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Ce înseamnă
Fiber Technology

Fiber Technology (FT) se referă la o gamă de aditivi furajeri. Aditivii marca Pioneer® 11CFT, 11GFT, 11AFT dezvoltați 
de Pioneer pentru a asigura o digestibilitate îmbunătățită a fibrelor din porumbul de siloz, respectiv din cerealele 
de siloz și lucerna de siloz. Fiecare dintre aceste produse (care fac obiectului brevetului American nr. 7799551) 
conține un element de noutate, tulpina brevetată Lactobacillus buchneri împreună cu tulpini homofermentative 
suplimentare de Lactobacillus cu proprietăți unice care satisfac cerințele de fermentare specifice ale fiecărei 
culturi furajere.

Tulpina Lactobacillus buchneri care se găsește în produsele Fiber Technology (FT) a fost descoperită de către 
microbiologii companiei Pioneer și perfecționată pentru a produce enzime specifice în timpul procesului de 
fermentare a furajelor. Această tulpină se distinge față de toate celelalte tulpini Lactobacillus buchneri prezente 
pe piață prin capacitatea de a produce enzime care modifică fibrele (ferulați și acetil esteraze) pe măsură ce 
se înmulțește în masa din siloz. Aceste enzime modifică complexul de lignină din pereții celulelor permițând 
digerarea mai rapidă a fibrei de către bacteriile din rumen. Producerea enzimelor care modifică fibra de către 
bacteriile din aditivii Pioneer este o alternativă rentabilă și mai eficientă față de aditivii stabilizați sau aditivii 
pe bază de enzime comerciale.

Tulpina Lactobacillus buchneri din produsele Fiber Technology este o tulpină homofermentativă care produce 
un spectru larg de acizi grași volatili în timpul fermentării furajelor. Aceasta duce la un profil de fermentare 
care s-a dovedit că poate scădea în mod substanțial creșterea speciilor nocive de drojdie și mucegai care sunt 
responsabile pentru alterarea furajelor. Tulpina Lactobacillus buchneri este cuplată cu tulpini homofermentative 
de Lactobacillus specifice pentru fiecare tip de cultură furajeră. Includerea tulpinilor homofermentative 
îmbunătățește eficiența fermentării (de ex. viteza scăderii coeficientului pH) și asigură condiții ideale pentru 
creșterea tulpinilor Lactobacillus buchneri producătoare de enzime.

Furajele tratate cu produsele Fiber Technology trebuie să fie lăsate să fermenteze cel puțin 60 de zile înainte 
de deschiderea silozului, pentru a i se permite tulpinii Lactobacillus buchneri o perioadă adecvată pentru 
producerea de enzime și alți produși finali ai fermentării, care duc la o digerabilitate îmbunătățită a fibrei și o 
stabilitate aerobă. Îmbunătățirea digerabilității și a savorii/consistenței furajelor contribuie la rentabilizarea 
furajului și implicit la economisirea procentului de boabe și la suplimentarea proteinelor.

Aceste produse sunt disponibile doar în formule solubile în apă pentru a se permite distribuția uniformă a 
acestor bacterii pe suprafața care trebuie să fie tratată. Ele constituie o metodă sigură din punct de vedere 
biologic pentru îmbunătățirea calității furajelor prin creșterea digerabilității fibrelor și a stabilității aerobe fără a 
se întrebuința enzime furajere costisitoare.

Produsele Fiber Technology asigură: 
•	 Eficiența	fermentării.
•	 O	reducere	semnificativă	a	organismelor	alterante	pentru	o	stabilitate	aerobă		îmbunătățită,	cu	o
 temperatură scăzută în siloz.
•	 O	digerabilitate	îmbunătățită	a	fibrei.

Aceste avantaje combinate fac din gama de produse Pioneer unul din cele mai importante progrese tehnologice 
în însilozarea furajelor din ultimele decenii.
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ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Î:  Ce avantaje valorice le aduc produsele Fiber Technology (FT) crescătorilor de animale?

R:  Produsele FT aduc următoarele avantaje:
•		Digerabilitate	îmbunătățită	(DFDN)	cu	4%.
•		O	fermentare	specifică	fiecărei	culturi	furajere,	de	tip	„front-end”,	care	are	rolul	de	a	mări

     viteza scăderii coeficientului pH și de a reduce pierderile.
•		Menține	și	prelungește	calitatea	silozului	pe	toată	perioada	de	utilizare.

Î:  Ce sunt fibrele neutre?
R:	 	 Fibrele	 neutre	 (FDN)	 sunt	 în	 principal	 pereții	 celulelor	 plantelor	 compuși	 din	 celuloză,	
hemiceluloză, lignină și alte proteine în cantități mici. Acești polimeri, împreună cu mici cantități din 

alte componente, cum ar fi grupuri de acetili și de fenoli, sunt organizați în structuri tridimensionale 
complexe care nu sunt nici uniforme, nici nu sunt descrise complet pentru diverse plante sau 

structuri de pereți ai celulelor. Fibrele neutre sunt materiale heterogene definite atât de 
proprietățile lor fizice, cât și de cele chimice.

Î:  Sunt Fibrele (FDN) identice în toate plantele?
R:	 	Componentele	FDN	sunt	 similare	 la	 toate	plantele:	 celuloza,	 hemiceluloza	 și	 lignina.	Diferențele 
majore se găsesc în fracțiunea hemicelulozei, care este compusă din diferite zaharuri la graminee 

(inclusiv porumbul și cerealele) și leguminoase. În mod suplimentar, se pare că lignina din plantele 
graminee conține cantități semnificative de acid ferulic, în timp ce lignina din leguminoase conține 
cantități mai reduse din acest acid. Se crede că acidul ferulic este responsabil pentru legarea 
polizaharidelor sau pentru interconectarea polizaharidelor între ele.

Î:  Cum contribuie produsele Fiber Technology la mărirea digerabilității FDN (fibrelor neutre)?
R: Tulpina de Lactobacillus buchneri din produsele FT produce esterază (ferulați  și acetil esteraze) 
care	eliberează	polizaharidele	fibroase	din	coloana	de	lignină.	Decuplarea	polizaharidelor	din	lignină	
modifică structura tridimensională și mărește accesul la polizaharide pentru bacteriile din rumen 
ducând la o digerabilitate mai rapidă a fibrelor. Lignina nu se degradează, astfel încât nivelurile 
din furaj rămân aceleași, iar fragilitatea fibrelor nu pare să se reducă în mod semnificativ. În mod 
suplimentar, se observă o degradare mai mare a fracțiunii de polizaharide datorită eliminării 
grupurilor de acetili care împiedică digerarea și care sunt legate de componentele zaharurilor.

Î:  Sunt produsele FT eficiente asupra leguminoaselor în același mod ca la plantele graminee, 
avându-se în vedere faptul că leguminoasele au un conținut redus de acid ferulic?
R:	 	 Deși	 tulpina	 de	 Lactobacillus buchneri din produsele FT produce esteraza specifică pentru 
acidul ferulic, ea are o activitate redusă și asupra altor componente fenolice care combină lignina 
cu polizaharidele. Chiar dacă activitatea este redusă și are loc într-un ritm scăzut, timpul este un 
factor primordial pentru răspuns. Activitatea relativă a acestor enzime este măsurată în minute. 
Perioada de însilozare se întinde pe mai multe zile și luni, astfel că există destul timp pentru ca 
enzimele să-și desfășoare activitatea. Acesta este motivul pentru care se recomandă ca furajele 
să	fie	însilozate	pentru	o	perioadă	de	60	de	zile	înainte	de	hrănirea	animalelor.	De	asemenea,	este	
nevoie de timp suficient pentru ca enzimele să efectueze hidroliza componentelor combinate.

Î:  Se găsește aceeași tulpină de Lactobacillus buchneri în toate produsele FT?
R:		Da,	tulpina	Lactobacillus buchneri PTA-6138 se găsește în toate produsele FT ale companiei 
Pioneer®. Tulpinile suplimentare găsite în fiecare din produsele specifice FT sunt diferite și 
unice pentru fiecare tip de cultură furajeră.

Prezentare generală
și întrebări frecvente
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Î:   Se pot folosi produsele FT alternativ pentru mai multe culturi de plante furajere?
R:	Deși	 aceeași	 tulpină	 generatoare	 de	 esterază	 se	 găsește	 în	 toată	 gama	 de	 produse	 FT,	 fiecare	 produs	 FT	 a 
fost dezvoltat în mod specific cu bacterii suplimentare pentru a se potrivi în mod optim fiecărei culturi de plante 
furajere. Tulpinile bacteriilor suplimentare asigură fermentarea mai bună a fiecărui furaj și contribuie la crearea 
unui mediu ideal pentru creșterea și înmulțirea tulpinii de Lactobacillus buchneri. Creșterea și înmulțirea tulpinii 
de Lactobacillus buchneri mărește cantitatea și eficiența enzimelor de esterază produse în siloz.

Î:   Care este avantajul unei digerabilități îmbunătățite a fibrelor?
R:	 Digestibilitatea	 îmbunătățită	 a	 fibrelor	 (DFDN)	 mărește	 densitatea	 energetică	 a	 furajului	 și	 duce	 la	 pro-
ducerea mai multor proteine microbiene în rumen care ajută la scăderea costurilor rațiilor prin reducerea 
concentratelor	 suplimentare	sau	a	nevoilor	de	proteine.	DFDN	 îmbunătățită	poate	duce	 la	asimilarea	mai	bună 
și creșterea eficienței hranei și furnizează oportunități pentru creșterea sănătății rumenului și pentru 
susținerea producției eficiente de lapte și/sau a sănătății corporale.

Î:   Care vor fi efectele vizibile în ferme ale furajării cu plante însilozate cu adaos de produse FT?
R:  Furajarea cu plante însilozate cu adaos de produse FT poate genera unul sau mai multe din următoarele efecte:
•		Un	raport	îmbunătățit	între	venituri	față	de	costurile	de	furajare	(VFCF)	prin	reducerea	concentratului
				suplimentar	și	a	nevoilor	de	proteine.	Vezi	„Considerațiile	privind	furajarea	FT”	pentru	suport	în	principiile	de
    echilibrare a rațiilor care conțin furaje FT.

•		Încălzirea	redusă	în	siloz	(similară	cu	cea	a	mărcilor	Pioneer® 11C33 și 11G22) și mult mai îmbunătățită decât a
    aditivilor furajeri care nu conțin tulpini de Lactobacillus buchneri.

•		Eficiența	îmbunătățită	a	furajării	datorită	digerabilității	mărite	a	fibrelor.

•		O	condiție	corporală	îmbunătățită,	în	special	a	juncilor	și	a	vacilor	cu	lactație	timpurie.

•		Potențial	pentru	o	producție	ameliorată	de	lapte	pe	cap	de	bovină	(măsurarea	acestui	indicator	este	o
    provocare datorită variației producției la fermele comerciale).

Î:   Vor avea produsele FT efect asupra tuturor hibrizilor sau soiurilor?
R:	Cercetările	 indică	 faptul	 că	produsele	FT	 îmbunătățesc	DFDN	 la	 toți	 hibrizii	 și	 soiurile	diferite	genetic.	Este 
important	 să	 recunoaștem	 faptul	 că	 punctul	 de	 plecare	 pentru	 DFDN	 a	 fiecărui	 tip	 de	 furaj	 este	 afectat	 de 
perioada de creștere, de maturitatea recoltei, înălțimea culturilor și, într-o măsură mai mică, de profilul 
genetic	al	culturilor.	De	exemplu,	studiile	companiei	Pioneer	 indică	ameliorări	 relative	similare	ale	DFDN	atunci 
când același hibrid de porumb de siloz a fost tratat cu CFT în două sezoane diferite distincte; totuși, valorile 
absolute	ale	DFDN	pot	fi	foarte	diferite	în	funcție	de	perioadele	de	creștere.	Selecția	geneticii	furajelor	trebuie 
să se facă în mod complet independent față de deciziile de folosire a produselor FT.

Î:   Cum pot crescătorii de animale să profite la maximum de însilozarea cu produse FT?
R:  Însilozarea cu produse FT furnizează o valoare maximă crescătorilor atunci când:
•		Furajele	însilozate	cu	FT	sunt	depozitate	separat.

•		Furajele	însilozate	cu	FT	sunt	alocate	animalelor	în	creștere	sau	cu	o	productivitate	înaltă,	cum	ar	fi	vacile

    cu lactație timpurie.

•		Rațiile	conțin	concentrații	relativ	înalte	de	furaje	însilozate	cu	FT.

Î: Conțin unele produse competitive bacterii producătoare de enzime pentru a se îmbunătăți DFDN? De ce 
să nu se adauge enzimele direct în siloz sau în Rația Totală de Amestec (TMR)?
R:	Nu	 se	 cunoaște	 nici	 un	 alt	 produs	 comercial	 care	 să	 conțină	 bacterii	 fermentative	 de	 însilozare	 selectate	 în 
mod specific pentru producerea de enzime care să modifice fibrele. Tulpina brevetată de Lactobacillus buchneri 
găsită în produsele FT produce enzime specifice, esteraze care au scopul de a reduce coeficientul pH.
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Unii	aditivi	indică	adăugarea	de	enzime	pe	etichetele	lor.	Totuși,	aceasta	este	adesea	„o	decepție	
atrăgătoare”,	 deoarece	 adăugarea	 enzimelor	 purificate	 este	 prea	 costisitoare	 pentru	 a	 se 
asigura cantități suficiente, acestea își pierd eficiența în timp și nu pot avea rezultate în 

condițiile unui coeficient pH scăzut în siloz. În plus, folosirea enzimelor nu poate asigura 
fermentația suplimentară necesară în siloz și avantajele vieții silozului ca la produsele FT.

