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Pentru al patrulea an consecutiv,

Recolte record în Banat, pe un lot fertilizat organic 

de către specialiştii Smithfield Ferme

Timişoara, 11 octombrie 2011: Smithfield Ferme a obţinut şi anul acesta recolte record pe un teren 
fertilizat organic. Astfel, pentru al patrulea an consecutiv, reprezentanţii Smithfield Ferme au participat 
la sfârşitul săptămânii, în localitatea Jimbolia la recoltarea publică a unui lot martor de 2,4 ha cultivat cu  
porumb hibrid Pioneer şi fertilizat organic de către Smithfield Ferme.

În acest an, pe cele 2.4 ha ale lotului demonstrativ au fost semănaţi 21 de hibrizi de porumb, a căror  
productivitate realizată este cuprinsă între 10.000 kg şi 12.440 kg/ha.

„Colaborarea Smithfield Ferme cu Pioneer a început ca un experiment în anul 2008, pentru a demonstra  
fermierilor  impactul  pe care  utilizarea îngrăşămintelor  organice îl  are asupra culturilor,  în  acest  caz  
asupra culturilor  de porumb.  Prin metodele de fertilizare organică, reuşim să îmbunătăţim continuu  
aceste rezultate şi să demonstrăm că se poate face agricultură performantă, cu costuri mai reduse şi un  
impact pozitiv  asupra mediului  înconjurător.  Ne bucură că,  an de an, avem din  ce  în  ce mai  multe  
solicitări  din  partea  fermierilor  pentru  fertilizantul  organic”, declară  Ovidiu  Ţimbota,  director 
Departament Agricultură, Smithfield Ferme.

Evenimentul face parte din programul Smithfield Ferme de promovare a agriculturii moderne, realizate 
cu ajutorul  fertilizatorilor  organici,  derulat  în parteneriat  cu compania Pioneer şi  sub supravegherea 
Oficiului de Studii  Pedologice şi  Agrochimice Timiş.  La eveniment au participat din partea companiei 
Pioneer directorul regional dl.  Miki  Babuşcov, administratorul terenului,  directorul Oficiului de Studii 
Pedologice  şi  Agrochimice  Timiş,  Prof.  Dr.  Ing.  Tarău  Dorin,  reprezentanţii  Universităţii  de  Ştiinţe  
Agronomice şi Medicină Veterinară a Banatului (USAMVB), reprezentanţii  Gărzii  Naţionale de Mediu, 
Agenţiei Bazinale Apele Banat, Agenţiei Naţionale de Protecţie a Mediului, jurnalişti şi fermieri.

„Suntem mulţumiţi de colaborarea cu Smithfield Ferme pentru fertilizarea organică a culturilor noastre  
de porumb, grâu, triticale şi sorg. Fertilizantul organic este natural, este mai ieftin şi datorită lui obţinem  
recolte  mai  bune  de  la  an  la  an”,  declară  dl.  Iouzica  Zifceak,  unul  dintre  fermierii  beneficiari  ai 
fertilizantului organic de provenienţă Smithfield Ferme.

Folosirea îngrăşămintelor organice provenite de la ferme duce la creşterea elementelor nutritive din sol,  
îmbunătăţind-ul  cu  materie  organică.  Acest  tip  de  îngrăşământ  organic  înlocuieşte  cu  succes 
îngrăşămintele chimice, de aceea este folosit foarte des de fermieri din toată Europa. 

- Continuare în pagina următoare -
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- Continuare din pagina anterioară –

În zona de vest a ţării, Smithfield Ferme oferă anual îngrăşământ organic pentru fertilizarea terenurilor 
din judeţele Timiş şi Arad.

Îngrăşământul organic provenit de la Smithfield Ferme este aplicat prin tehnici moderne de injectare şi  
scarificare,  în baza analizelor agrochimice şi a planurilor de fertilizare care determină pentru fiecare  
parcelă de teren în parte cantitatea optimă de îngrăşământ necesară culturii. Aceste planuri şi analize  
sunt autorizate şi emise de către Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice, şi respectă prevederile  
Codului de Bune Practici Agricole. 

