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Cuvânt înainte
Cu o experiență de peste 10 ani pe piața românească, Biocrop comercializează pe întreg teritoriul României 
o gamă diversă de soiuri și hibrizi premium, oferind exclusivități și varietate genetică astfel încât să răspundem 
foarte bine la provocările pieței. 

Obiectivul principal al Biocrop este de a oferi produse pentru recolte excepționale pe piața românească. Fie că vorbim 
de porumb, floarea soarelui, rapiță, triticale, grâu, orz sau lucernă, semințele pe care le comercializăm au fost testate și 
selecționate cu atenție, astfel încât să fie perfect adaptate condițiilor agricole și climatice din România. 

Prin prezenta broșură dorim să facem cunoscute experiențele și rezultatele partenerilor noștri în campania de 
recoltat în vara anului 2016. Credem că alături de rezultatele promițătoare din testările de specialitate sunt foarte 
importante rezultatele obținute în condiţiile variate de cultură din fermele româneşti. În același timp, este important 
să facem cunoscute tehnologiile diferite care pun în valoare potenţialul genetic excepțional al soiurilor de grâu 
intensive ori al hibriziilor de rapiţă distribuiţi de noi.

Mulțumim colaboratorilor care au încredere de 10 ani în produsele din portofoliul nostru şi prin experienţele acestora 
dorim să încurajăm şi alţi cultivatori să cunoască şi să încerce în condiţiile proprii pedoclimatice şi tehnologice 
comportamentul produselor Biocrop. Suntem convinși că puteţi regăsi în oferta noastră un soi aşa cum îl doriţi: talie 
mare ori mică, înflorire de la semi-timpurie până la semi-tardivă, capabil să reflecte în producţie o tehnologie intensivă, 
stabil indiferent de provocările pedoclimatice şi capabil de a obține indici calitativi ai recoltei care să atragă un preț 
mai bun la valorificare și spor de producție pentru profit crescut.



CULTIVATORII PARTENERI 
soiurile și hibrizii Biocrop în ferme
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Partener: Etinoagro 

Asolament: orz | rapiţă | grâu | floarea soarelui | porumb

Integrare: condiţionare, moara

Istoric al colaborării cu Biocrop: colaborare începută din 2010 cu culturi de toamnă (rapiţă, cereale păioase)

Soiuri/hibrizi în cultură toamna 2015  - grâu Elita Akteur - 56 ha 

                                                              - orz Saphira - 52 ha

                                                              - rapiţă de toamnă Dynastie - 342 ha

Grâu Elita - AKTEUR 
Tipul solului  cernoziom

Planta premergătoare grâu comun

Fertilizare (tratament sămânţă)
acid N-acetil-tiazolidin-4-carboxilic (AATC), acid 
folie, glicil betaina, extract alga marina 
aschophyllum nodosum, extract lucerna = 1l/t

14.10.2015

Dezmiristirea scarificare 55 cm 14.10.2015

Fertilizare DAP 18:46:0 125 kg/ha 31.10.2015

Data semănatului semănat în mirişte 01.11.2015

Soi / densitate AKTEUR 550 b.g./mp

Fertilizare sulfat de amoniu 210 kg/ha 03.03.2016

Tratamente erbicide aplicate primăvară

amidosulfuron 100 g/l+iodosulfuron-metil-Na 
25 g/l+mefenpyr dietil 250 g/l (safener)
+ protioconazol 53 g/l + spiro¬xamină 224 g/l 
+ tebuconazol 148 g/l = 0.150 l/ha

30.03.2016

Fertilizare sulfat de amoniu 120 kg/ha 23.03.2016

Tratamente erbicide aplicate primăvară

amidosulfuron 100 g/l+iodosulfuron-metil-
Na 25 g/l+mefenpyr dietil 250 g/l (safener)
+ protioconazol 53 g/l + spiro¬xamină 224 g/l 
+ tebuconazol 148 g/l = 0.150 l/ha

30.03.2016

Fertilizare 440 g/l P2O5, 76 g/l K2O, 100 g/l MgO = 2.5 l/ha 30.03.2016

Tratamente erbicide aplicate primăvară tribenuron-metil 750 g/kg = 7 gr/ha 17.04.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvară
200 g/l tebuconazol + 100 g/l trifloxistrobin = 0.25 l/ha
20% picoxistrobin + 8% ciproconazol = 0.12 l/ha

17.04.2016

Tratamente insecticide aplicate primăvară
clorpirifos 480 g/l = 0.12 l/ha
lambda-cihalotrin 50 g/l = 0.150 l/ha
tiacloprid 240 g/l = 0.3 l/ha

17.04.2016

Fertilizare foliară PHDA 0.27 l/ha; nitrotop 15 l/ha 17.04.2016

Informaţii  agro-tehnice

Orz 6 rânduri toamnă - SAPHIRA 6000 kg/ha
Tipul solului cernoziom

Planta premergătoare grâu comun

Pregătirea patului germinativ lucrare cu combinatorul 01.09.2015

Data semănatului semănat în mirişte 15.09.2015

Soi / densitate SAPHIRA 450 b.g./mp

Fertilizare DAP 18:46:0 100 kg/ha 24.09.2015

Tratamente erbicide aplicate toamna 75% tribenuron-methyl = 0.02 l/ha 30.09.2015

Tratamente fungicide aplicate toamna 400 g/l clormequat clorură  = 3 l/ha 30.09.2015

Tratamente erbicide aplicate toamna 75% tribenuron-methyl = 0.02 l/ha 19.11.2015

Tratamente fungicide aplicate toamna 400 g/l clormequat clorură  = 3 l/ha 19.11.2015

Tratamente insecticide aplicate toamna 250 g/l cipermetrin = 0.17 l/ha 19.11.2015

Fertilizare sulfat de amoniu 200 kg/ha 01.03.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara
ciproconazol 160 g/l 
+ propiconazol 250 g/l = 0.4 l/ha

17.03.2016

Fertilizare foliară Green Go 19:19:19 3l/ha 17.03.2016

Tratamente insecticide aplicate primăvara 250 g/l cipermetrin = 0.17 l/ha 21.04.2016

Tratamente insecticide aplicate primăvara
tebuconazol 18.2% 
+ trifloxistrobin  9.2% = 0.7 l/ha

21.04.2016

Fertilizare foliară
Green Go 19:19:19 3l/ha 
Twist plus SC 300 0.7 l/ha 
PHDA 0.3 L/HA

21.04.2016

Băileşti, jud. Dolj



Rapiţă de toamnă - DYNASTIE 4500 kg/ha
Tipul solului cernoziom

Planta premergătoare grâu comun

Tratamente erbicide aplicate toamnă glifosat = 4 l/ha 22.07.2015

Fertilizare DAP 18:46:0 110 kg/ha 19.08.2015

Pregătirea patului germinativ lucrare cu combinatorul 19.08.2015

Data semănatului semănat în mirişte 21.08.2015

Soi / densitate DYNASTIE 55 b.g./mp

Tavlugire 22.08.2015

Tratamente erbicide aplicate toamna 40 gr/l quisalofop-p-tefuril = 0.8 l/ha 30.08.2015

Tratamente insecticide aplicate toamna 250 g/l cipermetrin = 0.17 l/ha 30.08.2015

Tratamente insecticide aplicate toamna clorpirifos 250 g/l = 0.75 l/ha 03.10.2015

Tratamente erbicide aplicate toamna 75% etametsulfuron - metil = 0.025 kg/ha 03.10.2015

Tratamente fungicide aplicate toamna
210 g/l mepiquat clorură 
+ 30 g/l metconazole = 0.8 l/ha

03.10.2015

Tratamente erbicide aplicate toamna 75% etametsulfuron - metil = 0.025 kg/ha 15.11.2015

Fertilizare 120 g/l bor = 1l/ha 15.11.2015

Fertilizare sulfat de amoniu 210 kg/ha 01.03.2016

Fertilizare
30 g/l N, 30 g/l MgO, 1000 g/l SO3, 
27 g/l B, 3g/l Mo=  1l/ha

17.03.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara
200 g/l boscalid + 200 g/l 
dimoxystrobin= 0.5 l/ha

16.04.2016

Tratamente insecticide aplicate primăvara tiacloprid 240 g/l  = 0.30 l/ha 16.04.2016

Fertilizare foliară PHDA 0.4 L/HA 16.04.2016
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Partener: Agroindustriala Carei S.A.

