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STIMATE FERMIER,
DuPont Pioneer oferă anul acesta un portofoliu de 
hibrizi extrem de bine adaptați la condițiile din 
România. Hibrizii din categoria premium - PT234 și 
PT225 reprezintă vârful de performanță productivă 
datorită pachetului de caractere agronomice 
avansate (toleranță la secetă și arșiță, rezistență 
la iernare, toleranță la boli, randamente sporite 
în utilizarea elementelor nutritive), iar hibrizii 
rustici precum PR46W14 și PT200CL prezintă 
adaptabilitate foarte bună la condiții de cultură 
medii.

În acest sezon vă puteți mări suprafețele cultivate 
cu rapiță, deoarece vă punem la dispoziție doi 
hibrizi noi PT264 și PT271. PT264 înglobează 
toate avantajele genetice de care are nevoie un 
hibrid de rapiță: adaptabilitate în toate condițiile 
de cultură din țara noastră, o stabilitate excelentă, 
maturitate care îi asigură un echilibru excepțional 
de la semănat până la recoltat, toleranță la boli 
și producții greu de depășit. PT271 este un hibrid 
cu caractere agronomice excepționale și toleranță 
îmbunătățită la Sclerotinia. Este o noutate în ceea 
ce privește maturarea uniformă.

Alături de cei mai performanți hibrizi, pentru a 
încuraja fermierul, DuPont Pioneer vă oferă și 
cel mai complex program de protecție al culturii 
de rapiță - CULTIVĂ RAPIȚĂ FĂRĂ PIERDERI - 
program care asigură 100% protecția la secetă, iar 
pierderile financiare sunt „zero“.

De asemenea, pentru a veni în sprijinul partenerilor 
noștri, DuPont Pioneer comercializează saci de 
rapiță la 2.000.000 boabe germinabile (un sac 
este suficient pentru 4 hectare).

Aveți încredere în produsele DuPont Pioneer care 
vă oferă stabilitate, adaptabilitate și siguranța 
unor culturi profitabile!

Cu deosebită considerație,
JEAN IONESCU

2017 este un an de referință pentru cultura de 
rapiță, performanțele productive și suprafețele 
cultivate depășesc istoricul de producție în 
România.

Avantajele culturii de rapiță sunt binecunoscute
în rândul fermierilor:
• cultura care aduce primii bani în fermă
• profitabilitate ridicată
• premergătoare bună pentru cerealele păioase

Este adevărat însă, rapița poate fi etichetată 
și drept o cultură riscantă, din cauza câtorva 
factori climatici, cum ar fi: secetă în perioada 
semănatului, geruri puternice în timpul iernii, 
oscilații mari de temperatură în timpul toamnei 
și timpuriu în primăvară și temperaturi ridicate 
(peste 300 C) în perioada de înflorire și umplere
a boabelor.

Prin parteneriatul pentru performanță pe care vi-l 
propune DuPont Pioneer, se pot reduce în mare 
parte aceste riscuri. Folosind genetica DuPont 
Pioneer și elementele tehnologice sugerate de 
specialiștii noștri, puteți realiza relativ ușor 
producții profitabile de rapiță, chiar și în cazul 
aplicării unor tehnologii cu intrări (input-uri)
medii. Hibrizii DuPont Pioneer oferă plus valoare 
prin rezistența la temperaturi scăzute în timpul 
iernii (genetica OGURA combinată cu genetica
canadiană), toleranță și rezistență deosebită la 
boli și toleranță excepțională la secetă și arșiță 
(mai ales în perioada de înflorire și umplere a 
boabelor), repaus foarte bine definit în toamnă
(nu emite tijă).

Tehnologia recomandată de către DuPont Pioneer 
implică pregătirea patului germinativ imediat după 
recoltarea plantei premergătoare, limitând cât mai 
mult posibil lucrări agresive ale solului (în special 
aratul), semănatul cât mai timpuriu (15-20 August), 
în sol uscat, așteptând ploaia.



HIBRIZII DE RAPIȚĂ CONVENȚIONALI
CORESPUND NECESITĂȚILOR FERMIERULUI

Introducerea hibrizilor de rapiță convenționali Pioneer în cultură poate aduce 
cultivatorilor de rapiță de ulei următoarele avantaje:

 TOLERANȚA LA SCLEROTINIA

 CONȚINUT DE ULEI

 CONȚINUT DE GLUCOZINOLAȚI

 INTERVAL DE SEMĂNAT

 STABILITATE

DENSITATEA RECOMANDATĂ ȘI PERIOADA OPTIMĂ DE SEMĂNAT (semințe/mp)

DATA SEMĂNATULUI

TIMPURIU

20 AUGUST 26 AUGUST 10 SEPTEMBRIE 15 SEPTEMBRIE

SEMITIMPURIU TARDIV

                                                                                        40                        PR44D06                 50

                                      45                  PR44W29                 50

                                      45                      PT234                     50

                                      45                      PT264                     50

                                      45                      PT271                     50

                                      45                      PT225                     50

          50                  PT200CL                 55

Portofoliul Pioneer actual oferă cea mai ridicată toleranță la 
Sclerotinia. Hibrizii PT264, PT271, PT234, PT225 sunt creați 
pentru zonele de cultură unde nu este respectată rotația și oferă 
protecție suplimentară la acest agent patogen, în contextul 
agricol actual din România unde cele mai profitabile culturi sunt 
culturile oleaginoase. Pioneer are cel mai avansat program de 
cercetare în domeniul rezistenței la principalele boli ale rapiței.

Hibrizii noștri convenționali sunt considerați ca având cel mai 
mare procent de ulei de pe piață. În cazul acestei caracteristici, 
PT234, PT264, PT225, PT271, PR44W29 și PT200CL sunt 
produsele de top.

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

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

Hibrizii convenționali Pioneer prezintă o rezistență extraordinară la cădere. În sezoanele problematice, 
produsele noastre au prezentat o stabilitate excelentă față de hibrizii concurenți. Clasificând sistemul 
după această caracteristică foarte importantă, se remarcă PT234, PT264, PT225, PT271, PR44W29 și 
PT200CL.
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PT264 SUPERCAMPION
• Face parte din noua generație de hibrizi extrem
 de productivi.
• Stabilitate și adaptabilitate excepționale.
• Toleranță foarte bună la Sclerotinia.
• Excepțională toleranță la secetă și arșiță.
• Dezvoltare rapidă în toamnă, cu o rezistență foarte bună la iernare și o
 deosebită vigurozitate la pornirea în primăvară, înflorit tardiv (evită
 înghețurile târzii).
• Maturare uniformă a silicvelor și o deosebită rezistență la scuturare.
• Ramificare puternică încă de la colet, masă mare de silicve fertile, lăstarii
 dezvoltă uniform, ajungând la maturitate împreună cu tija principală.

Pretabil
și pentru

semănatul
timpuriu.

PRODUCȚIE
EXCELENTĂ

STABILITATE
EXCELENTĂ

CONȚINUT
RIDICAT
DE ULEI

EXCELENTĂ
REZISTENȚĂ

LA BOLI

DESCRIEREA PRODUSULUI
• Maturitate - semitimpurie
• Producție - foarte ridicată
• Conținut de ulei - foarte ridicat
• Înălțimea plantei (cm)* - 160-175
• Conținut de glucozinolați (µmol/gr)* - 12.0-14.0
• Densitatea la semănat b.g./m2 - 50
• Densitatea optimă a plantelor (primăvara)/m2 - 35-45
• Semănat întârziat - da
• Dezvoltarea în toamnă - rapidă
• Regulatori de creștere în toamnă - recomandat doar pentru a îmbunătăți
 rezistența la iernare
• Momentul înfloritului - tardiv
• Pornirea în vegetație primăvara - semitimpurie

DIMOFTE DORIAN
SC DORIAGRO SRL
CAZAȘU - BRĂILA

"Colaborarea noastră cu Pioneer 
a început cu aproape 15 ani în 
urmă. La început am fost doar 

distribuitor de produse Pioneer, 
ulterior am devenit și fermier 

și colaborator la înființarea de 
loturi demonstrative. Studiem în 

permanență hibrizii Pioneer și 
suntem convinși de superioritatea 

noilor game de produse. Noua 
genetică Pioneer la rapiță are 

câteva produse deja consacrate, 
respectiv PT234 și PT225, iar 

pentru viitor l-am remarcat în mod 
deosebit pe PT264, de la care 

așteptăm rezultate de producție 
superioare celor doi."
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PRODUCȚIE
EXCELENTĂ

STABILITATE
EXCELENTĂ

CONȚINUT
RIDICAT
DE ULEI

EXCELENTĂ
REZISTENȚĂ

LA BOLI

PT271 GOLGHETER
Recomandat

pentru semănatul
în perioada optimă

și semănatul
timpuriu.

DESCRIEREA PRODUSULUI
• Maturitate - semitimpurie
• Producție - foarte ridicată
• Conținut de ulei - foarte ridicat
• Înălțimea plantei (cm)* - 160-175
• Conținut de glucozinolați (µmol/gr)* - 11.5-13.0
• Densitatea la semănat b.g./m2 - 50
• Densitatea optimă a plantelor (primăvara)/m2 - 35-45
• Semănat întârziat - nu
• Dezvoltarea în toamnă - rapidă
• Regulatori de creștere în toamnă - recomandat doar pentru a îmbunătăți
 rezistența la iernare
• Momentul înfloritului - semitimpuriu
• Pornirea în vegetație primăvara - semitimpurie, foarte viguros la pornirea
 în vegetație

• Performanțe productive excepționale.
• Demonstrează o stabilitate bună în diferite 
 areale de cultură.
• Toleranță foarte bună la boli în special la Phoma.
• Rezistență foarte bună la iernare, cu o pornire
 vegetativă puternică în primăvară.
• Hibrid intensiv, care răspunde foarte bine tehnologiilor înalte.
• Foarte bună ramificare, masă mare de silicve fertile.
• Foarte bună rezistență la scuturare.
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PT234 CERTITUDINEA SUCCESULUI
Se pretează

și pentru
semănatul
timpuriu.

PRODUCȚIE
EXCELENTĂ

STABILITATE
EXCELENTĂ

CONȚINUT
RIDICAT
DE ULEI

EXCELENTĂ
REZISTENȚĂ

LA BOLI

• Hibrid semitimpuriu, cu performanțe excelente
 de producție.
• Toleranță avansată la boli (Phoma și
 Sclerotinia).
• Rezistență foarte bună la iernare.
• Stabilitate și plasticitate deosebită.
• Maturare uniformă a silicvelor, recoltare fără pierderi.
• Excelentă adaptabilitate în condiții de tehnologie minimă.

DESCRIEREA PRODUSULUI
• Maturitate - semitimpurie
• Producție - foarte ridicată
• Conținut de ulei - foarte ridicat
• Înălțimea plantei (cm)* - 160-175
• Conținut de glucozinolați (µmol/gr)* - 12.0-14.0
• Densitatea la semănat b.g./m2 - 50
• Densitatea optimă a plantelor (primăvara)/m2 - 35-45
• Semănat întârziat - da
• Dezvoltarea în toamnă - rapidă
• Regulatori de creștere în toamnă - recomandat doar pentru a îmbunătăți
 rezistența la iernare
• Momentul înfloritului - semitimpuriu
• Pornirea în vegetație primăvara - semitimpurie

MARA FLORICĂ
SC MARA SRL

BRÂNCENI - TELEORMAN
"Am decis în acest an să înființez 
3.000 ha cu rapiță Pioneer, din 
care 1.500 ha sunt semănate cu 
hibridul PT234. Hibrizii Pioneer 

m-au impresionat în mod deosebit 
datorită caracterelor agronomice 

excepționale. Am remarcat 
hibridul PT234 datorită toleranței 

la temperaturile scăzute care 
au caracterizat această iarnă, a 
ramificării foarte bune, chiar de

la baza plantei, a numărului
mare de silicve, acestea fiind

doar câteva dintre caracterele care 
până acum îl definesc ca fiind un 

hibrid excepțional."

