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NU POȚI CONTROLA
VREMEA. DAR ÎȚI POȚI
PROTEJA CULTURILE. 



Descoperă hibrizii FIELD SHIELD

Un portofoliu de hibrizi
cu performanță de top
și cu toleranță ridicată

la condițiile de stres
biotic și abiotic

CRITERIILE DE SELECŢIE A

HIBRIZILOR FIELD SHIELD

Potenţialul de producţie
în condiţii de secetă

Potenţialul de producţie
în condiţii de arșiţă

Capacitatea de compensare
a potenţialului de producţie

în condiţii de densitate scazută

Potenţialul de producţie
în mediu de producţie scăzut

Stabilitatea producţiei

Viteza de pierdere
a apei din boabe

Performanţa de producţie

a hibrizilor Field Shield

este peste media celor

mai performanţi

hibrizi din aceeași

grupă de maturitate.

Platforma agro-digitală
care vă oferă posibilitatea

de maximizare a potențialului
de producție pe baza datelor

colectate din ferma
dumneavoastră.

Un portofoliu de hibrizi
cu performanță de top și

toleranță ridicată la condițiile
de stres biotic și abiotic.

Acceleron®, soluția ideală
pentru protejarea semințelor
de porumb împotriva bolilor

și a factorilor de stres în
primele etape de dezvoltare. Erbicide de top pentru

combaterea buruienilor
în preemergență și

postemergență.

Soluții adaptate pentru fiecare fermă 



#diferențaDEKALB

CU SIGURANȚĂ
AI NEVOIE DE CANTITATE.
CU DKC5542 PRIMEȘTI
ȘI CALITATEA. 

DKC5542 - UN HIBRID COMPLET PENTRU SILOZ, ATÂT DIN

PUNCT DE VEDERE CANTITATIV, CÂT ȘI CALITATIV

Răspunde bine în orice condiții climatice sau de tehnologie,
dovedind adaptabilitate și stabilitate. Mai multe informații pe dekalb.ro

DEKALB® este o marcă înregistrată Bayer Group. 



Portofoliul hibrizi de porumb DEKALB ® 2022

HIBRID RM* TIMPURIETATE
POTENȚIAL 

DE 
PRODUCȚIE

RIDICAT

ÎNFLORIRE
TIMPURIE

VIGOARE 
BUNĂ

LA RĂSĂRIRE

TOLERANȚĂ 
LA BOLILE

ȘTIULETELUI
PENTRU

MORĂRIT

VITEZA DE 
PIERDERE A 

APEI DIN
BOABE 

PACHET 
AGRONOMIC 

FOARTE
BUN

STABILITATE 
ÎN MEDIILE

DE PRODUCȚIE
FIELD 

SHIELD
PRETABIL LA 

DENSITĂȚI 
RIDICATE

ACCELERON® 
SEED APPLIED

SOLUTION

DKC4109 91 Timpuriu

DKC4416 94 Timpuriu

DKC4611 96 Semi-
timpuriu

DKC4712 97 Semi-
timpuriu

DKC5016 100 Semi-
tardiv

DKC5810 108 Tardiv

DKC5812 108 Tardiv

DKC4709
pag. 4

97 Semi-
timpuriu

DKC4897
pag. 6

98 Semi-
timpuriu

DKC4908
pag. 8

99 Semi-
timpuriu

DKC5404
pag. 10

104 Semi-
tardiv

DKC5709
pag. 12

107 Tardiv

DKC6897 
pag. 14

118 Tardiv

DKC5092
pag. 16

99 Semi-
Timpuriu

DKC4391
pag. 18

93 Timpuriu

DKC4098
pag. 20

90 Timpuriu

DKC5075
pag. 22

100 Semi-
tardiv

DKC5182 
pag. 24

102 Semi-
tardiv

DKC5830
pag. 28

108 Tardiv

DKC4670
pag. 30

96 Semi-
timpuriu

DKC3969
pag. 32 89 Extra-

timpuriu

DKC4351 
pag. 34 93 Timpuriu

DKC4541
pag. 36

95 Semi-
timpuriu

DKC4943
pag. 38

99 Semi-
timpuriu

DKC5068
pag. 40

100 Semi-
tardiv

DKC5031
pag. 42

100 Semi-
tardiv

DKC5542
pag. 44

105 Tardiv

DKC3939 
pag. 46 90 Timpuriu

DKC3811
pag. 47 88 Extra-

timpuriu

DKC4590
pag. 48 95 Semi-

timpuriu

DKC4608
pag. 49 96 Semi-

timpuriu

NOU 

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU 
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Tabel de corespondență între 
Maturitatea relativă (RM) și Intervalul FAO 

Pentru o descriere detaliată sau pentru recomandări puteţi contacta reprezentanţii departamentului tehnic sau 
puteţi consulta www.dekalb.ro

Hibrid "Maturitatea relativă RM" Interval RM Interval FAO

DKC3811 88
RM 85-90 FAO 250-290

DKC3969 89

DKC3939 90

RM 90-94 FAO 300-340

DKC4098 90

DKC4109 91

DKC4351 93

DKC4391 93

DKC4416 94

DKC 4541 95

RM 95-99 FAO 350-390

DKC 4590 95

DKC4608 96

DKC4611 96

DKC4670 96

DKC4709 97

DKC4712 97

DKC4897 98

DKC4908 99

DKC4943 99

DKC5092 99

DKC5016 100

RM 100-104 FAO 400-440

DKC 5031 100

DKC5068 100

DKC5075 100

DKC5182 102

DKC5404 104

DKC5542 105

RM 105-109 FAO 450-490

DKC5709 107

 DKC5810 108

DKC5812 108

DKC5830 108

DKC6897 118 RM115-119 >FAO 550

NOU 

NOU 

NOU 

NOU 

NOU 

NOU 

NOU 
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DKC4109 NOU

TIMPURIU

CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

BENEFICII

DENTAT

MEDIE

EXCELENTĂ

EXCELENTĂ

FOARTE BUNĂ

EXCELENTĂ

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

TIPUL BOBULUI

ÎNFLORIRE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢA LA SECETĂ ȘI 
ARȘIŢĂ

ADAPTABILITATE LA CONDI-
ŢIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE A APEI 
DIN BOABE

TOLERANŢA LA CĂDERE A 
TULPINII LA MATURITATE

TOLERANŢA LA BOLILE 
ȘTIULETELUI

MATURITATE RELATIVĂ 91

� DKC4109 este poziționat pe segmentul de maturitate al  

hibridului DKC4098

� Pretabil la  densități ridicate

� Recomandat pentru semănatul timpuriu.  

� Se poate cultiva în toate zonele din România și toate 

mediile de cultură (scăzut/mijlociu/ridicat)

POTENŢIAL DE PRODUCŢIE 
RIDICAT
Atingeți pragul de productivitate maxim, folosind noua 

generație de hibrizi de porumb  DEKALB,  care au un 

grad crescut de adaptabilitate și toleranță la condiţiile 

de mediu, oferind o rentabilitate mai mare la hectar faţă 

de hibrizii din același segment de piaţă.

ACCELERON® SEED APPLIED 
SOLUTION
Oferă combinații exclusive de tratament, care îmbină 

produsele biologice cu cele de protecție a culturilor. 

Aceste soluții integrate protejează culturile împotriva 

bolilor de la începutul vegetației, îmbunătățind postura, 

uniformitatea și vigoarea plantelor în stadiile timpurii, 

contribuind astfel la obținerea unor producții mai mari 

cu aproximativ 200 kg/ha față de variantele standard 

de tratament (la o producție medie a variantei standard 

de 10,000 kg/ha).

STABILITATE ÎN TOATE MEDIILE DE 
PRODUCȚIE
Obținerea unei producţii ridicate este posibilă, chiar și

în condiții pedo-climatice dificile.

INTERVAL FAO 300-340

DKC4109 este noul produs 

din portofoliul DEKALB 

dedicat fermierilor inovatori 

care își doresc un hibrid cu 

performanță superioară și 

stabilitate de producție în 

toate mediile de cultură, 

fiind pretabil și pentru 

cultura a doua.

Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, 

de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).

PACHET AGRONOMIC FOARTE BUN 
(RĂDĂCINĂ ȘI TULPINĂ PUTERNICE)
Rădăcina și tulpina puternice oferă stabilitate plantei atât pe 

parcursul vegetaţiei cât și la finalul ciclului de viaţă, înainte 

de recoltare. Prin cultivarea de hibrizi cu rădăcini și tulpini 

puternice, se micșorează riscul căderii culturii în vegetaţie în 

urma unor vânturi puternice și implicit se reduc pierderile de 

producţie. De asemenea, acești hibrizi se pot recolta întârziat, 

având un risc mic pentru cădere.

odus 

LB 

vatori 

rid cu 

ară și 

ie în

ură,

tru 

DKC4109

PRETABIL LA DENSITĂȚI RIDICATE
Hibrizii intensivi valorifică la maxim suprafața de 

cultivare, răspunzând excelent densităților ridicate.
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii BAYER®: 

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali 

Optimizează densitatea la semănat, în funcție de condițiile din fermă, folosind calculatorul Dekalb. Accesați 

dekalb.ro/calculator #diferențaDEKALB

11,720

13,840

16,061
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16,310
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10,000

12,000

14,000
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Enying, FE, HU Gyekenyes, SO, HU Hajduszoboszlo, HB, HU Mosonmagyarovar, GS, HU Regoly, TO, HU

Chart Title

DENSITATEA RECOMANDATĂ ÎN FUNCŢIE DE 
MEDIUL DE PRODUCŢIE*

68.000-73.000
boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha 

RIDICAT SCĂZUTMIJLOCIU

78.000-83.00085.000

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producţie!

* Mediul de producţie reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează 
potențialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivați. 

REZULTATE DE PRODUCȚIE 2020

DKC4109 NOU

TIMPURIU

Legendă
Rezultate din loturile de testare BAYER 2020

* densitatea la semănat ; boabe germinabile/ha

** tone la hectar

**
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DKC4416 NOU

TIMPURIU

CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

BENEFICII

DENTAT

TIMPURIE

EXCELENTĂ

FOARTE BUNĂ

BUNĂ

BUNĂ

EXCELENTĂ

BUNĂ

TIPUL BOBULUI

ÎNFLORIRE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢA LA SECETĂ ȘI 
ARȘIŢĂ

ADAPTABILITATE LA CONDI-
ŢIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE A APEI 
DIN BOABE

TOLERANŢA LA CĂDERE A 
TULPINII LA MATURITATE

TOLERANŢA LA BOLILE 
ȘTIULETELUI

MATURITATE RELATIVĂ 94

� DKC4416 este poziționat pe segmentul de maturitate al  

hibridului DKC4391

� Recomandat pentru semănatul timpuriu.  

� Se poate cultiva în toate zonele din România și toate 

mediile de cultură (scăzut/mijlociu/ridicat)

ACCELERON® SEED APPLIED 
SOLUTION
Oferă combinații exclusive de tratament, care îmbină 

produsele biologice cu cele de protecție a culturilor. 

Aceste soluții integrate protejează culturile împotriva 

bolilor de la începutul vegetației, îmbunătățind postura, 

uniformitatea și vigoarea plantelor în stadiile timpurii, 

contribuind astfel la obținerea unor producții mai mari 

cu aproximativ 200 kg/ha față de variantele standard 

de tratament (la o producție medie a variantei standard 

de 10,000 kg/ha).

STABILITATE ÎN TOATE MEDIILE DE 
PRODUCȚIE
Obținerea unei producţii ridicate este posibilă, chiar și

în condiții pedo-climatice dificile.

INTERVAL FAO 300-340

DKC4416 este noul produs 

din portofoliul DEKALB 

dedicat fermierilor inovatori 

care își doresc un hibrid cu 

performanță superioară 

și stabilitate de producție 

în toate mediile de cultură 

care se preteaza si la 

semănatul timpuriu.

Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, 

de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).

odus 

LB 

vatori 

rid cu 

ară 

ucție 

ltură 

la 

u.

DKC4416

ÎNFLORIRE TIMPURIE
Înflorește mai rapid decât media grupei de maturitate. 

Poate evita arșița din momentul polenizării. Prin 

cultivarea de hibrizi cu înflorire timpurie alături de alți 

hibrizi ce înfloresc mai întârziat, se gestionează riscul de 

de pierderi cauzate de stres la înflorire.

VITEZĂ DE PIERDERE A APEI DIN 
BOABE
Reduce costurile de producţie, prin eliminarea nevoii de 

uscare artificială și a pierderilor cauzate de un recoltat 

întârziat.

0,5-0.7% pierdere umiditate/zi în funcție de condițiile 

climatice.
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii BAYER®: 

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali 

Optimizează densitatea la semănat, în funcție de condițiile din fermă, folosind calculatorul Dekalb. Accesați 

dekalb.ro/calculator #diferențaDEKALB
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Chart Title

**

DENSITATEA RECOMANDATĂ ÎN FUNCŢIE DE 
MEDIUL DE PRODUCŢIE*

68.000-72.000
boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha 

RIDICAT SCĂZUTMIJLOCIU

75.000-79.00080.000-86.000

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producţie!

* Mediul de producţie reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează 
potențialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivați. 

REZULTATE DE PRODUCȚIE 2020

DKC4416 NOU

TIMPURIU

Legendă
Rezultate din loturile de testare BAYER 2020

* densitatea la semănat ; boabe germinabile/ha

** tone la hectar

*
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DKC4611 NOU

SEMI-TIMPURIU

CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

BENEFICII

DENTAT

MEDIE

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

TIPUL BOBULUI

ÎNFLORIRE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢA LA SECETĂ ȘI 
ARȘIŢĂ

ADAPTABILITATE LA CONDI-
ŢIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE A APEI 
DIN BOABE

TOLERANŢA LA CĂDERE A 
TULPINII LA MATURITATE

TOLERANŢA LA BOLILE 
ȘTIULETELUI

MATURITATE RELATIVĂ 96

� DKC4611 este poziționat pe segmentul de maturitate al  

hibridului DKC4670.

� Este un hibrid care se preteaza pentru securizarea 

producției in condiții de secetă.

� Se poate cultiva în toate zonele din România și toate 

mediile de cultură (scăzut/mijlociu/ridicat).

� Recomandat pentru semănatul in epoca optimă. 

POTENŢIAL DE PRODUCŢIE 
RIDICAT
Atingeți pragul de productivitate maxim, folosind noua 

generație de hibrizi de porumb  DEKALB,  care au un 

grad crescut de adaptabilitate și toleranță la condiţiile 

de mediu, oferind o rentabilitate mai mare la hectar faţă 

de hibrizii din același segment de piaţă.

ACCELERON® SEED APPLIED 
SOLUTION
Oferă combinații exclusive de tratament, care îmbină 

produsele biologice cu cele de protecție a culturilor. 

Aceste soluții integrate protejează culturile împotriva 

bolilor de la începutul vegetației, îmbunătățind postura, 

uniformitatea și vigoarea plantelor în stadiile timpurii, 

contribuind astfel la obținerea unor producții mai mari 

cu aproximativ 200 kg/ha față de variantele standard 

de tratament (la o producție medie a variantei standard 

de 10,000 kg/ha).

INTERVAL FAO 350-390

DKC4611 este noul produs 

din portofoliul DEKALB 

dedicat fermierilor inovatori 

care își doresc securizarea 

productiei in condiții de 

secetă.

Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, 

de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).

PACHET AGRONOMIC FOARTE 
BUN (RĂDĂCINĂ ȘI TULPINĂ 
PUTERNICE)
Rădăcina și tulpina puternice oferă stabilitate plantei 

atât pe parcursul vegetaţiei cât și la finalul ciclului de 

viaţă, înainte de recoltare. Prin cultivarea de hibrizi cu 

rădăcini și tulpini puternice, se micșorează riscul căderii 

culturii în vegetaţie în urma unor vânturi puternice și 

implicit se reduc pierderile de producţie. De asemenea, 

acești hibrizi se pot recolta întârziat, având un risc mic 

pentru cădere.

odus 

LB 

vatori 

zarea 

de 

DKC4611
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii BAYER®: 

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali 

Optimizează densitatea la semănat, în funcție de condițiile din fermă, folosind calculatorul Dekalb. Accesați 

dekalb.ro/calculator #diferențaDEKALB

DENSITATEA RECOMANDATĂ ÎN FUNCŢIE DE 
MEDIUL DE PRODUCŢIE*

68.000-74.000
boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha 

RIDICAT SCĂZUTMIJLOCIU

75.000-83.00084.000-86.000

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producţie!

* Mediul de producţie reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează 
potențialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivați. 

REZULTATE DE PRODUCȚIE 2020

DKC4611 NOU

SEMI-TIMPURIU

Legendă
Rezultate din loturile de testare BAYER 2020

* densitatea la semănat ; boabe germinabile/ha

** tone la hectar

*
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Chart Title
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DKC4712 NOU

SEMI-TIMPURIU

CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

BENEFICII

DENTAT

MEDIE

EXCELENTĂ

FOARTE BUNĂ

MEDIE

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

TIPUL BOBULUI

ÎNFLORIRE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢA LA SECETĂ ȘI 
ARȘIŢĂ

ADAPTABILITATE LA CONDI-
ŢIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE A APEI 
DIN BOABE

TOLERANŢA LA CĂDERE A 
TULPINII LA MATURITATE

TOLERANŢA LA BOLILE 
ȘTIULETELUI

MATURITATE RELATIVĂ 97

� DKC4712 este poziționat pe segmentul de maturitate al  

hibridului DKC4670.

� Este un hibrid recomandat pentru fermierii care 

folosesc densități mai scăzute. 

� Se poate cultiva în toate zonele din România și toate 

mediile de cultură (scăzut/mijlociu/ridicat).

� Se recomandă recoltarea în optim.