Nume  fermier:  Emilian  Mureșan

Funcţie: Administrator

Asolament: orz | rapiţă | grâu | floarea soarelui | porumb 

Soiuri/hibrizi în cultură toamna 2015 - grâu Elita Akteur baza

                                                             - triticale Agrano baza

Grâu Elita - AKTEUR 7100 kg/ha
Tipul solului sol brun, pseudogleizat

Planta premergătoare rapiță

Prelucrarea terenului lucrare cu gruberul (agregat cultivator cu discuri) 05.07.2015

Pregatirea patului germinativ prelucrarea terenului cu discul în două treceri 30.09.2015

Fertilizare îngrășăminte complexe NPK 16:16:16 = 400 kg/ha 30.09.2015

Data semănatului 01.10.2015

Soi / densitate AKTEUR 400 b.g./mp

Fertilizare 150 kg nitrocalcar 15.03.2016

Tratamente erbicide aplicate primăvara
25% tifensulfuron metil 
+ 25% tribenuron metil = 40 g/ha

16.03.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara bixafen 50 g/l + tebuconazol 166 g/l = 1l/ha 16.03.2016

Tratamente insecticide aplicate primăvara alfa-cipermetrin = 0.1 l/ha 16.03.2016

Fertilizare foliară

0,2% azot (N), 0,4% fosfor (P), 0,02% potasiu 
(K), Fe - 220mg/l; Mg - 550 mg/l; Zn - 49 mg/l; 
Mn - 54 mg/l; Cu - 35 mg/l; Br - 70 mg/l; Ca, 
Mo, Co, Ni - 10 mg/l

16.03.2016

Tratamente insecticide aplicate primăvara 250 g/l cipermetrin = 0.1 l/ha 25.04.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara
protioconazol 53 g/l + spiro xamină 224 g/l 
+ tebuconazol 148 g/l = 0.8 l/ha

25.04.2016

Fertilizare foliară

0,2% azot (N), 0,4% fosfor (P), 0,02% potasiu 
(K), Fe - 220mg/l; Mg - 550 mg/l; Zn - 49 mg/l; 
Mn - 54 mg/l; Cu - 35 mg/l; Br - 70 mg/l; Ca, 
Mo, Co, Ni - 10 mg/l

25.04.2016

Fertilizare 200 kg nitrocalcar 23.05.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara
protioconazol 53 g/l + spiro xamină 224 g/l 
+ tebuconazol 148 g/l = 0.8 l/ha

27.05.2016

Triticale - AGRANO 7400 kg/ha
Tipul solului sol brun, pseudogleizat

Planta premergătoare floarea soarelui

Prelucrarea terenului lucrare cu gruberul (agregat cultivator cu discuri) 24.09.2015

Pregătirea patului germinativ prelucrarea terenului cu discul în două treceri 11.10.2015

Fertilizare îngrășăminte complexe NPK 16:16:16 = 400 kg/ha 11.10.2015

Data semănatului 12.10.2015

Soi / densitate AGRANO 400 b.g./mp

Fertilizare 150 kg nitrocalcar 15.03.2016

Tratamente erbicide aplicate primăvară
25% tifensulfuron metil + 25% tribenuron metil 
= 40 g/ha

16.03.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvară bixafen 50 g/l + tebuconazol 166 g/l = 1l/ha 16.03.2016

Tratamente insecticide aplicate primăvară alfa-cipermetrin = 0.1 l/ha 16.03.2016

Fertilizare foliară

0,2% azot (N), 0,4% fosfor (P), 0,02% potasiu 
(K),Fe - 220mg/l; Mg - 550 mg/l; Zn - 49 mg/l; 
Mn - 54 mg/l; Cu - 35 mg/l; Br - 70 mg/l; Ca, 
Mo, Co, Ni - 10 mg/l

16.03.2016

Tratamente insecticide aplicate primăvară 250 g/l cipermetrin = 0.1 l/ha 25.04.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara
protioconazol 53 g/l + spiro xamină 224 g/l 
+ tebuconazol 148 g/l = 0.8 l/ha

25.04.2016

Fertilizare foliară

0,2% azot (N), 0,4% fosfor (P), 0,02% potasiu 
(K), Fe - 220mg/l; Mg - 550 mg/l; Zn - 49 mg/l; 
Mn - 54 mg/l; Cu - 35 mg/l; Br - 70 mg/l; Ca, Mo, 
Co, Ni - 10 mg/l

25.04.2016

Fertilizare 200 kg nitrocalcar 23.05.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara
protioconazol 53 g/l + spiro xamină 224 g/l 
+ tebuconazol 148 g/l = 0.8 l/ha

27.05.2016

Informaţii  agro-tehnice

Bursuceni, jud. SuceavaCarei, jud. Satu Mare
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Partener: Întreprindere individuală 

Nume fermier:  Mătășoaie Vasile

Funcţie: Administrator

Istoric  al  colaborării  cu  Biocrop: colaborare începută din 2013 și dezvoltată în campaniile următoare datorită 

                                                      confirmării așteptărilor față de varietăți

Soiuri/hibrizi în cultură toamna 2015 - orz Saphira - 20 ha 

                                                             - grâu Potenzial, Xerxes - 25 ha

Grâu calitate A - POTENZIAL;  Grâu calitate Elita - XERXES;  Orz de toamnă - SAPHIRA

Planta premergătoare porumb pentru siloz

Dezmiristirea arătură de toamnă la 35 cm 04.10.2015

Pregătirea patului germinativ lucrare cu discul 07.10.2015

Data semănatului
SAPHIRA  
POTENZIAL 
XERXES

25.09.2015
12.10.2015
25.10.2015

Soi / densitate
orz 
grâu 

300 b.g./mp
350 b.g./mp

Fertilizare (tratament sămânță) atonik 1l/t 03.03.2016

Fertilizare 60 t/ha gunoi de grajd 05.04.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvară tebuconazol 1l/ha 19.05.2016

Tratamente insecticide aplicate primăvară cipermetrin 0.1 l/ha 19.05.2016

Informaţii  agro-tehnice

Bursuceni, jud. Suceava
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Fărcaş, jud. Olt

Partener: Galetan Marprod 

Nume fermier: Dan Gălătan

Funcţie: Administrator

Istoric al colaborării cu Biocrop: colaborare începută din 2015 cu culturi de toamnă 

                                                     (grâu baza pentru multiplicare, consum propriu)

Soiuri/hibrizi în cultură toamna 2015 - grâu Elita Akteur - 4,5 ha

Grâu Elita - AKTEUR 
Tipul solului sol brun luvic

Planta premergătoare grâu comun

Dezmiristirea lucrare cu discul greu 14.10.2015

Fertilizare DAP 18:46:0 180 kg/ha 31.10.2015

Data semănatului 10.11.2015

Soi / densitate AKTEUR 450 b.g./mp

Fertilizare azotat 200 kg/ha 03.03.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara
tiofanat metil 500g/l = 1.25 l/ha 
propiconazol 250 g/l = 0.5 l/ha

10.04.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara
20% picoxistrobin 
+ 8% ciproconazol = 0.5 l/ha

19.05.2016

Fertilizare foliară

20:20:20+TE 
azot amonical 5.1%; ureic 8.9%; 
nitric 6%; P2O5 20%; K2o 20%; 
B 0.02%; Cu 0.05%; Fe 0.10%; 
Mn 0.05%; Mo 0.01%; Zn 0.05%

19.05.2016

Alte  informaţii

•  Am auzit despre soiul de grâu Akteur calitatea Elita şi rezultatele bune de producție din zonă. Am decis în acest an să verific pe o solă mai bună comportamentul acestuia.