***

Smithfield Ferme

Din  2004,  când  a  intrat  pe  piaţa  românească,  Smithfield  Ferme  a  investit  în  operaţiunile  sale  din 
România peste 500 milioane USD. Astăzi, în România compania operează 48 de ferme active în judeţele  
Timiş  şi  Arad,  construite  în  mare  parte  în  regim  green-field  (peste  50.000  scroafe,  850.000  porci  
comerciali pe an) şi două fabrici ultramoderne de nutreţuri combinate. Fermele de creştere şi fabricile 
de  producţie  nutreţuri  combinate  sunt  unităţi  certificate  prin   Sistemul  de  managenent  integrat  
(obţinând certificările pentru calitate ISO 9001:2008, mediu ISO 14001:2004 şi sănătate şi  securitate 
ocupaţională OHSAS 18001:2007 şi ISO 22000 pentru siguranţa alimentului). Activând pe raza a peste 30  
de comune şi oraşe, în judeţele Timiş şi Arad, activitatea de responsabilitate socială a Smithfield Ferme  
conţine şi o importantă componentă financiară, contribuind anual la dezvoltarea economică a zonei,  
prin aportul semnificativ la bugetul acestor localităţi, cu peste 5 milioane RON anual. 

- Sfârşitul comunicatului de presă –
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Recoltă record de porumb în Banat: 12 tone/ha, pe un lot fertilizat organic de 
către specialiştii Smithfield Ferme

Smithfield Ferme a obţinut şi  anul  acesta recolte  record pe un teren fertilizat  organic. 
Astfel, pentru al patrulea an consecutiv, reprezentanţii Smithfield Ferme au participat la 
sfârşitul săptămânii, în localitatea Jimbolia la recoltarea publică a unui lot martor de 2,4 
ha cultivat cu porumb hibrid Pioneer şi fertilizat organic de către Smithfield Ferme.

În acest an, pe cele 2.4 ha ale lotului demonstrativ au fost semănaţi 21 de hibrizi de porumb, a 
căror productivitate realizată este cuprinsă între 10.000 kg şi 12.440 kg/ha.

„Colaborarea Smithfield Ferme cu Pioneer a început ca un experiment în anul 2008, pentru a  
demonstra  fermierilor  impactul  pe  care  utilizarea  îngrăşămintelor  organice  îl  are  asupra  
culturilor,  în  acest  caz  asupra culturilor  de  porumb.  Prin  metodele  de  fertilizare  organică,  
reuşim să îmbunătăţim continuu aceste rezultate şi să demonstrăm că se poate face agricultură  
performantă,  cu  costuri  mai  reduse  şi  un  impact  pozitiv  asupra  mediului  înconjurător.  Ne  
bucură că,  an  de  an,  avem din  ce  în  ce  mai  multe  solicitări  din  partea  fermierilor  pentru  
fertilizantul  organic”,  declară  Ovidiu  Ţimbota,  director  Departament  Agricultură,  Smithfield 
Ferme.
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Evenimentul face parte din programul Smithfield Ferme de promovare a agriculturii moderne, 
realizate cu ajutorul fertilizatorilor organici, derulat în parteneriat cu compania Pioneer şi sub 
supravegherea Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Timiş. 

La eveniment au participat din partea companiei Pioneer directorul regional dl. Miki Babuşcov, 
administratorul terenului, directorul Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Timiş, Prof. 
Dr. Ing. Tarău Dorin, reprezentanţii Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară a 
Banatului  (USAMVB),  reprezentanţii  Gărzii  Naţionale  de  Mediu,  Agenţiei  Bazinale  Apele 
Banat, Agenţiei Naţionale de Protecţie a Mediului, jurnalişti şi fermieri.
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Colaborare Pioneer - Smithfield Ferme: Productii de 
10-12 t/ha la porumb, pe lot demonstrativ
Autor: Dragos Serban
Publicat la data de 11 Oct. 2011 in: Vegetal

In acest an, pe cele 2.4 ha ale lotului demonstrativ organizat de specialistii 
Smithfield cu hibrizi Pioneer au fost semanati 21 de hibrizi de porumb, a caror 
productivitate realizata este cuprinsa intre 10.000 kg si 12.440 kg/ha.

Pentru al patrulea an consecutiv, reprezentantii Smithfield Ferme au participat in localitatea 
Jimbolia la recoltarea publica a unui lot martor de 2,4 ha cultivat cu porumb hibrid Pioneer si 
fertilizat organic de catre Smithfield Ferme.