Î:  Cât de repede pot să încep furajarea cu produse de însilozare cu FT?
R: Furajele însilozate cu FT trebuie să se păstreze în mod ideal în depozit cel puțin 60 de zile 
înainte de a hrăni animalele pentru a se lăsa timp pentru creștere și producerea de enzime de către 

tulpina brevetată Lactobacillus buchneri. Crescătorii care așteaptă 6 - 7 luni înainte de hrănirea 
animalelor cu porumb sau cereale însilozate FT trebuie să ia în calcul reglarea rațiilor pentru 

mărirea digerabilității amidonului datorită perioadei lungi de timp în siloz.

Î:  Cum poate un nutriționist să echilibreze rațiile de furaje fără să cunoască DFDN exactă?
R: În urma mai multor experimente și probe efectuate de cercetătorii Pioneer și universități, s-a 
considerat	 că	 o	 creștere	 de	4%	 în	DFDN	pe	 timp	de	48	de	 ore	 (peste	 estimările	 de	 bază)	 ar	 fi	 un 

punct bun de pornire pentru evaluarea efectelor produselor FT.

Î:   Au fost publicate sau analizate datele privind însilozările cu FT de către vreo agenție externă?
R: Compania Pioneer a prezentat materiale ale cercetărilor asupra produselor FT pentru prima dată 

la Sesiunea Științei Lactatelor din 2006. Studii pozitive au fost întocmite ulterior de către 
Universitatea	 din	 Delaware,	 Universitatea	 din	 Illinois,	 Universitatea	 din	 Florida,	 Centrul	 Lethbridge 
de	 Cercetări	 pentru	 Agricultură	 și	 Furaje	 Agricole	 din	 Canada,	 Universitatea	 din	 Padova	 (Italia)	 și 
Camera	de	Agricultură	a	landului	Schleswig-Holstein	(Germania).

De	 asemenea,	 a	 fost	 publicată	 o	 lucrare	 privind	 tehnologia	 CFT	 de	 digerare	 a	 fibrelor	 în	 revista 
Animal Feed Science and Technology (v. 145, 2008). Compania Pioneer a primit (la data de 5 
ianuarie 2007) permisiunea din partea Agenției pentru Hrană și Control din Canada să facă reclamă 
la următoarele (6) caracteristici ale produsului 11CFT pe teritoriul Canadei:
•		Consum	îmbunătățit	de	substanță	uscată.

•		Digerabilitate	îmbunătățită	a	FDN.

•		Profit	mai	mare	pe	tona	de	siloz.

•		Eficiența	îmbunătățită	a	furajelor.

•		Încălzire	redusă	în	timpul	furajării.

•		Pierderi	reduse	de	substanță	uscată	în	timpul	furajării.

Î:  Va duce hrănirea animalelor cu furaje însilozate cu FT la diferențe comensurabile în producția 
de lapte și de carne?
R: În timp ce multe studii controlate au indicat diferențe măsurabile în creșterea animalelor, va 
fi dificil pentru cei mai mulți crescători comerciali să măsoare efectul furajării însilozate FT în 
siloz sau pe cântar.

Pentru	a	ne	face	o	idee	clară	despre	aceste	lucruri,	analiza	ulterioară	a	DFDN	efectuată	de	către	
cercetătorul	 în	știința	 lactatelor	de	 la	ARS/USDA	Dr.	H.	G.	 Jung,	 sugerează	că	 fiecare	procent 
în	plus	 la	DFDN	 rezultată	din	 furajarea	 cu	porumb	 însilozat	 cu	FT	duce	 la	 creșterea	 cantității 
de lapte cu 0.3 lbs (aprox. 0.14 litri) și la creșterea consumului de masă uscată cu 0.26 lbs 
(aprox.	0.12	litri).	UWMILK2006	prezice	o	cantitate	de	lapte	mai	mare	cu	32	lbs	(aprox.	14.5	litri) 
pentru	fiecare	tonă	de	porumb	însilozat	cu	FT	care	demonstrează	o	creștere	cu	4%	a	DFDN.
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Pentru vitele care consumă 50 lbs (aprox. 22.68 kg) de porumb însilozat cu adaos de FT pe zi, ar fi vorba de o 
creștere potențială de cca. 0.8 lbs (aprox. 0.36 litri/vacă/zi). În condițiile unei variații tipice a producției zilnice 
de lapte de cca. 2 - 3 lbs (aprox. 1 - 1.36 litri/vacă/zi), acest efect ar fi extrem de dificil de depistat în cazul unei 
lăptării comerciale, avându-se în vedere variabilele legate de modelele climato-meteorologice, modificările 
furajelor, problemele de sănătate în rândul cirezilor, modificările procentuale ale vitelor noi și ale juncilor, etc.

CONSIDERAȚII PRIVIND FURAJAREA
Î:   Cum îmbunătățesc produsele Fiber Technology digerabilitatea FDN?
R: Tulpina de Lactobacillus buchneri din produsele FT produce enzime specifice (ferulați și acetil esteraze) 
care	 eliberează	 polizaharidele	 fibroase	 din	 coloana	 cu	 lignină.	 Decuplarea	 polizaharidelor	 din	 lignină	 modifică 
structura tridimensională și măreste accesul la polizaharide pentru bacteriile din rumen, ducând la o 
digerabilitate mai rapidă a fibrelor. Lignina nu se degradează, astfel încât nivelurile din furaj rămân aceleași, 
iar fragilitatea fibrelor nu pare să se reducă în mod semnificativ. În mod suplimentar, se observă o utilizare 
mai intensă a fracțiunii de polizaharide datorită eliminării grupurilor de acetili care împiedică digerarea și care 
sunt legate de componentele zaharurilor.

Î:  Pot detecta laboratoarele de furaje îmbunătățirea DFDN la hrănirea cu furaje însilozate cu FT?
R:	 Calibrările	 NIR	 (cu	 infraroșu	 apropiat)	 actuale	 și	metodele	 in vitro disponibile în mod obișnuit (în eprubete) 
nu	 au	 sensibilitatea	 necesară	 pentru	 a	 prezice	 îmbunătățirea	 DFDN	 și	 a	 ratei	 digerării	 (Kd)	 care	 a	 fost 
demonstrată în cadrul experimentelor de furajare a animalelor vii (in vivo). Produsele FT produc enzime care 
cauzează modificări fizio-chimice în legăturile de lignină ale polizaharidelor, nemodificând de fapt cantitatea de 
lignină sau de fibră din siloz.

Bacteriile din rumenul animalelor recunosc această modificare și digeră polizaharidele decuplate cu o viteză mai 
mare și adesea în cantități mai mari. Experimentele cu animale vii au detectat în mod constant modificări ale 
digerabilității fibrelor, la fel ca metodele in situ (pe teren, reproduse cu eșantioane de 6 mm de furaje măcinate 
introduse în pungi de nailon și agățate în animalele cu fistulă ruminală). Laboratoarele care utilizează metodele 
de producere a gazelor (de ex. FermentricsTM) au putut detecta efectele produselor FT în modificarea vitezei 
de digerare a rezervei de carbohidrați (de ex. B1, B2 și B3). Aceasta le permite nutriționiștilor să adapteze rațiile 
și să reducă concentratele și suplimentele de proteine pe baza vitezelor de digerare a rezervelor de carbohidrați 
modificate cu produse FT.

Î:  Care sunt principiile pentru echilibrarea rațiilor care conțin furaje însilozate cu FT?
R: În urma numeroaselor experimente cu animalele și a probelor efectuate pe teren de către specialiștii 
companiei	Pioneer	în	comun	cu	cercetătorii	universitari,	s-a	considerat	că	o	creștere	de	4%	în	DFDN	pe	timp	de 
48 de ore (peste estimările de bază) ar fi un punct bun de pornire pentru evaluarea efectelor produselor FT.

Totuși,	 cele	mai	multe	metode	 care	 folosesc	 valori	 individuale	 ale	 DFDN,	 valabile	 la	 un	moment	 dat,	 în	 ecuații 
sumative	 pentru	 a	 prezice	 NE-L	 (de	 ex.	 NRC	 sau	 UWMILK2006)	 nu	 sunt	 destul	 de	 sensibile	 pentru	 a	 sesiza	
modificările ratei de digerare ca urmare a tratării furajelor însilozate cu produse FT. 

Modificările	 ratelor	de	digerare	 (Kd)	a	 rezervei	de	carbohidrați	B3	 (NDF)	din	silozuri	pot	 fi	 transpuse	 în	modele 
de	 formule,	 cum	ar	 fi	CPM	sau	CNCPS,	plecând	de	 la	 valori	 individuale	ale	DFDN,	 valabile	 la	 un	moment	dat,	 și 
folosind	Calculatorul	de	rate	VanAmburgh	(VARC)	care	se	găsește	direct	la	profesorul	de	la	Universitatea	Cornell,	
Dr.	Mike	VanAmburgh	(mev1@cornell.edu)	sau	la	compania	Pioneer.

Totuși,	 experiența	 de	 pe	 teren	 sugerează	 că	mărirea	 ratelor	 de	 digerare	 a	B3	 cu	 15-20%,	 (ceea	 ce	Calculatorul	
VARC	prezice	că	s-ar	întâmpla	în	condițiile	unei	măriri	cu	4%	a	DFDN)	nu	se	va	justifica	în	totalitate	prin	efectele	
produselor FT.
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Laboratoarele care folosesc metode de producere a gazelor (de exemplu FermentricsTM) au 
putut măsura direct efectele FT în modificarea ratelor de digerare a rezervei de carbohidrați 
(de exemplu B1, B2 și B3).

Analiza producției de gaze ca urmare a furajării cu însilozate FT sugerează că atunci când 
componentele pereților celulelor sunt decuplate de lignină, ratele de digerare a acestora 
încep să se apropie de ratele mai rapide de digerare a carbohidraților, cum ar fi fibra solubilă 
sau amidonul.

Pentru a se preveni supraalimentarea cu concentrat și proteine (din cauza producerii mărite de 
proteine	microbiene	 în	 rumen),	 experiența	 de	 pe	 teren	 sugerează	 că	 „decalarea”	 acestor	 nutrienți	
în rezerve diferite necesită ca ratele aferente B1 (amidon) și B2 (fibre solubile) să fie de asemenea 
modificate în silozurile FT.
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11CFTFiber Technology pentru porumb

11CFT marca Pioneer® este un produs revoluționar brevetat pentru porumb însilozat cu următoarele destinații:
•		Îmbunătățirea	digerabilității	fibrelor.

•		Mărirea	ratelor	de	aport	ale	porumbului	însilozat.

11CFT conține o tulpină nouă de Lactobacillus buchneri care:
•		Produce	enzime	specifice	pentru	digerarea	fibrelor,	pe	măsură	ce	se	înmulțește	în	siloz.

•		Reduce	pierderile	și	prelungește	viața	furajelor	în	siloz	în	timpul	hrănirii	animalelor.

În plus față de producerea enzimelor pentru digerarea fibrelor, 11CFT 
conține o tulpină brevetată unică de Lactobacillus casei care are rolul:
•		de	a	stimula	eficiența	fermentării	„front-end”	prin	scăderea
    rapidă a coeficientului pH, contribuind la reținerea nutrienților 
    valoroși (zahăr, amidon)

•		de	a	stabili	un	mediu	ideal	pentru	creșterea	și	distribuirea
    enzimelor producând Lactobacillus buchneri, permițând
				desfășurarea	unei	activități	enzimatice,	pre-digerarea	FDN
    și făcându-le mai accesibile microbilor din rumen. 

Este disponibil sub formă de produs solubil în apă, în recipiente 
adecvate pentru utilizarea în amestecuri în rezervoare sau cu 
sistemele de aplicare Appli-Pro® ale companiei Pioneer.

Compania Pioneer a primit în luna ianuarie 2007 permisiunea din 
partea Agenției pentru Hrană și Control din Canada să facă reclamă la 
următoarele caracteristici ale produsului 11CFT: digerabilitate îmbunătățită a 
FDN,	eficiența	 îmbunătățită	a	 furajelor,	 încălzire	 redusă	 în	 timpul	 furajării,	pierderi	 reduse	de	substanță	uscată 
în timpul furajării, profit mai mare pe tona de furaj de siloz și consum îmbunătățit de masă uscată.

*11CFT	 a	 arătat	 o	 îmbunătățire	 a	 digerabilității	 FDN	 pe	 teren	 în	 patru	 studii	 universitare	 (Universitatea	 din 
Florida,	Universitatea	din	Delaware,	Universitatea	din	Illinois	și	Centrul	de	Cercetări	Lethbridge,	Alberta,	Canada).	
La cerere, se pot pune la dispoziție datele complete ale experimentelor.

Întrebuințarea produsului 11CFT
Produsul 11CFT marca Pioneer® este recomandat pentru silozul de porumb. Recomandările de umiditate pentru 
întrebuințarea 11CFT sunt prezentate în Tabelul 1.

Tabelul 1. Umiditatea optimă a porumbului de siloz tratat cu 11CFT marca Pioneer®

Furajele însilozate trebuie lăsate să fermenteze cel puțin 60 de zile înainte de deschiderea silozului pentru a lăsa 
bacteriilor din 11CFT timpul necesar pentru producerea enzimelor și a altor produși finali ai fermentării, care pot 
duce la îmbunătățirea digerabilității fibrelor și a stabilității aerobe.

Produsul 11CFT marca Pioneer® este disponibil sub formă de pulbere solubilă în apă pentru aplicarea ușoară și 
comodă. Produsul nu este coroziv și nici toxic.