•  Am ales să cultiv sămânţă din categoria biologică bază pentru a-mi asigura necesarul pe suprafeţe mai mari în anul agricol următor.

•  Semănatul s-a decalat destul de mult din cauza condiţiilor ploioase, însă am constatat buna adaptare faţă de o dată târzie a semănatului. Din acest motiv, presiunea buruienilor ori 

a dăunătorilor a fost scăzută pe perioada toamnei.

Informaţii  agro-tehnice
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Partener: Nova Chem

Nume  fermier:  Vlad Grigore

Funcţie: Administrator

Soiuri/hibrizi în cultură toamna 2015  

        - rapiță de toamnă  Dynastie

Rapiță - DYNASTIE 4800 kg/ha
Tipul solului vertisol

Planta premergătoare grâu

Prelucrarea terenului arat la 25 cm 15.07.2015

Pregătirea patului germinativ două treceri cu discul greu 24.08.2015

Fertilizare
îngrășăminte complexe NPK 15:15:15 
+ 9%S = 350 kg/ha

24.08.2015

Data semanatului DYNASTIE 60 b.g./mp

Tratamente erbicide aplicate toamna
metazaclor 375 g/l + quinmerac 125 g/l 
= 2 l/ha

28.09.2015

Tratamente insecticide aplicate toamna
lambda-cihalotrin 50 g/l = 0.2 l/ha
talent = 200g/l imidacloprid = 0.3 l/ha

28.09.2015

Fertilizare foliară bor 28.09.2015

Tratamente erbicide aplicate primăvara quizalofop-p-etil 50 g/l = 1l/ha 24.03.2016

Tratamente insecticide aplicate primăvara tiacloprid 240 g/l = 0.35 l/ha 24.03.2016

Fertilizare sulfat de amoniu = 250 kg/ha 24.03.2016

Informaţii  agro-tehnice
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Izvoarele, jud. Teleorman

Partener: EDMA 

Nume fermier: Dan Sandu

Funcţie: Inginer agronom

Asolament: orz | rapiţă | grâu | floarea soarelui | porumb

Integrare: condiţionare, moara

Istoric al colaborării cu Biocrop: colaborare începută din 2010 cu culturi de toamnă (rapiţă, cereale păioase)

Soiuri/hibrizi în cultură toamna 2015 - rapiță de toamnă Exocet - 70 ha 

                                                             - câmp comparativ rapiță de toamnă

                                                                              

Rapiţă de toamnă - EXOCET 
Tipul solului cernoziom

Planta premergătoare orz

Prelucrarea terenului lucrare cu scarificatorul la 40 cm 05.08.2015

Pregătirea patului germinativ prelucrarea terenului cu discul 28.08.2015

Fertilizare îngrășăminte complexe NPK 20:20:0 = 200 kg/ha 29.08.2015

Data semănatului 02.09.2015

Hibrid / densitate EXOCET 55 b.g./mp

Tratamente erbicide aplicate toamna propaquizafop = 0.5 l/ha 25.09.2015

Tratamente insecticide aplicate toamna alfa-cipermetrin = 0.1 l/ha 25.09.2015

Tratamente erbicide aplicate toamna 75% etametsulfuron - metil = 25 g/ha 08.10.2015

Tratamente insecticide aplicate toamna lambda - cihalotrin 50 g/l = 0.15 l/ha 08.10.2015

Tratamente fungicide aplicate toamna
210 g/l mepiquat clorură 
30 g/l metconazole = 0.8 l/ha

08.10.2015

Tratamente insecticide aplicate primăvara alfa-cipermetrin = 0.1 l/ha 23.02.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara tebuconazol 250 g/l = 1l/ha 23.02.2016

Fertilizare 200 kg NPK+S 21:0:0 + 24 01.03.2016

Fertilizare 200 kg azotat de amoniu 23.03.2016

Tratamente insecticide aplicate primăvara lambda - cihalotrin 50 g/l = 0.15 l/ha 07.04.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara tebuconazol 250 g/l = 0.5 l/ha 07.04.2016

Fertilizare foliară 6% N, 5.3% MgO, 8%B, 11% S + ME (Mn, Mo, Zn) 07.04.2016

Informaţii  agro-tehnice
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Alte  informaţii

•  Anual, atunci când cultivăm rapița de toamnă, includem pe o bună parte din suprafețe 

hibrizii din portofoliul Biocrop.

•  În anul 2015 am înființat, alături de cultura mare, și un câmp de testare a hibrizilor de 

rapiță de toamnă pe care nu îi avusesem anterior. Decizia de a înființa un astfel de câmp 

se datorează dorinței de a identifica hibrizi noi cu foarte bună adaptare la condițiile 

specifice tehnologice și pedoclimatice din ferma noastră.

• Cultura mare de rapiță de toamnă a fost afectată de grindină înaintea recoltării, 

producția fiind scăzută la 2 tone/ha în medie. Cu toate acestea, câmpul de testare ne-a 

confirmat potențialul de producție estimat la hibridul Exocet cultivat, și am observat și 

alți hibrizi pe care îi vom introduce în cultură (Dynastie, Diffusion).   

  

REZULTATELE CÂMPULUI DE TESTARE

Hibrid Umiditatea la recoltare (%)
Producția medie raportată la umiditatea 

STAS (kg/ha)

EXOCET 10,3 5188

DYNASTIE 10 5105

DIFFUSION 9,2 4807

MARTOR 1 9,7 4537

MARTOR 2 9,8 4532

MARTOR 3 9,8 4044

MARTOR 4 8,9 4576

MARTOR 5 8,6 4204

MARTOR 6 8,7

MARTOR 7 8,7 3906
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Slobozia, jud. Argeş

Partener: Slobozia Food

Asolament: orz | rapiţă | grâu | floarea soarelui din 2017

Integrare: ferma zootehnică, condiţionare

Istoric al colaborării cu Biocrop: colaborare începută din 2015 cu culturi de toamnă (rapiţă, cereale păioase)

Soiuri/hibrizi în cultură toamna 2015 - grâu clasa A Attraktion 

                                                             - triticale Agrano 

                                                             - rapiţă de toamnă Dynastie

                                                             - rapiţă de toamnă Diffusion 

Grâu clasa A - ATTRAKTION 7300 kg/ha producție medie 
Triticale - AGRANO 5200 kg/ha producție medie
Tipul solului silvestre podzolice pseudogleice

Planta premergătoare rapiţă de toamnă

Fertilizare gunoi de grajd 60 tone 05.10.2015

Prelucrarea terenului
lucrare cu scarificatorul la 60 cm în agregat cu 
combinatorul

05.10.2015

Data semănatului semănătoare cu organe de pregătire a terenului 15.10.2015

Soi / densitate
Attraktion 
Agrano

350 b.g./mp 
280 b.g./mp

Fertilizare SUPERFOSFAT TRIPLU - TSP – 46,0 % P2O5 15.10.2015

Tratamente fungicide aplicate toamna 250 g/l tebuconazol = 0.5 l/ha 10.11.2015

Tratamente insecticide aplicate toamna lambda-cihalotrin 50 g/l = 0.15 l/ha 10.11.2015

Tratamente erbicide aplicate primăvara fluoroxypir  250 g/l = 0.4 l/ha 01.04.2016

Tratamente erbicide aplicate primăvara
344 g/l acid 2,4 D din sare de dimetilamină şi 
120 g/l dicamba = 0.4 l/ha

