare. am ales să cultiv 
hibridul pr46W22 de la compania pioneer, la care estimez o producţie de peste 
3.500 kg/ha.

gEorgE nEtcu - Sc agroMonEt Srl / hârşova juDEţul conStanţa
În 2013 am semănat hibridul pt200cl pe o suprafaţă de 150 de ha. cultura a fost 
erbicidată cu erbicidul cleranda® în toamnă, astfel pe tot parcursul perioadei de 
vegetaţie cultura a fost curată de buruieni, deşi a fost o primăvară cu precipitaţii 
abundente. pt200cl este hibridul de la care aştept cele mai mari producţii.

opinii ale Fermierilor

32



conStantin alExE - Sc agroMag Srl / Dragalina juDEţul călăraşi
În fiecare an, în suprafaţa de 450 ha pe care o exploatăm, cultura de rapiţă 
ocupă 70-80 ha, din care 50% sunt hibrizi produşi de compania pioneer. trebuie 
să menţionăm că sunt hibrizi foarte productivi, cu rezistenţă bună la ger, cu 
adaptabilitate bună, producţiile fiind cuprinse între 3.600-4.200 kg/ha.

liviu MuntEan - Sc agricola avraM iancu SEbEş / SEbEş juDEţul alba
este primul an în care cultiv rapiţă, jumătate din suprafaţă am cultivat-o cu hibridul 
pioneer pr46W14. Hibridul a avut o rezistenţă bună la iernare, o pornire foarte bună 
în vegetaţie în primăvară şi o ramificare puternică. ne aşteptăm la o producţie bună 
de la acest hibrid.

Marin ghEorghiţă - Sa DEalul covurlui / bălEni juDEţul galaţi
anul acesta am mers pe recomandarea pioneer şi am cultivat hibridul de rapiţă 
pt200cl. Hibridul a rezistat foarte bine la diferenţele de temperatură zi/noapte din 
primăvară. suntem convinşi că vom avea o producţie profitabilă şi este un hibrid 
care se va regăsi în ferma noastră şi pe viitor.

ionuţ Stricat - SociEtatEa agricolă SEbEşana / SEbEş juDEţul alba
cultivăm rapiţă în fermă de 6 ani. Întreaga suprafaţă de rapiţă din acest an este cultivată 
cu hibrizi de la pioneer, hibridul folosit în majoritatea suprafeţei fiind pt200cl. cultura 
a evoluat foarte bine, am reuşit să facem toate tratamentele necesare în primăvară şi ne 
aşteptăm la o producţie bună având în vedere şi ploile din această primăvară.

valEntin nicola - Sc agroMiM proD Srl / SpinEni juDEţul olt
cultiv hibrizi marca pioneer de la înfiinţarea unităţii având rezultate remarcabile 
an de an. În toamnă, la rapiţă am ales hibridul pr44W29 pe o suprafaţă de 50 ha 
şi ţinând seama de evoluţia şi stabilitatea acestuia, cu siguranţă voi rămâne fidel  
hibrizilor de rapiţă pioneer pe viitor.

vaSilE târziu - Sc agrobilan Srl / cEnaD juDEţul tiMiş
anul acesta este primul an în care în ferma noastră am înfiinţat cultura de rapiţă. Hibridul pr44W29 
s-a dezvoltat foarte bine până la momentul actual, prezentând o vigoare deosebită după răsărire, cât 
şi o rezistenţă bună la bolile specifice rapiţei. acest hibrid prezintă o ramificare pe orizontală foarte 
bună în comparaţie cu un alt hibrid (din aceeaşi grupă de maturitate) aflat în aceeaşi solă cu el.

alExanDru bobonEtE - Sc zahăr corabia / corabia juDEţul olt
anual cultivăm suprafeţe mari cu hibrizi de rapiţă genetica pioneer la care am obţinut 
producţii foarte bune. anul acesta în cultură, pe o suprafaţă de 210 ha, am introdus un hibrid 
nou pt200cl de care sunt impresionat şi aştept producţii ridicate. Hibridul pt200cl este cu 
tehnologie clearfield®, o tehnologie nouă şi inovantă. recomand acest hibrid.
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ii ghEorghE văDuva / Dragalina juDEţul călăraşi
apreciez hibrizii pioneer deoarece sunt stabili şi foarte bine realizaţi în ceea ce priveşte 
plasticitatea, uniformitatea lanului, producţia şi calitatea. Hibridul pt200cl, un hibrid nou pentru 
mine, pe care l-am cultivat pe o suprafaţă de 35 ha, constat că este foarte bun: talie înaltă, multe 
silicve şi o ramificare bună care se pretează la o recoltare fără pierderi. estimez o producţie ridicată.

coSMin MihnEa poptElEcan - Sc EcovErt Srl / blaj juDEţul alba
suntem cultivatori de rapiţă de peste 11 ani, iar de 3 ani cultivăm exclusiv hibridul pioneer pr45d05. 
suntem foarte mulţumiţi de productivitatea şi rezistenţa acestui hibrid, astfel că în acest an am 
cultivat o suprafaţă de 145 ha cu pr45d05. recomandăm tuturor fermierilor din zonă, cultivatori de 
rapiţă, să extindă suprafeţele de rapiţă şi să aibă încredere în hibridul pr45d05 al firmei pioneer.

alExanDru criStuDor - Sc roMagra iMpEx Srl / ograDa juDEţul ialoMiţa
cultivam de mulţi ani hibrizii de rapiţă marca pioneer. am fost foarte mulţumiţi în 
fiecare an de producţia dată şi stabilitatea lor în general, chiar şi în condiţii mai 
dificile. ca atare, din totalul de 550 ha, suprafaţă semănată cu rapiţă pentru anul 
acesta, hibrizii pioneer ocupă 450 ha.

alExanDru SpEth - Sc SchWab agro proD Srl / arDuD juDEţul Satu MarE
cultiv hibridul pr46W14 încă din primul an în care a fost inclus în oferta comercială. 
an de an măresc suprafaţa cultivată cu acest hibrid datorită stabilităţii acestuia în 
condiţii de secetă şi arşiţă dar şi rezistenţei la scuturare. recomand cu încredere 
hibridul pr46W14 pe care cu siguranţă îl voi cultiva şi în anii următori.

jan-philipp janSSEn - Sc jantoM Srl / toMnatic juDEţul tiMiş
din anul 2007, în ferma noastră s-au regăsit hibrizii de rapiţă marca pioneer. anul 
acesta am ales să cultiv hibridul pr44d06 şi hibridul pr44W29, fiind 2 hibrizi 
performanţi, cu potenţial de producţie ridicat. Întotdeauna hibrizii pioneer au obţinut 
rezultate deosebite, producţiile fiind de peste 3.000 kg/ha.

