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Floarea-soarelui este o cultură cu o istorie îndelungată și o întrebuințare variată� De-a lungul timpului, a fost 
folosită atât pentru decorațiuni, cât și pentru fabricarea pâinii, a medicamentelor și a vopselurilor� Astăzi, 
cererea crescută pentru ulei de floarea-soarelui îi sporește valoarea culturii mai mult ca niciodată – ceea ce 
înseamnă pentru noi o responsabilitate și mai mare� Pentru fermieri, provocarea nu este doar de a  cultiva un 
volum cât mai mare, ci și obținerea de semințe de floarea-soarelui de înaltă calitate, pe suprafețe agricole 
limitate, cu un impact minim asupra mediului� 

Odată asumată această decizie, Bayer este alături de dumneavoastră� Noi, la Bayer, știm că fiecare dintre 
dumneavoastră vă confruntați cu diferite condiții climatice; că fiecare fermă, solă, are particularitățile și 
specificitățile ei; că semințele pe care le semănați trebuie să fie adaptate, cu toleranță cât mai mare la boli și la 
secetă� În plus, înțelegem că, deși sunt ameliorați pentru a avea randamente mari de producție, hibrizii Bayer 
trebuie să dețină și un conținut cât mai ridicat de ulei�

Dar nu ne oprim aici� Am gândit și dezvoltat portofoliul Bayer ca pe un sistem complet care valorifică potențialul 
genetic al semințelor, protecția culturii, soluțiile digitale și sustenabilitatea resurselor naturale� Deoarece am 
înțeles că a face agricultură profitabilă și durabilă este provocarea tuturor!
Vă invităm să consultați acest catalog pentru a afla mai multe despre știința din spatele portofoliului Bayer, dar 
și despre cum vă poate fi de folos pentru profitabilitatea culturilor dumneavoastră�

CU BAYER,
MAI MULT CA NICIODATĂ



ELEMENTELE 
SUCCESULUI
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Nu doar numărul de semințe contează – ci și 

cantitatea de ulei pe care o conțin� Întrucât hibrizii 

conțin uleiuri diferite în cantități variabile, e de la sine 

înțeles că scopul este cultivarea unor hibrizi de înaltă 

calitate� Nu doar prin prisma rezultatelor fermierilor, ci 

și pentru asigurarea viitorului uleiului de floarea-

soarelui, aliment atât de apreciat astăzi pentru 

conținutul ridicat de acizi nesaturați benefici, cum ar fi 

acidul linoleic�

Succesul culturii de floarea-soarelui presupune mai 

multe faze�

Pentru început, înființarea culturii în sine�

Planta supraviețuiește după stadiile incipiente, 

vulnerabile, depășește amenințările și stresul, astfel 

încât să poată aduce cu succes semințele până la 

recoltare� Înființarea poate depinde de factori de 

mediu: starea solului, umiditate, condițiile climatice 

– dar și de practicile fermierilor (protecția culturii, 

metode de prelucrare a solului, semănatul), precum și 

potențialul genetic al seminței în sine�

În timpul dezvoltării culturii, cantitatea de semințe a 

unei plante este determinată de densitatea de 

semănat și de numărul de flori fertile producătoare de 

semințe�

În esență, este o competiție pentru nutrienți: 