01.04.2016

Tratamente erbicide aplicate primăvara 20% metsulfuron metil = 15 g/ha 01.04.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara trinexapac-etil 250 g/l = 0.3 l/ha 01.04.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara
84 g/l epoxiconazol 250 g/l fenpropimorf 
= 0.6 l/ha

15.04.2016

Tratamente insecticide aplicate primăvara lambda-cihalotrin 50 g/l = 0.15 l/ha 15.04.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara 250 g/l tebuconazol = 0.5 l/ha 15.05.2016

Tratamente insecticide aplicate primăvara lambda-cihalotrin 50 g/l = 0.15 l/ha 15.05.2016

Rapiţă de toamnă - DYNASTIE 5000 kg/ha producție medie
Rapiţă de toamnă - DIFFUSION 4200 kg/ha producție medie
Tipul solului silvestre podzolice pseudogleice

Planta premergătoare orz

Prelucrarea terenului lucrare cu scarificatorul la 60 cm 05.08.2015

Fertilizare gunoi de grajd 30 tone 06.08.2015

Pregătirea patului germinativ prelucrarea terenului cu discul 06.08.2015

Data semănatului semănătoare cu organe de pregătire a terenului 01.09.2015

Hibrid / densitate
DYNASTIE 
DIFFUSION

50 b.g./mp

Fertilizare 3N – 27P2O5 + 21 SO3+ 29 CaO+ 0.15 B 01.09.2015

Tratamente erbicide aplicate toamna metazaclor 375 g/l + quinmerac 125 g/l = 2 l/ha 04.09.2015

Tratamente insecticide aplicate toamna lambda-cihalotrin 50 g/l = 0.15 l/ha 04.09.2015

Tratamente fungicide aplicate toamna
210 g/l Mepiquat clorură 
30 g/l Metconazole = 0.8 l/ha

20.10.2015

Fertilizare gunoi de grajd 20 tone 04.04.2016

Tratamente erbicide aplicate primăvara cletodim 120 g/l = 0.8 l/ha 10.04.2016

Tratamente insecticide aplicate primăvara lambda-cihalotrin 50 g/l = 0.15 l/ha 10.04.2016

Fertilizare foliară
FoliMAX BorON 150 Aminopower 
îngrăşământ foliar lichid cu bor 150 g/l = 3l/ha

10.04.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara
azoxistrobin 200 g/l 
+ ciproconazol 80 g/l = 0.35 l/ha

05.05.2016

Schmidt Moldrup - Şef de fermă

Informaţii  agro-tehnice
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Alte  informaţii

•   Avem un complex zootehnic de 3000 de porci care necesită un volum ridicat de nutreţuri asigurat de ferma vegetală. Căutăm să obținem 

producţii maximale, viabile din punct de vedere economic, în condiţiile locale pedoclimatice de cultură.

•  Aplicăm o tehnologie de pregătire a terenului care să permită îmbunătăţirea structurii solului, prin stratificare adâncă și oxigenerea 

acestuia. În plus, utilizăm la fiecare intervenţie cărările tehnologice.

•  Tehnologia de cultură utilizată în ferma vegetală este una intensivă, cu atenţie deosebită faţă de boli, iar fiecare intervenţie în câmp, la 

rapiță, se face prin includerea unui tratament preventiv cu insecticid pe baza de lambda-cihalotrin.

•  Rotaţia culturilor în fermă se face între cereale păioase şi rapiţă de toamnă. Rapiţa este cultura care asigură finanţarea proiectelor de dezvoltare, astfel încât este importantă 

alegerea hibrizilor şi tehnologia aplicată. În 2016, între mai mulţi hibrizi de rapiţă cultivaţi, Dynastie a fost cel mai productiv.

Rapiţă de toamnă - DYNASTIE 5000 kg/ha producție medie
Rapiţă de toamnă - DIFFUSION 4200 kg/ha producție medie
Tratamente fungicide aplicate primăvara 250 g/l tebuconazol = 0.35 l/ha 05.05.2016

Tratamente insecticide aplicate primăvara tiacloprid 240 g/l  = 0.35 l/ha 05.05.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara tau-fluvalinat 240 g/l = 0.2 l/ha 15.05.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara
protioconazol 125 g/l 
+ tebuconazol 125 g/l = 0.9 l/ha

03.06.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara
protioconazol 53 g/l + spiro xamină 224 g/l 
+ tebuconazol 148 g/l = 0.8 l/ha

03.06.2016

Chiriac Ionel  - Administrator
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Păuleşti, jud. Satu Mare

Partener: Agro Radu 

Nume  fermier: Solduban Radu  

Funcţie: Director General

Asolament: orz | rapiţă | grâu | floarea soarelui | porumb

Soiuri/hibrizi în cultură toamna 2015 - rapiță de toamnă Dynastie

Rapiță de toamnă - DYNASTIE 4800 kg/ha
Tipul solului lutos

Planta premergătoare orz

Prelucrarea terenului lucrare cu scarificatorul la 40 cm 25.06.2015

Pregătirea patului germinativ lucrare cu discul greu; lucrare cu freza 14.08.2015

Data semănatului 15.08.2015

Hibrid / densitate DYNASTIE 50 b.g./mp

Tratamente erbicide aplicate toamna 50 g/l quizalofop-p-ethyl = 1l/ha 10.09.2015

Fertilizare uree = 200 kg/ha 04.03.2016

Fertilizare 30% N + 15% SO3 + 7% CaO + 3% MgO 14.03.2016

Tratamente erbicide aplicate toamna
clopiralid 267 g/l + picloram 80 g/l 
+ aminopiralid 17 g/l = 0.3 l/ha

17.03.2016

Tratamente insecticide aplicate toamna
cipermetrin 50 g/l + 500 g/l clorpirifos 
= 0.4 l/ha

17.03.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara tebuconazol 250 g/l = 0.5 l/ha 17.03.2016

Fertilizare foliară bor 15% + molibden 0.7% = 2.5 l/ha 17.03.2016

Tratamente erbicide aplicate primăvara 50 g/l quizalofop-p-ethyl = 1l/ha 29.04.2016

Tratamente insecticide aplicate primăvară acetamipirid = 0.15 kg/ha 29.04.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara
200 g/l tebuconazol + 300 g/l procloraz 
= 1.25 l/ha

29.04.2016

Informaţii  agro-tehnice
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Partener: Dachim 

Nume  fermier:  Sabin Felea

Funcţie: Manager fermă

Soiuri/hibrizi în cultură toamna 2015 

        - rapiță de toamnă Dynastie

Rapiţă de toamnă - DYNASTIE 4600 kg/ha
Tipul solului lutos

Planta premergătoare grâu

Prelucrarea terenului scarificare la 40 cm 15.07.2015

Pregătirea patului germinativ pregătire cu discul 08.08.2015

Fertilizare îngrăşăminte DAP 18:46:0 = 200 kg/ha 09.08.2015

Data semănatului 10.08.2015

Hibrid / densitate DYNASTIE 50 b.g./mp

Fertilizare nitrocalcar = 150 kg/ha 14.03.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara
protioconazol 80 g/l + tebuconazol 160 g/l  
= 1l/ha

21.04.2016

Tratamente insecticide aplicate primăvara
tiacloprid 100 g/l + deltametrin 10 g/l 
= 0.6 l/ha

21.04.2016

Fertilizare foliară

0,2% azot (N), 0,4% fosfor (P), 0,02% potasiu 
(K), Fe - 220mg/l; Mg - 550 mg/l; Zn - 49 mg/l; 
Mn - 54 mg/l; Cu - 35 mg/l; Br - 70 mg/l; Ca, Mo, 
Co, Ni - 10 mg/l”

