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rapiţă pioneer
la nivel global

una din cele mai notabile tendinţe din ultimul deceniu 
în europa de est este extinderea cultivării rapiţei. 
Creşterea „câmpurilor de aur” este un fenomen la 
nivel european şi chiar global, propulsată de o cerere 
intensă de ulei vegetal de calitate pentru alimentaţie 
şi biodiesel, precum şi o hrană bogată în proteine 
pentru animale. Creşterea rapidă a producţiei de 
rapiţă este susţinută de o revoluţie în ameliorare şi 
biotehnologie, care a făcut ca această cultură să aibă 
o productivitate foarte ridicată şi să fie rentabilă de 
produs şi prelucrat.

Această revoluţie a transformat rapiţa dintr-o 
cultură relativ minoră în anii 70 într-o cultură 
care ocupă locul 2 între plantele de ulei în 
lume în prezent.

Pioneer Hi-Bred se află în primele rânduri ale 
revolutiei rapiţei în Europa şi la nivel global. În 
Europa am lansat primul hibrid în anul 2004. 
De acolo, portofoliul nostru a crescut rapid 
şi astăzi oferim o gamă largă de produse de 
înaltă performanţă, plante înalte şi semi-pitice 
(mAXimuS®) adaptate la mediile diverse din 
Europa de Est. În 2011 am lansat hibrizii 
toleranţi la erbicide CLeArFieLd®, dând 
producătorilor de rapiţă un nou instrument în 
controlul buruienilor în cultura de rapiţă şi în 
rotaţie.

În afara Europei, Pioneer depune eforturi considerabile în 
cercetarea rapiţei în Canada şi Australia, precum şi cercetări 
ale culturilor de muştar în India şi a iniţiat recent cercetarea 
culturilor de rapiţă în China. Îmbinăm caracterele agronomice şi 
germoplasma cu tehnologia din toate programele globale şi le 
transferăm în Europa. CLeArFieLd® este un exemplu al acestei 
sinergii: poziţia de lider al Pioneer şi cei peste 15 ani de experienţă 
din Canada şi Australia, au fost utilizate de amelioratorii din 
Europa pentru a accelera dezvoltarea şi punerea la dispoziţie 
a primilor hibrizi pentru cultivatorii europeni. Pioneer are o 
multitudine de inovaţii globale în legătură cu rapiţa care vor fi 
puse la dispoziţia cultivatorilor în următorul deceniu. Iată câteva 
dintre cele mai interesante:

• rezistenţă la hernia rădăcinilor - Comercializaţi în Canada în 
2010, avem hibrizi rezistenţi la hernia rădăcinilor într-un stadiu 
avansat de înregistrare în UE. Avem în curs de introducere surse 
multiple de rezistenţă în faze incipiente.
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• Toleranţă la Sclerotinia - Dezvoltată de cercetătorii noştri 
canadieni şi lansată în Canada / SUA în 2009, această trăsătură 
este în curs de integrare în germoplasma europeană de elită.

• rezistenţă la phoma - Cercetătorii noştri europeni au hibrizi 
cu noi surse de rezistenţă în faze avansate precomerciale.

• rezistenţă la deschiderea silicvelor - Cercetătorii noştri au 
dezvoltat materiale cu o reducere semnificativă a pierderilor de
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seminţe prin spargere, ceea ce ar trebui să reducă pierderile în 
câmp şi la recoltare.

• rezistenţă îmbunătăţită la iernare - Echipa noastră de 
cercetare din Europa a folosit în ameliorare germoplasmă 
provenită din medii diferite cu condiţii de iarnă foarte grea.

• producţie sporită - Utilizând germoplasma diversă şi 
instrumente moleculare avansate, cercetătorii Pioneer urmează 
să pună la dispoziţie produse cu potenţial de producţie din ce 
în ce mai ridicat.

Compania Pioneer este dedicată dezvoltării de produse cu 
caractere genetice noi de care fermierii europeni au nevoie 
pentru a spori productivitatea, a reduce riscurile de producţie şi 
a simplifica managementul culturii de rapiţă. Lucrăm la creşterea 
randamentului cu o abordare bilaterală: (1) prin adăugarea 
continuă de caractere de producţie la baza genetică utilizând 
încrucişarea cât şi instrumente moleculare şi (2) prin reducerea 
pierderilor provocate de boli ca Sclerotinia sau de spargerea la 
recoltare.

rezultatul constă în producţii mai ridicate şi mai stabile… 
recoltă mai mare în remorcă şi mai mult profit!

2009
A fost semănat 
al 1.000.000-lea 

hectar de MAXIMUS®

2011
Primul hibrid 

Pioneer cu tehnologia 
Clearfield® lansat

pe piaţă

2012
Introducerea noului 
hibrid MAXIMUS® 

PX104

2013
Noul brand Pioneer - 
hibrizii cu tehnologia 

Clearfield®
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noua nomenclatură pioneer®

a hibrizilor de rapiţă

exemplu:     PT200CL - hibrizi înalţi cu tehnologia CLEARFIELD®

       PX100CL - hibrizi MAXIMUS® cu tehnologia CLEARFIELD®

PX100CL PT200CL

100 pentru hibrizii MAXIMUS®

200 pentru hibrizii înalţi

„X” pentru hibrizii MAXIMUS®

„CL” - se foloseşte la sfârşitul hibrizilor
             care se numesc „CLEARFIELD®”

„T” pentru hibrizii înalţi

P CL200T
P CL100X

Toţi hibrizii noi vor începe cu „P”

Clearfield® este marcă înregistrată a BASF
© 2013, Pioneer Hi-Bred, ®, TM, SM sunt mărci înregistrate ale companiei Pioneer Hi-Bred
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recomandările pioneer® pentru cultivatorii  
de hibrizi de rapiţă maximus®

AvAnTAjeLe
hibriziLOr

mAXimuS®

de LA SemănAT
LA reCOLTAT

Înălţime mică a plantei la înflorire
pierderi reduse la efectuarea
tratamentelor terestre
rezistenţă remarcabilă la cădere

Semănat
ramificare bogată
un număr mai mare de silicve
maturare uniformă

un sistem de rădăcini puternice
rezistenţă foarte bună la iernare
Asimilarea îmbunătăţită a nutrienţilor

un număr impresionant de silicve
8.000 silicve/m2

pericolul de alungire a tulpinii este
foarte redus
nu există tendinţa creşterii exagerate
înainte de iarnă

recoltat
maturare uniformă şi rapidă
pierderi reduse
O recoltare mai rapidă şi mai ieftină
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rAndAmenT FOArTe mAre AL reCOLTei
Hibrizii de rapiţă MAXIMUS® prezintă o rezistenţă excelentă la cădere şi scuturare. Prin cultivarea lor, fermierii 
se pot aştepta la cele mai mici pierderi la recoltare. Acesta este motivul pentru care hibrizii MAXIMUS® pot 
depăşi performanţa hibrizilor convenţionali.

inTervAL de SemănAT FOArTe mAre
Există o probabilitate foarte mică ca la hibrizii 
de rapiţă MAXIMUS® să se alungească tulpina 
principală înainte de iarnă, ceea ce-i face foarte 
potriviţi pentru semănatul timpuriu.

•	buchetul	 compact	 de	 rădăcini	 la	 hibrizii 
 MAXIMUS® ajută la depăşirea cu bine a iernii.

•	tendinţa	 scăzută	 a	 hibrizilor	 de	 rapiţă 
 MAXIMUS® de a se alungi permite semănatul 
 timpuriu.

Hibrizii de rapiţă MAXIMUS® pot fi semănaţi în 
siguranţă în toată perioada normală de semănat.

SiSTem rAdiCuLAr FOArTe puTerniC
Densitatea înrădăcinării pe lungime (Rooting 
Length Density - RLD) determină lungimea medie 
a rădăcinilor într-un centimetru cub de sol. Cu 
cât această valoare este mai mare cu atât mai 
bună este absorbţia nutrienţilor şi a apei. În doi 
ani de încercări, hibrizii de rapiţă MAXIMUS® au 
prezentat o valoare RLD de 19% şi respectiv, 
28%, faţă de hibrizii convenţionali. Hibrizii de 
rapiţă MAXIMUS® sunt mult mai toleranţi la 
stresul provocat de secetă şi absorb substanţele 
nutritive mult mai eficient.

mediA perFOrmAnţeLOr de prOduCţie ALe hibriziLOr
mAXimuS® şi COnvenţiOnALi - 65 LOCAţii 2008-2011 rOmâniA

denSiTATeA ÎnrădăCinării pe LunGime
hibrizi mAXimuS® verSuS hibrizi COnvenţiOnALi

Anul 2006 Anul 2007
Sursa ADAS 2006

denSiTATeA OpTimă reCOmAndATă
şi epOCA OpTimă de SemănAT (nr. seminţe/m2)

Timpuriu Semitimpuriu Tardiv

Data semănatului

20 Aug.                26 Aug.                        10 Sep.                15 Sep.

datorită posibilităţii de semănat timpuriu a hibrizilor mAXimuS®

fermierii au o flexibilitate mult mai mare
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Sistemul de rădăcini extra puternice ale 
hibrizilor MAXIMUS®

