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Porumbul Saaten-Union le vorbește fermierilor
PRODUCTIVITATE RIDICATA SI UN RITM BUN DE PIERDERE AL APEI DIN BOB
Fermierii cultivatori de porumb știu că alegerea unui hibrid de porumb pentru condițiile din fermă,
este deseori o provocare. În primul rând diversitatea hibrizilor comerciali pe piață în momentul de față
care face alegerea mai grea, dar și presiunile anului trecut, când cultura de porumb nu a fost la nivelul
așteptat.
Porumbul Saaten Union se remarcă în câmp, iar satisfacția alegerii unui hibrid vine în momentul
recoltării. Pentru că am adus în discuție recoltatul, prezentăm succint unele rezultate din experiențele
avute în anul 2015, la punctul de cercetare-producție, Pesac din județul Timiș.

Cariopsele de porumb au în jur de 30%

de 0.6%, în timp ce valorile de 22 GDU zilnic duc

umiditate la maturitatea fiziologică, moment în

la un ritm lent de pierdere al apei din bob, de

care umplerea bobului este completă și urmează

0.75%/zi.

pierderea apei. Conceptul dry down sau ritmul de

Dintre hibrizii luați în studiu, porumbul

pierdere al apei din bob este influențat de mai

competitorilor

mulți factori, prezentați succint mai jos.

spectaculoase comparativ cu cel comercializat

În

timpul

perioadei

de

nu

înregistrează

diferențe

vegetație

de Saaten-Union, ba din contră, scara de valori

porumbul acumulează un număr de unități

este mai apropiată de media grupei FAO 260-340,

termice de creștere (GDU) diferit în funcție de

decât cea a competitorilor care nu prezintă o

temperaturile minime și maxime înregistrate în

uniformitate.

cursul unei zile.

Din nou se remarcă SUM 305 și SUM

Predicțiile teoretice inclină spre a

0243, hibrizi dentați, pretabili în toate zonele de

anticipa ritmul de pierdere al apei din bob în

cultură a porumbului, mai ales în exploatațiile

funcție de acest indicator. Astfel, când suma

mari unde recoltatul trebuie să fie eșalonat pe o

zilnică GDU este în jurul valorii de 12, ritmul de

perioadă mai lungă de timp. Chiar dacă sunt

pierdere al apei din bob este de 0.5%. Situațiile

hibrizi timpurii spre mediu, la o densitate de

în care suma zilnică GDU este situată în jurul

65-70 mii plante/ha și pe un agrofond superior,

valorii de 17, valoarea apei pierdută din bob este

producțiile pot depăși limita de 12 t/ha boabe.

SAATEN-UNION ROMANIA
Pierderile zilnice de apa din bob la hibrizii FAO 260-340
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Pierderile zilnice de apa din bob la hibrizii FAO 350-430
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Hibrizii Saaten Union din grupa de
maturitate FAO 350-430 au cele mai apropiate
valori de media grupei privind ritmul de pierdere
al apei din bob. Ce îi recomandă? Senescența
frunzelor și a pănușilor. Chiar dacă ritmul de
pierdere al apei din bob nu este spectaculos,
perioada în care hibrizii Saaten-Union ajung la
maturitatea fiziologică de 30% este mai mare și
corespunde cu perioada umplerii bobului.
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printr-un ritm de pierdere a apei din bob, pierd
la potențialul de producție, pentru că hibrizii
Saaten sunt concepuți în a acumula mai mult în
perioada de vegetație, fiind mult mai productivi.
Printr-o alegere temeinică a amplasării
solelor cu porumb, suntem convinși că satisfacția
în urma recoltării va fi mai mare decât a unui ritm
de pierdere al apei mai rapid.
Chiar dacă nu sunt foarte popularizați în
cultură, hibrizii Saaten-Union din grupa de
maturitate FAO 450-530 excelează în ceea ce
privește rapiditatea pierderii apei din bob.
Fermierii cu suprafețe mari de teren
însămânțează porumb din grupe de maturitate
diferite, dar cele mai mari suprafețe revin
porumbului cu maturitate tardivă pentru că
potențialul de producție este mult mai ridicat.
Putem afirma cu certitudine că perioada de
vegetație a porumbului este direct proporțională
cu producțiile obținute. Astfel, conceptul SaatenUnion pentru porumb tardiv este o perioadă de
umplere a bobului cât mai mare, urmată de o
perioadă scurtă de pierdere a apei din bob. Acest
lucru este realizabil, întrucât grosimea pănușilor,
etanșeitatea acestora și gradul de acoperire cu
pănuși, favorizează o pierdere rapidă a apei din
bob, peste competitorii din piață.
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4 argumente de luat în considerare
Semănatul porumbului este în toiul pregătirilor, iar vizitele reprezentaților
diverselor companii și a distribuitorilor se face din ce în ce mai des în fermele
fermierilor. Saaten-Union vă arată prin rezultatele experimentelor că hibrizii de
porumb comercializați sunt printre cei mai valoroși de pe piață. Concluziile noastre
sunt de prisos tehnic pentru fermieri privind ritmul de pierdere al apei din bob:
- porumbul Saaten Union are cariopse cu caracteristici ale pericarpului care
favorizează pierderea mai rapidă a apei din bob;
- numărul de frunze, grosimea pănușilor și etanșeitatea acestora sunt criterii de
selecție pentru Saaten-Union în vederea omologării unui hibrid;
- senescența frunzelor și a pănușilor determină o pierdere mai rapidă a apei
din bob la maturitate;
-

gradul de acoperire cu pănuși a știuletelui și poziția acestuia la maturitate
sunt elemente care completează alegerea fermierilor pentru un hibrid de
porumb.
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