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Smithfield Ferme: Recolte record obţinute prin fertilizare organică 
SCRIS DE LUCIAN PAULESCU 

Reprezentanţii Smithfield Ferme au participat în 

aceste zile, în comuna Jimbolia la recoltarea 

publică a unui lot martor de 10 ha cultivat cu 

porumb hibrid Pioneer şi fertilizat organic de către 

Smithfield Ferme. “Este cel de-al treilea an 

consecutiv în care Smithfield Ferme organizează 

acest experiment, fapt care demonstrează 

preocuparea noastră permanentă pentru promovarea 

agriculturii moderne. Beneficiile îngrăşămintelor 

organice sunt reconfirmate, încă o dată, prin 

rezultatele deosebite obţinute la recoltarea loturilor 

fertilizate organic de către specialiştii noştri – 12 tone la ha, valori care depăşesc rezultatele de 

pe loturile cultivate fără fertilizare sau fertilizate chimic”, a declarat Ovidiu Ţimbota, director 

agricol, Smithfield Ferme. În urma recoltării loturilor cultivate cu porumb hibrid Pioneer şi 

fertilizate organic s-au înregistrat recolte record de peste 12 tone/ha. 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, proprietarul terenului, dl. Eugen 

Baziliuc, reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu şi Agenţiei Naţionale de Protecţie a Mediului, 

autorităţi locale şi fermieri. “Suntem onoraţi de parteneriatul cu Smithfield Ferme, cu care, 

împreună, an de an, demonstrăm eficienţa combinată a produselor noastre şi suportul pe care 

acestea îl reprezintă, în mod constant, pentru fermierului român”, a declarat Miki Babuşcov, 

directorul regional Pioneer. 

http://www.ziuadevest.ro/economic/14348-smithfield-ferme-recolte-record-obinute-prin-fertilizare-organic.html
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 Smithfield Ferme fertilizează anual câteva mii de hectare cu îngrăşământ organic, aplicat prin 

cele mai sigure şi moderne tehnici de injectare şi scarificare, dupa planuri şi analize care 

determină pentru fiecare parcelă de teren în parte cantitatea optimă de îngrăşământ necesară 

culturii. Aceste planuri şi analize sunt autorizate şi emise de Oficiul pentru Studii Pedologice şi 

Agrochimice, organ tehnic de specialitate al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Din 

2004, când a intrat pe piaţa românească, Smithfield Ferme a investit în operaţiunile sale din 

România peste 500 milioane de dolari. Astăzi, în România compania operează 47 de ferme active 

în judeţele Timiş şi Arad, construite în mare parte în regim green-field (peste 47.500 de scroafe, 

850.000 de porci comerciali pe an) şi două fabrici ultramoderne de nutreţuri combinate. 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 de lei anual. 
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Smithfield Ferme - recolte record obtinute prin fertilizare organica 
 

Reprezentanţii Smithfield Ferme au participat în aceste zile, în comuna Jimbolia, 

la recoltarea publică a unui lot martor de 10 ha cultivat cu porumb hibrid Pioneer 

şi fertilizat organic de către Smithfield Ferme.  

“Este cel de-al treilea an consecutiv în care Smithfield Ferme organizează acest 

experiment, fapt care demonstrează preocuparea noastră permanentă pentru promovarea 

agriculturii moderne. Beneficiile îngrăşămintelor organice sunt reconfirmate, încă o dată, prin 

rezultatele deosebite obţinute la recoltarea loturilor fertilizate organic de către specialiştii noştri – 

12 tone la ha, valori care depăşesc rezultatele de pe loturile cultivate fără fertilizare sau fertilizate 

chimic”, declară Ovidiu Ţimbota, director agricol, Smithfield Ferme.  

În urma recoltării loturilor cultivate cu porumb hibrid Pioneer şi fertilizate organic s-au 

înregistrat recolte record de peste 12 tone/ha.  

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, 

proprietarul terenului, dl. Eugen Baziliuc, reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu şi Agenţiei 

Naţionale de Protecţie a Mediului, autorităţi locale şi fermieri.  