Marin MovilEanu - Sc agroMov SolitariuS Srl / bălEşti juDEţul vrancEa
lucrăm cu mai mulţi hibrizi de rapiţă pioneer, însă anul acesta mizăm pe pr46W14, 
care este cultivat pe o suprafaţă de 85 ha. după potenţialul de producţie şi 
stabilitatea lui în acest an, estimăm o producţie de 3.500 kg/ha. pentru succes
în agricultură recomandăm hibrizii pioneer.

viorEl bălaşu - Sc biovitagro Srl / balta albă juDEţul buzău
anul acesta am ales să iau în cultura de rapiţă hibridul pr44W29 marca pioneer. 
sunt sigur că voi obţine rezultate bune întrucât acest hibrid s-a comportat bine în 
toate fazele de vegetaţie şi are o ramificare foarte bine dezvoltată.
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tuDor ancuţa - Sc olt piESS Srl / Slatina juDEţul olt
suntem axaţi an de an pe hibrizii pioneer, având o foarte bună colaborare cu specialiştii din zonă 
ai companiei. În toamna anului 2013 am semănat 500 ha cu rapiţă, ponderea fiind de peste 90% 
hibrizi marca pioneer. toţi aceşti hibrizi se comportă foarte bine până în momentul de faţă dar dintre 
aceştia aş enumera hibridul pt200cl care se remarcă prin vigurozitate şi o excelentă stabilitate.

alExanDru nEagu - Sc tonaMi Srl / Slobozia nouă juDEţul ialoMiţa
anul acesta am cultivat de la pioneer hibrizii pr46W14 şi pr45d03 de care sunt 
foarte mulţumit ca şi evoluţie până în acest moment. dragi fermieri, dacă doriţi 
producţii bune chiar şi în cele mai grele condiţii, cultivaţi cu încredere hibrizii
marca pioneer.

SEbaStian tEgla - Sc agrotEg Srl / cipău juDEţul MurEş
În toamna anului 2013 am cultivat rapiţă pe o suprafaţă de 70 hectare. am cultivat 
doar hibrizi de la compania pioneer. am ales hibridul maXimus® pr44d06 şi hibridul 
pt200cl. sunt foarte mulţumit de alegerea făcută.

ii clauDiu şontu / cârligElE juDEţul vrancEa
colaborarea îndelungată şi rezultatele obţinute ne-au îndemnat să utilizăm şi anul 
acesta hibrizii de rapiţă marca pioneer. am cultivat hibrizii pr44W29, pr46W21 şi 
pr44d06 în proporţii egale pe o suprafaţă de 100 ha.

ghEorghE Magurici - Sc alcriSt Srl / DEvESElu juDEtul olt
din genetica pioneer, anul acesta pe 75 ha din cele 100 ha însămânţate cu rapiţă, am cultivat 
hibridul pr44W29, iar pe celelalte 25 ha am avut hibridul pt200cl, un hibrid nou, inovativ cu 
tehnologie clearfield®, cu un comportament foarte bun în toate fazele de vegetaţie, în condiţiile în 
care a fost o toamnă nefavorabilă. recomand aceşti hibrizi tuturor fermierilor cultivatori de rapiţă.

Marian Marin - Sc M&a&D agroSErv Srl / aMara juDEţul buzău
anul acesta am făcut o alegere nouă în alegerea hibrizilor de rapiţă. am cultivat 
hibridul pr44d06 marca pioneer. urmărindu-l în toate etapele de vegetaţie am 
constatat că a fost o alegere bună. chiar dacă este un hibrid de talie mică, 
potenţialul lui de producţie va fi unul ridicat.

ghEorghE gurlui - Sc agri Sol Srl / bElciugatElE juDEţul călăraşi
din cele 340 de ha pe care le avem semănate cu rapiţă, 100 ha sunt semănate cu 
pt200cl, un hibrid care s-a dezvoltat foarte bine, are o genetică extraordinară şi 
promite o producţie excelentă. pentru recolte bogate mizăm pe hibrizii pioneer!
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pfa viorEl bana / galiciuica juDEţul Dolj
am cultivat în fiecare an, chiar şi în condiţii mai puţin prielnice culturii de rapiţă, 
o suprafaţă de cca. 50 hectare cu hibridul pr46W14 şi am obţinut recolte bune şi 
foarte bune.

ii cătălin nEchifor / voiEtin juDEţul vrancEa
este primul an când cultivăm rapiţă şi am ales hibridul pr44W29 de la compania 
pioneer. acesta s-a comportat excelent până acum, recolta anunţându-se una foarte 
bună.

valErică conDruţ - Sc conDruţ Srl / Dragoş voDă juDEţul călăraşi
În acest an am avut rezervat pentru cultura de rapiţă 60 de hectare pe care le-am 
semănat în întregime cu hibridul pr45d03 de la compania pioneer pentru a ne 
asigura un profit garantat.

tuDorEl Stanciu - Sc ilDu Srl / vâlcElElE juDEţul călăraşi
anul acesta am cultivat hibridul pr44W29 de la compania pioneer, iar evoluţia sa 
exemplară din toamnă şi până acum promite producţii foarte bune.