PERFORMANȚE
DE PRODUCȚIE PT234

* rezultate din loturile
  demonstrative Pioneer 2016 Țigănași - IS

5.869 kg/haDiosig - BH
5.600 kg/ha

Târgu Mureș - MS
5.278 kg/ha

Dârvari - MH
4.967 kg/ha

Ianca - BR
5.062 kg/ha

Cișmele - GL
4.300 kg/haSudiți - BZ

4.608 kg/ha

Furculești - TR
4.942 kg/ha

Stâlpu - GR
4.306 kg/haCaracal - OT

5.033 kg/ha

Plosca - DJ
5.527 kg/ha

Cenad - TM
4.369kg/ha

Vinga - AR
4.586 kg/ha

Slobozia - IL
4.521 kg/ha
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PT225 DE NEÎNVINS
• Hibrid semitimpuriu, cu performanțe
 excepționale de producție, recomandat pentru
 tehnologie intensivă.
• Rezistență ridicată la Phoma și rezistență foarte
 bună la iernare.
• Maturare uniformă a silicvelor.
• Dezvoltare rapidă, fără riscul de a emite tijă florală în toamnă.
• Caractere agronomice superioare pentru o recoltare fără pierderi.

DESCRIEREA PRODUSULUI
• Maturitate - semitimpurie
• Producție - foarte ridicată
• Conținut de ulei - foarte ridicat
• Înălțimea plantei (cm)* - 155-170
• Conținut de glucozinolați (µmol/gr)* - 11.5-13.0
• Densitatea la semănat b.g./m2 - 50
• Densitatea optimă a plantelor (primăvara)/m2 - 35-45
• Semănat întârziat - da
• Dezvoltarea în toamnă - rapidă
• Regulatori de creștere în toamnă - recomandat doar pentru a îmbunătăți
 rezistența la iernare
• Momentul înfloritului - semitimpuriu
• Pornirea în vegetație primăvara - semitimpurie, foarte viguros la pornirea
 în vegetație

Recomandat
fermierilor care

 își doresc atingerea 
potențialului maxim

de productivitate.

PRODUCȚIE
EXCELENTĂ

STABILITATE
EXCELENTĂ

CONȚINUT
RIDICAT
DE ULEI

EXCELENTĂ
REZISTENȚĂ

LA BOLI

ICONARU DĂNUȚ FLORIN
SC ULMAGRODAN SRL

ULMU - BRĂILA
"Anul acesta în ferma noastră 

toate culturile arată excepțional. 
Rapița este cultura mea preferată. 

Anul acesta avem 300 hectare 
rapiță, cu hibrizi de la mai multe 

companii. Cea mai mare producție
o aștept de la hibridul companiei 

Pioneer PT225, care arată cel
mai bine. Are o ramificare 

excepțională și o înrădăcinare
pe măsură. Cu siguranță îmi
va oferi o producție de peste 
5.000 kg/hectar. Recomand 
tuturor fermierilor să cultive

PT225 cu încredere."

PERFORMANȚE
DE PRODUCȚIE PT225

* rezultate din loturile
  demonstrative Pioneer 2016 Țigănași - IS

5.605 kg/haDiosig - BH
5.267 kg/ha

Târgu Mureș - MS
5.617 kg/ha

Dârvari - MH
4.788 kg/ha

Ianca - BR
5.138 kg/ha

Cișmele - GL
4.803 kg/ha

Sudiți - BZ
4.422 kg/ha

Roșiori de Vede - TR
4.893 kg/ha

Stâlpu - GR
4.199 kg/ha

Caracal - OT
5.028 kg/ha

Plosca - DJ
4.958 kg/ha

Cenad - TM
4.470 kg/ha

Vinga - AR
4.945 kg/ha

Slobozia - IL
4.429 kg/ha
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PR44W29 UNIVERSAL
Recomandat

și pentru
semănatul
timpuriu.

• Cel mai cultivat hibrid timpuriu Pioneer  în
 Europa.
• Stabilitate și performanțe excelente de producție.
• Rezistență excepțională la Phoma.
• Procent de autofertilitate ridicat.
• Înflorire timpurie, rezistență deosebită la secetă și arșiță.

DESCRIEREA PRODUSULUI
• Maturitate - timpurie
• Producție - foarte ridicată
• Conținut de ulei - ridicat
• Înălțimea plantei (cm)* - 155-160
• Conținut de glucozinolați (µmol/gr)* - 11.0-14.5
• Densitatea la semănat b.g./m2 - 50
• Densitatea optimă a plantelor (primăvara)/m2 - 35-45
• Semănat întârziat - da
• Dezvoltarea în toamnă - rapidă
• Regulatori de creștere în toamnă - recomandat doar pentru a îmbunătăți
 rezistența la iernare
• Momentul înfloritului - semitimpuriu
• Pornirea în vegetație primăvara - semitimpurie

PRODUCȚIE
EXCELENTĂ

STABILITATE
EXCELENTĂ

CONȚINUT
RIDICAT
DE ULEI

EXCELENTĂ
REZISTENȚĂ

LA BOLI

OPREA GEORGE
II OPREA D. GEORGE

MISCHII - DOLJ
"Anul acesta am în cultură

hibridul de rapiță PR44W29 al 
companiei Pioneer. Am ales acest

hibrid deoarece l-am urmărit în 
câmp la alți fermieri învecinați și 

în loturi demonstrative organizate 
de această companie. În toamna 

anului 2016 nu am mai stat pe 
gânduri și l-am achiziționat. 

Cultura arată foarte bine, deci și 
rezultatele de producție ar trebui 
să fie pe măsură. Cu siguranță voi 
continua să cultiv hibrizii acestei 
companii deoarece s-au dovedit 

în fiecare an un partener de 
nădejde."

PERFORMANȚE
DE PRODUCȚIE PR44W29

* rezultate din loturile
  demonstrative Pioneer 2016 Țigănași - IS

5.634 kg/haDiosig - BH
5.323 kg/ha

Târgu Mureș - MS
5.407 kg/ha

Dârvari - MH
4.724 kg/ha

Ianca - BR
4.816 kg/ha

Cișmele - GL
4.959 kg/ha

Furculești - TR
4.926 kg/ha

Stâlpu - GR
4.221 kg/haCaracal - OT

4.828 kg/ha

Plosca - DJ
5.357 kg/ha

Grabaț - TM
4.265 kg/ha

Vinga - AR
4.802 kg/ha

Slobozia - IL
4.543 kg/ha

Sudiți - BZ
4.680 kg/ha
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PRODUCȚIE
EXCELENTĂ

STABILITATE
EXCELENTĂ

TOLERANȚĂ
LA ERBICID

EXCELENTĂ
REZISTENȚĂ

LA BOLI

PT200CL DUBLU AVANTAJ
• Hibrid rustic cu plasticitate ecologică ridicată.
• Toleranță avansată la boli și un potențial
 mare de producție.
• Vigoare foarte bună în toamnă.
• Toleranță foarte bună la secetă și temperaturi scăzute.
• Recomandat pentru solele cu buruieni problemă.

Se recomandă
și pentru

semănatul
întârziat.

DESCRIEREA PRODUSULUI
• Maturitate - semitimpurie
• Producție - ridicată
• Conținut de ulei - foarte ridicat
• Înălțimea plantei (cm)* - 160-170
• Conținut de glucozinolați (µmol/gr)* - 10.5-15.0
• Densitatea la semănat b.g./m2 - 50
• Densitatea optimă a plantelor (primăvara)/m2 - 35-45
• Semănat întârziat - da
• Dezvoltarea în toamnă - foarte rapidă
• Regulatori de creștere în toamnă - recomandat doar pentru a îmbunătăți
 rezistența la iernare
• Momentul înfloritului - timpuriu
• Pornirea în vegetație primăvara - timpurie

RACMAN BIȚĂ
SC RACMAN SRL

HODIVOAIA - GIURGIU
"Anul acesta am înființat peste 

1.000 hectare de rapita, aproape 
în totalitate cu hibridul Pioneer 

PT200CL, la care am obținut 
rezultate extraordinare 3 ani
la rând, sole cu producții de

peste 5.000 kg/hectar. În 
următorul an doresc să cultiv

doar hibridul PT200CL."

PERFORMANȚE
DE PRODUCȚIE PT200CL

* rezultate din loturile
  demonstrative Pioneer 2016 Țigănași - IS

5.696 kg/haDiosig - BH
5.441 kg/ha

Târgu Mureș - MS
5.231 kg/ha

Dârvari - MH
4.789 kg/ha

Ianca - BR
4.434 kg/ha

Cișmele - GL
4.166 kg/ha

Roșiori de Vede - TR
4.946 kg/ha

Stâlpu - GR
4.183 kg/haCaracal - OT

4.565 kg/ha

Plosca - DJ
5.083 kg/ha

Cenad - TM
4.878 kg/ha

Vinga - AR
4.537 kg/ha

Slobozia - IL
4.448 kg/ha

Sudiți - BZ
4.911 kg/ha
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SISTEMUL DE PRODUCȚIE
CLEARFIELD® PENTRU RAPIȚA DE ULEI

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

 DENUMIREA ERBICIDULUI: Cleranda®

 SUBSTANȚA ACTIVĂ:   17.5 g/l Imazamox + 375 g/l Metazaclor

 DOZA DE APLICARE:  1.5 - 2.0 l/ha Cleranda® + 1.0 l/ha Dash® HC

 APLICARE:   Numai pe hibrizii de rapiță de ulei Clearfield® (hibrizii toleranți la
      Imidazoline care au în denumire sufixul CL).
Momentul aplicării depinde de stadiul de vegetație al buruienilor și mai puțin de faza de vegetație a rapiței. 
Momentul cel mai bun de aplicare este când buruienile au 2-3 frunze. Vă rugăm să utilizați întotdeauna 
Cleranda® împreună cu Dash®. Cleranda® poate fi amestecat cu insecticide și regulatori de creștere.
Recomandăm verificarea amestecului înaintea aplicării tratamentului.

CLERANDA® - CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE PENTRU FERMIER
CARACTERISTICI AVANTAJ PENTRU FERMIER

Flexibilitate mare
în aplicare

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

Control foarte bun al
buruienilor dicotiledonate
și graminee

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

Combinație de 2 moduri
de acțiune la sol și foliar

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

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

•  Dezvoltare ideală a plantei tinere de rapiță

Soluție flexibilă după
răsărire (postemergentă)

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

Citiți eticheta produsului și urmați întotdeauna instrucțiunile.
Simbolul unic Clearfield, Cleranda, Dash sunt mărci înregistrate ale BASF. © 2017 BASF. Toate drepturile rezervate.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

Recomandarea tehnologiei Clearfield® pentru combaterea buruienilor în cultura de rapiță

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

Cleranda® 2.0 litri/hectar  +  Dash® HC 1.0 litri/hectar

00 05 10 11 12 14 16 18
ETAPE DE DEZVOLTARE CONFORM SCĂRII BBCH
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 SĂ VEDEM CELE MAI IMPORTANTE SPECII DE BURUIENI:

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

Ori de câte ori cultivăm o cultură de câmp, obiectivul 
nostru principal este de a elimina buruienile 
concurente, chiar în faza de germinare pentru a 
menține umiditatea și substanțele nutritive pentru 
cultura respectivă. În cultura de rapiță se regăsesc 
multe dintre buruienile greu de combătut.

Unele dintre ele sunt o provocare pentru combatere, 
așa cum sunt cele din aceeași familie cu rapița 
(crucifere). Cu ajutorul sistemului Clearfield®, 
fermierii pot combate perfect buruienile cât și cele 
mai frecvente semințe ale acestora care apar în 
culturile de rapiță.

Crucifere tipice în cultura de rapiță. 
Semințele recoltate crează probleme

asupra calității seminței de rapiță.

MUȘTAR SĂLBATIC
(Sinapis arvensis L.)

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

IARBA VÂNTULUI
(Apera spica-venti L. Beauv.)

Buruiană foarte des întâlnită cu potențial 
ridicat de răspândire. După germinarea 

din August poate rezista pe durata iernii.

MUȘEȚEL
(Matricaria inodora L.)

Perioada principală de germinare:
Septembrie - Octombrie. Nedorită în

cultura de câmp.

TURIȚA LIPICIOASĂ
(Galium aparine L.)

Buruiană cruciferă foarte des întâlnită 
în culturile de rapiță. Tehnologiile 

convenționale nu sunt foarte eficiente 
împotriva acesteia.

MUȘTARUL DE CÂMP
(Descurainia sophia L.)

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

tehnologia convențională.

TRAISTA CIOBANULUI
(Capsella bursa-pastoris L. Medic.)

