


Știm cu toții ce înseamnă agricultura de 

succes. Un proces continuu de muncă, 

învățare, adaptare la cele mai neașteptate 

provocări, știință și inovație, parteneriate, 

vreme bună, vreme rea, dar, poate înainte 

de toate, agricultura este despre oameni. 

Oameni pentru care o producție bună as-

cunde în spate sacrificii personale, muncă 

asiduă, disponibilitate la orice oră din zi și 

din noapte pentru o pasiune deplină. Este 

dificil, dar, împreună la bine și la greu, fa-

cem asta în fiecare zi. Pentru că, asemeni 

dumneavoastră, înțelegem exact ce pre-

supune o recoltă bună.

Oamenii din spatele culturilor au chip, sunt 

acolo tot timpul, gata de acțiune atunci când 

apare orice provocare. Sunt disponibili ori-

când pentru a da un sfat, a pune umărul, 

a reuși! Oamenii din spatele succesului sunt 

deopotrivă fermierii și consultanții Syngenta. 

Vă prezentăm în acest ghid fiecare hibrid 

Syngenta alături de o parte din oamenii 

care sunt în spatele lor, oameni pe care îi 

știți foarte bine, care sunt tot timpul la un 

telefon distanță, care sunt aproape de 

dumneavoastră și la bine și la greu. Oameni 

pe care vă puteți baza.

Cuvânt înainte

Chipurile din 
spatele succesului. 
Chipurile din 
spatele hibrizilor.

de Sergiu Staicu

Director Divizia de Semințe 
Europa de Sud-Est
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Agricultura devine un domeniu din ce în ce mai complex, 

fermierii confruntându-se cu impredictibilitate climatică, con-

diții din ce în ce mai difi cile de cultivare, fl uctuații majore ale 

prețurilor de valorifi care a producției. Prin cercetare, ameliorare 

și testare locală, Syngenta dezvoltă hibrizi performanți, potriviți 

condițiilor de cultivare din România, și recomandă tehnologii de 

cultură ce permit fermierilor noștri să se adapteze noilor condiții 

climatice și să prospere în acest mediu complex.

Suntem pasionați de munca noastră și acordăm consultanță  

fermierilor pentru ca aceștia să își îmbunătățească tehnologiile 

aplicate și calitatea producției. 

Totodată suntem o organizație orientată către clienți, și investim 

permanent în dezvoltarea profesională a oamenilor noștri pentru 

a aduce în fața fermierilor, specialiști și experți în toate culturile 

importante, acesta fi ind un indiciu al angajamentului Syngenta 

România de a oferi cea mai bună experiență clienților noștri.

Astfel, cu un portofoliu adaptat și o echipă specializată, ne pro-

punem să devenim cea mai de încredere echipă din agricultura 

românească, aducând valoare adăugată pe termen lung clienți-

lor noștri, deopotrivă fermieri și distribuitori.

Pentru viitor, echipa Syngenta își ia angajamentul să găseas-

că modalități noi de a face lucrurile mai inteligent și mai efi cient, 

pentru a servi fermierii și distribuitorii, construind în același timp o 

mentalitate de dezvoltare și creștere în parteneriat cu aceștia.

Genetica și expertiza 
pe care te poți baza

de Iulian Ciobanu

Director de Vânzări 
Divizia de Semințe 
Regiunea Marea-Neagră
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Cropwise 
Seed Selector 
este aici ...

Pentru a vă maximiza productivitatea cu 
cea mai bună alegere a hibrizilor!

Multe incertitudini cu care se confrunta fermierii de astazi pot fi depasite prin utilizarea tehnologiei.
Seed Selector ofera recomandari practice, personalizate, folosind solutii digitale intuitive, pentru a rezolva provo-
carile cu care fermierii se confrunta zilnic, cu impact asupra profitabilitatii si libertatea de a opera.

Algoritmii specifici evalueaza performanta hibrizilor, iar utilizatorii pot alege între folosirea directa a reco-
mandarilor din aplicatie (bazate pe 20 de ani de date meteorologice, tipare meteorologice si textura locala a 
solului) sau pot alege oricând sa personalizeze recomandarile. 
Seed Selector va permite sa comparati recomandarile cu istoricul vremii sau cu conditiile extreme de cultivare 
pentru o mai buna precizie si flexibilitate de utilizare.
Fermierii pot revizui si adapta o recomandare specifica a normei de semanat pentru fiecare câmp, iar Seed 
Selector va calcula automat necesarul de seminte în functie de varietate si de câmpul ales pentru a oferi aju-
tor în planificarea semanatului.
Platforma digitala Seed Selector ofera solutii simple si practice si beneficii care sa va asigure controlul.

Obtineti cea mai buna recomandare a hibrizilor pentru situatia dumneavoastra unica, în functie de tipul solu-
lui si conditiile climatice, prin utilizarea celor mai noi algoritmi de tehnologie digitala.
Recomandarile pentru ferma si solele dumneavoastra se bazeaza pe date precise colectate din peste 
28.000 de câmpuri de testare din reteaua Syngenta de cercetare-dezvoltare, precum si culturi comerciale, 
asigurând cea mai buna acuratete a informatiilor disponibile.
Syngenta va poate ajuta sa va personalizati si mai mult recomandarea, puteti lua în analiza parametrii agro-
nomici cheie care sunt importanti sau specifici pentru conditiile din ferma dumneavoastra.
Validarea recomandarilor din aplicatie reprezinta o parte cheie a serviciului, de aceea Seed Selector este accesi-
bil prin reprezentantul dumneavoastra de vânzari cu experienta in ferma, printr-o abordare de tip parteneriat.

de 

Director de Marketing 
Divizia de Seminte 

Regiunea Marea-Neagra
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 – Seed Selector ofera un „Plan de semanat” personalizat, cu recoman-
dari în functie de conditiile din câmp pentru rate optime de semanat si în functie 
de nevoia reala de seminte.

 – bazata pe date din câmp, pe baza caracteristicilor dorite 
si/sau a performantelor istorice în conditii similare de cultivare si de management. 
Comparatii personalizate între hibrizi si calculul pentru necesarul de seminte.

 – pentru digitalizarea ariei complete a câmpului sau a 
fermei într-o harta profesionala GIS*.

Ascultând fermierii si întelegând problemele cheie, Seed Selector a fost dezvol-
tat ca o solutie practica pentru a depasi provocarile cu care se confrunta 
producatorii în prezent la nivel local. Seed Selector ofera fermierilor 
mai mult control, flexibilitate si personalizare, prin selectia speci-
fica a hibrizilor pentru fiecare sola din ferma, cu scopul de a 
maximiza productia.

* GIS este acronimul provenit de la Geographic Information System. Acest 
sistem este utilizat pentru a crea, stoca, analiza si prelucra informatii 
distribuite spatial printr-un proces computerizat.
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NX02267
Hibrid High-Oleic
Semi-timpuriu

Optimizat pentru erbicidele Fluence™ de la Syngenta 
și Express™ de la FMC

Fluence™ și Express™ sunt mărci ale FMC Corporation sau ale altei 
companii afi liate, utilizate sub licență de Syngenta

Redefi nim productivitatea în segmentul 
High-Oleic Express™! 
Hibrid foarte productiv cu toleranță genetică la 
toate rasele de mană cunoscute în România.

CARACTERISTICI:

Hibrid High-Oleic nou, recomandat pentru 
tehnologia Express™ 

Prezintă toleranță genetică la toate rasele de 
mană cunoscute în România

Deține un potențial foarte ridicat de producție

Manifestă stabilitate în producție și în conținut 
de acid oleic

Conținut ridicat în ulei

OBSERVAŢII:

Se recomandă izolarea solelor de High-Oleic de 
fl oarea-soarelui clasică prin asigurarea unui spațiu 
cât mai mare între acestea. Realizați o delimitare 
clară a solei prin separare fi zică de solele vecine 
prin drumuri, canale, perdele forestiere, etc.

Densitate recomandată: 50.000 – 55.000 plante 
recoltabile/ha

Răspunde foarte bine la condiţiile de cultură intensivă

Recomandat pentru cultivare pe terenurile unde 
nu există infestare cu Orobanche Cumana mai 
mare de rasa E

Nu recomandăm amestecul tratamentului erbicid 
postemergent cu alte produse fi tosanitare

Plasmopara helianthi M9

Orobanche cumana rasa E

Sclerotinia sclerotiorum

Macrophomina phaseolina

foarte tolerant

foarte tolerant

tolerant

tolerant

TOLERANŢE:

Daniela Răduică

Manager Marketing 
Semințe Floarea-Soarelui 
Romania & Moldova

Recomandă hibridul NX02267
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SY Barilio

Luminița Jenaru

Expert Tehnic
Semințe Culturi de Câmp
Regiunea Sud-Est

Recomandă hibridul SY Barilio

Hibrid High-Oleic
Semi-timpuriu

CARACTERISTICI:

Hibrid productiv cu o foarte bună stabilitate 
a acidului oleic și conținut ridicat în ulei.

Hibrid High-Oleic nou cu o bună stabilitate  
în producție și în acid oleic

Toleranță genetică la toate rasele de mană 
cunoscute în România

Plantele prezintă talie semi-înaltă, cu toleranță 
la cădere și frângere

Potențial foarte ridicat de producție

Conținut foarte ridicat în ulei

OBSERVAŢII:

Se recomandă izolarea solelor de High-Oleic de 
fl oarea-soarelui clasică prin asigurarea unui spațiu 
cât mai mare între acestea. Realizați o delimitare 
clară a solei prin separare fi zică de solele vecine 
prin drumuri, canale, perdele forestiere, etc. 

Densitate recomandată: 55.000 – 60.000 plante 
recoltabile/ha    

Poate fi  cultivat în toate zonele ţării

Răspunde foarte bine la condiţiile de cultură 
intensivă

Plasmopara helianthi M9

Orobanche cumana rasa E

Sclerotinia sclerotiorum

Macrophomina phaseolina

foarte tolerant

foarte tolerant

tolerant

tolerant

TOLERANŢE:
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Talento
Hibrid High-Oleic
Semi-timpuriu

CARACTERISTICI:

OBSERVAŢII: TOLERANŢE:

Hibrid adaptabil, cu un conținut ridicat în 
acid oleic și toleranță la toate rasele de 
mană cunoscute în România.

Gabriel Ababei

Reprezentant Vânzări
Semințe Culturi de Câmp
Jud. Iași

Recomandă hibridul Talento

Hibrid High-Oleic cu un conținut ridicat și 
constant în acid oleic 

Prezintă toleranță la toate rasele de mană 
cunoscute în România

Oferă producţii mari, constante în timp  

Plantele au vigoare bună, cu talie medie 

Aspect uniform al culturii 

Pretabil pentru condiţii de cultură intensivă

Se recomandă izolarea solelor de High-Oleic de 
fl oarea-soarelui clasică prin asigurarea unui spațiu 
cât mai mare între acestea. Realizați o delimitare 
clară a solei prin separare fi zică de solele vecine 
prin drumuri, canale, perdele forestiere, etc. 

Densitate recomandată: 55.000 – 60.000 plante 
recoltabile/ha    

Poate fi  cultivat în toate zonele ţării 

Plasmopara helianthi M9

Orobanche cumana rasa E

Sclerotinia sclerotiorum

Phomopsis helianthi

Macrophomina phaseolina

foarte tolerant

foarte tolerant

foarte tolerant

foarte tolerant

tolerant
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SY Experto
Hibrid High-Oleic
Semi-timpuriu

CARACTERISTICI:

OBSERVAŢII:

TOLERANŢE:

Producții mari an de an. Hibrid stabil în 
conținutul de acid oleic, cu toleranță la toate 
rasele de mană cunoscute în România.

Nelu Dosinescu

Reprezentant Vânzări
Semințe Culturi de Câmp
Jud. Teleorman

Recomandă hibridul SY Experto

Hibrid High-Oleic adaptat la condiţiile de 
cultură din toată ţara

Prezintă toleranță la toate rasele de mană 
cunoscute în România

Hibridul deţine un potenţial de producţie 
ridicat și stabil

Prezintă un sistem radicular bine dezvoltat și 
toleranţă la secetă

Talia plantelor este semi-înaltă cu o vigoare bună

Hibridul are o toleranță bună la cădere  
și frângere

Pretabil pentru condiţii de cultură intensivă

Se recomandă izolarea solelor de High-Oleic de 
fl oarea-soarelui clasică prin asigurarea unui spațiu 
cât mai mare între acestea. Realizați o delimitare 
clară a solei prin separare fi zică de solele vecine 
prin drumuri, canale, perdele forestiere, etc.

Densitate recomandată: 55.000 – 60.000 plante 
recoltabile/ha

Poate fi  cultivat în toate zonele ţării

Plasmopara helianthi M9

Orobanche cumana rasa E

Sclerotinia sclerotiorum

Macrophomina phaseolina

Phomopsis helianthi

foarte tolerant

foarte tolerant

tolerant

tolerant

tolerant
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SY Gracia CLP 
Hibrid High-Oleic
Semi-timpuriu

CARACTERISTICI:

OBSERVAŢII: TOLERANŢE:

Producții mari cu un foarte bun conținut 
în acid oleic și rezultate bune chiar și în  
condiții de secetă.