ii nEaguE titu / bărăganu juDEţul conStanţa
cultiv hibridul pioneer pr46W14 pe o suprafaţă de 60 de hectare. cultura are un 
aspect remarcabil, are talia foarte înaltă şi bine ramificată. ne aşteptăm la producţii 
excelente anul acesta.

ghEorghE tont - Sc praM SErv Srl / aMara juDEţul ialoMiţa
anul acesta întreaga suprafaţă destinată culturii de rapiţă este ocupată de hibridul 
pr46W14, producţia estimată fiind de peste 4.000 kg/ha. o să cultivăm hibrizii de 
rapiţă marca pioneer în continuare pentru că ne oferă numai surprize plăcute.

ghEorghE raDulEa - Sa triticuM SEbEş / SEbEş juDEţul alba
cultiv rapiţă de 8 ani şi în urmă cu 5 ani am început să cultiv hibrizii pioneer. În toamna 
2013 am însămânţat jumătate din suprafaţa de rapiţă cu hibridul pt200cl de la pioneer 
cu ajutorul căruia am reuşit un control foarte bun al buruienilor datorită toleranţei la 
erbicidul cleranda®, care a controlat foarte bine buruienile dicotiledonate.
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ii MoSEScu DobrE / lanurilE juDEţul brăila
cultiv hibrizii de rapiţă pioneer încă de la începutul comercializării lor în românia. am avut în cultură de-a lungul 
timpului hibrizi precum W10, W35, d03, anul trecut pr46W14, iar anul acesta pr44W29. am optat întotdeauna 
pentru hibrizii noi pe care compania pioneer îi pune în piaţă deoarece am convingerea că aceştia aduc un plus 
de valoare productivă faţă de cei consacraţi (menţionez că şi aceştia sunt de asemeni foarte buni). până în 
prezent mă declar foarte mulţumit de cum se prezintă în cultură hibridul pr44W29, urmând să-l cultiv şi pe viitor.

ii alDEa roMică / florica juDEţul buzău
anul trecut am cultivat pentru prima dată hibrizi de rapiţă pioneer, un hibrid din grupa maximus 
pr45d03, dar şi unul cu talie normală pr46W14 pe o suprafaţă de 130 ha. ambii hibrizi au beneficiat de 
tehnologii corespunzătoare. Hibridul maXimus® pr45d03 m-a uimit cu evoluţia lui în vegetaţie datorită 
faptului că este un hibrid cu o ramificaţie şi un număr de silicve foarte mare, iar talia sa pitică îmi oferă 
posibilitatea să pot face tratamentele necesare. sunt plăcut impresionat de hibrizii de rapiţă pioneer.

bogDan brait şi EliSabEta tarlEa - Sc axEla conSulting Srl / MocrEa juDEţul araD
unitatea noastră lucrează 600 ha. anul acesta am cultivat 70 ha de rapiţă doar cu 
hibridul pX100cl de la compania pioneer. cultura a trecut bine peste iarnă, arată foarte 
bine, ceea ce ne dă speranţa că vom obţine o producţie foarte bună. dacă totul va fi 
bine până în momentul recoltării, ne aşteptăm la o producţie de 3.500 - 4.000 kg/ha.
o să cultivăm în continuare hibrizi de rapiţă de la compania pioneer.

cătălin bârlăDEanu - agriMat Matca Sa / Matca juDEţul galaţi
pot spune că la agrimat suntem fani ai dupont pioneer. Încercăm ca în fiecare an să avem circa
700-800 ha. din punctul nostru de vedere, momentul critic pentru cultura rapiţei este în toamnă, când 
regimul pluviometric deficitar poate afecta producţia. În acest an, suprafaţa de rapiţă este ocupată în 
totalitate cu hibrizi pioneer convenţionali şi maXimus®, de care sunt foarte încântat. recomandăm cu 
toată căldura hibrizii dupont pioneer de rapiţă pentru productivitatea lor de excepţie.

MircEa pEtroMan - Sc agroSaMi Srl / Săcălaz juDEţul tiMiş
cultivăm hibrizii de rapiţă pioneer încă de la apariţia lor pe piaţă. anul acesta am cultivat hibridul din 
grupa maXimus® pr44d06 pe o suprafaţă de 200 ha şi am fost foarte mulţumit de evoluţia sa în vegetaţie, 
având o răsărire uniformă, moderată şi fără tendinţe de alungire la intrarea în iarnă, ceea ce îi conferă 
o rezistenţă excelentă la iernare. În această primăvară, lanurile arată excelent şi avem aşteptări mari de 
producţie. sunt plăcut impresionat de hibridul pr44d06 şi cu siguranţă îl voi folosi şi în anii următori.

opinii ale Fermierilor

ştEfan DobrE - Sc coMtib Srl / lEhliu gară juDEţul călăraşi
cultivăm de foarte mulţi ani hibrizii pioneer şi sunt foarte mulţumit de producţiile 
obţinute. pe o suprafaţă de 80 ha am semănat hibridul de rapiţă pr44d06 pe care 
l-am avut anul trecut în cultură şi a dat o producţie foarte bună şi anul acesta 
promite la fel. alegem în continuare cu încredere hibrizii pioneer.
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ion Mata - Sc lanMiD Srl / frEcăţEi juDEţul tulcEa
am cultivat anul acesta la recomandarea specialiştilor pioneer hibridul de rapiţă pr44W29, 
la terasă pe o suprafaţă de 110 ha aplicând o tehnologie ecologică. am fost plăcut surprins 
să văd cât de bine răspunde la această tehnologie şi cât de bine a făcut faţă condiţiilor din  
primăvara aceasta capricioasă cu temperaturi foarte scăzute. mă declar mulţumit până la 
această oră şi la cât de bine arată, am curaj să sper la producţii foarte bune.

Dan băicoianu - Sc afiliu tranS Srl / aMaru juDEţul buzău
de-a lungul colaborării cu firma pioneer am constatat genetica de cea mai bună calitate. an de an 
cultivăm hibrizi de rapiţă pe o suprafaţă de peste 700 de ha mizând pe hibrizii pioneer pr46W14, 
pr44W29, dar şi cei din grupa maXimus® la care am obţinut producţii foarte bune în anul 2013. iar în 
anul 2014 estimăm pe majoritatea solelor producţii foarte bune în ciuda diferenţelor de temperatură 
dintre zi-noapte care au fost. În continuare o să mizăm pe performanţa hibrizilor pioneer.