Tip de depozit
Umiditatea în % a întregii plante

Cultura Maturitate Aditiv
furajer

Buncăre/
grămezi

Silozuri
turn

Silozuri
sigilate

Silozuri
sac

Porumb furajer Linia laptelui este la
1/8 - 3/4 de bob 11CFT 62 - 70 62 - 70 60 - 70 60 - 70



11AFT Fiber Technology pentru lucernă
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11AFT marca Pioneer® este un produs revoluționar brevetat pentru lucerna furajeră cu 
următoarele destinații:
•		Îmbunătățirea	digerabilității	fibrelor.

•		Îmbunătățirea	densității	energetice	a	furajelor	pentru	a	contribui	la	reducerea	costurilor
     suplimentare cu hrana animalelor.
•				Îmbunătățirea	fermentației.

11AFT conține o tulpină nouă de Lactobacillus buchneri care:
•		Produce	enzime	specifice	pentru	digerarea	fibrelor,	pe

     măsură ce se înmulțește în siloz.
•			Reduce	pierderile	și	prelungește	viața	furajelor

       în siloz în timpul hrănirii animalelor.

11AFT conține de asemenea o tulpină brevetată 
unică de Lactobacillus plantarum care are rolul:
•		de	a	stimula	eficiența	fermentării	„front-end”

prin scăderea rapidă a coeficientului pH, contri-
buind la reținerea nutrienților valoroși (zahăr)

•		reducerea	degradării	proteinelor

•		de	a	contribui	la	reducerea	costurilor	cu	hrană	prin	
reducerea nevoii de suplimente de proteine.

Este disponibil sub formă de suspensie solubilă în apă, în 
recipiente adecvate pentru utilizarea în amestecuri în 
rezervoare sau cu sistemele de aplicare Appli-Pro®	 ale	 companiei	 Pioneer.	 Valoarea	 suplimentară 
care nu s-a inclus în calcule: pierderea redusă a furajelor în siloz, dieta furajeră adecvată pentru 
sănătatea rumenului și savoarea îmbunătățită a rațiilor.

Întrebuințarea produsului 11AFT
Produsul 11AFT marca Pioneer® este recomandat pentru întrebuințarea pe lucernă furajeră. 
Recomandările de umiditate pentru întrebuințarea 11AFT sunt prezentate în Tabelul 1.

Tabelul 1. Domenii optime ale valorilor umidității pentru lucerna furajeră tratată cu 11AFT
marca Pioneer®

Furajele însilozate trebuie lăsate să fermenteze cel puțin 60 de zile înainte de deschiderea 
silozului pentru a lăsa bacteriilor din 11AFT timpul necesar pentru producerea enzimelor și a 
altor produși finali ai fermentării, care pot duce la îmbunătățirea digerabilității fibrelor și a 
stabilității aerobe.

Produsul 11AFT marca Pioneer® este disponibil sub formă de suspensie solubilă în apă pentru 
aplicarea ușoară și comodă. Produsul nu este coroziv și nici toxic.

Tip de depozit
Umiditatea în % a întregii plante

Cultura Maturitate Aditiv
furajer

Buncăre/
grămezi

Silozuri
turn

Silozuri
sigilate

Silozuri
sac

Lucernă furajeră
Muguri	medii	-	târzii	
sau 26 - 36 tulpini
sau	<40%	FDN

11AFT 55 - 68 55 - 68 40 - 60 55 - 65
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11GFTFiber Technology pentru graminee/cereale

11GFT marca Pioneer® este un produs revoluționar brevetat pentru furaje din graminee și cereale cu 
următoarele destinații:
•		Îmbunătățirea	digerabilității	fibrelor.

•		Îmbunătățirea	densității	energetice	a	furajelor	pentru	a	contribui	la	reducerea	costurilor	suplimentare	cu	hrana
    animalelor.

•		Îmbunătățirea	fermentației	gramineelor/cerealelor.

11GFT conține o tulpină nouă de Lactobacillus buchneri care:
•		Produce	enzime	specifice	pentru	digerarea	fibrelor,	pe	măsură	ce	se
    înmulțește în siloz.

•		Reduce	pierderile	și	prelungește	viața	furajelor	în	siloz	în	timpul
    hrănirii animalelor.

11GFT conține de asemenea tulpini brevetate unice de 
Lactobacillus casei și Lactobacillus plantarum care au rolul:
•		de	a	stimula	eficiența	fermentării	„frontale”	prin	scăderea
rapidă	a	coeficientului	pH,	contribuind	la	reținerea	nutrienților	
valoroși (zahăr, amidon)

•		de	a	contribui	la	reducerea	costurilor	cu	hrana	prin	reducerea	
suplimentului de boabe și proteine.

Este disponibil sub formă de pulbere solubilă în apă, în recipiente 
adecvate pentru utilizarea în amestecuri în rezervoare sau cu sistemele 
de aplicare Appli-Pro® ale companiei Pioneer.

Întrebuințarea produsului 11GFT
Produsul 11GFT marca Pioneer® este recomandat pentru silozurile de graminee și cereale furajere.
Recomandările de umiditate pentru folosirea  11GFT sunt prezentate în Tabelul 1.

Tabelul 1. Domenii optime ale valorilor umidității pentru iarba și cerealele furajere tratate cu 11GFT
marca Pioneer®

Furajele însilozate trebuie lăsate să fermenteze cel puțin 60 de zile înainte de deschiderea silozului pentru a lăsa 
bacteriilor din 11GFT timpul necesar pentru producerea enzimelor și a altor produși finali ai fermentării, care pot 
duce la îmbunătățirea digerabilității fibrelor și a stabilității aerobe.

Produsul 11GFT marca Pioneer® este disponibil sub formă de suspensie solubilă în apă pentru aplicarea ușoară 
și comodă. Produsul nu este coroziv și nici toxic.

Tip de depozit
Umiditatea în % a întregii plante

Cultura Maturitate Aditiv
furajer

Buncăre/
grămezi

Silozuri
turn

Silozuri
sigilate

Silozuri
sac

Ierburi furajere Atunci când încep
tulpinile a se alungi 11GFT 55 - 68 55 - 68 40 - 60 55 - 65

Cereale furajere
(ovăz, grâu, orz)

Boabe: de la apariție până 
la o cocă moale 11GFT 55 - 68 55 - 68 40 - 60 55 - 65



Producția și utilizarea
furajelor de calitate
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HRANA DE CALITATE
SUCCESUL OBȚINERII PRODUCȚIILOR

RIDICATE DE LAPTE

DIRIJAREA PROCESULUI DE FERMENTAȚIE
PE CALE BIOLOGICĂ

HRANĂ = HRANĂ INGERATĂ x CALITATE

650 kg greutate

CHO solubil în siloz

pH scade rapid

Siloz stabil

Acizi organici
(principal acid lactic)

FERMENTAȚIA ESTE REALIZATĂ
DE BACTERIILE LACTICE

ÎN
CONDIȚII ANAEROBE

CU
SUBSTRAT SUFICIENT

ÎNSILOZAREA

ESTE UN PROCES

DE FERMENTARE

15 kg SU/zi 20 kg lapte/zi

Amidon & Zahăr

Fibre

Digestibilitate

Vitamine & Minerale

pH scăzut

inhibă 
fermentația 

secundară
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GESTIONAREA SILOZULUI ESTE ESENȚIALĂ
Cu inoculanții de siloz marca Pioneer®:
•		NU	veți	îmbunătăți	silozul	slab	calitativ

•		Silozul	bun	va	deveni	și	mai	bun

•		Veți	preveni	degradarea	cauzată	de	expunerea	aerobă	(Lactobacillus buchneri,
    Lactobacillus casei)

•		Îmbunătățește	digestibilitatea	fibrei	prin	degradarea	ligninei

AVANTAJELE INOCULANȚILOR PENTRU SILOZ
•		Scăderea	pH-ului

•		Scăderea	pierderilor

•		Optimizarea	cantității	și	a	raportului	de	acid	organic

•		Scăderea	fermentației	secundare

•		Creșterea	aportului	de	materie	uscată

•		Creșterea	palatabilității

•		Sporirea	performanțelor	animale

COMPOZIȚIA INOCULANȚILOR PENTRU SILOZ
Compoziția coloniilor de bacterii de acid lactic.
•		Enterococcus faecium   Funcția - la pornirea în fermentație

•		Lactobacillus plantarum  Funcția - în principalul moment al fermentării
    Lactobacillus casei

•		Lactobacillus buchneri   Funcția - stabilitate aerobă
•		Lactobacillus casei



11A44
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Inoculant pentru toate tipurile de furaj

Pioneer 11A44 este inoculantul specific pentru stabilizarea calității furajului, evitând 
degradarea și încălzirea pe frontul de cosire ale amestecurilor expuse la aer pentru o perioadă 
lungă.

Prin amestecul selecției exclusive Pioneer de tulpini bacteriene heterofermentative de 
Lactobacillus buchneri conținut în 11A44, se împiedică dezvoltarea mucegaiurilor ce determină 

alterarea silozului. Pioneer 11A44 este o alternativă complet naturală și de succes pentru produsele 
chimice folosite pentru răcirea amestecurilor furajere. Inoculantul 

Pioneer 11A44 este recomandat pentru tratarea silozurilor 
de porumb, ierburi furajere precum și cereale furajere.

1. MECANISMUL DE ACȚIUNE AL PIONEER 11A44
Încălzirea frontului de cosire se datorează 
pătrunderii aerului care permite acumularea 
de microorganisme prezente pe furaj și a 

mucegaiurilor ce dezvoltă acțiunea fermentativă. 
Această activitate este blocată în faza 

conservării silozului datorită lipsei de oxigen 
dar se poate relua în momentul folosirii silozului, 

ceea ce poate conduce la deprecieri calitative și 
pierderi de substanță uscată. Aceste microorganisme 

folosesc substanțele nutritive din siloz, degradându-l și 
ridicându-i temperatura. Pe frontul de cosire, anumite tulpini 
bacteriene autofermentative de Lactobacillus buchneri conținute 
de 11A44 sunt în măsură să producă un amestec echilibrat de acid lactic, acid acetic și 1.2 propandiol. 
Aceste ultime substanțe reduc semnificativ posibilitatea de mucegăire, fapt responsabil de alterarea 
amestecului furajer.

2. AVANTAJELE TRATAMENTULUI:
•  Stabilitate aerobică mai bună
Stabilitatea aerobică este capacitatea unui amestec de a-și menține caracteristicile calitative 
în momentul expunerii la aer. În mod obișnuit este măsurat prin numărul de ore care trec înainte 
ca silozul să înceapă să se încălzească în masă. Tratamentul cu 11A44 permite îmbunătățirea 
semnificativă a stabilității aerobice a produselor după cum arată datele experiențelor efectuate 
timp de 4 ani pe plan mondial. S-a demonstrat 
că prin utilizarea lui 11A44, stabilitatea în 
urma expunerii la aer a silozurilor a crescut 
în medie cu 100 de ore pentru silozurile de 
cereale, cu 58 de ore pentru silozurile de 
porumb și cu 64 de ore pentru silozurile din 
amestecurile de graminee.

•  Mai puține pierderi de substanță uscată
Odată cu creșterea temperaturii în masa 
de siloz, se înregistrează pierderi de 
substanță uscată (care este utilizată 
de microorganismele păgubitoare 
producătoare de căldură) ce nu poate fi 
folosită de animale.
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Tratamentul cu 11A44 crește stabilitatea aerobică
a produselor cu 58 - 100 de ore

Tratat cu 11A44 Netratat

Ierburi 
pentru siloz
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pentru siloz

Porumb 
pentru silozOre
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Se estimează că jumătate din pierderile de substanță  uscată din fermele zootehnice se produc între momentul 
cosirii din câmp și utilizarea silozului și se datorează încălzirii pe frontul de tăiere.

•  Mai puțină căldură pe frontul de tăiere
Încălzirea este simptomul cel mai evident al degradării aerobice pe frontul de tăiere. Experiențe desfășurate în 
Franța	de	către	Pioneer	și	I.N.R.A.	(Institutul	Național	de	Cercetări	Agronomice)	au	evidențiat	eficiența	lui	11A44 
în evitarea procesului de încălzire în urma expunerii la aer. Aceasta s-a realizat printr-o tehnologie nouă care 
permite fotografierea căldurii degajate de corpuri.

•  Oprirea dezvoltării mucegaiurilor
Dezvoltarea	 mucegaiurilor	 prezente	 în	 mod	 obișnuit	 în	 furaje	 este	 blocată	 de	 aciditatea	 care	 se	 dezvoltă	 în 
amestecul de siloz. În lipsa produsului 11A44 de pe frontul de tăiere, mucegaiurile nu întâlnesc obstacole și pot 
ușor compromite calitatea și palatabilitatea furajului.

3. PIONEER 11A44 ESTE PRODUSUL OPTIM PENTRU FERMELE ZOOTEHNICE CARE:
•		au	baloți	de	siloz	supradimensionați

•		au	viteza	de	avansare	insuficientă	pentru	frontul	de	tăiere	(mai	puțin	de	1	m/săptămână	în	timpul	iernii	și
    mai puțin de 2.5 m/săptămână vara)

•		în	perioada	de	vară	sunt	nevoite	să	prepare	mai	mult	de	un	amestec	furajer	pe	zi

•		trebuie	să	însilozeze	un	furaj	excesiv	de	uscat	sau	de	umed	ce	poate	cauza	încălzirea	masei	și	a	frontului
    de tăiere
•		au	furaje	contaminate	de	ciuperci	fitopatogene

•		necesită	efectuarea	unui	singur	amestec	furajer	la	sfârșit	de	săptămână

4. FLEXIBILITATE MAXIMĂ PRIVIND ALEGEREA ȘI UTILIZAREA

Produsul sub formă de granule este disponibil în saci de 20 kg, iar aplicarea se efectuează cu microgranulatorul. 
Produsele solubile în apă se aplică în doză de 1 gram de 11A44 pentru o tonă de furaj prin tratamentul cu pompa 
trafițională sau prin Appli-pro®.