Sorin Pîțu

Reprezentant Vânzări
Semințe Culturi de Câmp
Jud. Timiș

Recomandă hibridul SY Gracia CLP

Hibrid High-Oleic adaptat tehnologiei 
Clearfi eld® Plus 

Oferă producţii mari și stabile 

Pretabil pentru condiții de cultură intensivă

Plantele au vigoare bună, cu talie semi-înaltă 

Aspect uniform și sănătos al culturii

Tulpina este verde până la momentul recoltării

Se recomandă izolarea solelor de High-Oleic de 
fl oarea-soarelui clasică prin asigurarea unui spațiu 
cât mai mare între acestea. Realizați o delimitare 
clară a solei prin separare fi zică de solele vecine 
prin drumuri, canale, perdele forestiere, etc. 

Densitate recomandată: 55.000 – 60.000 plante 
recoltabile/ha 

Poate fi  cultivat în toate zonele ţării

Plasmopara helianthi M3

Orobanche cumana rasa E

Sclerotinia sclerotiorum

Macrophomina phaseolina

Phomopsis helianthi

Verticillium dahliae

foarte tolerant

foarte tolerant

foarte tolerant

foarte tolerant

tolerant

tolerant
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Tehnologia Clearfi eld® Plus

  SY Onestar CLP  24
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SY Onestar CLP
Hibrid
Semi-timpuriu

CARACTERISTICI:

OBSERVAŢII: TOLERANŢE:

Noul standard de producție în segmentul 
semi-timpuriu. Hibrid cu toleranță la toate 
rasele de mană cunoscute în România.

Diana Bîrlădeanu

Reprezentant Vânzări
Semințe Culturi de Câmp
Jud. Botoșani

Recomandă hibridul SY Onestar CLP

Hibrid cu un potenţial excepțional de producţie, 
adaptabil și stabil în diferite condiții de cultură 

Prezintă toleranţă la toate rasele de mană 
cunoscute în România

Plantele au o vigoare bună după răsărit

Talia plantelor este medie și prezintă o foarte 
bună toleranţă la cădere și frângere

Tulpina se menține verde până la recoltat

Oferă producții de calitate cu un conținut 
ridicat în ulei

Densitate recomandată: 55.000 – 60.000 plante 
recoltabile/ha  

Rezultate de producție foarte bune, în toate 
zonele ţării

Plasmopara helianthi M9

Orobanche cumana rasa E

Sclerotinia sclerotiorum

Alternaria helianthi

Verticilium dahliae

foarte tolerant

foarte tolerant

tolerant

tolerant

tolerant
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SY Michigan CLP

Tiberiu Șerbănoiu

Inginer Cercetare
Semințe Floarea-Soarelui
Europa

Recomandă hibridul SY Michigan CLP

Hibrid
Semi-tardiv

CARACTERISTICI:

TOLERANŢE:

Hibrid foarte productiv ce valorifi că foarte 
bine condițiile intensive de cultură. Toleranță 
genetică la toate rasele de mană cunoscute 
în România și la lupoaie până la rasa F. 

Hibrid nou cu un potențial foarte ridicat  
de producție 

Prezintă toleranță genetică la toate rasele 
de mană cunoscute în România și la lupoaie 
până la rasa F

Talia plantelor este semi-înaltă cu toleranță 
bună la cădere și frângere

Manifestă o bună stabilitate în producție

Plante cu aspect mai verde și mai sănătos 
până la recoltare

Plasmopara helianthi M9

Orobanche cumana rasa F

Sclerotinia sclerotiorum

Macrophomina phaseolina

foarte tolerant

foarte tolerant

foarte tolerant

foarte tolerant

OBSERVAŢII:

Densitate recomandată: 55.000 – 60.000 plante 
recoltabile/ha 

Răspunde foarte bine la condiţiile de cultură 
intensivă 

Pentru rezultate maxime, la cultivarea în zonele 
cu infestare puternică cu lupoaie, se recomandă 
aplicarea erbicidului Listego® Plus în doză 
de 2 l/ha, în etapa de 6-8 frunze a culturii de 
fl oarea-soarelui, înainte de atașarea lupoaiei
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Fergus CLP
Hibrid
Semi-timpuriu

Hibrid semi-timpuriu clasic, cu potențial 
productiv mare și toleranță genetică la toate 
rasele de mană cunoscute în România.

CARACTERISTICI:

Hibrid nou cu toleranță genetică la toate rasele 
de mană cunoscute în România

Plantele au talie semi-înaltă, cu toleranță bună 
la cădere și frângere

Manifestă o bună toleranță la boli

Hibridul deține un potențial foarte ridicat de 
producție și stabilitate bună

Prezintă un conținut ridicat în ulei

OBSERVAŢII:

Densitate recomandată: 55.000 – 60.000 plante 
recoltabile/ha 

Poate fi  cultivat în toate zonele ţării

Răspunde foarte bine la condiţiile de cultură 
intensivă

TOLERANŢE:

Plasmopara helianthi M9

Orobanche cumana rasa E

Macrophomina phaseolina 

Sclerotinia sclerotiorum

foarte tolerant

foarte tolerant

foarte tolerant

tolerant

Recomandă hibridul Fergus CLP

Valentin Păun

Manager de Dezvoltare
Semințe Floarea-Soarelui
Europa de Sud-Est
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SY Neostar CLP
Hibrid
Semi-timpuriu

CARACTERISTICI:

OBSERVAŢII: TOLERANŢE:

Hibrid stabil, adaptat la diferite condiții 
tehnologice, climatice și de sol.

Ionel Măgureanu

Reprezentant Vânzări
Semințe Culturi de Câmp
Jud. Neamț

Recomandă hibridul SY Neostar CLP

Tolerează bine stresul climatic oferind 
producţii mari  

Vigoare bună după răsărirea plantelor

Talia plantelor este medie 

Plante cu aspect mai verde și mai sănătos 
până la recoltare

Toleranță bună la cădere și frângere

Uniformitate foarte bună a plantelor,   
pe întreaga perioadă de vegetaţie

Densitate recomandată: 55.000 – 60.000 plante 
recoltabile/ha 

Hibrid adaptabil, cu rezultate foarte bune în toate 
zonele ţării 

Plasmopara helianthi M3

Orobanche cumana rasa E

Phomopsis helianthi

Sclerotinia sclerotiorum

Macrophomina phaseolina

foarte tolerant

foarte tolerant

foarte tolerant

tolerant

tolerant
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SY Bacardi CLP
Hibrid
Semi-timpuriu

CARACTERISTICI:

OBSERVAŢII:

TOLERANŢE:

Producții mari, constante. 
Ideal în condiții de cultură intensivă.

Hibrid cu un potenţial de producţie foarte ridicat 

Tolerează bine seceta 

Plantele se dezvoltă rapid în prima parte a 
perioadei de vegetaţie  

Prezintă talie medie, cu toleranță la cădere  
și frângere  

Polenizare completă a calatidiului 

Tulpina este sănătoasă și verde până la 
momentul recoltării

Prezintă coacere uniformă

Densitate recomandată: 55.000 – 60.000 plante 
recoltabile/ha 

Răspunde foarte bine la condiţiile de cultură 
intensivă 

Recomandat în toate zonele ţării

Plasmopara helianthi M3

Orobanche cumana rasa E

Phomopsis helianthi 

Sclerotinia sclerotiorum

Macrophomina phaseolina

foarte tolerant

foarte tolerant

foarte tolerant

tolerant

tolerant

Daniel Nica

Reprezentant Vânzări
Semințe Culturi de Câmp
Jud. Bacău

Recomandă hibridul SY Bacardi CLP

32 • Floarea-soarelui • Ghid Semințe 2022 Syngenta Ghid Semințe 2022 Syngenta • Floarea-soarelui • 33



SY Odessa CLP 
Hibrid
Semi-timpuriu

CARACTERISTICI:

OBSERVAŢII: TOLERANŢE:

Hibrid cu toleranță la lupoaie până la rasa F.
Adaptat condițiilor de secetă și productiv.

Camelia Lupuleac

Reprezentant Vânzări
Semințe Culturi de Câmp
Jud. Constanța

Recomandă hibridul SY Odessa CLP 

Hibrid cu toleranță la lupoaie până la rasa F

Tolerează bine condiţiile de stres hidric  
și termic

Plantele sunt compacte, cu toleranţă 
ridicată la cădere și frângere

Prezintă timpurietate la înfl orire în condiţii 
de temperaturi ridicate

Oferă producţii mari

Densitate recomandată: 55.000 – 60.000 plante 
recoltabile/ha

Se pretează pentru cultivare în zona de sud-est 
a României

Pentru rezultate maxime, la cultivarea în zonele 
cu infestare puternică cu lupoaie, se recomandă 
aplicarea erbicidului Listego® Plus în doză 
de 2 l/ha, în etapa de 6-8 frunze a culturii de 
fl oarea-soarelui, înainte de atașarea lupoaiei

Plasmopara helianthi M4

Orobanche cumana rasa F

Sclerotinia sclerotiorum

foarte tolerant

foarte tolerant

tolerant
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Tehnologia Clearfi eld®

  NK Neoma 38

Hibrizi Linoleici



NK Neoma
Hibrid
Semi-timpuriu

CARACTERISTICI:

OBSERVAŢII: TOLERANŢE:

Hibrid consacrat, cu adaptabilitate 
excelentă în toate zonele.

Raluca Iordan

Reprezentant Vânzări
Semințe Culturi de Câmp
Jud. Galați

Recomandă hibridul NK Neoma

Hibrid de fl oarea-soarelui cu potenţial mare 
de producţie, dovedit de-a lungul anilor

Răspunde bine la condiţii de cultură intensivă

Plantele au vigoare și înălțime medie

Toleranță foarte bună la cădere și frângere

Densitate recomandată: 55.000 – 60.000 plante 
recoltabile/ha

Rezultate bune obţinute în toate zonele ţării

Plasmopara helianthi M3

Orobanche cumana rasa E

Phomopsis helianthi 

Macrophomina phaseolina 

Sclerotinia sclerotiorum

foarte tolerant

foarte tolerant

foarte tolerant

foarte tolerant

tolerant
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Tehnologia Express™

  Suomi HTS 42
  Sureli HTS 44 
  Sumiko HTS 46
  Subaro HTS 48

Hibrizi Linoleici



Suomi HTS
Hibrid
Semi-timpuriu

Optimizat pentru erbicidele Fluence™ de la Syngenta 
și Express™ de la FMC

CARACTERISTICI:

OBSERVAŢII:

TOLERANŢE:

Hibrid cu producții mari și fl exibilitate la 
recoltare prin timpurietate. Toleranță gene-
tică la toate rasele de mană cunoscute în 
România și la lupoaie până la rasa F.

Manuela Dumitru

Reprezentant Vânzări
Semințe Culturi de Câmp
Jud. Brăila

Recomandă hibridul Suomi HTS

Hibrid foarte productiv, destinat segmentului 
timpuriu de cultură

Prezintă toleranță la toate rasele de mană cu-
noscute în România și la lupoaie până la rasa F

Răspunde bine condițiilor intensive de cultură

Vigoare timpurie bună cu creștere rapidă

Plantele sunt compacte cu talie medie și 
aspect plăcut în câmp

Prezintă o foarte bună autofertilitate

Oferă producții de calitate cu un conținut 
foarte bun în ulei

Densitate recomandată: 55.000 – 60.000 plante 
recoltabile/ha

Recomandat pentru cultivare pe terenurile unde 
nu există infestare cu Orobanche Cumana mai 
mare de rasa F

Nu recomandăm amestecul tratamentului erbicid 
postemergent cu alte produse fi tosanitare

Plasmopara helianthi M9

Orobanche cumana rasa F

Sclerotinia sclerotiorum

Alternaria helianthi

Phomopsis helianthi

Macrophomina phaseolina

foarte tolerant

foarte tolerant

tolerant

tolerant

tolerant

tolerant
Fluence™ și Express™ sunt mărci ale FMC Corporation sau ale altei 
companii afi liate, utilizate sub licență de Syngenta
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Sureli HTS
Hibrid
Semi-tardiv

CARACTERISTICI:

OBSERVAŢII: TOLERANŢE:

Un nou nivel de producții în segmentul 
Express! Toleranță genetică la toate rasele 
de mană cunoscute în România și la lupoaie 
până la rasa F.

Alexandra Franț

Reprezentant Vânzări
Semințe Culturi de Câmp
Jud. Timiș

Recomandă hibridul Sureli HTS

Hibrid semi-tardiv, cu un potențial impresionant 
de producție, stabil în diferite condiții de cultură

Pachet foarte bun de toleranțe la mai multe boli

Prezintă toleranță la toate rasele de mană cu-
noscute în România și la lupoaie până la rasa F

Manifestă un potențial ridicat de producție 
chiar și în condiții de secetă

Plantele au talie semi-înaltă și aspect   
plăcut în cultură

Prezintă o foarte bună autofertilitate

Tulpina se menține verde până la recoltat

Densitate recomandată: 50.000 – 55.000 plante 
recoltabile/ha

Recomandăm semănatul în epoca optimă și 
evitarea climatelor mai reci de cultură

Recomandat pentru cultivare pe terenurile unde 
nu există infestare cu Orobanche Cumana mai 
mare de rasa F

Nu recomandăm amestecul tratamentului erbicid 
postemergent cu alte produse fi tosanitare

Plasmopara helianthi M9

Orobanche cumana rasa F

Macrophomina phaseolina

Sclerotinia sclerotiorum

Alternaria helianthi

foarte tolerant

foarte tolerant

foarte tolerant

foarte tolerant

foarte tolerant

Optimizat pentru erbicidele Fluence™ de la Syngenta 
și Express™ de la FMC

Fluence™ și Express™ sunt mărci ale FMC Corporation sau ale altei 
companii afi liate, utilizate sub licență de Syngenta
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Sumiko HTS
Hibrid
Semi-timpuriu

CARACTERISTICI:

OBSERVAŢII:

TOLERANŢE:

Producții mari și conținut ridicat în ulei, 
ideal în condiții de cultură intensivă.  
Toleranță genetică la toate rasele de  
mană cunoscute în România.