2.6%

Hibrid MAXIMUS® PR45D01

40                 Pr44d06                 50

50                 Pr45d03                 55

50                 PX100CL                 55

50                 Pr45d05                 55

hibrizii de rapiţă maximus®

stabilesc noi standarde
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pierderiLe LA reCOLTAre depind de CApACiTATeA
COmbinei de TreierAT

Capacitatea combinei în tone/ha

Sursa Feiffer consult

hibridul mAXimuS® pr45d03 hibrid cu înălţime normală

hibrid înalt

170 cm

130 cm

Semi-pitic

hibrizi
mAXimuS®

reziSTenţă eXTrAOrdinAră LA iernAre
Observaţiile favorabile ale hibrizilor de rapiţă 
MAXIMUS® din încercările Pioneer:

•	 biomasă	ridicată	a	rădăcinii	(ADAS	2007)

•	 elongaţie	neglijabilă	a	tulpinii	în	toamnă

•	 rezistenţă	foarte	bună	la	iernare

•	 concentraţia	 mare	 de	 zaharuri	 din	 frunze 
 măreşte rezistenţa la îngheţ

Hibrizii de sămânţă de rapiţă MAXIMUS® nu au 
avut pierderi semnificative în anii în care îngheţul 
a distrus culturile.

ÎnăLţime FOArTe miCă A pLAnTei şi 
reziSTenţă LA FrânGere

•	 înălţimea	tipică	maximă	a	hibrizilor	MAXIMUS® 
 este între 125 şi 130 cm

•	 înălţimea	maximă	a	culturii	este	foarte
 consistentă indiferent de factorii de câmp

•	 datorită	 înălţimii	 se	 aplică	 uşor tratamente 
 terestre

•	 intervalele	de	aplicare	a	 tratamentelor	pot	 fi 
 optimizate mai uşor, risc foarte redus de 
 cădere

reCOLTAre FOArTe uşOAră şi mAi rApidă
Noi observăm avantaje importante în capacitatea 
îmbunătăţită de recoltare a hibrizilor de rapiţă 
MAXIMUS® faţă de hibrizii convenţionali. 

•	 tăiere	 mai	 uşoară şi consum mai mic de 
 energie

•	 performanţă	 îmbunătăţită	 a	 aparatului	 de 
 tăiere datorită înălţimii mai mici a tulpinii şi 
 buchetului compact de păstăi

•	 performanţă	îmbunătăţită	a	maşinii de treierat

•	 pierderi	totale	de	cultură	mai	mici,	în	jur	de	2%

•	 setare	mult	mai	simplă	a	combinei
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Pr45d03

Semitimpuriu
nelipsitul

• D03 a fost cultivat pe mai mult de 600.000 hectare în Europa în
 diferite condiţii de sol şi de climă.

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

• Stabil în toate condiţiile de cultură.

• Este cel mai popular hibrid de rapiţă introdus de Pioneer,
 recomandat pentru toţi cultivatorii de rapiţă.

drACmAn irineL
SC Midagro SRL
Dobroteşti, Judeţul Teleorman

deSCriereA prOduSuLui

maturitate semitimpurie

producţie bună

Conţinut de ulei bun

Înălţimea plantei (cm)* 120 - 130

Conţinut de Glucozinolaţi 
(µmol/g)* 12.0 - 14.0

densitatea la semănat
b.g./m2 40 - 50

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

Semănat timpuriu da

Semănat târziu da

dezvoltarea în toamnă

moderat, 
încet şi 
continuu fără
alungire

dezvoltarea în primăvară tardiv

momentul înfloritului semitimpuriu

rAndAmenT
bun

COnţinuT mAre
de uLei

STAbiLiTATe
eXCeLenTă

Avem o relaţie îndelungată cu firma 
Pioneer, relaţie care ne-a adus 
satisfacţii prin producţiile realizate. 
Pentru acest an de la compania 
Pioneer am ales să iau în cultura de 
rapiţă hibridul PR45D03, care s-a 
dovedit de-a lungul timpului a fi stabil 
şi productiv, alegere pe care o consider 
foarte potrivită. Recomand celor care 
doresc să obţină rezultate foarte
bune să aleagă genetica celei mai
importante companii.
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Pr45d05

Semitimpuriu
pretendentul

• D05 are o mai bună toleranţă la Sclerotinia cu ramificaţii mult mai
 sănătoase la maturitate decât alţi hibrizi MAXIMUS®.

• D05 îndeplineşte toate cerinţele unui cultivator modern de rapiţă; 
 îl recomandăm tuturor fermierilor inovativi.

• Acest hibrid completează paleta de hibrizi MAXIMUS® prin toleranţa
 la secetă.

TOrneA GheOrGhe
SC Amp Tornea SRL
Turcoaia, Judeţul Tulcea

deSCriereA prOduSuLui

maturitate semitimpurie

producţie foarte bună

Conţinut de ulei ridicat

Înălţimea plantei (cm)* 120 - 130

Conţinut de Glucozinolaţi 
(µmol/g)* 12.0 - 14.0

densitatea la semănat
b.g./m2 40 - 50

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

Semănat timpuriu da

Semănat târziu da

dezvoltarea în toamnă

moderat, 
încet şi 
continuu fără 
alungire

dezvoltarea în primăvară foarte tardiv

momentul înfloritului semitimpuriu

rAndAmenT
bun

COnţinuT mAre
de uLei

STAbiLiTATe
eXCeLenTă

Toamna trecută am semănat 50 ha 
rapiţă, am ales hibridul PR45D05 şi
am făcut o alegere bună.
Am convingerea că voi avea rezultate 
bune pentru că  s-a comportat foarte 
bine în toate fazele de vegetaţie.
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Pr44d06

Timpuriu
Campionul

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

• Toamna are o dezvoltare preponderent pe orizontală, ceea ce oferă
 o execelentă rezistenţă la iernare pentru acest hibrid. Cu un
 conţinut foarte ridicat în ulei şi tolerană la boli, D06 este unul
 dintre cei mai promiţători hibrizi din portofoliul Pioneer.

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

rAndAmenT
bun

COnţinuT mAre
de uLei

STAbiLiTATe
eXCeLenTă

deSCriereA prOduSuLui

maturitate timpurie

producţie foarte bună

Conţinut de ulei foarte ridicat

Înălţimea plantei (cm)* 130 - 140

Conţinut de Glucozinolaţi 
(µmol/g)* 12.0 - 14.0

densitatea la semănat
b.g./m2 40 - 50

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

Semănat timpuriu da

Semănat târziu da

dezvoltarea în toamnă

moderat, 
încet şi
continuu fără
alungire

dezvoltarea în primăvară foarte tardiv

momentul înfloritului tardiv

COTunA ALeXAndru
SC Halat SRL
Zădăreni, Judeţul Arad

Unitatea noastră a cultivat anul acesta 
300 ha rapiţă, peste 80% din suprafaţă 
este cultivată cu hibrizi Maximus de 
la Pioneer. Dintre aceştia se remarcă 
hibridul PR44D06. Cultivăm hibrizii 
Maximus de la Pioneer pentru că sunt 
stabili şi aduc producţii bune şi profit.
Anul acesta estimăm o producţie de
3500-4000 kg/ha.
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Cele mai importante caracteristici ale
hibrizilor de rapiţă maximus®

prOduS pr45d03 pr45d05 pr44d06 pX100CL

Tip

Caracterizarea hibridului
Producţie bună
şi stabilitate
excelentă

Hibridul MAXIMUS®

cu producţie foarte 
ridicată şi conţinut 

ridicat de ulei 

Hibridul MAXIMUS® 
combină producţia
foarte ridicată şi 
conţinutul ridicat

de ulei 

Hibridul MAXIMUS® 
combină producţia 
foarte ridicată şi 

toleranţa la erbicide 
Clearfield®

maturitate Semitimpurie Semitimpurie Timpurie Timpurie

producţie Bună Foarte bună Foarte bună Bună

Conţinut de ulei Bun Ridicat Foarte ridicat Mediu

rezistenţa la cădere Excepţională Excepţională Excepţională Excepţională

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

Conţinut de Glucozinolaţi (µmol/g)* 12.0 - 14.0 12.0 - 14.0 12.0 - 14.0 12.0 - 14.0

CArACTeriSTiCi AGrOTehniCe

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

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

Semănatul timpuriu Da Da Da Da

Semănatul târziu Da Da Da Da

dezvoltarea în toamnă
Moderat, încet şi 

continuu fără alungire 
Moderat, încet şi 

continuu fără alungire 
Moderat, încet şi 

continuu fără alungire 
Moderat, încet şi 

continuu fără alungire 

dezvoltarea în primăvară Tardiv Foarte tardiv Foarte tardiv Semitardiv

momentul înfloritului Semitimpuriu Semitimpuriu Tardiv Semitardiv

LEGENDă   * - în condiţii normale de cultură

SCuTurAreA şi SFATuri penTru reCOLTAre

Timpuriu Semitimpuriu Tardiv

Scara de scuturare: 4 - 5 zile

pOrnireA În veGeTAţie primăvArA

Timpuriu Semitimpuriu Tardiv Foarte Tardiv

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

PX100CL Pr45d03

Pr44d06 Pr45d05

Pr45d03 Pr44d06

PX100CLPr45d05
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2. Conţinut de glucozinolaţi: Acum mulţi ani am rezolvat problema glucozinolatului pentru totdeauna. În ciuda 
faptului că comercializăm hibrizi cu tehnologia OGU-INRA putem oferi hibrizi de rapiţă de ulei cu cel mai mic 
conţinut de glucozinolaţi. Acest nivel este de 10-15 µmol/g în condiţii normale.

