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Inovaţie în controlul şi combaterea 

buruienilor la cultivarea sfeclei de zahăr

  
Modul ”Inteligent” (SMART) de cultivare a sfeclei de zahăr

Sitemul CONVISO® SMART: Seminţe KWS SMART (inteligente) +
erbicid inovaţional Bayer

CONVISO® SMART este un sistem inovaţional creat de companiile Bayer şi KWS SAAT SE. 

Acest sistem de înaltă performanţă oferă mai multă comoditate, mai multă flexibilitate, mai multă 

sustenabilitate și mai multă eficiență în controlul şi combaterea buruienilor la cultivarea sfeclei de 

zahăr.  Încercaţi modul Inteligent (SMART) şi sigur de control şi combatere a buruienilor - descoperiţi 
modul revoluţionar de  cultivare a sfeclei de zahăr în câmpurile dvs. 

www.kws.com



























21

Valerian Pîrău, agronom-șef 
SRL „Agro-Papuros”:

“Pentru SRL „Agro-Papuros” este 
tradițional de a cultiva sfecla de zahăr. 
Datorită Companiei KWS, întotdeauna 
am cultivat cei mai performanți hibrizi și 
am aplicat cele mai moderne tehnologii 
de creștere a sfeclei de zahăr. Timp 
de trei ani am testat nouă tehnologie 
CONVISO ® SMART,  f i ind pr in t re 
primii.  Prin două aplicații a erbicidului 
CONVISO® ONE, ne-am permis să 
controlăm tot spectrul de buruieni din 
cultura sfeclei de zahăr. Anul acesta 
(2021) planificam să semănăm  200 ha  
după așa tehnologie. Suntem mulțumiți 
de folosirea acesteia, care ușurează 
considerabil creșterea sfeclei de zahăr. 
Așteptăm recoltă mare.”

Tudor Burduja, agronom-șef 
Bioalianța S.R.L.:

„Alegerea hibrizilor de sfeclă pentru zahar 
mereu se face minuțios si cu multe cerinte 
cărora trebuie să corespundă. Potențialul 
ridicat și genetica bună este pe primul loc în 
inființarea acestei culturi. Hibrizii oferiti de 
compania KWS sunt in prim plan cultivați 
în gospodărie fiind genetic productivi dar 
și cu nivel ridicat de zaharitate, ceea ce 
a facut ca în ultimii doi ani consecutivi să 
fie inființat această cultură sută la sută 
cu hibrizi KWS. La fel suntem multumiți 
și de inovațiile companiei KWS impreună 
cu compania BAYER în elaborarea 
tehnologiei CONVISO® SMART, care 
ajută fermierii în luptă cu buruienile din 
această cultură. Toate aceste rezultate ne 
convinge în continuare să alegem hibrizii 
companiei KWS.”

Gheorghe Airini, 
Directorul SRL “AGDAV”: 

„Sistemul CONVISO® SMART este 
Tehnologia favorit de cultivare a sfeclei de 
zahăr în societatea cu răspundere limitată 
“AGDAV”. Implementăm acest sistem de 
înaltă productivitate la cultivarea sfeclei 
de zahăr din anul 2018 la nivel de 100% 
pe toată suprafaţa de creştere a sfeclei de 
zahăr. Pe parcursul ultimilor ani am obţinut 
în mediu 60 de tone masă fizică de rădăcini 
de sfeclă de zahar la 1 ha. E foarte important 
ca această tehnologie să fie respectată 
cu stricteţe pe parcursul întregei perioade 
sezoniere de cultivare a sfeclei de zahăr, 
aceasta ne va asigura stabil producţie bună 
şi calitativă. Acest sistem: Seminţe KWS 
SMART + erbicid inovaţional Bayer ne 
mulţumeşte pe deplin. Suntem deschişi de 
a încerca pe viitor şi alte noutăţi tehnologice 
a companiei.”

Alexei Chiriac, 
conducătorul gospodăriei 
Climăuțanul-Agro S.R.L.:

„Colaborăm cu compania KWS cam de 
când cultivăm sfeclă de zahăr, de vre-o 
18 ani. Pe parcursul acestor ani ne-
am convins că semințele de sfeclă de 
zahăr de la firma KWS sunt de o calitate 
înaltă iar hibrzii propuși spre cultivare 
au un potențial foarte mare 60-70 tone 
la hectar. Am obținut și peste 100 t/ha 
fără irigație. Astăzi compania KWS a 
venit pe piața din Moldova cu un Know 
How, tehnologia CONVISO® SMART, 
care a revoluționat cultivarea sfeclei 
de zahăr. Am descoperit mai multe 
avantaje ale acestei tehnologii printre 
care vreau să menționez că este mult 
mai ușor de cultivat și mai flexibil din 
punct de vedere al intervalului de 
aplicare a ebicidului. Aplicând două 
erbicidări a cîte 0.5 l/ha CONVISO® 

ONE la un interval de până la 20-
30 zile fermierul își poate reorienta  
în acest interval de timp resursele 
spre alte lucrări din gospodărie. Nu 
mai puțin important este și impactul 
asupra mediului înconjurător care 
scade semnifcativ folosind această 
tehnologie. Pentru a obține rezultate 
bune trebuiesc aplicate și respectate 
toate recomandările. Eu ma-m convins 
că acesta este viitorul în cultivarea 
sfeclei de zahăr, de aceea în 2021 
am semănat cu tehnologia CONVISO® 

SMART peste 1700 ha, adică toată 
suprafața dedicată acestei culturi în 
gospodăria pe care o conduc. Cred 
că alegând tehnologia CONVISO® 

SMART nu o să greșiți.”