densitatea optimă și protecția puternică a plantulelor 

oferă fiecărei plante posibilitatea de a valorifica 

nutrienții necesari la maximum� Este posibil, totuși, ca 

o plantă să înflorească, dar să nu producă semințe� 

Motivul este că planta trebuie să aibă parte și de 

condiții meteorologice adecvate, care să permită 

fotosinteza intensă și biodiversitate cu populație de 

polenizatori suficientă�

Cantitatea de semințe înmulțită cu masa semințelor 

oferă un indicator al producției pe care îl va furniza 

floarea-soarelui în cele din urmă� De la înflorire până la 

sfârșitul formării semințelor, masa semințelor este în 

echilibru; o bună aprovizionare cu apă și substanțe 

nutritive va permite crearea de acizi grași în mezofil și 

mobilizarea prin plantă�

Per total, randamentul bun al producției de floarea-

soarelui nu este rezultatul unui singur aspect – există 

mulți factori și momente esentiale, de-a lungul 

procesului de dezvoltare a plantei� Floarea-soarelui nu 

are nevoie doar de sprijin; are nevoie încă de la 

momentul semănatului de sprijinul potrivit, la 

momentul potrivit�

În comparație cu alte surse de lipide comestibile, uleiul de floarea-soarelui are o proporție mai mare de acizi 
nesaturați (benefici pentru oameni) decât orice alt produs, cu excepția uleiului de rapiță� Cu toate acestea, 
au fost dezvoltați hibrizi cu conținut ridicat de ulei care duc conținutul de acid nesaturat și mai sus – până la 
95%� 

TIP DE ULEI ACID SATURAT  
ACID LINOLEIC 

OMEGA 6%
ACID LINOLEIC 

OMEGA 3%
ACID OLEIC OMEGA 

9%

Ulei de rapiţă 7 21 11 61
Ulei de 
floarea-soarelui 12 71 1 16

Ulei de măsline 15 9 1 75

Ulei de soia 15 54 8 23

Untură 43 9 1 47

Ulei de palmier 51 10 0 39

Unt 68 3 1 28

Timp de generații, productivitatea la hectar a fost cheia succesului în agricultură.
Dar când vine vorba de floarea-soarelui, măsurarea producției realizate nu este atât 
de simplă.
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SUSŢINEM FIECARE ETAPĂ 
DE DEZVOLTARE A CULTURII 
DE FLOAREA-SOARELUI

1
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Dezvoltarea culturii de floarea-soarelui trece prin diferite faze de vegetație și reproducere� Chiar și atunci 
când semințele nu sunt încă vizibile, creșterea sănătoasă în fiecare etapa de dezvoltare contribuie la ran-
damentul general al plantei�
Alegeți BAYER pentru protecție și performanță de la bun început!
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R1– 2 
Bobocul floral asemănător cu 
o stea se formează în vârful 
lăstarului și se alungește cu 
0,5 – 2 cm deasupra celei mai 
apropiate frunze� Începe 
creșterea longitudinală rapidă 
a tulpinii�

R6 – 7 
Bracteele sunt galbene, apoi 
maro� Seminţele se opresc 
din dezvoltare și încep să 
piardă din umiditate�

R5 
Etapa de înflorire este împărțită
în stadii intermediare cu
procent de flori tubulare 
deschise:
R5�1: 10%
R5�3: 30%
R5�5: 50%
Când se încheie înflorirea, 
planta începe să absoarbă 
multă apă�

R6 – 7
Florile ligulate cad�
Începe formarea semințelor și 
sinteza uleiului; cea mai critică 
perioadă pentru calitatea 
producției

R3 
Bobocul floral se extinde 
acum mai mult de 2 cm 
deasupra frunzei celei mai 
apropiate�

R4 
Inflorescenţele sunt acum 
vizibile și de culoare galbenă

SEMĂNAT  PÂNĂ LA GERMINARE 
Semințele absorb umiditatea (97 – 
240% din greutatea lor, în funcție 
de hibrid) și se umflă� Apar 
rădăcinile, urmate de hipocotil și 
cotiledoane�

V1+ 
Între 23 și 36 frunze dezvoltate� 
Se ține cont doar de frunzele 
mai mari de 4 cm, în funcție de 
condițiile de cultură, dar și de 
maturitatea fiziologică a 

hibridului cultivat� Î Î

RV 
Cotiledoanele ies la suprafaţă� 
Primele frunze adevărate au 
mai puţin de 4 cm în lungime�
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PRINCIPALELE BOLI ALE 
CULTURII DE 
FLOAREA-SOARELUI