21.04.2016

Erbicidare miriste glifosat = 4l/ha 12.07.2016

Informaţii  agro-tehnice
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Turda, jud. Cluj

Partener: Danca International 

Nume fermier:  Leopold Zoltan

Funcţie: Administrator

Soiuri/hibrizi în cultură toamna 2015 - rapiță de toamnă Dynastie

Rapiţă de toamnă - DYNASTIE 4400 kg/ha
Tipul solului lutos

Planta premergătoare orz pe 2 rânduri

Tratamente erbicide aplicate toamna Roundup = glifosat = 4l 17.07.2015

Data semănatului
semănatoare cu discuri pentru pregătirea 
terenului

21.08.2015

Hibrid / densitate DYNASTIE 65 b.g./mp

Pregătirea patului germinativ lucrare de tavalugire după semănat 21.08.2015

Fertilizare DAP 18:46:0 150 kg/ha 21.08.2015

Tratamente erbicide aplicate toamna
metazaclor 375 g/l + quinmerac 125 g/l 
= 1.6 l/ha

06.09.2015

Tratamente fungicide aplicate toamna
protioconazol 80 g/l + tebuconazol 160 g/l 
= 1l/ha

26.09.2015

Tratamente insecticide aplicate toamna deltametrin 50 g/l  = 0.15l/ha 26.09.2014

Fertilizare 30 N + 15 SO3 +7CaO + 3 Mg0 = 200 kg/ha 15.03.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara tebuconazol 250 g/l = 1.5 l/ha 08.04.2016

Tratamente insecticide aplicate 
primăvara

deltametrin 50 g/l  = 0.15l/ha
proteus OD 110 = tiacloprid 100 g/l 
+ deltametrin 10 g/l = 0.5 l/ha

08.04.2016

Fertilizare nitrocalcar 27:0:0 = 200 kg/ha 12.04.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara
200 g/l boscalid + 200 g/l dimoxystrobin 
= 0.8 l/ha

05.05.2016

Tratamente insecticide aplicate primăvara tiacloprid 240 g/l = 0.3 l/ha 05.05.2016

Informaţii  agro-tehnice
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În paginile anterioare ne-am dorit să facem cunoscute experiențele cultivatorilor, utilizatori de produse Biocrop, în 
fermele proprii. Chiar dacă la momentul publicării acestui material (iulie 2016) nu erau recoltate toate câmpurile 
prezentate, se pot extrapola concluzii referitor la rezultatele de producție și învățăminte pentru culturile viitoare. 

Așa cum se poate observa, varietatea de produse Biocrop acoperă nevoile fermierilor din diferitele zone ale țării, fiind 
semințe adaptate condițiilor specifice agricole și climatice. Potențialul de producție este foarte ridicat pentru toate 
soiurile și hibrizii, însă se remarcă evoluția excepțională a recoltelor unde a fost aplicată tehnologie intensivă. 

În ceea ce privește piața grâului la momentul vânzării recoltei, pentru fermierii cultivatorii a fost un an în care s-a 
observat profitabilitatea scăzută a acestei recolte. O alternativă prin care s-a putut capta o creștere a prețului de 
vânzare a recoltei a fost calitatea superioară (conținutul de gluten și proteină). Astfel, recomandăm includerea în 
cultură a soiurilor intensive din portofoliul Biocrop, capabile să asigure profitabilitate crescută prin spor de producție 
și calitate superioară a recoltelor care se traduce în preț mai bun la desfacere. 

O alta tendință a partenerilor noștri observată în ultimii ani este de a avea o suprafață variabilă cu rapiță de toamnă, 
fiind o cultură care a depăşit în 2016 aşteptările antreprenorilor din agricultură atât din punct de vedere cantitativ, 
cât şi calitativ. Este de asemenea cultura care aduce profitul în fermă, devreme. Decizia de a cultiva o suprafață mai 
mare sau mai mică se ia la momentul semănatului, însă un numitor comun al partenerilor cultivatori este să aibă 
„sămânța în pământ” pentru a-și spori șansele unei culturi reușite. 

În final, suntem onorați de parteneriatele pe care le-am dezvoltat și mândri că în ultimii 10 ani am primit multe 
aprecieri privind capacitatea mare de adaptare și productivitate a produselor pe care le propunem fermierilor români. 
Suntem încrezători în viitor și convinși că succesul aparține celor care se concentrează pe a oferi calitate, făcând profit 
nu din economisire, ci din investiții inteligente. 



ÎNTÂLNIRILE DIN CÂMP 
prezentările portofoliului
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Caracal, jud. Olt

Companie: Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Caracal 

Nume fermier:  Dr. Ing. Petrescu E. - Director staţiune  

                         Dr. Ing. Constantinescu E. - Coordonator sector cercetare

Integrare: câmp demonstrativ

Soiuri/hibrizi în testare toamna 2015 - orz 6 rânduri Saphira, Detroit 

                                                             - triticale Agrano 

                                                             - grâu Combin, Patras, Akteur, Chevalier, Potenzial, Xerxes, Arktis, Attraktion 

                                                             - rapiţă de toamnă Dynastie, Diffusion, Exocet, Hornet

CEREALE PĂIOASE DE TOAMNĂ - tehnologie aplicată
Tipul solului  sol gleic

Planta premergătoare rapiţă de toamna

Prelucrarea terenului arătura la 25 cm 10.08.2015

Pregatirea patului germinativ
prelucrarea terenului cu discul greu
prelucrarea terenului cu discul uşor

20.09.2015
25.09.2015

Fertilizare DAP 18:46:0 200 kg/ha 20.10.2015

Pregatirea patului germinativ prelucrarea terenului cu combinatorul 20.10.2015

Data semanatului 21.10.2015

Soi / densitate

orz 6 rânduri toamnă: SAPHIRA, DETROIT 
triticale: AGRANO 
grâu de toamnă: COMBIN, PATRAS, AKTEUR, 
POTENZIAL, XERXES, ARKTIS, ATTRAKTION

450 b.g./mp

Fertilizare azotat de amoniu 250 kg/ha 20.03.2016

Tratamente erbicide aplicate primăvara
25% tifensulfuron metil + 25% tribenuron metil 
= 20g/ha

06.04.2016

Tratamente erbicide aplicate primăvara fluroxypir 250g/l = 400ml/ha 06.04.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara
4% proquinazid + 16% tebuconazol 
+ 32% procloraz = 1l/ha

06.04.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara
100 g/l picoxistrobin + 500 g/l clorotalonil 
= 1.5 l/ha

10.05.2016

Tratamente insecticide aplicate primăvara tau-fluvalinat 240 g/l = 0.2l/ha 10.05.2016

RAPIŢĂ DE TOAMNĂ - tehnologie aplicată
Tipul solului  sol gleic

Prelucrarea terenului
arătură la 25 cm
lucrare cu tavalugul neted

08.07.2015
03.08.2015

Pregătirea patului germinativ 2 treceri cu discul greu 01.09.2015

Fertilizare DAP 18:46:0 200 kg/ha 01.09.2015

Pregătirea patului germinativ prelucrarea terenului cu combinatorul 03.09.2015

Data semănatului 03.09.2015

Soi / densitate
rapiţă de toamnă: DYNASTIE, DIFFUSION, 
EXOCET, HORNET

55 b.g./mp

Pregătirea patului germinativ o trecere cu tavalugul inelar 05.09.2015

Tratamente erbicide aplicate toamna
metazaclor 375 g/l + quinmerac 125 g/ 
= 20g/ha = 1.5 l/ha

18.09.2015

Tratamente insecticide aplicate toamna lambda-cihalotrin = 0.2l/ha 18.09.2015

Tratamente fungicide aplicate toamna
210 g/l mepiquat clorură 
30 g/l metconazole = 0.7 l/ha

