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Preţul laptelui «dă în clocot» şi îi 
aduce iar în conflict pe fermieri, 
procesatori şi retaileri. Fermierii, 
pentru a nu rămâne cu laptele 
în fermă, sunt nevoiţi să-l vândă 
cu cel mult 3 lei pe litru, însă în 
magazine ajunge la preţuri duble 
sau chiar triple, de 8-10 lei. 

Ministrul Agriculturii Petre Daea a 
cerut şi el solidaritate economică 
din partea comercianţilor. 
"Aş face un apel la solidaritate 
economică, să se vadă în 
reglajul acesta al preţurilor 
sau în negocierile de preţ, în 
aşa fel încât fermierii să poată 
să-şi continue activitatea."
Ministrul Agriculturii le-a 
cerut retailerilor să îşi mai 
ajusteze marjele de profit.

Procesatorii şi retailerii spun că 
adaosul este provocat de costurile 
de transport, analize de laborator, 
prelucrare, depozitare şi marketing.

Fermierii atrag atenţia că tot 
mai puţini rezistă pe piaţă din 
cauza exploziei preţurilor la furaje 
şi carburanţi. Iar fermieri mai 

puţini înseamnă lapte mai puţin 
şi implicit preţuri mai mari. 
Mulţi au ajuns în culmea disperării 
şi au decis radical "Vindem ferma 
pentru că avem costuri foarte mari 
cu furajele şi preţul laptelui este 
foarte mic. Nu mai merită să creşti 
vaci, mai ales că subvenţiile sunt 
mici şi interesul guvernului pentru 
acest sector se apropie de zero. 
Procesatorii ştiu că nu avem ce 
face cu laptele, decât să-l aruncăm 
şi din acest motiv ţin preţul jos".

Ca măsură de ajutor pentru fermieri 
Ministrul agriculturii a obţinut 
o derogare privind perioada de 
retenţie a animalelor în ferme, 
condiţie obligatorie pentru 
acordarea sprijinului cuplat. Pe de 
altă parte, fermierii vor beneficia 
din data de 16 octombrie de 
Campania de plată în avans pentru 
fermierii care au depus Cereri 
unice de plată în anul 2022.

Nici fermierii europeni care cresc 
vaci pentru lapte nu o duc mai 
bine. Şi ei se confruntă cu un 
decalaj mare între preţul încasat şi 
costul de producţie. În Germania, 

fermierii au obţinut anul trecut 
pentru lapte cu 19% mai puţin 
decât costul de producţie. Fermierii 
francezi susţin că ar trebui să 
primească un preţ minim absolut 
de 0,5 euro/l de lapte pentru a 
reuşi să obţină un mic profit.
Marjele de profit ale fermierilor 
europeni care cresc vaci de lapte 
au scăzut îngrijorător în ultimii 30 
de ani în Uniunea Europeană, din 
cauza costurilor de producţie tot 
mai mari. În ultimi ani, fermierii 
cheltuiesc tot mai mulţi bani 
pentru furaje, care au devenit tot 
mai scumpe, din cauza secetei. 

Creşterea preţului la energie şi 
inputuri are de asemenea un efect 
negativ covârşitor asupra costului 
de producţie. Reprezentanţii 
fermierilor la nivel european vorbesc 
despre un "colaps dramatic" al 
sectorului şi îi cer comisarului 
european pentru Agricultură, Janusz 
Wojciechowski, să discute cu 
fermierii, cu procesatorii şi cu marile 
magazine, pentru a găsi soluţii care 
să facă munca fermierilor rentabilă.

Simona MUNTEANU

Apel la solidaritate Apel la solidaritate 
economicăeconomică
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În dialog cu fermieriiÎn dialog cu fermierii