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

4. Stabilitate: Hibrizii convenţionali Pioneer prezintă o rezistenţă extraordinară la cădere. În sezoanele 
problematice, precum 2010, produsele noastre înalte au prezentat o stabilitate excelentă faţă de hibrizii 
concurenţi. Clasificând sistemul după această caracteristică foarte importantă, cei mai buni sunt PR44W29, 
PR46W14 şi PR46W21.

hibrizii de rapiţă convenţionali corespund 
necesităţilor fermierului

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

1. Conţinut de ulei: Hibrizii noştri înalţi sunt 
consideraţi ca având unul dintre cele mai mari 
procente de ulei de pe piaţă. În cazul acestei 
caracteristici, PR46W14, PR44W29, PR46W21 şi 
PT200CL sunt produsele de top.

denSiTATeA reCOmAndATă şi periOAdA OpTimă de SemănAT
(Seminte/m2)

Timpuriu Semitimpuriu Tardiv

data semănatului
20 Aug.               26 Aug.                                             10 Sep.               15 Sep.

45                 Pr46w21                 50

50                 PT200CL                 55

50                 Pr46w14                 55

45                 Pr44w29                 50
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Sfaturi pentru cultivare
şi recoltare

SpeCiFiCAţiA prOduSuLui
Sămânţa de rapiţă Pioneer se livrează în saci ce conţin 2 milioane 
de boabe. Un sac este suficient pentru a însămânţa între 3.5 şi 
4 ha cu o normă aproximativă de 55-60 seminţe/m2 la semănat.

GeSTiOnAreA CuLTurii
Aplicarea regulatorului de creştere şi a fungicidului pot îmbunătăţi 
producţia şi rezistenţa pe timpul iernii. Vă rugăm să cereţi sfatul 
unui consultant calificat şi să respectaţi timpii recomandaţi de 
producătorul produsului.

pOrnireA În veGeTAţie primăvArA
În general, hibrizii MAXIMUS® încep să crească din nou, lent, 
primăvara; însă, există unele diferenţe între produse. Cu această 
informaţie, fermierii au un interval mare de timp pentru aplicarea 
îngrăşămintelor de primăvară.

Hibrizii înalţi pornesc mai repede în vegetaţie primăvara şi 
de aceea, acoperă devreme suprafaţa solului ceea ce ajută la 
controlul buruienilor.

COACere şi reCOLTAre
Pachetul compact de silicve al hibrizilor de rapiţă MAXIMUS® se coace uniform. De aceea, momentul recoltării 
poate fi estimat cu mai multă siguranţă, ceea ce ajută la optimizarea recoltatului. Este posibilă recoltarea 
timpurie a hibrizilor MAXIMUS®.

De regulă, fermierii întâmpină dificultăţi în a determina o dată optimă de recoltare a hibrizilor înalţi. În mod 
frecvent, se recoltează prea devreme pentru că primele pierderi cauzate de scuturare a părţii superioare sunt 
supraestimate. Aplicarea unui sticker ajută la reducerea acestui tip de pierderi. Producţia cea mai mare rezultă 
din partea inferioară a culturii. Fermierul este sfătuit să aibă răbdare şi să aştepte momentul optim. Uscarea 
poate egaliza diferenţele de coacere între părţile superioare şi inferioare ale culturii.
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Semitimpuriu
noua promisiune

Pr44w29

deSCriereA prOduSuLui

maturitate semitimpuriu

producţie mare

Conţinut de ulei ridicat

Înălţimea plantei (cm)* 155 - 165

Conţinut de Glucozinolaţi 
(µmol/g)* 11.0 - 14.5

densitatea la semănat
b.g./m2 50

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

Semănat timpuriu -

Semănat târziu da

Creşterea în toamnă rapidă

Creşterea toamnă/primăvară

depinde de 
momentul 
semănatului 
şi de 
condiţiile
de cultură

pornirea în vegetaţie 
primăvara semitimpuriu

momentul înfloritului semitimpuriu

• Înălţime medie în grupa timpurie.

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

• Performanţe excelente de producţie observate în ultimii ani în
 experienţele din Europa de Est.

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

rAndAmenT
bun

COnţinuT mAre
de uLei

STAbiLiTATe
eXCeLenTă

LOAGăr vASiLe
SC Tehnoplant SRL
Scânteia, Judeţul Ialomiţa

Hibrizii de rapiţă marca Pioneer nu
ne-au dezamăgit niciodată! Anul 
acesta am cultivat hibridul de rapiţă 
PR44W29, care se prezintă foarte 
bine la momentul ăsta, cu o producţie 
estimată la peste 3200 kg/ha.
Vom cultiva hibrizii Pioneer şi în anii 
următori datorită potenţialului de 
producţie ridicat şi al stabilităţii lor.
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Pr46w14

Semitimpuriu
etalon

• Între hibrizii cu talie înaltă, W14 este standard precum D03 în
 portofoliul MAXIMUS®. Este verificat pe scară largă că acest hibrid
 are cea mai bună stabilitate chiar şi în sezoanele dificile din punct
 de vedere al umidităţii. Cel mai cultivat hibrid cu talie înaltă
 Pioneer.

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

• 46W14 este hibridul pentru fermierii care preferă o fereastră mai
 mare de semănat pe lângă performanţa ridicată şi o calitate
 excelentă a producţiei.

rAndAmenT
bun

COnţinuT mAre
de uLei

STAbiLiTATe
eXCeLenTă

mOSeSCu dObre ii
Lanurile
Judeţul Brăila

Încă de când firma Pioneer a început 
să comercializeze rapiţă în România am 
optat pentru hibridul PR46W14. Chiar 
şi în condiţiile în care am fost nevoit 
să semăn întârziat din cauza condiţiilor 
climatice din toamnă, acest hibrid 
s-a comportat extraordinar, a avut o 
creştere rapidă în toamnă, producţia 
realizată fiind foarte bună. Anul acesta 
PR46W14 promite mai mult ca oricând 
realizarea unei producţii foarte bune. 
În toamnă cu siguranţă prima opţiune 
pentru rapiţă va fi tot acest hibrid şi 
sunt interesat şi de varianta acestuia 
cu rezistenţă la erbicidul CLERANDA şi 
anume, hibridul PT200CL.  

deSCriereA prOduSuLui

maturitate semitimpuriu

producţie foarte mare

Conţinut de ulei foarte ridicat

Înălţimea plantei (cm)* 160 - 170

Conţinut de Glucozinolaţi 
(µmol/g)* 10.5 - 15.0

densitatea la semănat
b.g./m2 50

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

Semănat timpuriu -

Semănat târziu da

Creşterea în toamnă foarte rapidă

Creşterea toamnă/primăvară

depinde de 
momentul 
semănatului 
şi de 
condiţiile
de cultură

pornirea în vegetaţie 
primăvara timpuriu

momentul înfloritului timpuriu
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rAndAmenT
bun

COnţinuT mAre
de uLei

STAbiLiTATe
eXCeLenTă

Pr46w21

Semitimpuriu
Titanul

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

• În anul 2010 acest hibrid a demonstrat o foarte bună stabilitate şi
 rezistenţă la cădere în toată reţeaua de loturi demonstrative.

• Unde se seamănă W21 norocul bate la uşă.

• Recomandăm hibridul PR46W21 pentru fermierii care îşi propun ce
 este mai bun.

deSCriereA prOduSuLui

maturitate semitimpuriu

producţie foarte mare

Conţinut de ulei excelent

Înălţimea plantei (cm)* 155 - 165

Conţinut de Glucozinolaţi 
(µmol/g)* 11 - 14.5

densitatea la semănat
b.g./m2 50

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

Semănat timpuriu -

Semănat târziu da

Creşterea în toamnă rapidă

Creşterea toamnă/primăvară

depinde de 
momentul 
semănatului
şi de 
condiţiile
de cultură

pornirea în vegetaţie 
primăvara semitimpuriu

momentul înfloritului semitimpuriu

urSe CriSTeL
SC Bivanicri SRL
Chichineţu, Judeţul Brăila

Am organizat în toamna anului trecut 
un lot demonstrativ de rapiţă pentru 
firma Pioneer. Din cei 12 hibrizi testaţi 
în lot, o atenţie deosebită mi-a atras 
hibridul PR46W21 prin capacitatea lui 
mare de ramificare şi încărcătura de 
silicve pe fiecare plantă. Cu siguranţă 
acesta şi-a câstigat un loc important 
în structura de hibrizi pe care o voi 
cultiva în toamnă.
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Semitimpuriu
Cere puţin

Pr46w35

• Hibrid cu o adaptabilitate foarte bună în toate condiţiile.