Dana Trepăduș

Reprezentant Vânzări
Semințe Culturi de Câmp
Jud. Olt

Recomandă hibridul Sumiko HTS

Hibrid cu un foarte mare potențial productiv

Oferă producţii ridicate în cultură intensivă

Prezintă toleranță la toate rasele de mană 
cunoscute în România

Plantele au vigoare bună cu talie medie și 
toleranță la cădere și frângere

Calitate foarte bună a producţiei, cu un 
conţinut ridicat în ulei

Densitate recomandată: 55.000 – 60.000 plante 
recoltabile/ha

Răspunde foarte bine la condiţiile de cultură 
intensivă

Pretabil la semănat și în cultura succesivă

Recomandat pentru cultivare pe terenurile unde 
nu există infestare cu Orobanche Cumana mai 
mare de rasa E

Nu recomandăm amestecul tratamentului erbicid 
postemergent cu alte produse fi tosanitare

Plasmopara helianthi M9

Orobanche cumana rasa E

Phomopsis helianthi 

Sclerotinia sclerotiorum

foarte tolerant

foarte tolerant

foarte tolerant

tolerant

Optimizat pentru erbicidele Fluence™ de la Syngenta 
și Express™ de la FMC

Fluence™ și Express™ sunt mărci ale FMC Corporation sau ale altei 
companii afi liate, utilizate sub licență de Syngenta
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Subaro HTS 
Hibrid
Semi-tardiv

CARACTERISTICI:

OBSERVAŢII:

TOLERANŢE:

Hibrid adaptabil, cu producții mari și stabile. 
Toleranță genetică la toate rasele de mană 
cunoscute în România.

Eugen Simion

Reprezentant Vânzări
Semințe Culturi de Câmp
Jud. Argeș

Recomandă hibridul Subaro HTS 

Hibrid adaptabil, cu toleranţă bună la secetă 

Prezintă toleranță la toate rasele de mană 
cunoscute în România

Manifestă potenţial de producţie ridicat și stabil

Plantele au vigoare bună cu talie medie-înaltă

Densitate recomandată: 55.000 – 60.000 plante 
recoltabile/ha

Răspunde foarte bine la condiţiile de cultură 
intensivă

Recomandat pentru cultivare pe terenurile unde 
nu există infestare cu Orobanche Cumana mai 
mare de rasa E

Nu recomandăm amestecul tratamentului erbicid 
postemergent cu alte produse fi tosanitare

Plasmopara helianthi M9

Orobanche cumana rasa E

Phomopsis helianthi 

Sclerotinia sclerotiorum

Macrophomina phaseolina

foarte tolerant 

foarte tolerant 

foarte tolerant 

foarte tolerant 

foarte tolerant

Optimizat pentru erbicidele Fluence™ de la Syngenta 
și Express™ de la FMC

Fluence™ și Express™ sunt mărci ale FMC Corporation sau ale altei 
companii afi liate, utilizate sub licență de Syngenta
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Tehnologia convențională

  NK Brio 52

Hibrizi Linoleici



NK Brio 
Hibrid convențional
Semi-timpuriu

CARACTERISTICI:

OBSERVAŢII:

TOLERANŢE:

Hibrid productiv și stabil 
în producții.

Pavel Bleahu

Reprezentant Vânzări
Semințe Culturi de Câmp
Jud. Cluj

Recomandă hibridul NK Brio 

Prezintă vigoare bună a plantelor și talie 
semi-înaltă

Se pretează pentru condiţii de cultură 
intensivă

Răspunde bine la fertilizare

Prezintă toleranţă bună la secetă

Potenţial de producţie ridicat

Densitate recomandată: 55.000 – 60.000 plante 
recoltabile/ha

Se recomandă a fi  semănat spre sfârșitul 
perioadei optime

Pretabil la semănat și în cultura succesivă

Recomandat pentru cultivare pe terenurile unde 
nu există infestare cu Orobanche Cumana mai 
mare de rasa E

Plasmopara helianthi M3

Orobanche cumana rasa E

Phomopsis helianthi 

Sclerotinia sclerotiorum

foarte tolerant

foarte tolerant

foarte tolerant

tolerant

52 • Floarea-soarelui • Ghid Semințe 2022 Syngenta Ghid Semințe 2022 Syngenta • Floarea-soarelui • 53



Epoca de semănat

Observăm în ultimii ani o tendință în a se de-

vansa perioada semănatului la floarea-soarelui 

mai devreme decât epoca optimă. Este foarte 

important de știut că, atunci când semănatul 

se efectuează mai devreme, iar temperatura 

solului este mică, perioada de răsărit se prelun-

gește iar răsărirea se produce eșalonat. Plan-

tele răsărite în aceste condiții sunt neuniforme, 

firave și pot prezenta o stagnare în creștere. 

Odată cu creșterea temperaturii aceste plan-

te au tendința de etiolare, crescând distanța 

dintre internoduri. Astfel, tulpina plantelor va 

fi anormal de lungă și subțire, cu o rezistență 

mecanică insuficientă pentru a susține masa 

vegetativă și calatidiul.

Sistemul radicular al tinerelor plante se dez-

voltă mult mai profund și pe verticală într-un 

sol afânat, cu o temperatură adecvată, atunci 

când semănatul se realizează în perioada 

optimă. Prin comparație, în cazul semănatu-

lui mai devreme, se observă o dezvoltare pe 

orizontală a sistemului radicular, într-un sol 

unde temperatura este mai mică în adâncime. 

Această evoluție a înrădăcinării pe orizontală, 

și nu în stratul profund al solului, duce la o 

epuizare rapidă a solului în elemente nutritive, 

o disponibilitate hidrică scăzută în perioada de 

umplere a semințelor dar și o sensibilitate mai 

mare a culturii la cădere.  

Căderea din rădăcină și frângerea tulpinilor fac parte din categoria riscurilor 
pentru cultura de floarea-soarelui, ce pot conduce la pierderi însemnate de 
producție sau dificultăți la recoltat.

Densitatea plantelor

În funcție de hibrid, densitatea normală la 

semănat trebuie să țintească obținerea a 

55.000 – 60.000 plante recoltabile/ha. Însă, 

se observă în ultimii ani o creștere a densității 

la semănat în cultura de floarea-soarelui. Ast-

fel, sunt cazuri în care există în câmp și peste 

65.000 plante în perioada înfloritului, fapt ce 

poate avea implicații negative asupra produc-

ției. O densitate mare în cultura de floarea-soa-

relui, duce la o limitare a spațiului dintre plante 

precum și a spațiului de înrădăcinare. Se favo-

rizează astfel, o competiție între plante pentru 

lumină, elemente nutritive și apă, ce determină 

o creștere în înălțime a acestora și o diminuare 

a toleranței la cădere și frângere.

Plantele de floarea-soarelui sunt predispuse în general riscului de cădere și frângere, în perioada de 

umplere a boabelor și la maturitatea de recoltare. Condițiile din câmp și verigile tehnologice aplicate 

până la înflorit, contribuie la formarea contextului favorabil iar condițiile climatice alături de toleranța 

genetică a hibrizilor sunt cele care favorizează declanșarea acestor evenimente. 

Factori ce determină căderea 
și frângerea plantelor de 

floarea-soarelui
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Fertilizarea

Fertilizarea în exces a culturii de floa-

rea-soarelui duce la formarea unui 

aparat foliar care se dezvoltă puter-

nic, plantele devenind astfel sensibile 

la boli foliare. Excesul de fertilizanți 

duce la o creștere luxuriantă a plan-

telor și implicit la o evapotranspirație 

mult mai intensă.

Fertilizarea de start locală, pe rând, 

poate să aibă implicații negative asu-

pra dezvoltării sistemului radicular. Pu-

nând la dispoziția plantelor elemente 

nutritive în stratul superior de sol, sis-

temul radicular nu se dezvoltă în pro-

funzime, acesta fiind astfel incapabil să 

mențină plantele în poziție verticală. 

Este important să ținem cont și de 

tipul solului, fertilitatea acestuia și da-

tele rezultate în urma cartărilor agro-

chimice, în concordanță cu consumul 

specific al culturii de floarea-soarelui. 

Un exemplu în acest sens este anul 

2020, un an secetos în care cultura 

premergătoare culturii de floarea-soa-

relui a avut un consum limitat. În acest 

mod aportul de fertilizare în cultura de 

floare din anul 2021 a fost unul ex-

cedentar în unele cazuri. Excesul de 

umiditate survenit pe acest fond ex-

cendentar de nutrienți determină un 

efect cumulativ ce favorizează și mai 

mult creșterea luxuriantă a plantelor și 

sensibilizarea acestora la boli.

Nu în ultimul rând, profilul genetic 

implicând și înălțimea plantelor, sunt 

caracteristici importante ce contribu-

ie la nivelul de toleranță a hibridului la 

cădere și frângere.

Interacțiunea acestor factori, densita-

tea mare, fertilizarea în exces, exce-

sul de apă, acțiunea factorului eolian 

și fenomene meteorologice precum 

furtuni sau vijelii, pot să favorizeze 

căderea plantelor din rădăcină sau 

frângerea tulpinilor în cultura de floa-

rea-soarelui.
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Mana florii-soarelui este una 

din cele mai dăunătoare boli în 

această cultură, fiind prezentă în 

majoritatea țărilor în care se cul-

tivă floarea-soarelui, inclusiv Ro-

mânia. Boala poate determina 

pierderi de producție însemnate, 

ajungând și la compromiterea în 

totalitate a culturii în condiții fa-

vorabile bolii și în câmpurile cu 

infestare mare. 

Boala a fost semnalată pentru 

prima dată în 1876 în America 

de Nord, în prezent fiind iden-

tificate infecţii și rase diferite 

ale patogenului pe mai mult de 

80 de specii de plante, atât de 

cultură cât și din flora spontană. 

În România, mana devine o pro-

blemă din ce în ce mai mare în 

cultura de floarea-soarelui, mai 

ales în anii și în condițiile teh-

nologice favorabile dezvoltării 

acesteia (precipitații, temperaturi 

scăzute, sol compact).

Strat pâslos, 

alb, prăfos 

(sporulații)

Ghid practic despre mană 
(Plasmopara helianthi) în cultura 

de floarea-soarelui și recomandarea 
specialiștilor Syngenta

Moartea 

plăntuțelor

Pete clorotice, 

mozaicate
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Agentul patogen, Plasmopara 
helianthi, poate produce două 

tipuri de infecție în plantele de 

floarea-soarelui: o infecție pri-
mară, produsă în perioada ră-

săritului de inoculul din sol, și o 
infecție secundară, produsă la 

începutul sau pe parcursul peri-

oadei de vegetație, urmare a răs-

pândirii prin vânt a fructificațiilor 

ciupercii. Chiar dacă infecția cu 

mană se poate produce în toate 

fazele de vegetație, trebuie reținut 

că, pagubele sunt mai însem-
nate cu cât atacul se produce 
mai timpuriu.

Astfel că, infecția primară cu 

mană provoacă cele mai mari 

daune. Aceasta se produce prin 

infectarea rădăcinilor plantelor în 

timpul răsăririi, de către zoospo-

rii existenți în sol, proveniți din 

resturile vegetale. Infecția prima-

ră cu mană este una sistemică 

și poate determina căderea și 

moartea plantelor aflate în curs 

de răsărire, adesea plantele fiind 

distruse înainte de a ajunge la 

suprafața solului. Un alt simptom 

tipic pentru infecția primară cu 

mană îl reprezintă piticirea plan-

telor, acestea prezentând o dis-

tanță mică între internodii și un 

capitul erect. 

Infecția secundară cu mană se 

poate produce atât la începutul 

perioadei de vegetație, cât și mai 

târziu. La începutul perioadei de 

vegetație, vorbim despre o infec-

ție sistemică, ce se transmite prin 

mugurii apicali până la stadiul de 

8 frunze. Sursa infecției în această 

etapă este dată de răspândirea se-

cundară prin vânt pe distanțe chiar 

și de 1,5 km de focar și provoacă 

piticirea plantelor de floarea-soa-

relui, similar cu infecția primară. 

Mai târziu, în vegetație, infecția cu 

mană provoacă doar leziuni locale, 

însă reprezintă o sursă pentru creș-

terea inoculului din sol.