"Colaborarea Smithfield Ferme cu Pioneer a inceput ca un experiment in anul 2008, pentru a 
demonstra fermierilor impactul pe care utilizarea ingrasamintelor organice il are asupra 
culturilor, in acest caz asupra culturilor de porumb. Prin metodele de fertilizare organica, reusim 
sa imbunatatim continuu aceste rezultate si sa demonstram ca se poate face agricultura 
performanta, cu costuri mai reduse si un impact pozitiv asupra mediului inconjurator. Ne bucura 
ca, an de an, avem din ce in ce mai multe solicitari din partea fermierilor pentru fertilizantul 
organic", declara Ovidiu timbota, director Departament Agricultura, Smithfield Ferme.
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Evenimentul face parte din programul Smithfield Ferme de promovare a agriculturii moderne, 
realizate cu ajutorul fertilizatorilor organici, derulat in parteneriat cu compania Pioneer si sub 
supravegherea Oficiului de Studii Pedologice si Agrochimice Timis. La eveniment au participat 
din partea companiei Pioneer directorul regional dl. Miki Babuscov, administratorul terenului, 
directorul Oficiului de Studii Pedologice si Agrochimice Timis, Prof. Dr. Ing. Tarau Dorin, 
reprezentantii Universitatii de stiinte Agronomice si Medicina Veterinara a Banatului 
(USAMVB), reprezentantii Garzii Nationale de Mediu, Agentiei Bazinale Apele Banat, Agentiei 
Nationale de Protectie a Mediului, jurnalisti si fermieri.

"Suntem multumiti de colaborarea cu Smithfield Ferme pentru fertilizarea organica a culturilor 
noastre de porumb, grau, triticale si sorg. Fertilizantul organic este natural, este mai ieftin si 
datorita lui obtinem recolte mai bune de la an la an", declara dl. Iouzica Zifceak, unul dintre 
fermierii beneficiari ai fertilizantului organic de provenienta Smithfield Ferme.

Folosirea ingrasamintelor organice provenite de la ferme duce la cresterea elementelor nutritive 
din sol, imbunatatind-ul cu materie organica. Acest tip de ingrasamant organic inlocuieste cu 
succes ingrasamintele chimice, de aceea este folosit foarte des de fermieri din toata Europa. 

In zona de vest a tarii, Smithfield Ferme ofera anual ingrasamant organic pentru fertilizarea 
terenurilor din judetele Timis si Arad.

Ingrasamantul organic provenit de la Smithfield Ferme este aplicat prin tehnici moderne de 
injectare si scarificare, in baza analizelor agrochimice si a planurilor de fertilizare care determina 
pentru fiecare parcela de teren in parte cantitatea optima de ingrasamant necesara culturii. Aceste 
planuri si analize sunt autorizate si emise de catre Oficiul pentru Studii Pedologice si 
Agrochimice, respectand prevederile Codului de Bune Practici Agricole. 
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Visul lui Ceauşescu s-a împlinit: 12 tone la hectar în 
Banat
12 oct 2011, 00:49 | 
money.ro | REALITATEA.NET 

Americanii de la Smithfield au reuşit cu ajutorul geneticii şi al îngrăşămintelor 
naturale să obţină o recoltă de porumb la fel de bună precum erau anunţate 
producţiile de dinainte de Revoluţie.

fertilizare, ingrasamant

Compania americană Smithfield Ferme a realizat în Jimbolia o producţie de porumb de 12,4 tone 
la ha în condiţiile în care s-au plantat hibrizi Pioneer fertilizaţi organic. Recoltarea a fost publică 
iar cantitatea obţinută este similară celor mai bune rezultate anunţate de în timpul lui Ceauşescu 
înainte de Revoluţie. Cel mai bun an ca producţie de porumb a fost 1985, cu o cantitate totală de 
11,5 milioane de tone şi 3,4 tone la ha, în medie, potrivit statisticilor Organizaţiei Naţiunilor 
Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură. Activiştii de partid anunţau, însă, frecvent, 12 tone la ha 
realizaţi mai ales în Câmpia de Vest.

 În prezent, producţia medie de porumb la ha din România este de 6,5 tone, cu vârfuri maxime de 
10 tone la ha. Aceste rezultate sunt, însă, valabile pentru ani agricoli foarte buni cum este şi 
2011, când producţia de porumb depăşeşte 11 milioane de tone. Recolta din acest an este la fel 
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de mare ca cea mai mare recoltă de dinainte de '89 în condițiile în care suprafeţele cultivate au 

scăzut şi de trei ori.