“Suntem onoraţi de parteneriatul cu Smithfield Ferme, cu care, împreună, an de an, demonstrăm 

eficienţa combinată a produselor noastre şi suportul pe care acestea îl reprezintă, în mod 

constant, pentru fermierului român”, a declarat Miki Babuşcov, directorul regional Pioneer. 
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Ce anunţa Ceauşescu au reuşit americanii. 12 tone la hectar cu ajutorul laboratorului de 

genetică 

Autor: Florin Cojocaru  
Americanii de la Smithfield au recoltat peste 12 tone de porumb la hectar, un adevărat record 

pentru ţara noastră. Porumbul marcaPioneer este modificat genetic şi ajutat să crească cu 

îngrăşământ natural. 

Compania americană Smithfield a 

reuşit să obţină, la Jimbolia, o recoltă 

record la porumb de 12 tone la hectar 

folosind porumb hibrid Pioneer şi 

fertilizatori organici. “Beneficiile 

îngrăşămintelor organice sunt 

reconfirmate, încă o dată, prin 

rezultatele deosebite obţinute la 

recoltarea loturilor fertilizate organic 

de către specialiştii noştri – 12 tone la 

ha, valori care depăşesc rezultatele de 

pe loturile cultivate fără fertilizare sau 

fertilizate chimic”, a declarat Ovidiu 

Ţimbota, director agricol la Smithfield Ferme. 

Rezultatele au fost obţinute de pe 10 ha considerate lot test pentru diverse culturi. Smithfield 

Ferme fertilizează anual câteva mii de hectare cu îngrăşământ organic, aplicat prin tehnici de 

injectare şi scarificare, după planuri şi analize care determină pentru fiecare parcelă de teren în 

parte cantitatea optimă de îngrăşământ necesară culturii. 

Toate planurile şi analizele sunt autorizate şi emise de Oficiul pentru Studii Pedologice şi 

Agrochimice, organ tehnic de specialitate al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Anul 

2010 a fost unul foarte bun pentruporumb, spun fermierii. Culiţă Tărâţă, Ioan 

Niculae şi Adrian Porumboiu, care sunt cei mai mari agricultori ai ţării declarau, recent, 

pentru Money.ro, că au obţinut recolte record la porumb care se ridică la circa 8,5 tone la 

hectar. 
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Recolte record obţinute prin fertilizare organică 
 

Timişoara, 29 octombrie 2010. Reprezentanţii 

Smithfield Ferme au participat în aceste zile, în 

comuna Jimbolia la recoltarea publică a unui lot 

martor de 10 ha cultivat cu porumb hibrid Pioneer şi 

fertilizat organic de către Smithfield Ferme. 

“Este cel de-al treilea an consecutiv în care Smithfield 

Ferme organizează acest experiment, fapt care 

demonstrează preocuparea noastră permanentă pentru 

promovarea agriculturii moderne. Beneficiile 

îngrăşămintelor organice sunt reconfirmate, încă o 

dată, prin rezultatele deosebite obţinute la recoltarea loturilor fertilizate organic de către 

specialiştii noştri – 12 tone la ha, valori care depăşesc rezultatele de pe loturile cultivate fără 

fertilizare sau fertilizate chimic”, declară Ovidiu Ţimbota, director agricol, Smithfield Ferme. 

În urma recoltării loturilor cultivate cu porumb hibrid Pioneer şi fertilizate organic s-au 

înregistrat recolte record de peste 12 tone/ha. 

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, proprietarul terenului, dl. 

Eugen Baziliuc, reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu şi Agenţiei Naţionale de Protecţie a 

Mediului, autorităţi locale şi fermieri. 

“Suntem onoraţi de parteneriatul cu Smithfield Ferme, cu care, împreună, an de an, demonstrăm 

eficienţa combinată a produselor noastre şi suportul pe care acestea îl reprezintă, în mod 

constant, pentru fermierului român”, a declarat Miki Babuşcov, directorul regional Pioneer. 

Smithfield Ferme fertilizează anual câteva mii de hectare cu îngrăşământ organic, aplicat prin 

cele mai sigure şi moderne tehnici de injectare şi scarificare, dupa planuri şi analize care 

determină pentru fiecare parcelă de teren în parte cantitatea optimă de îngrăşământ necesară 

culturii. Aceste planuri şi analize sunt autorizate şi emise de Oficiul pentru Studii Pedologice şi 

Agrochimice, organ tehnic de specialitate al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

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 47 de ferme active în 

judeţele Timiş şi Arad, construite în mare parte în regim green-field (peste 47.500 scroafe, 

850.000 porci comerciali pe an) şi două fabrici ultramoderne de nutreţuri combinate. 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. 
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Fertilizarea organica aduce recolte record pe campurile banatene 

Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă marile complexe de creştere a porcinelor 

din Timiş este cea a dejecţiilor 

rezultate în urma creşterii animalelor. 