POTENŢIAL DE PRODUCŢIE 
RIDICAT
Atingeți pragul de productivitate maxim, folosind noua 

generație de hibrizi de porumb  DEKALB,  care au un 

grad crescut de adaptabilitate și toleranță la condiţiile 

de mediu, oferind o rentabilitate mai mare la hectar faţă 

de hibrizii din același segment de piaţă.

ACCELERON® SEED APPLIED 
SOLUTION
Oferă combinații exclusive de tratament, care îmbină 

produsele biologice cu cele de protecție a culturilor. 

Aceste soluții integrate protejează culturile împotriva 

bolilor de la începutul vegetației, îmbunătățind postura, 

uniformitatea și vigoarea plantelor în stadiile timpurii, 

contribuind astfel la obținerea unor producții mai mari 

cu aproximativ 200 kg/ha față de variantele standard 

de tratament (la o producție medie a variantei standard 

de 10,000 kg/ha).

INTERVAL FAO 350-390

DKC4712 este noul produs 

din portofoliul DEKALB 

dedicat fermierilor care 

își doresc performanță 

de producție obținută la 

densități mai scăzute.

Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, 

de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).

odus 

LB 

are 

nță 

ă la 

te.

DKC4712

ÎNFLORIRE TIMPURIE
Înflorește mai rapid decât media grupei de maturitate. 

Poate evita arșița din momentul polenizării. Prin 

cultivarea de hibrizi cu înflorire timpurie alături de alți 

hibrizi ce înfloresc mai întârziat, se gestionează riscul de 

de pierderi cauzate de stres la înflorire.

12



Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii BAYER®: 

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali 

Optimizează densitatea la semănat, în funcție de condițiile din fermă, folosind calculatorul Dekalb. Accesați 

dekalb.ro/calculator #diferențaDEKALB

DENSITATEA RECOMANDATĂ ÎN FUNCŢIE DE 
MEDIUL DE PRODUCŢIE*

65.000
boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha

RIDICAT SCĂZUTMIJLOCIU

66.000-68.00069.000-71.000

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producţie!

* Mediul de producţie reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează 
potențialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivați. 

REZULTATE DE PRODUCȚIE 2020

DKC4712 NOU

SEMI-TIMPURIU

Legendă
Rezultate din loturile de testare BAYER 2020

* densitatea la semănat ; boabe germinabile/ha

** tone la hectar

*

11,512 11,890

15,294

13,917

15,443
16,270 15,990

11,600
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Chart Title

**
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DKC5016 NOU

SEMI-TARDIV

CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

BENEFICII

DENTAT

MEDIE

EXCELENTĂ

BUNĂ

MEDIE

EXCELENTĂ

FOARTE BUNĂ

BUNĂ

TIPUL BOBULUI

ÎNFLORIRE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢA LA SECETĂ ȘI 
ARȘIŢĂ

ADAPTABILITATE LA CONDI-
ŢIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE A APEI 
DIN BOABE

TOLERANŢA LA CĂDERE A 
TULPINII LA MATURITATE

TOLERANŢA LA BOLILE 
ȘTIULETELUI

MATURITATE RELATIVĂ 100

� DKC5016 este poziționat pe segmentul de maturitate al  

hibridului DKC5068.

� Este un hibrid recomandat pentru fermierii care aplică 

o tehnologie intensivă de cultura și țintesc producții de 

top chiar și în condiții de stres

� Se poate cultiva în toate zonele din România și toate 

mediile de cultură (scăzut/mijlociu/ridicat).

� Recomandat pentru epoca optimă de semănat.

POTENŢIAL DE PRODUCŢIE 
RIDICAT
Atingeți pragul de productivitate maxim, folosind noua 

generație de hibrizi de porumb  DEKALB,  care au un 

grad crescut de adaptabilitate și toleranță la condiţiile 

de mediu, oferind o rentabilitate mai mare la hectar faţă 

de hibrizii din același segment de piaţă.

ACCELERON® SEED APPLIED 
SOLUTION
Oferă combinații exclusive de tratament, care îmbină 

produsele biologice cu cele de protecție a culturilor. 

Aceste soluții integrate protejează culturile împotriva 

bolilor de la începutul vegetației, îmbunătățind postura, 

uniformitatea și vigoarea plantelor în stadiile timpurii, 

contribuind astfel la obținerea unor producții mai mari 

cu aproximativ 200 kg/ha față de variantele standard 

de tratament (la o producție medie a variantei standard 

de 10,000 kg/ha).

INTERVAL FAO 400-450

DKC5016 este noul 

produs din portofoliul 

DEKALB dedicat fermierilor 

profesioniști care aplică 

o tehnologie intensivă de 

cultura și țintesc producții 

de top chiar și în condiții 

de stres

Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, 

de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).

ul 

iul 

erilor 

lică 

ă de

ucții 

diții 

DKC5016

ÎNFLORIRE TIMPURIE
Înflorește mai rapid decât media grupei de maturitate. 

Poate evita arșița din momentul polenizării. Prin 

cultivarea de hibrizi cu înflorire timpurie alături de alți 

hibrizi ce înfloresc mai întârziat, se gestionează riscul de 

de pierderi cauzate de stres la înflorire.

PRETABIL LA DENSITĂȚI RIDICATE
Hibrizii intensivi valorifică la maxim suprafața de 

cultivare, răspunzând excelent densităților ridicate.
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii BAYER®: 

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali 

Optimizează densitatea la semănat, în funcție de condițiile din fermă, folosind calculatorul Dekalb. Accesați 

dekalb.ro/calculator #diferențaDEKALB

DENSITATEA RECOMANDATĂ ÎN FUNCŢIE DE 
MEDIUL DE PRODUCŢIE*

boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha 

RIDICAT SCĂZUTMIJLOCIU

75.000-77.000 68.000-72.000

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producţie!

* Mediul de producţie reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează 
potențialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivați. 

REZULTATE DE PRODUCȚIE 2020

DKC5016 NOU

SEMI-TARDIV

Legendă
Rezultate din loturile de testare BAYER 2020

* densitatea la semănat ; boabe germinabile/ha

** tone la hectar

*

82.000-86.000
boabe germinabile/ha 

11,579

16,170

12,562

15,020

17,613

11,650 12,110 12,500
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Chart Title
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DKC5810 NOU

TARDIV

CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

BENEFICII

DENTAT

MEDIE/TÂRZIE

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

EXCELENTĂ

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

TIPUL BOBULUI

ÎNFLORIRE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢA LA SECETĂ ȘI 
ARȘIŢĂ

ADAPTABILITATE LA CONDI-
ŢIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE  A 
APEI DIN BOABE

TOLERANŢA LA CĂDERE A 
TULPINII LA MATURITATE

TOLERANŢA LA BOLILE 
ȘTIULETELUI

MATURITATE RELATIVĂ 108

� DKC5810 este poziționat pe segmentul de maturitate al  

hibridului DKC5830

� Este un hibrid universal care se poate cultiva  în toate 

mediile de cultură (scăzut/mijlociu/ridicat) atât în irigat 

cât și neirigat

� Recomandat pentru semănatul in epoca optimă și 

timpurie

POTENŢIAL DE PRODUCŢIE 
RIDICAT
Atingeți pragul de productivitate maxim, folosind noua 

generație de hibrizi de porumb  DEKALB,  care au un 

grad crescut de adaptabilitate și toleranță la condiţiile 

de mediu, oferind o rentabilitate mai mare la hectar faţă 

de hibrizii din același segment de piaţă.

ACCELERON® SEED APPLIED 
SOLUTION
Oferă combinații exclusive de tratament, care îmbină 

produsele biologice cu cele de protecție a culturilor. 

Aceste soluții integrate protejează culturile împotriva 

bolilor de la începutul vegetației, îmbunătățind postura, 

uniformitatea și vigoarea plantelor în stadiile timpurii, 

contribuind astfel la obținerea unor producții mai mari 

cu aproximativ 200 kg/ha față de variantele standard 

de tratament (la o producție medie a variantei standard 

de 10,000 kg/ha).

INTERVAL FAO 450-490

DKC5810 este noul produs 

din portofoliul DEKALB 

dedicat fermierilor care 

doresc un produs tardiv 

care să performeze în toate 

mediile de producție 

Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, 

de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).

odus

LB 
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toate

ie 

DKC5810

STABILITATE ÎN TOATE MEDIILE DE 
PRODUCȚIE
Obținerea unei producţii ridicate este posibilă, chiar și

în condiții pedo-climatice dificile.
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii BAYER®: 

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali 

Optimizează densitatea la semănat, în funcție de condițiile din fermă, folosind calculatorul Dekalb. Accesați 

dekalb.ro/calculator #diferențaDEKALB

DENSITATEA RECOMANDATĂ ÎN FUNCŢIE DE 
MEDIUL DE PRODUCŢIE*

68.000-72.000
boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha

RIDICAT SCĂZUTMIJLOCIU

73.000-76.000

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producţie!

* Mediul de producţie reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează 
potențialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivați. 

REZULTATE DE PRODUCȚIE 2020

DKC5810 NOU

TARDIV

Legendă
Rezultate din loturile de testare BAYER 2020

* densitatea la semănat ; boabe germinabile/ha

** tone la hectar

*

82.000
boabe germinabile/ha 

12,953
12,409

11,463

10,326
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DKC5812 NOU

TARDIV

CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

BENEFICII

DENTAT

MEDIE

FOARTE BUNĂ

BUNĂ

FOARTE BUNĂ

BUNĂ

FOARTE BUNĂ

BUNĂ

TIPUL BOBULUI

ÎNFLORIRE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢA LA SECETĂ ȘI 
ARȘIŢĂ

ADAPTABILITATE LA CONDI-
ŢIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE A APEI 
DIN BOABE

TOLERANŢA LA CĂDERE A 
TULPINII LA MATURITATE

TOLERANŢA LA BOLILE 
ȘTIULETELUI

MATURITATE RELATIVĂ 108

� DKC5812 este poziționat pe segmentul de maturitate al  

hibridului DKC5830

� Recomandat pentru semănatul in epoca optimă

� Este un hibrid intensiv care este recomandat doar 

pentru cultivarea in mediul ridicat de producție( irigat )

POTENŢIAL DE PRODUCŢIE 
RIDICAT
Atingeți pragul de productivitate maxim, folosind noua 

generație de hibrizi de porumb  DEKALB,  care au un 

grad crescut de adaptabilitate și toleranță la condiţiile 

de mediu, oferind o rentabilitate mai mare la hectar faţă 

de hibrizii din același segment de piaţă.

ACCELERON® SEED APPLIED 
SOLUTION
Oferă combinații exclusive de tratament, care îmbină 

produsele biologice cu cele de protecție a culturilor. 

Aceste soluții integrate protejează culturile împotriva 

bolilor de la începutul vegetației, îmbunătățind postura, 

uniformitatea și vigoarea plantelor în stadiile timpurii, 

contribuind astfel la obținerea unor producții mai mari 

cu aproximativ 200 kg/ha față de variantele standard 

de tratament (la o producție medie a variantei standard 

de 10,000 kg/ha).

INTERVAL FAO 450-490

DKC5812 este noul 

produs din portofoliul 

DEKALB dedicat fermierilor 

profesioniști din sudul 

României  care doresc să 

cultive un hibrid tardiv în 

mediu intensiv de cultură

Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, 

de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
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DKC5812

PACHET AGRONOMIC FOARTE 
BUN (RĂDĂCINĂ ȘI TULPINĂ 
PUTERNICE)
Rădăcina și tulpina puternice oferă stabilitate plantei 

atât pe parcursul vegetaţiei cât și la finalul ciclului de 

viaţă, înainte de recoltare. Prin cultivarea de hibrizi cu 

rădăcini și tulpini puternice, se micșorează riscul căderii 

culturii în vegetaţie în urma unor vânturi puternice și 

implicit se reduc pierderile de producţie. De asemenea, 

acești hibrizi se pot recolta întârziat, având un risc mic 

pentru cădere.

PRETABIL LA DENSITĂȚI RIDICATE
Hibrizii intensivi valorifică la maxim suprafața de 

cultivare, răspunzând excelent densităților ridicate.
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii BAYER®: 

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali 

Optimizează densitatea la semănat, în funcție de condițiile din fermă, folosind calculatorul Dekalb. Accesați 

dekalb.ro/calculator #diferențaDEKALB

DENSITATEA RECOMANDATĂ ÎN FUNCŢIE DE 
MEDIUL DE PRODUCŢIE*

Nu recomandăm
cultivarea în mediul mijlociu cultivarea în mediul scăzut 

RIDICAT SCĂZUTMIJLOCIU

Nu recomandăm

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producţie!

* Mediul de producţie reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează 
potențialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivați. 

REZULTATE DE PRODUCȚIE 2020

DKC5812 NOU

TARDIV

Legendă
Rezultate din loturile de testare BAYER 2020

* densitatea la semănat ; boabe germinabile/ha

** tone la hectar

*

80.000-85.000
boabe germinabile/ha 
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0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

Comloșu Mare, TM Dranic, DJ Nadlac, AR

Chart Title

**

19



CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

BENEFICII

DENTAT

TIMPURIE

BUNĂ

FOARTE BUNĂ

BUNĂ

BUNĂ

EXCELENTĂ

FOARTE BUNĂ

TIPUL BOBULUI

ÎNFLORIRE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢĂ LA SECETĂ 
ȘI ARȘIȚĂ

ADAPTABILITATE LA 
CONDIȚIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE 
A APEI DIN BOABE

TOLERANŢĂ LA FRÂNGERE

CALITATEA FITOSANITARĂ 
A BOABELOR

MATURITATE RELATIVĂ 88

� DKC3811 este un hibrid robust, cu toleranță la secetă și arșiță dedicat fermierilor tradiționali care doresc 

să recolteze devreme și să obțină o producție foarte bună cu umiditate scăzută la recoltare. 

INTERVAL FAO 250-290

DKC3811
EXTRA-TIMPURIU

VITEZA DE PIERDERE 
A APEI DIN BOB
Reduce costurile de producţie, prin eliminarea 

nevoii de uscare artificială și a pierderilor cauzate 

de un recoltat întârziat.
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boabe germinabile/ha 

MIJLOCIU

74.000-77.000

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producţie!

* Mediul de producţie reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează 
potențialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivați. 

Dintre hibrizii din portofoliul DEKALB, înflorește cel mai devreme, are un pachet agronomic bun și o vigoare foarte bună la răsărire. 
Îl recomandăm fermierilor care vor producții ridicate și stabile cu un hibrid timpuriu.

SCĂZUT

67.000-71.000
boabe germinabile/ha 

DENSITATEA RECOMANDATĂ ÎN FUNCŢIE DE 
MEDIUL DE PRODUCŢIE*

CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

SEMI-STICLOS

TIMPURIE

EXCELENTĂ

FOARTE BUNĂ

BUNĂ

FOARTE BUNĂ

MEDIE

EXCELENTĂ

TIPUL BOBULUI

ÎNFLORIRE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢĂ LA SECETĂ 
ȘI ARȘIŢĂ

ADAPTABILITATE LA 
CONDIŢIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE 
A APEI DIN BOABE

TOLERANŢĂ LA FRÂNGERE

CALITATEA FITOSANITARĂ 
A BOABELOR

MATURITATE RELATIVĂ 90

� Recomandat să fie cultivat în mediul mijlociu și ridicat

� Flexibil în privința epocii de semănat 

� Pretabil la densități ridicate

INTERVAL FAO 300-340

DKC3939
TIMPURIU

21



CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

BENEFICII

DENTAT

TIMPURIE

EXCELENTĂ

EXCELENTĂ

BUNĂ

EXCELENTĂ

FOARTE BUNĂ

BUNĂ

TIPUL BOBULUI

ÎNFLORIRE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢĂ LA SECETĂ 
ȘI ARȘIŢĂ

ADAPTABILITATE LA 
CONDIŢIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE 
A APEI DIN BOABE

TOLERANŢĂ LA FRÂNGERE

CALITATEA FITOSANITARĂ 
A BOABELOR

MATURITATE RELATIVĂ 89

� Poate fi cultivat în toate mediile de producție

� Flexibil în privința epocii de semănat 

� Pretabil și pentru cultura a doua

ÎNFLORIRE TIMPURIE
Înflorește mai rapid decât media grupei de 

maturitate. Poate evita arșița din momentul 

polenizării. Prin cultivarea de hibrizi cu înflorire 

timpurie alături de alți hibrizi ce înfloresc mai 

întârziat, se gestionează riscul de pierderi 

cauzate de stres la înflorire.

VIGOARE LA RĂSĂRIRE 
Hibrid pretabil la semănatul timpuriu.

POTENŢIAL DE PRODUCŢIE 
RIDICAT
Atingeți pragul de productivitate maxim, folosind noua 

generație de hibrizi de porumb DEKALB®, care au un 

grad crescut de adaptabilitate și toleranță la condiţiile 

de mediu, oferind o rentabilitate mai mare la hectar.

STABILITATE ÎN MEDIILE 
DE PRODUCȚIE
Obținerea unei producţii ridicate este posibilă, chiar și 

în condiții climatice dificile.

INTERVAL FAO 250-290

DKC3969
EXTRA-TIMPURIU

LOCUL 2 
ZIUA PORUMBULUI 2016 
PRODUCȚIE 9.456 kg/ha

NEIRIGAT
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii BAYER®: 

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali 

Optimizează densitatea la semănat, în funcție de condițiile din fermă, folosind calculatorul Dekalb. Accesați 

dekalb.ro/calculator #diferențaDEKALB

boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha 

RIDICAT SCĂZUTMIJLOCIU

66.000-69.00072.000-75.00077.000-80.000

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producţie!

* Mediul de producţie reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează 
potențialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivați. 

DKC3969 este un hibrid ce tolerează bine frigul din primăverile capricioase și poate fi semănat chiar și  
înaintea epocii optime. Îl recomandăm tuturor fermierilor, indiferent de tehnologia aplicată sau de tipul de sol. 