 Cât priveşte recolta din acest an a Smithfield, aceasta a fost obţinută pe un lot demonstrativ de 
2,4 ha îngrăşat cu bălegar provenit de la fermele americanilor. Productivitatea realizată este 
cuprinsă între 10 tone şi 12,4 tone la ha. „Prin metodele de fertilizare organică, reuşim să 
îmbunătăţim continuu aceste rezultate şi să demonstrăm că se poate face agricultură performantă, 
cu costuri mai reduse şi un impact pozitiv asupra mediului înconjurător. Ne bucură că, an de an, 
avem din ce în ce mai multe solicitări din partea fermierilor pentru fertilizantul organic”, a 
declarat Ovidiu Ţimbota, director Departament Agricultură, Smithfield Ferme. Experimentul 
derulat împreună cu Pioneer a fost supravegheat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 
Timiş. Potrivit fermierilor care au cumpărat îngrăşământ organic, rezultatele de pe ogor sunt 
mult mai bune decât dacă s-ar fi folosit chimicale. Mai mult, bălegarul este şi mai ieftin decât 

ureea ori azotaţii. Cite  ș  te articolul pe MONEY.ro  

Citeste mai mult pe REALITATEA.NET: http://www.realitatea.net/visul-lui-ceausescu-s-a-
implinit-12-tone-la-hectar-in-banat_878220.html#ixzz1aY7gLMIC
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Vezi ce vis de-al lui Ceausescu a fost indeplinit de americani abia acum

672 vizualizari | Miercuri, 12 Octombrie 2011 

Visul lui Ceausescu s a implinit 12 tone la hectar in Banat 

Visul lui Ceausescu s-a implinit: 12 tone de porumb la hectar in Banat. Americanii de la  Smithfield au reusit cu 
ajutorul geneticii si al ingrasamintelor naturale sa obtina o recolta de porumb la fel de buna precum erau anuntate 
productiile de dinainte de Revolutie.

Compania americana Smithfield Ferme a realizat in Jimbolia o  productie de porumb de 12,4 tone la hectar in 
conditiile in care s-au plantat hibrizi Pioneer fertilizati organic. Recoltarea a fost publica iar cantitatea obtinuta este 
similara celor mai bune rezultate anuntate de in timpul lui  Ceausescu inainte de Revolutie.  Cel mai bun an ca 
productie de porumb a fost 1985, cu o cantitate totala de 11,5 milioane de tone si 3,4 tone la hectar, in medie, potrivit 
statisticilor Organizatiei Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura. Activistii de partid  anuntau, insa, frecvent, 
12 tone la hectar realizati mai ales in Campia de Vest.

În prezent, productia medie de porumb la ha din Romania este de 6,5 tone, cu varfuri maxime de 10 tone la hectar. 
Aceste rezultate sunt, insa, valabile pentru ani agricoli  foarte buni  cum este si 2011, cand productia de porumb 
depaseste 11 milioane de tone. Recolta din acest an este la fel de mare ca cea mai mare recolta de dinainte de '89 in  
conditiile in care suprafetele cultivate au scazut si de trei ori.

Cat priveste recolta din acest an a Smithfield, aceasta a fost obtinuta pe un lot demonstrativ de 2,4 hectare ingrasate  
cu balegar provenit de la fermele americanilor. Productivitatea realizata este cuprinsa intre 10 tone si 12,4 tone la 
hectar. "Prin metodele de fertilizare organica, reusim sa imbunatatim continuu aceste rezultate si sa demonstram ca 
se poate face agricultura performanta, cu costuri mai reduse si un impact pozitiv asupra mediului inconjurator. Ne 
bucura ca,  an de an, avem din ce in ce mai multe solicitari  din partea fermierilor  pentru fertilizantul  organic",  a  
declarat  Ovidiu  Timbota,  director  Departament  Agricultura,  Smithfield  Ferme.  Experimentul  derulat  impreuna cu 
Pioneer  a  fost  supravegheat  de   Oficiul  de  Studii  Pedologice  si  Agrochimice  Timis.  Potrivit  fermierilor  care  au 
 cumparat ingrasamant organic, rezultatele de pe ogor sunt mult mai bune decat daca s-ar fi folosit chimicale. Mai 
mult, balegarul este si mai ieftin decat ureea ori azotatii. 

Ingrasamantul organic este aplicat prin tehnici de injectare si scarificare, in baza analizelor agrochimice si a planurilor 
de fertilizare care determina pentru fiecare parcela de teren in parte cantitatea optima de ingrasamant necesara 
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culturii. Aceste planuri si analize sunt autorizate si emise de catre Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice si 
respecta prevederile Codului de Bune Practici Agricole. 