• Performanţe excelente de producţie observate în ultimii ani în
 multe locaţii din România.

• Recomandat pentru semănatul semitimpuriu sau semitardiv în
 toate zonele de cultură.

rAndAmenT
bun

COnţinuT mAre
de uLei

STAbiLiTATe
eXCeLenTă

În fiecare an realizez loturi 
demonstrative de rapiţă, porumb şi 
floarea soarelui Pioneer pentru a-mi 
putea alege hibridul cel mai potrivit 
şi cel mai bine adaptat zonei în care 
îmi desfăşor activitatea. Din lotul 
realizat anul acesta, mi-a atras atenţia 
PR46W35, prin numărul mare de 
ramificaţii şi încărcătura mare de silicve 
pe fiecare plantă. Producţia estimată va 
depăşi toate aşteptările!

dumiTru CipriAn ii
Însurăţei
Judeţul Brăila

deSCriereA prOduSuLui

maturitate semitimpuriu

producţie mare

Conţinut de ulei ridicat

Înălţimea plantei (cm)* 155 - 165

Conţinut de Glucozinolaţi 
(µmol/g)* 11.0 - 14.5

densitatea la semănat
b.g./m2 50

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

Semănat timpuriu -

Semănat târziu da

Creşterea în toamnă rapidă

Creşterea toamnă/primăvară

depinde de 
momentul 
semănatului
şi de
condiţiile
de cultură

pornirea în vegetaţie 
primăvara semitimpuriu

momentul înfloritului semitimpuriu
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Cele mai importante caracteristici ale
hibrizilor de rapiţă Convenţionali

prOduS pr44w29 pr46w14 pr46w21 pr46w35 pT200CL

Tip Convenţional Convenţional Convenţional Convenţional Convenţional
Clearfield®

Caracterizarea hibridului

Producţie
ridicată şi
maturitate

târzie

Hibrid
cu producţie
ridicată şi un 

conţinut foarte
înalt de ulei

Hibrid cu
producţie

ridicată şi o 
excelentă
stabilitate

Producţie
ridicată şi
maturitate

târzie

Hibrid cu
producţie

ridicată şi un 
conţinut foarte
înalt de ulei cu

toleranţă la
erbicide

Clearfield®

maturitate Timpurie Semitimpurie Semitimpurie Semitimpurie Semitimpurie

producţie Mare Foarte mare Foarte mare Mare Foarte mare

Conţinut de ulei Ridicat Foarte ridicat Excelent Ridicat Foarte ridicat

rezistenţa la cădere Bună Bună Excelent Bună Bună

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

Conţinut de Glucozinolaţi (µmol/g)* 11.0 - 14.5 10.5 - 15.0 11.0 - 14.5 11.0 - 14.5 10.5 - 15.0

CArACTeriSTiCi AGrOTehniCe

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

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

Semănatul timpuriu - - - - -

Semănatul târziu Da Da Da Da Da

dezvoltarea în toamnă Rapidă Foarte rapidă Rapidă Rapidă Foarte rapidă

dezvoltarea în primăvară

Depinde de 
momentul 

semănatului şi
de condiţiile
de cultură

Depinde de 
momentul 

semănatului şi
de condiţiile
de cultură

Depinde de 
momentul 

semănatului şi
de condiţiile
de cultură

Depinde de 
momentul 

semănatului şi
de condiţiile
de cultură

Depinde de 
momentul 

semănatului şi
de condiţiile
de cultură

momentul înfloritului Semitimpuriu Timpuriu Semitimpuriu Semitimpuriu Timpuriu

pornirea în vegetaţie primăvara Semitimpuriu Timpuriu Semitimpuriu Semitimpuriu Timpuriu

LEGENDă   * - în condiţii normale de cultură

SCuTurAreA şi SFATuri penTru reCOLTAre

Timpuriu Semitimpuriu Tardiv

Scara de scuturare: 4 - 5 zile

Pr44w29

PT200CL

Pr46w14

Pr46w21

pOrnireA În veGeTAţie primăvArA

Timpuriu Semitimpuriu Tardiv Foarte Tardiv

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

Pr46w14

PT200CL

Pr44w29

Pr46w21
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Sistemul de producţie Clearfield®

pentru rapiţa de ulei

În grupa rapiţei de toamnă, singura tehnologie 
tolerantă la erbicid şi nOn-Gm disponibilă pentru 
rapiţa de ulei este sistemul de producţie Clearfield®.

denumirea erbicidului:   Cleranda®

Substanţa activă:   17,5 g/l imazamox + 375 g/l metazaclor

doza de aplicare:   1,5-2,0 l/ha Cleranda® + 1,0 l/ha Dash® HC

Aplicare: Numai pe hibrizii de rapiţă de ulei Clearfield® (hibrizii toleranţi la imidazoline care au în denumire 
sufixul CL)! Momentul aplicării depinde de stadiul de vegetaţie al buruienilor şi mai puţin de faza de vegetaţie 
a rapiţei de ulei. Momentul cel mai bun de aplicare este când buruienile au 2-3 frunze. Vă rugăm să utilizaţi 
întotdeauna Cleranda împreună cu Dash! Cleranda poate fi amestecat cu insecticide şi regulatori de creştere. 
Recomandăm verificarea amestecului înaintea aplicării.

00 05 10 11 12 14 16 18

Cleranda® 2.0 l/ha + dash® hC 1.0 l/ha

CLerAndA - CArACTeriSTiCi șşi AvAnTAje penTru Fermier:

Caracteristici Avantaj pentru fermier

Flexibilitate mare în aplicare

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

Control foarte bun al buruienilor 
dicotiledonate şi graminee

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

Combinaţie de 2 moduri de
acţiune la sol şi foliar

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

Selectivitate foarte bună
Toleranţă perfectă la hibrizii de rapiţă Clearfield
Dezvoltare ideală a plantei tinere de rapiţă

Soluţie flexibilă după răsărire 
(postemergentă)

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

Citiţi eticheta produsului şi urmaţi întotdeauna instrucţiunile.
Simbolul unic Clearfield, Cleranda, Dash sunt mărci înregistrate ale BASF. © 2013 BASF. Toate drepturile rezervate.
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Semitimpuriu
Stabilul Clearfield®

PT200CL

deSCriereA prOduSuLui

maturitate semitimpuriu

producţie foarte mare

Conţinut de ulei foarte ridicat

Înălţimea plantei (cm)* 160 - 170

Conţinut de Glucozinolaţi 
(µmol/g)* 10.5 - 15.0

densitatea la semănat
b.g./m2 50

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

Semănat timpuriu -

Semănat târziu da

Creşterea în toamnă foarte rapidă

Creşterea toamnă/primăvară

depinde de 
momentul
semănatului
şi de 
condiţiile
de cultură

pornirea în vegetaţie 
primăvara timpuriu

momentul înfloritului timpuriu

• Conversia Clearfield® a celui mai popular hibrid PR46W14.

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

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

• Cu o toleranţă foarte bună la secetă, a fost cel mai vândut hibrid
 în Europa/România în 2012.

rAndAmenT
bun

COnţinuT mAre
de uLei

STAbiLiTATe
eXCeLenTă

văLeAnu LAuriAn
SC Agrofam Grup SRL
Feteşti, Judeţul Ialomiţa

Am remarcat la hibridul PT200CL, pe 
care l-am cultivat pe o suprafaţă de 
40 ha, o rezistenţă deosebită la ger,  
o plecare explozivă în vegetaţie în 
primăvară, rezitenţă la secetă şi de 
asemenea sistemul radicular puternic, 
bine dezvoltat.
Sunt ferm convins că vom avea 
producţii profitabile, iar anul viitor cu 
siguranţă vom cultiva acest hibrid pe
o suprafaţă mult mai mare.
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rAndAmenT
bun

COnţinuT mAre
de uLei

STAbiLiTATe
eXCeLenTă

Timpuriu
primul hibrid
maximus® Clearfield®

• Hibrid semipitic, care aparţine sistemului de producţie Clearfield®.

• Timpuriu, maturitate similară cu PR44D06, cu abilităţi de producţie
 foarte bune şi conţinut ridicat în ulei.

• Este primul care intră în vegetaţie primăvara.