Cel mai important producător din 

regiunea de vest în acest sector a 

căutat şi a găsit o soluţie pentru 

resturile rezultate. 

Reprezentanţii Smithfield Ferme au 

participat în aceste zile, lângă oraşul 

Jimbolia, la recoltarea publică a unui 

lot martor de 10 hectare cultivat cu 

porumb hibrid Pioneer şi fertilizat 

organic. „Este cel de-al treilea an 

consecutiv în care Smithfield Ferme organizează acest experiment. Beneficiile îngrăşămintelor 

organice sunt reconfirmate, încă o dată, prin rezultatele deosebite obţinute la recoltarea loturilor 

fertilizate organic de către specialiştii noştri – 12 tone la ha, valori care depăşesc rezultatele de 

pe loturile cultivate fără fertilizare sau fertilizate chimic”, spune Ovidiu Ţimbota, director agricol 

la Smithfield Ferme. Această iniţiativă face parte din programul companiei americane de 

promovare a agriculturii moderne, realizate cu ajutorul fertilizatorilor organici. 

Smithfield Ferme fertilizează anual câteva mii de hectare cu îngrăşământ organic, aplicat după 

planuri şi analize care determină pentru fiecare parcelă de teren în parte cantitatea optimă de 

îngrăşământ necesară culturii. Aceste planuri şi analize sunt autorizate şi emise de Oficiul pentru 

Studii Pedologice şi Agrochimice. Din 2004, când a intrat pe piaţa românească, compania a 

investit în operaţiunile sale din România peste 500 milioane de dolari americani. Astăzi, 

compania deţine în România 47 de ferme active în judeţele Timiş şi Arad (peste 47.500 scroafe, 

850.000 porci comerciali pe an) şi două fabrici de nutreţuri combinate. 
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Fertilizarea organica aduce recolte record pe campurile banatene  

Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă marile complexe de creştere a porcinelor 

din Timiş este cea a dejecţiilor rezultate în urma creşterii animalelor. Cel mai important 

producător din regiunea de vest în acest sector a căutat şi a găsit o soluţie pentru resturile 

rezultate. 

 

http://www.timisoaraonline.net/timisoara/stirile_timis_online/517.html
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Productii record la porumb obtinute pe terenuri fertilizate organic 

Reprezentantii companiei Smithfield Ferme si cei ai Pioneer au participat, zilele acestea, la 

recoltarea unei suprafete lot de 9 ha de porumb, cultura infiintata in primavara pe un lot fertilizat 

cu ingrasaminte organice (concentratie ingrasamant - 60 mc/ha) provenit de la fermele 

Smithfield, informeaza un comunicat al companiei remis recolta.eu 

Colaborarea dintre Smithfield Ferme - furnizor de ingrasaminte si Pioneer - furnizorul hibrizilor 

de porumb, a constat in infiintarea unui camp experimental de porumb cu o suprafata de 9 ha, 

pus la dispozitie de un fermier independent. 

 Pe intreg lotul demonstrativ s-au obtinut productii record pentru conditiile de clima din aceasta 

zona a tarii, care s-au situat, in functie de tipul hibrizilor semanati, intre 10,8 tone/ha si 13 

tone/ha. 

 Prin aceasta recoltare publica a campului experimental am dorit sa le aratam fermierilor 

interesati rezultatele obtinute in functie de tehnologia folosita, de hibrizii semanati si bineinteles 

de fertilizantul organic aplicat. Rezultatele au fost pe masura asteptarilor. Prin comparatie, 

acelasi tip de hibrid semi timpuriu folosit in parcele nefertilizate organic a dat o recolta de 

aproximativ 7 tone/ha, pe cand in campul experimental luat in studiu si fertilizat organic cu 

ingrasaminte provenite de la Smithfield Ferme, acesta a generat productii intre 10,8-11,5 tone/ha, 

declara Ovidiu Timbota - Director Agricol, Smithfield Ferme. 