Smithfield Ferme este prezenta in Romania din 2004 si a investit peste 500 milioane USD. Compania opereaza 48 de 
ferme active in judetele Timis si Arad, construite in mare parte in regim green-field (peste 50.000 scroafe, 850.000 
porci comerciali pe an) si doua fabrici de nutreturi combinate.
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Vezi ce vis de-al lui Ceausescu a fost indeplinit de 
americani abia acum
Iasi

Data publicare: acum 22 ore

  

Visul lui Ceausescu s a implinit 12 tone la hectar in Banat Visul lui Ceausescu s-a 
implinit:  12 tone de porumb la hectar in Banat. Americanii  de la Smithfield au 
reusit  cu ajutorul  geneticii  si  al  ingrasamintelor  naturale sa  obtina o recolta  de 
porumb la fel de buna precum erau anuntate productiile de dinainte de Revolutie. 
Compania  americana  Smithfield  Ferme a  realizat  in  Jimbolia  o  productie  de 
porumb de 12,4 tone la hectar  in conditiile  in care s-au plantat  hibrizi  Pioneer 
fertilizati… 
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Visul lui Ceauşescu s-a împlinit: 12 tone la hectar 
în Banat
12/10/2011
de Ovidiu
 

 
 
Americanii de la Smithfield au reuşit cu ajutorul geneticii şi al îngrăşămintelor naturale să 
obţină o recoltă de porumb la fel de bună precum erau anunţate producţiile de dinainte de 
Revoluţie.

Compania americană Smithfield Ferme a realizat în Jimbolia o producţie de porumb de 12,4 tone 
la ha în condiţiile în care s-au plantat hibrizi Pioneer fertilizaţi organic. Recoltarea a fost publică 
iar cantitatea obţinută este similară celor mai bune rezultate anunţate de în timpul lui 
Ceauşescu înainte de Revoluţie. Cel mai bun an ca producţie de porumb a fost 1985, cu o 
cantitate totală de 11,5 milioane de tone şi 3,4 tone la ha, în medie, potrivit statisticilor 
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură. Activiştii de partid anunţau, 
însă, frecvent, 12 tone la ha realizaţi mai ales în Câmpia de Vest.
În prezent, producţia medie de porumb la ha din România este de 6,5 tone, cu vârfuri maxime de 
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10 tone la ha. Aceste rezultate sunt, însă, valabile pentru ani agricoli foarte buni cum este şi 
2011, când producţia de porumb depăşeşte 11 milioane de tone. Recolta din acest an este la fel 

de mare ca cea mai mare recoltă de dinainte de ’89 în condițiile în care suprafeţele cultivate au 

scăzut şi de trei ori.

Cât priveşte recolta din acest an a Smithfield, aceasta a fost obţinută pe un lot demonstrativ de 
2,4 ha îngrăşat cu bălegar provenit de la fermele americanilor. Productivitatea realizată este 
cuprinsă între 10 tone şi 12,4 tone la ha. „Prin metodele de fertilizare organică, reuşim să 
îmbunătăţim continuu aceste rezultate şi să demonstrăm că se poate face agricultură performantă, 
cu costuri mai reduse şi un impact pozitiv asupra mediului înconjurător. Ne bucură că, an de an, 
avem din ce în ce mai multe solicitări din partea fermierilor pentru fertilizantul organic”, a 
declarat Ovidiu Ţimbota, director Departament Agricultură, Smithfield Ferme. Experimentul 
derulat împreună cu Pioneer a fost supravegheat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice 
Timiş. Potrivit fermierilor care au cumpărat îngrăşământ organic, rezultatele de pe ogor sunt 
mult mai bune decât dacă s-ar fi folosit chimicale. Mai mult, bălegarul este şi mai ieftin decât 
ureea ori azotaţii.

Îngrăşământul organic este aplicat prin tehnici de injectare şi scarificare, în baza analizelor 
agrochimice şi a planurilor de fertilizare care determină pentru fiecare parcelă de teren în parte 
cantitatea optimă de îngrăşământ necesară culturii. Aceste planuri şi analize sunt autorizate şi 
emise de către Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice şi respectă prevederile Codului 
de Bune Practici Agricole.

Smithfield Ferme este prezentă în România din 2004 şi a investit peste 500 milioane USD. 
Compania operează 48 de ferme active în judeţele Timiş şi Arad, construite în mare parte în 
regim green-field (peste 50.000 scroafe, 850.000 porci comerciali pe an) şi două fabrici de 
nutreţuri combinate.
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Visul lui Ceauşescu s-a împlinit: 12 tone la 
hectar în Banat 12.10.2011 

12.10.2011 Visul lui Ceauşescu s-a împlinit: 12 tone la hectar în Banat Americanii de la 
Smithfield au reuşit cu ajutorul geneticii şi al îngrăşămintelor naturale să obţină o recoltă de 

porumb la fel de bună precum erau anunţate producţiile de dinainte de Revoluţie. Citește mai

Visul lui Ceauşescu s-a împlinit: 12 tone la hectar în Banat

Americanii de la Smithfield au reuşit cu ajutorul geneticii şi al îngrăşămintelor naturale să obţină o recoltă de porumb 

la fel de bună precum erau anunţate producţiile de dinainte de Revoluţie. Citește mai departe...