Mihai buDai - Sc roMina agro iMpEx Srl / DioSig juDEţul bihor
În toamna anului 2013 am înfiinţat aproape 200 de hectare de rapiţă cu hibridul pt200cl. 
am ales acest hibrid datorită rezultatelor remarcabile din loturile demonstrative şi posibilitatea 
cultivării în sole unde îmburuienarea excesivă poate pune probleme în cultura de rapiţă. anul 
acesta cele mai mari speranţe le avem în genetica pioneer, iar pentru a obţine rezultate deosebite, 
vă recomand ca şi în fermele dumneavoastră să se regăsească hibrizii de rapiţă pioneer.

SanDu MoDoran - Sc nEWprESt Srl / chichinEţu juDEţul brăila
participând la un field-day la rapiţă organizat de pioneer în 2013, unde au fost prezentaţi toţi hibrizii de rapiţă 
din portofoliul companiei, mi-a atras atenţia hibridul pt200cl, plantele arătând un excepţional caracter 
productiv dar şi prin faptul că se pretează la erbicidarea cu cleranda®. prin urmare am decis ca în toamnă să îl 
cultiv pe o suprafaţă de 60 de ha şi pot să spun în momentul de faţă că sunt foarte mulţumit de alegerea făcută. 
cu siguranţă voi cultiva în continuare hibrizi de rapiţă pioneer întrucât aceştia m-au mulţumit de fiecare dată.

gEorgE iliE - Sc longin Srl / şErbănEşti juDEţul olt
având o afinitate pentru genetica pioneer, de ani de zile cultivăm cu satisfacţie hibrizii din această 
gamă. În cultura comercială la rapiţă, anul acesta avem 2 hibrizi: pt200cl şi pr44W29 pe o suprafaţă 
de 200 ha de la care avem aşteptări foarte mari. cu o evoluţie foarte bună, începând de la răsărire şi 
cu o tehnologie intensiv aplicată, hibridul pr44W29 se comportă excepţional, cu o ramificaţie bogată, 
preconizând o producţie de aprox. 4.000 kg/ha. recomandăm fără rezerve hibrizii pioneer.

alin MihalachE - Sc agriMonDo Srl / hoDoni juDEţul tiMiş
cunosc şi cultiv hibrizii pioneer de peste 20 de ani şi am obţinut rezultate excelente la 
porumb şi floarea soarelui. este primul an în care am în cultură şi hibridul de rapiţă pr44W29 
la care am observat până în acest moment o răsărire şi o creştere rapidă în toamnă, rezistenţă 
la iernare, o pornire în vegetaţie timpurie şi uniformă în primăvară, un număr mare de 
inflorescenţe, respectiv silicve. sunt convins că şi rezultatele de producţie vor fi foarte bune.
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nicolaE coStinEScu - Sc vicoSt Srl / juDEţul argEş
societatea pe care o administrez cultivă hibrizi de rapiţă pioneer de când am înfiinţat ferma. 
pioneer înseamnă calitate şi genetică excepţională la toate culturile. anul acesta am semănat  
hibridul pr46W14, definit în primul rând prin vigoarea rapidă în primele stadii de vegetaţie şi 
prin toleranţa foarte bună la secetă şi arşiţă şi am speranţa de a recolta o producţie de peste 
3.000 kg la hectar.

aurEl DorEl zbucEa - Sc frăţia 92 Srl / lancrăM juDEţul alba
pentru sezonul 2013-2014 la cultura de rapiţă de toamnă, am ales hibridul pr46W14, care până la 
ora actuală se prezintă foarte bine în cultură. deşi am semănat după 10 septembrie, cultura a avut 
o răsărire şi o dezvoltare foarte bună, astfel că a ajuns până la 10-12 frunze la intrarea în iarnă. În 
momentul de faţă, cultura prezintă o înflorire uniformă şi o vigoare deosebită, ca urmare ne declarăm 
mulţumiţi de alegerea hibridului pr46W14 şi preconizăm producţii mari pentru cultura de rapiţă.

ioSif ţicra - Sc agrolEg Sa / SiliStraru juDEţul brăila
an de an cultivăm hibrizi de rapiţă pioneer, atât hibrizii maXimus®, cât şi hibrizii cu talie 
normală. În timp, am obţinut cele mai bune producţii de la hibrizii pioneer de rapiţă, timpurii şi 
semitimpurii, pentru că am reuşit să eşalonăm o recoltare fără pierderi, între recoltarea orzului 
şi grâului, sau chiar, în unii ani, simultan cu orzul. anul acesta, cel mai bine se prezintă în acest 
moment hibridul pr44W29, de la care aşteptăm o producţie în jur de 4 tone/ha boabe stas.

Sgaibă conStantin - Sc Sic pan Srl / riSipiţi juDEţul Dolj
tehnologia performantă a hibrizilor este evidenţiată în anii agricoli dificili. cultivând hibrizi cu cele 
mai înalte standard tehnologice precum W14 şi W29, am obţinut producţii deosebite, chiar dacă 
seceta din toamnă şi gerurile din primăvară şi-au pus amprenta asupra culturii de rapiţă. Hibrizii de 
rapiţă marca pioneer ne-au oferit satisfacţii atât din punct de vedere al producţiei, cât şi al stabilităţii 
şi îi recomand cu încredere tuturor fermierilor care vor să facă agricultură de performantă.