REZULTATE DE PRODUCȚIE 2020

DENSITATEA RECOMANDATĂ ÎN FUNCŢIE DE 
MEDIUL DE PRODUCŢIE*

DKC3969
EXTRA-TIMPURIU

Legendă
* densitatea la semănat; boabe germinabile/ha

** tone la hectar 

*

12,223 

13,097 

11,514 

14,003

11,838 11,817 11,465 

Terebești, SM Diosig, BH Hida, SJ Bengești-Ciocadia, GJ Păulești, SM Carei, SM Curtici, AR

DKC3969

**
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ET4728

CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

BENEFICII

DENTAT

TIMPURIE

FOARTE BUNĂ

EXCELENTĂ

BUNĂ

EXCELENTĂ

FOARTE BUNĂ

EXCELENTĂ

TIPUL BOBULUI

ÎNFLORIRE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢĂ LA SECETĂ 
ȘI ARȘIŢĂ

ADAPTABILITATE LA 
CONDIŢIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE 
A APEI DIN BOABE

TOLERANȚĂ LA CĂDERE A 
TULPINII LA MATURITATE

TOLERANȚĂ LA BOLILE 
ȘTIULETELUI

MATURITATE RELATIVĂ 90

� Se poate cultiva în toate zonele din România și 

toate mediile de cultură (scăzut/mijlociu/ridicat)

� Recomandat pentru a fi semănat în epoca optimă 

și întârziată

� Pretabil pentru cultura a doua - maturitate 

relativă 90

VITEZA DE PIERDERE 
A APEI DIN BOB
Reduce costurile de producţie, prin eliminarea 

nevoii de uscare artificială și a pierderilor cauzate 

de un recoltat întârziat.PRETABIL LA DENSITĂȚI RIDICATE
Hibrizii intensivi valorifică la maxim suprafața de 

cultivare, răspunzând excelent densităților ridicate.

ACCELERON® SEED APPLIED 
SOLUTION
Oferă combinații exclusive de tratamente ale 

semințelor, care îmbină produsele biologice cu cele 

de protecție a culturilor. Aceste soluții integrate 

protejează culturile împotriva bolilor de la începutul 

vegetației, îmbunătățind postura, uniformitatea și 

vigoarea plantelor în stadiile timpurii, contribuind 

astfel la obținerea unor producții mai mari.

STABILITATE ÎN MEDIILE 
DE PRODUCȚIE
Obținerea unei producţii ridicate este posibilă, 

chiar și în condiții climatice dificile.

CALITATE FITOSANITARĂ 
A BOABELOR
Asigurați-vă sporul de producție și plusul 

de venit, protejându-vă cultura împotriva unor 

boli ca Fusarium sp.

INTERVAL FAO 300-340 

DKC4098
TIMPURIU
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii BAYER®: 

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali 

Optimizează densitatea la semănat, în funcție de condițiile din fermă, folosind calculatorul Dekalb. Accesați 

dekalb.ro/calculator #diferențaDEKALB

DKC4098

boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha 

RIDICAT SCĂZUTMIJLOCIU

75.000-80.00080.000-84.000

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producţie!

* Mediul de producţie reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează 
potențialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivați. 

Este un hibrid timpuriu, care valorifică toate mediile de cultură, cu rezultate remarcabile în orice tip de tehnologie.
Datorită profilului agronomic, acest hibrid va face diferența în ferma dvs. din primul an de cultivare.  

REZULTATE DE PRODUCȚIE 2020

LOCUL 2
ZIUA PORUMBULUI 

IALOMIȚA 2019
12.558 kg/ha la STAS

(FAO 300-340)

DENSITATEA RECOMANDATĂ ÎN FUNCŢIE DE 
MEDIUL DE PRODUCŢIE*

Legendă
* densitatea la semănat; boabe germinabile/ha

** tone la hectar 

TIMPURIU

boabe germinabile/ha
68.000-72.000

13,180
13,873

13,344
12,907 13,207

12,350
11,907

12,495

11,299 11,329

Terebești, SM Diosig, BH Marghita, BH Bengești-Ciocadia, GJ Păulești, SM Beltiug, SM Cehu Silvaniei, SJ Carei, SM Santău, SM Curtici, AR

Chart Title

**
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CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

BENEFICII

DENTAT

MEDIE

BUNĂ

EXCELENTĂ

FOARTE BUNĂ

EXCELENTĂ

EXCELENTĂ

FOARTE BUNĂ

TIPUL BOBULUI

ÎNFLORIRE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢĂ LA SECETĂ 
ȘI ARȘIŢĂ

ADAPTABILITATE LA 
CONDIŢIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE 
A APEI DIN BOABE

TOLERANŢĂ LA FRÂNGERE

CALITATEA FITOSANITARĂ 
A BOABELOR

MATURITATE RELATIVĂ 93

� Poate fi cultivat în toate mediile de producție din România 

� Recomandat pentru a fi semănat în epoca optimă și întârziată

� Se poate recolta întârziat, cu riscuri reduse de pierdere

VITEZA DE PIERDERE 
A APEI DIN BOB
Reduce costurile de producţie, prin eliminarea 

nevoii de uscare artificială și a pierderilor cauzate 

de un recoltat întârziat.

STABILITATE ÎN MEDIILE 
DE PRODUCȚIE
Obținerea unei producţii ridicate este posibilă, 

chiar și în condiții climatice dificile!

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE 
RIDICAT
Atingeți pragul de productivitate maxim, folosind noua 

generație de hibrizi de porumb DEKALB®, care au un 

grad crescut de adaptabilitate și toleranță la condițiile 

de mediu, oferind o rentabilitate mai mare la hectar.

INTERVAL FAO 300-340

DKC4351
TIMPURIU
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii BAYER®: 

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali 

Optimizează densitatea la semănat, în funcție de condițiile din fermă, folosind calculatorul Dekalb. Accesați 

dekalb.ro/calculator #diferențaDEKALB

boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha 

SCĂZUTMIJLOCIU

65.000-68.00072.000-75.000

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producţie!

* Mediul de producţie reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează 
potențialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivați. 

Producțiile sale de top, chiar și în cele mai grele condiții de cultură, îl clasează printre premianții  
grupei. Este un hibrid care se poate recolta timpuriu, cu costuri mai reduse pentru fermieri. 

REZULTATE DE PRODUCȚIE 2020

DENSITATEA RECOMANDATĂ ÎN FUNCŢIE DE 
MEDIUL DE PRODUCŢIE*

DKC4351
TIMPURIU

Legendă
* densitatea la semănat; boabe germinabile/ha

** tone la hectar 
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CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

BENEFICII

DENTAT

MEDIE

FOARTE BUNĂ

EXCELENTĂ

EXCELENTĂ

EXCELENTĂ

EXCELENTĂ

BUNĂ

TIPUL BOBULUI

ÎNFLORIRE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢĂ LA SECETĂ 
ȘI ARȘIŢĂ

ADAPTABILITATE LA 
CONDIŢIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE 
A APEI DIN BOABE

TOLERANȚA LA CĂDERE A 
TULPINII LA MATURITATE

TOLERANȚĂ LA BOLILE 
ȘTIULETELUI

MATURITATE RELATIVĂ 93

� Poate fi cultivat în toate mediile de producție

� Recomandat pentru a fi semănat în epoca optimă și întârziată

� Se poate recolta întârziat, cu riscuri reduse de pierdere

VITEZA DE PIERDERE 
A APEI DIN BOB
Reduce costurile de producţie, prin eliminarea 

nevoii de uscare artificială și a pierderilor cauzate 

de un recoltat întârziat.

POTENŢIAL DE PRODUCŢIE 
RIDICAT
Atingeți pragul de productivitate maxim, folosind noua 

generație de hibrizi de porumb DEKALB®, care au un 

grad crescut de adaptabilitate și toleranță la condițiile 

de mediu, oferind o rentabilitate mai mare la hectar.

ACCELERON® SEED APPLIED 
SOLUTION
Oferă combinații exclusive de tratamente ale 

semințelor, care îmbină produsele biologice cu cele 

de protecție a culturilor. Aceste soluții integrate 

protejează culturile împotriva bolilor de la începutul 

vegetației, îmbunătățind postura, uniformitatea și 

vigoarea plantelor în stadiile timpurii, contribuind 

astfel la obținerea unor producții mai mari.

PRETABIL LA DENSITĂȚI RIDICATE
Hibrizii intensivi valorifică la maxim suprafața de 

cultivare, răspunzând excelent densităților ridicate.

STABILITATE ÎN MEDIILE 
DE PRODUCȚIE
Obținerea unei producţii ridicate este posibilă, 

chiar și în condiții climatice dificile.

INTERVAL FAO 300-340 

DKC4391
TIMPURIU

LOCUL 1
ZIUA PORUMBULUI 

IALOMIȚA 2019
12.997 kg/ha la STAS

(FAO 300-340)
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii BAYER®: 

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali 

Optimizează densitatea la semănat, în funcție de condițiile din fermă, folosind calculatorul Dekalb. Accesați 

dekalb.ro/calculator #diferențaDEKALB

boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha 

RIDICAT SCĂZUTMIJLOCIU

69.000-74.00075.000-80.00081.000-85.000

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producţie!

* Mediul de producţie reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează 
potențialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivați. 

REZULTATE DE PRODUCȚIE 2020

DENSITATEA RECOMANDATĂ ÎN FUNCŢIE DE 
MEDIUL DE PRODUCŢIE*

DKC4391
TIMPURIU

Legendă
* densitatea la semănat; boabe germinabile/ha

** tone la hectar
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CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

BENEFICII

DENTAT

TIMPURIE

BUNĂ

EXCELENTĂ

EXCELENTĂ

FOARTE BUNĂ

EXCELENTĂ

FOARTE BUNĂ

TIPUL BOBULUI

ÎNFLORIRE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢĂ LA SECETĂ 
ȘI ARȘIŢĂ

ADAPTABILITATE LA 
CONDIŢIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE 
A APEI DIN BOABE

TOLERANŢĂ LA FRÂNGERE

CALITATEA FITOSANITARĂ 
A BOABELOR

MATURITATE RELATIVĂ 95

� Cel mai căutat și solicitat hibrid de porumb 

Dekalb  

� Se poate cultiva în toate zonele din România și 

în toate mediile de cultură cu rezultate excelente 

de producție

� Stabilitate în toate mediile de producție  

� Se poate recolta întârziat, cu riscuri reduse de 

pierdere

� Recomandat pentru a fi semănat în epoca optimă 

și întârziată

STABILITATE ÎN MEDIILE 
DE PRODUCȚIE
Obținerea unei producţii ridicate este posibilă, 

chiar și în condiții climatice dificile.

VITEZA DE PIERDERE 
A APEI DIN BOB
Reduce costurile de producţie, prin eliminarea 

nevoii de uscare artificială și a pierderilor cauzate 

de un recoltat întârziat.

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE 
RIDICAT
Atingeți pragul de productivitate maxim, folosind noua 

generație de hibrizi de porumb DEKALB®, care au un 

grad crescut de adaptabilitate și toleranță la condiţiile 

de mediu, oferind o rentabilitate mai mare la hectar.

PACHET AGRONOMIC 
FOARTE BUN
Rădăcinile și tulpinile puternice oferă stabilitate 

plantei atât pe parcursul vegetației, cât și la finalul 

ciclului de viață, înainte de recoltare. Prin cultivarea de 

hibrizi cu rădăcini și tulpini puternice, se micșorează 

riscul căderii culturii în vegetație în urma unor vânturi 

puternice. De asemenea, acești hibrizi se pot recolta 

întârziat, având un risc mic pentru cădere.

INTERVAL FAO 350-390

DKC4541
SEMI-TIMPURIU
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii BAYER®: 

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali 

Optimizează densitatea la semănat, în funcție de condițiile din fermă, folosind calculatorul Dekalb. Accesați 

dekalb.ro/calculator #diferențaDEKALB

boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha 

RIDICAT SCĂZUTMIJLOCIU

66.000-69.00077.000-80.00083.000-86.000

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producţie!

* Mediul de producţie reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează 
potențialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivați. 

REZULTATE DE PRODUCȚIE 2020

DENSITATEA RECOMANDATĂ ÎN FUNCŢIE DE 
MEDIUL DE PRODUCŢIE*

DKC4541
SEMI-TIMPURIU

Legendă
* densitatea la semănat; boabe germinabile/ha

** tone la hectar 

*
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CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

BENEFICII

DENTAT

MEDIE

BUNĂ

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

TIPUL BOBULUI

ÎNFLORIRE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢĂ LA SECETĂ 
ȘI ARȘIȚĂ

ADAPTABILITATE LA 
CONDIȚIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE 
A APEI DIN BOABE

TOLERANŢĂ LA FRÂNGERE

CALITATEA FITOSANITARĂ 
A BOABELOR

MATURITATE RELATIVĂ 95

� DKC4590 este un hibrid robust, dedicat fermierilor tradiționali care își doresc un hibrid productiv, stabil 

și adaptabil la diverse condiții agro-pedologice.

INTERVAL FAO 350-390

DKC4590
SEMI-TIMPURIU

STABILITATE ÎN MEDIILE 
DE PRODUCȚIE
Obținerea unei producții ridicate este posibilă, 

chiar și în condiții climatice dificile.

VITEZĂ DE PIERDERE 
A APEI DIN BOB
Reduce costurile de producţie, prin 

eliminarea nevoii de uscare artificială 

și a pierderilor cauzate de un recoltat 

întârziat.
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CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

BENEFICII

SEMI-STICLOS

MEDIE

BUNĂ

BUNĂ

FOARTE BUNĂ

BUNĂ

MEDIE

EXCELENTĂ

TIPUL BOBULUI

ÎNFLORIRE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢĂ LA SECETĂ 
ȘI ARȘIȚĂ

ADAPTABILITATE LA 
CONDIȚIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE 
A APEI DIN BOABE

TOLERANŢĂ LA FRÂNGERE

CALITATEA FITOSANITARĂ 
A BOABELOR

MATURITATE RELATIVĂ 96

� DKC4608 este un hibrid dedicat fermierilor care își doresc un produs dedicat industriei de morărit, cu 

pachet agronomic superior, ce oferă producții excelente în toate mediile cultură.

INTERVAL FAO 350-390

DKC4608
SEMI-TIMPURIU

CALITATEA FITOSANITARĂ A 
BOABELOR
Asigurați-vă sporul de producție și plusul 

de venit, protejându-vă cultura împotriva 

unor boli ca Fusarium sp.

INDICI DE CALITATE SUPERIOARĂ 
PENTRU MORĂRIT
Producția poate fi destinată industriei alimentare 

și panificației. 

PACHET AGRONOMIC 
FOARTE BUN
Rădăcinile și tulpinile puternice oferă stabilitate 

plantei atât pe parcursul vegetației, cât și la 

finalul ciclului de viață, înainte de recoltare. 

Prin cultivarea de hibrizi cu rădăcini și tulpini 

puternice, se micșorează riscul căderii culturii 

în vegetație în urma unor vânturi puternice. 

De asemenea, acești hibrizi se pot recolta 

întârziat, având un risc mic pentru cădere.

33



CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

BENEFICII

DENTAT

TIMPURIE

BUNĂ

EXCELENTĂ

FOARTE BUNĂ

EXCELENTĂ

EXCELENTĂ

BUNĂ

TIPUL BOBULUI

ÎNFLORIRE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢĂ LA SECETĂ 
ȘI ARȘIŢĂ

ADAPTABILITATE LA 
CONDIŢIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE 
A APEI DIN BOABE

TOLERANŢĂ LA FRÂNGERE

CALITATEA FITOSANITARĂ 
A BOABELOR

MATURITATE RELATIVĂ 96

� Poate fi cultivat în toate mediile de producție

� Recomandat pentru a fi semănat în epoca 
optimă și întârziată

� Recomandăm controlul dăunătorilor 
Ostrinia nubilalis și Helicoverpa armigera
pentru a evita instalarea bolilor pe știulete

POTENŢIAL DE PRODUCŢIE 
RIDICAT
Atingeți pragul de productivitate maxim, folosind noua 

generație de hibrizi de porumb DEKALB®, care au un 

grad crescut de adaptabilitate și toleranță la condiţiile 

de mediu, oferind o rentabilitate mai mare la hectar.

STABILITATE ÎN MEDIILE 
DE PRODUCȚIE
Obținerea unei producţii ridicate este posibilă, 

chiar și în condiții climatice dificile.PACHET AGRONOMIC 
FOARTE BUN
Rădăcinile și tulpinile puternice oferă stabilitate 

plantei atât pe parcursul vegetației, cât și la finalul 

ciclului de viață, înainte de recoltare. Prin cultivarea de 

hibrizi cu rădăcini și tulpini puternice, se micșorează 

riscul căderii culturii în vegetație în urma unor vânturi 

puternice. De asemenea, acești hibrizi se pot recolta 

întârziat, având un risc mic pentru cădere.

PRETABIL LA DENSITĂȚI 
RIDICATE
Hibrizii intensivi valorifică la maxim suprafața de 

cultivare, răspunzând excelent densităților ridicate.

VITEZA DE PIERDERE 
A APEI DIN BOB
Reduce costurile de producţie, prin eliminarea 

nevoii de uscare artificială și a pierderilor 

cauzate de un recoltat întârziat.

ACCELERON® SEED APPLIED 
SOLUTION
Oferă combinații exclusive de tratamente ale 

semințelor, care îmbină produsele biologice cu cele 

de protecție a culturilor. Aceste soluții integrate 

protejează culturile împotriva bolilor de la începutul 

vegetației, îmbunătățind postura, uniformitatea și 

vigoarea plantelor în stadiile timpurii, contribuind 

astfel la obținerea unor producții mai mari.