Visul lui Ceauşescu s-a împlinit: 12 tone la hectar în Banat
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Visul lui Ceauşescu s-a împlinit: 12 tone la hectar în Banat 
Americanii de la Smithfield au reuşit cu ajutorul geneticii şi al îngrăşămintelor naturale să obţină o 
recoltă de porumb la fel de bună precum erau anunţate producţiile de dinainte de Revoluţie.

Compania americană Smithfield Ferme a realizat în Jimbolia o producţie de porumb de 12,4 tone la ha în 
condiţiile în care s-au plantat hibrizi Pioneer fertilizaţi organic. Recoltarea a fost publică iar cantitatea 
obţinută este similară celor mai bune rezultate anunţate de în timpul lui Ceauşescu înainte de Revoluţie. 
Cel mai bun an ca producţie de porumb a fost 1985, cu o cantitate totală de 11,5 milioane de tone şi 3,4 
tone la ha, în medie, potrivit statisticilor Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură. 
Activiştii de partid  anunţau, însă, frecvent, 12 tone la ha realizaţi mai ales în Câmpia de Vest.
În prezent, producţia medie de porumb la ha din România este de 6,5 tone, cu vârfuri maxime de 10 
tone la ha. Aceste rezultate sunt, însă, valabile pentru ani agricoli foarte buni cum este şi 2011, când 
producţia de porumb depăşeşte 11 milioane de tone. Recolta din acest an este la fel de mare ca cea mai 
mare recoltă de dinainte de '89 în condițiile în care suprafeţele cultivate au scăzut şi de trei ori.
Cât priveşte recolta din acest an a  Smithfield, aceasta a fost obţinută pe un lot demonstrativ de 2,4 ha 
îngrăşat cu bălegar provenit de la fermele americanilor. Productivitatea realizată este cuprinsă între 10 
tone şi 12,4 tone la ha. „Prin metodele de fertilizare organică, reuşim să îmbunătăţim continuu aceste 
rezultate şi să demonstrăm că se poate face agricultură performantă, cu costuri mai reduse şi un impact 
pozitiv asupra mediului înconjurător. Ne bucură că, an de an, avem din ce în ce mai multe solicitări din 
partea fermierilor pentru fertilizantul organic”, a declarat Ovidiu Ţimbota, director Departament 
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Agricultură, Smithfield Ferme. Experimentul derulat împreună cu Pioneer a fost supravegheat de  Oficiul 
de Studii Pedologice şi Agrochimice Timiş. Potrivit fermierilor care au  cumpărat îngrăşământ organic, 
rezultatele de pe ogor sunt mult mai bune decât dacă s-ar fi folosit chimicale. Mai mult, bălegarul este şi  
mai ieftin decât ureea ori azotaţii. 

Îngrăşământul organic este aplicat prin tehnici de injectare şi scarificare, în baza analizelor agrochimice 
şi a planurilor de fertilizare care determină pentru fiecare parcelă de teren în parte cantitatea optimă de 
îngrăşământ necesară culturii. Aceste planuri şi analize sunt autorizate şi emise de către Oficiul pentru 
Studii Pedologice şi Agrochimice şi respectă prevederile Codului de Bune Practici Agricole. 

Smithfield Ferme este prezentă în România din 2004 şi a investit peste 500 milioane USD. Compania 
operează 48 de ferme active în judeţele Timiş şi Arad, construite în mare parte în regim green-field 
(peste 50.000 scroafe, 850.000 porci comerciali pe an) şi două fabrici de nutreţuri combinate.
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Visul lui Ceausescu s-a implinit: 12 tone la 
hectar in Banat
12.10.2011 01:05

Americanii de la Smithfield au reusit cu ajutorul geneticii si al ingrasamintelor naturale sa obtina 
o recolta de porumb la fel de buna precum erau anuntate productiile de dinainte de Revolutie. 

Citește mai departe...... citeste in continuare

Visul lui Ceausescu s-a implinit: 12 tone la hectar in Banat   Sursa: REALITATEA.NET - 
Stiri - Ştiri http://realitatea.feedsportal.com/c/32533/f/501838  ...  
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Visul lui Ceausescu s-a implinit: 12 tone la hectar in Banat  
Sursa: Realitatea | 11 Octombrie 2011 Visul lui Ceausescu s-a implinit: 12 tone la hectar in Banat 

Americanii de la Smithfield au reuşit cu ajutorul geneticii şi al îngrăşămintelor naturale să obţină o 
recoltă de porumb la fel de bună precum erau anunţate producţiile de dinainte de Revoluţie. Citește mai  
departe... 
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Fertilizare organică + hibrizi de top = 12,5 
t/ha de porumb

 Agronomie,09 Nov 2011 - 14:00
Recoltarea porumbului Pioneer fertilizat organic de 
Smithfield Ferme, 6 octombrie ... 