 Craiu Iolanda, SC 
Craiu SRL, Călăraşi, 
judeţul Călăraşi
„Am o fermă de 500 hectare. 
Suntem la început de octombrie 
şi nu am început semănatul 
la nicio cultură. Probabil că 
undeva în jurul datei de 10 
octombrie, în funcţie şi de 
evoluţia vremii, vom intra 
la semănat, dar nu ştiu 

deocamdată ce voi rezerva culturilor de primăvară. 
Anul acesta am avut grâul pe 150 ha, orz pe 50-60 ha, 
restul porumb şi floarea soarelui. Facem culturi neirigate, 
şi după un an atât de secetos ca acesta, am reuşit totuşi 
să avem ceva producţii: la porumb am recoltat în jur de 
5.000 kg/ha, la floarea soarelui am obţinut o medie de 
3.400 kg/ha, orzul până în 6.000 kg/ha şi grâu ceva mai 
slab – aproape 5.000 kg. Am avut şi rapiţă, dar producţia 
a fost extrem de mică şi la această cultură am renunţat. 
Riscurile, în condiţiile de la noi, sunt prea mari. Cred că 
voi mări însă suprafaţa la floarea soarelui, rezultatele de 
anul acesta ne-au dat un impuls. Suprafaţa de porumb 
încă nu am stabilit-o, a fost greu anul acesta. Şi nu 
doar lipsa apei, dar şi instabilitatea mare a preţurilor, 
creşterile foarte mari la inputuri într-un interval scurt. 
Uscăciunea asta deteriorează şi utilajele, sunt 
foarte multe cheltuieli aparent nesemnificative, dar 
care se adaugă celorlalte. La noi în fermă se fac şi 
măsurători agrometeorologice şi analizele sunt aproape 
înspăimântătoare: capacitatea de câmp este extrem de 
scăzută. De asta nici nu am început să semănăm culturile 
de toamnă. Dacă nu plouă (poate timp de o săptămână 
în continuu) sau nu va fi zăpadă la iarnă, nu ştiu ce 
voi semăna la primăvară din ceea ce mi-am propus.“

Ianos Rakosi, 
Cooperativa Agricolă 
”Regina Cartofului”, 
judeţul Covasna
„Deocamdată încercăm să 
nu renunţăm la nicio cultură, 
nici măcar să reducem ceva. 
Avem la nivelul grupului, 
în jur de 170 hectare, din 
care aproximativ jumătate 
este alocat cartofilor. 

Noi, în cadrul cooperativei, nu putem varia prea mult 
suprafeţele, dar din ce aud în jurul meu de la colegi, 
plantarea cartofului cred că se va reduce. Este o cultură 
mare consumatoare de timp, efort financiar şi energie. 
Ne străduim foarte mult să menţinem suprafaţa 
la cartof, dar nici noi nu mai ştim ce să facem. 
Producţiile la soiurile timpurii sunt undeva în jur de 
20 tone/ha, iar la cele mai târzii nu am terminat, 
însă nu estimez mai mult de 30, poate 32 tone/
ha. Au dat recolte foarte slabe din cauza lipsei de 
apă, a posibilităţilor extrem de reduse de irigat. 
Încercăm să facem puţuri pentru alimentarea cu 
apă, dar este foarte anevoios. Nici apa curgătoare 
nu are suficient debit, aici ar trebui lucrat mai 
mult pentru a înlesni aprovizionarea cu apă. Din 
păcate nici să extindem nu putem. Vom depozita 
cartoful, nu avem încotro, chiar dacă sunt cheltuieli, 
pentru că oricum am investit în aceste depozite. 
Problema de acum este consumul de energie.
Aşadar suprafeţele planificate pentru sezonul următor nu 
vor fi cu mult diferite faţă de cel care s-a încheiat. Oricum 
nu avem multe culturi în structură: porumbul nu prea îl 
cultivăm (este prea mare consumator de apă şi nutrienţi, 
plus că atrage dăunători la sol), avem grâu, orz, orzoaică 
de toamnă, ceapă de toamnă (cam 10% din total). “

• «Din cauza secetei de anul acesta, aţi redus/renunţat la anumite culturi pentru anul următor?»
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 Răzvan Gaidargi, 
preşedinte cooperativa 
Dobrogea sud, 
judeţul Constanţa
„Nu cred că vor fi suprafeţe 
reduse la culturile pentru 
anul următor. Pe zonele 
unde sunt cei mai mulţi 
dintre membri noştri au fost 
producţii destul de bune la 
culturile semănate în toamnă: 