Dan tulin - Sc Dan cErEal Srl / bălăcEanu juDEţul buzău
Întotdeauna am mizat pe genetica de cea mai bună calitate şi de aceea în anul agricol
2013-2014 am semănat hibridul pr46W14. am organizat şi un lot demo ca să mă pot decide 
în alegerea unui hibrid din grupa maXimus® pentru anul agricol care urmează. pentru anul 
2014 am mizat foarte mult pe hibridul pr46W14 care promite mai mult ca oricând realizarea 
unor producţii foarte bune. recomand cu încredere genetica rapiţei pioneer.

ghEorghE tirpE - Sc patrol SErvicE Srl / biharia juDEţul bihor
datorită încrederii pe care genetica pioneer ne-a câştigat-o ani la rândul, anul acesta 
avem în cultură peste 250 ha cu hibridul pt200cl. până în acest moment, cultura se 
comportă conform aşteptărilor, aşadar sperăm ca şi promisiunea legată de randament să 
se îndeplinească. sunt ferm convins că vom avea producţii remarcabile, iar anul viitor cu 
siguranţă vom cultiva acest hibrid pe o suprafaţă mult mai mare.
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lucian luca - Sc luca vEtErinarul Srl / tinca juDEţul bihor
anul acesta avem peste 50 hectare de rapiţă în cultură, mergând cu încredere pe toată 
suprafaţa cu hibrizii pr44d06 şi pr46W14. cultivăm hibrizii maXimus® de la pioneer pentru 
că sunt stabili şi aduc producţii bune şi profit, iar anul acesta pr46W14 promite mai mult ca 
oricând realizarea unei producţii foarte bune. modul în care arată cultura de rapiţă acum ne 
îndreptăţeşte să sperăm la o producţie foarte bună şi anul acesta.

raDu jolţa - Sc vEStagrar Srl / Marghita juDEţul Satu MarE
pe baza rezultatelor obţinute an de an, atât în loturile demonstrative cât şi în cele comerciale, 
în acest an am însămânţat 150 ha cu hibrizii pr46W14 şi pt200cl. aceştia au o rezistenţă 
foarte bună la iernare, o înrădăcinare puternică şi o ramificare foarte bine dezvoltată. sunt 
foarte mulţumit de cum se prezintă aceşti doi hibrizi în acest moment. pentru a obţine 
rezultate garantate, recomand cu încredere hibrizii de rapiţă ai companiei pioneer.

nicolaiE chElaru - Sc agricola intErnaţional Srl / brEbEni juDEţul olt
la rapiţă folosim anual hibrizi pioneer pentru că avem certitudinea unor recolte sigure şi eficiente. 
anul acesta am ales să cultivăm pr44W29. urmărind evoluţia hibridului în toate fazele de până 
acum şi aşa cum ne aşteptam, se prezintă remarcabil, estimând o producţie de peste 3.200 kg/ha. 
Hibrizii de rapiţă marca pioneer ne-au oferit satisfacţii, atât din punct de vedere al producţiei cât şi al 
stabilităţii şi îi recomand cu încredere tuturor fermierilor care vor să facă agricultură de performanţă.

EugEn pEtrEScu - ScDa caracal / caracal juDEţul tElEorMan
anual organizăm loturi demonstrative şi de testare cu hibrizi de rapiţă din portofoliul pioneer. În 
urma rezultatelor înregistrate am introdus în cultură 2 hibrizi pr46W14 şi pr44W29. dintre aceştia 
s-a remarcat pr46W14, un hibrid cu o bună stabilitate chiar şi în perioadele dificile din punct de 
vedere al umidităţii. În acest an am urmărit în loturile de testare hibridul pt200cl care a avut o 
evoluţie foarte bună pe parcursul perioadei de vegetaţie şi pe care îl vom introduce în cultură.

conStantin prEDa - Sc tEhnoproD 2000 Srl / Dragoş voDă juDEţul călăraşi
cultivăm rapiţă în general pe o suprafaţă de 350 ha, din care hibrizii pioneer în 
procent de 60%. printre aceştia, pr45d03 ocupă un loc important, de neschimbat.
Îl menţinem în cultură datorită producţiilor constante an de an, ramificării foarte 
bune, taliei reduse, ceea ce uşurează recoltatul. producţiile realizate au fost în jur
de 3.400-3.800 kg/ha.

opinii ale Fermierilor

ion DEDu - Sc cErEaliS aliancE Srl / poşta câlnău juDEţul buzău
pentru a putea identifica hibridul potrivit atât din punct de vedere al zonei cât şi al 
productivităţii, realizăm în fiecare an loturi demonstrative de rapiţă. anul acesta m-a 
impresionat, dintre toţii hibrizii de rapiţă ai mai multor companii, hibridul pr44W29, prin 
numărul mare de ramificaţii, încărcătura mare de silicve şi tulpina viguroasă. dacă condiţiile 
meteo la momentul recoltatului vor fi prielnice, preconizez o producţie de peste 3.700 kg/ha.
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vaSilE iacob - tcE 3 brazi / zănEşti juDEţul nEaMţ
anual cultivăm peste 700 ha cu hibrizi de rapiţă pioneer. Hibrizii folosiţi pr44d06, 
pr46W14, pr46W20 şi pr44W29 mi-au reconfirmat că reprezintă cea mai bună şi 
mai sigură variantă de cultură. aceştia se remarcă prin rezistenţă şi adaptabilitatea 
la condiţiile vitrege din iarnă precum şi la îngheţurile târzii de primăvară din zona 
judeţului neamţ. au o vigoare şi viteză de creştere deosebită. prezintă toleranţă 
foarte bună la secetă, arşiţă şi scuturare. chiar dacă înălţimea plantelor este mare, în 
condiţii normale au o bună rezistenţă la cădere. performanţele genetice ale hibrizilor 
pioneer duc la obţinerea unor producţii mari şi sigure de seminţe de rapiţă.