Nanism 

(piticire)

Infecție 

secundară

Nanism (piticire), 

capitul erect

Reducerea 

sistemului radicular
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Condițiile optime pentru producerea infec-

ției cu mană sunt reprezentate de umi-

ditate ridicată însoțită de temperaturi 

cuprinse între 12ºC și 18ºC. În fermă, 

este foarte important să cunoaștem 

factorii care favorizează apariția in-

fecțiilor cu mană pentru a putea 

lua măsuri elementare de preven-

ție. Astfel că, este bine de știut că 

un sol compactat, cu un drenaj re-

dus, care reține apa în zona creș-

terii rădăcinilor, constituie mediul 

ideal pentru deplasarea zoospo-

rilor către rădăcini. De asemenea, 

semănatul devreme în areale cu risc 

major, duce la creșterea incidenței ma-

nei în câmpul cu floarea-soarelui.

Mana este o problemă care s-a agravat 

pe parcursul anilor, odată cu evoluția 

patogenului, prin formarea de rase 

noi capabile să infecteze cultivarurile 

rezistente. Astfel că, dacă în anul 1980 era 

cunoscută doar o rasă de mană în Europa și 

una în SUA, în anul 2015 se cunoșteau deja 

24 de rase în Europa și 40 în SUA. În România, 

observăm că mana devine o problemă 

din ce în ce mai mare în cultura de 

floarea-soarelui, mai ales în anii și în 

condițiile tehnologice favorabile, însă 

din perspectiva raselor existente, nu 

avem disponibile date oficiale care să 

evidențieze aceste rase.

Aplicând aceste aspecte teoretice în 

practică, pentru un control eficient al ma-

nei în cultura de floarea-soarelui, cel mai 

recomandat model este cel de gestionare 
integrată a patogenului. Acesta presupune 

utilizarea concomitentă a:

1. Rezistenței genetice – prin folosirea hibrizilor 

cu toleranță genetică ridicată, ce determină 

limitarea apariției de rase noi;

2. Tratamentului la sămânță – ce previne 

introducerea patogenului în câmpurile 

neinfestate;

3. Aplicarea bunelor practici agri-

cole – ce ajută la reducerea 

inoculului din sol.
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Rezistența genetică oferă protecție împotriva 

patogenului pe toată perioada de vegetație, 

având o contribuție importantă la reducerea 

pagubelor în anii cu presiune ridicată de infec-

ție. Pentru compania Syngenta, toleranța ge-

netică la mană reprezintă o prioritate de cer-

cetare, și drept urmare, avem în portofoliul 
nostru, cea mai avansată genetică, cu tole-
ranță la toate rasele de mană cunoscute în 
România (hibrizii toleranți M9).

Tratamentul fungicid la sămânță cu produse 

omologate împotriva infecției cu mană, asigură 

protecție împotriva infecțiilor primare, survenite 

în cursul răsăririi.

Aplicarea bunelor practici în cultură sunt 

esențiale în lupta cu acest patogen. Unele dintre 

aceste practici sunt comune, cum ar fi utilizarea 

de semințe certificate, respectarea unui asola-

ment care să prevină o rotație scurtă a culturii, 

curățarea mașinilor agricole de la o solă la alta 

sau eliminarea samulastrei. Specific controlului 

manei, unele dintre cele mai importante măsuri 

de prevenție sunt evitarea semănatului devre-
me în areale cu risc major și evitarea semă-
natului în soluri cu drenaj slab, compactate. 
Astfel că, pentru solele cu un istoric de infecție 

cu mană, se recomandă semănatul în epoca 

optimă iar pe solele cu teren compactat, se re-

comandă efectuarea de lucrări mecanice pentru 

creșterea permeabilității solului.

Rezistență genetică

3 PILONI PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A MANEI 
DE LA RĂSĂRIT PÂNĂ LA RECOLTAT

Tratament sămânță

Practici agricole

3

2

1
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Sfatul specialiștilor Syngenta pentru fermierii 

cultivatori de floarea-soarelui, este să efectueze 

o atentă evaluare a riscului de mană în parcelele 

lor. În tabelul de mai jos se regăsesc cei mai 

importanți factori de risc pentru apariția manei 

precum și un cod de culori care indică nivelul de 

risc în funcție de opțiunea aleasă.

Pentru solele cu risc ridicat de mană recomandăm:

1. Cultivarea hibrizilor Syngenta cu toleranță la toate rasele de mană cunoscute în România (hibrizii M9).

2. Utilizarea de semințe tratate cu fungicide omologate pentru combaterea manei.

3. Implementarea măsurilor de prevenție.

Factori de risc Nivelul de risc Măsuri preventive

Rotația 

culturilor
4 ani 3 ani 2 ani • Asigurați o rotație pe mai mulți ani.

Umiditatea 

terenului
Scăzută Medie Mare

• Ajustați epoca de semănat în funcție     

de sezon.

Compactarea 

solului 
Scăzută Medie Ridicată

• Asigurați o structură optimă a solului 

prin efectuare de lucrări mecanice    

(drenaj de suprafață).

• Se recomandă semănatul spre sfârșitul 

epocii optime de semănat.

Temperatura 

solului
Ridicată Medie Scăzută

• Respectarea temperaturii optime de 

semănat (> 10° C).

• Perioada de răsărit: 10° C în 25 zile,    

iar la 15° C în 11,5 zile.

Ritmul de 

dezvoltare 

al culturii

Rapid Mediu Lent

• Pregătirea patului germinativ.

• Genetică cu pornire rapidă în vegetație.

• Fertilizare adecvată.

Infestare cu 

samulastră
Scăzută Medie Mare

• Eliminare prin lucrări mecanice sau

erbicidare totală înainte de semănat 

pentru a evita dezvoltarea și 

răspândirea ciupercii.

Grad de 

îmburuienare 

înainte de semănat

Scăzut Mediu Ridicat

• Eliminare prin lucrări mecanice sau 

erbicidare totală.

• Pat germinativ curat.

Risc de mană:

Scăzut Mediu Ridicat
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Una dintre problemele 

grave semnalate din ce în 

ce mai des în ultimii ani în 

cultura de floarea-soarelui 

este mana (Plasmopara 
helianthi). 
Mana face parte din Fam. 

Oomycete, fiind capabilă 

să reziste în sol peste iarnă 

datorită structurii formelor 

de reproducere denumite 

oospori. Oosporii ramân 

viabili în sol până la 8-10 

ani, iar odată semnalată 

boala în câmp, eradicarea 

ei este aproape imposibilă. 

Cultura de floarea-soarelui 

afectată de acest patogen 

poate fi compromisă în 

proporție de 100%, dacă 

infecția primară este puter-

nică și afectează întreaga 

solă. În cazul în care plan-

tele afectate sunt distribui-

te uniform, trebuie ținut 

cont că floarea-soarelui 

compensează prin dimen-

siunea calatidiului, eventu-

alele pierderi de densitate.

Pentru un control cât mai 

bun al problemelor cauzate 

de mana florii-soarelui 

regăsiți în cele ce urmează 

câteva sfaturi practice de 

prevenire, plecând de la 

factorii ce influențează în 

mod pozitiv dezvoltarea 

optimă a culturii, practici 

ce pot fi adoptate în orice 

fermă din România.

MANE I

SFATURI
PRACTICE

SOARELUI
FLOAREA
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Pe solurile unde avem prezentă infecția 

cu mană, se recomandă o revenire a 

culturii de floarea-soarelui pe aceeași 

solă la 4-5 ani. 

1. Rotația culturii

Se recomandă introducerea în rotație, 

plante de cultură ce stimulează activita-

tea microbiană din sol, în vederea redu-

cerii inoculului. 

Temperatura solului – trebuie 

să fie peste 10°C, cu tendința de 

încălzire. Viteza de germinare a 

semințelor scade dramatic la tem-

peraturi mai joase de 10°C (con-

form graficului alăturat).

Temperaturile scăzute din sol coro-

borate cu umiditatea în exces, 

încetinesc răsărirea culturii, prin 

urmare prelungind perioada în care 

plantele pot fi afectate de patogen. 

Semănatul timpuriu nu este reco-

mandat pe soluri grele, reci sau 

înaintea atenționărilor meteo de 

vreme nefavorabilă (temperaturi 

scăzute asociate cu ploi pe o peri-

oadă de 10-15 zile). 

Dacă în cadrul fermei, floarea-soa-

relui urmează a fi semănată în sole 

neomogene cu conținut ridicat de 

argilă, acestea trebuie semănate 

spre sfârșitul perioadei optime. 

Maturitatea hibridului – semănând întârziat pentru a evita problemele cu 

mana, atunci când alegeți hibridul trebuie să țineți cont de perioadele extreme cu 

temperaturi ridicate din perioada înfloritului sau posibilele ploi de toamnă ce pot 

amâna/întârzia recoltatul. În funcție de zonă, stabilirea maturității hibridului ține de 

fiecare în parte și se pot alege hibrizi cu maturități diferite, în funcție de suprafață, 

număr de sole sau tehnologie aplicată.

Există o serie de factori ce trebuie luați în considerare atunci când alegem data semănatului.

2. Data semănatului

25201510

5

10

15

20

25

25

11,5

8,4
7,6

*sursă internă Syngenta

Temperatura solului (°C)

Z
ile
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e 
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 s
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ăn

at

Număr de zile de la semănat
până la răsărirea culturii la diferite

temperaturi ale solului

64 • Floarea-soarelui • Ghid Semințe 2022 Syngenta

Adâncimea optimă de se- 

mănat la floarea-soarelui 

este de 3-7 cm, în funcție 

de textura solului. Cu cât 

conținutul de argilă este 

mai ridicat, cu atât adânci-

mea de semănat trebuie 

să fie mai mică, pentru a 

putea oferi plantulelor o 

răsărire facilă, fără a forța 

o eventuală etiolare și o vi- 

goare scăzută a plantelor 

după răsărire. Semănatul 

la o adâncime mai mare 

de 10 cm poate cauza o 

reducere semnificativă a 

producției. 

Cu cât adâncimea de semă-

nat crește, cu atât răsări-   

rea este întârziată, fiecare zi 

reprezentând un risc supli-

mentar de atac de mană. 

Ploile căzute imediat după 

semănat pot crea probleme 

suplimentare, dacă la supra-

fața solului se formează 

crustă. Semințele semănate 

adânc vor avea dificultăți în a 

străpunge crusta pentru a 

răsări, consumând din ener-

gia germinativă a plantulei, 

imprimând o vigoare scazută 

în vegetație. 

Spargerea crustei prin lu- 

crări mecanice influențează 

pozitiv răsărirea uniformă a 

culturii, asigurând o dezvol-

tare echilibrată pe întreaga 

suprafață a solei, lucru ce 

facilitează și aplicarea produ-

selor de protecția plantelor   

în postemergență.

3. Adâncimea 
    de semănat 

Densitatea la plantare are un impact relativ scăzut 

în producțiile obținute, atunci când asigurăm aces-

tei culturi un interval optim de număr de plante la 

hectar (55.000 - 60.000 plante recoltabile/ha). 

Floarea-soarelui compensează lipsa densității prin 

mărirea sau micșorarea calatidiului, a MMB-ului 

sau a numărului de semințe pe calatidiu.

Câmpurile neomogene cu o distribuție neunifor-

mă a plantelor în teren  influențează negativ pro-

ducția obținută. 

4. Semănatul de precizie

Trebuie ținut cont că o 

distribuție inegală a 

plantelor în teren va 

conduce la o valorifi-

care mult mai slabă a 

luminii și a resurselor 

din sol (apă, fertilizare, 

etc.), implicit cu efecte 

negative asupra pro-

ductivității. 

În cazul solelor cu 

infecție de mană, se- 

mănatul de precizie 

este foarte important 

prin distribuția unifor-

mă a plantelor, lucru 

ce conduce implicit la 

diminuarea pierderilor 

cantitative. 

sol folosit
%

Distribuție plante nivel producție
%

cm 20 20 20 20 20 20

100 100

75 88,3

83 87,8

66 71,1

50 76

cm 10 30 10 30 10 30

cm 10 20 30 10 20 30

cm 10 10 40 10 10 40

cm 5 5 5 5 50 50 *s
u
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ă
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Plante dublate

Semănat normal

Plante semănate greșit

Plante lipsă
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Lupoaia, o buruiană parazit 
în cultura de floarea-soarelui

Lupoaia (Orobanche cumana) este o buruiană parazită ce nu 

poate supravieţui fără o gazdă, de la care extrage substanţe nutriti-

ve și apă. Parazitul este nativ din zonele Mării Negre și Mediterană 

și produce pagube însemnate în culturile de floarea-soarelui, a cărei 

primă infestare a avut loc în secolul al XIX-lea. 

În prezent lupoaia reprezintă un patogen important al plantelor de floa-

rea-soarelui în multe ţări, inclusiv în România. La noi în ţară lupoaia se 

regăsește pe zone extinse în sud-est și sporadic în vestul și estul ţării. În 

ultimii ani gradul de infestare al terenurilor din România a crescut con-

siderabil, tot mai mulţi fermieri constatând existenţa unor rase noi. De 

asemenea, se observă o severitate a infecţiilor din ce în ce mai mare, în 

special, datorită condiţiilor favorabile apariţiei infecţiilor târzii.

Plantele de floarea-soarelui infestate prezintă simptome de uscăciune 

și deficit de substanţe nutritive (ofilire, creștere redusă, subdezvoltare). 

Infestarea duce la reducerea producţiei până la compromiterea com-

pletă a acesteia chiar și moartea plantei gazdă înainte de înflorire.