grâul de exemplu a dat medii între 7-9 tone/ha. 
Am avut ploi şi în urmă cu o lună, iar o mare 
parte din suprafeţele pentru rapiţă au fost 
semănate, posibil chiar să fie ceva mai mari 
datorită precipitaţiilor. Anul trecut am semănat la 1 
octombrie şi am avut recolte bune. Anul acesta s-a 
semănat în epoca optimă şi rămâne să vedem. 
Seceta s-a resimţit la culturile de primăvară, în 
special la porumb, dar acest lucru nu i-a determinat 
pe colegi să reducă suprafaţa. Oricum porumbul 
nu ocupă prea mult în zona aceasta, tocmai din 
acest motiv. Floarea soarelui, deşi sunt producţii 
ceva mai mici (la noi în fermă de pildă, media a fost 
de 2,5 tone/ha, zona Medgidia, Cernavodă) nu vor 
scădea semnificativ suprafeţele, mai ales că spre 
Ciocârlia, Topraisar situaţia ploilor a fost mai bună. 
Grâul nu este încă semănat peste tot, suntem abia în 
10 octombrie, iar de exemplu încă recoltez porumb. 
Însă nici la noi în fermă şi nici la colegi din câte ştiu, 
nu semnale de reducere semnificativă la culturile de 
primăvară, chiar dacă nu se irigă. Avem câţiva fermieri 
care reuşesc să mai irige, dar suprafaţa este prea mică. “

Puiu Ilisei, SC 
Pilis SRL, Drajna, 
judeţul Călăraşi
„Cultura vegetală nu 
este pe suprafaţă mare, 
sunt doar 50 de hectare 
pe care am cultivat 
grâu, porumb, floarea 
soarelui şi rapiţă. 
Din suprafaţa de porumb 
nu am recoltat nimic, 

am tocat tot, am balotat şi hrănim tăuraşii. La 
floarea soarelui am obţinut doar două tone la 
hectar. La grâu însă a variat foarte mult: am 
avut sole cu 4-5 tone/ha şi sole cu 8 tone/
ha. Şi la rapiţă am ieşit mulţumitor, dar per 
total nu a fost un an prea bun pentru culturile 
de primăvară. Însă, pentru anul următor am 
renunţat la cultura de rapiţă. Motivul nu este 
neapărat lipsa apei (deşi nu irigăm), ci pentru 
că nu am avut timp să pregătesc terenul 
corespunzător şi am ratat momentul optim 
pentru semănat. Am făcut greşeli şi la porumb, 
nu am ales cel mai potrivit hibrid pentru cum 
a fost sezonul acesta, dar menţin suprafaţa şi 
mă orientez către nişte hibrizi mai rezistenţi 
la secetă. Deşi am avut producţii mici, păstrez 
şi floarea soarelui, nu reduc suprafeţele. 
Dar, având şi producţie de legume şi de ciuperci, 
plus parte de zootehnie, se compensează una 
pe alta. Faptul că folosim din resurse proprii 
gunoiul de grajd pentru câmp sau turba pentru 
solarii, ne ajută foarte mult.“
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• «Din cauza secetei de anul acesta, aţi redus/renunţat la anumite culturi pentru anul următor?»
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Conform prevederilor 
regulamentelor europene 
privind finanţarea 
proiectelor aferente 
Fondului European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală, 
statele membre au 
obligaţia de a se asigura 
de utilizarea eficientă a 
fondurilor comunitare 
şi de respectarea 
principiului rezonabilităţii 
preţurilor propuse în 
cadrul proiectelor.

proiectelor aferente Fondului 
European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală, statele membre au obligaţia 
de a se asigura de utilizarea eficientă 
a fondurilor comunitare şi de 
respectarea principiului rezonabilităţii 
preţurilor propuse în cadrul proiectelor. 
Totodată, baza de date cu preţuri 
de referinţă pusă de AFIR la 
dispoziţia beneficiarilor PNDR este 
un instrument util atât timp cât 
reflectă realitatea din piaţă, scopul 
acestor actualizări fiind tocmai 
acesta – referinţa corectă la piaţă.
Ca exemplu, având în vedere rata 
inflaţiei, pentru hrană s-a majorat 
plafonul maximal, fără TVA, pe 
teritoriul României. Acesta va creşte 
de la 30 la 35 euro de persoană pe zi. 
Totodată, pentru alinierea cu 
legislaţia naţională, în speţă HG 

nr. 714/ 2018 privind drepturile şi 
obligaţiile personalului autorităţilor 
şi instituţiilor publice pe perioada 
delegării şi detaşării în altă localitate, 
precum şi în cazul deplasării în 
interesul serviciului – Anexa, art.1 
alin b)- o alocaţie de cazare, în 
cuantum 230 lei/zi, în limita căreia 
trebuie să îşi acopere cheltuielile de 
cazare - alocaţia de cazare creşte de 
la 38 la 46 euro de persoană pe zi.