12.11.2015

Tratamente insecticide aplicate primăvara clorpirifos 250 g/l + deltametrin 6 g/l = 2l/ha 02.04.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara tebuconazol 250 g/l = 1l/ha 02.04.2016

Tratamente insecticide aplicate primăvara
240 g/litre (22.0% w/w) tau-fluvalinate 
= 0.2 l/ha

20.04.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara
tebuconazol 133 g/l + Procloraz 267 g/l 
= 0.75 l/ha

20.04.2016

Informaţii  agro-tehnice
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Date  meteorologice

PRODUCŢII RECOLTATE - lot demonstrativ rapiţă
Hibrid EXOCET HORNET DYNASTIE DIFFUSION

Producția medie 
raportată la umiditatea STAS (kg/ha) 5.368 5.824 4.964 5.194

PRODUCŢII RECOLTATE - lot demonstrativ cereale păioase
Soi AKTEUR ARKTIS COMBIN XERXES PATRAS POTENZIAL ATTRAKTION SAPHIRA AGRANO

Specie/tip grâu Elita grâu Elita grâu Elita grâu Elita grâu calitatea A grâu calitatea A grâu calitatea A orz triticale

Producția kg/ha,  
raportat la U% STAS 5.794,7 5.854,0 6.182,1 5.878,6 6.182,1 5.875,9 6.573,1 5.724,2 6.009,8

                 LUNA
TEMPERATURA   ºC PRECIPITAȚII  MM

Media lunară Media multianuala Total precipitaţii în luna Media multianuală

Octombrie 2015 11,1 11,7 74,6 46,0

Noiembrie 2015 8,2 5,4 110,8 37.0

Decembrie 2015 3,5 0,3 3,6 39,1

Ianuarie 2016 -3,7 -1,3 36,0 30,8

Februarie 2016 6,5 0,8 36,2 26,3

Martie 2016 14,5 6,0 73,2 34,2

Aprilie 2016 19,8 12,0 22,8 47,8

Mai 2016 19,6 17,7 17,7 58,6

Iunie 2016 21,6 69,7
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Buziaş, jud. Timiş

Companie: Alsace Farm S.R.L.

Programul: „Şcoala de soiuri” (Mirela şi Octavian Guler)

Nume fermier:  Alfred Wittman; Philippe Deguille

Funcţie: Administratori

Integrare: testare specializată, blocuri randomizate cu 3 repetiţii

Soiuri/hibrizi în testare toamna 2015 - orz 6 rânduri Saphira 

                                                             - triticale Agrano 

                                                              - grâu Combin, Patras, Akteur

CEREALE PĂIOASE DE TOAMNĂ - tehnologie aplicată

Tipul solului preluvosol, vertic-stagongleizat

0-27 cm = brun, textură luto-prăfoasă 
27-61 cm = brun/ brun-gălbui, textură lutoa-argiloasă 
61-92 cm = brun cenuşiu, textură lutoa-argiloasă 
92-166 cm = brun-cenuşiu-vineţiu, textură luto-argiloasă

Planta premergătoare floarea soarelui

Fertilizare DAP 18:46:0 130 kg/ha 26.10.2015

Pregătirea patului germinativ prelucrarea terenului cu freza, 2 treceri 20.10.2015

Dezmiristirea scarificare 15-20 cm 01.11.2015

Fertilizare nitrocalcar 130 kg/ha 05.11.2015

Pregătirea patului germinativ 
(lucrare, adâncime, data)

prelucrarea terenului cu freza, 
2 treceri 09.11.2015

Data semănatului 10.11.2015

Soi / densitate AKTEUR, COMBIN, PATRAS, AGRANO 580 b.g./mp

Fertilizare nitrocalcar 330 kg/ha 18.03.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara tebuconazol 1l/ha 19.05.2016

Tratamente insecticide aplicate primăvara cipermetrin 0.1 l/ha 19.05.2016

Data răsăririi

Akteur 
Patras 
Combin 
Agrano 
Saphira

03.12.2015 
06.12.2015
03.12.2015 
30.11.2015 
02.12.2015

Data înspicatului

Akteur 
Patras 
Combin 
Agrano 
Saphira

28.05.2016 
22.05.2016 
16.05.2016 
08.05.2016 
05.05.2016

Informaţii  agro-tehnice
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•  Ploile dintre 10-23 octombrie (70 l/mp în parcela însămânţată cu câmpurile experimentale) au provocat dificultăţi în prelucrarea solului. În zonă s-au acumulat în această perioadă 

între 70 şi 135 l/mp. Cumulat cu luna septembrie, cantitatea de precipitaţii în zonă a fost de 160-180 l/mp. 

     Amplasarea iniţială a experienţelor era planificată în urma unei culturi de soia. 

     Amplasamentul final a fost cea de-a 4-a opţiune.

•  În perioada 1-10 noiembrie s-a manifestat vânt puternic ceea ce a favorizat uscarea stratului superficial al solului.

•  Iarna blândă, cu o perioadă prelungită de favorabilitate pentru vegetaţia activă a plantelor înregistrându-se creşteri. Iarna şi la desprimăvărare s-a înregistrat un excedent de 

precipitaţii ceea ce a determinat amânarea până la jumătatea lunii martie lucrarea de fertilizare cu azot.

•  Se poate considera că reluarea vegetaţiei plantelor a avut loc la finalul lunii februarie. 

•  Obiectivul propus a fost observarea toleranţei genetice faţă de principalele boli şi producţia obţinută în astfel de condiţii. Se poate observa numărul redus de tratamente fitosanitare 

în condiţiile unui an cu precipitaţii bogate şi condiţii de favorabilitate pentru apariţia bolilor foliare.

Alte informaţii

PRODUCŢII RECOLTATE - lot demonstrativ cereale păioase
Soi AKTEUR PATRAS COMBIN SAPHIRA AGRANO

Specie/tip grâu Elita grâu calitatea A grâu Elita orz triticale

Producția kg/ha,  
raportat la U% STAS 5.001 6.120 5.862 5.987

Date  meteorologice

septembrie 2015 octombrie 2015 noimebrie 2015 decembrie 2015 ianuarie 2016 februarie 2016 martie 2016 aprilie 2016 mai 2016 iunie 2016

Precipitatii 2015/2016
(mm total lunar) 94 70 63 17 61,5 61,5 57 50 66,7 84,2

Media multianuala
(mm)

45,7 52,7 51,5 51,8 41,9 39,8 39,2 62,5 74 -
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Secuieni, jud. Neamţ

Companie: Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Secuieni 

Nume fermier:  Dr. Ing. Lupu Cornelia

Funcţie: Inginer agronom

Integrare: testare specializată

Soiuri/hibrizi în testare toamna 2015 - orz 6 rânduri Saphira, Detroit 

                                                              - triticale Agrano 

                                                              - grâu Combin, Patras, Akteur, Chevalier, Potenzial, Xerxes, Arktis, Attraktion 

                                                              - rapiţă de toamnă Dynastie, Diffusion, Exocet, Hornet

CEREALE PĂIOASE DE TOAMNĂ - tehnologie aplicată
Tipul solului cernoziom cambic tipic şi brun

Planta premergătoare floarea soarelui

Fertilizare DAP 18:46:0 300 kg/ha 26.08.2015

Pregătirea patului germinativ
arătura la 25 cm
prelucrarea terenului cu discul greu
prelucrarea terenului cu combinatorul

30.09.2015

Data semănatului 25.11.2015

Soi / densitate
grâu toamnă: PATRAS, AKTEUR, CHEVALIER, 
POTENZIAL, XERXES, ARKTIS, ATTRAKTION

350 b.g./mp

Fertilizare azotat de amoniu 200 kg/ha 23.02.2016

Tratamente erbicide aplicate primăvara
amidosulfuron 100 g/l + iodosulfuron - metil - 
Na 25 g/l + mefenpyr dietil 
250 g/l (safener) = 0.15l/ha