Să înţelegem biologia lupoaiei (Orobanche cumana)

O singură plantă de lupoaie poate produce peste 40.000 

seminţe, iar acestea supravieţuiesc peste 20 ani în sol. 

Seminţele de lupoaie sunt extrem de electrostatice și se 

lipesc de particulele de sol, 95% dintre seminţe rămâ-

nând în sol aproape de planta de lupoaie. Tiparul vetre-

lor de infestare demonstrează că seminţele de lupoaie 

nu parcurg o distanţă prea lungă odată căzute pe sol. 

Astfel că, factorul principal pentru dispersarea semin-

ţelor îl reprezintă eroziunea solului cauzată de apă sau 

vânt. În acest context, rotaţia scurtă sau monocultura 

favorizează o extindere accelerată a parazitului.

Fiind o buruiană parazită, dependentă de planta gazdă, lu-

poaia identifică existenţa gazdei în apropiere înainte de a 

declanșa procesul de germinare. Astfel că, exudatele rădă-

cinii de floarea-soarelui stimulează germinarea seminţelor 

de Orobanche cumana. Parazitul se atașează de rădăci-

na plantei și își începe ciclul de creștere și dezvoltare.
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Lupoaia prezintă un grad ridicat de evoluţie, existând deja multiple rase ce infestează culturile, iar 

riscul de apariţie al raselor noi este unul continuu.

Rezistenţă 
genetică

Control 
chimic

Bune 
practici

Gestionarea durabilă a lupoaiei (Orobanche cumana) 
în cultura de floarea-soarelui 

Beneficiile unei gestionări durabile includ prevenirea introducerii lupoaiei în câmpuri neinfestate pre-

cum și reducerea rezervei de seminţe în câmpurile infestate și evitarea dispersiei și evoluţiei parazitului. 

Măsurile de gestionare durabilă contribuie, de asemenea, și la limitarea apariţiei de noi rase rezistente 

de lupoaie, integrând și gestionarea altor buruieni odată cu controlul lupoaiei. 

Controlul durabil al lupoaiei presupune adoptarea unei abordări integrate. Un model eficient 

presupune folosirea a 3 piloni pentru gestionarea integrată a lupoaiei: 

 1.  Rezistenţa genetică – contribuie la reducerea pagubelor pe termen lung;

 2.  Controlul chimic – previne răspândirea lupoaiei;

 3.  Folosirea bunelor practici agronomice – ajută la reducerea rezervei de seminţe în sol.

Apariţia de rase noi este favorizată de caracteris-

ticile genetice ale parazitului privind multiplicarea. 

În câmp, există întotdeauna o populaţie genetică 

diversă de lupoaie (amestec de rase) deși, unele 

rase pot să fie dominante. În fiecare an, lupoaia 

poate să producă seminţe cu o compoziţie ge-

netică diferită prin: polenizare încrucișată, au-

to-polenizare precum și apomixie (producţie de 

seminţe fără polenizare, clone ale plantei mamă). 

Sursele diferite de gene existente în același câmp 

precum și variatele metode de înmulţire favori-

zează evoluţia rapidă a lupoaiei prin apariţia de 

rase noi. De aceste aspecte trebuie să se ţină 

cont la alegerea modului de combatere, pentru 

o gestionare durabilă a lupoaiei. Fiind un parazit 

complex, folosirea unei singure pârghii de control 

nu va avea succes pe termen lung, soluţia fiind 

adoptarea unei abordări ce integrează rezistenţa 

genetică cu controlul chimic împreună cu folosi-

rea unor bune practici agronomice. 
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1. Rezistenţa genetică reprezintă cel mai 

eficient mod de a controla lupoaia, iar utiliza-

rea de hibrizi de floarea-soarelui rezistenţi a 

reprezentat cel mai des întâlnit mod de con-

trol. Evoluţia continuă a lupoaiei în noi rase 

virulente forţează cercetătorii să introducă 

noi gene de rezistenţă în varietăţile de floa-

rea-soarelui.

Totuși, în câmpuri intens infestate cu lupoaie, 

hibrizii rezistenţi prezintă adesea plante infes-

tate, însă într-un număr redus. Acest lucru are 

la bază trei motive diferite:

• existenţa unor plante atipice în hibrizi (nor-

mele de certificare permit un maxim de 

5% plante atipice);

• producerea unor infestări sporadice ale 

plantelor rezistente (eșecuri ale mecanis-

mului de rezistenţă);

• dezvoltarea de rase noi de lupoaie capa-

bile să combată rezistenţa.

Infecţiile sporadice la plantele rezistente apar 

ca urmare a eșecului mecanismului de re-

zistenţă și au, în general, legătură cu mediul 

și condiţiile de cultură. Astfel că, din cau-

za stresului (legat de apă, lumină, nutrienţi, 

pH) metabolismul plantei de floarea-soarelui 

este afectat, putând favoriza infecţii spora-

dice. Atunci când planta de floarea-soarelui 

se află în etapa de îmbătrânire pot aparea 

infestări târzii, cauzate de o sinteză limitată a 

metaboliţilor asociaţi rezistenţei. O altă cau-

ză a infecţiilor sporadice la hibrizii rezistenţi o 

constituie și apariţia de infecţii la nivelul rădă-

cinilor secundare, acolo unde nutriţia plantei 

este deficientă.

Deși rezistenţa genetică reprezintă un mod 

eficient de combatere a lupoaiei, apariţia de 

mutaţii și rase noi, ce evoluează din rasele 

anterioare existente în câmpurile deja infesta-

te, creează probleme și necesită descoperi-

rea continuă de noi gene rezistente. Pentru a 

împiedica dezvoltarea de rase noi, utilizarea 

de hibrizi rezistenţi trebuie însoţită întotdeau-

na și de alte metode de control.

2. Controlul chimic presupune integrarea ges-

tionării buruienilor și a controlului lupoaiei pentru a 

evita răspândirea parazitului, precum și reducerea 

rezervei de seminţe din solul terenurilor infestate. 

Singura soluţie chimică omologată pentru contro-

lul lupoaiei este reprezentată de substanța activă 

imazamox, ce manifestă o eficacitate de aproape 

100%, atunci când se utilizează formularea, doza 

și momentul aplicării corespunzătoare. S-a dove-

dit că erbicidele pe bază de imazamox controlea-

ză toate rasele de lupoaie, asigurând totodată un 

control optim și al unei game largi de buruieni. 

În ceea ce privește momentul de aplicare al er-

bicidelor cu imazamox, majoritatea sunt omolo-

gate a fi aplicate în intervalul 2-8 frunze al plan-

telor de floarea-soarelui. Momentul optim de 

aplicare se alege însă în funcţie de gradul de 

infestare al terenului cu lupoaie. 

Astfel că, pentru terenuri fără lupoaie sau slab 

infestate, se poate alege aplicarea erbicidului 

până în stadiul de 6 frunze al culturii de floa-

rea-soarelui, rezolvând astfel și problema altor 

buruieni în cultură alături de lupoaie.

Pentru terenurile cu infestare puternică, însă, ale-

gerea momentului de aplicare a erbicidului trebuie 

să vizeze, în principal, combaterea lupoaiei și asi-

gurarea unei perioade cât mai lungi de protecţie 

în perioada de vegetaţie. Astfel că, se recomandă 

aplicarea erbicidului pe bază de imazamox în sta-

diul de 6-8 frunze al plantelor de floarea-soarelui, 

înainte de atașarea lupoaiei, utilizându-se doza 

maximă omologată pentru acesta. În acest caz, 

controlul altor buruieni în cultură trebuie să se facă 

folosind alte metode de combatere, cum ar fi er-

bicidarea în preemergenţă cu erbicide specifice.

Deși lupoaia nu a dezvoltat încă toleranţă la er-

bicidele pe bază de imazamox, controlul aces-

teia bazat exclusiv pe aplicarea erbicidelor, 

crește riscul dezvoltării rezistenței la imazamox. 

Utilizarea în același timp a rezistenţei genetice 

și a controlului cu erbicide previne dezvoltarea 

de noi rase de lupoaie și extinderea acesteia în 

zone noi, ajutând la diminuarea și menţinerea 

infestării la un nivel scăzut.
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3. Bunele practici agronomice presupun includerea culturilor capcană în rotaţie cu floarea-soare-

lui. Culturile capcană pentru lupoaie sunt: porumbul, sorgul, iarba de Sudan și meiul. Plantele acestora 

induc germinaţia suicidală a 50-60% din seminţele de lupoaie prezente în sol.

O altă metodă eficientă de limitare a extinderii lupoaiei o reprezintă cultivarea în sistem „Non tillage” (fără 

lucrări mecanice ale solului), evitând astfel incorporarea seminţelor de lupoaie în sol, la nivelul rădăcinilor de 

floarea-soarelui. Lucrările de arătură cresc gradul de eroziune a solului, favorizeză răspândirea și supravie-

ţuirea seminţelor de lupoaie, acestea fiind protejate de particulele de sol timp de peste 20 ani. 

Bunele practici referitoare la implementarea unor asolamente pe o perioadă mai mare de timp sunt eficien-

te în întârzierea răspândirii infecţiei, fiind cunoscut faptul că rotaţiile scurte cresc riscul răspândirii lupoaiei. 

Considerând daunele produse în cultura de floarea-soarelui, adaptabilitatea crescută și capacitatea rapidă 

de evoluţie a parazitului, adoptarea unei abordări integrate în controlul durabil al lupoaiei, este o necesitate. 

Astfel că, modelul ce presupune folosirea a 3 piloni (rezistenţa genetică, controlul chimic și folosirea bunelor 

practici agronomice) devine cel mai eficient mod de gestionare integrată a lupoaiei, în acest moment.

 Noduli viabili de lupoaie  Noduli morţi de lupoaieAplicarea erbicidului 
cu imazamox

Infecţie, controlată de erbicid

Cea mai importantă perioadă de 
infecţie cu lupoaie

A 2 a infecţie, 
perioade ploioase

Infecţii în stadiu târziu, 
fără daune în cultură

Zile 01       10          11       12         18        25         32        39        46         53        57        59         61        65        79         95       102      110

Aplicarea erbicidului                     /                            pentru controlul 
buruienilor și al infecţiilor moderate cu lupoaie

 Noduli viabili de lupoaie  Noduli morţi de lupoaieAplicarea erbicidului 
cu imazamox

Infecţie, controlată de erbicid

Cea mai importantă perioadă de 
infecţie cu lupoaie

A 2 a infecţie, 
perioade ploioase

Infecţii în stadiu târziu, 
fără daune în cultură

Zile 01       10          11       12         18        25         32        39        46         53        57        59         61        65        79         95       102      110

Aplicarea erbicidului                     /                            pentru controlul infecţiilor 
puternice cu lupoaie. Controlul altor buruieni se va face în preemergenţă.
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Lupoaia (Orobanche cumana), buruiană parazit în cultura de floarea-soarelui, reprezintă o problemă 

serioasă în zonele cu terenuri infestate. Cu un grad ridicat de evoluţie, o capacitate mare de a rezista 

în sol și o răspândire relativ rapidă în teren, lupoaia trezește multe semne de întrebare privitoare la 

biologia și combaterea ei. Din acest cumul de factori, au rezultat de-a lungul timpului mai multe mituri 

pe care încercăm să le demontăm mai jos.

Mitul 1: Cel mai des întâlnit factor pentru răspândirea lupoaiei este vântul. 

Cel mai probabil, mitul își are originea în faptul că sămânţa de lupoaie este foarte mică.

Seminţele de lupoaie au dezvoltat însă, unele caracteristici pentru a evita parcurgerea în zbor a unor 

distanţe mari. Acestea sunt suficient de electrostatice pentru a se agăţa de particulele de sol de în-

dată ce le ating. Majoritatea seminţelor mature cad pe sol, pe o rază de jumătate de metru de planta 

mamă. În consecinţă, 95% dintre seminţe rămân în sol, în apropiere de planta de lupoaie.

Mitul 2: O rotaţie de 9 ani reduce infestarea cu lupoaie în cultura de floarea-soarelui.

Seminţele de lupoaie pot rezista peste 20 ani în sol.

Acest mit a luat naștere din observaţiile făcute la începutul secolului al XX-lea, în unele zone din Rusia 

plantate cu floarea-soarelui, unde rotaţia culturilor a inclus adesea porumb între două culturi de floa-

rea-soarelui, într-o perioadă de nouă ani. Porumbul este o cultură capcană pentru lupoaie, deoarece 

induce germinarea seminţei parazit, dar nu o găzduiește. Astfel că, seminţele de lupoaie germinează 

și mor, fără a avea o gazdă compatibilă pe care să se atașeze, având ca rezultat reducerea cantităţii 

de seminţe de lupoaie din sol.

Concluzia: o rotaţie de nouă ani nu controlează singu-

ră lupoaia. Culturile capcană în rotaţie cu floarea-soa-

relui s-au dovedit însă, că reduc în fiecare sezon cu 

50-60% cantitatea de seminţe de lupoaie din sol.

Mitul 3: Arătura adâncă reprezintă o metodă bună de control al lupoaiei.

Acest mit provine, probabil, din observarea faptului că infestările plantelor de floarea-soarelui cu lu-

poaie sunt localizate în partea superioară a rădăcinilor.