Microscleroții de pe materia biologică germinează formând un miceliu, care pătrunde în plantă și înfundă
sistemul radicular al acesteia, inhibând creșterea.
RISCURI:
Pierderea producției cu 19 – 48%, reducerea conținutului de ulei cu 15%
SIMPTOME:
Simptomele de deteriorare pot fi observate atât la plantele tinere, cât și în fazele ulterioare de dezvoltare 
sub formă de rumenire a țesuturilor frunzelor. Mai târziu, frunza se usucă parțial sau complet. O astfel de 
uscare prematură se poate întâlni și pe calatidiu. Deteriorarea sistemului vascular și a țesuturilor 
adiacente este vizibilă pe tulpină. Răspândirea în masă a bolii este cel mai adesea observată în a doua 
jumătate a sezonului de vegetație.
MĂSURI DE PROTECȚIE:
Tratamentul semințelor pentru distrugerea dăunătorilor din sol, asolamenul planificat corespunzător, 
practicile de prelucrare a solului, combaterea buruienilor, arătură adâncă.

Ciupercă polifagă care afectează peste 360 de specii de plante. Hibernează pe resturi de plante, semințe și 
sol, unde poate rezista 6-8 ani. Pătrunde în sistemul radicular și provoacă uscarea prematură a plantelor.
RISCURI:
Pierderi semnificative de producţie (25 – 50%), conținut de ulei redus cu 8 – 17%
SIMPTOME:
Toate părțile plantei sunt afectate pe tot parcursul vegetației. Pe rădăcină, tulpină sau calatidiu se formează 
pete brune, umede, care cresc rapid în dimensiune. Pe exteriorul leziunii se formează un miceliu alb. Ulterior, 
pe țesuturile distruse se formează scleroții de culoare neagră.
MĂSURI DE PROTECȚIE:
Asolament planificat corespunzător, arătura adâncă acolo unde se găsesc resturi vegetale cu scleroți, 
utilizarea fungicidului Propulse în vegetaţie.

Parazitul afectează toate părțile plantei și este transportat prin zoosporii prezenți în sol și în resturile 
vegetale. Aceștia sunt purtați de vânt și de picăturile de apă. 
RISCURI: 
În infecția primară, apare fenomenul de piticire, plantele nu mai produc semințe.
În cazul infecției secundare, pierderile pot fi de la 2 tone până la pierderea completă a producției.
SIMPTOME:
Apar în timpul sezonului de vegetație sub forma unor pete decolorate ale frunzelor cu formarea unui strat 
alb pe partea inferioară. Țesuturile afectate se necrozează și mor. În consecință, pete decolorate apar  pe 
cotiledoane, frunze și tulpini. Plantele bolnave rămân vizibil în urmă din punct de vedere al dezvoltării, cu 
un număr redus de frunze și un calatidiu mic, în care, uneori, semințele nu se formează deloc. În cazul 
unor infecții puternice, plantele mor.
MĂSURI DE PROTECȚIE:
Tratamentul semințelor, asolament planificat corespunzător, hibrizi rezistenți la mană. 

GHID PENTRU DIAGNOSTICARE ȘI CONTROL
VERTICILOZA- 
VERTICILLIUM LONGISPORUM

PUTREGAIUL ALB-
SCLEROTINIA SCLEROTIORUM

MANA - PLASMOPARA HALSTEDII
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Parazit care se dezvoltă pe floarea soarelui, provenind din teliosporii de pe resturile 
vegetale.
RISCURI:
Pierdere de producție de 10 – 30%, conținut de ulei redus cu 4 – 10%
SIMPTOME:
Pete rotunde galben-portocalii pe cotiledoane, iar pe primele perechi de frunze apar 
pernițe mici rotunde brun-roșiatice pe ambele părți ale frunzelor. În a doua jumătate a 
sezonului de vegetație, frunzele prezintă pete decolorate, iar pe partea inferioară se 
formează pustule de culoare maro închis.
MĂSURI DE PROTECȚIE:
Asolament planificat corespunzător.