Buruiană cruciferă. Contaminarea 
semințelor de rapiță scade

calitatea semințelor.

RIDICHEA SĂLBATICĂ
(Raphanus raphanistrum L.)

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

Planta este otrăvitoare.

MAC
(Papaver rhoeas L.)

Având în vedere faptul că cerealele
se cultivă în rotație cu rapița, acestea apar 

frecvent ca buruieni în lanul de rapiță.

GRÂU - SAMULASTRA
(Triticum aestivum L.)

www.pioneer.com/romania    |   9



CLERAVO® - SOLUȚIA DE ERBICIDARE
A RAPIȚEI ÎN PRIMĂVARĂ

Cleravo® este cel mai nou membru al familiei 
Clearfield® la rapiță. A fost dezvoltat pentru 
a oferi o flexibilitate maximă la aplicare. 
Cleravo® conține substanțe active cu acțiune 
preponderent prin frunze și poate fi utilizat cu 
succes în primăvară.
Având în vedere că buruienile pot fi foarte păgubitoare încă din 
toamnă, recomandarea principală este aplicarea Cleranda® în 
toamnă, Cleranda® având în componență o substanță activă cu 
acțiune reziduală la sol. În cazul în care erbicidarea nu s-a făcut 
în toamnă, în primăvară se poate erbicida cu Cleravo®. Cu acest 
avantaj, Cleravo® oferă oportunitatea unică de a controla un 
spectru larg de buruieni în primăvară.

PROFILUL PRODUSULUI CLERAVO®

DENUMIRE COMERCIALĂ CLERAVO®

SUBSTANȚE ACTIVE 250 g/l Quinmerac
35 g/l Imazamox 

FORMULARE Suspensie concentrată.

PRELUAREA
SUBSTANȚELOR ACTIVE În principal prin frunze și parțial prin sol.

DOZA RECOMANDATĂ 0.8 - 1.0 l/ha + 0.8 - 1.0 l/ha adjuvant Dash® HC

SELECTIVITATE Selectivitate excelentă la hibrizii de rapiță Clearfield®, demonstrată prin testele de calificare.
NU se aplică la hibrizii convenționali de rapiță!

MOMENTUL APLICĂRII
Aplicare în primăvară. Buruienile în stadii mici, 2 - 6 frunze pentru dicotile, buruienile graminee înainte de
înfrățit. Rapiță - BBCH 30 - 50 (de la începutul elongării stemului - faza de rozetă, până înaintea apariției
primilor boboci florali).

SPECTRU DE COMBATERE Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate, inclusiv buruieni crucifere.

Substanța activă Imazamox este foarte activă față de o gamă largă de buruieni, inclusiv specii de: Matricaria 
spp., Stellaria media, Lamium spp., Chenopodium spp., Datura spp., Apera spica-venti, și buruieni crucifere 
(Capsella bursa pastoris, Sinapis spp., Thlaspi arvensis, etc).

Cea de a doua substanță activă Quinmerac este activă față de buruieni specifice precum Gallium aparine, 
Veronica spp, Daucus carota și altele. În concluzie, prin combinarea a două substanțe active, Cleravo® asigură 
controlul unui spectru larg de buruieni dicotiledonate și monocotiledonate.

 AVANTAJELE SISTEMULUI DE PRODUCȚIE CLEARFIELD® PENTRU CULTIVATORII  DE RAPIȚĂ:
• soluție de erbicidare cu efect maxim împotriva principalelor buruieni din cultura de rapiță.
• eficacitate maximă în condiții meteo variabile și independență față de sistemele de lucrări ale solului.
• selectivitate excelentă pentru cultură.
• oportunitatea obținerii unor producții mari la hectar.
• tehnologie inovatoare, cu hibrizi performanți și erbicide de ultimă generație.

Clearfield®, Cleranda®, Cleravo® sunt mărci înregistrate BASF. Utilizați cu precauție produsele fitosanitare.
Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare. Atenție la simbolurile și indicațiile de pericol.  10    |    www.pioneer.com/romania





• Hibrid MAXIMUS® Pioneer cu producții stabile,
 autofertilitate foarte ridicată.
• Toleranță deosebită la secetă și arșiță și
 excelentă rezistență la iernare.
• Dezvoltare preponderent pe orizontală în toamnă.
• Conținut foarte ridicat de ulei și toleranță foarte
 bună la Phoma.
• Se pretează la semănatul timpuriu.

PR44D06 RECOLTE FĂRĂ PIERDERI

DESCRIEREA PRODUSULUI
• Maturitate - timpurie
• Producție - foarte ridicată
• Conținut de ulei - foarte ridicat
• Înălțimea plantei (cm)* - 130-140
• Conținut de glucozinolați (µmol/gr)* - 12.0-14.0
• Densitatea la semănat b.g./m2 - 50
• Densitatea optimă a plantelor (primăvara)/m2 - 35-45
• Semănat timpuriu - da
• Semănat întârziat - da
• Dezvoltarea în toamnă - moderat, încet și continuu fără alungire
• Regulatori de creștere în toamnă - recomandat doar pentru combaterea
 agenților patogeni
• Dezvoltarea în primăvară - foarte tardivă
• Momentul înfloritului - tardiv

Se recomandă
recoltarea
timpurie.

PRODUCȚIE
EXCELENTĂ

STABILITATE
EXCELENTĂ

CONȚINUT
RIDICAT
DE ULEI

EXCELENTĂ
REZISTENȚĂ

LA BOLI

BADEA VASILE
SC DIALACT PROD SRL

ROȘIORI - BRĂILA
"Administrez 1.500 hectare, pe 

raza a 2 comune în județul Brăila. 
În ferma noastră cultivăm anual

în jur de 300 hectare rapiță, doar 
hibrizi de la compania Pioneer. În 

anul 2016 am avut producții,
în funcție de sole, între 3.900-

4.600 kg boabe/ha. Pot spune că 
toți hibrizii s-au comportat 

excepțional, dar preferatul nostru 
rămâne PR44D06, un hibrid 

timpuriu, pe care îl cultivăm de
3 ani și care nu ne-a dezamăgit 

niciodată. Ne-a surprins prin 
producții de peste 4.200 kg 

boabe an de an."

PERFORMANȚE
DE PRODUCȚIE PR44D06

* rezultate din loturile
  demonstrative Pioneer 2016 Țigănași - IS

5.099 kg/ha

Târgu Mureș - MS
5.337 kg/ha

Dârvari - MH
4.868 kg/ha

Ianca - BR
4.887 kg/ha

Cișmele - GL
4.018 kg/ha

Roșiori de Vede - TR
4.797 kg/ha

Stâlpu - GR
4.187 kg/haCaracal - OT

4.372 kg/ha

Plosca - DJ
4.976 kg/ha

Cenad - TM
4.621 kg/ha

Vinga - AR
4.821 kg/ha

Slobozia - IL
4.343 kg/ha

Sudiți - BZ
4.297 kg/ha

12    |    www.pioneer.com/romania



Contactați reprezentantul Pioneer din zonă pentru mai multe informații
cu privire la programul „BONUS FERMIER“

Dacă din cauza secetei cultura este calamitată până la 31 Octombrie,
Pioneer va compensa costul seminței utilizate pe suprafața afectată cu 100%.
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SFATURI PENTRU
CULTIVARE ȘI RECOLTARE

PORNIREA ÎN VEGETAȚIE PRIMĂVARA MOMENTUL MATURĂRII
TIMPURIU TIMPURIUTARDIV TARDIVSEMITIMPURIU SEMITIMPURIUFOARTE TARDIV

PT200CL PT200CL

PT225 PT225

PT234 PT234

PR44W29 PR44W29

PR44D06 PR44D06

PT264

PT271

PT264

PT271

Hibrizii noi PT264 și PT271 precum și PT234, PT225 au ca și caracteristică principală coacerea 
uniformă a silicvelor pe întreaga plantă.

 SPECIFICAȚIA PRODUSULUI

 GESTIONAREA CULTURII

 PORNIREA ÎN VEGETAȚIE PRIMĂVARA

 PORNIREA ÎN VEGETAȚIE PRIMĂVARA

Rapița Pioneer se livrează în saci ce conțin 2 milioane 
de semințe germinabile. Un sac este suficient pentru a 
însămânța 4 hectare. (50 semințe/m2 la semănat)

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

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

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

www.pioneer.com/romania    |   15



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

SIMPTOMELE BOLII
• Apare la cotiledoane, frunze, tulpini și silicve.
• Agentul patogen este Leptosphaeria
 maculans (etapa sexuală) care produce
 ascospori și  putregaiul negru Phoma lingam
 (etapa asexuată) care produce picnospori.
• Leziunile frunzelor sunt de culoare
 albă-cenușie, de la formă rotundă până la
 neregulată.
• Deseori punctată cu fructificații negre.
• Leziunile tulpinilor pot apărea la baza tulpinii
 sau în punctul de fixare al frunzei.
• Necrozarea tulpinii apare sub forma unor
 leziuni uscate adânci cu margini negre care
 îngrădesc baza tulpinii și determină invadarea
 plantei.
• Inoculul produs pe miriște provoacă infecții în
 anii următori.

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

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

Cultivarea hibrizilor cu toleranță la agentul patogen
• PT264, PT271, PT225, PT234, PR44W29, PT200CL
 și PR44D06

CICLU DE VIAȚĂ

Sporii de pe frunzele cu leziuni
împrăștie infecția prin picăturile

de ploaie și curenți de aer.

PRIMĂVARA

TOAMNA

IARNA
Cotiledoane

infectate.

Ascosporii sunt împrăștiați
de curenții de aer.

Picniodiosporii
sunt împrăștiați de

curenții de aer.

Semințele infectate
transmit infecția la
cultura următoare.

PHOMA LINGAM
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AL BOLII

Ciuperca trece de pe
frunze pe tulpină.

Necroza tulpinii slăbește
rezistența-căderea plantei.

VARA

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

CONDIȚIILE DE MEDIU ÎN CARE SE 
DEZVOLTĂ BOALA
• Impact climatic - temperaturile ridicate,
 ploaia și umiditatea atmosferică sunt condiții
 ideale pentru dezvoltarea bolii.
• Aversele de ploaie permit eliberarea sporilor
 (ascospori) de pe miriște cât și împrăștierea
 sporilor prin stropii de ploaie (picnidiospori).
• Vântul transportă ascosporii pe distanțe lungi
 (câțiva km).
• Condițiile de umiditate favorizează
 germinarea sporilor și creșterea inițială a
 ciupercii.
• Umiditatea din primele faze de vegetație
 (până la etapa de 6 frunze) este importantă
 pentru infestare.
• Simptomele bolii sunt deseori mai severe la
 temperaturi ridicate către sfârșitul perioadei
 de vegetație.

Silicve
infectate.

GRAD DE ATAC - PUTREGAIUL NEGRU - IUNIE

FĂRĂ SIMPTOME 100% INFECȚIE

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

IMPACTUL ECONOMIC AL PUTREGAIULUI 
ALB (SCLEROTINIA SCLEROTIORUM)
Sclerotinia de obicei afectează mai puternic 
zonele cu umiditate ridicată, dar cu o bună 
compatibilitate între umiditate și o gazdă 
susceptibilă, infecții intense se pot dezvolta 
aproape oriunde.

Gravitatea bolii variază în funcție de temperatură, 
precipitații și în special de stadiul de dezvoltare 
al culturii la momentul infecției.

Este greu să se calculeze impactul economic al 
Putregaiului alb, dar iată un calcul aproximativ 
pentru potențiala pierdere de recoltă:

Pierdere recoltă (%) = 0.5 X Incidență boală (%)

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

Pierderile de recoltă rezultă din reducerea 
greutății semințelor și crăparea păstăilor 
din cauza faptului că plantele afectate se 
maturizează prematur sau mor.

OPȚIUNI DE GESTIONARE
1. Rotația culturilor
2. Alegerea de hibrizi cu toleranță sporită
 (PT264, PT271, PT225, PT234, PR44W29,
 PT200CL și PR44D06)
3. Fungicid foliar

4

Petalele infectate/reziduurile
vegetale cad pe frunzele de rapiță

și începe procesul de infestare.
Se formează leziuni.

3

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

2

Scleroții
germinează,
formând apotheci
(formațiuni de
fructificare).

1
Scleroții rămași din infecții anterioare

pot supraviețui mulți ani în sol.
Aceștia constituie sursa bolii.