INTERVAL FAO 350-390

DKC4670
SEMI-TIMPURIU

34



Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii BAYER®: 

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali 

Optimizează densitatea la semănat, în funcție de condițiile din fermă, folosind calculatorul Dekalb. Accesați 

dekalb.ro/calculator #diferențaDEKALB

boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha 

RIDICAT SCĂZUTMIJLOCIU

66.000-69.00077.000-80.00081.000-85.000

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producţie!

* Mediul de producţie reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează 
potențialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivați. 

Este un hibrid care se poate cultiva în toate zonele României datorită flexibilității și adaptabilității la orice tip de  
tehnologie, pretabil și pentru condiții intensive, cu plus semnificativ de producție. 

REZULTATE DE PRODUCȚIE 2020

DENSITATEA RECOMANDATĂ ÎN FUNCŢIE DE 
MEDIUL DE PRODUCŢIE*

DKC4670
SEMI-TIMPURIU

LOCUL 1
ZIUA PORUMBULUI 

IASI 2018
14.042 kg/ha NEIRIGAT

Legendă
* densitatea la semănat; boabe germinabile/ha

** tone la hectar 
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DKC4709
SEMI-TIMPURIU

CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

BENEFICII

DENTAT

MEDIE

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

BUNĂ

FOARTE BUNĂ

TIPUL BOBULUI

ÎNFLORIRE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢA LA SECETĂ ȘI 
ARȘIŢĂ

ADAPTABILITATE LA CONDI-
ŢIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE A APEI 
DIN BOABE

TOLERANŢA LA CĂDERE A 
TULPINII LA MATURITATE

TOLERANŢA LA BOLILE 
ȘTIULETELUI

MATURITATE RELATIVĂ 97

� DKC4709 este poziționat pe segmentul de maturitate al  

hibridului DK4670 

� Recomandat pentru semănatul în epoca optimă și 

întârziată.   

� Se poate cultiva în toate zonele din România și toate 

mediile de cultură (scăzut/mijlociu/ridicat)

POTENŢIAL DE PRODUCŢIE 
RIDICAT
Atingeți pragul de productivitate maxim, folosind noua 

generație de hibrizi de porumb  DEKALB,  care au un 

grad crescut de adaptabilitate și toleranță la condiţiile 

de mediu, oferind o rentabilitate mai mare la hectar faţă 

de hibrizii din același segment de piaţă.

ACCELERON® SEED APPLIED 
SOLUTION
Oferă combinații exclusive de tratament, care îmbină 

produsele biologice cu cele de protecție a culturilor. 

Aceste soluții integrate protejează culturile împotriva 

bolilor de la începutul vegetației, îmbunătățind postura, 

uniformitatea și vigoarea plantelor în stadiile timpurii, 

contribuind astfel la obținerea unor producții mai mari 

cu aproximativ 200 kg/ha față de variantele standard 

de tratament (la o producție medie a variantei standard 

de 10,000 kg/ha).

STABILITATE ÎN TOATE MEDIILE DE 
PRODUCȚIE
Obținerea unei producţii ridicate este posibilă, chiar și

în condiții pedo-climatice dificile.

INTERVAL FAO 350-390

DKC4709 este noul produs 

din portofoliul DEKALB 

dedicat fermierilor inovatori 

care își doresc un hibrid cu 

performanță superioară și 

stabilitate de producție în 

toate mediile de cultură, 

cu adaptabilitate la diferite 

densități, care oferă o 

rentabilitate mai mare la 

hectar față de hibrizii din 

același segment de piață.

Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, 

de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).

PACHET AGRONOMIC FOARTE 
BUN (RĂDĂCINĂ ȘI TULPINĂ 
PUTERNICE)
Rădăcina și tulpina puternice oferă stabilitate plantei 

atât pe parcursul vegetaţiei cât și la finalul ciclului de 

viaţă, înainte de recoltare. Prin cultivarea de hibrizi cu 

rădăcini și tulpini puternice, se micșorează riscul căderii 

culturii în vegetaţie în urma unor vânturi puternice și 

implicit se reduc pierderile de producţie. De asemenea, 

acești hibrizi se pot recolta întârziat, având un risc mic 

pentru cădere.
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii BAYER®: 

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali 

Optimizează densitatea la semănat, în funcție de condițiile din fermă, folosind calculatorul Dekalb. Accesați 

dekalb.ro/calculator #diferențaDEKALB

DENSITATEA RECOMANDATĂ ÎN FUNCŢIE DE 
MEDIUL DE PRODUCŢIE*

70.000
boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha 

RIDICAT SCĂZUTMIJLOCIU

75.00080.000

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producţie!

* Mediul de producţie reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează 
potențialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivați. 

DKC4709
SEMI-TIMPURIU
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DKC4897
SEMI-TIMPURIU

CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

BENEFICII

DENTAT

TIMPURIE

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

EXCELENTĂ

TIPUL BOBULUI

ÎNFLORIRE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢA LA SECETĂ ȘI 
ARȘIŢĂ

ADAPTABILITATE LA CONDI-
ŢIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE A APEI 
DIN BOABE

TOLERANŢA LA CĂDERE A 
TULPINII LA MATURITATE

TOLERANŢA LA BOLILE 
ȘTIULETELUI

MATURITATE RELATIVĂ 98

� DKC4897 este poziționat pe segmentul de maturitate al  

hibridului DK4943 

� Recomandat pentru semănatul în epoca optimă

� Se poate cultiva în toate zonele din România în mediile 

de cultură mediu/ridicat

� Hibrid intensiv care atinge maximum de producție în 

condiții de densitate ridicată 

POTENŢIAL DE PRODUCŢIE 
RIDICAT
Atingeți pragul de productivitate maxim, folosind noua 

generație de hibrizi de porumb  DEKALB,  care au un 

grad crescut de adaptabilitate și toleranță la condiţiile 

de mediu, oferind o rentabilitate mai mare la hectar faţă 

de hibrizii din același segment de piaţă.

ACCELERON® SEED APPLIED 
SOLUTION
Oferă combinații exclusive de tratament, care îmbină 

produsele biologice cu cele de protecție a culturilor. 

Aceste soluții integrate protejează culturile împotriva 

bolilor de la începutul vegetației, îmbunătățind postura, 

uniformitatea și vigoarea plantelor în stadiile timpurii, 

contribuind astfel la obținerea unor producții mai mari 

cu aproximativ 200 kg/ha față de variantele standard 

de tratament (la o producție medie a variantei standard 

de 10,000 kg/ha).

ÎNFLORIRE TIMPURIE
Înflorește mai rapid decât media grupei de maturitate. 

Poate evita arșița din momentul polenizării. Prin 

cultivarea de hibrizi cu înflorire timpurie alături de alți 

hibrizi ce înfloresc mai întârziat, se gestionează riscul de 

de pierderi cauzate de stres la înflorire.

INTERVAL FAO 350-390

DKC4897 este noul 

produs din portofoliul 

DEKALB dedicat fermierilor 

profesioniști care își doresc 

un hibrid cu performanță 

superioară și stabilitate de 

producție în tehnologiile 

intensive de cultură , care 

oferă o profitabilitate mai 

mare la hectar față de 

hibrizii din același segment 

de piață.

Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, 

de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).

VITEZĂ DE PIERDERE A APEI DIN 
BOABE
Reduce costurile de producţie, prin eliminarea nevoii de 

uscare artificială și a pierderilor cauzate de un recoltat 

întârziat.

0,5-0.7% pierdere umiditate/zi în funcție de condițiile 

climatice.
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii BAYER®: 

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali 

Optimizează densitatea la semănat, în funcție de condițiile din fermă, folosind calculatorul Dekalb. Accesați 

dekalb.ro/calculator #diferențaDEKALB

DENSITATEA RECOMANDATĂ ÎN FUNCŢIE DE 
MEDIUL DE PRODUCŢIE*

boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha 

RIDICAT SCĂZUTMIJLOCIU

75.00080.000

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producţie!

* Mediul de producţie reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează 
potențialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivați. 

REZULTATE DE PRODUCȚIE 2020

DKC4897
SEMI-TIMPURIU

Legendă
* densitatea la semănat ; boabe germinabile/ha

** tone la hectar

cultivarea in mediul scăzut
Nu recomandăm

*
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DKC4908
SEMI-TIMPURIU

CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

BENEFICII

DENTAT

TIMPURIE

BUNĂ

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

BUNĂ

EXCELENTĂ

TIPUL BOBULUI

ÎNFLORIRE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢA LA SECETĂ ȘI 
ARȘIŢĂ

ADAPTABILITATE LA CONDI-
ŢIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE A APEI 
DIN BOABE

TOLERANŢA LA CĂDERE A 
TULPINII LA MATURITATE

TOLERANŢA LA BOLILE 
ȘTIULETELUI

MATURITATE RELATIVĂ 99

� DKC4908 este poziționat pe segmentul de maturitate al  

hibridului DK4608 

� Hibrid pretabil pentru industria morăritului cu indici 

scăzuți de flotabilitate

� Se poate cultiva în toate zonele din România în toate 

mediile de cultură (scăzut/mijlociu/ridicat)

POTENŢIAL DE PRODUCŢIE 
RIDICAT
Atingeți pragul de productivitate maxim, folosind noua 

generație de hibrizi de porumb  DEKALB,  care au un 

grad crescut de adaptabilitate și toleranță la condiţiile 

de mediu, oferind o rentabilitate mai mare la hectar faţă 

de hibrizii din același segment de piaţă.

ACCELERON® SEED APPLIED 
SOLUTION
Oferă combinații exclusive de tratament, care îmbină 

produsele biologice cu cele de protecție a culturilor. 

Aceste soluții integrate protejează culturile împotriva 

bolilor de la începutul vegetației, îmbunătățind postura, 

uniformitatea și vigoarea plantelor în stadiile timpurii, 

contribuind astfel la obținerea unor producții mai mari 

cu aproximativ 200 kg/ha față de variantele standard 

de tratament (la o producție medie a variantei standard 

de 10,000 kg/ha).

ÎNFLORIRE TIMPURIE
Înflorește mai rapid decât media grupei de maturitate. 

Poate evita arșița din momentul polenizării. Prin 

cultivarea de hibrizi cu înflorire timpurie alături de alți 

hibrizi ce înfloresc mai întârziat, se gestionează riscul de 

de pierderi cauzate de stres la înflorire.

INTERVAL FAO 350-390

DKC4908 este noul 

produs din portofoliul 

DEKALB dedicat 

fermierilor care își 

doresc un hibrid dedicat 

industriei de morărit, 

cu pachet agronomic 

superior, ce ofera 

producții excelente în 

toate mediile cultură.

Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, 

de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).

INDICI DE CALITATE SUPERIOARĂ 
PENTRU MORĂRIT
Producția poate fi destinată industriei alimentare și 

panificației. 
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DKC4908

STABILITATE ÎN TOATE MEDIILE DE 
PRODUCȚIE
Obținerea unei producţii ridicate este posibilă, chiar și

în condiții pedo-climatice dificile.
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii BAYER®: 

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali 

Optimizează densitatea la semănat, în funcție de condițiile din fermă, folosind calculatorul Dekalb. Accesați 

dekalb.ro/calculator #diferențaDEKALB

DKC4908
SEMI-TIMPURIU

DENSITATEA RECOMANDATĂ ÎN FUNCŢIE DE 
MEDIUL DE PRODUCŢIE*

boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha 

RIDICAT SCĂZUTMIJLOCIU

77.000-75.000 70.00080.000

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producţie!

* Mediul de producţie reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează 
potențialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivați. 

*
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CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

BENEFICII

DENTAT

MEDIE

BUNĂ

EXCELENTĂ

EXCELENTĂ

EXCELENTĂ

EXCELENTĂ

BUNĂ

TIPUL BOBULUI

ÎNFLORIRE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢĂ LA SECETĂ 
ȘI ARȘIŢĂ

ADAPTABILITATE LA 
CONDIŢIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE 
A APEI DIN BOABE

TOLERANŢĂ LA FRÂNGERE

CALITATEA FITOSANITARĂ 
A BOABELOR

MATURITATE RELATIVĂ 99

� Poate fi semănat în toate mediile de producție 

� Recomandat pentru semănatul în epoca optimă și întârziată

� Pretabil la densități ridicate

� Se poate recolta întârziat, cu riscuri reduse de pierdere

POTENȚIAL DE PRODUCȚIE 
RIDICAT
Atingeți pragul de productivitate maxim, folosind noua 

generație de hibrizi de porumb DEKALB®, care au un 

grad crescut de adaptabilitate și toleranță la condițiile 

de mediu, oferind o rentabilitate mai mare la hectar.

VITEZA DE PIERDERE 
A APEI DIN BOB
Reduce costurile de producţie, prin eliminarea 

nevoii de uscare artificială și a pierderilor cauzate 

de un recoltat întârziat.

STABILITATE ÎN MEDIILE 
DE PRODUCȚIE
Obținerea unei producţii ridicate este posibilă, 

chiar și în condiții climatice dificile.

PACHET AGRONOMIC FOARTE 
BUN
Rădăcinile și tulpinile puternice oferă stabilitate 

plantei atât pe parcursul vegetației, cât și la finalul 

ciclului de viață, înainte de recoltare. Prin cultivarea 

de hibrizi cu rădăcini și tulpini puternice, se 

micșorează riscul căderii culturii în vegetație în urma 

unor vânturi puternice. De asemenea, acești hibrizi se 

pot recolta întârziat, având un risc mic pentru cădere.

INTERVAL FAO 350-390

DKC4943
SEMI-TIMPURIU

LOCUL 3
ZIUA PORUMBULUI 

TÂRGU FRUMOS 2019
13.812 kg/ha la STAS

42



Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii BAYER®: 

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali 

Optimizează densitatea la semănat, în funcție de condițiile din fermă, folosind calculatorul Dekalb. Accesați 

dekalb.ro/calculator #diferențaDEKALB

DENSITATEA RECOMANDATĂ ÎN FUNCŢIE DE 
MEDIUL DE PRODUCŢIE* 

boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha 

RIDICAT SCĂZUTMIJLOCIU

66.000-70.00072.000-74.00077.000-80.000

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producţie!

* Mediul de producţie reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează 
potențialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivați. 

Este un hibrid ce poate fi cultivat în toate zonele din țară, cu precădere în arealele unde arșița și seceta își spun deseori 

cuvântul. Reacționează foarte bine în condiții vitrege de cultură (terenuri mai slabe, zone cu impact ridicat de arșiță și 

secetă, condiții de tehnologie mai reduse), având producții mai mari decât alți hibrizi din grupa sa de maturitate. 

REZULTATE DE PRODUCȚIE 2020

DKC4943
SEMI-TIMPURIU

Legendă
* densitatea la semănat; boabe germinabile/ha

** tone la hectar 

**
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DKC5092
SEMI-TIMPURIU

CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

BENEFICII

DENTAT

TIMPURIE

EXCELENTĂ

EXCELENTĂ

EXCELENTĂ

EXCELENTĂ

EXCELENTĂ

FOARTE BUNĂ

TIPUL BOBULUI

ÎNFLORIRE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢA LA SECETĂ ȘI 
ARȘIŢĂ

ADAPTABILITATE LA CONDI-
ŢIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE A APEI 
DIN BOABE

TOLERANŢA LA CĂDERE A 
TULPINII LA MATURITATE

TOLERANŢA LA BOLILE 
ȘTIULETELUI

MATURITATE RELATIVĂ 99

� Cel mai productiv și stabil hibrid de porumb DEKALB  

din grupa semi-timpurie   

� Performanța de producție net superioară față de hibrizii 

din același segment de piață  

� Recomandat pentru semănatul în epoca optimă și întarziată  

� Se poate cultiva în toate zonele din România și toate 

mediile de cultură (scăzut/mijlociu/ridicat)   

� Se poate recolta întârziat, cu riscuri reduse de pierdere 

INTERVAL FAO 350-390

DKC5092 este un 

hibrid intensiv dedicat 

fermierilor profesioniști 

care  urmăresc să obțină o 

producție ridicată și stabilă 

de porumb, cu umiditate 

scăzută la recoltare, pentru 

un randament maxim 

al culturii de porumb. 

Producție de peste 

300 kg față de martor, 

precum și pachetul 

agronomic excelent, 

plasează DKC5092 în topul 

hibrizilor din acest segment 

de maturitate.

Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, 

de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).
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PACHET AGRONOMIC FOARTE 
BUN (RĂDĂCINĂ ȘI TULPINĂ 
PUTERNICE)
Rădăcina și tulpina puternice oferă stabilitate plantei 

atât pe parcursul vegetaţiei cât și la finalul ciclului de 

viaţă, înainte de recoltare. Prin cultivarea de hibrizi cu 

rădăcini și tulpini puternice, se micșorează riscul căderii 

culturii în vegetaţie în urma unor vânturi puternice și 

implicit se reduc pierderile de producţie. De asemenea, 

acești hibrizi se pot recolta întârziat, având un risc mic 

pentru cădere.

POTENŢIAL DE PRODUCŢIE 
RIDICAT
Atingeți pragul de productivitate maxim, folosind noua 

generație de hibrizi de porumb  DEKALB,  care au un 

grad crescut de adaptabilitate și toleranță la condiţiile 

de mediu, oferind o rentabilitate mai mare la hectar faţă 

de hibrizii din același segment de piaţă.

ACCELERON® SEED APPLIED 
SOLUTION
Oferă combinații exclusive de tratament, care îmbină 

produsele biologice cu cele de protecție a culturilor. 

Aceste soluții integrate protejează culturile împotriva 

bolilor de la începutul vegetației, îmbunătățind postura, 

uniformitatea și vigoarea plantelor în stadiile timpurii, 

contribuind astfel la obținerea unor producții mai mari 

cu aproximativ 200 kg/ha față de variantele standard 

de tratament (la o producție medie a variantei standard 

de 10,000 kg/ha).

ÎNFLORIRE TIMPURIE
Înflorește mai rapid decât media grupei de maturitate. 