După arătură, seminţele de lupoaie găsesc condiţii ideale pentru supravieţuirea pe termen lung, acestea 

rezistând mai mult în sol decât la suprafaţa acestuia. Mai devreme sau mai târziu, executarea unor lucrări 

de arătură le va readuce în locul corespunzător pentru a infesta plantele de floarea-soarelui. Lucrările de 

arătură cresc și gradul de eroziune a solului, ajutând astfel, la răspândirea seminţelor de lupoaie.

Neexecutarea lucrărilor de arătură s-a dovedit a fi o modalitate eficientă de a reduce infestările cu 

lupoaie și de a împiedica extinderea parazitului.

Demontarea celor mai des întâlnite mituri legate de lupoaie 
 (Orobanche cumana)
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Mitul 4: Gradul ridicat de infestare în câmp este cauzat de folosirea seminţelor de fl oa-

rea-soarelui infestate cu seminţe de lupoaie.

Seminţele de lupoaie pot impurifi ca seminţele de fl oarea-soarelui însă, acest lucru este frecvent în 

cazul seminţelor necertifi cate. Seminţele certifi cate, hibride, sunt produse, de obicei, în câmpuri fără 

lupoaie pe teren irigat și în ţări fără lupoaie.

În cazul în care sămânţa de lupoaie ajunge în câmp prin intermediul seminţelor de fl oarea-soa-

relui, provenite din surse nesigure, acestea vor produce infestarea unui număr limitat de plante 

în câmp, care adesea nu sunt observate. Pentru infestare masivă este nevoie de milioane de 

seminţe de lupoaie, de aceea de la infestarea primară până la infestarea ridicată a câmpului, este 

nevoie de 3 sau 4 culturi de fl oarea-soarelui.

Pentru a preveni infecţia puternică a câmpului, se recomandă utilizarea hibrizilor cu rezistenţă gene-

tică împreună cu aplicarea erbicidelor omologate pentru lupoaie, imediat după observarea infecţiei 

primare, limitând astfel înmulţirea seminţelor de lupoaie în sol.

Mitul 5: Hibrizii rezistenţi nu pot fi  infestaţi cu lupoaie. 

Acest lucru nu este adevărat.

Mecanismul de rezistenţă al hibrizilor poate eșua în anumite circumstanţe ducând la apariţia unor 

infestări sporadice. Eșecurile mecanismului de rezistenţă au adesea legătură cu stresul sau îmbătrâ-

nirea plantelor de fl oarea-soarelui. La plantele de fl oarea-soarelui afl ate la maturitate, mecanismul de 

apărare nu mai funcţionează cauzând infestări târzii în cultură. Acestea constituie, de multe ori, un 

factor favorizant pentru generarea de mutaţii și apariţia de rase noi de lupoaie.

De asemenea, sămânţa de lupoaie produsă în sezonul curent într-un câmp infestat, reprezintă adesea 

un amestec de rase, inclusiv multe mutaţii noi generate la întâmplare. În funcţie de gama de rase la 

care este tolerant hibridul de fl oarea-soarelui ce va fi  cultivat în sezonul următor, pot apărea sau nu 

plante infestate în cultură.

Istoria arată că, de îndată ce un nou hibrid rezistent este plantat, riscul de apariţie a unor rase noi de lupoaie 

este foarte crescut, acesta contribuind la selecţia raselor noi. De aceea, utilizarea unui model integrat de 

combatere, care să combine rezistenţa genetică, combaterea chimică și respectarea unor bune practici 

agricole legate de rotaţia culturilor este cel mai efi cient pentru gestionarea pe termen lung a lupoaiei.
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Putregaiul alb 
(Sclerotinia sclerotiorum)

Una dintre sensibilităţile cul- 

turii de floarea-soarelui o 

reprezintă bolile parazitare 

produse de către ciuperci, 

iar Putregaiul alb (Sclerotinia 
sclerotiorum) este boala cu 

cel mai mare impact asupra 

culturilor de oleaginoase. 

Boala se manifestă prin putre-

zirea coletului și tulpinii urmate 

de apariţia unor pete albe. În 

interiorul tulpinii se formează 

scleroţii care înlocuiesc ţesu-

turile plantei. Atacul duce la 

ofilirea și frângerea plantelor. 

Apariţia bolii în cultură poate 

duce la reducerea drastică 

a producţiei prin întrerupe-

rea alimentării seminţelor cu 

substanţe nutritive, acestea 

fiind slab dezvoltate, cu un        

MMB mic.  

Forma de capitul a bolii apa-

re în perioada înfloritului, însă 

incidenţa nu este foarte mare 

datorită faptului că în perioada 

înfloritului cantităţile de preci-

pitaţii sunt destul de reduse în 

România, mai ales în zona de 

sud-est și sud-vest.  
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Factorii care influenţează atacul de 

Putregai alb (Sclerotinia sclerotiorum) 

sunt în principal rezerva de scleroţi din 

sol și ploile frecvente urmate de tem-

peraturi scăzute. Fertilizarea cu azot în 

exces favorizează o creștere luxuriantă 

a plantelor și implicit o sensibilitate mai 

mare a acestora la atacul bolilor. Și ro-

taţiile scurte sunt un factor favorizant 

pentru apariţia bolii. Evoluţia patogenu-

lui este strâns legată și de introduce-

rea în asolament a culturii de rapiţă, o 

altă plantă oleaginoasă, aceasta fiind și 

planta gazdă pentru boală.  

Patogenul se transmite de la un an la 

altul prin scleroţi, longevitatea lor și ca-

pacitatea de germinare fiind de 4-6 ani 

în funcţie de condiţiile de mediu.  
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Germinarea și răsărirea plantelor de floa-

rea-soarelui este condiționată de tempera-

tură, textura solului și umiditatea acestuia. 

Observăm în ultimii ani o tendință în a se de-

vansa perioada semănatului la floarea-soa-

relui comparativ cu epoca optimă. Este 

foarte important de știut că, atunci când 

semănatul se efectuează mai devreme, iar 

temperatura solului este mică, perioada 

de răsărit se prelungește. Plantele răsărite 

în aceste condiții sunt neuniforme, firave, 

fiind supuse unui risc al atacului dăunăto-

rilor și bolilor. Însămânțarea prea devreme, 

înseamnă și o răsărire eșalonată, o cultură 

neuniformă, existând totodată posibilitatea 

ca un procent de semințe să mucegăiască. 

De asemenea, apariția buruienilor timpurii și 

competiția florii-soarelui cu aceste buruieni, 

pot diminua considerabil producția. 

Sistemul radicular al tinerelor plante se 

dezvoltă mult mai profund și pe verticală în-

tr-un sol afânat, cu o temperatură adecva-

tă, atunci când semănatul se realizează în 
perioada optimă. Prin comparație, în cazul 

semănatului mai devreme, se observă o dez-

voltare pe orizontală a sistemului radicular 

într-un sol unde temperatura este mai mică 

în adâncime. Această evoluție a înrădăcinării 

pe orizontală, și nu în stratul profund al solu-

lui, duce la o epuizare rapidă a solului în ele-

mente nutritive, o disponibilitate hidrică scă-

zută în perioada de umplere a semințelor dar 

și o sensibilitate mai mare a culturii la cădere.  

Semănatul în epoca optimă a 
culturii de floarea-soarelui, o 
verigă extrem de importantă 

pentru sănătatea plantelor
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Expunerea plantelor de floarea-soarelui 

la temperaturi scăzute pentru o perioadă 

scurtă de timp (șoc termic, fără o “pre-

călire” a plantei – aclimatizare) poate să 

aibă un efect negativ prin limitarea crește-

rii plantelor, vătămarea vârfului de creș-
tere, o posibilă ramificare a plantelor și 

o cultură neuniformă. 

În ultimii ani, se observă o intensifica-
re a atacului de boli, în special mana 

(Plasmopara helianthi), putregaiul alb 

(Sclerotinia scletotiorum) precum și lupoaia 

(Orobanche cumana) favorizate și de efec-

tuarea unei rotații scurte. În cazul atacului 

de mană, se observă o corelație directă 

între semănatul ”prea devreme” și numărul 

de plante afectate/hectar. Vremea rece din 

perioada germinării și răsăririi este asoci-

ată de obicei cu un grad mare de atac de 

mană, ritmul de creștere al plăntuțelor fiind 

unul lent. Invers, atunci când germinarea 

și răsărirea plantelor se produc într-o peri-

oadă scurtă de timp se observă o diminu-

are a riscului de infecție cu mană. Atacul 

viermilor sârmă (Agriotes spp.) și pagubele 

produse sistemului radicular sunt și ele în 

strânsă corelație cu umiditatea solului dar 

și cu temperaturile moderate.

Pentru a asigura un început bun al cul-

turii de floarea-soarelui, recomandăm 
semănatul atunci când temperatu-
ra medie minimă este în jurul valo-
rii de 10º C, la adâncimea de semănat, 

urmată de o perioadă cu temperaturi în                               

creștere, pozitive.

Adâncimea de semănat reprezintă un 

alt criteriu în stabilirea unei culturi uni-

forme. Cu cât se seamănă mai devre-

me, adâncimea de semănat trebuie să 

fie mai mică comparativ cu semănatul în                               

perioada optimă. 

Adâncimea de semănat diferă și în funcție 

de textura solului. Astfel că, în solurile ușoa-

re, afânate, adâncimea de semănat trebuie 

să fie mai mare, iar pe terenurile reci, mai 

grele se recomandă semănatul mai la su-

prafață. Desigur, adâncimea de semănat 

trebuie corelată cu umiditatea solului pen-

tru a asigura o germinare uniformă.

Mană (Plasmopara halstedii)
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Defi ciența de 
Bor

Dintre toate microelementele, defi ciența 

de bor este cea mai des întâlnită în cul-

tura de fl oarea-soarelui, aceasta fi ind o 

cultură cu cerințe mari pentru bor. 

Insufi ciența acestui microelement se ob-

servă mai ales pe solurile acide și sărace în 

elemente nutritive, pe fondul unui regim hi-

dric defi citar. În aceste condiții, plantele au 

o capacitate limitată de extracție a borului.

Simptomele caracteristice sunt vizibile 

pe frunze care se decolorează, capătă 

o culoare violacee, și se gofrează. Un 

alt simptom, mult mai ușor de observat, 

este reprezentat de căderea calatidiului în 

perioada înfl oritului sau după înfl orit. Tot-

odată, măduva tulpinii, în zona peduncu-

lului capătă o tentă brună, violacee. 
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Defi ciența de 
Molibden

Carența de molibden survine pe soluri 

acide. Acest microelement are un rol 

important în absorbția azotului din sol 

și metabolizarea lui în plantă. 

În consecință, plantele stagnează în 

creștere iar frunzele prezintă o deco-

lorare intensă (având o culoare gălbu-

ie – lemon). Ulterior, marginea frunzei 

se necrozează iar frunza capată un 

aspect de „cupă’’. 

În unele cazuri, defi ciența de molib-

den se poate confunda cu defi ciența 

de potasiu.
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CCarraaaccteerristiicciilee hhiibbrizilor AArrtesian:
•   Sistem radicular bine dezvoltat ce permite explorarea in profunzime 

a resurselor de apa si a nutrientilor;
•   Vigoare buna la rasarire si dezvoltare rapida în vegetatie;
•   Toleranta la cadere si frângere;
•   Mentinerea plantelor verzi pâna la maturitate;
•   Toleranta la bolile tulpinii si stiuletelui;
•   Îmbunatatirea procesului de polenizare;
•   Pierderea rapida a apei din bob.

BBenneeefficciiiile uuttilliizzarriii hibriziillor Artesian:
•   Stabilitate în productii indiferent de conditiile climatice;
•   Adaptabilitate la toate zonele de cultura din România; 
•   Spor de productie în conditii optime de clima     

si tehnologie;
•   Recoltare devreme, fara costuri de uscare 

ce ajuta la obtinerea unui pret de                              
vânzare cât mai avantajos;

•   Plante sanatoase cu incidenta scazuta  
de (atac redus de  

).

OObbiieeecctiivvele AArtteesiiaan?
•   Utilizarea eficienta a resurselor de apa; 
•   Obtinerea de productii constante, inclusiv în anii cu incidenta de seceta si arsita;
•   Adaptabilitatea la conditii diferite de clima si tehnologie; 
•   Atingerea potentialului de productie în conditii optime. 

Hibrizi noi

Artesian reprezinta noua generatie de hibrizi de porumb Syngenta, 
adaptati pentru utilizarea eficienta a resurselor de apa în conditii 
diferite de clima si tehnologie.

Selectia de gene Utilizarea eficienta a 
resurselor de apa

Spor de productie
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Vigoarea semințelor este dată de 

caracteristica genetică prin care 

se determină apariția rapidă și 

uniformă a plantelor de porumb în 

primele fenofaze de dezvoltare. 

Aceasta reprezintă o evaluare vi-

zuală a masei vegetative a culturii, 

astfel plantele mai înalte cu frunze 

mai late au o vigoare mai bună. Vi-

goarea la răsărire, pe lângă faptul 

că este o caracteristică genetică, 

poate fi  infl uențată și de alți factori 

cum ar fi :

de Gabriel Ghiță

Manager portofoliu 
porumb regiunea 
Marea Neagră

Vigoarea la 
răsărire și 

importanța 
agronomică

indicii de calitate ai seminței 

adâncimea de semănat

condițiile de mediu                   

(temperatura/umiditatea)

tehnologia de cultură
Martor
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Observațiile pentru vigoarea la răsărire se pot face în diferite fenofaze, începând cu 3-5 frunze 

și după acest stadiu, respectiv 5-8 frunze, sau chiar până la 10 frunze. Fenofaza de 5-8 frunze 

este foarte importantă deoarece descrie dimensiunea plantelor de porumb exact atunci când 

planta trece pe activitate radiculară pe consum de substanțe nutritive din sol. 