PX100CL

deSCriereA prOduSuLui

maturitate timpurie

producţie bună

Conţinut de ulei mediu

Înălţimea plantei (cm)* 120 - 130

Conţinut de Glucozinolaţi 
(µmol/g)* 12.0 - 14.0

densitatea la semănat
b.g./m2 40 - 50

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

Semănat timpuriu da

Semănat târziu da

dezvoltarea în toamnă

moderat, 
încet
şi continuu 
fără alungire

dezvoltarea în primăvară semitardiv

momentul înfloritului semitardiv

mArTin dAnieL
SC Conagrotehnica SRL
Mărtăceşti, Judeţul Brăila

Pentru toamna 2012 în planul de 
cultură am avut 110 ha rapiţă, 
programate încă din luna ianuarie 
2012. Deşi vara şi începutul toamnei  
au fost foarte secetoase, am reuşit
să semănăm în epoca optimă, până
la data de 5 septembrie, iar evoluţia 
ulterioară a culturii a dovedit că  
încrederea pe care am avut-o în hibrizii 
Pioneer, alături de condiţiile bune 
din toamnă-iarnă, se concretizează  
într-o cultură excelentă de rapiţă. 
Alături de hibridul PR46W14, pe care 
îl cultivăm în mod constant, în acest 
an am cultivat şi hibridul PR45D03 şi 
am organizat, împreună cu specialiştii 
Pioneer, un lot demonstrativ cu 21 
hibrizi. Am remarcat hibrizii toleranţi  
la erbicidul Cleranda, în mod special 
hibridul PX100CL, pe care îl vom cultiva 
în acest an pe minim 50 ha.
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Sclerotinia sclerotiorum - putregaiul alb 
Sclerotinia este una din cele mai devastatoare 
boli în cultura de rapiţă pentru ulei. este un 
distrugător ascuns al recoltelor. Atunci când încep 
să se vadă simptomele în câmp, este prea târziu 
pentru a aplica fungicide. Sclerotinia este o boală 
care necesită o atenţie deosebită. 

impactul economic al putregaiului alb
Sclerotinia sclerotiorum

Sclerotinia de obicei afectează mai puternic zonele 
cu umiditate ridicată, dar cu o bună compatibiliate 
între umiditate şi o gazdă susceptibilă, infecţii 
intense se pot dezvolta aproape oriunde. Gravitatea 
bolii variază în funcţie de temperatură, precipitaţii 
şi în special de stadiul de dezvoltare al culturii la 
momentul infecţiei.

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

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

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

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

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

1. rotaţia culturilor

2. Alegerea de hibrizi cu toleranţă sporită
 (46w14, 44d06, 45d05)

3. Fungicid foliar

Opţiuni de GeSTiOnAre

CiCLu  de  viAţă

4

3

2

1

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

procesul de infestare.
Se formează leziuni.

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

Scleroţii germinează,
formând apotecii
(formaţiuni de
fructificare).

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

Aceştia constituie sursa bolii.
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Sclerotinia sclerotiorum - putregaiul alb 
Cum puteţi evalua riscul potenţial de Sclerotinia 
pentru un câmp?

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

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

CALCuLATOr de riSC

AL  bOLii

FACTOr de riSC răSpunSuri pOSibiLe punCTe de 
riSC

ANI DE LA ULTIMA
RECOLTă DE RAPIţă

Peste sase ani 0

Trei până la sase 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 precipitatii 0

Variabilă 10

Ploioasă 15

RISC REGIONAL
DE DEZVOLTARE
A APOTHECIA

Nu s-a găsit 0

Numere reduse 10

Numere ridicate 15

TOTAL punCTe penTru TOţi FACTOrii de riSC = ?

7

6

5

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

Scleroţii se dezvoltă
înăuntrul tulpinii

infectate a rapiţei.

Apare infecţia, iar boala
pătrunde treptat în 

interiorul plantei. 
Simptomele (leziunile)

încep să devină vizibile.
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principalele boli şi principalii
(Psylliodes sp.)
Amestecul de diferite specii 
poate cauza pagube foarte 
mari. Tratamentul seminţei nu 
poate proteja în cazul unor 
atacuri puternice.

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

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

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

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

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

puricii de pământ

viespea rapiţei

buha semănăturilor

Gărgăriţa tulpinilor de rapiţă

Gărgăriţa silicvelor

putregaiul negru sau Fomoza

primăvArăTOAmnă
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puricii de pământ Gărgăriţa tulpinilor de rapiţă

buha semănăturilor
viespea rapiţei Gărgăriţa silicvelor

Alternarioza (pătarea neagră)

putregaiul negru sau Fomoza

Scala
BBCH

COnSuLTă un
SpeCiALiST piOneer®
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dăunători în cultura de rapiţă
(Dasineura brassicae)
Adulţii trăiesc 3-4 zile şi depun 
ouăle în orificiile deschise de 
alte insecte.

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

(Brevicoryne brassicae)
Se înmulţesc foarte repede 
în condiţii de umiditate şi 
căldură. Se poate combate 
uşor cu insecticide.

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

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

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

Gărgăriţa semincerilor

Alternarioza (pătarea neagră)

dasineura

putregaiul alb

păduchele cenuşiu

Gândacul lucios

primăvAră
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Gărgăriţa tulpinilor de rapiţă

dasineura
Gărgăriţa semincerilor

Gândacul lucios
Gărgăriţa silicvelor

Alternarioza (pătarea neagră)

putregaiul negru sau Fomoza

păduchele cenuşiu

putregaiul alb
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Opinii ale fermierilor

STOiCA dOru - SC AGrOdAr SrL - jijiLA, judeţuL TuLCeA
Toamna trecută am ales trei hibrizi Pioneer PR46W14, PR44W29 şi PT200CL. Au avut o 
răsărire uniformă în ciuda secetei din toamna trecută, o creştere foarte bună şi o rezistenţă 
excelentă la ger. PT200CL este hibridul pe care l-am aşteptat de mult timp. Pe mine m-a 
încântat foarte tare şi sunt convins că voi avea rezultate foarte bune.

zărneSCu mAriuS - SC AGrOmeC vLAd ţepeş SA - vLAd ţepeş, judeţuL CăLărAşi
Datorită încrederii pe care genetica Pioneer mi-a câştigat-o ani la rândul, anul acesta am 
peste 700 ha de rapiţă în totalitate cu hibrizi Pioneer, dintre care reamintesc: PR45W14, 
PR46W20, PR44W29, PR45D03, PR44D06, PR45D05. Aceşti hibrizi de rapiţă au avut o 
evoluţie excelentă, cu o răsărire uniformă, o plecare în vegetaţie în primăvară remarcabilă, 
şi o putere de ramificare foarte bună. Hibrizii companiei Pioneer nu dezamăgesc niciodată!

ALdeA deLiA - SC eCOverT SrL - bLAj, judeţuL ALbA
Avem o suprafaţă de 103 ha cultivată cu hibridul de rapiţă Pioneer PR45D05, acest hibrid 
fiind recomandat ca având o stabilitate excelentă şi o talie de până la 130 cm. Până în 
acest moment, cultura se comportă după aşteptări, aşadar sperăm ca şi promisiunea legată 
de randament să se îndeplinească. Genetica Pioneer a confirmat, bineînţeles în condiţiile 
unei tehnologii de cultură.

CiOCârLAn miTiCă - SC AGrOweSr SrL - SAG, judeţuL Timiş
Societatea noastră cultivă an de an hibrizi Pioneer: porumb, floarea soarelui şi rapiţă. În 
toamna anului 2012 am semănat hibrizii Maximus PR45D03 şi PR44D06 pe o suprafaţă 
de 130 ha. Am ales aceşti hibrizi deoarece ne-au confirmat an de an producţii sigure şi 
constante, având o foarte bună rezistenţă la iernare. În acest an prognozez o producţie de 
peste 3000 kg/ha.

hAiTA ALeXAndru - SC ALvALeX SrL - CăLineşTi, judeţuL TeLeOrmAn
Colaborăm cu firma Pioneer încă de la înfiinţarea societăţii noastre. În ceea ce priveşte 
cultura de rapiţă, mai bine de 80% din suprafaţă este ocupată de hibrizii Pioneer.
Producţiile pe care le-am obţinut au fost peste aşteptări şi ne-au determinat de fiecare dată 
să acordăm încrederea cuvenită acestei companii. Anul acesta cele mai mari speranţe le 
avem în hibrizii PT200CL şi PR44W29, iar pentru a obţine rezultate deosebite, vă recomand 
ca şi în fermele dumneavoastră să se regăsească hibrizi de rapiţă Pioneer.

băiCOiAnu dAn - SC AFiLiu TrAnS SrL - AmAru, judeţuL buzău
Cultivăm rapiţă Pioneer în ferma noastră încă de la apariţia lor pe piaţă, oferindu-ne 
satisfacţii atât din punct de vedere productiv cât şi financiar. În anul agricol 2012-2013 
am cultivat o suprafaţă de 600 ha de rapiţă Pioneer cu hibrizi PR46W14 şi PR44W29. Vă 
recomand cu încredere să mergeţi pe mâna specialiştilor din echipa Pioneer!
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Opinii ale fermierilor

răduLeSCu GheOrGhe - S.A. AGrOmiXT - GheOrGhe LAzăr, judeţuL iALOmiţA
În anul agricol 2013, din totalul suprafeţei de 150 ha însămânţate cu rapiţă, hibridul 
PR44W29 ocupă jumătate din suprafaţă. Preconizăm o producţie de peste 2800 kg/ha. 
Cu siguranţă că şi anii următori vom cultiva hibrizii Pioneer care ne oferă, indiferent de 
condiţii, numai surprize plăcute.