Produsul sub formă de granule se aplică în doze de 500 g de 11A44 la o tonă de furaj în momentul recoltării 
acesteia.

Pioneer 11A44 este un produs absolut sigur pentru muncitori, nu atacă sau corodează utilajele de aplicare sau 
distribuție.

PIONEER 11A44 NETRATAT

Fotografiile termice cu porumb însilozat, în stânga tratat cu Pioneer 11A44 iar în dreapta netratat.
Este evidentă absența dezvoltării mucegaiului pe frontul de desilozare al produsului tratat cu 11A44

RECE             SCARA TEMPERATURII CALD

Tratamentul cu 11A44 previne procesul de încălzire în faza de expunere la aer



11C33
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Inoculant pentru silozul integral de porumb

Inoculantul Pioneer 11C33 este un tratament microbiologic cu acțiune combinată, studiat în 
mod special pentru a îmbunătăți procesul de fermentare în masa silozului de porumb.

Amestecul exclusiv de tulpini bacteriene brevetate de Pioneer® din bacteriile Lactobacillus 
plantarum, Enterococcus faecium și Lactobacillus buchneri produce o fermentare homeolactică 

(ca urmare a activității primelor două bacterii menționate) și o 
acțiune stabilizatoare produsă de Lactobacillus buchneri. 
Cele trei bacterii asigură o stabilitate aerobică 

superioară pentru produsul 11C33. Prin utilizarea 
inoculantului 11C33, se elimină pierderile de 

valoare nutritivă ale furajului în urma fermentării 
și expunerii la aer din momentul utilizării 

silozului, îmbunătățindu-se în același timp 
petabilitatea produsului și ingerarea lui de 

către animale, în special în timpul verii sau în 
momentele critice pentru animale.

Pioneer 11C33 este produsul ideal pentru o fermă 
zootehnică ce dorește să producă siloz de porumb, 

în acest fel valorificând toate avantajele cercetării 
microbiologice cele mai avansate.

1. MECANISMUL DE ACȚIUNE AL PIONEER 11C33
Pioneer 11C33 este cea mai bună combinație de tulpini bacteriene compusă din trei specii de 
microorganisme, care în masa de siloz dezvoltă acțiuni foarte specifice:
•	 	 Lactobacillus plantarum și Enterococcus faecium garantează o rapidă și eficientă fermentare 
homeolactică necesară reducerii pierderilor prin fermentare și dezvoltarea unei cantități de căldură 
în primele zile după însilozare. Aceste microorganisme transformă în mod unic zaharurile din 
ierburile graminee în acid lactic, au capacitatea de a acidula masa furajeră cu pierderi minime de 
substanță uscată.

•	 	 Lactobacillus buchneri este o bacterie heterolactică ce are capacitatea de a produce în masa 
fânului un amestec echilibrat de acid lactic, acid acetic și 1.2 propandiol. Aceste ultime substanțe 
reduc semnificativ posibilitatea de mucegăire, fapt responsabil de alterarea amestecului de 
siloz. Astfel, cu Lactobacillus buchneri se reduc la minim pierderile de substanță uscată datorită 
expunerii la aer, respectiv la oxigen.

Tratamentul cu Lactobacillus buchneri inhibă formarea organismelor sporogene, îmbunătățesc 
stabilitatea silozului și reduc dezvoltarea căldurii după desfacerea silozului.

2. PIONEER 11C33 ESTE CEA MAI BUNĂ OPȚIUNE PENTRU FERMELE CARE:
•		doresc	obținerea	eficienței	economice	încă	de	la	începutul	activității

•		doresc	obținerea	unei	calități	foarte	bune	a	silozului	până	la	gura	animalului

•		transformă	producția	de	siloz	într-o	activitate	centrală	și	rațională

•		doresc	reducerea	costurilor	pentru	furajare,	reducând	pierderile	de	substanță	uscată	din	
siloz

•		doresc	un	siloz	stabil	cu	o	palatabilitate	crescută	pentru	animale	în	tot	timpul	anului

•	lucrează	în	mod	profesionist	și	nu	doresc	să	renunțe	la		nici	unul	din	avantajele	oferite	de		
cercetarea microbiologică avansată
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3. AVANTAJELE TRATAMENTULUI SILOZULUI CU PIONEER 11C33:
Sintetizăm avantajele ce se pot obține prin folosirea Pioneer 11C33. Rezultatele au fost obținute și validate în 
34 de eșantioane experimentale de furaje, experiențe efectuate timp de 3 ani, aplicând protocolul oficial german 
DLG	„grupul	2”,	pentru	îmbunătățirea	stabilității	aerobice	a	furajelor.

Profil fermentativ echilibrat
Tratamentul cu 11C33 reușește să aducă echilibrul 
optim între calitatea silozului și stabilitatea furajului în 
momentul utilizării. 11C33 determină scăderea pH-ului 
final pentru a menține un raport optim între acizi, necesar 
în special menținerii stabilității aerobice.

O palatabilitate mai ridicată în sezonul călduros
Experiențele	 desfășurate	 la	 Universitatea	 de	 Științe	 din	
Padova au demonstrat menținerea calităților superioare 
ale silozului pe parcursul întregii zile, cu precădere în 
perioada cea mai caldă a zilei și indicând în acest caz o 
palatabilitate foarte bună a silozului.

O stabilitate aerobică ridicată
Stabilitatea aerobică este capacitatea unui amestec 
furajer de a-și menține caracteristicile calitative în 
momentul expunerii la aer. În mod obișnuit, se măsoară 
prin numărul de ore care trec de la începutul încălzirii 
masei furajere. În experiențele efectuate s-a evidențiat 
că tratamentul cu Pioneer 11C33 permite obținerea unei 
stabilități aerobice de două ori mai mare față de cea a 
martorului netratat.

Pierderi reduse de substanță uscată
Toate experiențele au demonstrat clar că tratamentul 
cu	Pioneer	 11C33	 reduce	 cu	 30%	pierderile	 de	 substanță	
uscată, datorită instabilității aerobice a furajului la 
contactul cu aerul.
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11B91 Inoculant de porumb cu grad
de umiditate ridicat

11B91 este o selecție unică de tulpini patentate de Lactobacillus buchneri și Lactobacillus 
plantarum, formulate pentru a spori fermentația porumbului cu grad ridicat de umiditate, 
oferind o îmbunătățire a regenerării fermentației și o fermentație cu profil acid care mărește 
păstrarea substanței uscate anaerob și minimizează pierderea substanței uscate aerob.

Lactobacillus buchneri este o bacterie ce produce un 
spectru larg de acizi grași volatili în timpul fermentației 
în siloz, care poate micșora substanțial creșterea 
gradului de fermenți (drojdii) și de specii de 

mucegai responsabile pentru rebuturile de siloz. 

UTILIZAREA PRODUSULUI:
Formulat pentru a fi utilizat în silozuri de porumb 

cu grad ridicat de umiditate, în buncăre sau în 
saci	de	siloz	variind	de	la	20	-	32%.

TRĂSĂTURI:
•		Conține bacterii specifice porumbului selectate

special pentru porumbul de siloz.

•		Solubil	în	apă,	formulare	granulată	pentru	o	aplicare	ușoară.

•		Soluția	solubilă	în	apă	conține	un	agent	colorant,	albastru	pentru	o	ușoară	vizualizare	la	aplicare.

•		Ajută	la	scăderea	fermentației	și	a	pierderilor	din	turn,	buncăr	sau	sacii	din	siloz.
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ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII DE SILOZ OFERINDU-I 
UN PH TERMINAL SCĂZUT

REDUCE SUPRAÎNCĂLZIREA SILOZULUI

Figura 1 - porumbul cu umiditate ridicată inoculat cu brandul 
Pioneer 11B91 are un pH dorit, mai mic.

Figura 2 - pierderea de materie uscată aerobă după expunerea 
la oxigen, după specificațiile modelului Honing.

Figura 4 - 11B91 reduce fermentația și conținutul de mucegai 
comparativ	 cu	 silozul	 netratat.	 Datele	 au	 fost	 culese 
dintr-un studiu realizat în 2004 pe un baril de siloz.

REDUCE TOTAL PIERDERILE DE MATERIE USCATĂ
REȚINÂND CU PESTE 3% SUBSTANȚA USCATĂ

FAȚĂ DE CELE NETRATATE
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Figura 3 - stabilitatea aerobă a porumbului cu grad mare 
de	 umiditate	 tratat	 cu	 brandul	 Pioneer	 11B91.	 HMC	 a	 fost	
înzilozat pentru 50-80 de zile și s-a determinat stabilitatea 
aerobă, după un număr de ore silozul rămâne rece când se 
expune	la	aer,	după	specificațiile	modelului	Honing.	Datele	
reprezintă o medie pentru 15 locații.
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1155 Inoculant pentru fânul de lucernă

Inoculantul 1155 este o selecție exclusivă Pioneer de tulpini bacteriene care îmbunătățesc 
puterea de conservare și valoarea fânului de lucernă sau a amestecurilor conținând minimum 
80% plante leguminoase.

Tulpinile de Bacillus pumilus conținute în inoculantul 
1155 inhibă dezvoltarea ciupercilor și a bacteriilor 
precum și a altor factori negativi prezenți în câmp 
ce pot produce alterarea fânului de lucernă. 
Microorganismele	 Pioneer	 blochează	 acești	
dăunători ai calității furajului și folosesc 

zaharuri ce se eliberează după recoltare. În 
practică, tratamentul biologic Pioneer 1155 

permite împachetarea fânului de lucernă la o 
umiditate superioară celei normale, cu avantaje 

mari în gestionarea cantităților recoltate, a 
îmbunătățirii semnificative a producției la hectar, al 

conținutului în proteine și al palatabilității furajului.

1. MECANISMUL DE ACȚIUNE AL INOCULANTULUI 1155
Pentru obținerea unui fân de lucernă de calitate superioară, se va 
acorda o maximă atenție recoltării precum și fazei de conservare. Este esențial ca recoltarea (cosirea) 

să se facă la momentul optim de dezvoltare al plantei, reducând la minim pierderile legate de uscarea 
furajului în câmp.

Tratamentul microbiologic
Pioneer 1155 permite recoltarea, ambalarea și stocarea fânului de lucernă, la o umiditate chiar și 
de	 15	 -	 25%	 în	 funcție	 de	 tipul	 balotării,	 umidității	 cu	mult	 superioare	 celor	 întâlnite	 la	 recoltările	
tradiționale, eliminând totodată riscul unei supraîncălziri a masei vegetale. Tulpinile de Bacillus 
pumilus conținute în Pioneer 1155 nu sunt afectate de expunerea la aer și ploaie și pot fi astfel 
introduse ușor în masa furajului, producând fermentarea necesară. Imediat după recoltare, 
Bacillus pumilus utilizează zaharurile libere în furaj și inhibă dezvoltarea bacteriilor, a ciupercilor 
și a altor factori dăunători. Se evită astfel pierderile prin oxidare și creșterea excesivă a 
temperaturii în masa furajului, produse de microorganismele dăunătoare menționate anterior.

2. AVANTAJE ALE TRATAMENTULUI
Tratamentul cu inoculantul Pioneer 1155 oferă mari avantaje economice și de gestiune.

Reducerea pierderilor
Datorită	 posibilității	 de	 ambalare	 timpurie	 a	 fânului	 se	 reduc	 pierderile	 datorate	 staționării	 în 
câmp	a	furajului	și	a	ploilor.	Aceste	pierderi	pot	depăși	30%	din	valoarea	totală	a	fânului	de	lucernă.

Pierderi reduse de frunze
Prin balotarea la o umiditate ridicată se realizează reținerea mai bună a frunzelor pe tulpină. 
Atunci	când	fânul	de	lucernă	este	recoltat	la	o	umiditate	mai	scăzută	de	15%,	se	poate	produce	
ruperea	frunzelor	de	pe	tulpină.	Aceste	pierderi	pot	ajunge	la	20	-	25%	datorită	acțiunii	părților	
active prezente în utilajele folosite la recoltare.

Mai multe proteine la hectar
Circa	80%	din	proteine	și	90%	din	vitaminele	prezente	 în	 fânul	de	 lucernă	sunt	 conținute	 în	
frunze. Recoltarea la umidități mai ridicate prin aplicarea inoculantului Pioneer 1155 permite 
păstrarea unei valori nutritive ridicate a fânului de lucernă.
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Palatabilitate ridicată
Fânul tratat cu 1155 și însilozat la umidități superioare are 
mai multe frunze, un aspect plăcut și o culoare verde-intensă. 
Aceste elemente îmbunătățesc palatabilitatea pentru 
animale și se traduc printr-o creștere a ingerării de substanță 
uscată.

Mai mult timp la dispoziție pentru o recoltă în condiții optime
Prin aplicarea inoculantului Pioneer 1155, puteți însiloza fânul 
la o umiditate mai ridicată și veți beneficia de o perioadă mai 
mare alocată recoltării în condiții optime a fânului de lucernă.

3. ADMINISTRARE FOARTE SIMPLĂ
Produsul este disponibil sub formă de granule - dizolvabil în 
apă. Poate fi aplicat pe furaj fie în momentul recoltării din 
câmp, fie în momentul însilozării prin presare/ambalare. 
Dizolvarea	 în	 apă	 se	 va	 efectua	 în	 funcție	 de	 sistemul	 de	
aplicare. Produsul nu are efecte corozive asupra utilajelor.