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

SCLEROTINIA SCLEROTIORUM
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AL BOLII CUM PUTEȚI EVALUA RISCUL 
POTENȚIAL DE SCLEROTINIA PENTRU 
UN CÂMP DE RAPIȚĂ?
Una din cele mai mari probleme cu care se
confruntă cultivatorii este dificultatea în 
diagnosticarea amenințării atacului cu 
Sclerotinia înainte să apară.

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

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

7
Scleroții sunt introduși în sol în timpul
recoltării. Acest lucru se suprapune pe
sursa patogenă (de inoculum) deja 
existentă, favorizând infecții ulterioare.

6
Scleroții se dezvoltă

înăuntrul tulpinii
infectate a rapiței.

5

Apare infecția, 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 RAPIȚĂ

Peste șase ani 0

Trei până la șase ani 5

Unu până la doi ani 10

INCIDENŢA BOLII
ÎN ULTIMA CULTURĂ
GAZDĂ

Zero 0

Redusă (1 - 10%) 5

Moderată (11 - 30%) 10

Mare (31 - 100%) 15

DENSITATEA
CULTURII

Joasă 0

Normală 5

Ridicată 10

PLOAIE ÎN ULTIMELE
DOUĂ SĂPTĂMÂNI

Sub 10 mm (0.4") 0

10 - 30 mm (0.4 - 12") 5

Peste 30 mm (1.2") 10

PROGNOZA VREMII

Fără precipitații 0

Variabilă 10

Ploioasă 15

RISC REGIONAL
DE DEZVOLTARE
A APOTHECILOR

Nu s-a găsit 0

Număr redus 10

Număr ridicat 15

TOTAL PUNCTE PENTRU TOȚI FACTORII DE RISC  = ?

PUTREGAIUL ALB
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PRINCIPALELE BOLI ȘI PRINCIPALII

VIESPEA RAPIȚEI

BUHA SEMĂNĂTURILOR

PURICII DE PĂMÂNT
(Psylliodes sp.)
Amestecul de diferite specii 
poate cauza pagube foarte 
mari. Tratamentul seminței 
nu poate proteja în cazul unor 
atacuri puternice.

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

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

GĂRGĂRIȚA SILICVELOR

PUTREGAIUL NEGRU SAU FOMOZA

GĂRGĂRIȚA TULPINILOR DE RAPIȚĂ

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

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

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

TOAMNĂ PRIMĂVARĂ
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Scala
BBCH

                                                                                                                                                                            Alternarioza                                         (Pătarea neagră)

                                                                                                                                                                    Putregaiul negru                                         sau Fomoza

Puricii de pământ           Gărgărița tulpinilor                                         de rapiță

Viespea rapiței                   Gărgărița                                         silicvelor

Buha semănăturilor

CONSULTĂ UN
SPECIALIST PIONEER
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DĂUNĂTORI ÎN CULTURA DE RAPIȚĂ

GĂRGĂRIȚA SEMINCERILOR

ALTERNARIOZA (PĂTAREA NEAGRĂ)

PUTREGAIUL ALB

PĂDUCHELE CENUȘIU

GÂNDACUL LUCIOS DASINEURA

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

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

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

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

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

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

PRIMĂVARĂ
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                                                                                                                                                                            Alternarioza                                         (Pătarea neagră)

                                                                                                                                                                    Putregaiul negru                                         sau Fomoza

          Gărgărița tulpinilor                                         de rapiță

                  Gărgărița                                         silicvelor

Gândacul lucios

Gărgărița semincerilor

Dasineura

Putregaiul alb

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

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

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

PRIMĂVARĂTOAMNĂ
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CONSULTAȚI INGINERUL AGRONOM
AL COMPANIEI PIONEER® ÎNAINTE
DE SEMĂNARE

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

COMBATEREA BURUIENILOR *

Fosfor 100%

Potasiu 100%

Sulf 30%

Clomazon

Metazaclor

Quinmerac

Dimetaclor Imazamox (doar pentru hibrizi toleranți)

Metazaclor, Quinmerac

                                                              Clopiralid

                                                               Picloram

Metconazol
(+ clorura de mepiquat)

Tebuconazol

Difenoconazol

Azot 20%

Bor 0-1 kg/ha

Sulf 30-35%

    Azot                                            35-40%

      Bor                                            1-2 kg/ha
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DE REGLARE A CREȘTERII ȘI FERTILIZĂRII

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

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

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

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

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

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

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

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

REGULATOR DE CREȘTERE (PGR) * FERTILIZARE *

                                                              Clopiralid

                                                               Picloram

    Azot                                            35-40%

      Bor                                            1-2 kg/ha

Metconazol (+ clorura mepiquat)

Tebuconazol

Difenoconazol

Azot 35-45%

Bor 1-2 kg/ha

Sulf 30-35%
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FERMIERII CAMPIONI

JOLȚA RADU
SC VESTAGRAR SRL
MARGHITA - JUDEȚUL BIHOR

PR46W14 - 6.200 kg/ha

FENYIES SZABOLCS
SC MINIPAN SRL
TĂUTEU - JUDEȚUL BIHOR

PT200CL - 6.000 kg/ha

AEDIN CELZIN
SC MICUL AGRICULTOR SRL

OSMANCEA - JUDEȚUL CONSTANȚA

PR46W14 - 5.690 kg/haDOBIE TOADER
II DOBIE TOADER
POIANA MARE - JUDEȚUL DOLJ

PT234 - 5.400 kg/ha
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AI SEZONULUI 2016

BIȚĂ RACMAN
SC RACMAN SRL
HODIVOAIA - JUDEȚUL GIURGIU

PT200CL - 5.300 kg/ha

CLEJANU MARIAN
SC CLEJANU 2009 SRL

VEDEA - JUDEȚUL GIURGIU

PT200CL - 5.200 kg/ha

BUZURIU IONUȚ
SC COSDEN AGRO SRL
DÂRVARI - JUDEȚUL MEHEDINȚI

PR46W14 - 5.000 kg/ha

ANGHEL PAVEL
SC AGRORAMIAN SRL

PLOPȘORU - JUDEȚUL GIURGIU

PT200CL - 5.200 kg/ha
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FERMIERII CAMPIONI

DRĂGAN VALENTIN
SC CLUBUL AGRICULTORILOR SRL

BALACIU - JUDEȚUL IALOMIȚA

PT234 - 4.400 kg/ha

ZAHARIA ADRIAN
SC ADY DONY SRL
CĂBEȘTI - JUDEȚUL BACĂU

PR46W14 - 4.100 kg/ha

ȚICRA IOSIF
SC AGROLEG SA SILISTRARU

SILISTRARU - JUDEȚUL BRĂILA

PT234 - 4.250 kg/ha

BÎSCEANU ADRIAN

SC SERVICE BÎSCEANU SRL

SUDIȚI (POȘTA CÂLNĂU) - JUDEȚUL BUZĂU

PR44W29 - 4.400 kg/ha

BRÂNZĂ CRISTI
SC AGRO HAGIU SRL
VIZIRU - JUDEȚUL BRĂILA

PT234 - 4.600 kg/ha

MARIAN RALUCA
SC FITOMAR SRL
VINȚU DE JOS - JUDEȚUL ALBA

PR44D06 - 4.500 kg/ha
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AI SEZONULUI 2016

COSTANDACHE CAROL
SC COSTANDACHE COM SRL

PERIEȚI - JUDEȚUL IALOMIȚA

PR44W29 - 4.270 kg/ha

MIRCEA NESU MARIOARA

SC CIBOCOM SRL
PUTINEIU - JUDEȚUL TELEORMAN

PR46W14 - 4.800 kg/ha

ZĂNOAGA FLORIN
SC FIRST FARM AGROEAST SRL

SURDILA GRECI - JUDEȚUL BRĂILA

PT234 - 4.370 kg/ha

GHIMIS DANIEL
SC CARPATICA TUR SRL

ROTUNDA - JUDEȚUL OLT

PR44W29 - 4.150 kg/ha

IACOB VASILE
GRUPUL DE FIRME TCE 3 BRAZI

ZĂNEȘTI - JUDEȚUL NEAMȚ

PR46W14 - 4.990 kg/ha

STAN MIHAI
SC AGROIND MIHAI SRL

STEJARU - JUDEȚUL TELEORMAN

PR44W29 - 4.500 kg/ha
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FERMIERII CAMPIONI

POMANA BENON
SC AGROMEC SISTEM SRL

VLADILA - JUDEȚUL OLT

PR44D06 - 4.200 kg/ha

GABOR SANDOR
SC GABORAGRO SRL
TARCEA - JUDEȚUL BIHOR

PT234 - 4.200 kg/ha

COCEA CONSTANTIN

SC CGC AGRIA SRL

GIROV - JUDEȚUL NEAMȚ

PR46W14 - 4.965 kg/ha

VARGA MARCEL
SC RÂNDUNICA PREST SRL

ANDRID - JUDEȚUL SATU MARE

PR46W14 - 4.200 kg/ha

ROȘIOARA GHEORGHE

SC INTERCEREAL SRL

ROȘIORI DE VEDE - JUDEȚUL TELEORMAN

PR46W14 - 4.061 kg/ha
BĂLAȘU VIOREL ADRIAN

SC BVA VIT AGRO SRL
SUDIȚI (POȘTA CÂLNĂU) - JUDEȚUL BUZĂU

PR46W14 - 4.200 kg/ha
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AI SEZONULUI 2016

BADEA VASILE
SC DIALACT PROD SRL
ROȘIORI - JUDEȚUL BRĂILA

PR44W29 - 4.000 kg/ha

MATEI NICOLAE
SC NICMAGRI AREND SRL

STĂNCUȚA - JUDEȚUL BRĂILA

PT234 - 4.200 kg/ha

URSE CRISTEL
SC BIVANICRI SRL

CIOCILE - JUDEȚUL BRĂILA

PT234 - 4.480 kg/ha
MOSESCU DOBRE
II MOSESCU DOBRE
LANURILE - JUDEȚUL BRĂILA

PR44W29 - 4.300 kg/ha

CHIRIȚA CONSTANTIN

SC KIRSEM SRL
SECUIENI - JUDEȚUL NEAMȚ

PR46W14 - 4.025 kg/ha

PRISECARU VALENTIN

SC BRAI NITA SRL
UNIREA - JUDEȚUL BRĂILA

PR44D06 - 4.340 kg/ha
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OPINII ALE FERMIERILOR

Hibrizii Pioneer sunt nelipsiți din ferma noastră. Anul acesta am hotărât să cultivam 
hibridul de rapiță PT225 pentru că anul anterior am avut o suprafață în testare și am 
fost foarte mulțumit. Cultura arată extraordinar de bine și sper să obțin o producție 
foarte bună.

Deși condițiile climatice ale anului agricol 2016-2017 au fost foarte vitrege, cu secetă 
în toamnă și variații mari de temperatură, respectiv brumă și frig în primăvară, 
hibridul Pioneer PT234 se prezintă foarte bine și promite o producție ridicată. Voi 
cultiva în continuare cu încredere hibrizii de rapiță Pioneer.

Ferma noastră se află într-o zonă cu climat favorabil culturii de rapiță, această
cultură ocupând aproape jumătate din suprafața fermei. În fiecare an din terenul 
semănat cu rapiță, peste 80% este cultivat cu hibrizii Pioneer PT225 și PT234, de
la care așteptăm o producție de 4.000 kg/ha.

Anul acesta am luat decizia de a cultiva hibrizi de rapiță Pioneer pe toată suprafața.
Hibrizii de rapiță Pioneer PR46W14 și PT225 s-au remarcat printr-o vigoare puternică 
în toamnă și o foarte bună rezistență la iernare. Recomand cu încredere genetica 
companiei Pioneer.

An de an în ferma pe care o administrez, folosesc hibrizii Pioneer, care au 
demonstrat în decursul timpului stabilitate și productivitate. De aceea pe lângă cele 
850 ha de PR44D06 și PR44W29 am decis să testez pe o suprafață de 70 hectare
și cei doi hibrizi PT225 și PT234 pe care îi urmăresc cu interes.

Suntem dedicați 100% companiei Pioneer. Din totalul de 900 ha avem rapiță pe 150 ha. Anul 
acesta am mizat pe hibrizii PR44W29 și PT225. Deși acest an agricol a fost unul dificil pentru 
cultura de rapiță, noi suntem încântați de genetica Pioneer și de aspectul hibrizilor în cultură, 
plante viguroase cu o ramificație excelentă.