nAGy diOniSie - SperAnţA eL - bLAj, judeţuL ALbA
Am început să cultiv rapiţă în urmă cu 4 ani, dată la care am început să folosesc şi 
hibrizii Pioneer. Anul acesta pe întreaga suprafaţă de rapiţă de toamnă am folosit hibridul 
PR46W20 de la Pioneer. Este un hibrid înalt cu un conţinut ridicat de ulei. Până acum, 
rapiţa a avut o evoluţie foarte bună, iar cu ultimele ploi care au fost la jumătatea lui mai, 
mă aştept la o producţie de 3500 kg/ha. Sunt un client fidel al Pioneer şi voi folosi în 
continuare cu încredere hibrizii Pioneer.

udreA mAriuS - FirSTFArmS AGrO eAST SrL - Făurei, judeţuL brăiLA
În fiecare an am testat mai mulţi hibrizi Pioneer, dar cea mai mare constantă a producţiilor 
în ani cu condiţii climatice diferite, ne-a oferit-o hibridul PR46W14. În acest an, am avut 
în lotul de testare şi câţiva hibrizi toleranţi la erbicidul Cleranda, erbicid care a controlat 
foarte bine majoritatea buruienilor dicotiledonate, iar pentru această toamnă, conducerea 
firmei a hotărât să înfiinţăm câteva sute de hectare cu unul dintre ei, cel care va realiza cea 
mai mare producţie.

TuLin dAn - SC dAn CereAL SrL - băLăCeAnu, judeţuL buzău
De-a lungul timpului am cultivat mai mulţi hibrizi de rapiţă Pioneer. În anul agricol 2012-
2013 am testat hibridul PP46W14 la care am remarcat stabilitatea şi uniformitatea iar pe 
viitor voi continua să cultiv hibrizii de rapiţă Pioneer cu cea mai mare încredere. Pentru a 
obţine rezultate garantate recomand hibrizii Pioneer!

niCuşOr vASiLe - SC meCAind uLmeni SA - uLmeni, judeţuL CăLărAşi
Anul acesta am cultivat o suprafaţă de 200 ha cu hibridul de rapiţă PR45D03 din grupa 
Maximus. Acesta m-a uimit cu evoluţia lui în vegetaţie datorită faptului că este un hibrid cu 
o putere de lăstărire foarte bună, iar talia sa pitică m-a ajutat să îi ofer toate tratamentele 
necesare unei culturi de rapiţă impecabile.

neGrişAn neCuLAe - SC neCmAr SrL - peCeneAGA, judeţuL TuLCeA
Toamna trecută, din cauza secetei am semănat mai târziu rapiţa şi am ales hibridul 
PR46W14. L-am cultivat pe 100 de ha şi pot să spun că am făcut cea mai bună alegere. 
A avut o răsărire uniformă şi o creştere rapidă în toamnă, a rezistat foarte bine primăvara 
la temperaturile scăzute şi la diferenţele mari de temperatură noapte - zi. Sunt plăcut 
impresionat de hibridul PR46W14.
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Opinii ale fermierilor

pApuC AndreeA - SC AGrOSiLvAL SrL - bărăGAnuL, judeţuL brăiLA
Anul trecut am cultivat pentru prima dată rapiţă Pioneer pe aproximativ 50 ha. Am optat 
pentru hibridul PR46W14 care pot spune că arată extraordinar, producţia la care ne 
aşteptăm fiind de peste 3000 de kg/ha. Cu siguranţă şi în acest an procentul acestui hibrid 
din suprafaţa de rapiţă pe care o vom înfiinţa va fi unul însemnat.

CăTAnă dAn - SC uniC prOdCOm SrL - OLTeniţA, judeţuL CăLărAşi
Anul acesta am cultivat o suprafaţă de 330 ha de rapiţă, din care 200 ha cu hibrizi Pioneer, 
unde hibridul PR44W29 mi-a atras atenţia în mod special datorită rezistenţei foarte bune 
pe timpul iernii, dar şi o pornire exemplară în vegetaţie, primăvara.

iATAn GeLu - SC AGrO iATin SrL - bOrduşAni, judeţuL iALOmiţA
Anii trecuţi am cultivat hibrizii de rapiţă PR45D03 şi PR44D06. Anul acesta avem în fermă 
hibridul de rapiţă PR44W29 de care sunt foarte mulţumit din toate punctele de vedere. Ne 
aşteptăm la o producţie de peste 2500 kg/ha, de aceea recomand hibrizii de rapiţă marca 
Pioneer.

TOrj ALin - SC TOrjA SrL - inAnd, judeţuL bihOr
În 2013 am însămânţat 180 de ha de rapiţă din care majoritatea suprafeţei o ocupă hibrizii 
PR46W14 şi PT200CL. Ambii au intrat foarte bine în iarnă, au rezistat foarte bine peste 
iarnă, fără să avem pierderi de densitate, în primăvară au ramificat foarte bine. Estimăm 
pe majoritatea solelor producţii de peste 2500 kg/ha, considerând problemele avute cu 
precipitaţiile din această primăvară. Şi în continuare o să mergem pe performanţa oferită 
de hibrizii Pioneer.

iACOb vASiLe - SC TCe 3 brAzi - judeţuL neAmţ
În anul 2012 am cultivat cu rapiţă de la Pioneer suprafaţa de 800 de ha. Am folosit hibrizi 
din grupe de maturitate diferite: PR46 W14, PR46W20, PR44W29 şi PR644D06. Hibrizii de 
rapiţă de la Pioneer s-au remarcat prin creştere rapidă în toamnă, rezistenţă bună în iarnă, 
înflorire şi fructificare destul de devreme în primăvară. Modul în care arată cultura de rapiţă 
acum ne îndreptăţeşte să sperăm la o producţie bună şi anul acesta.

ivAn GheOrGhe - SC ivCOn SrL - brăGăreASA, judeţuL buzău
De-a lungul anilor am avut în cultura de rapiţă numai hibrizi Pioneer. În anul agricol 
2012-2013 avem o suprafaţă de 420 de ha semănate cu hibrizii PR45D05, PR44D06 şi 
PT100CL. Am putut să remarc stabilitatea şi productivitatea hibrizilor încă de la începutul 
semănatului. Preconizez o producţie de peste 4000kg/ha. Vă recomand cu încredere hibrizii 
Maximus!
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Opinii ale fermierilor

TOmeSCu SiLviA - SC AGriCOLA GăinA SrL - GiurGeni, judeţuL iALOmiţA
Cultivăm hibrizii de rapiţă Pioneer încă de la apariţia lor pe piaţă. Aceştia, prin stabilitate 
şi rezistenţă foarte bună, vis-a-vis de condiţiile climatice din zona noastră, nu ne-au 
dezamăgit niciodată. Anul acesta la cei doi hibrizi pe care i-am cultivat, PR46W14 şi 
PR44W29, preconizăm o producţie de peste 3000 kg/ha.

CriSTudOr ALeXAndru - SC rOmAGrA impeX SrL - OGrAdA, judeţuL iALOmiţA
În acest an am cultivat hibridul de rapiţă PR45D03 datorită faptului că prezintă o rezistenţă 
foarte bună la iernare, o înrădăcinare puternică, dar şi o ramificare dezvoltată, ceea ce 
confirmă încă o dată genetica de top marca Pioneer. Vă recomand cu încredere acest hibrid.

Tirpe GheOrGhe - SC pATrOL ServiCe SrL - bihAriA, judeţuL bihOr
Anul acesta avem în cultură 100 ha din hibridul PR46W14. Am remarcat o rezistenţă bună 
la iernare, o ramificare foarte bine dezvoltată şi o înrădăcinare puternică. Hibridul a avut 
o pornire bună în vegetaţie în primăvară şi noi estimăm o producţie de peste 2500 kg/ha. 
Recomand cu încredere hibrizii de rapiţă marca Pioneer.