Poate evita arșița din momentul polenizării. Prin 

cultivarea de hibrizi cu înflorire timpurie alături de alți 

hibrizi ce înfloresc mai întârziat, se gestionează riscul de 

pierderi cauzate de stres la înflorire.
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii BAYER®: 

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali 

Optimizează densitatea la semănat, în funcție de condițiile din fermă, folosind calculatorul Dekalb. Accesați 

dekalb.ro/calculator #diferențaDEKALB

DENSITATEA RECOMANDATĂ ÎN FUNCŢIE DE 
MEDIUL DE PRODUCŢIE*

boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha 

RIDICAT SCĂZUTMIJLOCIU

75.000-81.00082.000-85.000

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producţie!

Mediul de producţie reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc 

într-o fermă și care limitează potențialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivați.

DKC5092 este un hibrid intensiv dedicat fermierilor profesioniști care urmăresc să obțină o producție ridicată și stabilă de porumb, cu umiditate 
scăzută la recoltare, pentru un randament maxim al culturii de porumb. Producție de peste 300 kg față de martor, precum și pachetul agronomic 

excelent, plasează DKC5092 în topul hibrizilor din acest segment de maturitate.

REZULTATE DE PRODUCȚIE 2020

ZIUA PORUMBULUI 
TÂRGU FRUMOS 2019
13.980 kg/ha la STAS

ZIUA PORUMBULUI 
IALOMIȚA 2019

13.962 kg/ha la STAS

DKC5092
SEMI-TIMPURIU

Legendă
* densitatea la semănat; boabe germinabile/ha

** tone la hectar 

boabe germinabile/ha 
68.000-72.000
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CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

BENEFICII

DENTAT

MEDIE

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

BUNĂ

BUNĂ

FOARTE BUNĂ

TIPUL BOBULUI

ÎNFLORIRE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢĂ LA SECETĂ 
ȘI ARȘIŢĂ

ADAPTABILITATE LA 
CONDIŢIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE 
A APEI DIN BOABE

TOLERANŢĂ LA FRÂNGERE

CALITATEA FITOSANITARĂ 
A BOABELOR

MATURITATE RELATIVĂ 100

� Recomandat să fie cultivat în mediul de cultură mijlociu și scăzut

� Se poate recolta întârziat, cu riscuri reduse de pierdere

� Se poate semăna timpuriu

CALITATEA FITOSANITARĂ 
A BOABELOR
Asigurați-vă sporul de producție și plusul 

de venit, protejându-vă cultura împotriva unor 

boli ca Fusarium sp.

PACHET AGRONOMIC 
FOARTE BUN
Rădăcinile și tulpinile puternice oferă stabilitate 

plantei atât pe parcursul vegetației, cât și la 

finalul ciclului de viață, înainte de recoltare. Prin 

cultivarea de hibrizi cu rădăcini și tulpini puternice, 

se micșorează riscul căderii culturii în vegetație în 

urma unor vânturi puternice. De asemenea, acești 

hibrizi se pot recolta întârziat, având un risc mic 

pentru cădere.

STABILITATE ÎN MEDIILE 
DE PRODUCȚIE
Obținerea unei producţii ridicate este posibilă, 

chiar și în condiții climatice dificile.

INTERVAL FAO 400-440

DKC5031
SEMI-TARDIV
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii BAYER®: 

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali 

Optimizează densitatea la semănat, în funcție de condițiile din fermă, folosind calculatorul Dekalb. Accesați 

dekalb.ro/calculator #diferențaDEKALB

boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha 

SCĂZUTMIJLOCIU

67.000-70.00074.000-77.000

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producţie!

* Mediul de producţie reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează 
potențialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivați. 

DKC5031 este un hibrid dedicat tuturor fermierilor care doresc să obțină producții mari, stabile și cu umiditate scăzută la recoltare,
în orice condiții de tehnologie și pe toate tipurile de sol.

DENSITATEA RECOMANDATĂ ÎN FUNCŢIE DE 
MEDIUL DE PRODUCŢIE*

DKC5031
SEMI-TARDIV
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CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

BENEFICII

DENTAT

TIMPURIE

EXCELENTĂ

EXCELENTĂ

EXCELENTĂ

EXCELENTĂ

EXCELENTĂ

EXCELENTĂ

TIPUL BOBULUI

ÎNFLORIRE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢĂ LA SECETĂ 
ȘI ARȘIŢĂ

ADAPTABILITATE LA 
CONDIŢIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE 
A APEI DIN BOABE

TOLERANŢĂ LA FRÂNGERE

CALITATEA FITOSANITARĂ 
A BOABELOR

MATURITATE RELATIVĂ 100

� Poate fi cultivat în toate mediile de producţie

� Flexibil în privinţa epocii de semănat 

� Se poate recolta întârziat, cu riscuri de pierdere aproape inexistente

VITEZA DE PIERDERE 
A APEI DIN BOB
Reduce costurile de producţie, prin eliminarea 

nevoii de uscare artificială și a pierderilor cauzate 

de un recoltat întârziat.

POTENŢIAL DE PRODUCŢIE 
RIDICAT
Atingeți pragul de productivitate maxim, folosind 

noua generație de hibrizi de porumb DEKALB®, 

care au un grad crescut de adaptabilitate 

și toleranță la condițiile de mediu, oferind 

o rentabilitate mai mare la hectar.

STABILITATE ÎN MEDIILE 
DE PRODUCȚIE 
Obținerea unei productii ridicate este posibilă, 

chiar și în condiții climatice dificile.

INTERVAL FAO 400-440

DKC5068
SEMI-TARDIV

LOCUL 2 
ZIUA PORUMBULUI 2017 
PRODUCȚIE 14.975 kg/ha 

NEIRIGAT
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii BAYER®: 

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali 

Optimizează densitatea la semănat, în funcție de condițiile din fermă, folosind calculatorul Dekalb. Accesați 

dekalb.ro/calculator #diferențaDEKALB

DENSITATEA RECOMANDATĂ ÎN FUNCŢIE DE 
MEDIUL DE PRODUCŢIE* 

boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha 

RIDICAT SCĂZUTMIJLOCIU

67.000-70.00076.000-79.00081.000-83.000

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producţie!

* Mediul de producţie reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează 
potențialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivați. 

DKC5068 este unul dintre hibrizii de porumb DEKALB recomandat tuturor fermierilor care doresc să obţină producţii mari, stabile și cu umiditate  
scăzută la recoltare, în orice condiţii de tehnologie și pe toate tipurile de sol. Rezultatele de producție confirmă an de an performanța acestui hibrid.

REZULTATE DE PRODUCȚIE 2020

DKC5068
SEMI-TARDIV

Legendă
* densitatea la semănat; boabe germinabile/ha

** tone la hectar 
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CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

BENEFICII

DENTAT

TIMPURIE

EXCELENTĂ

EXCELENTĂ

EXCELENTĂ

EXCELENTĂ

EXCELENTĂ

EXCELENTĂ

TIPUL BOBULUI

ÎNFLORIRE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢĂ LA SECETĂ 
ȘI ARȘIŢĂ

ADAPTABILITATE LA 
CONDIŢIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE 
A APEI DIN BOABE

TOLERANŢĂ LA FRÂNGERE

CALITATEA FITOSANITARĂ 
A BOABELOR

MATURITATE RELATIVĂ 100

� Recomandat să fie cultivat în mediu de cultură scăzut și mijlociu

� Recomandăm minim 65.000 plante recoltabile/ha

� Se poate recolta întârziat, cu riscuri reduse de pierdere

VITEZA DE PIERDERE 
A APEI DIN BOB
Reduce costurile de producţie, prin eliminarea 

nevoii de uscare artificială și a pierderilor cauzate 

de un recoltat întârziat.

POTENŢIAL DE PRODUCŢIE 
RIDICAT
Atingeți pragul de productivitate maxim, folosind noua 

generație de hibrizi de porumb DEKALB®, care au un 

grad crescut de adaptabilitate și toleranță la condițiile 

de mediu, oferind o rentabilitate mai mare la hectar.

PRETABIL LA DENSITĂȚI RIDICATE
Hibrizii intensivi valorifică la maxim suprafața de 

cultivare, răspunzând excelent densităților ridicate.

ACCELERON® SEED APPLIED 
SOLUTION
Oferă combinații exclusive de tratamente ale 

semințelor, care îmbină produsele biologice cu cele 

de protecție a culturilor. Aceste soluții integrate 

protejează culturile împotriva bolilor de la începutul 

vegetației, îmbunătățind postura, uniformitatea și 

vigoarea plantelor în stadiile timpurii, contribuind 

astfel la obținerea unor producții mai mari.

INTERVAL FAO 400-440

DKC5075
SEMI-TARDIV
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii BAYER®: 

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali 

Optimizează densitatea la semănat, în funcție de condițiile din fermă, folosind calculatorul Dekalb. Accesați 

dekalb.ro/calculator #diferențaDEKALB

boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha 

SCĂZUTMIJLOCIU

67.000-70.00072.000-75.000

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producţie!

* Mediul de producţie reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează 
potențialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivați. 

REZULTATE DE PRODUCȚIE 2020

DENSITATEA RECOMANDATĂ ÎN FUNCŢIE DE 
MEDIUL DE PRODUCŢIE*

DKC5075
SEMI-TARDIV

Legendă
* densitatea la semănat; boabe germinabile/ha

** tone la hectar 

DKC5075 este un hibrid consacrat dedicat fermierilor care urmăresc să obțină o producție superioară și de calitate, cu umiditate scăzută la recoltare. 
Caracteristica specială a boabelor(semisticloase în partea superioară a știuletelui), fac ca hibridul DKC5075 să dețină o  toleranță ridicată la atacul 

dăunătorilor (Ostrinia spp. ; Helicoverpa spp.).
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CARACTERISTICI

DENTAT

MEDIE

EXCELENTĂ

FOARTE BUNĂ

EXCELENTĂ

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

BUNĂ

TIPUL BOBULUI

ÎNFLORIRE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢĂ LA SECETĂ 
ȘI ARȘIŢĂ

ADAPTABILITATE LA 
CONDIŢIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE 
A APEI DIN BOABE

TOLERANŢĂ LA FRÂNGERE

CALITATEA FITOSANITARĂ 
A BOABELOR

MATURITATE RELATIVĂ 102

� Hibrid intensiv care atinge maximum de 

producție în condiții de densitate ridicată   

� Este recomandat și în cultura irigată

� Recomandat să fie cultivat în mediul de cultură 

mijlociu și ridicat  

� Se poate recolta întârziat, cu riscuri reduse de 

pierdere

PACHET AGRONOMIC 
FOARTE BUN
Rădăcinile și tulpinile puternice oferă stabilitate 

plantei atât pe parcursul vegetației, cât și la finalul 

ciclului de viață, înainte de recoltare. Prin cultivarea de 

hibrizi cu rădăcini și tulpini puternice, se micșorează 

riscul căderii culturii în vegetație în urma unor vânturi 

puternice. De asemenea, acești hibrizi se pot recolta 

întârziat, având un risc mic pentru cădere.

PRETABIL LA DENSITĂȚI 
RIDICATE
Hibrizii intensivi valorifică la maxim suprafața de 

cultivare, răspunzând excelent densităților ridicate.

RECOMANDĂRI

ACCELERON® SEED APPLIED 
SOLUTION
Oferă combinații exclusive de tratamente ale 

semințelor, care îmbină produsele biologice cu cele 

de protecție a culturilor. Aceste soluții integrate 

protejează culturile împotriva bolilor de la începutul 

vegetației, îmbunătățind postura, uniformitatea și 

vigoarea plantelor în stadiile timpurii, contribuind 

astfel la obținerea unor producții mai mari.

POTENŢIAL DE PRODUCŢIE 
RIDICAT
Atingeți pragul de productivitate maxim, folosind noua 

generație de hibrizi de porumb DEKALB®, care au un 

grad crescut de adaptabilitate și toleranță la condițiile 

de mediu, oferind o rentabilitate mai mare la hectar.

BENEFICII

INTERVAL FAO 400-440

DKC5182
SEMI-TARDIV

52



Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii BAYER®: 

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali 

Optimizează densitatea la semănat, în funcție de condițiile din fermă, folosind calculatorul Dekalb. Accesați 

dekalb.ro/calculator #diferențaDEKALB

boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha 

RIDICAT MIJLOCIU

74.000-77.00081.000-83.000

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producţie!

* Mediul de producţie reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează 
potențialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivați. 

Hibrid care răspunde foarte bine condițiilor intensive de cultură, păstrându-și stabilitatea. Datorită calității superioare a tulpinii, 
hibridul are riscuri foarte mici de cădere la recoltarea întârziată.

REZULTATE DE PRODUCȚIE 2020

DENSITATEA RECOMANDATĂ ÎN FUNCŢIE DE 
MEDIUL DE PRODUCŢIE*

DKC5182
SEMI-TARDIV

Legendă
* densitatea la semănat; boabe germinabile/ha

** tone la hectar 
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DKC5404
SEMI-TARDIV

CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

BENEFICII

DENTAT

TIMPURIE

BUNĂ

BUNĂ

EXCELENTĂ

BUNĂ

EXCELENTĂ

EXCELENTĂ

TIPUL BOBULUI

ÎNFLORIRE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢA LA SECETĂ ȘI 
ARȘIŢĂ

ADAPTABILITATE LA CONDI-
ŢIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE A APEI 
DIN BOABE

TOLERANŢA LA CĂDERE A 
TULPINII LA MATURITATE

TOLERANŢA LA BOLILE 
ȘTIULETELUI

MATURITATE RELATIVĂ 104

� Hibrid care se poate semăna timpuriu

� Pretabil în tehnologiile intensive, irigate

� Răspunde foarte bine la densități medii de cultură

� Performanță de producție net superioară față de hibrizii 

din același segment de piață

� Se poate recolta și întârziat fără pierderi de producție

POTENŢIAL DE PRODUCŢIE 
RIDICAT
Atingeți pragul de productivitate maxim, folosind noua 

generație de hibrizi de porumb  DEKALB,  care au un 

grad crescut de adaptabilitate și toleranță la condiţiile 

de mediu, oferind o rentabilitate mai mare la hectar faţă 

de hibrizii din același segment de piaţă.

ACCELERON® SEED APPLIED 
SOLUTION
Oferă combinații exclusive de tratament, care îmbină 

produsele biologice cu cele de protecție a culturilor. 

Aceste soluții integrate protejează culturile împotriva 

bolilor de la începutul vegetației, îmbunătățind postura, 

uniformitatea și vigoarea plantelor în stadiile timpurii, 

contribuind astfel la obținerea unor producții mai mari 

cu aproximativ 200 kg/ha față de variantele standard 

de tratament (la o producție medie a variantei standard 

de 10,000 kg/ha).

INTERVAL FAO 400-440

DKC5404 este noul 

produs din portofoliul 

DEKALB dedicat fermierilor 

profesioniști care își 

doresc un hibrid care să 

performeze la densitități 

medii în sistem intensiv 

irigat de cultură, ce oferă 

performanță de producție 

net superioară față de 

hibrizii din același segment 

de piață.

Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, 

de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).

PACHET AGRONOMIC FOARTE BUN 
(RĂDĂCINĂ ȘI TULPINĂ PUTERNICE)
Rădăcina și tulpina puternice oferă stabilitate plantei atât pe parcursul 

vegetaţiei cât și la finalul ciclului de viaţă, înainte de recoltare. Prin 

cultivarea de hibrizi cu rădăcini și tulpini puternice, se micșorează 

riscul căderii culturii în vegetaţie în urma unor vânturi puternice și 

implicit se reduc pierderile de producţie. De asemenea, acești hibrizi 

se pot recolta întârziat, având un risc mic pentru cădere.
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DKC5404

ÎNFLORIRE TIMPURIE
Înflorește mai rapid decât media grupei de maturitate. Poate evita 

arșița din momentul polenizării. Prin cultivarea de hibrizi cu înflorire 

timpurie alături de alți hibrizi ce înfloresc mai întârziat, se gestionează 

riscul de de pierderi cauzate de stres la înflorire.

VITEZĂ DE PIERDERE A APEI DIN BOABE
Reduce costurile de producţie, prin eliminarea nevoii de uscare 

artificială și a pierderilor cauzate de un recoltat întârziat.

0,5-0.7% pierdere umiditate/zi în funcție de condițiile climatice.
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii BAYER®: 

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali 

Optimizează densitatea la semănat, în funcție de condițiile din fermă, folosind calculatorul Dekalb. Accesați 

dekalb.ro/calculator #diferențaDEKALB

DENSITATEA RECOMANDATĂ ÎN FUNCŢIE DE 
MEDIUL DE PRODUCŢIE*

boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha 

RIDICAT SCĂZUTMIJLOCIU

75.00080.000

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producţie!

* Mediul de producţie reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează 
potențialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivați. 

REZULTATE DE PRODUCȚIE 2020

DKC5404
SEMI-TARDIV

Legendă
* densitatea la semănat ; boabe germinabile/ha

** tone la hectar

cultivarea în mediul scăzut
Nu recomandăm
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DKC5709
TARDIV

CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

BENEFICII

DENTAT

TIMPURIE

FOARTE BUNĂ

BUNĂ

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

TIPUL BOBULUI

ÎNFLORIRE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢA LA SECETĂ ȘI 
ARȘIŢĂ

ADAPTABILITATE LA CONDI-
ŢIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE A APEI 
DIN BOABE

TOLERANŢA LA CĂDERE A 
TULPINII LA MATURITATE

TOLERANŢA LA BOLILE 
ȘTIULETELUI

MATURITATE RELATIVĂ 107

� DKC5709 este poziționat pe segmentul de maturitate al 

hibridului DKC5830

� Este recomandat pentru fermele din sudul României

� Pretabil în tehnologiile intensive, irigate

� Hibrid care se poate semăna timpuriu

� Se poate recolta și întârziat fără pierderi de producție

POTENŢIAL DE PRODUCŢIE 
RIDICAT
Atingeți pragul de productivitate maxim, folosind noua 

generație de hibrizi de porumb  DEKALB,  care au un 

grad crescut de adaptabilitate și toleranță la condiţiile 

de mediu, oferind o rentabilitate mai mare la hectar faţă 

de hibrizii din același segment de piaţă.