COSTIN RĂDULESCU  /  II COSTIN RĂDULESCU  /  DOR MĂRUNT - CĂLĂRAȘI

BADEA ILIE  /  SC AGROGALI SRL  /  PANAGHIA - DOLJ

PRODAN MARIAN  /  SC DAROMI CONSTRUCT SRL  /  SUDIȚI - IALOMIȚA

TILINCA RADU GHEORGHE  /  PFA TILINCA GHEORGHE  /  CASIMCEA - TULCEA

BOCÂRNEA CĂTĂLIN  /  SC ANDRA INTERNATIONAL SRL /  VALU LUI TRAIAN - CONSTANȚA

BÂLEA VASILE ȘI BÂLEA NICOLAE  /  SC VANIB CERES SRL  /  JIJILA - TULCEA
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Din cele 140 ha de rapiță pe care le-am cultivat anul acesta, o suprafață importantă 
o reprezintă hibridul Pioneer PT225. Vă recomand cu căldură să folosiți genetica 
Pioneer, atât la rapiță cât și la celelalte culturi, precum porumb și floarea soarelui.

Cultivăm hibrizii de rapiță Pioneer de mulți ani. Am ales să cultivăm rapița Pioneer pentru
că hibrizii sunt foarte productivi și datorită faptului că am încredere în genetica Pioneer.
În anul agricol 2016 am decis să cultiv hibridul de rapiță PR46W14, iar la recomandarea 
reprezentanților locali Pioneer, anul acesta voi încerca și hibrizii PT234 și PT225.

FRÂNGU STERE  /  SC AGROFAM SA  /  MIHAIL KOGĂLNICEANU - CONSTANȚA

CALAGIU STELIAN  /  SC MONDO STYLE CLASS SRL  /  VALU LUI TRAIAN - CONSTANȚA

Am reintrodus rapița în planul de cultură al fermei. Deși este o cultură pretențioasă, anul acesta 
promite cel mai mult. Alături de reprezentantul Pioneer am ales 2 hibrizi, PT234 și PT225, care, în 
pofida condițiilor nefavorabile din toamnă, au avut o evoluție foarte bună și se prezintă conform 
așteptărilor. În condițiile în care producția confirmă, fapt de care nu mă îndoiesc, vom mări 
suprafața de rapiță, iar ponderea cu genetica Pioneer va fi predominantă.

MOCANU DUMITRU  /  SC TRANS TIM SRL  /  AGIGHIOL - TULCEA

În 2016 am semănat un lot demonstrativ în colaborare cu reprezentanții Pioneer din județel Brăila.
Din analizele făcute în lan, din toamnă și până acum, hibridul PT264 m-a uimit prin capacitatea 
formidabilă de ramificare și înrădăcinarea de excepție. Cu siguranță hibridul îmi va oferi peste 
5.000 kg boabe/ha. În 2017 îl voi semăna în proporție de 70% în câmp. Vă recomand hibridul 
PT264, va surprinde în mod plăcut, atât prin arhitectura plantei cât și prin productivitate.

CIPRIAN DUMITRU  /  II CIPRIAN DUMITRU  /  ÎNSURĂȚEI - BRĂILA

Din 120 hectare rapiță, 40 hectare sunt cultivate cu hibrizii Pioneer, PT200CL și PT225. Hibrizii
s-au dezvoltat extraordinar de bine, recuperând vegetativ și intrând în iarnă bine pregătiți. Sunt 
foarte mulțumit de cum se prezintă acești hibrizi în acest moment, ținând cont de șocurile termice 
prin care au trecut în ultimul interval de timp. Îi recomand cu încredere tuturor fermierilor care vor
să facă agricultură de performantă.

ZAMFIR NICOLAE  /  SC AGREVO IMPEX SRL  /  LETEA VECHE  - BACĂU

În societatea noastră s-au cultivat de mulți ani hibrizi de rapiță de la mai multe firme, dar anul 
trecut am semănat la recomandarea reprezentanților Pioneer, hibrizi de generație nouă. În 
condițiile vitrege ale anului trecut și a iernii acestui an, mai ales în Aprilie, am rămas surprins 
plăcut de acești hibrizi. Au răspuns foarte bine la tehnologie, arată excepțional și din experiența 
mea, cred că va fi o producție bună. Recomand cu încredere cultivatorilor de rapiță hibrizii Pioneer.

TĂLMACIU SORIN  /  SC AGROIND BEREZENI SRL  /  BEREZENI - VASLUI
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An de an cultiv hibrizi de rapiță Pioneer. Hibridul PT234, în vara lui 2016 mi-a oferit producții de 
peste 4.700 kg/ha. M-a surprins prin ramificarea extraordinară și toleranța foarte buna față de 
Sclerotinia sclerotiorum. În acest an am cultivat hibrizii PT234 și PT225. Ambii hibrizi s-au 
comportat foarte bine până în prezent. Sper să mă încânte cu producții de peste 4.500 - 5.000 kg 
boabe/ha.

Anul acesta avem în cultură hibrizii PT234 și PR46W14. Chiar dacă în toamnă au fost condiții de 
secetă, hibrizii au avut o răsărire bună, intrând în iarnă într-un stadiu de 4-6 frunze. Au ieșit bine 
din iarnă, după care s-au dezvoltat normal în ciuda vremii capricioase cu viscol, ninsori și brume 
târzii. Așteptăm producții satisfăcătoare și recomandăm tuturor fermierilor să cultive hibrizii de 
rapiță Pioneer. (FERMIER CIOATĂ CONSTANTIN)

Am cultivat în anul agricol 2016-2017 peste 300 hectare cu rapiță, din care 150 hectare sunt cu
hibrizii Pioneer: PT234 și PT200CL. Hibridul PT200CL ocupă locul I ca suprafață. L-am avut și în
anii precedenți și am obținut producții foarte bune, 3.600 kg/ha - 3.800 kg/ha. Cu siguranță o să
îi alegem în continuare, deoarece au dat dovadă de o mare rezistență la frig și îngheț, au ramificații 
puternice și pline de silicve.

Hibrizii de rapiță Pioneer sunt cei care au răspuns tehnologiei de cultivare aplicate în ferma 
noastră, în condițiile din vară-toamnă ale anului trecut. Seceta a fost factorul dominant în județul 
Vaslui, lucrările solului s-au efectuat foarte greu, semănatul s-a facut în uscat, iarna a avut 
temperaturi scăzute pe perioadă mare, iar în primăvară când rapița era înflorită, a apărut zăpada. 
Cu toate acestea, ne așteptăm la o producție foarte bună. Recomand cu încredere hibrizii Pioneer.

Anul acesta am mărit suprafața cultivată cu hibrizii de rapiță Pioneer. Am urmărit cu atenție
evoluția hibridului PT225 încă de la semănat: în toamnă s-a remarcat printr-o vigoare puternică; 
rezistența la iernare a fost foarte bună; ramificarea excelentă, iar numărul de silicve considerabil. 
Așteptăm cu interes să vedem producția, ce pare a fi foarte mulțumitoare. Recomand cu încredere 
genetica Pioneer atât la rapiță cât și la alte culturi.

În ferma noastră cultivăm anual în jur de 1.000 ha cu rapiță Pioneer. Din acestea, în anul agricol 
2016-2017, 200 ha le-am semănat cu hibridul PT225, care a dat cele mai bune rezultate pe terenurile 
noastre și pentru care estimăm o producție medie de 4.500 kg/ha. Acest hibrid este rezistent la 
condițiile grele din timpul iernii și de asemenea, are o dezvoltare bună în primăvară. Recomand 
genetica Pioneer tuturor fermierilor care vor să obțină producții bune și de calitate.

URSE CRISTEL  /  SC BIVANICRI SRL  /  CIOCILE - BRĂILA

ING. BRUMARI CRISTIAN DANIEL  /  SC AGRO-TORA SRL  /  NEGREȘTI - VASLUI

ILAȘ VIOREL  /  SC COMIS SA  /  TESCANI - BACĂU

LUCULEASA ALIN  /  SC EVEL-H SRL  /  COSTEȘTI - VASLUI

MOȚOC IRIMIA  /  SC COMCEREAL VRANCEA SA  /  FOCȘANI - VRANCEA

COSTACHE CRISTI  /  SC AGROMIXT BUCIUMENI SRL  /  BUCIUMENI - CĂLĂRAȘI

32    |    www.pioneer.com/romania



OPINII ALE FERMIERILOR

Rapița este cultura căreia îi dau mare importanță întrucât aduce primii bani în fermă, cu un profit 
destul de bun/ha. În 2016 am cultivat doar hibrizi de la compania Pioneer, iar hibridul de rapiță 
PT234 îmi place cel mai mult. Are o înrădăcinare și o ramificare excepțională, cu o plecare 
explozivă în primăvară și o înflorire timpurie. Aștept producții de peste 4.700 kg/ha de la acest 
hibrid, întrucât lanul arată formidabil. Cu siguranță în ferma mea va fi cultivat în proporție de peste 
80% din sprafața de rapiță, an de an.

Cultiv hibrizi marca Pioneer de mai mulți ani. Anul acesta am cultivat hibridul de rapiță PR46W14. 
Acesta prezintă o rezistență foarte bună la iernare, o înrădăcinare puternică, o ramificare foarte 
bună, ceea ce confirmă potențialul său productiv. Deși condițiile au fost nefavorabile pentru 
cultura de rapiță, din cauza zăpezii căzute în luna Aprilie și a înghețului, care au dus la avortarea 
primelor flori și la curbarea tulpinii, acest hibrid îmi oferă, din nou, o surpriză plăcută datorită 
robusteții și stabilității sale. Aleg în continuare cu încredere hibrizii Pioneer.

Deși condițiile nu mi-au permis să pregătesc optim terenul și am semănat în uscat, în toamnă am 
avut o răsărire uniformă și o dezvoltare optimă a plantelor. Pe perioada iernii nu am avut pierderi, 
am avut parte de zăpadă pe toată perioada și temperaturi foarte scăzute. Hibridul PT200CL se 
comportă foarte bine în zona noastră. După prima fertilizare din primăvară, am constatat o 
creștere rapidă și viguroasă a plantelor. Am sesizat și numărul mare de ramificații și silicve pe 
plantă. Estimez producți bune la hectar, în concluzie voi continua să lucrez cu genetica Pioneer.

MANGIUREA VALENTIN  /  II MANGIUREA VALENTIN /  CIOCILE - BRĂILA

DEDIU PETRICĂ  /  II DEDIU PETRICĂ /  PARAVA - BACĂU

BAICU CRISTIAN /  SC CRAIG SRL /  BĂTEȘTI - PRAHOVA

La recomandarea specialiștilor Pioneer, anul acesta am în cultură o suprafață de 100 ha de
rapiță cu hibridul PR46W14. În ciuda condițiilor nefavorabile, arată foarte bine, a avut o răsărire 
bună și o pornire rapidă în primăvară. Sunt foarte mulțumit de faptul că planta are ramificații ce 
pornesc din partea inferioară a tulpinii și au aproximativ înălțimea tulpinii principale. Lanurile 
arată bine, sperăm la o producție bună și să avem eficiență economică. Cu siguranță hibrizii 
Pioneer se vor regăsi și în anul următor în ferma noastră.

BACIU ALEXANDRU  /  SC ROMAGRIA SRL  /  DAMIENEȘTI - BACĂU

La mine în fermă cultura rapiței este nelipsită. Cultiv rapiță cu pasiune și aleg hibrizi de la 
compania cu cea mai bună genetică, în speță de la Pioneer. Hibridul PR44W29 este veteran în 
solele mele, cultivându-l an de an în suprafață de peste 100 ha. Este un hibrid stabil, cu o 
productivitate excelentă, înflorește devreme, iar pe secetă întotdeauna a fost campion. În 2016 
producția acestui hibrid a sărit de 4.000 kg boabe/ha, în condițiile în care a primit doar 40 kg s.a 
azot și 40 kg s.a. fosfor, venind după 2 ani de grâu în asolament.