Aplicare la balotarea fânului
Prin această modalitate, aplicarea inoculantului Pioneer 
1155 va fi distribuită uniform în masa furajului, utilizând o bară localizată deasupra header-ului mașinii de balotat. 
Pentru tratarea în faza de recoltare, Pioneer 1155 trebuie dizolvat într-o cantitate de 4 g pentru fiecare tonă de 
fân (în medie, 1 litru apă/balot cilindric).

450

500 550 600 650 700 750

500 550 600 650 700

UTILIZAREA INOCULANTULUI 1155 PERMITE BALOTAREA
 LA UMIDITĂŢI SUPERIOARE ȘI CREȘTE NUMĂRUL DE PROTEINE 

(media a 5 coase după 90 de zile de stocare)

BALOŢI CILINDRICI
kg. proteine/ha

BALOŢI PARALELIPIPEDICI
kg. proteine/ha

NETRATAT 
(balotat la o umiditate de 10%)

NETRATAT 
(balotat la o umiditate de 13%)

TRATAT 
(balotat la o umiditate de 20%)

TRATAT 
(balotat la o umiditate de 17%)

AVANTAJ ÎN URMA TRATAMENTULUI CU 1155: +89 kg proteine/ha

AVANTAJ ÎN URMA TRATAMENTULUI CU 1155: +102 kg proteine/ha

UTILIZAREA INOCULANTULUI 1155 PERMITE BALOTAREA LA UMIDITĂŢI SUPERIOARE ȘI CREȘTE VALOAREA NUTRITIVĂ A FÂNULUI 
(media a 5 coase după 90 de zile de stocare la o umiditate de 12%)

BALOŢI CILINDRICI 
kg fân la 12% umiditate/ha

BALOŢI PARALELIPIPEDICI 
kg fân la 12% umiditate/ha

AVANTAJ ÎN URMA TRATAMENTULUI CU 1155: +395 kg/ha

2000 2400 2800 3200 3600 4000

AVANTAJ ÎN URMA TRATAMENTULUI CU 1155: +220 kg/ha

2700 2800 2900 3000 3100 3200

NETRATAT 
(balotat la o umiditate de 10%)

NETRATAT 
(balotat la o umiditate de 13%)

TRATAT 1155 
(balotat la o umiditate de 20%)

TRATAT 1155 
(balotat la o umiditate de 17%)
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11H50 Inoculant pentru silozul integral de  lucernă

COMPOZIȚIA PENTRU PRODUSUL ÎN FORMĂ SOLUBILĂ
•		Concentrat	de	cultură	de	microorganisme	-	60%	(100%	cultură	dehidratată	Lactobacillus 
plantarum)

•			Maltodextrin	-	28.74%	(suport)

•			Aluminosilicat	de	Sodiu	-	10%	(agent	anticoagulare)

•			Triosulfat	de	Sodiu	-	1.20%	(de-chlorinator)

•			Colorant	E133	Albastru	-	0.36%

STANDARD DE CALITATE
Bacterii Lactobacillus plantarum

Total 1.25 x 10¹¹ min. cfu/g

DOZA DE APLICARE
11H50 - inoculant de siloz solubil; este ambalat la flacoane de 40 g și de 200 g.
Doza	de	aplicare	este	de	0.8	g	/	1	tonă	de	siloz.

VALABILITATE
Produsul este garantat 3 ani de la data fabricației, cât timp integritatea ambalajului nu a fost 

compromisă.

DEPOZITARE / MANIPULARE
11H50 în formă solubilă se păstrează în încăperi uscate, la temperaturi mai mici de 220 C. A se păstra 
uscat	 și	 ferit	 de	 lumina	 solară	 directă.	 Nu	 ridică	 probleme	 deosebite	 la	manipulare.	 Produsul,	 fiind 
complet natural, nu este coroziv sau toxic pentru om și animale, nu afectează mediul înconjurător.

NIVELURI MAXIME PENTRU REZIDUURILE CE POT FI TRANSFERATE CĂTRE PRODUSE ANIMALE 
(CARNE, LAPTE) - DACĂ EXISTĂ
Nu	există	astfel	de	reziduuri.

DATE PRIVIND INFLUENȚA PRODUSULUI ASUPRA MEDIULUI (PLANTE, SOL, APE)
Nu	sunt	astfel	de	influențe.

Reperele pentru impurități ale inoculantul de siloz 11H50 sunt luate din Industria Agro-Alimentară 
a	SUA	care	aprobă	următoarele	niveluri	maxime	pentru	contaminanți:
	 Drojdii	 	 <	1.00	x	103		

									Mucegaiuri	 <	1.00	x	103	

 Coliforme < 1.00 x 103 

 Salmonella       0        
Contractul de producere stabilește limitele pentru metalele grele: Arsenic, Bariu, Cadmiu, Crom, 
Plumb,	Seleniu,	Argint	și	Mercur	la	<0.5	mg	total	metale	grele/kg.

UTILIZAREA PRODUSULUI
Inoculantul se poate aplica cu ajutorul unui dispozitiv special sau cu pompa manuală de 
dispersie.	Se	recomandă	respectarea	dozei	de	0.8	g/tona	de	siloz.	Mai	 întâi	trebuie	adaugată 
apă în flacon, se agită pentru a se dilua.
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INOCULANTUL PENTRU SILOZ 11H50 ESTE UN PRODUS BACTERIAN CARE CONTRIBUIE LA:
•		îmbunătățirea	fermentației
•		reducerea	scurgerilor	din	silozuri
•		îmbunătățirea	calităților	gustative
•		îmbunătățirea	digestibilității	furajelor
•		creșterea	eficienței	de	utilizare	a	furajului
•		creșterea	sporului	zilnic	în	greutate
•		creșterea	producției	de	lapte

ACESTE CALITĂȚI SE POT PUNE ÎN VALOARE DACĂ SE RESPECTĂ URMĂTOARELE REGULI DE ÎNSILOZARE:
•		alegerea	celor	mai	potriviți	hibrizi	de	porumb	pentru	însilozare
•		respectarea	timpului	optim	de	însilozare,	care	corespunde	cu	un	conținut	de	substanță	uscată	de	28	-	35%
•		lungimea	de	tocare	trebuie	să	fie	de	6	-	8	mm,	iar	înălțimea	de	tăiere	de	30	-	40	cm
•		umplerea	silozului	în	maxim	6	-	7	zile
•		compactarea	foarte	bună
•		acoperirea	silozului



11G22 Inoculant pentru ierburi și cereale
recoltabile integral
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Inoculantul Pioneer 11G22 se folosește pentru a îmbunătăți în mod specific amestecurile de 
leguminoase, cereale furajere și ierburi furajere mixte.

Prin amestecul diverselor tulpini bacteriene prezente în 
11G22, este posibilă obținerea prin aplicarea unui singur 

tratament a unei fermentații homeolactice rapide 
și eficiente ca urmare a acțiunii Lactobacillus 
plantarum și Enterococcus faecium, precum și 

o maximă stabilitate a produsului la contactul 
cu aerul datorită bacteriei Lactobacillus 

buchneri.

Prin utilizarea inoculantului 11G22, pierderile 
de valoare nutritivă dispar complet datorită 
procesului de fermentare și al expunerii la aer, 

îmbunătățindu-se palatabilitatea și capacitatea de 
ingerare a furajului de către animale.

Acțiunea inoculantului 11G22 se manifestă în modul cel 
mai eficient în procesul de conservare al furajelor cu conținut 
de	substanță	uscată	între	22	-	42%.

1. MECANISMUL DE ACȚIUNE AL INOCULATULUI PIONEER 11G22
Pioneer 11G22 este o combinație de tulpini bacteriene aparținând a 3 specii diferite de microorganisme, 
care în amestecurile de graminee au efecte de o înaltă specificitate:
•	 	Lactobacillus plantarum și Enterococcus faecium garantează o fermentație homeolactică rapidă 
și eficientă necesară pentru stoparea pierderilor prin fermentare și dezvoltarea unei cantități de 
căldură în primele zile după însilozare. Aceste microorganisme transformă în mod unic zaharurile 
din ierburile graminee în acid lactic, au capacitatea de a acidula masa furajeră cu pierderi minime de 
substanță uscată.

•	 	Lactobacillus buchneri este o bacterie heterolactică care are capacitatea de a produce în masa 
fânului un amestec echilibrat de acid lactic, acid acetic și 1.2 propandiol. Aceste ultime substanțe 
reduc semnificativ posibilitatea de mucegăire, fapt responsabil de alterarea amestecului fura-
jer.  Astfel, cu Lactobacillus buchneri se reduc la minim pierderile de substanță uscată datorită 
expunerii la aer, respectiv la oxigen.

Tratamentul cu tulpini bacteriene specifice Pioneer inhibă formarea organismelor sporogene, 
îmbunătățesc stabilitatea amestecului furajer, și reduc dezvoltarea căldurii în furaj.

2. PIONEER 11G22 ESTE UN INSTRUMENT DE NEÎNLOCUIT PENTRU FERMELE CARE:
•		utilizează	pe	scară	largă	amestecurile	de	graminee

•		frontul	de	cosire	zilnic	este	mai	redus

•		doresc	să	reducă	variabilitatea	în	conservarea	baloților

•		doresc	un	furaj	ce	își	menține	caracteristicile	calitative,	chiar	și	după	expunerea	la	aer	și	care
are o palatabilitate crescută pentru animale

•		lucrează	în	mod	profesionist	și	nu	doresc	să	renunțe	la	nici	unul	din	avantajele	oferite	de
cercetarea microbiologică avansată
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3. AVANTAJELE TRATAMENTULUI
Sintetizăm avantajele ce se pot obține prin folosirea Pioneer 11G22. Rezultatele au fost obținute și validate în 
34 de eșantioane experimentale de furaje, experiențe efectuate timp de 3 ani, aplicând protocolul oficial 
german	DLG	„grupul	2”,	pentru	îmbunătățirea	stabilității	aerobice	a	furajelor.

Profil fermentativ echilibrat
Prin folosirea lui 11G22 se obține un echilibru ideal 
între calitatea amestecului și stabilitatea amestecului 
în momentul utilizării. Tratamentul favorizează 
scăderea pH-ului final pentru a menține un raport optim 
între acizi, necesar în special menținerii stabilității 
aerobice.

O palatabilitate mai ridicată
Testele efectuate pe viței la centrul pentru producția 
animală Pioneer au evidențiat un important avantaj 
pentru furajele preparate cu graminee tratate cu 11G22. 
Animalele hrănite cu amestecuri furajere tratate și-au 
crescut	volumul	de	ingerare	de	substanță	uscată	cu	6%	
față de grupul de animale utilizat ca martor. Protocolul 
experimental prevede un amestec furajer cu un conținut 
de	45%	substanță	uscată	de	graminee,	45%	boabe	de	
porumb	și	10%	supliment	proteic	mineral.

O stabilitate aerobică ridicată
Stabilitatea aerobică este capacitatea unui amestec 
furajer de a-și menține caracteristicile calitative în 
momentul expunerii la aer. În mod obișnuit se măsoară 
prin numărul de ore care trec de la începutul încălzirii 
masei furajere. În experiențele efectuate s-a evidențiat 
că tratamentul cu Pioneer 11G22 permite obținerea unei 
stabilități aerobice de două ori mai mare față de cea a 
martorului netratat.

Pierderi reduse de substanță uscată
Toate experiențele au demonstrat clar că tratamentul 
cu Pioneer 11G22 reduce pierderile de substanță uscată 
datorită instabilității aerobice a furajului la contactul 
cu	 aerul.	 Pierderile	 sunt	 reduse	 semnificativ	 cu	 80% 
în	cazul	cerealelor	și	70%	în	cazul	leguminoaselor.
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SE RECOMANDĂ SĂ SE AMESTECE O CANTITATE SUFICIENTĂ DE PRODUSE CARE SE POATE 
APLICA ÎN 4 - 6 ORE.
Amestecați produsele cu apă rece:
Umpleți	 sticla	 numai	 pe	 1/3	 -	 1/2	 cu	 apă	 pentru	 a	 se	 lăsa	 suficient	 spațiu	 deasupra	 pentru 
amestecare. Acoperiți cu degetul gura sticlei de 250T și scuturați și agitați cu intensitate 

recipientul până când tot conținutul este în suspensie. Permiteți gazului să iasă ținând sticla 
departe de dvs. în cazul în care simțiți acumularea presiunii. Finalizați umplerea până la marcaj. 
Nu	umpleți	sticla	în	mod	excesiv.	Fiți	atenți	la	marcajul	„fill	to	here”	(umpleți	până	aici)	de	pe	sticlă, 
în apropiere de partea de sus a etichetei.

Dacă produsul amestecat nu poate fi utilizat în 4 - 6 ore și trebuie să fie depozitat:
Scoateți	sticla	250T	neterminată,	clătiți	și	curățați	aplicatorul	Pioneer	Appli-Pro	SLV,	iar	apoi:

-  fie depozitați sticla într-un spațiu răcoros, cu capacul scos;
- fie remontați sticla pe aplicator (aplicatorul a fost dotat cu o evacuare pentru a se preveni

acumularea presiunii).
Datorită	 unei	 ameliorări	 a	 formulei,	 nu	 mai	 este	 necesară	 refrigerarea,	 decât	 în	 cazurile	 în	 care 
produsul	 amestecat	 va	 fi	 depozitat	pe	o	perioadă	mai	 lungă	de	3	 zile.	Dacă	produsul	 amestecat	 va	
fi congelat, scoateți capacul de plastic de pe sticla 250T. Înainte de folosire, lăsați produsul să se 
decongeleze timp de 24 ore în aer liber sau într-o cadă cu apă caldă. Respectați întotdeauna 

recomandările din manualul de întrebuințare la clătirea și curățarea aplicatorului.