StElică grEcu - Sc grEcgEo Srl / ciocilE juDEţul brăila
În ultimii ani pot spune că am folosit în proporţie de 100% hibrizi de porumb, floarea soarelui şi rapiţă 
pioneer. anul acesta am în cultură pe 100 de ha hibrizii pr46W14 şi pr44W29. Hibridul pr46W14 îl cultiv 
pentru al patrulea an consecutiv şi cu siguranţă îl voi cultiva şi în viitor deoarece este un hibrid care 
m-a mulţumit de fiecare dată, indiferent de condiţiile climatice bune sau mai puţin bune pe care le-a 
întâmpinat. În unii ani am fost nevoiţi să semănăm datorită lipsei precipitaţiilor în afara epocii optime 
însă hibridul ne-a ajutat, reuşind să recupereze vegetativ şi să intre în iarnă bine pregătit. de asemenea 
am întâmpinat situaţii dificile în momentul recoltării, însă pot spune că din nou hibridul ne-a ajutat. ca şi 
până acum şi pe viitor voi rămâne consecvent în alegerea hibrizior şi cu siguranţă aceştia vor fi pioneer.

ionuţ DrugEa - Sc agroMEc SMEEni Srl / SMEEni juDEţul buzău
de-a lungul anilor am avut în cultură numai hibrizi de rapiţă pioneer. În anul agricol 2013-2014 
avem în cultură peste 300 ha de rapiţă din grupa maXimus®: pr45d05, pr44d06 şi pr45d03. 
Hibrizii de rapiţă pioneer s-au remarcat printr-o vigoare puternică în toamnă, rezistenţă la 
iernare, foarte bună înflorire şi fructificare destul de bună în primăvară. estimăm producţii 
destul de bune şi garantăm genetica hibrizilor marca pioneer.

nicu bogDan - Sc bogDanic agroSErv Srl / tuDor vlaDiMirEScu juDEţul brăila
În ultimii 2 ani am scos rapiţa din asolament datorită lipsei precipitaţiilor la momentul semănatului. În 
toamna lui 2013 am decis să înfiinţez 40 ha de rapiţă, hibridul ales fiind pr46W14 al firmei pioneer. cu 
toate că am semănat după 20 septembrie, hibridul a intrat foarte bine pregătit în iarnă. la momentul 
actual arată excepţional, numărul de ramificaţii şi încărcătura de silicve pe plantă promiţând o producţie 
foarte bună. pe viitor cu siguranţă prima opţiune în alegerea hibrizilor de rapiţă va fi pr46W14, un hibrid 
care m-a convins din prima încercare.

DioniSiE nagY - Sc SpEranţa El Srl / blaj juDEţul alba
În toamnă am semănat 140 ha rapiţă din care 120 ha sunt cu hibrizi de la pioneer. Hibrizii folosiţi 
în acest an sunt pr44W29 şi pr44d06. este primul an în care am semănat hibrizi maXimus® şi 
sunt încântat de rezultatele obţinute până acum. am reuşit să semănăm hibrizii în prima parte 
a lunii septembrie, au avut o evoluţie excelentă, o răsărire uniformă, au trecut cu bine peste 
diferenţele mari de temperatură din această primăvară. am reuşit să fac toate tratamentele care 
au fost necesare, astfel încât mă aştept la o producţie de cel putin 3.500 kg.

opinii ale Fermierilor
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viorica chiţă - Sa troianu / troianu juDEţul tElEorMan
anul acesta am cultivat hibrizii de rapiţă pr64W14 şi pr64W29 pe o suprafaţă 
de 230 ha unde prognozez o producţie de 3.700-4.000 kg/ha. deşi condiţiile din 
perioada semănatului au fost extreme de dificile, aceşti hibrizii au avut o dezvoltare 
remarcabilă cu o creştere foarte rapidă în toamnă, prezentând un sistem radicular 
foarte bine dezvoltat. la această dată am determinat un număr de 10-11 ramificaţii 
pe plantă ceea ce mă îndreptăţeşte să sper la o producţie foarte bună şi de aceea
recomand cu încredere aceste produse şi altor fermieri.

ciprian popa - Sc fErMaliMEnt Srl / cazaşu juDEţul brăila
În toamna anului 2013, mulţi dintre colegii şi vecinii fermieri, considerau că decizia 
mea de a cultiva aproximativ 25% din suprafaţa fermei cu rapiţă, este un risc imens, 
dar investiţia mea în tehnologie s-a concretizat într-o cultură de rapiţă care promite 
o producţie de boabe de circa 4 tone/ha. m-am convins că rapiţa este probabil 
cea mai tehnică cultură după ce am vizitat centrul de excelenţă dupont pioneer 
din insula mare a brăilei şi am văzut ce performanţe se obţin acolo, performanţe 
datorate investiţiilor în tehnologie.

ion nEacşu / SiliştEa juDEţul brăila
În iarna 2011-2012 am pierdut cultura de rapiţă, datorită gerului şi consideram cultivarea 
rapiţei un risc. dar discuţiile cu specialiştii pioneer m-au convins. am fost cucerit de 
tehnologia clearfield® la rapiţă şi de hibridul pt200cl, iar acum am o cultură deosebită 
care promite o producţie de 4.000 kg/ha. am acordat o atenţie deosebită fiecărei verigi 
tehnologice, cu accent pe fertilizare şi protecţie, dar în plus, eu le dăruiesc culturilor 
mele, mult suflet.. şi sunt răsplătit cu producţiile obţinute.

aDrian havrici - Sc baltazar Srl / MolDovEni juDEţul nEaMţ
În 2013 am cultivat cu rapiţă pioneer peste 100 ha din totalul de 125 ha. am folosit hibridul pt200cl 

conversia unui hibrid mai vechi pe care l-am folosit în ceilalţi ani. am apreciat rezistenţa plantelor la 
condiţiile din iarnă precum şi viteza de creştere în primăvară. sunt foarte mulţumit de faptul că planta 
are ramificaţii ce pornesc de la baza pământului. deşi înălţimea plantelor este mare, plantele nu au 
căzut chiar şi în condiţii de ploaie şi vânt puternic. pe toată suprafaţa cultivată cu rapiţă am folosit 
tehnologia cu minim de lucrări agricole şi plantele arată foarte bine şi promit o producţie mare.