Răsărire și dezvoltare rapidă și uniformă 

în primele fenofaze de vegetație – acest 

lucru asigură o efi ciență maximă în ceea 

ce privește aplicarea produselor de pro-

tecția plantelor postemergente, neexis-

tând decalaj în ceea ce privește dez-

voltarea plantelor în momentul aplicării 

erbicidelor; astfel nu apar fi totoxicități.

Acoperire rapidă și mai bună a so- 

lului – astfel se reduc pierderile de apă 

prin evaporare, iar apa rămâne dis-

ponibilă pentru plante, asigurându-le 

dezvoltarea.

O concurență mult mai bună cu buru-

ienile care pot apărea în primele feno-

faze de vegetație.

Dezvoltare ulterioară de știuleți uniformi 

pe plantă, fără diminuări de producție.

Prin urmare, alegerea unui hibrid cu o vigoare bună la răsărire are ca rezultat o dezvoltare mai 

rapidă a culturii de porumb până în stadiul fenologic de 8-10 frunze.

Hibrizii de porumb Syngenta se diferenți-

ază în piață și prin această caracteristică 

genetică, ceea ce le conferă avantajele   

de mai jos.

Avantajele hibrizilor cu vigoare bună      

la răsărire:

Martor
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SY Respect
FAO <250
Extra-timpuriu

PARTICULARITĂŢI:

DENSITĂŢI:

ELEMENTE DE PRODUCTIVITATE:

Respectă cele mai exigente cerințe de 
calitate pentru procesatorii de mălai!

Alexandru Lavu

Manager Marketing 
Semințe Porumb 
Romania & Moldova

Recomandă hibridul SY Respect

Pretabil pentru semănat timpuriu

Bob sticlos: recomandat pentru mălai 
și industrializare

Dublă utilizare: boabe și siloz

Calitate bună a boabelor

Vigoare bună la răsărire

Talie medie

Neirigat: 65.000 – 72.000 plante recoltabile/ha

Rânduri / Știulete

Boabe / Rând

Boabe / Știulete

12 – 14

36 – 40

408 – 546

SilozMălai
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SY Pamplona
FAO 250-290
Extra-timpuriu

PARTICULARITĂŢI:

ELEMENTE DE PRODUCTIVITATE:

Echilibrul perfect între maturitate   
și producție!

Producții ridicate comparabile cu hibrizi 
mai tardivi

Vigoare bună la răsărit

Aparat foliar bine dezvoltat

Tolerează greșeli agronomice

Calitatea excepțională a boabelor

Pierdere rapidă a apei din bob

Recoltare timpurie

Rânduri / Știulete

Boabe / Rând

Boabe / Știulete

16 – 18

35 – 40

560 – 720

Denisa Pop

Recomandă hibridul SY Pamplona

Reprezentant Vânzări
Semințe Culturi de Câmp
Jud. Maramureș / Sălaj

DENSITĂŢI:

Neirigat: 65.000 – 72.000 plante recoltabile/ha

AdaptabilitateStabilitate Temperaturi
scăzute
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SB2359
FAO 300-340
Timpuriu

PARTICULARITĂŢI:

ELEMENTE DE PRODUCTIVITATE:

Mai mult decât un hibrid timpuriu!

Potențial ridicat de producție

Pretabil condițiilor intensive de cultură

Recomandat pentru zone colinare și 
sub colinare

Recoltare timpurie 

Calitate foarte bună a boabelor

Producții stabile în diferite medii  
de cultură

Pierdere rapidă a apei din bob

Rânduri / Știulete

Boabe / Rând

Boabe / Știulete

16 – 18

34 – 38

560 – 710

DENSITĂŢI:

Neirigat: 67.000 – 72.000 plante recoltabile/ha

Irigat: 72.000 – 80.000 plante recoltabile/ha

Pierde rapid
apa din bob

Stabilitate Productivitate

Baris Uckesen

Manager Tehnic 
Divizia Semințe 
Regiunea Marea Neagră

Recomandă hibridul SB2359
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SY Chorintos
FAO 300-340
Timpuriu

PARTICULARITĂŢI:

DENSITĂŢI: ELEMENTE DE PRODUCTIVITATE:

Producții stabile, cu un conținut ridicat 
de proteină și caroten.

Alexandru Popescu

Reprezentant Vânzări
Semințe Culturi de Câmp
Jud. Giurgiu

Recomandă hibridul SY Chorintos

Adaptabilitate la condiții diferite de  
climă și tehnologie

Înfl orire timpurie cu pierdere rapidă   
a apei din bob

Arhitectură modernă a plantei cu toleranță 
sporită la bolile tulpinii și știuletelui

Toleranță la cădere

Talie înaltă

Neirigat: 67.000 – 72.000 plante recoltabile/ha

Irigat: 72.000 – 80.000 plante recoltabile/ha

Rânduri / Știulete

Boabe / Rând

Boabe / Știulete

16 – 18

35 – 40

560 – 720

Hrană 
animală

Secetă și arșiţăAdaptabilitateStabilitate
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Hrană 
animală

SY Scorpius
FAO 300-340
Timpuriu

PARTICULARITĂŢI:

DENSITĂŢI:

ELEMENTE DE PRODUCTIVITATE:

Liderul în producții, cu un conținut 
ridicat de proteină și caroten!

Rosina Munteanu

Reprezentant Vânzări
Semințe Culturi de Câmp
Jud. Vaslui

Recomandă hibridul SY Scorpius

Adaptat pentru semănat devreme

Asigură un start excelent în vegetație

Producții ridicate și stabile în condiții diferite 
de climă și tehnlogie

Toleranță la bolile tulpinii și știuletelui

Viteză foarte bună de pierdere a apei din bob

Pretabil pentru cultura a doua

Talie medie

Neirigat: 65.000 – 72.000 plante recoltabile/ha

Rânduri / Știulete

Boabe / Rând

Boabe / Știulete

16 – 18

33 – 38

528 – 684

Pierde rapid
apa din bob

Secetă și arșiţă Temperaturi
scăzute
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SY Torino
FAO 300-340
Timpuriu

PARTICULARITĂŢI:

DENSITĂŢI: ELEMENTE DE PRODUCTIVITATE:

Excelentă capacitate de producție!

Florin Bisorca

Reprezentant Vânzări
Semințe Culturi de Câmp
Jud. Bihor

Recomandă hibridul SY Torino

Hibrid intensiv, adaptabil la condiții 
mediu-intensive de tehnologie

Potențial de producție ridicat

Asigură un start excelent în vegetație

Dinamică foarte bună în pierderea rapidă 
a apei din bob

Talie medie

Neirigat: 67.000 – 72.000 plante recoltabile/ha

Irigat: 72.000 – 80.000 plante recoltabile/ha

Productivitate

Rânduri / Știulete

Boabe / Rând

Boabe / Știulete

16 – 20

35 – 45

570 – 700

Stabilitate Condiţii intensive

94 • Porumb • Ghid Semințe 2022 Syngenta Ghid Semințe 2022 Syngenta • Porumb • 95



SY Batanga
FAO 300-340
Timpuriu

PARTICULARITĂŢI:

DENSITĂŢI: ELEMENTE DE PRODUCTIVITATE:

Pentru producții stabile și timpurii în  
condiții pedo-climatice difi cile, accesibil 
pentru orice tip de fermă!

Neliana Arcuș

Expert Tehnic
Semințe Culturi de Câmp
Jud. Galați / Vrancea

Recomandă hibridul SY Batanga

Hibrid rustic, adaptabil la condiții medii  
de tehnologie

Stabilitate în producție

Toleranţă la factorii de stres termic și hidric

Dinamică foarte bună în pierderea rapidă 
a apei din bob

Talie medie

Neirigat: 65.000 – 72.000 plante recoltabile/ha

Rânduri / Știulete

Boabe / Rând

Boabe / Știulete

16 – 18

35 – 40

560 – 720

Secetă și arșiţăAdaptabilitateStabilitate
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SY Ignis
FAO 350-390
Semi-timpuriu

PARTICULARITĂŢI:

DENSITĂŢI:

ELEMENTE DE PRODUCTIVITATE:

Hibridul pentru o recoltă bogată!

Arabela Gheorghioi

Reprezentant Vânzări
Semințe Culturi de Câmp
Jud. Satu Mare

Recomandă hibridul SY Ignis

Hibrid adaptabil la condiții mediu-intensive

Pretabil pentru semănat timpuriu cu vigoare 
bună la răsărire

Arhitectură modernă a plantei cu toleranță 
sporită la bolile tulpinii și știuletelui

Pierdere rapidă a apei din bob

Talie înaltă

Stabilitate în producție

Neirigat: 65.000 – 72.000 plante recoltabile/ha

Irigat: 72.000 – 80.000 plante recoltabile/ha

Pierde rapid
apa din bob

Productivitate

Rânduri / Știulete

Boabe / Rând

Boabe / Știulete

16 – 18

34 – 38

490 – 630

Stabilitate
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SY Orpheus
FAO 350-390
Semi-timpuriu

PARTICULARITĂŢI:

DENSITĂŢI: ELEMENTE DE PRODUCTIVITATE:

Pentru producții de top în condiții vitrege 
de climă și tehnologie!

Iustina Mihalachi

Reprezentant Vânzări
Semințe Culturi de Câmp
Jud. Iași

Recomandă hibridul SY Orpheus

Adaptat la condiții diferite de climă   
și tehnologie

Arhitectură modernă a plantei având 
printre cele mai bune toleranțe la bolile 
tulpinii și știuletelui (incidență scăzută a  
atacului de Ostrinia nubilalis)

Pretabil pentru semănat timpuriu cu 
vigoare bună la răsărire

Talie înaltă

Neirigat: 67.000 – 72.000 plante recoltabile/ha

Irigat: 72.000 – 80.000 plante recoltabile/ha

Pierde rapid
apa din bob

ProductivitateSecetă și arșiţă

Rânduri / Știulete

Boabe / Rând

Boabe / Știulete

16 – 18

35 – 40

490 – 640
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SY Infi nite
FAO 350-390
Semi-timpuriu

PARTICULARITĂŢI:

DENSITĂŢI:

ELEMENTE DE PRODUCTIVITATE:

Producții de top!

Hibrid intensiv, adaptabil la condiții   
mediu-intensive

Potențial de producție ridicat

Calitate bună a boabelor

Vigoare bună la răsărire

Sistem radicular bine dezvoltat

Toleranță la frângere și cădere

Talie medie

Neirigat: 68.000 – 73.000 plante recoltabile/ha

Irigat: 73.000 – 83.000 plante recoltabile/ha

Productivitate

Rânduri / Știulete

Boabe / Rând

Boabe / Știulete

16 – 18

35 – 40

510 – 760

Stabilitate Condiţii intensive

Cristian Suciu

Reprezentant Vânzări
Semințe Culturi de Câmp
Jud. Bihor / Satu Mare

Recomandă hibridul SY Infi nite

102 • Porumb • Ghid Semințe 2022 Syngenta Ghid Semințe 2022 Syngenta • Porumb • 103



SY Premeo
FAO 350-390
Semi-timpuriu

PARTICULARITĂŢI:

DENSITĂŢI:

ELEMENTE DE PRODUCTIVITATE:

Depășește limitele în producții, fără costuri de 
uscare, adaptat la densități ridicate, cu stabili-
tate excelentă în condiții de apă limitată!

Liliana Văetuș

Reprezentant Vânzări
Semințe Culturi de Câmp
Jud. Olt

Recomandă hibridul SY Premeo

Potențial de producție ridicat

Recomandat pentru densități de peste 
68.000 plante recoltabile pe Ha

Sistem radicular bine dezvoltat, toleranță 
excelentă la factorii de stres hidric și termic

Adaptat la condiții diferite de sol și tehnologie

Dinamică foarte bună în pierderea rapidă a 
apei din bob

Talie medie

Neirigat: 68.000 – 73.000 plante recoltabile/ha

Irigat: 73.000 – 83.000 plante recoltabile/ha

Pierde rapid
apa din bob

Productivitate Secetă și arșiţă

Rânduri / Știulete

Boabe / Rând

Boabe / Știulete

16 – 18

38 – 43

508 – 774
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SY Zephir
FAO 350-390
Semi-timpuriu

PARTICULARITĂŢI:

DENSITĂŢI: ELEMENTE DE PRODUCTIVITATE:

Adaptat pentru semănat devreme în 
condiții de secetă și arșiță cu stabilitate 
în producții!

Cornel Gavriloiu

Reprezentant Vânzări
Semințe Culturi de Câmp
Jud. Vrancea

Recomandă hibridul SY Zephir

Stabilitate în producții, indiferent de tehnologie

Toleranță la stres hidric și termic

Calitate bună a boabelor

Pretabil pentru semănat devreme cu vigoare 
bună la răsărire

Talie înaltă

Neirigat: 65.000 – 72.000 plante recoltabile/ha

Irigat: 72.000 – 80.000 plante recoltabile/ha

Productivitate

Rânduri / Știulete

Boabe / Rând

Boabe / Știulete

16 – 18

38 – 42

512 – 680

AdaptabilitateStabilitate
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SY Minerva
FAO 400-440
Semi-tardiv

PARTICULARITĂŢI:

DENSITĂŢI:

ELEMENTE DE PRODUCTIVITATE:

Productivitate ridicată pretutindeni!