GRECU STELICĂ  /  SC GREC GEO COM SRL  /  CIOCILE - BRĂILA

În acest an agricol în ferma noastră cultivăm mai mulți hibrizi de rapiță, consacrați sau nu, provenind 
de la mai multe firme producătoare. Acum, după formarea silicvelor și a semințelor, am constatat 
faptul ca hibrizii Pioneer deschid speranțele unor producții deosebite, comparativ cu „concurența“ și
„se bat“ pentru primele locuri. Ne referim, în general, la vigoarea plantei, la numărul de ramificații pe 
plantă, la numărul de silicve pe plantă și mărimea lor și bineînțeles, la numărul de semințe în silicve.

BRÂNZĂ CRISTI  /  SC AGRO HAGIU SRL  /  VIZIRU - BRĂILA
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Cultura rapiței nu lipsește din ferma mea. În anul agricol 2016-2017 am semănat doar hibrizi 
Pioneer, însă cea mai mare suprafață este acoperită de PT225. În toamna lui 2016, datorită 
condițiilor meteorologice neprielnice, am semănat destul de târziu rapița. Toamna a fost rece, iar 
rapița a intrat în 2-4 frunze în iarnă. Nu mă așteptam să treacă peste gerurile ce au fost, dar 
hibridul PT225 m-a surprins în mod plăcut. Cu precipitațiile ce au fost în primăvară, aștept 
producții de peste 4.000 kg boabe/ha de la PT225 (lanul arată foarte bine, ramificare excepțională).

PEDRO PERALTA  /  SC INAMOSA ROMANIA SRL  /  SURDILA GRECI - BRĂILA

Rapița este cultura mea preferată. În luna august a anului 2016 am semănat, la recomandarea 
celor de la Pioneer, hibridul PT234. Deși nu aveam așteptări prea mari de la sola respectivă, 
întrucât solul este nisipos, acest hibrid m-a surprins prin înrădăcinarea formidabilă și o ramificare 
de excepție. Dacă aș avea o ploaie la sfârșit de Mai, cu siguranță PT234 îmi va oferi peste 5.000 kg 
boabe/ha. Voi cultiva în continuare hibrizi de rapiță Pioneer, întrucât din punctul meu de vedere, 
această companie dispune de cea mai valoroasă genetică pentru clima din România.

În fiecare an, de peste zece ani, cultivăm hibrizi de porumb, floarea soarelui și rapiță Pioneer. 
Hibridul de rapita PT234 pe care l-am cultivat anul acesta pentru prima dată, ne-a surprins în mod 
foarte plăcut prin faptul că nu s-a grăbit să înfloreasca la începutul lui Aprilie și astfel nu a înregistrat 
aproape deloc pierderi cauzate de fenomenele meteorologice de cod portocaliu înregistrate în 
intervalul 18-20 Aprilie, respectiv lapoviță, viscol, zăpadă și temperaturi negative. Avem o cultură 
bogat ramificată, o adevarată „mare de silicve” și așteptăm o producție de 4.000 kg/ha.

În ultimii ani nu a lipsit din fermă hibridul de rapiță PR44W29, acesta dovedind de fiecare dată că
te poți baza pe el, având o răsărire foarte bună și o rezistență exemplară la iernare. În condițiile în 
care în toamnă am avut destule probleme cu melcii și băltirile, hibridul și-a arătat puterea și a reușit 
să acopere golurile rămase, astfel încât așteptăm o producție care să depășească 4.000 kg/ha.
Fiind încrezători în compania Pioneer, avem în cultură și hibrizii PT234 și PT225 care se prezintă 
excepțional, hibrizi cu statură robustă, ramificații puternice și număr mare de silicve.

POPA ALEXANDRU  /  SC POPALEX COM SRL  /  CIREȘU - BRĂILA

IANCU NICOLETA  /  II IANCU GIGEL ȘI II IANCU NICOLETA  /  IANCA - BRĂILA

PREDA COSTIN  /  SC GEO&COSTI AGROSTAR SRL  /  ȘINDRILIȚA - ILFOV

Anual cultiv hibrizi ce aparțin companiei Pioneer, hibrizi care se remarcă printr-un potențial
de producție foarte ridicat și stabil. În toamna anului 2016, am semănat hibridul PT234 care,
după cum se vede, arată excepțional și drept urmare mă aștept la producții pe măsură, mai ales 
dacă sunt atent la recoltare, deoarece sunt cei mai timpurii hibrizi din piața de semințe de rapiță. 
Hibrizii Pioneer demonstrează an de an că sunt un partener de încredere și sigur voi avea în 
structura fiecărui an hibrizi recomandați de această companie.

CORÎCI COSMIN  /  II CORÎCI TEODOR COSMIN  /  GRECEȘTI - DOLJ

OPINII ALE FERMIERILOR

Ferma noastră cultivă an de an hibrizi de rapiță Pioneer și sunt foarte mulțumiți de producțiile 
obținute. Pentru anul 2016 am ales hibrizii de rapiță Pioneer: PT234, PT225 și PR44W29. Cultura a 
avut o răsărire și o dezvoltare foarte bună, astfel că a ajuns până la 10-12 frunze la intrarea în iarnă. 
În momentul de față, cultura prezintă o înflorire uniformă și o vigoare deosebită, ca urmare ne 
declarăm mulțumiți de alegerea hibrizilor și preconizăm producții mari pentru cultura de rapiță.

VIȘAN LUCIAN  /  SC AGROINDUSTRIALA VOITIM VOITENI SA  /  VOITENI - TIMIȘ

34    |    www.pioneer.com/romania



OPINII ALE FERMIERILOR

În toamna anului 2016 am semănat o suprafață de 120 hectare rapiță cu hibrizi de la
Pioneer. Am optat pentru hibrizii PT234 și PR44W29. În ciuda condițiilor dificile de anul 
acesta, au avut o dezvoltare foarte bună pe parcursul vegetației, remarcând capacitatea 
mare de ramificare și toleranță la principalele boli. Cu siguranță voi continua cu genetica 
Pioneer.

Întotdeauna am mizat pe genetica de cea mai bună calitate și de aceea în anul agricol 
2016-2017 am mizat pe hibridul PR44D06 din grupa MAXIMUS®, dar și pe hibridul 
convențional PT225. Modul în care arată cultura de rapiță în acest moment, ne 
îndreptățește să sperăm la o producție foarte bună și anul acesta. Recomand cu încredere 
genetica Pioneer.

Cultiv hibrizi de rapița Pioneer de câțiva ani, iar in fiecare an ramân surprins de 
capacitățile acestora de adaptare la condițiile de mediu instabile din ultimii ani. Anul 
acesta am cultivat hibridul PT225 pe o suprafață de 60 ha. Deși condițiile meteo nu au 
fost prietenoase cu rapița anul acesta, acest hibrid se prezintă foarte bine la momentul 
actual, iar recolta va fi cu siguranța una satisfăcătoare.

Hibridul PT200CL l-am ales după un an foarte bun pentru cultura de rapiță, iar producția
a fost la fel de bună. În acest an hibridul PT200CL a surprins plăcut, când în luna Aprilie 
acesta a stat sub un strat de zăpadă de 30 cm. Cultura se prezintă bine, a ramificat foarte 
bine, sperăm la o producție bună. Cu siguranță e un hibrid ce nu o să lipsescă din ferma 
noastră.

În ferma noastră cultivarea hibrizilor de rapiță Pioneer este o tradiție, datorită stabilității 
acestora. Această stabilitate a fost evidențiata mai bine în acest an când în zona noastră 
a nins în luna Aprilie. Rapița arată foarte bine, iar așteptările pentru producție sunt pe 
măsură. Cultivăm genetică nouă Pioneer PT234, dar și hibrizi consacrați ca PR44W29 și 
PR44D06.

De-a lungul colaborării cu firma Pioneer am constatat genetică de cea mai bună calitate. 
An de an cultivăm hibrizi de rapiță pe o suprafață de peste 200 ha, mizând pe hibrizii 
Pioneer PR44D06 și PT234. În anul 2017 estimăm pe majoritatea solelor producții foarte 
bune, în ciuda diferențelor de temperatură zi-noapte. În continuare o să mizăm pe 
performanța hibrizilor Pioneer.

STOICA ANDREI  /  SC ANDI COSTALEX IMPEX SRL  /  UMBRĂREȘTI - GALAȚI

ZIMERMAN IOJI  /  SC REBI PROD SRL  /  ȘEMLAC - ARAD

GROȘAN DORIN  /  SC AGROPET PODGORIA SRL  /  ȘIRIA - ARAD

GHEORGHIȚĂ MARIN  /  SA DEALU COVURLUI  /  BĂLENI - GALAȚI

BOERESCU CEZAR /  SC PRESTATORUL SRL  /  TULUCEȘTI - GALAȚI

SEBASTIAN GHEORGHE /  SC SEB AGRO 2007 SRL  /  CIORANCA - BUZĂU
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Unitatea noastră lucrează 5.544 hectare. Anual cultivăm 1.600-2.000 ha cu rapiță.
Anul acesta de la Pioneer cultivăm hibridul PT225, deoarece în loturile demonstrative
de anul trecut a fost hibridul nr. 1 cu o producție de 5.290 kg/ha. În testări am avut un 
număr de 22 hibrizi testați pe o parcelă omogenă. Am obținut această producție cu o 
agrotehnică superioară. O să cultivăm în continuare hibrizi de la Pioneer.

Am cultivat hibridul PT234 pe o suprafață de 100 ha, este un hibrid de rapiță care se 
remarcă prin creșterea rapidă în toamnă, chiar și în condițiile semănatului întârziat din 
cauza condițiilor climatice, dovedind o recuperare foarte bună și o rezistență foarte bună 
la iernare. Hibridul PT234 asimilează foarte repede nutrienții, are o ramificare bogată cu 
un număr mare de silicve și o maturare uniformă. Este un hibrid care mulțmește.

Cultura de rapiță are o importanță deosebită în ferma noastră. În 2016 am cultivat pentru 
prima dată hibridul de rapiță Pioneer PT234. Răsărirea a fost uniformă și trecerea peste 
anotimpul rece excelentă. În primăvară am fost plăcut surprins să observ rezistența mare 
la condițiile meteo nefavorabile. Cultura se prezintă foarte bine și așteptăm producții de 
top.

În anul 2016 am introdus în cultura de rapiță hibridul PT225 care face parte din genetica 
noua Pioneer. PT225 se comportă excelent, în ciuda factorilor de stres climatic, a trecut 
foarte bine peste perioada de iarnă și ne demonstrează o toleranță mare la boli. La cum 
se prezintă astăzi, promite o producție ridicată. PT225 este un hibrid cu potențial ridicat, 
care va fi prezent și pe viitor la noi în fermă.

În ciuda condițiilor grele din primăvară, cu temperaturi scăzute și precipitatii sub formă 
de zăpadă, cultura de rapiță a trecut cu bine și sperăm să nu avem pierderi mari de 
producție. Am ales să cultivăm hibrizii PT234 și PR46W14 pentru rezistența crescută la
boli și scuturare. Cultura de rapiță se prezintă bine și așteptăm producțiile propuse.

LUCA AUREL  /  SC TERRACULT SRL  /  HORIA - ARAD

PĂUNESCU PETRUȚ  /  SA CERES SAG  /  PEREȚU - TELEORMAN

GRIGORE CONSTANTIN  /  SC AGROSERV GRIG SRL  /  MĂICĂNEȘTI - VRANCEA

PETROMAN MIRCEA  /  SC AGROSAMI SRL  /  SĂCALĂZ - TIMIȘ

MĂCIUCĂ GIANI  /  SC SAM STAN 2005 SRL  /  BOLDU - BUZĂU

Pentru acest an avem în cultură hibrizii de rapiță PR44W29, PR46W14 și PT225.
Noi suntem încântați de genetica Pioneer și de aspectul hibrizilor în cultură.
De aceea, în fiecare an cultivăm numai hibrizii de rapiță Pioneer, având plante 
viguroase cu o ramificație bine dezvoltată și într-un final cu o producție excelentă.

BÎSCEANU ADRIAN  /  SC SERVICE BÎSCEANU SRL  /  POȘTA CÂLNĂU - BUZĂU
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Pentru a lucra eficient aceste terenuri, fără tehnologie și fără o genetică bună nu poți 
obține rezultatele de producție așteptate. Fiind adepții siguranței, în fiecare an cultivăm 
hibrizii Pioneer de rapiță, porumb și floarea soarelui. La rapiță am cultivat hibrizii Pioneer 
PT234 și PT225 pe o suprafață de 300 ha, care încă o dată m-au convins că alegerea 
aceasta a fost cea mai bună.