nicolaE popEScu - Sc iMpact Srl / Slobozia juDEţul ialoMiţa
cultiv de 4 ani hibrizii maXimus® şi i-am cultivat în structura cu hibrizi de la compania concurentă. 
În anul 2013 am constatat cu plăcere o diferenţă de aproximativ 800 kg/ha la hibridul pr45d03. deşi 
lanul cu hibridul celeilalte companii arăta foarte bine şi consideram că puteam obţine o producţie 
de peste 4 tone/ha, am constatat că producţia s-a limitat la 3.600 kg/ha. am trecut într-o solă peste 
drum, cultivată cu hibridul pr45d03 şi am constatat o producţie de peste 4.400 kg/ha, deşi talia şi 
aspectul lanului nu ne asigurau că vom obţine o producţie mai bună decât în lanul precedent. ca 
urmare, am hotărât ca anul acesta să cultiv numai hibrizi pioneer maXimus®, astfel încât jumătate din 
suprafaţa de 220 ha am semănat-o cu hibridul pr44d06, la recomandarea promotorului companiei. 
suntem foarte curioşi şi aşteptăm cu nerăbdare recoltatul. lanurile arată foarte bine, credem că vom 
obţine o producţie mai mare decât anul trecut şi sperăm să avem o eficienţă economică anul acesta.
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Mihai SoloMEi - Sc agricoSt Srl / inSula MarE a brăilEi juDEţul brăila
rapiţa este cultura al cărui randament pe unitatea de suprafaţă a cunoscut, de-a 
lungul anilor, o creştere spectaculoasă, iar noi, în insula mare a brăilei, avem rezultate 
deosebite, în acest sens. mulţi dintre cei care ne vizitează culturile, ne roagă să le 
dezvăluim secretele rapiţei... noi nu avem secrete... sau, mai bine spus, secretul este 
faptul că noi, am adaptat întreaga tehnologie la condiţiile pedo-climatice, specifice 
din balta brăilei. adaptarea a vizat toate verigile tehnologice, începând de la tipul 
de lucrări ale solului, continuând cu alegerea  soiurilor şi hibrizilor cultivaţi, apoi cu 
nivelul fertilizării, tratamentele aplicate cu erbicide, fungicide, insecticide, regulatori de 
creştere etc. cultivăm în mare parte, hibrizii dupont pioneer şi suntem foarte mulţumiţi 
de calitatea şi productivitatea lor. anul acesta am remarcat, în mod special, hibridul 
pr45d05, hibrid maXimus®, care are o dezvoltare, vigoare şi ramificare deosebită.

coStinEl jErcăianu / Movila MirESii juDEţul brăila
exploatez în jur de 350 ha, iar culturile de primăvară pe care le înfiinţez sunt în proporţie 
de peste 90% hibrizi de porumb şi floarea soarelui pioneer. cultura de rapiţă, prin 
rentabilitatea ei, mă încurajează să o cultiv an de an, uneori cu rezultate bune alteori cu 
rezultate mai puţin bune datorate condiţiilor climatice mai puţin favorabile. În toamna 
anului trecut am semănat un lot demonstrativ de rapiţă pioneer tocmai pentru a-mi 
putea alege pe viitor hibridul care se comportă cel mai bine în zona unde îmi desfăşor 
eu activitatea. În vegetaţie mi-a atras atenţia hibridul semipitic pr45d05 prin capacitatea 
mare de ramificare a acestuia, dar şi hibrizii convenţionali pr46W14 şi pr44W29, pe care 
îi voi urmări cu atenţie în momentul recoltării. pentru mine hibrizii companiei pioneer 
reprezintă standardul în ceea ce priveşte producţia de porumb, floarea soarelui şi rapiţă 
în românia, prin urmare voi continua să-i cultiv cu încredere în viitor.

criStEl urSE - Sc bivanicri Srl / chichinEţu juDEţul brăila
cultiv hibrizii de rapiţă pioneer încă de când acestia au intrat pe piaţa din românia. 
cu timpul am dezvoltat o pasiune pentru hibrizii din gama maXimus®, datorită 
avantajelor pe care aceştia îi prezintă în comparaţie cu hibrizii convenţionali şi aici 
mă refer în primul rând la posibilitatea de a-i semăna mai devreme, fără a exista 
riscul emiterii tijei florale în toamnă precum şi a posibilităţii efectuării tratamentelor 
fitosanitare pe întreaga perioadă de vegetaţie, tocmai datorită înălţimii reduse a 
acestora. anul acesta, pe lângă hibrizii deja cunoscuţi pr45d03 şi pr44d06 am 
semănat şi hibridul pX100cl rezistent la erbicidul cleranda®, erbicid pe care l-am 
aplicat în toamnă şi de care mă declar mulţumit întrucât a lucrat foarte bine pe 
buruieni, cultura fiind foarte curată. Şi pe viitor voi continua să cultiv hibrizi de 
rapiţă pioneer întrucât aceştia mi-au câştigat pe deplin încrederea.
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ZONA I

ZONA X
ZONA IV

ZONA V

ZONA II

nuME funcţiE nr. tElEfon E-Mail

viorEl Drăguşin
DirEctor vânzări zona i
ialomiţa, călăraŞi

0746 230 344 viorel.dragusin@pioneer.com

daniel omet promotor călăraşi 0755 099 209

ŞteFan ŞteFan promotor ialomiţa 0745 300 741

aleX răducanu promotor călăraşi 0764 763 434

iuliana prepeliţă promotor ialomiţa 0745 696 438

bogDan huştiu
DirEctor vânzări zona ii
brăila, galaţi, vrancea, buzău

0742 955 479 bogdan.hustiu@pioneer.com

georgian barbu promotor buzău 0746 590 494

cosmin ciobotaru promotor brăila
0729 095 177
0755 123 362

manuela dumitru promotor brăila 0728 078 976

alina vasilacHe promotor galaţi 0746 473 127

aleXandru bălaŞu promotor buzău, vrancea 0767 853 928

ŞteFan munteanu promotor galaţi, vrancea 0768 043 814

liliana ciulu
DirEctor vânzări zona iv
teleorman, argeŞ, giurgiu, ilFov, praHova, dâmboviţa