Infecția se produce prin miceliile din resturile vegetative ale plantelor bolnave. 
RISCURI:
Pierdere de producție de 15 – 50%, reducerea greutății semințelor și a 
conținutului de ulei
SIMPTOME:
Pete brun-cenușii pe frunze, răspândindu-se rapid în direcția celor trei nervuri 
principale.
Pete alungite maro deschis, cu creștere rapidă. Florile și semințele tubulare 
devin maro-cenușii, iar semințele se formează seci.
MĂSURI DE PROTECȚIE:
Tratamentul semințelor, asolament planificat corespunzător, combaterea 
buruienilor, arătura adâncă, utilizarea fungicidului Propulse în 
vegetație.

RUGINA-
PUCCINIA HELIANTHI

FRÂNGEREA TULPINILOR-
PHOMOPSIS HELIANTHI

ÎNNEGRIREA TULPINILOR-
PHOMA MACDONALDII

Corpurile fructifere ale agentului patogen sunt răspândite prin curenții de aer și sunt mai frecvente în 
zonele cu ploaie și rouă abundentă.
RISCURI:
Pierdere de producției de 25 – 50%
SIMPTOME:
Primele simptome sunt observate pe marginile frunzei sub formă de pete maro închis, galben 
spre extremități. Petele cresc treptat, trecând la pețiol. Frunzele se usucă prematur, dar nu cad. 
Pe tulpina afectată se formează pete alungite maro închis, cu o margine verde închis. Aceste 
pete se măresc și pot acoperi întreaga tulpină, împiedicând nutrienții să ajungă în calatidiu. 
Spre sfârșitul sezonului de vegetație, petele devin negre cu un luciu metalic. În cazul în 
care calatidiul este deteriorat, pe partea inferioară a acestuia se formează pete ulcerate 
maro închis. În funcție de momentul infecției, semințele fie nu se formează deloc, fie au 
un MMB redus.
MĂSURI DE PROTECȚIE:
Tratamentul semințelor, asolament planificat corespunzător, arătura, utilizarea 
fungicidului Propulse în vegetație.
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// Fungicid sistemic cu două ingrediente active (fluopiram + protioconazol)

// Oferă astfel un spectru foarte larg de activitate cu acțiune sistemică asupra unui număr foarte mare de 

ciuperci parazite, acționând atât preventiv, cât și curativ și uneori eradicativ.

// Controlează: putregaiul alb (Sclerotina sclerotiorum), înnegrirea tulpinilor (Phoma macdonaldii), pătarea 

brună (Alternaria brassicae), frângerea tulpinilor (Phomopsis helianthi), putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea)

MOD DE ACȚIUNE:

// Propulse 250 SE conține noua substanță activă fluopiram, cu proprietăți sistemice și translaminare, 

aparținând unei clase chimice noi, inhibitori SDH� Prin noul mod de acțiune, intervenind la un alt nivel 

decât al celorlalte produse utilizate în prezent, s-a obținut o eficiență superioară, un spectru larg de control 

și proprietatea de a preveni apariția rezistenței ciupercilor patogene la acțiunea fungicidului� Alături de 

fluopiram, formularea cuprinde și substanța activă deja consacrată protioconazol, recunoscută drept cel 

mai activ triazol de pe piață� Propulse 250 SE oferă astfel un spectru foarte larg de activitate, cu acțiune 

sistemică asupra unui număr foarte mare de ciuperci parazite, acționând atât preventiv, cât și curativ și 

uneori eradicativ�

MOD DE UTILIZIARE:

// Doza de utilizare: 0,8 - 1 l/ha, în funcție de presiunea infecției� 

Numărul maxim de tratamente/ an: 2 tratamente, la un interval de minim 14 zile între ele� 

Intervalul de tratare: de la fenofaza de 6 frunze (BBCH 16) până la sfârșitul înfloritului (BBCH 69)�

Timp de pauză: 28 de zile�

PROPULSE 250 SE
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WHY MORE THAN 
SEEDS?