Întotdeauna am mizat pe genetica de cea mai bună calitate și de aceea în anul agricol 
2016-2017 am semănat hibridul PT234. Am organizat și un lot demo ca să mă pot decide 
în alegerea unui hibrid pentru anul agricol care urmează.  Astfel, în 2017 mizăm foarte 
mult pe hibridul PT234, care promite mai mult ca oricând realizarea unor producții foarte 
bune. Recomand cu încredere genetica Pioneer.

Cultiv rapiță pe o suprafață de 350 hectare. Colaborarea îndelungată dar și rezultatele 
obținute ne-au determinat să utilizam și în acest an hibrizii de rapiță Pioneer. Anul acesta 
am ales 2 hibrizi de rapita: PT225 și PT200CL. Până în acest moment cultura arată foarte  
bine, așteptăm cu încredere recoltatul. Recomand cu încredere rapița Pioneer deoarece 
dețin o varietate de hibrizi potriviți pentru nevoile fiecărui fermier.

De-a lungul anilor am avut în cultura de rapiță numai hibrizi Pioneer. În anul agricol 
2016-2017 avem o suprafață de peste 500 hectare semanate cu hibrizi PT234, PT225 și 
PT200CL. Am remarcat stabilitatea și productivitatea hibrizilor încă de la începutul 
semanătului. Pentru 2017 preconizez o producție de peste 4.000 kg/ha. Vă recomand cu 
încredere hibrizii Pioneer.

În toamna anului 2016, la recomandarea echipei Pioneer, am semănat o suprafață 
semnificativă cu hibridul de rapiță PT234. Modul cum a pornit în vegetație și faptul că
în primăvară a avut un start vegetativ impresionant m-a surprins pozitiv. Este într-adevăr 
un hibrid care din punctul nostru de vedere nu trebuie să lipseasca din nicio fermă. Îl 
recomandăm cu cea mai mare încredere.

În toamnă suprafața totală de rapiță din ferma noastră a însumat 60 hectare, din care
jumătate cu hibridul PR46W14, iar cealaltă jumătate cu hibridul PT234. Ambii au avut un 
start bun în toamnă cât și în primăvară. Suntem nerăbdători să intrăm la recoltat, întrucât 
producția se arată a fi foarte bună. Recomand cu încredere genetica Pioneer.

DUNE MARIAN ȘI RAICU DANIEL  /  SC AGRO MGS PROD SRL  /  RADOMIREȘTI - OLT

ALDEA ROMICĂ  /  II ALDEA ROMICĂ  /  FLORICA - BUZĂU

TÂRZIU ECATERINA  /  SC AGROBILAN SRL  /  CENAD - TIMIȘ

GHEORGHE IVAN  /  SC IVCON SRL  /  BRĂGĂREASA - BUZĂU

NICU CĂTĂLIN  /  SC AGRO CHIREA SRL  /  RUSĂNEȘTI - OLT

IONAȘCU ADRIAN  /  PFA IONAȘCU ADRIAN  /  PUFEȘTI - VRANCEA
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Cultiv hibridul de rapița PR44W29 de 3 ani de zile și s-a dovedit a fi cel mai stabil 
din toți hibrizii de rapiță cultivați atât în fermă, cât și în loturile demo. Astfel, anul 
acesta am luat decizia de a cultiva hibridul de rapiță PR44W29 Pioneer pe toată 
suprafața.

În ferma noastră rapița ocupă un loc important în planul nostru de culturi. 
PT200CL este hibridul care în ultimii 3 ani a dat cele mai bune rezultate pe 
terenurile noastre. Cu siguranță voi continua să cultiv hibrizi de rapiță Pioneer
și anul acesta.

Este primul an în care cultiv hibrizi de rapiță Pioneer. Hibridul PT225 se comportă 
excelent, a trecut foarte bine peste perioada dificilă din iarna, plantele sunt 
viguroase, cu un număr ridicat de ramificații și silicve. Așteptăm rezultate
pe măsură.

DEDU ION  /  SC CEREALIS ALLIANCE SRL  /  POȘTA CÂLNĂU - BUZĂU

LIVIU GEORGESCU  /  SC AGRISOL SRL  /  LEHLIU GARĂ - CĂLĂRAȘI

KASA TIBERIU  /  SC KASA AGRO PREST SRL  /  JIMBOLIA - TIMIȘ

Colaborarea îndelungată și rezultatele obținute ne-au îndemnat să utilizăm și 
anul acesta hibrizii de rapiță marca Pioneer. Am cultivat hibrizii PR46W14 și 
PT234 în proporții egale. Cultura arată foarte bine în acest moment, așteptăm 
recoltatul și producția ce se arată a fi una bună.

Cultiv rapiță Pioneer pentru că aleg întotdeauna cea mai buna genetică. Nu
am fost niciodată dezamagit. Anul acesta am ales să cultiv PT234 și PR46W14.
Deocamdată cultura de rapiță are o dezvoltare foarte bună.

În sezonul 2016-2017 am cultivat 220 hectare cu rapiță, din care 50% cu hibrizii 
PR46W14 și PP44D06. Hibrizii au arătat o rezistență foarte bună la temperaturi 
scăzute și o ramificare și înflorire foarte bună în primăvară. Sunt mulțumit de 
alegerea hibrizilor și recomand genetica Pioneer.

MIHALACHE IULIAN  /  SC AGROMIH SRL  /  BĂLĂCEANU - BUZĂU

BĂLAȘU VIOREL ADRIAN  /  SC BVA BIO VIT AGRO SRL  /  POȘTA CÂLNĂU - BUZĂU

MILER AURELIAN  /  SC AGROMILER SRL  /  VOINEȘTI - VASLUI
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Hibrizii de rapiță Pioneer mă surprind în fiecare an, chiar și în condițiile de cultură 
mai puțin favorabile din ultimii ani, asigurând producții foarte bune. Acest fapt m-a 
determinat să cultiv în acest an noul hibrid PT225. Datorită geneticii de calitate, în 
ferma mea compania Pioneer este principalul producător de semințe pe care mizez.

Anul trecut am semănat 160 ha cu rapiță Pioneer. Hibridul ales a fost PR46W14 
datorită producțiilor ridicate avute în anii trecuți cu acest hibrid. Anul acesta dorim
să mărim suprafața cultivată cu rapiță și să încercăm noii hibrizi de rapiță Pioneer. 
Recomand tuturor fermierilor să folosească cu încredere hibrizii companiei Pioneer.

COSTEA ALEXANDRU /  SC AGRO MYDACRIS SRL  /  BRĂNEȘTI - ILFOV

BUGARIU ION /  SC GIDAGRO 2011 SRL  /  CALACEA - TIMIȘ

În toamnă am cultivat hibrizii PR46W14 și PT234. Am urmărit toate
fazele de vegetație și am constatat că am făcut cea mai bună alegere: 
dezvoltarea și ramificația plantelor sunt excelente. Iar producția se
arată una bună.

Hibridul Pioneer PT234 l-am introdus anul trecut în ferma noastră datorită 
toleranței ridicate la boli. Arată foarte bine în cultură, a avut o pornire 
spectaculoasă în vegetație în primăvară și ne așteptăm la o recoltă foarte 
bună.

Anual cultiv peste 150 hectare de rapiță. Pot spune că sunt fan convins
al geneticii Pioneer. Anul acesta s-a remarcat hibridul PT225, care s-a 
adaptat foarte bine tehnologiei mele, lanul de rapiță arată excepțional și 
cu siguranță voi recolta peste 4.500 kg/ha.

MARIN ADRIAN  /  SC M&A&D AGROSERV SRL /  AMARA (BALTA ALBĂ) - BUZĂU

BĂLAN CĂTĂLIN  /  SC PRODAZ GROUP SRL /  PUTINEIU - GIURGIU

TOICA SILVIU  /  II ZĂRNESCU VALERICA /  GRĂDIȘTEA - BRĂILA

Administrez 2.870 ha în comuna Racoviță, Județul Brăila. În toamna lui 2016 am
semanat 540 ha rapiță, toată din genetica DuPont Pioneer. Cultura arată excepțional, 
iar din toți hibrizii semănați s-a remarcat PT225 prin coeficientul de ramificare și 
înrădăcinare excepțională. Am așteptări să închid anul cu o producție medie de
peste 4.700 kg/ha.

GÂRLEA CĂTĂLIN  /  SC AGRIFARM SRL  /  RACOVIȚA - BRĂILA
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Hibridul PT200CL îl cultiv de mult timp. Anul acesta l-am cultivat pe 
o suprafață de 30 ha si am așteptări mari de la el. Am o suprafață de 
70 ha de rapiță și anul acesta am încercat și PT225 și PT234.

În primăvara acestui an hibrizii Pioneer m-au surprins prin rezistența
la condițiile meteo nefavorabile. PT234 este un hibrid excepțional 
care nu m-a dezamăgit. Recomand cu încredere hibrizii Pioneer.

Hibridul Pioneer PR44W29 este hibridul care mi-a oferit o satisfacție 
financiară deosebită, oferindu-ne producții foarte bune, indiferent 
de an. Recomand cu încredere genetica Pioneer.

În acest an am ales genetica nouă Pioneer PT234 și PT225. Hibrizii
se comportă excelent, în ciuda temperaturilor scăzute din primăvară, 
demonstrând o torelanță mare la boli și o bună ramificare.

În anul agricol 2016-2017 am ales să cultiv hibridul de rapiță Pioneer 
PR46W14. Am optat spre acest hibrid întrucât este foarte stabil și 
răspunde foarte bine cerințelor noastre. Recomand genetica Pioneer.

ALDEA VIRGIL  /  SC ROXTRANS SRL /  URZICENI - IALOMIȚA

OPREA COSTEL  /  SC TERRAVERDE SRL /  ȚINTEȘTI - BUZĂU

ISPAS FLORIN CĂTĂLIN  /  SC AGROMIR SOREȘTI SRL /  BLĂJANI - BUZĂU

VASILACHE MĂDĂLIN  /  SC AGRODORI SRL /  CIȘMELE (SMÂRDAN) - GALAȚI

PASCU NICOLAE  /  SC AGROPAS SRL /  MĂICĂNEȘTI - VRANCEA

Cu toate ca hibridul PR44D06 este hibridul meu preferat, anul 
acesta am testat și hibrizii PT225 și PT234. Am o suprafață totală de 
500 hectare rapiță, cu cei trei hibrizi. Estimez o producție ridicată.

STANCIU MARIN  /  SC MARADI TRANSCOM SRL  /  CIOCHINA - IALOMIȚA
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Hibrizii Pioneer au arătat și în acest an greu că ajută fermierul și 
demonstrează că genetica superioară aduce profit clienților Pioneer. 
Vom cultiva cu siguranță și anul viitor hibrizi Pioneer.

MATEI ION  /  SC MAT SERV SRL  /  LIEȘTI - GALAȚI

Cultiv hibridul PR44W29 de peste 3 ani și am fost foarte mulțumit de 
calitățile sale morfologice. Însă consider că PT234 este superior, cu 
rădăcină puternică, tulpină viguroasă și bine ramificată, cu silicve 
viguroase. Voi cultiva în continuare doar hibrizii companiei Pioneer.

Rapița este cultura mea favorită. Anul acesta nu am beneficiat de o toamnă 
prielnică culturii de rapiță, intrând în iarnă în 4-6 frunze, dar hibrizii de rapiță 
Pioneer au demonstrat o rezistență deosebită la iernare, iar acum lanul arată 
foarte bine, cu o ramificare bună și silicve bine dezvoltate.

De-a lungul anilor am avut în cultură numai hibrizi de rapiță Pioneer. În anul agricol 
2016-2017 am cultivat 200 ha de rapiță din grupa MAXIMUS® - PR44D06. Acest hibrid 
s-a remarcat printr-o vigoare puternică în toamnă, rezistență la iernare, foarte bună 
înflorire și fructificare destul de bună în primăvară. Estimăm producții destul de bune 
și garantăm genetica hibrizilor marca Pioneer.

Cultiv o suprafață de 300-400 ha rapiță și am rămas impresionat de hibridul 
Pioneer PT200CL. În comparație cu ceilalți hibrizi are mai multe ramificații, care 
pornesc de la bază, ceea ce mă face să sper la o producție bogată. Voi cultiva și 
anul viitor acest hibrid.