De asemenea, AFIR a actualizat 
tabelul cu preţurile de referinţă 
maximale pentru bunuri 
eligibile pentru dotarea sediilor 
administrative ale Grupurilor de 
Acţiune Locală, finanţate în cadrul 
submăsurii 19.4 a PNDR 2020. 
Aceste preţuri sunt valabile 
începând din 29 septembrie 2022.

AFIR a actualizat Baza de 
Date cu Preţuri de Referinţă
Ca răspuns la situaţia economică 
actuală, Agenţia pentru Finanţarea 
Investiţiilor Rurale a actualizat Baza 
de Date cu Preţuri de Referinţă pentru 
serviciile finanţate prin Măsura 19 
LEADER din Programul Naţional 
de Dezvoltare Rurală 2014-2020. 
Astfel, pe pagina de internet a 
Agenţiei a fost publicată lista cu 
preţurile pentru o serie de servicii şi 
bunuri eligibile pentru finanţare prin 
submăsurile 19.1 „Sprijin pregătitor”, 
19.2 „Sprijin pentru implementarea 
acţiunilor în cadrul strategiei de 
dezvoltare locală”, 19.3 „Pregătirea 
şi implementarea activităţilor de 
cooperare ale Grupului de Acţiune 
Locală” şi 19.4 „Sprijin pentru 
cheltuieli de funcţionare şi animare”.
Conform prevederilor regulamentelor 
europene privind finanţarea 
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Syngenta a lansat la finalul lunii 
septembrie, Interra® Scan, 

serviciul de cartografiere a solului 
de cea mai înaltă rezoluţie, o 

inovaţie în agricultura de precizie 
ce ajută fermierii să-şi optimizeze 

utilizarea nutrienţilor. Fermierii 
îşi pot reduce astfel semnificativ 
costurile şi pot obţine producţii 

superioare, dintr-un sol mai 
sănătos. Acest serviciu reprezintă 
un pas important în angajamentul 

companiei Syngenta către o 
agricultură mai sustenabilă, în 

sprijinul susţinerii agriculturii 
regenerative. Serviciul se bazează 

pe analize de precizie a solului 
şi va fi disponibil, ca proiect 
pilot, fermierilor din Europa 

Continentală şi de Est. Lansarea 
Interra® Scan a fost anunţată 
la Fields of Innovation 2022, 

evenimentul european de top 
destinat inovaţiei în agricultură. 

Este un pas major pe care 
compania îl face pentru a sprijini 

agricultura regenerativă prin 
restabilirea sănătăţii solului.

Beneficii financiare 
imediate
Mark Hall, Head of Sustainability 
and Responsible Business pentru 
Europa, Africa şi Orientul Mijlociu 
la Syngenta este şi fermier. A făcut 
un calcul despre ce înseamnă 
utilizarea Interra® Scan în ferma 
familiei. El estimează că poate 
reduce cu aproximativ 20.000 
de lire (22.000 euro) costurile cu 
fertilizarea cu fosfat, în comparaţie 
cu tehnologia obişnuită. În trecut 
el administra pe toată suprafaţa 

cantităţi inferioare de nutrienţi 
faţă de necesar, având în vedere 
preţurile foarte ridicate ale 
fertilizanţilor. “Acum vom putea 
direcţiona fertilizanţii la locul 
potrivit şi nu vom administra acolo 
unde nu este necesar”, ne explică 
Mark. Calculul arată o reducere a 
costurilor de aproximativ 66 lire/
ha (aproximativ 85 euro/ha), astfel 
încât investiţia în Interra® Scan 
se amortizează din primul an.