0746 204 477 liliana.ciulu@pioneer.com

cosmin băcanu promotor teleorman 0741 111 448

cosmin cioboată promotor argeş, olt 0745 352 671

miHai cojocaru promotor teleorman 0762 694 609

lucian călin promotor teleorman, giurgiu, ilfov, prahova 0766 302 851

liviu olaru
DirEctor vânzări zona v
olt, dolj, meHedinţi, gorj, vâlcea

0741 272 138 liviu.olaru@pioneer.com

mădălina cÎrstea promotor dolj 0740 381 372

daniel pătrulescu promotor olt 0724 294 000

cătălin mitrică promotor olt 0724 070 073

miHai iustin iacob promotor dolj, gorj 0768 489 507

ilie croitoru promotor gorj, mehedinţi, dolj 0755 031 699

criStian ivaşcu
DirEctor vânzări zona x
constanţa, tulcea

0751 277 993 cristian.ivascu@pioneer.com

tudoriţa prodan promotor tulcea 0748 858 809

gHeorgHe sburlan promotor constanţa 0743 648 226

specialiŞtii ecHipei pioneer
jEan ionEScu
DirEctor vânzări roMânia SuD
zonele: 1, 2, 4, 5, 10
mobil: 0740 111 034
e-mail: jean.ionescu@pioneer.com

chavDar DochEv
DirEctor opEraţiuni roMânia
telefon: 021 303 53 02; Fax: 021 303 53 01
e-mail: chavdar.dochev@pioneer.com

Maria cîrjă
DirEctor MarKEting
telefon: 021 303 53 07; mobil: 0746 228 902
e-mail: maria.cirja@pioneer.com

valEntin Mihai
DirEctor tEhnic
telefon: 021 303 53 50; mobil: 0747 253 564
e-mail: valentin.mihai@pioneer.com
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ZONA VI

ZONA III

ZONA VII

ZONA IX

ZONA VIII

specialiŞtii ecHipei pioneer
MăDălina tatu
aSiStEnt MarKEting
mobil: 0746 123 920
e-mail: madalina.tatu@pioneer.com

criStina rapcEa
aSiStEnt MarKEting
telefon: 021 303 53 52
e-mail: cristina.rapcea@pioneer.com

gEorgE buliE
analiSt MarKEting
mobil: 0751 277 303
e-mail: george.bulie@pioneer.com

SEvaStian proca
DirEctor vânzări roMânia norD

zonele: 3, 6, 7, 8, 9
mobil: 0742 017 977

e-mail: sevastian.proca@pioneer.com

nuME funcţiE nr. tElEfon E-Mail

ioan nEştian
DirEctor vânzări zona iii
iaŞi, bacău, suceava, vaslui, botoŞani, neamţ

0745 625 674 ioan.nestian@pioneer.com

miHaela buruiană promotor iaşi 0732 161 171
vlăduţ Honceriu promotor botoşani, suceava 0749 289 878
ionel măgureanu promotor neamţ 0740 219 417
elvis lupu promotor iaşi, neamţ 0758 925 283
nicoleta lupŞa promotor bacău 0743 030 503
ŞteFan picioroagă promotor vaslui 0743 035 090

MiKY babuşcov
DirEctor vânzări zona vi
arad, timiŞ, caraŞ severin, Hunedoara

0742 258 878 miky.babuscov@pioneer.com

răzvan roŞu promotor timiş, Hunedoara 0754 081 153
casian perţe promotor timiş 0746 036 977
sebastian gorgan promotor timis 0726 314 597
andrei zemora promotor timiş 0745 651 994
oniŞor alda promotor arad 0748 401 092
răzvan KotHai promotor arad 0744 968 276
alin negrei promotor arad 0747 425 803
mariana samoilă promotor timiş 0723 054 046
silvia tosca promotor timiş 0724 476 163
alin lazăr promotor timiş, caraş severin 0723 466 084

criStian DEliu
DirEctor vânzări zona vii
mureŞ, bistriţa, HargHita, covasna

0742 258 879 cristian.deliu@pioneer.com

Florin mureŞan promotor mureş, bistriţa 0732 164 321
zoltan meszaros promotor Harghita, covasna 0744 644 408

florian bonchiş
DirEctor vânzări zona viii
biHor, satu mare, maramureŞ, sălaj

0745 122 989 florian.bonchis@pioneer.com

paul tirpe promotor bihor 0745 119 239
mircea borota promotor satu mare 0743 165 552
cristian suciu promotor satu mare, bihor 0765 384 872
emil goia promotor maramureş, sălaj 0751 101 211
Florin aciu promotor satu mare, bihor 0748 539 958
irma abraHam promotor bihor 0755 408 739

Dorin burciu
DirEctor vânzări zona ix
alba, cluj, sibiu, braŞov

0751 010 487 dorin.burciu@pioneer.com

liliana irimie promotor sibiu 0746 085 606
rusu delia oltea promotor alba 0756 038 719
tudor iosiF Florea promotor cluj 0740 076 490
ovidiu iuliu martin promotor alba 0744 607 638 



Dragi fermieri,
vă rugăm să ne contactaţi cu încredere! este o plăcere pentru echipa noastră să vă răspundă la întrebări. vă împărtăşim cu 
drag experienţa noastră şi aşteptăm opiniile şi ideile dumneavoastră!

pionEEr hi-brED roMânia Srl
dn 2, Km. 19.7, comuna găneasa, sat Şindriliţa, judeţul ilfov

tel.: 021/303.53.00, Fax: 021/303.53.01
www.pioneer.com/romania

logo-ul oval dupont este o marcă înregistrată dupont. ®, tm, sm, marcă comercială şi marcă de servicii pioneer. © 2014 pHii.

aştEptaţi ploaia?
avEţi o SoluţiE!!!

pioneer vă recomandă gama
de hibrizi de rapiţă pentru
semănatul întârziat.

• Creştere vegetativă rapidă în toamnă.

• Asimilare rapidă a zaharurilor în
 sucul celular.

• În concluzie: o pregătire mai bună
 pentru iernare.
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