ACCELERON® SEED APPLIED 
SOLUTION
Oferă combinații exclusive de tratament, care îmbină 

produsele biologice cu cele de protecție a culturilor. 

Aceste soluții integrate protejează culturile împotriva 

bolilor de la începutul vegetației, îmbunătățind postura, 

uniformitatea și vigoarea plantelor în stadiile timpurii, 

contribuind astfel la obținerea unor producții mai mari 

cu aproximativ 200 kg/ha față de variantele standard 

de tratament (la o producție medie a variantei standard 

de 10,000 kg/ha).

INTERVAL FAO 450-490

DKC5709 este noul 

produs din portofoliul 

DEKALB dedicat fermierilor 

profesioniști  din sudul țării, 

care își doresc un hibrid 

tardiv, performant și stabil 

în sistemul irigat.

Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, 

de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).

PACHET AGRONOMIC FOARTE BUN 
(RĂDĂCINĂ ȘI TULPINĂ PUTERNICE)
Rădăcina și tulpina puternice oferă stabilitate plantei atât pe parcursul 

vegetaţiei cât și la finalul ciclului de viaţă, înainte de recoltare. Prin 

cultivarea de hibrizi cu rădăcini și tulpini puternice, se micșorează 

riscul căderii culturii în vegetaţie în urma unor vânturi puternice și 

implicit se reduc pierderile de producţie. De asemenea, acești hibrizi 

se pot recolta întârziat, având un risc mic pentru cădere.
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DKC5709

ÎNFLORIRE TIMPURIE
Înflorește mai rapid decât media grupei de maturitate. Poate evita 

arșița din momentul polenizării. Prin cultivarea de hibrizi cu înflorire 

timpurie alături de alți hibrizi ce înfloresc mai întârziat, se gestionează 

riscul de de pierderi cauzate de stres la înflorire.

VITEZĂ DE PIERDERE A APEI DIN BOABE
Reduce costurile de producţie, prin eliminarea nevoii de uscare 

artificială și a pierderilor cauzate de un recoltat întârziat.

0,5-0.7% pierdere umiditate/zi în funcție de condițiile climatice.
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii BAYER®: 

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali 

Optimizează densitatea la semănat, în funcție de condițiile din fermă, folosind calculatorul Dekalb. Accesați 

dekalb.ro/calculator #diferențaDEKALB

DENSITATEA RECOMANDATĂ ÎN FUNCŢIE DE 
MEDIUL DE PRODUCŢIE*

boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha 

RIDICAT SCĂZUTMIJLOCIU

75.00080.000

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producţie!

* Mediul de producţie reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează 
potențialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivați. 

REZULTATE DE PRODUCȚIE 2020

DKC5709
TARDIV

Legendă
* densitatea la semănat ; boabe germinabile/ha

** tone la hectar

*

cultivarea in mediul scăzut
Nu recomandăm

*
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CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

DENTAT

TÂRZIE

EXCELENTĂ

EXCELENTĂ

EXCELENTĂ

EXCELENTĂ

MEDIE

EXCELENTĂ

TIPUL BOBULUI

ÎNFLORIRE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢĂ LA SECETĂ 
ȘI ARȘIŢĂ

ADAPTABILITATE LA 
CONDIȚIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE 
A APEI DIN BOABE

TOLERANŢĂ LA FRÂNGERE

CALITATEA FITOSANITARĂ 
A BOABELOR

MATURITATE RELATIVĂ 108

� Se poate semăna timpuriu

� Recomandat să fie cultivat în mediul de cultură mijlociu și ridicat din Oltenia, Muntenia, Dobrogea și Banat 

� Se poate recolta întârziat, cu riscuri reduse de pierdere

POTENŢIAL DE PRODUCŢIE RIDICAT
Atingeți pragul de productivitate maxim, folosind noua 

generație de hibrizi de porumb DEKALB®, care au un 

grad crescut de adaptabilitate și toleranță la condițiile 

de mediu, oferind o rentabilitate mai mare la hectar.

CALITATEA FITOSANITARĂ 
A BOABELOR
Asigurați-vă sporul de producție și plusul de venit, 

protejându-vă cultura împotriva unor boli ca Fusarium sp.

STABILITATE ÎN MEDIILE 
DE PRODUCȚIE
Obținerea unei producţii ridicate este posibilă, 

chiar și în condiții climatice dificile.

PACHET AGRONOMIC FOARTE BUN
Rădăcinile și tulpinile puternice oferă stabilitate 

plantei atât pe parcursul vegetației, cât și la finalul 

ciclului de viață, înainte de recoltare. Prin cultivarea de 

hibrizi cu rădăcini și tulpini puternice, se micșorează 

riscul căderii culturii în vegetație în urma unor vânturi 

puternice. De asemenea, acești hibrizi se pot recolta 

întârziat, având un risc mic pentru cădere.

PRETABIL LA DENSITĂȚI RIDICATE
Hibrizii intensivi valorifică la maxim suprafața de 

cultivare, răspunzând excelent densităților ridicate.

ACCELERON® SEED APPLIED 
SOLUTION
Oferă combinații exclusive de tratamente ale 

semințelor, care îmbină produsele biologice cu cele 

de protecție a culturilor. Aceste soluții integrate 

protejează culturile împotriva bolilor de la începutul 

vegetației, îmbunătățind postura, uniformitatea și 

vigoarea plantelor în stadiile timpurii, contribuind 

astfel la obținerea unor producții mai mari.

INTERVAL FAO 450-490

DKC5830
TARDIV

LOCUL 1
CONCURSUL DEKALB® 20 t

19.478 kg/ha IRIGAT

LOCUL 1 
ZIUA PORUMBULUI 2017
PRODUCȚIE 15.207 kg/ha 

NEIRIGAT

BENEFICII
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii BAYER®: 

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali 

Optimizează densitatea la semănat, în funcție de condițiile din fermă, folosind calculatorul Dekalb. Accesați 

dekalb.ro/calculator #diferențaDEKALB

boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha boabe germinabile/ha 

RIDICAT SCĂZUTMIJLOCIU

68.000-70.00075.000-78.00081.000-83.000

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producţie!

* Mediul de producţie reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează 
potențialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivați. 

DKC5830 este un hibrid destinat fermierilor profesioniști  care își doresc un hibrid cu performanță superioară și stabilitate de producție în toate 
mediile de cultură, cu adaptabilitate la diferite densități, care oferă o rentabilitate mai mare la hectar față de hibrizii din același segment de piață.

REZULTATE DE PRODUCȚIE 2020

DENSITATEA RECOMANDATĂ ÎN FUNCŢIE DE 
MEDIUL DE PRODUCŢIE*

DKC5830
TARDIV

Legendă
* densitatea la semănat; boabe germinabile/ha

** tone la hectar 
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DKC6897
TARDIV

CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

BENEFICII

DENTAT

TIMPURIE

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

BUNĂ

BUNĂ

TIPUL BOBULUI

ÎNFLORIRE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢA LA SECETĂ ȘI 
ARȘIŢĂ

ADAPTABILITATE LA CONDI-
ŢIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE A APEI 
DIN BOABE

TOLERANŢA LA CĂDERE A 
TULPINII LA MATURITATE

TOLERANŢA LA BOLILE 
ȘTIULETELUI

MATURITATE RELATIVĂ 118

� Este recomandat pentru fermele din sudul României

� Pretabil în tehnologiile intensive, irigate

� Se poate recolta și întârziat fără pierderi de producție

INTERVAL FAO >550

DKC6897 este noul 

produs din portofoliul 

DEKALB dedicat fermierilor 

profesioniști din sudul 

țării, cu sisteme de 

irigatii, care își doresc un 

hibrid cu perioadă lungă 

de vegetație pentru o 

performanță maximă de 

producție.

Maturitatea relativă (RM) este dată de numărul de zile cu temperaturi biologic active, 

de la răsărit până la maturitatea fiziologică (apariţia punctului negru).

ul 

iul 

erilor 

dul 

e 

c un 

ngă 

u o 

ă de 

DKC6897

PACHET AGRONOMIC FOARTE 
BUN (RĂDĂCINĂ ȘI TULPINĂ 
PUTERNICE)
Rădăcina și tulpina puternice oferă stabilitate plantei 

atât pe parcursul vegetaţiei cât și la finalul ciclului de 

viaţă, înainte de recoltare. Prin cultivarea de hibrizi cu 

rădăcini și tulpini puternice, se micșorează riscul căderii 

culturii în vegetaţie în urma unor vânturi puternice și 

implicit se reduc pierderile de producţie. De asemenea, 

acești hibrizi se pot recolta întârziat, având un risc mic 

pentru cădere.

POTENŢIAL DE PRODUCŢIE 
RIDICAT
Atingeți pragul de productivitate maxim, folosind noua 

generație de hibrizi de porumb  DEKALB,  care au un 

grad crescut de adaptabilitate și toleranță la condiţiile 

de mediu, oferind o rentabilitate mai mare la hectar faţă 

de hibrizii din același segment de piaţă.

ACCELERON® SEED APPLIED 
SOLUTION
Oferă combinații exclusive de tratament, care îmbină 

produsele biologice cu cele de protecție a culturilor. 

Aceste soluții integrate protejează culturile împotriva 

bolilor de la începutul vegetației, îmbunătățind postura, 

uniformitatea și vigoarea plantelor în stadiile timpurii, 

contribuind astfel la obținerea unor producții mai mari 

cu aproximativ 200 kg/ha față de variantele standard 

de tratament (la o producție medie a variantei standard 

de 10,000 kg/ha).

ÎNFLORIRE TIMPURIE
Înflorește mai rapid decât media grupei de maturitate. 

Poate evita arșița din momentul polenizării. Prin 

cultivarea de hibrizi cu înflorire timpurie alături de alți 

hibrizi ce înfloresc mai întârziat, se gestionează riscul de 

de pierderi cauzate de stres la înflorire.
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Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi reprezentanţii BAYER®: 

www.dekalb.ro/contactati-ne/reprezentanti-locali 

Optimizează densitatea la semănat, în funcție de condițiile din fermă, folosind calculatorul Dekalb. Accesați 

dekalb.ro/calculator #diferențaDEKALB

DENSITATEA RECOMANDATĂ ÎN FUNCŢIE DE 
MEDIUL DE PRODUCŢIE*

boabe germinabile/ha 

RIDICAT SCĂZUTMIJLOCIU

80.000

Maximizează profitul din fermă, alegând densitatea corectă a mediului de producţie!

* Mediul de producţie reprezintă totalitatea factorilor, de orice natură, ce se regăsesc într-o fermă și care limitează 
potențialul de producţie al hibrizilor de porumb cultivați. 

REZULTATE DE PRODUCȚIE 2020

DKC6897
TARDIV

Legendă
* densitatea la semănat ; boabe germinabile/ha

** tone la hectar 

*

cultivarea în mediul mijlociu
Nu recomandăm

cultivarea în mediul scăzut
Nu recomandăm

*
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CARACTERISTICI

RECOMANDĂRI

BENEFICII

DENTAT

MEDIE

FOARTE BUNĂ

FOARTE BUNĂ

EXCELENTĂ

BUNĂ

MEDIE

FOARTE BUNĂ

TIPUL BOBULUI

ÎNFLORIRE

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

TOLERANŢĂ LA SECETĂ 
ȘI ARȘIŢĂ

ADAPTABILITATE LA 
CONDIŢIILE DE MEDIU

VITEZA DE PIERDERE 
A APEI DIN BOABE

TOLERANŢĂ LA FRÂNGERE

CALITATEA FITOSANITARĂ 
A BOABELOR

MATURITATE RELATIVĂ 105

� Un hibrid complet pentru siloz, atât din punct de  

vedere cantitativ, cât și calitativ. 

� Destinat oricărui tip de fermier cultivator de siloz. 

� Răspunde bine în orice condiții climatice sau de 

tehnologie, dovedind adaptabilitate și stabilitate. 

CALITATE FITOSANITARĂ 
A BOABELOR
Toleranță excepțională la Helmintosporium

(pătarea și uscarea frunzelor de porumb).

PACHET AGRONOMIC FOARTE 
BUN
Hibrid cu biomasa mare. Raport optim, masă 

foliară/știulete. 

VIGOARE LA RĂSĂRIRE
Hibrid pretabil la semănatul timpuriu.

INTERVAL FAO 450-490

DKC5542
TARDIV

62



Poziționarea hibrizilor în fermă

Mediu de cultură
Hibrid Scăzut: < 8 t Mijlociu: 8-12 t Ridicat: > 12 t
DKC3811 —

DKC3969

DKC3939 —

DKC4098

DKC4109

DKC4351

DKC4391

DKC4416

DKC 4541

DKC 4590 —

DKC4608

DKC4611

DKC4670

DKC4709

DKC4712

DKC4897 —

DKC4908

DKC4943

DKC5092
DKC5016

DKC 5031 —

DKC5068

DKC5075 —

DKC5182 —

DKC5404 —

DKC5542

DKC5709 —

DKC5810

DKC5812 — —

DKC5830
DKC6897 — —

Mediu scăzut de producţie: parcele în care se obțin, an de an, producţii de porumb care nu depășesc 8 t/ha.

Nivelul mediu al producţiilor:  parcele în care de obicei se obţin producţii de porumb între 8 și 12 t/ha; parcele ale căror soluri sunt 

bine structurate, fertile; în zone mai mult sau mai puţin impactate cu arșiţă și secetă; în ferme unde se aplică tehnologii medii spre 

avansate; cu parcuri de utilaje moderne și în care utilizarea produselor de uz fitosanitar se face eficient și la momentele optime etc.

Mediul ridicat al producţiilor: parcele în care de obicei se obţin producţii de porumb de peste 12 t/ha, cu soluri de textură medie 

bine structurate, fertile; cu puţine restricţii din punct de vedere climatic sau tehnologic. Terenurile irigate intră în această categorie.

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU

NOU
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Potențialul genetic al hibrizilor de porumb este ridicat. Conform datelor știin țifice, acesta poate 
depăși 30  t/ha, iar în cazul condițiilor din România, se apro pie de 20 t/ha în irigat și 15 t/ha în 
neirigat. Din păcate, exis tă o serie de factori limitativi în privința atingerii acestui potențial de 
producție, cum ar fi regimul de precipitații, tipul de sol, dăunătorii, buruie nile etc. Nu trebuie, însă, 
să uităm că sunt anu mite elemente, care țin de tehnologia utilizată, prin care putem să depă șim 
provocările impuse de natură, urmă rind proteja rea elementelor de produc ție, și anume: numărul 
de plante/ha, numărul de știuleți/plantă, numărul de rânduri de boabe/știulete, numărul de boabe/
rând și MMB-ul. Toate aceste elemente sunt critice în atingerea producțiilor dorite și pot fi influ-
ențate în sens pozitiv pe parcursul perioadei de vegetație prin tehnologia de cultură aplicată în 
fazele critice de dezvoltare ale culturii de porumb.

Combaterea buruienilor

Codul BBCH

Equip: buruieni mono- și dicotile anuale, costrei și pir
Laudis OD 66: buruieni dicotile și monocotile anuale

Capreno 547 SC: buruieni dicotile și monocotile anuale

Adengo 465 SC: postemergent timpuriu

Merlin Flexx: postemergent

Preem

Combaterea bolilor

Prosaro 250 EC
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Adengo 465 SC: preemergent

Merlin Flexx: preemergent

Datele de mai sus au caracter general. Înaintea utilizării produselor, citiți cu atenție recomandările 
cuprinse în acest catalog și în eticheta produsului.

Intervalul recomandat de utilizare a produsului

Postem

Propulse 250 SE
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Adengo® 465 SC
Erbicid preemergent și postemergent timpuriu pentru combaterea buruienilor 
dicotiledonate și monocotiledonate anuale din cultura porumbului

Mod de acţiune
Adengo combină două substanţe active erbicide p  u   ter    n i   ce și cea mai nouă tehnologie safener, care mă  reș te selectivitatea 

produsului. Tehnologia unică de control sin   cronizat al buruienilor constă în capacitatea de reactivare, care îi permite 
să fie din nou activ în timpul primelor ploi ce urmează după o perioadă fără precipitaţii, controlând astfel buruienile 
ce pot răsări în această perioadă. Adengo este preluat radicular și foliar și are o puternică activitate sistemică în plantă. 

Buruienile sunt distruse chiar după răsă rire. Primul semn al eficacităţii constă în albirea plantulei, urmată la scurt timp de 

distrugerea ei completă.

Cultură Organism ţintă Doză

Porumb Buruieni dicotiledonate și 

monocotiledonate anuale

0,35-0,4 L/ha preemergent 

0,3-0,35 L/ha postemergent timpuriu

Mod de utilizare
Preemergent: 0,35-0,4 L/ha. Doza de 0,35 L/ha se utilizează pe soluri cu conţinut de humus până la 2,5%, iar doza de 

0,4 L/ha pe soluri cu conţinut în humus de 2,5-3,5% și infestare puternică cu buruieni.