Experimentul face parte din programul Smithfield Ferme de promovare a agriculturii realizate cu 

ajutorul fertilizatorilor organici, derulat in parteneriat cu compania Pioneer Hi-Bred Seeds - 

subsidiara din Romania si sub supravegherea Oficiului de Studii Pedologice si Agrochimice din 

Timisoara (OSPA), al treilea partener in acest proiect, cu care Smithfield Ferme colaboreaza deja 

de 3 ani. La acest eveniment au fost invitati fermierii (producatorii agricoli) din judetul Timis, 

Primaria orasului Jimbolia, OSPA Timisoara, Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina 

Veterinara a Banatului si dealeri de produse agricole. 

 Aceste ingrasaminte organice sunt mai ieftine decat cele chimice au insa un aport nutritional 

superior pentru sol, nu polueaza solul si apa freatica, fiind folosite cu succes de catre cultivatorii 

de cereale in toata Europa, a declarat Bogdan Mihail, Director General Smithfield Ferme. 

 Smithfield Ferme fertilizeaza anual peste 20,000 de hectare cu ingrasamant organic, aplicat prin 

tehnici moderne de injectare si sacrificare, dupa planuri si analize care determina pentru fiecare 

parcela de teren in parte cantitatea optima de ingrasamant necesara culturii. Aceste planuri si 

analize sunt autorizate si emise de Oficiul pentru Studii Pedologice si Agrochimice, organ tehnic 

de specialitate al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.  
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Pe langa aportul in nutrientii organici, ingrasamintele organice imbunatatesc structura solului si 

cresc capacitatea de retentie a apei si a nutrientilor. Microorganismele din sol descompun 

materialele organice intr-o forma solubila anorganica, asigurand astfel o eliberare a nutrientilor 

pe termen mai lung. Materialele organice reziduale care provin de la animale sunt o solutie 

benefica pentru cresterea plantelor pentru ca sunt o sursa bogata de elemente nutritive pentru 

culturi si, in acelasi timp, de protectie a solului impotriva degradarii. 

 Smithfield Ferme opereaza 50 de ferme active in judetele Timis si Arad, cu un total de 47.500 

scroafe care produc 850.000 de purcei anual. Compania activeaza pe raza a peste 30 de comune 

si orase, contribuind anual la bugetul acestor localitati cu sume importante care, in cazul celor 

mai mici, reprezinta pana la 15-20% din totalul taxelor si impozitelor incasate de catre consiliile 

locale. 
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Fertilizarea organica aduce recolte record pe campurile banatene 
 

Una dintre cele mai mari probleme cu care se confrunta marile complexe de crestere a porcinelor 

din Timis este cea a dejectiilor rezultate in urma cresterii animalelor. 

Cel mai important producator din regiunea de vest in acest sector a cautat si a gasit o solutie 

pentru resturile rezultate. 
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Fertilizarea organica aduce recolte record pe campurile banatene 

Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă marile complexe de creştere a 

porcinelor din Timiş este cea a dejecţiilor rezultate în urma creşterii animalelor. Cel mai 

important producător din 

regiunea de vest în acest sector a 

căutat şi a găsit o soluţie pentru 

resturile rezultate. 

 Reprezentanţii Smithfield Ferme 

au participat în aceste zile, lângă 

oraşul Jimbolia, la recoltarea 

publică a unui lot martor de 10 

hectare cultivat cu porumb hibrid 

Pioneer şi fertilizat organic. „Este 

cel de-al treilea an consecutiv în 

care Smithfield Ferme organizează 

acest experiment. Beneficiile 

îngrăşămintelor organice sunt reconfirmate, încă o dată, prin rezultatele deosebite obţinute la 

recoltarea loturilor fertilizate organic de către specialiştii noştri – 12 tone la ha, valori care 

depăşesc rezultatele de pe loturile cultivate fără fertilizare sau fertilizate chimic”, spune Ovidiu 

Ţimbota, director agricol la Smithfield Ferme. Această iniţiativă face parte din programul 

companiei americane de promovare a agriculturii moderne, realizate cu ajutorul fertilizatorilor 

organici. 