GeOrGe ALeXAndru - SC G.A. ALeXAndru SrL - uLmu, judeţuL CăLărAşi
Dacă vorbim de rapiţă, Pioneer este cea mai bună alegere având hibrizi cel mai bine 
adaptaţi condiţiilor noastre climatice. Hibrizii PR44D06 şi W14, s-au dezvoltat extraordinar 
şi aştept producţii foarte bune anul acesta.

peTrOmAn mirCeA - SC AGrOSAmi SrL - SăCăLAz, judeţuL Timiş
În toamna anului 2012 am cultivat o suprafaţă de 300 ha rapiţă, majoritatea fiind hibrizi 
Pioneer. Hibridul PR64W14 ne-a demonstrat an de an că este un hibrid stabil, cu rezistenţă 
bună la iernare, având o toleranţă foarte bună la secetă, confirmând astfel an de an o 
producţie excepţională. Anul acesta prognozez o producţie de peste 3000 kg/ha.

mATei GheOrGhe - SC GuT SrL - CăLărAşi, judeţuL CăLărAşi
În ferma pe care o administrez, tehnologia şi utilajele sunt de înaltă clasă, iar genetica 
folosită este una pe măsură. Având cea mai bună gamă de hibrizi, Pioneer este un partener 
de încredere, iar dacă vorbim de rapiţă, PR46W14 este un hibrid care se comportă excelent 
de la semănat până la recoltat.
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vASiLAChe mădăLin - SC AGrOdOri SrL - CiSmeLe (SmârdAn), judeţuL GALAţi
Cultiv hibrizii Pioneer din convingere. La rapiţă, cele mai satisfăcătoare rezultate le-am
avut la hibridul PR45D03, unde am scos producţii de până la 3200 kg/ha în 2011 (anul 
2012 fiind unul calamitat 100% la rapiţă). Anul acesta, testez într-un lot demonstrativ şi
alţi hibrizi de rapiţă din portofoliu.

diCu mAriAn - SC niCO CriS SrL - OrbeASCA, judeţuL TeLeOrmAn
Cultivăm hibrizi de rapiţă de la Pioneer de mai mulţi ani, în fiecare an producţiile fiind 
foarte bune. Avem în cultură 290 ha de rapiţă Pioneer, suprafaţa fiind împărţită în mod egal 
între PR44D06, PR46W20 şi PR44W29. Sunt hibrizii care ne-au oferit satisfacţia producţiilor 
ridicate, având sole unde producţia lor a depăşit 4000 kg/ha. Îi recomandăm cu încredere 
pentru zona noastră.

SprânCeAnă bOGdAn - SC SAb AGrO SrL - vLAd ţepeş, judeţuL CăLărAşi
Datorită faptului că hibrizii de rapiţă marca Pioneer din grupa Maximus nu m-au dezamăgit 
anul trecut când au fost condiţii meteo extrem de grele în toamnă (reamintesc doar de 
secetă) şi am obţinut producţii bune la hibridul PR45D03, am hotărât să merg tot pe acest 
hibrid de la care aştept producţii extraordinare.

COSTAndAChe CArOL - SC COSTAndAChe SrL - perieţi, judeţuL iALOmiţA
Sunt foarte mulţumit de modul în care hibridul de rapiţă PR44W29, pe care l-am cultivat
pe o suprafaţă de 50 ha, a rezistat condiţiilor meteo din iarnă. De asemenea am remarcat 
atât pornirea rapidă în vegetaţie, cât şi rezistenţa la boli a acestuia. Cu siguranţă îl voi 
cultiva şi în anii următori.

mAvrOdin mAriuS - SC ChirA Grup SrL - Smeeni, judeţuL buzău
În anul agricol 2012-2013 am cultivat o parte din suprafaţa de rapiţă cu hibridul PR46W14. 
La acest hibrid am observat stabilitatea şi productivitatea, ceea ce ne determină pe viitor 
să cultivăm acest hibrid cât şi hibrizi din grupa Maximus.

GeACA nAe - SC uniGrAinS TrAdinG SrL - ChirnOGeni, judeţuL COnSTAnţA
Încă de la apariţia hibrizilor de rapiţă Pioneer am cultivat hibridul PR46W14, fiind 
foarte mulţumit de rezultatele obţinute. Este un hibrid cu un potenţial de producţie
foarte ridicat, mă aştept la o producţie de minim 3500 kg/ha în acest an.
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nOveSChi mihAi - SC eLSiT COm SrL - CiOChinA, judeţuL iALOmiţA
Am cultivat hibridul PR45D03 pe o suprafaţă de 60 ha, iar cultura are un aspect remarcabil. 
Aşteptăm cele mai bune rezultate.

rAdu jOLTA - SC veSTAGrAr SrL - mArGhiTA, judeţuL bihOr
Anul trecut, deşi a fost un an foarte greu cu perioade lungi de secetă şi arşiţă, am obţinut 
rezultate excepţionale cu hibrizii de rapiţă Pioneer. Anul acesta, pe lângă alţi hibrizi Pioneer 
avem în cultură, pe o suprafaţă mare, PR46W14 care îl recomand cu încredere fermierilor 
deoarece este un hibrid cu calităţi deosebite.

COmşA mihAi - SC eLiOn AGrO SrL - CăLărAşi, judeţuL CăLărAşi
Am optat întotdeauna pe hibrizii de rapiţă Pioneer din grupa Maximus PR44D06 şi 
PR45D03. Anul acesta am şi un lot demonstrativ de rapiţă împreună cu Pioneer, fapt care 
mă va ajuta pe viitor să îmi aleg hibrizii pentru culturile comerciale următoare.

TOAder FLOrin - SC mOvirOm SrL - mOviLiţA, judeţuL iALOmiţA
Anul acesta am cultivat hibridul PR45D03 pe o suprafaţă de 50 ha şi după starea culturii la 
ora actuală, cred că vom obţine rezultate deosebite. Cu siguranţă vom opta pentru hibrizii 
de rapiţă Pioneer şi în anii următori.

GherGhe dOru - SA peTru rAreS CuCA - CuCA, judeţuL GALAţi
Hibridul de rapiţă PR45D03 l-am cultivat pe 200 ha. Deşi toamna a fost secetoasă şi 
primăvara capricioasă, hibridul a rezistat bine, estimăm o producţie de peste 2500 kg/ha.

druGeA iOnuţ - SC AGrOmeC Smeeni SA - Smeeni, judeţuL buzău
Încă din anul 2008 de când am început să cultivăm hibrizi de rapiţă Pioneer şi până în 
prezent, am obţinut rezultatele cele mai bune la hibriul Maximus PR45D03. În anul 2012-
2013 avem în testare şi hibridul PR46W14. Anul acesta avem în cultură o suprafaţă de 300 
de ha şi estimăm o producţie de circa 4000 kg/ha. Vă recomandăm cu încredere să mergeţi  
pe hibrizii de rapiţă Pioneer!
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CArAbeT AdriAn - SC ArGOCOm SrL - videLe, judeţuL TeLeOrmAn
Cultiv suprafaţa de 2500 ha teren agricol în judeţul Teleorman, din care în toamna anului 
trecut am cultivat 230 ha cu rapiţă doar cu hibrizii PR44W29 şi PR46W14. Apreciez la 
aceşti hibrizi rezistenţa foarte bună la iernare, ramificarea dezvoltată, numărul şi mărimea 
silicvelor. Estimez o producţie medie de 3500 kg/ha, fapt care mă determină să folosesc în 
continuare genetica Pioneer.

dumiTru CipriAn ii - ÎnSurăţei, judeţuL brăiLA
În ultimii ani, probleme deosebite am întâmpinat la cultura rapiţei din cauza lipsei acute de 
precipitaţii în perioada semănatului, fapt ce m-a determinat în anul 2011 să renunţ la a mai 
cultiva rapiţă. În toamna anului trecut am riscat şi am semănat rapiţă Pioneer, respectiv 
hibridul PR46W14, cultura arătând foarte bine în acest moment iar producţia pe care o 
estimez sper să depăşească 3200 kg/ha. Pe viitor voi rămâne adeptul geneticii Pioneer atât 
pentru rapiţă, cât şi pentru porumb şi floarea soarelui.

duTkAS GAvriL - SC AGrOGAb SrL - mArGhiTA, judeţuL bihOr
Stabilitatea hibrizilor Pioneer în condiţii de secetă şi arşiţă, rezistenţa la scuturare, m-au 
determinat să măresc suprafaţa cultivată cu aceştia de la un an la altul. Pentru a avea 
rezultate garantate recomand cu toata încrederea hibrizii de rapiţă Pioneer.

OGrezeAnu GheOrGhe - SC nuTre FArminG SrL - FăCăieni, judeţuL iALOmiţA
Cultivăm de mulţi ani în ferma noastră hibrizii de rapiţă PIONEER, anul acesta am cultivat 
cu precădere hibrizii: PR46W14, PR44D06, PR44W29, PT200CL. Hibrizii Pioneer nu ne-au 
dezamăgit niciodată, şi cu siguranţă la anul vom mări suprafaţa cu hibrizii marca Pioneer 
având în vedere că am obţinut producţii foarte bune.

pAnă COnSTAnTin - SC AnemOne SrL - SLObOziA, judeţuL iALOmiţA
Sunt foarte mulţumit că am ales să cultiv cei doi hibrizi de rapiţă PR46W14 şi PR44W29. 
Aceştia se comportă foarte bine la condiţiile de mediu şi la tehnologia aplicată. Estimez o 
producţie de cel puţin 3500 kg/ha.
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COndruţ iOAnA - SC STeAm TrAdinG SrL - SC AGrOdir Serv SrL
măXineni, judeţuL brăiLA
La începutul lunii septembrie am riscat să înfiinţăm 120 ha cu rapiţă. Aveam o parte din 
seminţe pe stoc, în magazie, din toamna trecută, şi la recomandarea Pioneer, am mai 
cumparat un hibrid Maximus, PR44D06 şi un hibrid cu talie normală, PR44W29. Deşi la 
începutul vegetaţiei cultura era neuniformă, cu densitate mică şi multe goluri, acum avem  
o cultură de rapiţă de care suntem tare mulţumiţi. În mod special, hibridul PR44D06, ne-a 
uimit prin numărul mare de ramificaţii (10-14) şi prin uniformitatea sa. Un proverb românesc 
spune că „Cine nu riscă, nu câştigă”... anul acesta noi ştim că am riscat şi am câştigat cu 
rapiţa Pioneer.