#DEKALBdifference

AGRICULTURĂ              
INTELIGENTĂ CU       
FIELDVIEW™.
Agricultura digitală este una dintre cele mai interesante
frontiere ale agriculturii� Prin utilizarea instrumentelor 
digitale, domeniul poate trece la un alt nivel, prin 
combinarea cunoștințelor despre teren, cu analiză 
aprofundată și în timp real a datelor, permițând astfel 
luarea deciziilor mai rapid și adaptat la situația concretă 
din teren�
Agricultura poate deveni mai inteligentă, combinând 
cunoștințele cultivatorilor asupra terenului cu o analiză 
puternică și în timp real a datelor, oferind alerte și 
perspective care permit luarea deciziilor mai rapid�
Aceasta este ceea ce ne propunem să oferim cu 
produsul nostru Climate FieldView, emblematic pentru 
agricultura digitală� Facilitează cultivatorului colectarea, 

vizualizarea și analizarea datelor pentru a ajuta la 
optimizarea operațiunilor, la gestionarea riscului, la 
abordarea variabilității și îmbunătățirea profitabilității�
Este operațională tot timpul, nu necesită o investiție 
inițială mare și vine cu dumneavoastră în câmp prin 
aplicația mobilă (disponibilă pe iPad)�
Fermierii folosesc deja Climate FieldView pe mai mult de 
80 de milioane de hectare cultivate din întreaga lume�
Ce poate face pentru cultivatorii de floarea-soarelui? 
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SEMĂNAT
Obţineţi dimensiuni optime ale calatidiului şi condiţii 
uniforme de recoltare cu rată variabilă.

FieldView acceptă atât rata fixă, cât și cea variabilă și permite 
fermierului să ajusteze densitățile, creând o prescripție 
personalizată care ține cont de particularitățile solului dintr-un 
anumit câmp�

Toate informațiile relevante sunt înregistrate: data de semănat, 
hibrizii cultivați, densitate etc�

APLICARE
FieldView susține siguranța, eficiența şi precizia.

Când vine vorba de aplicarea îngrășămintelor sau a erbicidelor 
fermierul poate alege între doză fixă sau doză variabilă�
Indiferent de opțiune, FieldView înregistrează datele de care aveți 
nevoie� 

De asemenea, vă confirmă că aplicați doza corectă, în 
conformitate cu ghidurile de reglementare și bunele practici�

RECOLTARE
Obțineți rezultatele de care aveți nevoie.

Cu FieldView alături, obțineți date precise despre producție, 
umiditatea la recoltare per hibrid și aveți acces la vizualizările în 
timp real� În plus, cu rapoartele de analiză pe care le puteți extrage, 
aflați cât a produs o solă de până la un metru pătrat și puteți face 
corelări între practicile agronomice și rezultate�

12 12

Sunt necesare: abonament FV+ și echipamente compatibile (tractor/ 
pulverizator/combină)�



ADAPTAT PENTRU TOŢI
Întotdeauna alegerea potrivită pentru nevoile dumneavoastră

Clearfield Plus:

Un sistem nou care oferă o rată mai mare de 
toleranță la erbicide, permițând o bună eficiență 
în combaterea buruienilor, fără efecte negative 
asupra culturii�

Managementul bolilor:

Rezistență dublă la Phoma, oferind o mai mare 
flexibilitate în utilizarea fungicidelor și în același 
timp protecție împotriva bolilor foliare și pe tulpini�

Toleranță la tribenuron-metil:

Această caracteristică oferă toleranță la grupul 
SU (sulfoniluree) de erbicide cu acțiune de 
contact, care sunt foarte eficiente
împotriva buruienilor în stadiu timpuriu de 
dezvoltare, aflate în proces de creștere activă�
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HUDSON SU
Hibrid timpuriu cu potențial de producție ridicat şi toleranță genetică la mană 
cât şi toleranță ridicată la principalele boli ale culturii de floarea-soarelui, 
pretabil pentru tehnologia SU

Gătaia,TIMIȘ Putineiu, 

GIURGIU Scurtu Mare, 

TELEORMAN Dâlga, 

CĂLĂRAȘI Scânteia, 

Ialomița CĂLĂRAȘI
Zăneşti,

NEAMȚ
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/// Plante uniforme cu talie medie
/// Toleranță ridicată la cădere
/// Poziționare corectă a calatidului – protecție
împotriva arsurilor solare și a bolilor care se pot 
instala la nivelul acestuia
/// Rezistență genetică la toate rasele de mană 
cunoscute până în prezent în România