Smithfield Ferme fertilizează anual câteva mii de hectare cu îngrăşământ organic, aplicat după 

planuri şi analize care determină pentru fiecare parcelă de teren în parte cantitatea optimă de 

îngrăşământ necesară culturii. Aceste planuri şi analize sunt autorizate şi emise de Oficiul pentru 

Studii Pedologice şi Agrochimice. Din 2004, când a intrat pe piaţa românească, compania a 

investit în operaţiunile sale din România peste 500 milioane de dolari americani. Astăzi, 

compania deţine în România 47 de ferme active în judeţele Timiş şi Arad (peste 47.500 scroafe, 

850.000 porci comerciali pe an) şi două fabrici de nutreţuri combinate. 
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Fertilizarea organica aduce recolte record pe campurile banatene 

 
Una dintre cele mai mari probleme cu care se confrunta marile complexe de crestere a porcinelor 

din Timis este cea a dejectiilor rezultate in urma cresterii animalelor.Cel mai important 

producator din regiunea de vest in acest sector a cautat si a gasit o solutie pentru resturile 

rezultate. Reprezentantii Smithfield Ferme au participat in aceste zile, langa orasul Jimbolia, la 

recoltarea publica a unui lot martor de 10 hectare cultivat cu porumb hibrid Pioneer si fertilizat 

organic.Smithfield Ferme fertilizeaza anual cateva mii de hectare cu ingrasamant organic, aplicat 

dupa planuri si analize care determina pentru fiecare parcela de teren in parte cantitatea optima 

de ingrasamant necesara culturii.  

http://timis.time4news.ro/economic/fertilizarea-organica-aduce-recolte-record-pe-campurile-banatene/
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Recolte record obţinute prin fertilizare organică la Smithfield 
 

 Timişoara, 30 oct /Agerpres/ - Americanii de la Smithfield au obţinut o producţ;e record de 12 

tone de porumb hibrid Pioneer la hectar, pe un lot experimental de zece hectare, în localitatea 

Jimbolia, care a fost fertilizat organic. 

 

'Acest fapt demonstrează preocuparea noastră permanentă pentru promovarea agriculturii 

moderne. Beneficiile îngrăşămintelor organice sunt reconfirmate, încă o dată, prin rezultatele 

deosebite obţinute la recoltarea loturilor fertilizate organic de către specialiştii noştri - 12 tone la 

hectare, valori ce depăşesc rezultatele de pe loturile cultivate fără fertilizare sau fertilizate 

chimic', a declarat, sâmbătă, Ovidiu Ţimbota, director agricol Smithfield Ferme. 

 

Experimentarea, derulată al treilea an consecutiv, este inclusă în 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. 

 

Smithfield Ferme fertilizează anual câteva mii de hectare cu îngrăşământ organic, aplicat prin 

tehnici de injectare şi sacrificare, după planuri şi analize care determină pentru fiecare parcelă de 

teren în parte cantitatea optimă de îngrăşământ necesară culturii. Aceste planuri şi analize sunt 

autorizate şi emise de Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice, organ tehnic de 

specialitate al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  

AGERPRES/(AS – Otilia Halunga) 
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Recolte record obţinute prin fertilizare organică 

Reprezentanţii Smithfield Ferme au participat în 

aceste zile, în comuna Jimbolia la recoltarea 

publică a unui lot martor de 10 ha cultivat cu 

porumb hibrid Pioneer şi fertilizat organic de 

către Smithfield Ferme. 

 “Este cel de-al treilea an consecutiv în care 

Smithfield Ferme organizează acest experiment, fapt care demonstrează preocuparea noastră 

permanentă pentru promovarea agriculturii moderne. Beneficiile îngrăşămintelor organice sunt 

reconfirmate, încă o dată, prin rezultatele deosebite obţinute la recoltarea loturilor fertilizate 

organic de către specialiştii noştri – 12 tone la ha, valori care depăşesc rezultatele de pe loturile 

cultivate fără fertilizare sau fertilizate chimic”, declară Ovidiu Ţimbota, director agricol, 

Smithfield Ferme. 

În urma recoltării loturilor cultivate cu porumb hibrid Pioneer şi fertilizate organic s-au 

înregistrat recolte record de peste 12 tone/ha.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, proprietarul terenului, dl. Eugen Baziliuc, reprezentanţii Gărzii Naţionale de 

Mediu şi Agenţiei Naţionale de Protecţie a Mediului, autorităţi locale şi fermieri. 

Smithfield Ferme fertilizează anual câteva mii de hectare cu îngrăşământ organic, aplicat prin 

cele mai sigure şi moderne tehnici de injectare şi scarificare, dupa planuri şi analize care 

determină pentru fiecare parcelă de teren în parte cantitatea optimă de îngrăşământ necesară 

culturii.Aceste planuri şi analize sunt autorizate şi emise de Oficiul pentru Studii Pedologice şi 

Agrochimice, organ tehnic de specialitate al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
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