STAnCiu dAnieL - SC deAGrimeX SrL - SCOrţAru veChi, judeţuL brăiLA
În cadrul asolamentului realizat de societatea noastră s-a regăsit anual cultura rapiţei. Chiar 
dacă în ultimii ani am întâmpinat mari probleme legate de lipsa precipitaţiilor în toamnă, 
am fost consecvenţi şi nu am renunţat la rapiţă. În anii trecuţi, cele mai bune rezultate
le-am obţinut la hibrizii Maximus ai firmei Pioneer, respectiv PR45D03 şi PR44D06. În 
toamna lui 2012 am realizat un lot demonstrativ în care se regăseau şi noii hibrizi ai firmei 
Pioneer, PX100CL şi PT200CL rezistenţi la erbicidul Cleranda. Pot să vă spun că mă declar 
extrem de mulţumit atât de cum se prezintă aceşti doi hibrizi la acest moment, cât şi de 
eficacitatea erbicidului. Cu siguranţă în toamnă voi opta pentru ambii hibrizi în cultura 
comercială de rapiţă pe care o vom înfiinţa.

TiCrA iOSiF - SC AGrOLeG SrL - SiLiSTAru, COmunA TrAiAn, judeţuL brăiLA
În toamna anului 2012 am înfiinţat numai 120 ha cu rapiţă pentru că seceta de vară ne-a 
împiedicat să asigurăm condiţii bune de semănat pe suprafeţe mai mari. Întreaga suprafaţă 
a fost semănată cu hibrizii PR44D06 si PR44W29. Ceea ce am pierdut cultivând o suprafaţă  
mai mică, suntem siguri că vom câştiga prin producţia deosebită, pentru că am asigurat 
în optim fertilizări faziale şi tratamente cu fungicide şi insecticide. Culturile arată „ca după 
carte”, iar sănătatea plantei, numărul de ramificaţii şi mărimea şi numărul silicvelor, ne fac 
să sperăm la producţii de peste 3500 kg/ha.
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Specialiştii echipei pioneer
ChAvdAr dOChev
director Operaţiuni românia-bulgaria-moldova

Tel.: 021 303 53 02
Fax: 021 303 53 01
E-mail: chavdar.dochev@pioneer.commAriA CÎrjă

director marketing românia-moldova

Tel.: 021 303 53 07; Fax: 021 303 53 00
Mobil: 0746 228 902
E-mail: maria.cirja@pioneer.com

mădăLinA TATu
Asistent marketing şi vânzări

Mobil: 0746 123 920
E-mail: madalina.tatu@pioneer.com

CriSTinA rApCeA
Asistent marketing şi vânzări

Telefon: 021 303 53 52
E-mail: cristina.rapcea@pioneer.com

vLAd GAvriLă
Asistent marketing şi vânzări

Mobil: 0744 373 331
E-mail: vlad.gavrila@pioneer.com

viOreL drăGuşin
director vânzări zona 1

Mobil: 0746 230 344
E-mail: viorel.dragusin@pioneer.com

bOGdAn huşTiu
director vânzări zona 2

Mobil: 0742 955 479
E-mail: bogdan.hustiu@pioneer.com

LiLiAnA CiuLu
director vânzări zona 4&5

Mobil: 0746 204 477
E-mail: liliana.ciulu@pioneer.com

VIII

VII

IX

VI

V

jeAn iOneSCu
director regional - românia Sud

Zonele: 1, 2, 4, 5
Mobil: 0740 111 034
E-mail: jean.ionescu@pioneer.com

zOnA 8

PAUL TIRPE
Bihor 0745 119 239

MIRCEA BOROTă
Satu Mare 0743 165 552

CRISTIAN SUCIU
Satu Mare 0765 384 872

EMIL GOIA
Maramureş, Sălaj 0751 101 211

FLORIN ACIU
Satu Mare 0748 539 958

zOnA 9

IRIMIE LILIANA
Sibiu 0746 085 606

OLTEA RUSU DELIA
Alba 0756 038 719

FLOREA TUDOR IOSIF
Cluj 0740 076 490

MARTIN OVIDIU IULIU
Alba 0744 607 638 

zOnA 5

MăDăLINA CÎRSTEA
Dolj 0740 381 372

LIVIU OLARU
Olt 0726 745 386

ILIE CROITORU
Gorj, Mehedinţi, Dolj 0755 031 699

DIANA TEODORA MIREA
Olt 0742 223 184

zOnA 6

RăZVAN ROŞU
Timiş, Hunedoara 0754 081 153

CASIAN PERTE
Timiş 0746 036 977

SEBASTIAN GORGAN
Timiş 0726 314 597

ANDREI ZEMORA
Timiş 0745 651 994

ONIŞOR ALDA
Arad 0748 401 092

RăZVAN kOTHAI
Arad 0744 968 276

ALIN NEGREI
Arad 0747 425 803

OLIMPIA TAROVAN
Timiş 0763 226 069

ALIN LAZăR
Timiş, Caraş Severin 0723 466 084
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Specialiştii echipei pioneer
ChAvdAr dOChev
director Operaţiuni românia-bulgaria-moldova

Tel.: 021 303 53 02
Fax: 021 303 53 01
E-mail: chavdar.dochev@pioneer.com

iOAn neşTiAn
director vânzări zona 3

Mobil: 0745 625 674
E-mail: ioan.nestian@pioneer.com

FLOriAn bOnChiş
director vânzări zona 8

Mobil: 0745 122 989
E-mail: florian.bonchis@pioneer.com

dOrin burCiu
director vânzări zona 9

Mobil: 0751 010 487
E-mail: dorin.burciu@pioneer.com

CriSTiAn deLiu
director vânzări zona 7

Mobil: 0742 258 879
E-mail: cristian.deliu@pioneer.com

miky bAbuşCOv
director vânzări zona 6

Mobil: 0742 258 878
E-mail: miky.babuscov@pioneer.com

vALenTin mihAi
director Tehnic românia

Tel.: 021 303 53 53
Mobil: 0747 253 564
E-mail: valentin.mihai@pioneer.com

VII
III

II

I
IV

SevASTiAn prOCA
director regional - românia nord

Zonele: 3, 6, 7, 8, 9
Mobil: 0742 017 977
E-mail: sevastian.proca@pioneer.com

zOnA 7

FLORIN MUREŞAN
Mureş, Bistriţa 0732 164 321

ZOLTAN MESZAROS
Harghita, Covasna 0744 644 408

zOnA 3

MIHAELA BURUIANă
Iaşi 0732 161 171

VLăDUţ HONCERIU
Botoşani, Suceava 0749 289 878

IONEL MăGUREANU
Neamţ 0740 219 417

VALERIU URICARU
Bacău 0751 079 353

ELVIS LUPU
Iaşi, Neamţ 0758 925 283

ŞTEFAN PICIOROAGă
Vaslui 0743 035 090

zOnA 1

TUDORIţA PRODAN
Tulcea 0748 858 809

DANIEL OMET
Călăraşi 0755 099 209

GHEORGHE SBURLAN
Constanţa 0743 648 226

LAURA TăRCATU
Constanţa, Tulcea 0740 825 591

ŞTEFAN ŞTEFAN
Ialomiţa 0745 300 741

IULIANA PREPELIţă
Ialomiţa 0745 696 438

zOnA 4

FLORIN PâRVU
Teleorman 0765 527 267

COSMIN BăCANU
Teleorman 0741 111 448

COSMIN CIOBOATă
Argeş, Olt 0745 352 671

LUCIAN CăLIN
Teleorman, Giurgiu,
Ilfov, Prahova

0766 302 851

zOnA 2

GEORGIAN BARBU
Buzău 0746 590 494

COSMIN CIOBOTARU
Brăila

0729 095 177
0755 123 362

MANUELA DUMITRU
Brăila 0728 078 976

DIETER kRAMPULZ
Galaţi 0744 341 943

ALINA VASILACHE
Galaţi 0746 473 127



dragi Fermieri,
Vă rugăm să ne contactaţi cu încredere! Este o plăcere pentru echipa noastră să vă răspundă la 
întrebări. Vă împărtăşim cu drag experienţa noastră şi aşteptăm opiniile şi ideile dumneavoastră!

pioneer hi-bred românia SrL
DN 2, km. 19.7, Comuna Găneasa,
Sat Şindriliţa, Judeţul Ilfov
Tel.: 021/303.53.00, Fax: 021/303.53.01
www.pioneer.com/romania
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