Producţii între 10 şi 12,5 tone la hectar au fost 
obţinute în acest an la Jimbolia, judeţul Timiş, pe 
un lot cultivat cu hibrizi de porumb Pioneer şi 
fertilizat organic de către Smithfield Ferme

„Colaborarea Smithfield Ferme cu Pioneer a început ca un experiment în anul 2008, pentru a 
demonstra fermierilor impactul pe care utilizarea îngrăşămintelor organice îl are asupra 
culturilor, în acest caz asupra culturilor de porumb.

Prin metodele de fertilizare organică, reuşim să îmbunătăţim continuu aceste rezultate şi să 
demonstrăm că se poate face agricultură performantă, cu costuri mai reduse şi un impact pozitiv 
asupra mediului înconjurător”, a spus Ovidiu Ţimbota, director Departament Agricultură în 
cadrul Smithfield Ferme.

„Şi fertilizarea chimică poate fi adusă la un regim comparativ, dar cu costuri suplimentare. 
Alături de partea financiară, fertilizarea organică este şi mai prietenoasă faţă de mediu şi, având 
în compoziţie un conţinut echilibrat de substanţe nutritive, creează şi în sol o dezvoltare a 
microorganismelor”, ne-a spus Ion Arsinte, administratorul societăţii Technoland SRL Jimbolia, 
care lucrează terenul pe care a fost realizat lotul demonstrativ.
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În acest an, pe cele 2,4 ha ale lotului demonstrativ au fost cultivaţi 21 de hibrizi de porumb boabe 
pe care Pioneer îi comercializează în România. Fiecare hibrid a fost semănat pe câte 8 rânduri, pe 
o suprafaţă de 896 mp, iar lotul a fost realizat în condiţii de producţie şi face parte dintr-un teren 
de 58 de hectare ce aparţine Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice (OSPA) Timiş şi care 
este lucrat, din 2004, în sistem de prestări servicii, de firma condusă de Ion Arsinte, care este de 
profesie agronom.

Deşi producţiile obţinute în acest an au fost mai mici decât cele de anul trecut, care a fost unul 
excelent pentru porumb din punct de vedere al condiţiilor climatice şi al precipitaţiilor, 
rezultatele sunt mai mult decât mulţumitoare, a afirmat Ion Arsinte, doar trei dintre hibrizii 
cultivaţi dând producţii  sub 10 tone/ha, peste jumătate dintre aceştia - peste 11 tone/ha şi câţiva 
chiar peste 12 tone/ha, în condiţiile în care de la semănat, după 20 aprilie 2011, regimul 
pluviometric a fost extrem de scăzut, iar de la sfârşitul lunii iunie şi până la recoltat, în 6 
octombrie 2011, nu a căzut nici un strop de apă, seceta extremă fiind însoţită de temperaturi 
foarte ridicate.

2011 este al patrulea an în care terenul de la Jimbolia a fost fertilizat organic, iar planta 
premergătoare a fost tot porumbul, deşi Ion Arsinte spune că aplică rotaţia anuală grâu-porumb, 
deoarece monocultura mai mulţi ani la rând creşte costul cu tratamentele necesare la sămânţă 
împotriva dăunătorilor la sol, însă anul trecut nu a reuşit să însămânţeze grâul la timp.

Îngrăşământul organic a fost aplicat pe toată suprafaţa în martie, cu o lună şi jumătate înainte de 
semănat, în cantitate de 70 mc/ha, echivalentul a 120 kg/ha azot, 30 kg/ha de fosfor şi 60 kg/ha 
de potasiu, a precizat Ovidiu Ţimbota. În plus faţă de fertilizarea organică, a mai fost făcută o 
singură fertilizare chimică, fiind aplicate 120 kg de uree pe rând, odată cu praşila mecanică. 
Solul este unul din cele mai bune din zona de vest a ţării, de tip cernoziom umed levigat, 
permeabil şi cu un conţinut de humus între 3,8 şi 4,3%.

În toamna anului trecut terenul a fost scarificat, iar în primăvară au fost efectuate două discuiri, a 
mai spus Ion Arsinte, care aplică tehnologii de lucru a solului de tip minimum-till, ce ajută la 
conservarea apei în sol.