Dacă întâmpinați probleme cu amestecarea sau manipularea produselor FT, păstrați sticlele și 
contactați-i imediat pe agenții de vânzări ai companiei Pioneer pentru asistență.

SISTEMUL DE APLICARE APPLI-PRO® SLV (volum ultraredus)
Aplicatorul Appli-Pro®	SLV	este	mai	mult	decât	un	aplicator.	Este	un	sistem	
brevetat cu scopul desemnat și cu calibrația specifică pentru aditivii 
furajeri marca Pioneer®. Acest design unic reduce necesarul de apă și 
oferă un nivel de înaltă precizie a aplicării și a comodității.

Sistemul	Appli-Pro	SLV	proiectat	și	elaborat	de	Pioneer	Inoculant	
Research utilizează aer de la un compresor și o mică cantitate de 
apă pentru a furniza soluția de aditiv. Lichidul format se aplică 
în proportie de 10 ml/tonă, astfel că o sticlă de aditiv va trata 
aproximativ 250 de tone de furaj tăiat. Adaugați apă în sticlele de 
aditiv, agitați sticlele pentru a se dizolva produsul și montați sticlele 
pe aplicator. Fiecare aplicator are două sticle. Panoul de control instalat cu 
cabluri îi permite operatorului să pornească și să oprească aplicatorul pentru a controla cu 
precizie viteza de aplicare. Panoul va raporta numărul de tone de furaj tratat pe baza vitezei de 
aplicare selectate în tone/oră, furnizându-i operatorului indicații privind soluția de tratament 
rămasă	în	sticlă.	Unitățile	Appli-Pro	sunt	livrate	cu	console	de	instalare	aprobate	de	producător	
și testate pentru majoritatea tocătoarelor de furaje esențiale. Instalarea decurge rapid și ușor.

Avantajele sistemului Appli-Pro SLV:
•		Tratează	până	la	500	de	tone	înainte	de	a	fi	necesară	reumplerea.

•		Economisește	timpul	!	Sunt	necesare	mai	puține	întreruperi	și	reîncărcări	cu	apă	și	aditiv.

•		Elimină	necesitatea	amestecării	produsului	aditiv	în	rezervoare	mari	de	apă.

•		Aplicare	mai	exactă	și	mai	precisă	cu	un	sistem	unic	de	pulverizare.

Instrucțiuni de amestecare 
a produselor FT
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•		Cantitate	redusă	de	deșeu,	control	optim	al	calității,	deoarece	puteți	scoate	sticla	de	aditiv	amestecat	și	să
    o refrigerați la sfârșitul zilei.

•		Sticla	Small	Completion-Pac	(mică	pentru	completare)	pentru	terminarea	câmpurilor	de	culturi	furajere.

•		Sistem	unic	de	clătire	care	reduce	cantitatea	de	deșeu	și	face	curățarea	mai	ușoară.

•		Compatibilitatea	cu	sistemul	John	Deere	GreenStar	care	asigură	o	viteză	de	aplicare	variabilă,	în	funcție	de
    viteza de tăiere a furajelor.

SISTEMUL DE APLICARE APPLI-PRO® SLV C2000 (volum ultraredus)
Aplicatorul Appli-Pro®	 SLV	 C2000	 utilizează	 aceeași	 tehnologie	 oferită	 prin	 sistemul 
Appli-Pro	 SLV,	 cu	 o	 capacitate	mărită	 a	 rezervorului,	 pentru	 tocătoare	mari	 auto-
propulsate. Este un sistem brevetat cu scopul desemnat și cu calibrația specifică 
pentru aditivii furajeri marca Pioneer®. Acest design unic reduce necesarul 
de apă și oferă un nivel înalt de precizie a aplicării și a comodității. La fel ca 
sistemul	 original	 Appli-Pro	 SLV,	 sistemul	 C2000	 utilizează	 aer	 de	 la	 un 
compresor și o mică cantitate de apă pentru a furniza soluția de aditiv. 
Lichidul format se aplică în proporție de 10 ml/tonă. Atunci când este plin, 
rezervorul de capacitate mare va putea trata aproximativ 2.000 de tone de 
furaj tăiat. Rezervorul se va scoate ușor la sfârsitul zilei pentru curățare și pentru 
refrigerarea produsului neutilizat. Panoul de control instalat cu cabluri îi permite 
operatorului să pornească și să oprească aplicatorul pentru a controla cu precizie viteza de aplicare. 
Panoul estimează numărul de tone de furaj tratat pe baza vitezei de aplicare selectate în tone/oră, furnizându-i 
operatorului	indicații	privind	soluția	de	tratament	rămasă	în	rezervor.	Unitățile	Appli-Pro	SLV	C2000	sunt	livrate	
cu console de instalare aprobate de producător și testate pentru majoritatea tocătoarelor de furaje esențiale. 
Instalarea decurge rapid și ușor.

Avantajele sistemului Appli-Pro SLV C2000:
•		Tratează	până	la	2.000	de	tone	cu	5.3	galoane	(aprox.	20.06	litri)	de	apă.

•		Economisește	timpul	operatorului	prin	întreruperile	sporadice	datorită	capacității	mai	mari	față	de	sistemul
				SLV	iar	sistemul	unic	de	clătire	face	curățarea	mai	ușoară	și	funcționează	fără	a	folosi	solenoizi,	în	vederea	unei
    întrețineri mai puțin costisitoare.

•		Sistemul	de	furnizare	a	produsului	este	identic	cu	cel	al	aplicatorului	SLV,	ceea	ce	asigură	o	viteză	și	o	distribuție
				excelentă	pe	baza	experienței	cu	SLV.

•		Produsul	rămas	poate	fi	turnat	în	recipiente	mai	mici	pentru	a	fi	refolosit,	ori	se	poate	scoate	rezervorul	pentru
    a fi refrigerat.

•		Rezervorul	se	poate	scoate	în	vederea	unei	curățări	mai	ușoare.

•		Filtru	dedicat	pentru	admisia	aerului	de	la	compresor	în	vederea	asigurării	unei	vieți	mai	lungi	a	compresorului.

•		Compatibilitatea	cu	sistemul	John	Deere	GreenStar	care	asigură	o	viteză	de	aplicare	variabilă,	în	funcție	de
    viteza de tăiere a furajelor.

SISTEMUL DE APLICARE APPLI-PRO® BASIC 12G
SISTEMUL DE APLICARE APPLI-PRO® BASIC 25G
SISTEMUL DE APLICARE APPLI-PRO®  BASIC 55G
Sistemul de aplicare a amestecului cu rezervor Appli-Pro® Basic este foarte 
adaptabil și poate fi folosit pentru aplicații diferite. Fie că se aplică aditiv pentru 
fân uscat cu o presă de fân sau cositoare/utilaj de balotat, ori aditiv furajer pe 
tocător sau siloz/buncăr, ori aditiv pentru porumb cu umiditate înaltă aplicat pe 
moară/valț, acest sistem oferă rezultate simple, exacte și eficiente.

Avantajele sistemului de aplicare Appli-Pro Basic:
•		Sistemul	Appli-Pro® Basic 12G tratează până la 96 tone cu 12 galoane
    (aprox. 45.42 litri) de apă.



26

•		Sistemul	Appli-Pro® Basic 25G tratează până la 200 tone cu 25 galoane (aprox. 113.56 litri)
de apă.

•		Sistemul	Appli-Pro® Basic 55G tratează până la 440 tone cu 55 galoane (aprox. 208.19 litri)
de apă.

Designul sistemului are următoarele componente de bază:
Sistemul are un filtru pe circuitul de alimentare, trei filtre individuale în fiecare duză pentru a se 
reduce riscul de blocare a duzelor și pentru a se asigura o aplicare uniformă, iar toate duzele au 
vârfuri	din	oțel-inox.	Pompa	SHURflo	alimentată	 la	 12	V.	Unitate	de	control	 cu	cabină,	 cu	buton	
de pornire/oprire, manometru și control al volumului. Echipat corespunzător pentru operațiuni 

reduse.

GILMOUR®

Gilmour® este un pulverizator manual de dimensiuni mici, cu furtun, care vă 
permite să folosiți o sticlă Inoculant Completion-Pac marca Pioneer® 
(pentru tratarea unei cantități de 50 tone de furaje). Calibrarea pe 

baza presiunii efective a apei decurge foarte simplu prin utilizarea 
unui	 disc	 gradat	 din	 partea	 superioară	 a	 pulverizatorului.	 După	
ce s-a finalizat amestecarea, turnați conținutul sticlei cu aditiv 

în sticla Gilmour, atașați-i un furtun și începeți aplicarea. Gilmour 
constituie o metodă simplă și eficientă pentru a se trata cantitățile 

mici de furaje însilozate și pentru a se obține o viteză de aplicare de 
10 ml/tonă, așa ca la aplicatoarele Pioneer de capacitate mai mare.

Avantajele sistemului manual de aplicare cu furtun Gilmour:
•	Sticla	din	polimer	durabilă,	rezistentă	chimic	și	la	coroziune	cu	un	mâner	cu	duza	din	zinc	turnat
și cap de amestecare din alamă.

•		Disc	gradat	pentru	reglajul	diluării	necesare;	aditivul	și	apa	vor	fi	amestecate	automat	la	viteză
reglată.

•		Funcționează	la	presiuni	ale	apei	cuprinsă	între	40	-	60	psi	(aprox.	2.75	-	4.13	bar).

•		Disc	gradat	pentru	selectarea	a	16	tipuri	de	rație.

•		Antisifon	încastrat	pentru	a	se	preveni	refluxul.

•		Mâner	de	pornire/oprire	urgentă	pentru	o	manipulare	ușoară.

ADITIVII FURAJERI MARCA PIONEER OFERĂ SOLUȚII PENTRU MAJORITATEA PROBLEMELOR DE ÎNSILOZARE

Numele
Produsului Tipul Furajului Formulare Formă de

ambalare Rata de aplicare Aparat
aplicator

Rezervor
(capacitate

maximă)
Volum

inoculabil*

P 1155 Fân de lucernă

GR

20 kg / sac 1 kg / tonă

Gandy 30 kg

30 tone

P 11A44 Pentru toate tipurile de
furaj	(Multicrop) 20 kg / sac 0.5 kg / tonă 60 tone

P 11C33 Siloz integral de prumb

WS

50 / 250 g / sticlă

1 g / tonă

Apply	-	pro	SLV
(Ag spray)

2 x 2.5
(100) litri

2 x 250
(50) tone

P 11G22 Ierburi și cereale
recoltabile integral 50 / 250 g / sticlă

P 11B91 Porumb cu umiditate
ridicată 50 / 250 g / sticlă

P 11H50 Siloz integral de lucernă 40 / 200 g / sticlă 0.8 g / tonă

P 11CFT Siloz integral de porumb

50 / 250 g / sticlă 1 g / tonăP 11AFT Siloz integral de lucernă

P 11GFT Ierburi și cereale
recoltabile integral

GR = granular        WS = solubil în apă        * - cu un rezervor plin
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Conținut în semințe

Stadiul de recoltare

Linia laptelui 1/3
(28	-	30%	SU)

Linia laptelui 2/3
(30	-	35%	SU)

Punctul negru
(matur)

Tulpină 20-40%

Pănuși 6-8% 

Frunze 15-25%

Rahis (spindle)  6-10%

Semințe                 20-50%

CONȚINUTUL ÎN SEMINȚE ESTE

DETERMINAT GENETIC

COMPOZIȚIA PLANTEI DE PORUMB

METODA „LINIA LAPTELUI“
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Hibrid pentru siloz

Hibrid pentru siloz

CORAlBA

PR34y02

Nu cedează             FAO 500 / CRM 107

Campion la proteine             FAO 530 / CRM 108

Caracteristici generale
Hibrid simplu, tardiv, cu un potențial de producție 
foarte ridicat (80-90 tone/ha). Plantă foarte 

înaltă, foliaj bogat, știulete cu inserție înaltă, 
lung, de formă conică îngroșată, randament în 

semințe ridicat, bob dentat de culoare galbenă.

Avantaje
•		Adaptabilitate	la	diferite	condiții	ecologice

pentru siloz.
•		Digestibilitate	ridicată	a	silozului.
•		Stabilitate	foarte	bună	a	producțiilor	de	siloz.

Sfaturi pentru fermieri
Zonele de cultură recomandate pentru acest hibrid sunt nordul 
și	centrul	țării.	Densitate:	70.000	-	80.000	plante	recoltabile/ha.

Caracteristici generale
Hibrid simplu, tardiv, cu un potențial de producție foarte 
ridicat (80-90 tone/ha). Are un ritm rapid de creștere 
în primele faze de vegetație. Plantă foarte înaltă, 
foliaj bogat, știulete cu inserție medie, lung, de 
formă conică îngroșată, randament în semințe 
ridicat, bob semidentat de culoare galbenă. 

Avantaje
•		Adaptabilitate	la	diferite	condiții	ecologice
pentru siloz.
•		Digestibilitate	ridicată	a	silozului.
•		Stabilitate	foarte	bună	a	producțiilor	de	siloz.