Alina Andrei

Reprezentant Vânzări
Semințe Culturi de Câmp
Jud. Călărași

Recomandă hibridul SY Minerva

Hibrid semi-tardiv

Excelentă capacitate de producție

Toleranță bună la secetă

Sistem radicular foarte dezvoltat

Adaptabil pe diferite tipuri de sol

Pierdere rapidă a apei din bob

Talie înaltă

Neirigat: 65.000 – 70.000 plante recoltabile/ha

Irigat: 70.000 – 80.000 plante recoltabile/ha

Rânduri / Știulete

Boabe / Rând

Boabe / Știulete

18 – 20

34 – 38

520 – 710

Productivitate AdaptabilitateStabilitate
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SY Carioca
FAO 450-490
Tardiv

PARTICULARITĂŢI:

DENSITĂŢI:

ELEMENTE DE PRODUCTIVITATE:

Performanță în fi ecare an!

George Popa

Reprezentant Vânzări
Semințe Culturi de Câmp
Jud. Dolj

Recomandă hibridul SY Carioca

Potențial ridicat de producție

Adaptat pentru condiții intensive de tehnologie

Toleranță la bolile tulpinii și știuletelui

Toleranță la frângere și cădere

Vigoare bună la răsărire

Talie medie

Neirigat: 65.000 – 70.000 plante recoltabile/ha

Irigat: 70.000 – 80.000 plante recoltabile/ha

Productivitate

Rânduri / Știulete

Boabe / Rând

Boabe / Știulete

16 – 20

40 – 44

640 – 820

StabilitateCondiţii 
intensive
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SY Bilbao
FAO 450-490
Tardiv

PARTICULARITĂŢI:

ELEMENTE DE PRODUCTIVITATE:

Dedicat managementului intensiv al culturii!

Producții record în condiții de irigat

Pierdere rapidă a apei din bob

Randament de producție bun

Masă hectolitrică ridicată

Calitate ridicată a boabelor

MMB mare

Inserție medie a știuletelui

Pretabil recoltare tardivă

Rânduri / Știulete

Boabe / Rând

Boabe / Știulete

14 – 16

38 – 42

560 – 720

Costel Sandu

Recomandă hibridul SY Bilbao

Reprezentant Vânzări
Semințe Culturi de Câmp
Jud. Giurgiu

DENSITĂŢI:

Neirigat: 65.000 – 70.000 plante recoltabile/ha

Irigat: 70.000 – 80.000 plante recoltabile/ha

ProductivitateCondiţii intensive
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SY Andromeda
FAO 450-490
Tardiv

PARTICULARITĂŢI:

ELEMENTE DE PRODUCTIVITATE:

Soluția perfectă pentru o recoltă bogată!

Hibrid cu producții ridicate

Adaptabilitate în diferite condiții de mediu

MMB mare

Calitate ridicată a boabelor

Stabilitate a randamentului

Talie medie spre înaltă

Pretabil condițiilor intensive de cultură

Rânduri / Știulete

Boabe / Rând

Boabe / Știulete

16 – 18

38 – 42

590 – 760

Mădălin Șărban

Recomandă hibridul SY Andromeda

Reprezentant Vânzări
Semințe Culturi de Câmp
Jud. Călărași

DENSITĂŢI:

Neirigat: 65.000 – 70.000 plante recoltabile/ha

Irigat: 70.000 – 80.000 plante recoltabile/ha

Productivitate AdaptabilitateStabilitate
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SY Valparaiso
FAO 450-490
Tardiv

PARTICULARITĂŢI:

ELEMENTE DE PRODUCTIVITATE:

Pentru un siloz de calitate!

Talie înaltă și plante robuste

Vigoare foarte bună la răsărire

Pretabil la semănat timpuriu

Aparat foliar foarte bine dezvoltat

Stay green

Calitate bună a silozului

Rânduri / Știulete

Boabe / Rând

Boabe / Știulete

14 – 16

36 – 44

450 – 670

Loredana Bob

Recomandă hibridul SY Valparaiso

Reprezentant Vânzări
Semințe Culturi de Câmp
Jud. Bistrița-Năsăud

DENSITĂŢI:

Neirigat: 72.000 – 80.000 plante recoltabile/ha

Irigat: 80.000 – 90.000 plante recoltabile/ha

Productivitate AdaptabilitateStabilitate Siloz
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Syngenta susţine utilizarea corectă a produselor de protecţia plantelor, pentru sigu-

ranţa utilizatorilor și pentru a proteja mediul înconjurător. Pentru că lucrăm cu pro-

duse speciale, suntem alături de dumneavoastră pentru prevenirea situaţiilor difi cile 

ce pot apărea în urma utilizării acestora.

Consultanţă tehnică și  Număr de urgenţă

Consultanţă

tehnică

021 528 12 77

Număr de 

urgenţă

021 529 25 77

pentru consultanţă tehnică din par-

tea unui specialist Syngenta 

tarif normal, apelabil luni-vineri, în 

intervalul 08:00 - 16:30, din toate 

reţelele de telefonie

în caz de accidente sau situaţii de 

urgenţă privitoare la manipularea 

produselor Syngenta 

non-stop, tarif normal, apelabil din 

toate reţelele de telefonie

Website-ul este organizat pe mai multe secţiuni și vă oferă informaţii privind 

oferta Syngenta de seminţe și produse de protecţia plantelor, programele teh-

nologice recomandate de specialiștii Syngenta, precum și bunele practici de 

urmat în aplicarea produselor.

www.syngenta.ro

Descoperiţi într-un singur loc 

toate produsele și serviciile 

Syngenta recomandate pentru 

cultura dumneavoastră!
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Prognoza 
agrometeorologică

Trataţi cultura la momentul potrivit!

Știm că TIMPUL este foarte important pentru dum-

neavoastră și că multe din deciziile pe care trebuie 

să le luați depind în mare măsură de VREME.

Agricast este serviciul de prognoză agrometeorologi-

că furnizat de Syngenta, ca suport în luarea deciziei 

de efectuare a tratamentelor la momentul potrivit.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal, inclusiv ca acestea să intre în baza de date a SC Syngenta Agro SRL, în scopuri de re-

clamă, marketing și publicitate (inclusiv marketing direct), în scopuri statistice și în scopul transferului în străinătate în vederea stocării acestora de către 

împuterniciţii Syngenta Agro SRL, fără plata unei contraprestaţii în acest sens de către Syngenta Agro SRL către mine. Syngenta Agro SRL este înscrisă în 

registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 4436. Conform legii beneficiez de următoarele drepturi: dreptul la informare, drep-

tul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a mă adresa justiţiei.  

La cererea mea scrisă Syngenta Agro SRL, în mod gratuit, va rectifica, actualiza, bloca, șterge sau transforma în date anonime datele din această fișă conform 

dispozitiilor Legii nr. 677/2001. Prin prezenta îmi exprim consimţământul pentru efectuarea transferului datelor mele cu caracter personal în Statele Unite ale 

Americii în vederea stocării acestora de către împuterniciţii Syngenta Agro SRL. Cunosc că am dreptul de a obţine, la cerere și în mod gratuit, o dată pe an, 

confirmarea faptului că datele care mă privesc sunt sau nu sunt prelucrate. În vederea exercitării drepturilor menţionate mai sus pot adresa o cerere scrisă, 

datată și semnată către Syngenta Agro SRL, la adresa Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Park, Clădirea 3, et. 4, sector 1, București. De asemenea, sunt 

de acord să primesc ocazional obiecte promoţionale, informaţii sau comunicări comerciale prin poștă, SMS, e-mail sau alte mijloace de comunicare directă. 

www.syngenta.ro

disponibil

on line

Agricast vă oferă zilnic, prin e-mail:

• prognoza agrometeorologică pentru 5 zile, specifică zonei în care se află 

ferma dumneavoastră;

• analiza parametrilor meteo, precum temperatura exterioară, precipitaţiile, 

umiditatea, direcţia și viteza vântului;

• identificarea momentului potrivit pentru aplicarea produselor de pro-

tecţia plantelor.

Pentru a vă abona la serviciul Agricast, vă rugăm să completați formularul de înscriere de mai jos și să ni-l 
trimiteți prin poștă la adresa SC Syngenta Agro SRL, Șos. București-Ploiești, nr. 73-81, Victoria Park, 
Clădirea 3, Etaj 4, Sector 1, București sau prin fax la: 021 528 12 99.
Formularul de înscriere poate fi descărcat și de pe site-ul nostru www.syngenta.ro.

Cultura - 2021 Suprafața (ha) Cultura - 2021 Suprafața (ha)

Nume: ................................................
Funcția: ..............................................
Societatea: ........................................
Adresa: ..............................................
Localitatea: ........................................
Județul: ..............................................
Tel.: ....................................................
Fax: ....................................................

E-mail*: .............................................................................................

Specificați localitatea* pentru care doriți să primiți prognoza 
agrometeorologică Agricast: ............................................................
Județul*: ...........................................................................................

(*câmpuri obligatorii - Agricast este un serviciu transmis prin e-mail)
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Reglaţi semănătoarea în funcţie de seminţele alese.

Respectaţi densitatea și adâncimea de semănat.

Evitaţi contactul seminţelor tratate cu pielea sau căile respiratorii. 

Purtaţi echipament de protecţie adecvat în timpul fazelor de umplere 

și curăţare a semănătorii.

Atunci când pentru semănatul porumbului și fl orii-soarelui se folosesc 

echipamente de semănat pneumatice, prevăzute cu exhaustor ce 

propulsează praful de pe seminţele tratate în aer, montaţi defl ectoare. 

Defl ectoarele sunt dispozitive simple, ce se montează la exhaustorul 

semănătorilor pneumatice și împiedică formarea norului de praf cu insecticid.

Reduceţi astfel impactul negativ asupra mediului și entomofaunei 

utile (ex. albine).

Nu semănaţi în condiţii de vânt puternic, utilizaţi cantitatea de seminţe 

la hectar recomandată.

Seminţele tratate trebuie încorporate complet în sol, la adâncimea 

corectă de semănat. În cazul împrăștierilor accidentale, nu lăsaţi pe 

teren seminţe tratate.

În timpul semănatului este recomandat să aveţi un recipient cu apă 

curată pentru a vă spăla mănușile de protecţie și mâinile.

6

În timpul 

semănatului

După 

semănat
Nu lăsaţi sacii de seminţe goi pe câmp și nu îi reutilizaţi în alte scopuri.

Nu utilizaţi seminţele tratate pentru consumul uman sau animal. 

Stocaţi seminţele tratate neutilizate în ambalajele originale, marcate în 

mod clar. Depozitaţi-le în spaţii special amenajate, inaccesibile copiilor și 

altor persoane neautorizate, departe de alimente și sursele de apă.

10 gesturi responsabile 
la semănat

Înaintea 

semănatului 1
2
3

4

7

5

8
9

10

Bune practici de utilizare a
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gesturi responsabile 
pentru aplicarea foliară

Depozitaţi toate produsele de protecţia plantelor într-un loc 

special amenajat, bine ventilat, ferit de umezeală și căldură, 

care să servească doar acestui scop.

Citiţi cu atenţie eticheta.

Purtaţi echipamente de protecţie (mănuși de protecţie, 

ochelari de protecţie, mască, combinezon, cizme) conform 

cu indicaţiile de pe etichetă.

Verifi caţi și calibraţi periodic echipamentele de stropit.

Urmăriţi cu atenţie umplerea rezervorului echipamentului 

de stropit.

Clătiţi ambalajele goale de 3 ori și vărsaţi apa rezultată în 

rezervorul echipamentului de stropit. Predaţi ambalajele 

goale la centrele de colectare SCAPA.

Respectaţi indicaţiile de pe etichetă. Nu trataţi în imediata 

apropiere a cursurilor de apă. Căldura, umiditatea, viteza 

vântului și precipitaţiile reprezintă factorii cheie de care 

trebuie să ţineţi cont pentru a asigura protecţia mediului și 

o bună efi cacitate a produselor.

Înainte de aplicare

În timpul aplicării

După aplicare

1

2

3

4

5

6

7

9

8 Diluaţi soluţia rămasă în rezervor și pulverizaţi-o pe parcela 

ce a fost tratată.

Curăţaţi echipamentul de protecţie folosit, spălaţi-vă mâinile 

și faceţi un duș.

9
produselor de protecţia plantelor
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Syngenta Agro SRL

Victoria Park
Șos. București-Ploiești, Nr. 73-81
Etaj 4, Clădirea 3, Sector 1
Cod poştal 013685, Bucureşti
Tel.: +40 21 528 12 00
Fax: +40 21 528 12 99
Număr de urgenţă:  +40 21 529 25 77 
Consultanţă tehnică: +40 21 528 12 77 
Capital social: 25002360 RON
Cod fi scal: RO 7025525
Nr. Reg. Com.: J40/1380/1995

www.syngenta.ro

Syngenta Romania