ORZAN MARCEL  /  SC ZANCOOL SRL  /  MOVILA MIRESII - BRĂILA

ORZAN MĂDĂLIN  /  SC FERMELE ANDRIEEV SRL  /  T. VLADIMIRESCU - BRĂILA

DRUGEA IONUȚ  /  SC AGROMEC SMEENI SRL  /  SMEENI - BUZĂU

OANCEA TUDOR  /  SC AGROMEC PUTINEIU SRL  /  PUTINEIU - GIURGIU

În toamna anului 2016 am avut curajul să cultivăm cu rapiță peste 230 ha, circa 25% din
suprafața unității, integral hibrizi Pioneer. Alături de hibrizii pe care îi mai cultivasem PR44W29
și PT234 am introdus în cultură noul hibrid PT225. Suntem foarte mulțumiți de felul în care a crescut 
și s-a dezvoltat, de deosebita lui vigoare, de puterea mare de ramificare și de bogăția de silicve.
Așteptăm la recoltarea rapiței, pe total unitate o medie de 3.800 kg/ha, iar la PT225 o producție de 
peste 4.000 kg/ha.

ȚICRA IOSIF  /  SC AGROLEG SA /  SILISTRARU - BRĂILA
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Lucrăm o suprafață de 630 ha, din care 200 ha le avem cultivate cu rapiță. Din momentul în
care am introdus în fermă cultura de rapiță, hibrizii Pioneer au fost nelipsiți, astfel că în acest
an cea mai mare suprafață o avem înființată cu hibridul PR44W29, hibrid cu o creștere rapidă
în toamnă și care a dovedit o productivitate și o stabilitate deosebită. Avem în cultură și noul 
hibrid PT225, hibrid care ne satisface și ne demonstrează că genetica de calitate își spune 
cuvântul. Recomand acest hibrid tuturor cultivatorilor de rapiță. După tehnologia folosită de
noi sperăm să facem și în acest an producții de peste 4.000 kg/ha.

Anul acesta am cultivat 220 ha de rapiță doar cu hibrizi Pioneer, 120 ha cu PR44D06 și
100 ha cu PT225. Cu toate că a fost o iarnă geroasă cu temperaturi de -180 C, acești hibrizi
au rezistat foarte bine peste iarnă. În prezent cultura arată foarte bine și așteptăm producții 
bune. PR44D06 este hibridul nelipsit din ferma noastră, dar anul acesta l-am cultivat pe 
PT225, deoarece anul trecut în lotul demonstrativ s-a comportat cel mai bine, având o 
producție de peste 4.500 kg/ha. În toamnă îmi propun să cultiv și hibridul PT264 care m-a 
impresionat în loturi anul acesta.

De foarte mulți ani cultivăm hibrizii de rapiță de la Pioneer. În trecut am cultivat W31,
W20, D03, W14, W29, D06, astfel că azi am ajuns la PT234 și PT225, hibrizi care se prezintă
la acest moment foarte bine și care promit producții deosebite pentru acest an, în care am 
avut de toate, perioade de secetă, perioade de îngheț alternate cu perioade bune din punct 
de vedere ale vegetației, astfel că am rămas surprins cât de bine au trecut acești hibrizi peste 
aceste perioade. Pioneer a dovedit că a introdus în piață hibrizi de excepție ceea ce mă face 
să rămân fidel acestei genetici. Pentru siguranța producțiilor bune, recomand folosirea 
hibrizilor de rapita ce poarta sigla Pioneer.

DUMITRU MARIAN  /  SC AGROCRISMAR SRL  /  BRĂNEȘTI - ILFOV

NEGREI ALIN  /  SC AGRICOLA MĂNĂȘTUREANCA SRL  /  MĂNĂȘTUR - ARAD

STAN MIHAI  /  SC AGROIND MIHAI SRL  /  STEJARU - TELEORMAN
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SPECIALIȘTII ECHIPEI PIONEER
IONESCU JEAN Commercial Unit Manager Romania&Moldova 021 303 53 14 jean.ionescu@pioneer.com
CÎRJĂ MARIA Marketing Manager Romania&Moldova 0746 228 902 maria.cirja@pioneer.com
MIHAI VALENTIN Product Manager 0747 253 564 valentin.mihai@pioneer.com
PROCA SEVASTIAN Sales Effectiveness Manager 0742 017 977 sevastian.proca@pioneer.com
COJOCARU TEODOR Key Account Manager 0727 824 538 teodor.cojocaru@pioneer.com
PETRACHE TOMEL Field Sales Agronomist 0751 054 900 tomel.petrache@pioneer.com
CIOCOIU ANDREI Field Sales Agronomist 0748 072 301 andrei.ciocoiu@pioneer.com

OMET DANIEL Promotor Călărași 0755 099 209
RĂDUCANU ALEX Promotor Călărași 0764 763 434 
PREPELIȚĂ IULIANA Promotor Ialomița 0745 696 438
SUȚĂ SILVIU Promotor Ialomița, Călărași 0724 970 682
FRIGEA ADRIAN Promotor Ialomița, Călărași 0765 381 465
PANĂ MARCEL Promotor Ialomița 0761 839 463
COPOIU STELIAN Promotor Ialomița, Călărași 0736 670 782

SANDU MARIAN Promotor Brăila 0741 227 198
BARBU GEORGIAN Promotor Buzău 0746 590 494
HODINĂ SILVIU Promotor Galați 0749 145 091
DUMITRU MANUELA Promotor Brăila 0728 078 976
VASILACHE ALINA Promotor Galați 0746 473 127
BĂLAȘU ALEXANDRU Promotor Buzău 0767 853 928
GĂGEANU ADRIAN Promotor Buzău 0769 692 907
COSTRĂȘEL ANDREI Promotor Galați 0740 246 474
STOIANOF CĂTĂLIN Promotor Brăila 0745 693 507
MĂRĂLOIU DANIEL Promotor Galați 0766 675 685

VIOREL DRĂGUȘIN
DIRECTOR VÂNZĂRI ZONA 1
Mobil: 0746 230 344
viorel.dragusin@pioneer.com

COSMIN CIOBOTARU
DIRECTOR VÂNZĂRI ZONA 2
Mobil: 0755 123 362
cosmin.ciobotaru@pioneer.com

IOAN NEȘTIAN
DIRECTOR VÂNZĂRI ZONA 3
Mobil: 0745 625 674
ioan.nestian@pioneer.com

LILIANA CIULU
DIRECTOR VÂNZĂRI ZONA 4
Mobil: 0746 204 477
liliana.ciulu@pioneer.com

LIVIU OLARU
DIRECTOR VÂNZĂRI ZONA 5
Mobil: 0741 272 138
liviu.olaru@pioneer.com

BURUIANĂ MIHAELA Promotor Iași 0732 161 171
HONCERIU VLĂDUȚ Promotor Botoșani 0749 289 878
MĂGUREANU IONEL Promotor Neamț 0740 219 417
LUPU ELVIS Promotor Suceava 0758 925 283
ANTONESCU CRISTINA Promotor Neamț 0744 535 092
NIȚĂ MIHAI CĂTĂLIN Promotor Botoșani 0743 581 752

BĂCANU COSMIN Promotor Teleorman 0769 626 254
CIOBOATĂ COSMIN Promotor Argeș 0745 352 671
COJOCARU MIHAI Promotor Teleorman 0762 694 609
PÎRVU FLORIN Promotor Teleorman 0765 527 267
STOICA CRISTINA Promotor Giurgiu 0761 577 079
GOICEA ADRIAN Promotor Prahova 0753 468 268
OLARU FLORI Promotor Teleorman 0722 188 120
COȘMELEAȚĂ VALENTIN Promotor Teleorman 0767 015 750
MANEA ALEXANDRU Promotor Giurgiu 0763 287 888
DUȚĂ RĂZVAN PETRU Promotor Ilfov, Dâmbovița 0784 098 110
OBRETIN CRISTIAN Promotor Teleorman 0763 843 517

CÎRSTEA MĂDĂLINA Promotor Dolj 0740 381 372
MITRICĂ CĂTĂLIN Promotor Olt 0724 070 073
IACOB MIHAI IUSTIN Promotor Dolj, Gorj 0768 489 507
CROITORU ILIE Promotor Mehedinți, Dolj 0755 031 699
GOICEANU SORIN Promotor Olt, Vâlcea 0769 289 916
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TATU MĂDĂLINA Analist Marketing 0746 123 920 madalina.tatu@pioneer.com
BĂICEANU ALEXANDRU Analist Marketing 0751 277 303 alexandru.baiceanu@pioneer.com

MIKY BABUȘCOV
DIRECTOR VÂNZĂRI ZONA 6
Mobil: 0742 258 878
miky.babuscov@pioneer.com

ROȘU RĂZVAN Promotor Timiș, Caraș Severin 0754 081 153
GORGAN SEBASTIAN Promotor Timiș 0726 314 597
ALDA ONIȘOR Promotor Arad 0748 401 092
KOTHAI RĂZVAN Promotor Arad 0744 968 276
SAMOILĂ MARIANA Promotor Timiș 0723 054 046
TOSCA SILVIA Promotor Timiș 0724 476 163
LAZĂR ALIN Promotor Timiș, Caraș Severin 0723 466 084
GROȘAN ALEXANDRA Promotor Arad 0747 939 341
FONOAGE MARCELA Promotor Hunedoara 0722 962 575
UJUPAN ALEXANDRU Promotor Timiș 0787 823 529

CRISTIAN DELIU
DIRECTOR VÂNZĂRI ZONA 7
Mobil: 0742 258 879
cristian.deliu@pioneer.com

MUREȘAN FLORIN Promotor Mureș, Bistrița 0732 164 321
MESZAROS ZOLTAN Promotor Harghita, Covasna 0744 644 408
ARDELEAN ADRIANA Promotor Mureș, Bistrița 0743 676 258

FLORIAN BONCHIȘ
DIRECTOR VÂNZĂRI ZONA 8
Mobil: 0745 122 989
florian.bonchis@pioneer.com

BOROTA MIRCEA Promotor Satu Mare 0743 165 552
SUCIU CRISTIAN Promotor Satu Mare, Bihor 0765 384 872
GOIA EMIL Promotor Maramureş, Sălaj 0751 101 211
ACIU FLORIN Promotor Satu Mare, Bihor 0748 539 958
UȘVAT IRMA Promotor Bihor 0755 408 739
JOLȚA MIHAI Promotor Bihor 0751 914 893

DORIN BURCIU
DIRECTOR VÂNZĂRI ZONA 9
Mobil: 0751 010 487
dorin.burciu@pioneer.com

IRIMIE LILIANA Promotor Sibiu, Brașov 0746 085 606
FLOREA TUDOR IOSIF Promotor Alba 0740 076 490
MARTIN OVIDIU IULIU Promotor Alba 0744 607 638 
MARTIN MARIUS Promotor Cluj 0747 986 165

CRISTIAN IVAȘCU
DIRECTOR VÂNZĂRI ZONA 10
Mobil: 0751 277 993
cristian.ivascu@pioneer.com

BEȘLIU CĂTĂLIN Promotor Constanța 0766 878 997
DIMA ADRIAN Promotor Tulcea 0745 572 749
MOCANU LAURENȚIU Promotor Tulcea 0743 554 492
ZISU IONUȚ Promotor Tulcea, Constanța 0724 363 474
ZAHARIA CEZAR Promotor Constanța 0722 494 427
GENES MARIUS Promotor Constanța 0760 652 991

GRAȚIAN BUTINCU
DIRECTOR VÂNZĂRI ZONA 11
Mobil: 0756 013 622
gratian.butincu@pioneer.com

BULGARU MARIUS Promotor Vaslui 0772 047 946
LUPȘA NICOLETA Promotor Bacău 0743 030 503
MUSTĂȚEA ANDREEA Promotor Vrancea 0743 673 082
HUZUNĂ LIVIU Promotor Vrancea, Vaslui, Bacău 0755 781 861
SUMANARIU RAREȘ Promotor Vaslui 0747 059 141



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

PIONEER HI-BRED ROMÂNIA SRL
DN 2, Km. 19.7, Comuna Găneasa, Sat Șindrilița, Județul Ilfov

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

®, TM, SM Mărci înregistrate și mărci de servicii ale DuPont, Pioneer sau ale companiilor afiliate © 2017 PHII.