Cum funcţionează 
Interra® Scan
Procesul de colectare a datelor 
în teren include doi paşi. În 
primul rând, solul este scanat 
folosind tehnologia SoilOptix®, 
de detectare cu ajutorul razelor 
gamma pentru a cartografia toate 
elementele nutritive comune 
(micro şi macronutienţi), textura 
solului, materie organică şi 
carbon. Procedura de scanare se 
realizează cu ajutorul unui ATV 
sau al unei maşini de teren. De 
asemenea, sunt colectate probe 
fizice de sol, de referinţă, câte 
una la fiecare două-trei hectare, 
pentru a calibra scanerul şi pentru 

a asigura acurateţea datelor 
pe diferite tipuri de sol. Datele 
obţinute prin scanare şi rezultatele 
analizelor probelor de sol sunt 
apoi procesate pentru a produce 
până la 27 de straturi de date, cu 
informaţii despre proprietăţile şi 
sănătatea solului. Pe baza acestor 
date, se pot realiza hărţi pentru 
aplicarea variabilă a inputurilor.
„Interra® Scan produce hărţi de 
înaltă rezoluţie, accesibile de 
pe computerele fermierilor prin 
intermediul platformei Interra® 
Scan”, explică Mark Hall, Head 
of Sustainability and Responsible 
Business pentru Europa, Africa 
şi Orientul Mijlociu la Syngenta. 
„Tehnologia de detecţie Interra® 
Scan oferă o cartografiere a 
tuturor proprietăţilor nutritive 
comune, inclusiv pH-ul, textura 
solului, materia organică, carbonul 
şi capacitatea de schimb cationic, 
precum şi disponibilitatea pentru 
plante a apei. Sistemul avansat 
de detecţie oferă peste 800 
de puncte de referinţă de date 
pe hectar, generând hărţi de 
cea mai înaltă rezoluţie. Este 
echivalentul unui control medical 

Fermierii îşi pot optimiza costurile 
cu inputurile cu Interra® Scan
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complet pentru sol”. Harta 
permite fermierilor să înţeleagă 
textura, nutrienţii şi conţinutul 
de carbon al solurilor lor pentru 
a optimiza nutriţia şi captarea 
carbonului. Metodologia folosită 
permite o fereastră de utilizare 
mult mai largă, în comparaţie 
cu alte sisteme. Există foarte 
puţine limitări privind momentul 
utilizării. Sistemul de scanare 
nu este afectat de umiditatea 
solului sau compactare. 

Sănătatea solului, baza 
sănătăţii plantelor
Lansarea Interra® Scan este 
o dovadă suplimentară a 
angajamentului Syngenta de 
a ajuta fermierii să menţină 
solurile sănătoase, fundament 
al sistemului alimentar. Vorbind 
despre noua tehnologie, Alexandra 
Brand, Regional Director Crop 
Protection pentru Europa, Africa 

şi Orientul Mijlociu la Syngenta 
a declarat: „Interesul nostru 
pentru tehnologia de cartografiere 
de precizie a solului este în 
creştere deoarece sănătatea 
solului este baza sănătăţii 
plantelor. Înţelegerea variabilităţii 
nutrienţilor şi a proprietăţilor 
solului în funcţie de textura sa are 
ca efect optimizarea inputurilor 
(îngrăşăminte, seminţe) premisele 
pentru un câştig economic şi de 
mediu. Oferind o măsurătoare de 
bază precisă atât a carbonului 
organic, cât şi a carbonului activ 
din sol, Interra® Scan le poate 
permite fermierilor să-şi ajusteze 
tehnologiile de cultivare, ceea 
ce duce la beneficii pe termen 
lung pentru sănătatea solului. 
„Solurile sănătoase nu numai 
că pot îmbunătăţi producţia 
de alimente, ci pot diminua 
schimbările climatice. Acestea 
joacă un rol esenţial de rezervor 

natural de carbon. Investiţiile 
în inovaţii, în agricultura de 
precizie, precum Interra® 
Scan, fac posibil ca fermierii să 
poată evita tratarea uniformă 
a câmpului datorită deciziilor 
informate despre ce anume să 
aplice, când şi în ce cantitate”, 
a explicat Alexandra Brand.
„Având în vedere situaţia 
economică actuală şi costul 
carbonatului de calciu, a 
îngrăşămintelor şi seminţelor, 
această soluţie poate oferi
valoare economică imediată 
pentru fermieri, precum şi o 
potenţială soluţie pe termen lung 
care poate ajuta la reducerea 
emisiilor de carbon şi la 
abordarea schimbărilor climatice 
prin practici de agricultură 
regenerativă”, a declarat Robert 
Renwick, Head of Business 
Sustinability pentru Europa, Africa 
şi Orientul Mijlociu la Syngenta.