03.04.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara
proticonazol175 g/l + 
trifloxistrobin150 g/ = 0.8l/ha

09.04.2016

RAPIŢĂ DE TOAMNĂ - tehnologie aplicată
Tipul solului cernoziom cambic tipic şi brun

Planta premergătoare floarea soarelui

Fertilizare DAP 18:46:0 300 kg/ha 20.08.2015

Pregătirea patului germinativ:
arătura la 25 cm
prelucrarea terenului cu discul greu
prelucrarea terenului cu combinatorul

22.08.2015

Data semănatului 25.08.2015

Soi / densitate
rapiţă de toamnă: 
Dynastie, Diffusion, Exocet, Hornet

350 b.g./mp

Tratamente erbicide aplicate toamna 120 g/l cletodim = 1l/ha 25.09.2015

Fertilizare azotat de amoniu 200 kg/ha 23.02.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara
clopiralid 267 g/l + picloram 80 g/l 
+ aminopiralid 17 g/l = 0.25 l/ha

09.03.2016

Tratamente insectide aplicate primăvara deltametrin 50 g/l = 0.15l/ha
09.03.2016
25.04.2016

Informaţii  agro-tehnice
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Partener: Agrorom Impex 

Nume fermier:  Aurelian Botezat

Funcţie: Administrator

Soiuri/hibrizi în cultură toamna 2015  - grâu Elita Akteur

                                                              - rapiţă de toamnă Dynastie

Grâu Elita - AKTEUR 8400 kg/ha
Tipul solului lutos

Planta premergătoare rapiță de toamnă

Prelucrarea terenului scarificare la 55 cm 10.07.2015

Pregatirea patului germinativ prelucrarea terenului cu discul 19.10.2015

Fertilizare DAP 18:46:0 200 kg/ha 19.10.2015

Data semănatului 20.10.2015

Soi / densitate AKTEUR 440 b.g./mp

Fertilizare uree 180 kg/ha 20.03.2016

Tratamente erbicide aplicate primăvara fluroxipir = 0.5 l/ha 25.03.2016

tribenuron-metil 750 g/kg  = 25 gr 25.03.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara
propiconazol 90 g/l + procloraz 400 g/l 
= 0.8 l/ha

25.03.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara trinexapac-etil 175 g/l = 0.5 l/ha 25.03.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara proticonazol + trifloxistrobin = 0.8 l/ha 10.04.2016

Tratamente insecticide aplicate primăvara lambda-cihalotrin 50 g/l = 0.2 l/ha 10.04.2016

Fertilizare foliară atonik = 0.5 l/ha 10.04.2016

Fertilizare nitrocalcar 150 kg/ha 20.04.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara
protioconazol 125 g/l 
+ tebuconazol 125 g/l = 1 l/ha

15.05.2016

tebuconazol 250 g/l = 1 l/ha 15.05.2016

Fertilizare azotat 180 kg/ha 20.05.2016

Rapiță de toamnă - DYNASTIE 5100 kg/ha
Tipul solului lutos

Planta premergătoare grâu

Dezmiristire arătura la 30 cm 05.07.2015

Pregătirea patului germinativ o lucrare cu discul 18.08.2015

Fertilizare DAP 18:46:0 200 kg/ha 19.08.2015

Data semănatului 20.08.2015

Hibrid / densitate DYNASTIE 55 b.g./mp

Tratamente erbicide aplicate toamna
Sultan Top = 2l
Agil = 1l 

15.09.2015

Tratamente fungicide aplicate toamna tebuconazol 250 g/l = 0.5 l/ha 15.09.2015

Tratamente insecticide aplicate toamna lambda-cihalotrin 50 g/l = 0.15 l/ha 15.09.2015

Fertilizare uree = 200 kg/ha 19.03.2016

Tratamente insecticide aplicate primăvară tiacloprid 100 g/l + deltametrin 10 g/l = 0.6 l/ha 23.03.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara
protioconazol 80 g/l 
+ tebuconazol 160 g/l  = 1l/ha

23.03.2016

Fertilizare foliară atonik = 0.5 l/ha 23.03.2016

Fertilizare 200 kg nitrocalcar 23.05.2016

Tratamente insecticide aplicate primăvară
tiacloprid 240 g/l  = 0.35 l/ha
240 g/litru (22.0% w/w) 
tau-fluvalinat = 0.2 l/ha  

28.04.2016

Informaţii  agro-tehnice
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Lehliu-Gară, jud. Ialomiţa

Companie: Întreprindere individuală 

Nume fermier:  Stoian Ionuț

Soiuri/hibrizi în testare toamna 2015 - orz 6 rânduri Saphira 

                                                              - triticale Agrano 

                                                              - grâu Combin, Patras, Akteur, Chevalier, Potenzial, Xerxes, Arktis, Attraktion 

                                                              - rapiţă de toamnă Dynastie, Diffusion, Exocet, Hornet

RAPIŢĂ DE TOAMNĂ - tehnologie aplicată
Tipul solului cernoziom

Planta premergătoare grâu

Dezmiristirea arătură la 25 cm 02.07.2015

Fertilizare îngrășăminte complexe NPK 16:16:16 200 kg/ha 30.08.0215

Pregătirea patului germinativ prelucrarea terenului cu combinatorul 30.08.0215

Data semănatului 31.08.2015

Hibrid / densitate EXOCET, HORNET, DYNASTIE, DIFFUSION 55 b.g./mp

Tratamente erbicide aplicate toamna 50 g/l quizalofopP-etil = 1l/ha 05.10.2015

Tratamente fungicide / regulator de 
creștere aplicate toamna

400 g/l clormequat clorură = 5l/ha 05.10.2015

Tratamente insectide aplicate toamna 200 g/l imidacloprid = 0.2l/ha 05.10.2015

Fertilizare îngrășăminte complexe NPK 16:16:16 200 kg/ha 01.03.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara
250 g/l tebuconazol = 1l/ha 
40% polimerul di–1–p menthene şi alcool etoxilat 
18 % = 0.1 l/ha  

04.03.2016

Tratamente insectide aplicate primăvara 5% esfenvalerat = 0.25 l/ha 04.03.2016

Fertilizare foliara N’Fert Energy 4 kg 04.03.2016

Tratamente insectide aplicate primăvara Kaiso Sorbie – 0.15;  Impuls  1 l 09.04.2016

Fertilizare foliară
18% azot (N) 18% potasiu,  18% fosfor, 
2% magneziu, 0.4% mangan, 0.2% cupru, 
0.2% fier = 4 kg/ha

09.04.2016

Fertilizare nitrocalcar 170 kg/ha 11.04.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara

250 g/l tebuconazol = 0.5l/ha 
250 g/L azoxistrobin = 0.5 l/ha 
258 g/l sulfat de amoniu + 15 g/l acid propionic 
+ 4 g/l alchilfenolpolioxietilenă + 15 g/l lectină 
din soia =  1 l/ha

30.04.2016

Tratamente insectide aplicate primăvara 5% lambda-cihalotrin = 0.15 kg/ha 30.04.2016

Fertilizare foliară
10% azot,  15% fosfor, 30% potasiu, 
1% magneziu, 0.4% bor,  0.2% mangan, 
0.1% molibden,  0.2% fier = 3 kg/ha

30.04.2016

Tratamente insectide aplicate primăvara 5% lambda-cihalotrin = 0.15 kg/ha 15.05.2016

Informaţii  agro-tehnice
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CEREALE PĂIOASE DE TOAMNĂ - tehnologie aplicată
Tipul solului cernoziom