RECOMANDĂRI

DENSITATE RECOMANDATĂ/HA

IDENTIFICARE BENEFICII

CARACTERISTICI

/// Hibrid timpuriu, 100-105 zile
/// Rezistent la toate rasele de mană cunoscute 
pâna în prezent în România
/// Pretabil pentru tehnologia intensivă
/// Tolerant la erbicidele grupului tribenuron-metil 
omologate în cultura de floarea soarelui
/// Rezistent la noile variante de Orobanche AF ++
/// Toleranță la secetă - nivel ridicat
/// Toleranță la arșiță - nivel ridicat
/// Conținut de ulei 48%-49%

/// Evitați densităţi scăzute (sub 40�000 recoltabile 
plante/ha) 
/// Flexibilitate ridicată în alegerea perioadei de 
semănat
/// Adaptat pentru toate regiunile din România

/// În condiţii de umiditate redusă în sol: 55000-60000 plante/ha
/// În zonele cu suficientă umiditate în sol: 60000-65000 plante/ha

/// Soluție pentru semănatul timpuriu
/// Vigoare bună la răsărire
/// Hibrid stabil și flexibil
/// Umplere excelentă a calatidiului
/// Tolerant la densităţi ridicate
/// Potențial de producție ridicat
/// Grupa de maturitate timpurie cu rezistenţă 
bună la principalele boli, în special mană 
/// Recoltare timpurie



ELLENIS CLP
UN NOU STANDARD DE PRODUCTIVITATE
 Hibrid semitimpuriu cu potențial de producție ridicat, tolerant la Orobanche 
şi principalele boli, pretabil pentru tehnologia Clearfield Plus

FUNDENI,

CĂLĂRAȘI Checea, 

TIMIȘ
Izvorul

Berheciului, 

BACĂU

Ograda, 

IALOMIȚA Scânteia, 

IALOMIȚA Dâlga, 

CĂLĂRAȘI
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RECOMANDĂRI

DENSITATE RECOMANDATĂ

IDENTIFICARE BENEFICII

CARACTERISTICI

/// Semi-timpuriu, 105-110 zile
/// Tip intensiv
/// Tehnologie: Clearfield® Plus
/// Tolerant la noile clase de Orobanche, A-F
/// Toleranță la secetă - nivel ridicat
/// Toleranță la arșiță - nivel ridicat
/// Conținut de ulei 48-49%

/// Evitați densități scăzute (sub 40�000 recoltabile 
plante/ha)
/// Semănați în perioada optimă-întârziată

/// În condiţii de umiditate redusă a solului: 55000-60000 
plante/ha
/// În zonele cu suficientă umiditate in sol: 60000-65000 
plante/ha

/// Hibrid stabil și flexibil
/// Umplere excelentă a calatidiului
/// Tolerant la densități ridicate
/// Potențial de producție ridicat
/// Grupa de maturitate timpurie cu rezistență 
bună la principalele boli 
/// Potrivit pentru semănat în perioada optimă și 
întârziată
/// Recoltare timpurie
/// Vigoare bună la răsărire

/// Uniform, talie medie
/// Toleranță ridicată la cădere
/// Înclinarea corectă a calatidiului – protecție
împotriva arsurilor solare și a bolilor care se pot 
instala la nivelul acestuia�



16

Echipa de vânzări Bayer

Răzvan Gherghe 
DIRECTOR ZONAL 

razvan.gherghe@bayer.com 
Tel.: +40 731 791 096

Zona SUD Zona VEST

Ionuț Gașpar (GR, TR) 
ionut.gaspar@bayer.com 

Tel.: +40 726 377 915

Ana Maria Balcă (CT) 
ana.maria.balca@bayer.com 

Tel.: +40 730 710 374

Robert Chiriță (CL) 
robert.chirita@bayer.com 

Tel.: +40 722 185 607

Alexandru Bucurică (IL)
alexandru.bucurica@bayer.com

Tel.: +40 766 555 917

Traian Matei (TR) 
traian.matei@bayer.com 

Tel.: +40 749 048 152

Andrei Zaharia (IL și CL) 
andrei.zaharia@bayer.com

Tel.: +40 732 013 542

Cătălin Florea (GR) 
catalin.florea@bayer.com 

Tel.: +40 730 712 979

Daniela Gheorghiu (IL)
daniela.gheorghiu@bayer.com

Tel.: +40 724 244 325

Cătălina Drăcilă (TR) 
catalina.lupu@bayer.com

Tel.: +40 735 504 865

Adrian Tudorache (CL) 
adrian.tudorache@bayer.com 

Tel.: +40 735 504 862

George Popescu (IF, PH, București) 
george.popescu@bayer.com 

Tel.: +40 722 699 107

Sorin Mărmureanu 
Customer Advisory Rep. - Culturi Horticole

sorin.marmureanu@bayer.com
Tel.: +40 737 527 127

Daniel Grosz 
DIRECTOR ZONAL 

daniel.grosz@bayer.com 
Tel.: +40 724 544 586 

Marin Maftei (AR, HD, TM) 
marin.maftei@bayer.com 

Tel.: +40 732 672 699

Daniel Cristea (BH) 
daniel.cristea@bayer.com 

Tel.: +40 733 684 05

Ioan Macra (TM, CS)
ioan.macra@bayer.com
Tel: +40 758 239 148

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

George Pandor (AR, TM, BH)  
george.pandor@bayer.com

Tel.: +40 731 042 049

Cosmin Dragoș
Sales support 

cosmin.dragos@bayer.com 
Tel.: +40 749 024 635

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

Tel.: +40 751 044 515

Corina Răducan (AR, TM) 
corina.raducan@bayer.com 

Tel.: +40 733 932 838

Florin Borca 
Customer Advisory Rep. - Culturi Horticole

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

Ionel Tilineac (AR, BH) 
ionel.tilineac@bayer.com 

Tel.: +40 737 067 831
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Zona SUD-EST

Echipa de vânzări Bayer

Nicu Năstase (BR, BZ) 
nicu.nastase@bayer.com 

Tel.: +40 722 677 364

Mihail Mihălceanu (TL) 
mihail.mihalceanu@bayer.com 

Tel.: +40 732 016 545

Veronica Chetrea (GL, VN) 
veronica.chetrea@bayer.com 

Tel.: +40 723 618 047

Daniela Tunaru (BZ) 
maria.tunaru@bayer.com 

Tel.: +40 726 326 728

Ştefan Croitoru (BR, GL) 
stefan.croitoru@bayer.com 

Tel.: +40 731 977 230

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

Silviu Ioniță (GL) 
silviu.ionita@bayer.com
Tel.: +40 746 254 842

Gabriel Istrățoiu 
Sales support

gabriel.istratoiu@bayer.com 
Tel.: +40 749 037 4565

Fabian Bădescu
 (Climate Activation Specialist VEST, 

Transilvania)
fabian.badescu@bayer.com 

Tel.: +40 731 977 201

Narcis Brînzariu 
(Climate Activation Specialist Moldova)

narcis.brinzariu.ext@bayer.com
Tel.: +40 746 236 581

Daniel Benchea-Joca
 (Climate Activation Specialist SUD)
daniel.benchea-joca.ext@bayer.com

Tel.: +40 743 288 561

Alex Eduard Dumitrescu 
(Climate Activation Specialist SUD-VEST)

eduard.dumitrescu1@bayer.com
Tel.: +40 (736) 555 901

Ionuț Voiculescu 
(Climate Activation Specialist SUD-EST)

ionut.voiculescu1.ext@bayer.com
Tel.: +40 746 214 747 

Alin-Sebastian Nemțișor
(Digital Business Manager ROMANIA)
alin-sebastian.nemtisor@bayer.com 

Tel.: +40 726 363 076
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Echipa de vânzări Bayer

