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Semin¡ele de sorg sunt mici, iar ce -
rin¡ele sale de cåldurå sunt mai ridicate
fa ¡å de alte culturi de primåvarå. De
aceea, temperatura din momentul semå-
natului trebuie så fie de minimum 12°C,
iar patul germinativ trebuie så asigure o
adâncime de semånat uniformå ¿i un
contact bun între semin¡e ¿i sol. Såmân¡a
trebuie plasatå la 2-4 cm adâncime, în
solul reavån.

Gradul de precocitate al hibrizilor tre-
buie ales în a¿a fel încât cultura så poatå
atinge stadiul de înflorire în iulie, ¿i coa -
cerea pânå în 15 octombrie. În general,
perioada optimå pentru înså mân¡are este
luna mai. În unele regiuni, temperatura
solului poate atinge 12°C începând din a
doua jumåtate a lunii apri lie, ceea ce per-
mite semånatul. Sorgul poate fi semånat
pânå la sfâr¿itul lunii iunie, în culturi inter-
calate cu hibrizii foarte timpurii. 

Alegerea hibridului potrivit
¥n catalogul european sunt înscri¿i

300 de hibrizi (Caussade Semences, Eu-
ralis, KWS, RAGT, Semences de Pro -
vence) pentru boabe ¿i furajeri. Din 2014,
specia a fost reînnoitå permanent, în spe-
cial cu hibrizi timpurii din ce în ce mai
performan¡i. Alegerea hibrizilor constituie
un element esen¡ial pentru reu¿ita culturii
de sorg. Obiectivul principal este de a
alege hibridul cel mai potrivit zonei în
care va fi semånat. Prin urmare, trebuie

avute în vedere: 
- gradul de precocitate; este bine ca

la alegerea hibridului så se ¡inå cont de
zona ¿i de epoca semånatului. 

Dacå do rim så recoltåm devreme ¿i la
un con¡inut de umiditate scåzut, este de
preferat så alegem hibrizi timpurii sau
semitardivi; 

- productivitatea; hibrizii târzii sunt
cei care de¡in poten¡ialul de randament
cel mai ridicat. Au înså un ciclu de dez-
voltare lung. Deci, nu sunt potrivi¡i în toate
zonele de culturå. ¥n prezent, chiar ¿i hi -
brizii timpurii ¿i semitardivi au un po ten -
¡ial productiv satisfåcåtor, care se apropie
de cel a hibrizilor târzii; 

- rezisten¡a la sterilitatea apicalå, în
cazul însåmân¡årilor timpurii; 

- rezisten¡a la secetå, mai ales pe
solele neirigate;

Sunt de preferat hibrizii rezisten¡i la
Macrophomina ¿i fuzarioze. Sunt, de
asemenea, de preferat hibrizii rezisten¡i
la cådere (fenomen care poate crea difi-
cultå¡i la recoltare ¿i conduce la pierderi
de produc¡ie). 

- apari¡ia paniculului; pentru ca lu -
crårile de recoltare så se desfå¿oare u¿or,
este important så punem accent pe culti-
varea hibrizilor cu o formare bunå ¿i omo -
genå a paniculului;

Sunt de preferat hibrizii cu con¡inut
scåzut de taninuri. Speciali¿tii în selec¡ie
se ocupå de acest aspect de peste 20 de

ani. Hibrizii înscri¿i în catalogul european
prezintå un con¡inut de tanin situat sub
3%, prag care constituie, totodatå, crite -
riul de înscriere a unui hibrid în acest ca -
talog. Con¡inutul de tanin sub 3% permite
ga ran  tarea unei digestibilitå¡i optime,
com parabilå cu cea a altor cereale. 

Stabilirea densitå¡ii de semånat
Sunt mai mul¡i parametri de care fer-

mierii trebuie så ¡inå cont atunci când sta-
bilesc densitatea. În func¡ie de hibrid:
cu cât hibridul are un grad de precocitate
mai mare, cu atât este mai mic numårul
de boabe pe panicul. Totu¿i, numårul scå -
zut de boabe este contrabalansat perfect
de densitatea de semånat mai mare, prin
compara¡ie cu hibrizii târzii.

În func¡ie de rezerva utilå din sol:
în solurile uscate, o densitate prea mare a
semånatului favorizeazå formarea unui
volum de biomaså care accentueazå con-
curen¡a între plante ¿i accelereazå epu i -
zarea rezervei de apå. În cazul în care
este posibilå irigarea, sau dacå solul dis-
pune de rezerve mari de apå, densitatea
mai mare a semånatului permite ob¡ine -
rea unei produc¡ii medii mai mare.

Distan¡a dintre rânduri
Distan¡a dintre rânduri poate merge

de la 30 la 80 cm, chiar dacå cea optimå
este de 40-60 cm. Ideal vorbind, semånå-
toarea de precizie asigurå cea mai bunå
calitate a însåmân¡årii, dar semånatul
poate fi realizat ¿i cu o semånåtoare pen-
tru cereale (închizând un rând din douå).
În orice caz, trebuie ¡inut cont de nive lul
pierderilor din perioada de încol¡ire. În
con di¡ii bune, pierderile sunt de 15-20 %,
dar pot fi mai ridicate în con di ¡ii de semå-
nat nefavorabile (calitate neco respun -
zåtoare a înså mân ¡årii, sol rece etc.).

Culturi vegetale
¥nsåmân¡area reu¿itå 
a unei culturi de sorg pentru boabe

O culturå de sorg reu¿itå înseamnå, mai întâi de toate, un semånat
reu¿it. De semånat depinde, în parte, randamentul. Nici o etapå nu
trebuie neglijatå, fie cå este vorba de lucrårile de pregåtire a solului,
densitatea semånatului sau de alegerea hibrizilor.

Densitatea de semånat recomandatå pentru România, în func¡ie de gradul de precocitate a hibrizilor 
¿i de tipul solului, în condi¡iile unei pierderi de 20% în perioada încol¡irii
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