Sfaturi pentru fermieri
Zonele de cultură recomandate pentru acest hibrid sunt nordul 
și	centrul	țării.	Densitate:	70.000	-	80.000	plante	recoltabile/ha.
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Ing. Jans Jasman
D.N. Agrar Holding Alba Iulia
Județul Alba
D.N.	Agrar	Holding	face	parte	din	concernul	D.N.	AGRAR	
care	 are	 4	 ferme	 în	 România	 și	 5	 în	 Germania.	 D.N.	
Agrar Holding lucrează o suprafață de 2.600 de 
hectare dintre care 600 sunt cultivate cu porumb, 
iar din acestea 300 sunt cu porumb de siloz.

La indicațiile specialiștilor din cadrul firmei 
PIONEER,	cu	care	avem	o	colaborare	excepțională,	
am ales pentru producția de porumb de siloz în anul 
2011 hibrizii CORALBA și PR34Y02 la care am obținut 
o producție de 60 tone la hectar.

Silozul de porumb este un furaj deosebit de valoros în alimentația rumegătoarelor 
și în special a bovinelor, contribuind substanțial prin valoarea sa energetică ridicată 
la sporirea și ieftinirea producției de carne și lapte, astfel că nu trebuie să lipsească 
din nici o fermă.

Contrar sintagmei că silozul poți să-l faci din orice hibrid de porumb, sfatul meu 
pentru crescătorii de bovine este să ia în considerare următorii parametri care 
trebuie să fie foarte ridicați: digestibilitatea materiei organice din masa verde 
însilozată, proporția de știuleți din masa verde însilozată, procentul de substanță 
uscată și de știuleți, nivelul producției la hectar.

Toți	 acești	 parametri	 sunt	 asigurați	 în	 optim	 de	 hibrizii	 de	 porumb	 PIONEER,	 iar	 în 
fermele dumneavoastră va exista un siloz de calitate superioară.
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Misiunea	Programului	de	Cercetare	Pioneer	pentru	lucernă	este	satisfacerea	nevoilor	clientului	
prin	 creșterea	 eficienței	 și	 a	 profitului.	 Dezvoltarea	 soiurilor	 superioare	 de	 lucernă	 patentate	
reprezintă o metodă de a obține rezultate în producția agricolă și conferă valoare Industriei 

Alimentare.

Țintele echipei de cercetare Pioneer pentru lucernă sunt:
•		Creșterea	randamentului	producției.
•		Îmbunătățirea	durabilității	prin	selectarea	unor	caractere	de	rezistență	atât	de	iernare,	cât	și	
împotriva bolilor și a dăunătorilor.
•		Ridicarea	valorii	printr-o	calitate	înaltă	a	furajului.

Cercetătorii fac tot posibilul să perfecționeze 
rezultatele soiurilor de lucernă Pioneer, atât prin 
cultivarea convențională a plantei, cât și prin 

biotehnologie, fitopatologie, entomologie.
Echipa de cercetare utilizează în laborator, în 

sere și pe câmp, tehnici pentru dezvoltarea în 
mod consecvent a produselor cu performanță 

înaltă, să vină în întâmpinarea nevoilor variate ale 
fermierilor. Echipa de Cercetare Pioneer pentru 
lucernă prelevează anual până la 10.000 de probe de 

câmp pentru a evalua calitatea furajului, utilizând, în acest 
scop, în laborator, procedurile de testare la cele mai ridicate 
standarde pentru măsurarea calității nutrețului. Pentru estimarea 
calității nutriționale a soiurilor de lucernă, se utilizează spectroscopia optică în infraroșu în fazele 
timpurii	de	dezvoltare.	Mai	mult,	 cercetătorii	 sortează	noi	 varietăți	 care	dovedesc	o	digestibilitate	
sporită.

Soiurile de lucernă (Medicago sativa) au valoare excepțională, atât în ceea ce privește calitatea și 
cantitatea producției, cât și sub aspectul ameliorării fertilității solului. Lucerna este una dintre 
cele mai valoroase culturi de plante furajere, datorită producției mari de masă verde sau fân și 
calității superioare a furajului. Conține vitamina A (vitamina creșterii), vitamina C (antiscorbutică), 
D	 (antirahitică),	 și	 K	 (antihemoragică),	 vitamine	 indispensabile	 pentru	 animalele	 tinere.	 Nutrețul	
verde	 de	 lucernă	 conține	 0.555%	 Ca,	 0.056%	 P,	 0.375%	 K,	 0.77%	 Mg	 și	 0.077%	 S	 iar	 fânul	 de	
lucernă	 conține	 0.806%	 Ca,	 0.182%	 P,	 1.235%	 K,	 O.22%	 Mg	 și	 0,205%	 S.	 Aceste	 săruri	 arată 
marea importanță a lucernei în creșterea vacilor cu lapte. Lucerna trăiește 7-8 ani, dar în cultură 
se menține 4-5 ani. Lucerna rezistă foarte bine la temperaturi scăzute de -250 C și la secetă. Are 
nevoie de soluri fertile, profunde și cu pânza freatică la o adâncime mai mare de 2-3 m.

SFATURI TEHNOLOGICE
Planta premergătoare
Cultura premergătoare lucernei este de o mare importanță pentru pregătirea terenului, 
încorporarea oricăror resturi vegetale, în vederea semănatului. În cazul semănării la sfârșitul 
verii, lucerna poate să urmeze după orz, grâu, ceapă, sau cartof timpuriu. Lucerna semănată 
primăvara	poate	să	urmeze	după	sfeclă,	floarea-soarelui,	rapiță	sau	legume.	Nu	se	recomandă	
să se semene după prășitoarele târzii.

Aratul
•		Aratul	se	execută	obligatoriu	până		în	toamnă,	la	adâncimea	de	20-25	cm,	și	se	nivelează	terenul.
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•		Pentru	semănatul	de	toamnă,	aratul	se	execută	la	20-22	cm.

Pregătirea patului germinativ
•		Patul	germinativ	se	pregătește	printr-o	singură	trecere	cu	combinatorul	în	preziua	semănatului,	urmat	de	tăvălugit.

Fertilizarea de bază
Fertilizarea de bază cu azot se recomandă a fi făcută 
cu ½ din doză sub formă amidică (uree), sau sub formă 
amoniacală (complexe), iar restul se aplică cu ocazia 
lucrărilor de întreținere. Simptomele deficienței de 
azot se manifestă printr-o creștere pitică și o culoare 
verde deschis sau gălbuie a frunzelor de lucernă. 
Pentru a evita deficiențele de azot, se va utiliza 
inoculant Rhizobium la semănat pe terenurile unde 
nu a mai fost cultivată lucernă.

Fosforul se aplică sub formă de complexe bogate în fosfor, de tipul 22-22-0, 23-23-0, 13-32-0, 9-24-24 sub 
arătură, sau la pregătitul terenului. În majoritatea cazurilor, fosforul este singurul îngrășământ care trebuie 
aplicat pentru a obține o producție maximă de lucernă în România. Pentru a evalua situația fosforului din sol, se 
va face cartarea agrochimică înainte de semănarea lucernei. Pentru a corecta deficiența de fosfor, se va utiliza 
un îngrășământ cu un conținut ridicat de fosfor. Îngrășămintele se vor încorpora în partea de sus a solului, la o 
adâncime cuprinsă între 5 și 10 cm.

Gunoiul de grajd este o sursă excelentă de fertilizare, conține mai multe elemente nutritive față de îngrășămintele 
artificiale, și este și mai ieftin. Analiza elementelor nutritive la gunoiul de grajd obținut, provenit de la vite, arată 
0.56%	N,	0.23%	P	 (P2O5)	și	0.60%	K	 (K2O). Lucerna poate fi fertilizată aproape la orice dată din an, dar este de 
preferat toamna târziu sau la sfârșitul iernii, pentru ca fosforul să aibă timp să se mobilizeze în sol cu ajutorul 
precipitațiilor din iarnă și să fie preluat în momentul în care începe dezvoltarea rădăcinilor, primăvara.

EPOCA DE SEMĂNAT 
Va	 trebui	 să	 se	 țină	 cont	 de	 rezerva	 de	 apă	 din	 sol,	 de	 presiunea	 bolilor	 și	
a dăunătorilor, presiunea buruienilor și de soiul utilizat. Semănatul 
lucernei în cultura pură se face în rânduri, la 12.5 cm, cu o cantitate de 
20-22 kg/ha de sămânță. Adâncimea optimă de semănat este de 
1.5-2 cm, când semănatul se face primăvara, și la 2-2.5 cm, când 
se însămânțează la sfârșitul verii/începutul toamnei. Semănatul 
lucernei la sfârșitul verii/începutul toamnei se face în perioada 
25 August - 5 Septembrie, cât mai devreme, ca să ajungă la 
un grad suficient de maturitate pentru a rezista la temperaturile 
scăzute din timpul iernii. Semănarea lucernei primăvara se face 
în	 perioada	 1	 -	 15	Martie,	 în	 zonele	 de	 câmpie,	 și	 5	 -	 25	Martie,	 în	
zonele colinare, eventual cu o decalare de 10 - 12 zile în cazul unei 
desprimăvărări întârziate. În principiu, semănatul se va face după ce se 
creează condiții favorabile de pregătire a patului germinativ, cunoscând faptul 
că o grăbire a lucrării, când solul este insuficient de zvântat, conduce la un semănat de 
proastă calitate și determină o răsărire neuniformă.
•		Densitatea	se	stabilește	în	funcție	de	potențialul	biologic	al	soiului,	de	indicii	de	calitate	ai	seminței	și	starea
    fitosanitară a acestora, de epoca de semănat, de calitatea patului germinativ, și de presiunea bolilor la densități
    mărite.
•		Tăvălugitul	semănăturii.	Concomitent	cu	semănatul	sau	după	semănat	se	recomandă	o	tăvălugire	ușoară.

Întreținerea culturii
•		Nu	se	execută	tratamente	pentru	combaterea	bolilor	în	vegetație.
•		În	cazul	unor	atacuri	puternice	de	gărgărițe	în	stadiul	larvar	sau	de	omizi	defoliatoare,	masa	vegetală	se	va
    recolta cât mai repede.

Fertilitate
naturală sol

Azot
Kg / ha s.a.

Fosfor
Kg / ha s.a.

Potasiu
Kg / ha s.a.

Bună 60 80 80

Mijlocie 50 70 70

Slabă 40 50 0
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COMBATEREA BURUIENILOR
Combaterea buruienilor perene înainte de semănatul lucernei
Se realizează cu erbicide, de preferat toamna, pentru că erbicidul este translocat în sistemul 

radicular al buruienilor și le distruge complet. Tratamentul cu erbicide primăvara este mai puțin 
eficient, pentru că se produce o translocare mai mică a carbohidraților în jos, spre rădăcini, 

mișcarea principală primăvara fiind dinspre rădăcini, spre frunze. Cele mai întâlnite buruieni 
perene de combătut sunt pălămida, costreiul mare și volbura, și se realizează cu eficiență atunci 

când pământul este liber între culturi. Tratamentul cu un produs pe bază de Glyfosat este cel mai 
eficient și rentabil pentru buruienile perene, dar Clopyralid este cel mai eficient erbicid pentru a 
combate pălămida.

Combaterea buruienilor în culturile nou înființate
•		În	faza	de	vegetație	când	lucerna	are	2	-	3	lăstari,	pentru	combaterea	buruienilor	monocotiledonate,	
se poate aplica Agil (1 l/ha) Fusilade forte, Targa super și Leopard (1 - 1.5 l/ha).

•		În	faza	de	vegetație	când	lucerna	prezintă	3	-	5	frunze	trifoliate,	pentru	combaterea	buruienilor	
dicotiledonate, se aplică Basagran (1.5 - 2 l/ha).

Cuscuta
Este cea mai periculoasă buruiană pentru producția de lucernă; apare ca o plantă fără rădăcini și are 

forma unui fir galben. Imediat ce cuscuta devine atașată de lucernă, tulpina ei se îngroașă, culoarea 
cuscutei galben/portocalie devine mai intensă iar planta de cuscută își trimite lăstariii secundari, 

care se înfășoară pe plantele adiacente. Cuscuta se combate eficient și prin aplicarea, după prima 
coasă	(4	-	5	zile),	a	erbicidelor	pe	bază	de	Glyfosat,	Touchdown	3	-	4	l/ha	și	Reglone	forte	3	-	7	l/ha.

Irigarea lucernei
Consumul de apă al lucernei este cuprins între 5.500 m3/ha, în zona răcoroasă-umedă a României, și 

8.000 m3/ha, în zona caldă secetoasă. Producția de lucernă pe terenurile irigate s-a dublat în zona caldă 
secetoasă din sud și sud-est a țării, iar pentru zona moderată din nord și nord-est, producția a crescut 
cu	39%;	și	în	zona	răcoroasă-umedă	s-a	înregistrat	o	creștere	a	producției	cu	15%.	Atunci	când	irigarea	
se execută corect, respectându-se nevoile plantelor, sporurile de producție obținute la lucernă sunt 
ridicate, lucerna situându-se printre culturile cu cel mai bun răspuns la irigare.
Se realizează producții ridicate prin irigare, dar se va ține cont de factorii economici, consumul 
energetic pentru furnizarea apei, costul întrețineriii sistemului de irigații, costul achiziționării, 
exploatării și întreținerii echipamentelor de irigat. Solul este o componentă activă a procesului de 
irigare,	acesta	având	rol	de	stocare	a	apei	din	precipitații	și	irigații.	Capacitatea	de	apă	utilă	(CAU)	
diferă	foarte	mult	de	 la	o	zonă	 la	alta.	De	exemplu,	 în	solurile	brun-roșcate	din	sudul	 județului	Olt,	
capacitatea de apă utilă accesibilă plantelor, până la apariția stresului, este de 400 m3/ha, în timp 
ce solurile afluviale cu textură foarte grea, din Câmpia Română estică, au capacitatea de apă 
utilă de 1.100 m3/ha.