Nicolae Gheorghiu 
DIRECTOR ZONAL 

nicolae.gheorghiu@bayer.com 
Tel.: +40 726 123 320

Marian Pîrvan (DJ) 
marian.pirvan@bayer.com 

Tel.: +40 732 018 944

Gabi Buță (DJ, MH, GJ) 
gabriel.buta@bayer.com 

Tel.: +40 731 042 048

Laurențiu Băloniu (OT, VL) 
laurentiu.baloniu1@bayer.com 

Tel.: +40 725 827 717

Hermina Fota (DJ) 
fota.hermina@bayer.com 

Tel.: +40 731 494 231

Dănuț Ştirbu (AG, OT) 
danut.stirbu@bayer.com 

Tel.: +40 737 837 760

Dan Stroe (AG, DB) 
dan-mihai.stroe@bayer.com 

Tel.: +40 723 801 427

Marius Ilie Vâjdea
DIRECTOR ZONAL 

ilie.vajdea@bayer.com 
Tel.: +40 733 109 528

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

Tudor Lazer (BV, SB)
Tel.: +40 744 372 707

tudor.lazer@bayer.com

Sergiu Rudolf Pop
Customer Advisory Rep. - Culturi Horticole

sergiu.pop@bayer.com
Tel.: +40 732 673 021

Ciprian Checicheș (MM, SJ, SM) 
ciprian.checiches@bayer.com 

Tel.: +40 733 501 185

Vasile Florea (AB,CJ)
vasile.florea@bayer.com 

Tel.: +40 749 015 668

Remus Negru (SM) 
remus.negru@bayer.com 

Tel.: +40 726 266 784

Lucian Socaciu (MS, BN) 
lucian.socaciu@bayer.com 

Tel.: +40 731 036 391

Zona SUD-VEST Zona CENTRU/ NORD-VEST
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Echipa de vânzări Bayer

Zona EST
Marian Voicu 

DIRECTOR ZONAL 
marian.voicu@bayer.com 

Tel.: +40 731 465 893

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

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

Georgiana Burlacu (VS) 
georgiana.burlacu@bayer.com 

Tel.: +40 731 042 035

Marius Mancea (BT, IS, SV) 
marius.mancea@bayer.com 

Tel.: +40 727 734 766

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

Cristina Ditot
Customer Advisory Rep. - Culturi Horticole

cristina.ditot@bayer.com
Tel.: +40 733 772 509

Gabriel Moiceanu
KEY ACCOUNT MANAGER 

gabriel.moiceanu@bayer.com 
Tel: +40 731 242 504

Dorin Jurca
KEY ACCOUNT MANAGER 

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

Doru Cimpoca
MANAGER CULTURI CEREALE PĂIOASE

doru.cimpoca@bayer.com
Tel.: +40 727 810 512

Despina Leveanu
MANAGER CULTURI RAPIȚĂ, SFECLĂ 

PENTRU ZAHĂR,  FLOAREA-SOARELUI ŞI 
SOIA

despina.leveanu@bayer.com
Tel.: +40 742 100 859

Ioan Coste
MANAGER CULTURĂ DE PORUMB

ioan.coste@bayer.com
Tel.: +40 726 352 362

Sorin Laurențiu Petrache
MANAGER CULTURI HORTICOLE - POMI, 

VIȚĂ DE VIE, CARTOF, LEGUME
sorin.petrache@bayer.com

Tel.: +40 723 282 155



www.cropscience.bayer.ro
Utilizați în siguranță produsele de protecție a plantelor. Citiți întotdeauna
înaintea utilizării eticheta produsului și informațiile despre produs. 

   CULTURI CURATE ȘI SĂNĂTOASE

   RECOLTE MAXIME

Propulse®

aduce valoare cât
greutatea lui în aur

Propulse® 250 SE vă aduce cea mai ridicată valoare în 

combaterea bolilor din culturile de rapiță, porumb și 

floarea soarelui, prin eficacitatea de lungă durată și 

protecția excepțională pentru:

Bayer Crop Science România