Postemergent timpuriu: doza de 0,3 L/ha se utilizează pe soluri cu conţinut redus în humus și infes tare slabă, iar doza de 

0,35 L/ha pe soluri cu conţinut de humus de 2,5-3,5% și infestare puternică cu buruieni. Tratamentul se aplică până cel 

târziu în faza de 3 frunze ale porumbului și buruieni în faza incipientă de creștere (2-3 frunze). Adengo permite menţinerea 

solului curat în prima parte a perioadei de vegetație sau până la prima eventuală lucrare mecanică, fiind reactivat după 

fiecare ploaie de min. 10 mm. În condiții de secetă foarte puternică, eficacitatea produsului pe graminee anuale și câteva 

dicotile (ex. Xanthium) este mai scăzută. La dozele recomandate corespunzător conţinutului de humus din sol, Adengo 

are o bună selectivitate pentru hibrizii cultivaţi în prezent în România. Pentru loturile de hibridare este necesar avizul 

furnizorului de sămânţă. În cazul infestării foarte puternice cu graminee, în soluri cu conţinut de humus peste 3,5%, Adengo 

poate fi utilizat în asociere cu alte erbicide. Pentru obţinerea eficienţei maxime la aplicarea preemergentă, se recomandă 

aplicarea ime diat după semănat, pentru a valorifica umiditatea existentă în stratul superficial de sol. Datorită mobilităţii și 

reactivării erbicidului, nu este necesară încorporarea sa. Cerealele și rapiţa de toamnă pot fi semănate după 4 luni de la 

aplicarea lui Adengo, după o arătură normală. Volumul de soluție recomandat: 200-400 L/ha.

Principalele buruieni dicotiledonate combătute: Amaranthus spp. (știr), Ambrosia spp. (iarba pâr loa gelor), Anthemis 

arvensis (romaniţa de câmp), Atriplex patula (loboda), Capsella bursa-pastoris (trai sta ciobanului), Chenopodium album

(spanac sălbatic), Cirsium arvense (pălămida din sămânţă), Datura stramonium (ciumăfaie), Galinsoga parviflora (busuioc 

sălbatic), Galium aparine (turiţa), Lamium purpureum (sugel puturos), Matricaria spp. (mușeţel), Plantago major (pătlagina 

mare), Polygonum spp. (ardeiul broaștei), Portulaca oleracea (grașiţă), Sisymbrium officinale (brâncuţă), Solanum nigrum

(zârnă), Stellaria media (rocoina), Thlaspi arvense (punguliţa). La aplicare postemergentă combate și buruienile răsărite de 

Helianthus annuus (samulastra de floarea-soarelui) și Xanthium (cornuți).

Principalele buruieni monocotiledonate combătute: Avena fatua (odos), Digitaria sanguinalis (meișor), Echinochloa 

crus-galli (iarba bărboasă), Panicum miliaceum (mei), Setaria spp. (mohor), Sorghum halepense (costrei din sămânţă).
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Capreno® 547 SC
Erbicid pentru combaterea în postemergenţă a unui spectru larg de buruieni 
dicotiledonate și monocotiledonate anuale
în cultura de porumb

Mod de acţiune
Capreno 547 SC combate un spectru larg de buruieni din cultura de porumb. Tembotrione, aparținând noii clase chimice 
triketone, este absorbit rapid în plantă, la maximum o oră de la apli   care. Prezintă acţiune dublu sistemi că, fiind distribuit 
ascendent și descendent în toate or ga nele plantei până la punctele de creștere la circa 6 ore de la tratament. Tiencarbazon-
metil conduce la încetarea imediată a creșterii și la daune progresive până când se realizează controlul total al buruienilor 
sensibile. El permite controlul complementar al unor buruieni cum sunt speciile de Polygonum, precum și întărirea acţiunii 
erbicidului asupra gramineelor. Datorită faptului că tiencarbazon-metil acționează și la nivelul solului, fiind preluat prin 
sistemul radicular, Capreno are efect și asupra buruienilor graminee și dicotile ce vor răsări în următoarea periodă de timp 
după tratament. Safener-ul are rolul de a asigura cea mai bună toleranță a plantelor de porumb față de erbicid.

Cultură Organism ţintă Doză

Porumb Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate anuale 0,22-0,29 L/ha

+ adjuvant (Mero 2 L/ha)

Mod de utilizare
Capreno se aplică în postemergenţă, de la stadiul de 2 frunze până în stadiul de 6 frunze al cul  turii de porumb (BBCH 12-16), 
pentru controlul buruienilor dicotile și monocotile anuale. Do  za utilizată este adaptată în funcţie de gradul de îmburuienare, 
spectrul de infestare cu bu   ru  ieni și stadiul de dezvoltare al buruienilor. Capreno se va aplica întotdeauna împreună cu 
adjuvantul specific Mero (doza 2 L/ha). Momentul optim de aplicare în relaţie cu     dez     vol tarea buruienilor este în faza de 2-4 
frunze pentru buruienile dicotile anuale și până la faza de începutul înfrăţitului pen tru buruienile monocotile anuale. Volum 
de soluţie: 200-400 L/ha. Grâul și rapiţa de toamnă pot fi semănate după 5 luni de la aplicarea lui Capreno, după o arătură 
la adâncimea de 20 cm. Nu se seamănă orz de toamnă după cultura de porumb tratată cu erbicidul Capreno.

Principalele buruieni combătute
Buruieni dicotiledonate: Abutilon theophrasti (teișor), Amaranthus spp. (știr), Ambrosia artemisiifolia (iarba pârloagelor), 
Anagallis arvensis (scânteiuța), Anthemis arvensis (mușețe lul câinelui), Capsella bursa-pastoris (traista ciobanului), 
Chenopodium spp. (spanac sălba tic), Centaurea cyanus (albăstrea), Cirsium arvense* (pălămidă), Convolvulus arvensis*
(volbu  ră), Datura stramonium (ciumăfaie), Galinsoga parviflora (busuioc sălbatic), Hibiscus trionum (zămoșiţa), Lamium spp. 
(urzica moartă), Matricaria spp. (mușeţel), Polygonum lapathafolium (iarba roșie), Polygonum convolvulus (hrișca urcătoare), 
Polygonum persicaria (ardeiul broaștei), Sinapis arvensis (muștar sălbatic), Solanum nigrum (zârna), Stellaria media
(rocoină), Thlaspi arvense (punguliţă), Xanthium spp. (cornuţi).
Buruieni monocotiledonate: Digitaria spp (meișor), Echinochloa crus-galli (iarba bărboasă), Setaria spp. (mohor), Panicum 
miliaceum (mei), Poa annua (firuță), Sorghum halepense (costrei din sămânță).

* Buruieni combătute atunci când nu se află într-o fază avansată de dezvoltare și condițiile climatice sunt favorabile.
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Equip®

Erbicid pentru combaterea în postemer genţă a buruienilor monocotiledonate anuale 
și perene și dicotiledonate anuale din culturile de porumb

Mod de acţiune
Equip prezintă sistemicitate completă, fiind preluat rapid de buruieni în 2 ore de la tratament. Precipitaţiile ulterioare nu 
afectează eficacitatea. Equip conduce la stoparea creșterii buruienii după 1-3 zile, îngălbenirea sau înroșirea frunzelor 
după 4-10 zile și necrozarea progresivă a lăstarilor după 7-20 zile. Formularea OD mărește aderenţa pe frunze și 
capacitatea de penetrare în plantă.

Cultură Organism ţintă Doză

Porumb Buruieni monocotile și dicotile anuale 1,5 L/ha

Costrei din rizomi 2 L/ha

Pir și infestări mari cu costrei din rizomi 2,5 L/ha

Mod de utilizare: Equip se aplică postemergent. Pentru combaterea buruienilor anuale, tratamentul se efectuează 
când plantele de porumb au 4-6 frunze și buruienile 2-4 frunze. Pentru combaterea costreiului din rizomi, tratamentul 
se efectuează când plantele de porumb au 6-8 frunze, iar costreiul 15-20 cm înălţime. Pentru combaterea pirului, 
tratamentul se efectuează când pirul are până la 10 cm înalţime, iar infestarea este moderată. Equip are o bună 
selectivitate faţă de hibrizii de porumb. În condiţii de stres al culturii (temperaturi peste 30oC, îngheţ, inundaţii), în prima 
săptămână după tratament, porumbul poate prezenta anumite simptome tranzitorii la nivelul frunzelor (încetinirea 
creșterii, ușoară decolorare), care dispar însă rapid și nu influenţează dezvoltarea ulterioară a culturii și nivelul recoltei. 
Culturile de porumb și soia pot fi semănate pe terenurile unde s-a aplicat recent Equip. În principiu, orice cultură poate 
fi semănată în deplină siguranţă după trei luni de la aplicarea erbicidului. A se agita bine flaconul înainte de utilizare.

Spectru de combatere
Buruieni monocotile: Agropyron repens (pir târâtor), Alopecurus myosuroides (coada vulpii), Apera spica-venti (iarba 
vântului), Avena fatua (odos), Echinochloa crus-galli (iarba bărboasă), Lolium multiflorum (raigras anual), Panicum spp. 
(mei), Poa annua (firuţă), Setaria spp. (mohor), Sorghum halepense (costrei din rizomi și seminţe), samulastra de grâu și orz.
Buruieni dicotile: Abutilon theophrasti (teișor), Amaranthus retroflexus (știr), Ambrosia artemisiifolia (iarba pârloagelor), 
Anagallis arvensis (scânteiuţă), Capsella bursa-pastoris (traista ciobanului), Datura stramonium (ciumăfaie), Galinsoga 
parviflora (busuioc sălbatic), Lamium purpureum (sugel puturos), Mercurialis annua (trepădătoare), Raphanus 
raphanistrum (ridiche sălbatică), Rumex crispus (dragavei), Sinapis arvensis (muștar sălbatic), Solanum nigrum (zârnă), 
Stellaria media (rocoină), Thlaspi arvense (punguliţă), Urtica urens (urzica mică), Viola arvensis (viorele de ogor), 
samulastra de rapiţă și lucernă.
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Laudis® OD 66
Erbicid postemergent pentru combaterea unui spectru larg de buruieni dicotiledonate și 
monocotiledonate anuale din culturile de porumb

Mod de acţiune
Laudis este un erbicid de tip foliar ce conţine substanţa activă tembotrione dintr-o nouă grupă chimică. Absorbţia 

în plantă este rapidă, la maxim o oră de la aplicare. Prezintă dublă acţiune sistemică, fiind distribuit ascendent și 

descendent în toate organele până la punctele de creștere. Simptomul specific de albire a ţesuturilor este vizibil la 

3-5 zile după aplicare, urmat de necrozarea buruienilor în circa 2 săptămâni după erbicidare. Formularea OD mărește 

aderenţa și capacitatea de pătrundere în plantă.

Cultură Organism ţintă Doză

Porumb Buruieni dicotiledonate și monocotiledonate anuale 2-2,25 L/ha

Mod de utilizare
Laudis se aplică în postemergenţă pentru controlul buruienilor dicotile și monocotile anuale, începând din stadiul de 4 

frunze până în stadiul de 7 frunze al culturii de porumb (BBCH 14-17). Doza de aplicare este de 2-2,25 L/ha, în funcţie de 

gradul și spectrul de infestare cu buruieni. Momentul optim de aplicare în relaţie cu dezvoltarea buruienilor este atunci 

când dicotiledonatele sunt în faza de 2-4 frunze, iar monocotiledonatele anuale până la începutul înfrăţitului. Volumul 

de soluţie recomandat: 200-400 L/ha.

Spectru de combatere
Cirsium arvense (pălămida) este controlată dacă se află în stadiu de vegetaţie foarte mic și nu este buruiană 

predominantă în sola respectivă.

Principalele buruieni dicotiledonate combătute: Abutilon theophrasti (teișor), Amaranthus retroflexus (știr), Ambrosia 

artemisiifolia (iarba pârloagelor), Atriplex patula (lobodă), Capsella bursa-pastoris (traista ciobanului), Chenopodium album 

(spanac sălbatic), Chenopodium hybridum (talpa gâștei), Centaurea cyanus (albăstriţă), Datura stramonium (ciumăfaie), Galeopsis 

tetrahit (lungurică), Galinsoga parviflora (busuioc sălbatic), Hibiscus trionum (zămoșiţă), Lamium purpureum (sugel puturos), 

Matricaria spp. (mușeţel), Polygonum aviculare (troscot), Polygonum lapathifolium (iarbă roșie), Polygonum persicaria (ardeiul 

broaștei), Raphanus raphanistrum (ridiche sălbatică), Sinapis arvensis (muștar sălbatic), Solanum nigrum (zârnă), Stellaria media 

(rocoină), Thlaspi arvense (punguliţă), Xanthium strumarium (cornuţi).

Principalele buruieni monocotiledonate combătute: Digitaria sanguinalis (meișor), Echinochloa crus-galli (iarbă 

bărboasă), Eryochloa villosa, Panicum miliaceum (mei), Setaria faberi (mohor), Setaria viridis (mohor), Sorghum 

halepense (costrei) din sămânţă.
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Merlin® Flexx
Erbicid pentru combaterea buruienilor dicotiledonate și monocotiledonate anuale din 
cultura porumbului cu utilizare preemergentă și postemergentă timpurie

Mod de acţiune
Merlin Flexx este un erbicid sistemic cu absorbţie prin rădăcini și frunze și translocare rapidă în plantă. Prezintă un efect de 
albire a plantulelor în cursul ger mi  naţiei și a buruienilor deja răsărite. Tehnologia unică de control sin   cronizat al buruienilor 
con   stă în capacitatea de reactivare, care îi permite să fie din nou activ în timpul primelor ploi ce urmează după o perioadă 
fără precipitaţii, controlând astfel buruienile ce pot răsări în această perioadă. Efectul se menţine pe o perioadă de 6-8 
săptămâni. Merlin Flexx este fixat de coloizii solului și este mo bil în stratul superficial al acestuia. Nu are acţiune peliculară, nu 
este volatil și nu este degradat ușor prin acţiunea razelor solare. Tehnologia safener face ca Merlin Flexx să poată fi aplicat pe 
orice tip de sol și totodată îl face compatibil cu hibrizii de porumb cultivaţi în prezent, la utilizare atât în preemergenţă, cât și în 
postemergenţă precoce. Safenerul îmbunătăţește esenţial capacitatea plantei de cultură de a rezista la acţiunea erbicidului. 
Suplimentar, safenerul ciprosulfamide utilizat în cultura de porumb a dovedit că poate îmbunătăţi creșterea și dezvoltarea 
rădăcinilor, vigoarea culturii și starea ei fitosanitară.

Cultură Organism ţintă Doză

Porumb Buruieni dicotiledonate și 

monocotiledonate anuale

0,3-0,42 L/ha preemergent

0,42 L/ha postemergent timpuriu

Mod de utilizare
Merlin Flexx se utilizează preemergent fără încorporare în doza de 0,42 L/ha (0,3 L/ha asociat cu alte erbicide) sau 
postemergent timpuriu în doza de 0,42 L/ha până la faza de 2-3 frunze ale culturii și 2-3 frunze ale buruienilor. Se efectuează 
o singură erbicidare primăvara (doza maximă de isoxaflutol este de 100 g/ha/tratament/sezon). Merlin Flexx se poate utiliza 
atât pentru porumbul boabe, cât și pentru porumbul siloz. La dozele recomandate, are o bună selectivitate pentru hibrizii 
de porumb cultivaţi în prezent. Pentru loturile de hibridare este necesar avizul furnizorului de sămânţă. Solul trebuie să fie 
bine pregătit, fără bulgări, pentru un bun contact al soluţiei de erbicidat cu solul. În vederea eficacităţii maxime la erbicidarea 
preemergentă, se recomandă aplicarea produsului imediat după semănat pentru a valorifica umiditatea existentă în stratul 
superficial al solului. Încorporarea în sol nu este necesară. Merlin Flexx nu creează probleme de remanenţă în rotaţia 
culturilor, deoarece se descompune în totalitate pe parcursul perioadei de vegetaţie a porumbului. Dacă, din diferite motive, 
trebuie întoarsă cultura, terenul se ară superficial și se poate semăna doar porumb. Cerealele și rapiţa de toamnă pot fi 
semănate după 4 luni de la aplicarea produsului, după o arătură normală. Volumul de soluție recomandat: 200-400 L/ha.

Principalele buruieni combătute
Buruieni dicotiledonate: Abutilon theophrasti (teișor), Amaranthus retroflexus (știr), Ambrosia artemisii folia (iarba pârloagelor), 
Capsella bursa-pastoris (traista ciobanului), Chenopodium album (spanac sălbatic), Euphorbia heterophylla, Galinsoga 
parviflora (busuioc sălbatic), Lamium spp. (sugel), Matricaria chamomilla (mușeţel), Polygonum persicaria (ardeiul broaștei), 
Portulaca oleracea (iarba grasă), Sinapis arvensis (muștar sălbatic), Solanum nigrum (zârnă), Stellaria media (rocoină), 
Thlaspi arvense (punguliţă), Veronica persica (ventrilică), Xanthium strumarium (cornuţi; buruiana la 2-4 frunze, aplicare 
postemergentă).
Buruieni monocotiledonate: Digitaria sanguinalis (meișor), Echinochloa crus-galli (iarba bărboasă), Setaria viridis 
(mohor), Sorghum halepense (costrei din sămânţă).
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Prosaro® 250 EC
Fungicid pentru combaterea bolilor foliare la grâu și orz și a fuzariozei la grâu 
și porumb

Mod de acţiune
Prosaro 250 EC are acţiune sistemică în plante. La scurt timp după aplicare, el pătrunde în ţesuturile plantelor și este 

distribuit spre vârful limbului foliar. Protioconazol este o nouă moleculă din clasa triazolintione, cu o excepţională 

acţiune preventivă, curativă și eradicativă asupra unei game largi de patogeni. Ea are totodată efecte stimulatoare 

asupra creșterii plantelor. Prin performanţele superioare reflectate în calitatea recoltei, protioconazol reprezintă un nou 

standard în combaterea bolilor foliare și mai ales a fuzariozei spicelor.

Cultură Organism ţintă Doză

Grâu Făinare (Erysiphe graminis)

Septorioza (Septoria spp.)

Rugini (Puccinia spp.)

Sfâșierea frunzelor (Helminthosporium spp.)