Recoltarea
Recoltarea se face între începutul și mijlocul fazei de înflorire a plantelor, când producția este 
maximă. În anii următori, prima coasă se realizează la îmbobocire, iar coasele doi și trei, când 
30%	din	plante	au	 înflorit.	Valoarea	nutritivă	a	 fânului	de	 lucernă	depinde	de	 faza	de	vegetație	
la care sunt recoltate plantele și de modul de uscare și conservare. Cunoscând că substanțele 
nutritive sunt acumulate în frunze și flori, 4/5 din totalul proteinelor se găsesc în aceste organe, 
o deosebită atenție trebuie să se acorde uscării și transportului. Pentru o mai bună conservare, 
recomandăm aplicarea inoculanților Pioneer 11H50 (pentru siloz), 1155 (pentru fân) și cel mai nou 
produs 11AFT.

Depozitarea
Se vor executa lucrări de depozitare a fânului recoltat în fânare bine protejate și aerisite, 
pentru a nu se deprecia.



Avantaje:
Potențial excepțional de producție pentru furaj. Excelentă abilitate de a 
supraviețui condițiilor vitrege în perioada iernii și foarte bine adaptat 
tuturor regiunilor de cultivare a lucernei. Rezistență superioară la 
putregaiul rădăcinilor, acolo unde sunt prezenți agenți patogeni, ca 
mana lucernei (Phytophthora) și ciupercile Aphanomyces.

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

Sfaturi pentru fermieri:
Adaptat unor soluri nu foarte aride. Pretabil la 3-4 recolte de o înaltă 
calitate a furajului în areale cu cea mai bună aclimatizare. Potențial de 
producție foarte mare.

Avantaje:
Cu	o	productivitate	deosebită,	PR55V48	este	un	soi	dormant	dovedind	o	
rezistență excelentă la boli, în marea majoritate a tipurilor de mediu. 
Acest soi larg adaptat este caracterizat de o recuperare rapidă 
și rezistență excelentă la iernare.

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

Sfaturi pentru fermieri:
Foarte pretabil la 4-6 recolte, care să permită o producție de fân de 
calitate superioară. Gradul 5 de dormare permite adesea o recoltare 
târzie în toamnă. Recomandat în mod deosebit în soluri lutoase, unde 
putregaiul	rădăcinilor	reprezintă	o	problemă.	Soiul	PR55V48	are	o	regenerare	rapidă	
după recoltare.
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PR54v56Soi de lucernă

Soi de lucernă PR55v48



Soi de lucernăPR56s82
Avantaje:

Este un soi cu potențial remarcabil de producție. Are 
un aspect excelent în câmp. Rezistență bună la 

putregaiul rădăcinilor, Antracnoză, Fusarioză, Afide 
și	Nematozi.

Areale de cultivare:
Un	 soi	 semi-dormant,	 rezistent	 la	 dăunători 
multipli, destinat cultivării în regiuni intramontane 

cu ierni temperate, dar și în câmpii întinse. Adaptat 
zonelor de cultură afectate de prezența nematozilor.

Sfaturi pentru fermieri:
Cultura de PR56S82 se pretează foarte bine la soluri semi-
aride, datorită rezistenței crescute la putregaiul rădăcinilor 
cauzat de mana lucernei.

Se recomandă recoltarea în etapa de creștere potrivită, pentru maximizarea potențialului și a calității 
de producție pentru furaj. O fertilizare adecvată va îmbunătăți potențialul de producție pentru furaj. 

Se pretează la 4-6 coase.
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Opinii ale fermierilor

ING. FLORIN STANCIU
SC AGROCOMPLEX LUNCA PAȘCANI SA
JUDEȚUL IAȘI

Ferma	 noastră	 are	 în	 prezent	 700	 vaci	 Holstein,	 din	 care	 300	 vaci	 cu	 lapte.	 Noi	 folosim	 inoculanții	 de	 la 
Pioneer din anul 2005. Chiar din primul an, diferența dintre calitatea silozului de înainte de a folosi inoculanți și 
cea de după ce am folosit inoculanți era așa de mare, încât nu am mai renunțat la ei. Am început prin folosirea de 
1188	granulat,	atât	pentru	silozul	de	porumb	cât	și	pentru	cel	de	 lucernă.	Ulterior	am	folosit	produse	specifice 
pentru fiecare cultură: 1132 pentru silozul de porumb și 1155 pentru fânul de lucernă, iar în ultimii trei ani am 
folosit  	 11C33WS	 pentru	 cele	 6.000	 tone	 de	 siloz	 de	 porumb	 pe	 care	 le	 facem	 anual.	 11C33	 crește	 calitatea 
silozului prin reducerea  oxidării, prin îmbunătățirea procesului de fermentație lactică, prin creșterea 
digestibilității, prin reducerea riscului de încălzire a silozului de după deschiderea acestuia, de fapt toate 
aceste	lucruri	fac	ca	vaca	să	consume	mai	mult,	deci	să	producă	mai	mult.	Unitatea	are	în	execuție	și	o	instalație	
de	biogaz	de	250	kw	unde	cu	siguranță	vom	folosi	inoculanții	Pioneer	specifici.

ING. SEBESTyEN FERENCZ
GORDON PROD COM BISERICANI
JUDEȚUL HARGHITA

În ultimii ani am folosit inoculanții Pioneer la însilozarea porumbului și la baloții de lucernă. Încrederea noastră 
în aceste produse a fost încă o dată răsplătită deoarece folosirea produsului 11C33 la porumb și 11H50 la lucernă 
a	 dus	 la	 creșterea	 calitativă	 și	 cantitativă	 a	 silozului	 consumabil	 de	 pe	 aceeași	 suprafață.	 După	 introducerea 
acestor produse în tehnologia noastră de însilozare am înregistrat succese mari în ceea ce privește 
îmbunătățirea silozului, astfel: nu am avut baloți mucegăiți, putreziți, silozul de porumb era mai bine 
fermentat, nu avea mirosul neplăcut și pierderile la margini erau minime; producția de lapte s-a îmbunătățit iar 
condiția generală a vacilor este una foarte bună.

ING. SZöCS BELA
SC SEBAGRO SRL AVRĂMEȘTI
JUDEȚUL HARGHITA

De	mai	mulți	ani	nu	lipsesc	din	tehnologia	de	însilozare	inoculanții	de	la	Pioneer.	Însilozarea	lucernei	este	absolut	
imposibilă fără folosirea inoculanților. Eu folosesc 1188 inoculant multicrop cu care am reușit să fac un siloz de 
foarte bună calitate. Acest inoculant își face datoria și la însilozarea porumbului. Indiferent unde folosim 
inoculantul 1188, la porumb sau la lucernă efectul nu rămâne neobservat. Sunt sigur că în viitor nu o să însilozez 
niciodată fără inoculanțiide la Pioneer.
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HĂDĂREAN ADRIAN - VIIȘOARA
JUDEȚUL CLUJ

Sunt foarte mulțumit de aceste produse ale companiei Pioneer. Ceea ce pot să vă spun este 
că am un furaj de o calitate superioară. Am folosit produsele 11C33 pentru silozul de porumb și 
11H50 la semifânul de lucernă și ambele și-au făcut foarte bine treaba. Ceea ce mă impresionează 
este mirosul furajului, unul foarte plăcut, ceea ce înseamnă că silozul a avut o fermentație 
corectă. Cu siguranță sunt niște produse pe care le voi folosi și în anii următori.

TOTH CRISTIAN - SARMAS
JUDEȚUL MUREȘ 

Sunt un fermier preocupat în permanență de nutriția animalelor și în cazul de față mă refer la 
silozul de porumb. Anul acesta am avut un furaj de o foarte bună calitate. Am folosit inoculantul 
1188 al companiei Pioneer și am fost foarte mulțumit. Și de această dată compania Pioneer mi-a 
demonstrat	că	„Tehnologia	care	produce“	 i	se	potrivește	pe	deplin.	Cu	siguranță	voi	merge	pe	
recomandările reprezentanțiilor Pioneer și în campaniile care urmează.

RAIU ONISIM - SÂNBOLENI
JUDEȚUL CLUJ

Inoculantul pentru porumb este un produs relativ nou pe piață. Și eu am folosit inoculantul 
1132 produs de compania Pioneer. Pierderile de substanță uscată s-au diminuat considerabil 
și de asemenea a crescut consumul voluntar al animalelor, lucru cu care am avut probleme în 
anii	anteriori.	Mă	declar	un	client	mulțumit	și	cu	siguranță	voi	folosi	și	anul	acesta	inoculantul	
pentru silozul de porumb.
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MARIA CÎRJĂ
Director Tehnic și Marketing

Telefon: 021 303 53 07
Mobil: 0746 228 902

maria.cirja@pioneer.com

JEAN IONESCU
Director Regional - România Sud

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

jean.ionescu@pioneer.com

     Specialiștii echipei Pioneer

DRĂGUȘIN VIOREL
Director Vânzări Zona 1
Mobil: 0746 230 344, E-mail: viorel.dragusin@pioneer.com

PRODAN DORINA - Tulcea 0748 858 809

NOVAC MARIAN - Constanța 0749 251 481

SENIUC CĂTĂLIN - Ialomița 0746 057 907

OMET DANIEL - Călărași 0755 099 209

TĂRCATU LAURA - Constanța 0740 825 591

PREPELIȚĂ IULIANA - Ialomița 0745 696 438

HUȘTIU BOGDAN
Director Vânzări Zona 2
Mobil: 0742 955 479, E-mail: bogdan.hustiu@pioneer.com

BARBU GEORGIAN - Buzău 0746 590 494

CIOBOTARU COSMIN - Brăila 0729 095 177, 0755 123 362

DUMITRU MANUELA - Brăila 0728 078 976

KRAMPULZ DIETER - Galați 0744 341 943

SAGHIAN ALIN - Galați, Vrancea 0765 418 066

GHIȚĂ ALEXANDRU
Director Vânzări Zona 4
Mobil: 0747 013 115, E-mail: alexandru.ghita@pioneer.com

PÂRVU FLORIN - Teleorman 0765 527 267

BĂCANU COSMIN - Teleorman 0741 111 448

STANCIU CORINA - Argeș, Dâmbovița, Prahova 0722 468 303

CĂLIN LUCIAN - Teleorman, Giurgiu, Ilfov 0766 302 851

CIULU LILIANA
Director Vânzări Zona 5
Mobil: 0746 204 477, E-mail: liliana.ciulu@pioneer.com

CÎRSTEA MĂDĂLINA - Dolj 0740 381 372

CROITORU ILIE - Gorj, Mehedinți, Dolj 0755 031 699

TATU MĂDĂLINA
Asistent Marketing și Vânzări
Mobil: 0746 123 920, E-mail: madalina.tatu@pioneer.com

GAVRILĂ VLAD
Asistent Marketing și Vânzări
Mobil: 0744 373 331, E-mail: vlad.gavrila@pioneer.com



SEVASTIAN PROCA
Director Regional - România Nord

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

sevastian.proca@pioneer.com

     Specialiștii echipei Pioneer      Specialiștii echipei Pioneer

NEȘTIAN IOAN
Director Vânzări Zona 3
Mobil: 0745 625 674, E-mail: ioan.nestian@pioneer.com

BURUIANĂ MIHAELA - Iași 0732 161 171

HONCERIU VLĂDUȚ - Botoșani, Suceava 0749 289 878

MĂGUREANU IONEL - Neamț 0740 219 417

URICARU VALERIU - Bacău 0751 079 353

LUPU ELVIS - Iași, Neamț 0758 925 283

PICIOROAGĂ ȘTEFAN - Vaslui 0743 035 090

BABUȘCOV MIKy
Director Vânzări Zona 6
Mobil: 0742 258 878, E-mail: miky.babuscov@pioneer.com

LUCA SORIN - Arad 0726 287 622, 0741 180 508

SÂMBOTIN ADRIAN - Timiș 0744 554 527

PERTE CASIAN - Timiș 0746 036 977

CREȚU FLORIN - Timiș, Caraș Severin 0743 131 990

GORGAN SEBASTIAN - Timiș, Hunedoara 0726 314 597

ZEMORA ANDREI - Timiș 0745 651 994

ALDA ONIȘOR - Timiș 0748 401 092

SÂRB CRINA - Arad 0728 038 079

LAZĂR ALIN - Timiș, Caraș Severin 0723 466 084

DELIU CRISTIAN
Director Vânzări Zona 7
Mobil: 0742 258 879, E-mail: cristian.deliu@pioneer.com

MESZAROS ZOLTAN - Harghita, Covasna 0744 644 408

MUREȘAN FLORIN - Mureș, Bistrița 0732 164 321

BONCHIȘ FLORIAN
Director Vânzări Zona 8
Mobil: 0745 122 989, E-mail: florian.bonchis@pioneer.com

SUCIU CRISTIAN - Satu Mare 0765 384 872

SAVIN RAUL - Bihor 0743 086 997

GOIA EMIL - Maramureș, Sălaj 0751 101 211

ACIU FLORIN - Satu Mare 0748 539 958

BOROTĂ MIRCEA - Satu Mare 0743 165 552

BURCIU DORIN
Director Vânzări Zona 9
Mobil: 0751 010 487, E-mail: dorin.burciu@pioneer.com

IRIMIE LILIANA - Sibiu 0746 085 606

FLOREA TUDOR - Cluj 0740 076 490

MARTIN OVIDIU IULIU - Alba 0744 607 638
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Sat	Șindrilița,	Județul	Ilfov
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