Planta premergătoare floarea soarelui

Dezmiristirea arătură la 25 cm 05.09.2015

Fertilizare
îngrășăminte complexe NPK 18:46:00 
= 150 kg/ha

25.10.2015

Pregătirea patului germinativ prelucrarea terenului cu combinatorul 25.10.2015

Data semănatului 27.10.2015

Hibirid / densitate

orz 6 rânduri toamnă: SAPHIRA
triticale: AGRANO
grâu toamnă: COMBIN, PATRAS, AKTEUR, CHEVALIER, 
POTENZIAL, XERXES, ARKTIS, ATTRAKTION

300 b.g./mp
300 b.g./mp
350 b.g./mp

Fertilizare azotat de amoniu 150 kg/ha 06.03.2016

Tratamente erbicide aplicate primăvara
25% tifensulfuron metil + 25% tribenuron metil 
= 40 g/ha

25.03.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara 250 g/l tebuconazol = 0.5l/ha 25.03.2016

Fertilizare foliară

Agroleaf Power TOTAL 20 + 20 + 20 + ME + 
biostimulatori 20%  azot total (4.3% azot nitric, 
2.2% azot amoniacal, 13.5 azot ureic); 
20% fosfor; 20% potasiu; 1%   sulf; 0.14%   
fier, 0.070% cupru; 0.07% mangan; 
0.070% zinc; 0.03% bor; 0.001% molibden

25.03.2016

Fertilizare nitrocalcar 150 kg/ha 10.05.2016

Tratamente fungicide aplicate primăvara 250 g/l tebuconazol = 0.5l/ha 16.05.2016

PRODUCŢII RECOLTATE - lot demonstrativ rapiţă
Hibrid EXOCET HORNET DYNASTIE DIFFUSION Martor 1 Martor 2 Martor 3 Martor 4 Martor 5 Martor 6 Martor 7 Martor 8 Martor 9 Martor 10 Martor 11 Martor 12
Producția medie 
raportată la umiditatea 
STAS (kg/ha)

4.000 4.142 4.142 4.000 3.857 3.857 3.857 4.000 3.714 3.714 3.714 4.285 4.571 4.285 4.285 4.285

Fertilizare foliară

Agroleaf Power TOTAL 20 + 20 + 20 + ME +
Biostimulatori 20%  azot total (4.3% azot 
nitric, 2.2% azot amoniacal, 13.5 azot ureic); 
20% fosfor; 20% potasiu; 1% sulf; 0.14% fier, 
0.070% cupru; 0.07% mangan; 0.070% zinc; 
0.03% bor; 0.001% molibden

16.05.2016

Tratamente insectide aplicate primăvara cipermetrin 100 g/l = 0.15l/ha 16.05.2016

PRODUCŢII RECOLTATE - lot  demonstrativ cereale păioase
Soi Saphira Agrano Combin Patras Akteur Chevalier Potenzial Xerxes Arktis Attraktion

Specie/tip orz triticale grâu Elita grâu calitatea A grâu Elita grâu calitatea A grâu calitatea A grâu Elita grâu Elita grâu calitatea A

Producția kg/ha
raportată la U % STAS 5.990 6.920 5.740 5.730 4.730 6.230 6.300 5.730 4.066 7.154

Proteină % 9,9 14.84 13,47 14,98 13,68 12,5 13,37 15,5 12,84

Masă hectolitrică kg/hl 57,5 67,7 79,9 77,5 75,5 74,2 77 77 75 76,7
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Concluzii

În paginile anterioare ne-am dorit să vă oferim informații care să vină în completarea experiențelor din fermele 
proprii. Credem că este important să fiți la curent cu rezultatele altor fermieri pentru a reproduce practicile care au 
dat randament și a le evita pe cele mai puțin productive. Învățăm unii de la ceilalți, analizăm, testăm și verificăm 
comportamentul produselor în condiții și aplicări diferite de tehnologie, astfel încât să aveți la dispoziție toate 
informațiile importante atunci când luați hotarârea să achiziționați un anumit soi sau hibrid. 

Este necesar să cunoașteți în detaliu ceea ce semănați pentru a avea o idee cât mai clară și realistă asupra a ceea 
ce veți culege. Din acest motiv folosim câmpurile de prezentare ca studii de caz ce vă pot ajuta, informa sau inspira. 
Acolo pot fi văzute soiurile și hibrizii din portofoliul Biocrop, atât cele consacrate, cât și varietăți noi aflate la început 
de drum, astfel încât vă puteți forma o părere avizată referitor la potențialul genetic pe care îl oferim. 

Ne dorim de asemenea să vă facem cunoscute tehnologiile de vârf aplicate în aceste câmpuri, iar la final, acolo unde 
am primit informația în urma recoltării până la data publicării acestui material, să vă facem cunoscute și performanțele de 
producție. Astfel puteți trage o concluzie cu privire la adaptarea pedoclimatică a soiurilor noastre în condiții specifice 
de cultură și, suntem convinși, veți căpăta încredere în propunerea noastră de colaborare. 
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Pentru o organizare cât mai bună în anul următor dorim să vă cunoaştem mai bine, să aflăm părerea, sugestiile și comentariile Dvs. 
cu privire la evenimentele din industrie. Din acest motiv, avem rugămintea să completați chestionarul de mai jos și să îl înmânați 
reprezentantului Biocrop sau să îl trimiteți scanat faţă-verso prin e-mail la: tehnic@biocrop.ro. 

1.    Nume companie / fermier:

        ...........................................................................................

2.    Zonă de desfășurare a activității: 
        ...........................................................................................

3.    Câte invitații primiţi într-un an pentru evenimente de prezentare în câmp ?

  niciuna   2   4   6   8   10   15   20 sau mai multe

4.    La câte din aceste evenimente de prezentare în câmp participaţi ?

  niciunul   un sfert   jumătate   trei sferturi   toate

5.    Ce se prezintă la evenimentele la care reuşiţi să participaţi?

□       seminţe   pesticide   utilaje şi echipamente   oferte finanţare
□       cartare agrochimică   accesarea fondurilor europene   mix de informații

6.    Considerați că informaţiile pe care le aflați la aceste evenimente sunt relevante pentru Dvs.?

□       Da   Nu

        De ce:
        ..................................................................................................................................................

7.    Ce considerați că lipsește de la evenimentele la care participați? Ce v-ați dori în plus?

        .................................................................................................................................................
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8.    Ce model de organizare a evenimentelor preferaţi?

         dimineaţa, în câmp, cu începere de la orele 10.oo-11.oo
         dimineaţa, în sală
         după amiaza, în câmp, cu începere de la 15.oo-16.oo
         alt interval orar sau alt model de eveniment ...........................................................................
        
        De ce:
        ..................................................................................................................................................

9.    Pentru care variantă tehnologică optaţi la cultura de grâu:  

         obţinerea de producţie, fără accent pe calitate   obţinerea calităţii   cupajarea     

10.  Care este nivelul investiţiei în cultura de grâu?      

        Echivalentul a ......................... tone de recoltă. 

11.  Care este doza de azot, substanţă activă, aplicată într-un ciclu de vegetaţie? 

      .....................................................................................................

12.  Cum fracţionaţi aplicarea azotului? 

         ....................% toamna            ....................%  primăvara  

         ....................fracţii total ( .................... aplicări toamna respectiv .................... aplicări primăvara)

13.  Aplicaţi microelemente ori biostimulatori culturii de grâu? 

        ..................................................................................................

14.  Ce avantaje aţi observat utilizând în tehnologia de cultură microelemente ori biostimulatori? 

         aport suplimentar de recoltă  sporirea calităţii  altele 

15.  Ce marcă de fertilizanţi foliari sau biostimulatori folosiţi? (dacă este cazul) 

        ..................................................................................................
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Biocrop
Prisum Building, Str. Agatha Bârsescu nr. 15B, et. 2, cod 031481, București

Telefon: 031 425 39 46; Fax: 031 425 39 47; office@biocrop.ro; www.biocrop.ro
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