0,75 L/ha

Fuzarioza (Fusarium spp.) 0,9 L/ha

Orz Făinare (Erysiphe graminis)

Arsura brună (Rhynchosporium secalis)

Pătarea reticulară (Pyrenophora teres)

Sfâșierea frunzelor (Helminthosporium sativum)

0,75 L/ha

Porumb Fuzarioza (Fusarium spp.) 1 L/ha

Mod de utilizare
Grâu: se utilizează la doza de 0,75 L/ha pentru combaterea bolilor care formează complexul de boli foliare. Se utilizează 

pentru 1-2 tratamente în vegetaţie, efectuate în intervalul cuprins între începutul împăierii și începutul înfloririi. Volumul 

de soluţie necesar este de 200-400 L/ha. Pentru combaterea fuzariozei spicelor se utilizează la doza de 0,9 L/ha, 

efectuându-se un tratament în intervalul cuprins între începutul și sfârșitul înfloritului (BBCH 61-69).

Orz: se utilizează la doza de 0,75 L/ha pentru combaterea bolilor ce formează complexul de boli foliare. Se recomandă 

pentru 1-2 tratamente efectuate în intervalul cuprins între începutul împăierii și începutul înfloririi. Volum de soluţie: 

200-400 L/ha.

Porumb: 1L/ha pentru combaterea fuzariozei. Se recomandă aplicarea tratamentului preventiv în intervalul cuprins între 

apariția mătăsii la capătul știuletelui și înainte de uscarea completă a mătăsii. Volumul de soluție: 300-600 L/ha.
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Propulse® 250 SE
Fungicid pentru combaterea bolilor la rapiță, porumb și floarea soarelui

Mod de acțiune
Propulse 250 SE conține noua substanță activă fluopiram, cu proprietăți sistemice și translaminare, aparținând unei clase 

chimice noi, inhibitori SDH. Prin noul mod de acțiune, produsul intervenind la un alt nivel decât al celorlalte produse 

utilizate în prezent, s-a obținut o eficacitate superioară, un spectru larg de control și proprietatea de a preveni apariția 

rezistenței ciupercilor patogene la acțiunea fungicidului. Alături de fluopiram, formularea cuprinde și substanța activă deja 

consacrată protioconazol, recunoscută ca cel mai activ triazol de pe piață. Propulse 250 SE oferă astfel un spectru foarte 

larg de activitate cu acțiune sistemică asupra unui număr foarte mare de ciuperci parazite, acționând atât preventiv, cât și 

curativ și uneori eradicativ.

Cultură Organism țintă Doză

Rapiță Putregai alb (Sclerotinia sclerotiorum)

Pătare brună (Alternaria brassicae)

1 l/ha

Porumb Helmintosporioza (Helminthosporium turcicum) 0,8 - 1 l/ha

Floarea soarelui Înnegrirea tulpinilor de floarea soarelui (Phoma macdonaldii), 

pătarea brună (Alternaria brassicae),

frângerea tulpinilor (Phomopsis helianthi), putregaiul alb 

(Sclerotinia sclerotiorum),  putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea)

0,8 - 1 l/ha

Mod de utilizare
Rapiță: Propulse 250 SE se aplică în vegetație din momentul apariției bobocilor florali încă nedeschiși până la sfârșitul 

înfloritului/scuturarea petalelor. Aplicarea se recomandă să se facă preventiv, înainte de apariția primelor simptome de boală. 

Momentul optim de aplicare este cel de înflorire deplină, adică atunci când 50% din florile de pe racemul principal sunt 

deschise, iar petalele primelor flori înflorite încep să cadă.  Perioada de absorbție în plantă este de jumătate de oră până la 

o oră de la aplicare, după care eventualele ploi survenite nu îi afectează eficacitatea. Se recomandă un tratament pe sezon, 

cantitatea de soluție fiind de 200-400 l/ha. Propulse este compatibil cu insecticidele destinate acestei perioade de vegetație. 

În cazul utilizării produsului în combinație cu alte produse de protecție a plantelor sau îngrășăminte foliare, se recomandă în 

prealabil efectuarea unui test de compatibilitate fizico-chimică și a unui microtest pe cultură. 

Porumb: doza recomandată este de 0,8 - 1 l/ha, în funcție de presiunea de infecție. Numărul maxim de tratamente/

an: 2 tratamente, minim 14 zile între tratamente. Intervalul de tratare: de la începutul alungirii tulpinii (BBCH 30) până la 

sfârșitul înfloritului (BBCH 69).

Floarea soarelui: doza de utilizare: 0,8 - 1 l/ha, în funcție de presiunea de infecție. Numărul maxim de tratamente/an: 2 

tratamente, la un interval de minim 14 zile între tratamente. Intervalul de tratare: de la fenofaza de 6 frunze (BBCH 16) 

până la sfârșitul înfloritului (BBCH 69).
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Căutați o platformă Agro-Digitală accesibilă și ușor de utilizat pentru a vă oferi 

informații bazate pe date pentru a vă maximiza profitabilitatea?

Transformați datele din câmp în informații valoroase cu Climate FieldView™.

DEKALB®: INTRODUCERE CLIMATE FIELDVIEW™

PLATFORMA AGRO-DIGITALĂ 
CARE VĂ OFERĂ PERSPECTIVE 
BAZATE PE DATE PENTRU 
MAXIMIZAREA PRODUCTIVITĂȚII.
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PRIORITIZAȚI EXAMINAREA 
CULTURILOR 
Hărțile cu indici de vegetație vă ajută să examinați 

permanent biomasa și oferă o cartografiere avan-

sată, pe bază de culori, pentru a evidenția detaliile

Identificați nevoia de irigare cu hărțile de 

utilizare a apei. Acestea sunt ușor de accesat 

și oferă informații utile privind pierderea apei 

prin evapotranspirație. Calculați cantitatea de 

apă pentru a iriga pe baza utilizării medie a apei 

de către cultură. 

EXAMINAȚI CULTURILE CU IMAGINI SATELITARE 

IDENTIFICAREA NEVOILOR DE IRIGARE

FieldView™ Prime oferă instrumente simple pentru luarea deciziilor în timp 

util. Utilizați imaginile satelitare pentru a vă vedea culturile cum nu le-ați 

văzut niciodată. Aflați ce se întâmplă dincolo de rândurile de capăt, cu 

imagini coerente, de înaltă calitate, care vă pot ajuta să identificați din timp 

bolile și sănătatea culturilor. Acordați prioritate examinării culturilor și luați 

măsuri pentru a vă proteja producția.

IDENTIFICAȚI PROBLEMELE 
DIN TIMP 
Monitorizați culturile mai eficient cu date privind 

procentul de biomasă al fiecărui câmp, pe tot 

parcursul perioadei de vegetație. Salvați regiuni 

cu imagini și notițe atunci când identificați 

posibile probleme. Imprimați și împărtășiți 

informațiile cu partenerii agronomi pentru 

a economisi timp prețios.
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CLIMATE FIELDVIEW™ POATE FACE MULTE 
PENTRU DUMNEAVOASTRĂ ÎN PERIOADA DE 
VEGETAȚIE, VĂ AJUTĂ SĂ COLECTAȚI, VIZUALIZAȚI 
ȘI ANALIZAȚI UȘOR DATELE DIN CÂMP.

SEZONUL DE PLANIFICARE 
Analizați datele de recoltat din anul precedent 

și creați, manual sau automat, prescripții cu 

rată variabilă de semănat

SEZONUL DE CREȘTERE 
Utilizați imaginile satelitare în perioada de 

vegetație, pentru a identifica problemele 

devreme și a economisi timp, cu ajutorul 

instrumentelor noastre de examinare. 

SEZONUL DE SEMĂNAT
Monitorizați progresul și colectați 

datele de semănat. 

SEZONUL DE RECOLTAT 
Analizați performanța hibrizilor și înțelegeți 

variabilitatea câmpurilor cu ajutorul 

hărților alăturate.

FieldView™ Plus vă oferă o integrare totală a datelor, vizualizare din cabină și 

unelte ușor de folosit pentru analiza datelor pentru a înțelege mai bine ce se 

întamplă în câmp.
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SOLUȚIE EXCLUSIVĂ DE PRESCRIERE 
AUTOMATĂ PENTRU HIBRIZII DEKALB®

FieldView™ Pro oferă soluții avansate pentru a vă maximiza rentabilitatea pe 

fiecare hectar. Măriți randamentul cu instrumente de prescriere automate. 

Prescrierea pentru semănat FieldView™ este o soluție unică în Europa, care utilizează datele istorice 

privind randamentul, bazate pe imagini satelitare sau pe propriile dvs. date, combinate cu rezultatele 

testelor din loturile tehnice DEKALB®. Prescrierile sunt adaptate în mod specific hibrizilor DEKALB®, 

și le puteți ajusta conform strategiei dvs. pentru porumb.

BENEFICIILE PRESCRIERILOR AUTOMATE PENTRU HIBRIZII DEKALB®

Densitate de semănat optimă bazată pe date științifice 

Durează mai puțin de șase minute, în medie, pentru a crea o prescripție 

Recomandări complet personalizabile 
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NU POȚI SĂ ANTICIPEZI
CHIAR TOTUL. DAR ACUM
POȚI SĂ PLANIFICI
CU PRECIZIE.

#diferențaDEKALB

CREȘTE-TI OPORTUNITĂȚILE FOLOSIND

SOLUȚIA DE CONSULTANȚĂ DIGITALĂ DE LA DEKALB®

Urmărește cultura dintr-o nouă perspectivă. Soluția noastră digitală
îți furnizează informația necesară pentru optimizarea producției
de porumb. Mai multe informații pe dekalb.ro

DEKALB® este o marcă înregistrată Bayer Group. 



CE ESTE 
AGRICULTURA 
DURABILĂ?
Orice activitate care reduce impactul agriculturii asupra mediului, 
permițând o utilizare mai eficientă a resurselor, de exemplu: sol, pământ, 
apă, mașini, produse pentru protecția plantelor, semințe, îngrășăminte și 
energie, protejând în același timp profitabilitatea agriculturii și asigurându-i 
acceptarea din partea societății

www.cropscience.bayer.ro

Alege soiuri de semințe rezistente sau tolerante la dăunători, precum și cu alte 

caracteristici sustenabile, de exemplu: umiditate scăzută a cerealelor în timpul 

recoltării sau toleranță crescută la temperaturi ridicate și secetă.

Respectă cu strictețe principiile 

gestionării integrate a dăunătorilor 

și utilizării în condiții de siguranță a 

produselor fitosanitare.

Asigură-te că pachetele de produse 

fitosanitare marcate cu pictograme 

speciale sunt returnate la sistemul de 

colectare a ambalajelor SCAPA.

Adaptează locul pentru spălarea 

pulverizatorului și folosește sistemul 

de îndepărtare a deșeurilor.

Păstrează substanțele într-un 

depozit închis cu cheie, fără acces 

neautorizat și fără animale.

Previno rezistența dăunătorilor la 

produsele fitosanitare.

Utilizează soluții digitale care 

să permită aplicarea cu precizie 

a îngrășămintelor, a produselor 

fitosanitare și a semințelor.

CUM POȚI IMPLEMENTA TU AGRICULTURA
DURABILĂ?



ZONA SUD
Răzvan Gherghe
DIRECTOR ZONAL
razvan.gherghe@bayer.com
Tel.: +40 731 791 096

Ionuț Gașpar (GR, TR)
ionut.gaspar@bayer.com
Tel.: +40 726 377 915

Traian Matei (TR)
traian.matei@bayer.com
Tel.: +40 749 048 152

Cătălina Drăcila (TR)
catalina.lupu@bayer.com
Tel.: +40 735 504 865

Ana Maria Balcă (CT)
ana.maria.balca@bayer.com
Tel.: +40 730 710 374

Andrei Zaharia (IL și CL)
andrei.zaharia@bayer.com
Tel.: +40 732 013 542

Adrian Tudorache (CL)
adrian.tudorache@bayer.com
Tel.: +40 735 504 862

Robert Chiriță (CL)
robert.chirita@bayer.com
Tel.: +40 722 185 607

Cătălin Florea (GR)
catalin.florea@bayer.com
Tel.: +40 730 712 979

George Popescu (IF, PH, București)
george.popescu@bayer.com
Tel.: +40 722 699 107

Sorin Mărmureanu 
Horticonect
sorin.marmureanu.ext@bayer.com
Tel.: +40 737 527 127

ZONA VEST
Daniel Grosz
DIRECTOR ZONAL
daniel.grosz@bayer.com
Tel.: +40 724 544 586 

Marin Maftei (AR, HD, TM)
marin.maftei@bayer.com
Tel.: +40 732 672 699

Dușan Belin (AR, TM)
dusan.belin@bayer.com
Tel.: +40 759 044 821

Daniel Cristea (BH)
daniel.cristea@bayer.com
Tel.: +40 733 684 057

Ionel Tilineac (AR)
ionel.tilineac@bayer.com
Tel.: +40 737 067 831

George Pandor (AR, TM)
george.pandor@bayer.com
Tel.: +40 731 042 049

Corina Răducan (AR, TM)
corina.raducan@bayer.com
Tel.: +40 733 932 838

Jozsef-Zsolt Veres (BH)
jozsef-zsolt.veres.ext@bayer.com
Tel.: +40 729 995 998

Alin-Sebastian Jivan (TM)
alin-sebastian.jivan@bayer.com
0751 044 515

Cosmin Dragoș
Sales support
cosmin.dragos.ext@bayer.com
Tel.: +40 749 024 635

Florin Borca 
Horticonect
florin.borca.ext@bayer.com
Tel.: +40 733 772 453

ZONA SUD-EST 
Frideric Salmen
DIRECTOR ZONAL
frideric.salmen@bayer.com
Tel.: +40 731 339 158

Nicu Năstase (BR, BZ)
nicu.nastase@bayer.com
Tel.: +40 722 677 364

Mihail Mihălceanu (TL)
mihail.mihalceanu@bayer.com
Tel.: +40 732 016 545

Veronica Chetrea (GL, VN)
veronica.chetrea@bayer.com
Tel.: +40 723 618 047

Daniela Tunaru (BZ)
daniela.tunaru@bayer.com
Tel.: +40 726 326 728

Ștefan Croitoru (BR, GL)
stefan.croitoru@bayer.com
Tel.: +40 741 920 894

Ana-Maria Națu (GL)
ana.dumitrache@bayer.com
Tel.: +40 727 324 518

Alin Radu (BR)
alin.radu@bayer.com
Tel.: +40 731 977 231

Gabriel Istrătoiu
Sales support
gabriel.istratoiu.ext@bayer.com
Tel.: +40 749 037 4565

Echipa de vânzări Bayer
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Transilvania
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Echipa de vânzări Bayer

ZONA SUD-VEST
Nicolae Gheorghiu
DIRECTOR ZONAL
nicolae.gheorghiu@bayer.com
Tel.: +40 726 123 320

Marian Pârvan (DJ)
marian.pirvan@bayer.com
Tel.: +40 732 018 944

Laurențiu Băloniu (OT)
laurentiu.baloniu1@bayer.com
Tel.: +40 725 827 717

Dănuț Știrbu (AG, OT)
danut.stirbu@bayer.com
Tel.: +40 737 837 760

Gabi Buță (DJ, MH)
gabriel.buta@bayer.com
Tel.: +40 731 042 048

Hermina Fota (DJ)
fota.hermina@bayer.com
Tel.: +40 731 494 231

Dan Stroe (AG, DB)
dan-mihai.stroe@bayer.com
Tel.: +40 723 801 427

ZONA TRANSILVANIA
DIRECTOR ZONAL

Marius Ilie Vâjdea (AB)
ilie.vajdea@bayer.com
Tel.: +40 733 109 528

Ivan Vitos (CV, HR)
ivan.vitos@bayer.com
Tel.: +40 732 017 722

Ciprian Checicheș (MM, SJ, SM)
ciprian.checiches.ext@bayer.com
Tel.: +40 733 501 185

Remus Negru (SM)
remus.negru@bayer.com
Tel.: +40 726 266 784

Claudiu Șerban (BV, SB)
claudiu-petronius.serban@bayer.com
Tel.: +40 735 504 860

Lucian Socaciu (MS)
lucian-gabriel.socaciu@bayer.com
Tel.: +40 731 036 391

Vasile Florea
Sales support
vasile.florea.ext@bayer.com
Tel.: +40 749 015 668

Pop Sergiu Rudolf
Horticonect
sergiu.pop.ext@bayer.com
Tel.: +40 732 673 021

ZONA MOLDOVA
Marian Voicu
DIRECTOR ZONAL
marian.voicu@bayer.com
Tel.: +40 731 465 893

Dorin Vîrnă (BT, IS, SV)
dorin.virna@bayer.com
Tel.: +40 725 167 442

Alin Rotaru (BC, VS)
alin.rotaru@bayer.com
Tel.: +40 749 013 990

Georgiana Burlacu (VS)
georgiana-andreea.burlacu@bayer.com
Tel.: +40 731 042 035

Marius Mancea (BT, IS, SV)
marius.mancea@bayer.com
Tel.: +40 727 734 766

Silviu Vlaicu (NT, BC)
silviu.vlaicu@bayer.com
Tel.: +40 749 032 614

Cristina Ditot
Horticonect
cristina.ditot.ext@bayer.com
Tel.: +40 733 772 509

KEY ACCOUNT
Gabriel Moiceanu
gabriel.moiceanu@bayer.com
Tel: +40 731 242 504

Dorin Jurca
dorin.jurca@bayer.com
Tel: +40 724 011 982

Ioan Coste
MANAGER CULTURĂ DE PORUMB
ioan.coste@bayer.com
Tel.: +40 726 352 362
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#diferențaDEKALB

MAI MULT
DECÂT PRODUSE.

CREȘTE-ȚI PROFITABILITATEA CU SOLUȚIILE BAYER

Combină avantajele produselor BAYER.
Folosite împreună vei beneficia de un plus de producție și profitabilitate.
Mai multe informații pe dekalb.ro

DEKALB® este o marcă înregistrată Bayer Group. 