În faza preemergentă a culturii a fost efectuată o erbicidare cu Merlin Mix, iar în postemergenţă, 
când plantele aveau 6 frunze, pe întreaga suprafaţă a fost aplicat Buctril (0,6 l/ha), pentru 
combaterea buruienilor dicotile şi Equip (2 l/ha), pentru combaterea coştreiului din rizomi şi a 
monocotilelor.

 Pioneer: Performanţă în orice condiţii

Pe lotul demonstrativ de la Jimbolia au fost cultivaţi toţi hibrizii din potrofoliul comercial al 
Pioneer, din toate grupele de maturitate, cu perioade de vegetaţie cuprinse între 85 şi 103 zile. 
„Am putut, astfel, face comparaţii, precum şi un top al hibrizilor într-un an bun şi în unul 
secetos”, a explicat Miki Babuşcov, director regional Pioneer, care, înainte de recoltare, le-a 
prezentat celor care au fost de faţă câţiva dintre cei mai preformanţi şi mai apreciaţi hibrizi 
Pioneer, care au dat rezultate foarte bune în anii anteriori în zona de vest a ţării.
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Printre aceştia se numără, P9494 (FAO 350), un hibrid care răspunde foarte bine la secetă, dar şi 
P9578, la care s-au obţinut producţii foarte bune anul trecut. Foarte căutaţi anul acesta de către 
fermierii români, datorită rezultatelor excelente obţinute în 2010, sunt şi cei doi hibrizi PR36V74 
şi PR36V52 din grupa de maturitate FAO 420, PR36V52 fiind o variantă foarte bună şi în anii 
secetoşi. Un alt hibrid foarte apreciat este PR35F38, creat de cercetătorii Pioneer din România 
special pentru condiţii de secetă, mai ales pentru vestul şi sudul României.

Deşi anul acesta rezultatele recoltării de la Jimbolia nu au fost concludente, „campionul” şi 
preferatul fermierilor din zona de vest este hibridul Pioneer PR35T36, la care, în 2008, în primul 
an de fertilizare organică în parteneriat cu Smithfield Ferme, pe aceeaşi platformă, au fost 
obţinute în jur de 15,5 tone/ha.

Rezultatele recoltării de la Jimbolia au fost înregistrate cu un cântar electronic la capătul parcelei 
recoltate. Pentru hibrizii cu umiditate mai mare de 15%, s-a calculat reducerea la 15%.

La eveniment au participat, alături de reprezentanţii companiilor Smithfield şi Pioneer, şi 
administratorul terenului, directorul OSPA Timiş, Dorin Tarău, reprezentanţii USAMVB, 
reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu, ai Agenţiei Bazinale Apele Banat, ai Agenţiei 
Naţionale de Protecţie a Mediului, precum şi fermieri din judeţul Timiş.

30.000 ha/an fertilizate organic
Smithfield Ferme a început fertilizarea organică în România în 2005. În prezent, peste 30.000 ha 
din judeţele Timiş şi Arad sunt fertilizate în fiecare an cu îngrăşământ organic obţinut în cele 47 
de ferme ale companiei, în care sunt produse anual aproape 1,5 mil. mc de fertilizant organic. 
Principalele culturi fertilizate organic sunt porumbul, grâul, orzul şi floarea soarelui, şi, ceva mai 
puţin, soia, iar cerere există şi pentru fertilizarea păşunilor.
Îngrăşământul organic este aplicat prin tehnici moderne de injectare şi scarificare, în baza 
analizelor agrochimice şi a planurilor de fertilizare care determină pentru fiecare parcelă de teren 
în parte cantitatea optimă de îngrăşământ necesară culturii, analizele fiind autorizate şi emise de 
către OSPA şi respectând prevederile Codului de Bune Practici Agricole.

„Şi fertilizarea chimică poate fi adusă la un regim comparativ, dar cu costuri suplimentare
Ion Arsinte, administratorul societăţii Technoland SRL Jimbolia

„Într-o fermă ar trebui să fie o  balanţă echilibrată între hibrizii toleranţi la secetă şi între hibrizii 
care răspund bine în condiţii bune de cultură
Miki Babuşcov, director regional Pioneer

Rezultate recoltare porumb Pioneer fertilizat organic de Smithfield Ferme, 6 octombrie 
2011, Jimbolia, jud. Timiş
Suprafaţă parcelă pentru fiecare hibrid - 896 mp (160 m x 5,6 m)

Violeta Mâţ
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