Guvernul a aprobat în şedinţa 
Guvernului din data de 5 

octombrie 2022 o Hotărâre 
privind stabilirea pentru anul 

2022 a cuantumului per hectar 
al plăţii unice pe suprafaţă, 

al plăţii redistributive şi a 
intervalelor de suprafaţă pentru 

care se acordă aceasta, al 
plăţii pentru practici agricole 

benefice pentru climă şi mediu 
şi al plăţii pentru tinerii fermieri.

Peste 800.000 fermieri vor putea 
beneficia de aceste forme de sprijin.
”Am avut în vedere, încă de la 
preluarea mandatului de ministru, să 
solicit Comisiei Europene acordarea 
avansului din subvenţiile la hectar 
într-un procent mai mare de 50%. 
Fermierii s-au confruntat cu un an 
agricol atipic, motiv pentru care am 
făcut toate demersurile necesare, 
astfel încât să venim în sprijinul 
lor. Oficialii europeni au decis că 
statele membre pot plăti avansuri 
de până la 70 % în cazul plăţilor 
directe pentru anul de cerere 2022”, 
a afirmat ministrul Petre Daea.
Cuantumurile pentru plăţile 
directe în sectorul vegetal sunt:
•  schema de plată unică pe 

suprafaţă (96,2796 euro/ha),
•  plata redistributivă pentru 

intervalele între 1 ha şi 5 
ha, inclusiv (5 euro/ha) şi 
peste 5 ha şi până la 30 ha, 
inclusiv (48,7184 euro/ha),

•  plata pentru înverzire 
(58,5308 euro/ha) şi,

•  plata pentru tinerii fermieri 
(48,1398 euro/ha).

Sumele necesare pentru aplicarea 
plăţilor directe în sectorul vegetal, ca 
forme de sprijin financiar aferente 
Fondului European de Garantare 
Agricolă, se asigură din prevederile 
bugetare aprobate Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Plata în avans se va acorda începând 
cu data de 16 octombrie 2022.

Din 16 octombrie, 70% avans pentru 
plăţile directe din sectorul vegetal

Prezentul act normativ aprobă 
acordarea în avans a plăţilor în 
cadrul schemelor de plăti directe 
din sectorul vegetal, începând cu 
data de 16 octombrie 2022, într-
un procent de maximum 70%. 



15-31 octombrie 2022 1315-31 octombrie 202212 www.agrimedia.rowww.agrimedia.ro

Soluţii pentru implementarea schemelor 
de sprijin din fonduri europene

În data de 30 
septembrie 2022, 

ministrul Petre DAEA i-a 
invitat la o întâlnire de 
lucru pe reprezentanţii 

băncilor comerciale. 
Alături de ministru 

s-au aflat secretarul 
de stat Ion Găman şi 

consilierul personal 
Veronica Toncea.

legate organic de folosirea banilor 
europeni pe care îi avem prin 
subvenţii, care nu sunt puţini. 
Din totalul banilor care vin în 
agricultura Ţării Româneşti 75% 
vin din fonduri europene şi i-am 
putut folosi împreună, generând 
rezultate economice valoroase. 
Programele în discuţie sunt 
benefice şi trebuie implementate, 
vă rugăm să ne fiţi alături pentru 
a ajuta la binele acestui sector 
care joacă un rol important în 
economia ţării”, a declarat ministrul 
Petre Daea în cadrul întâlnirii.

Oficialul MADR a atras atenţia 
asupra termenelor scurte de 
implementare până la finalul 
anului ale celor două programe 
Rural Invest şi Agro IMM Invest 
şi a necesităţii de a elimina 
obstacolele administrative astfel 
încât, pe baza legală existentă şi 
mecanismele create, cu ajutorul 
eforturilor comune, să putem 
accesa fondurile pentru a susţine 
fermierii care au nevoie de resurse 
şi au în plan obiective de investiţii 
care să creeze valoare adăugată.

Reprezentanţii mediului bancar au 
apreciat deschiderea spre dialog 
din partea conducerii MADR şi şi-
au exprimat interesul şi susţinerea 
pentru continuarea finanţării 
sectorului agricol din România. 
Conducerea băncilor a transmis 
că sistemul bancar şi fondurile de 
garantare se bucură de avantajul 
experienţei de lucru anterioare 
cu programul IMM Invest, fapt 
ce reprezintă un aspect pozitiv.
Din discuţii a reieşit necesitatea 
de a eficientiza viteza de reacţie la 
nivelul instituţiilor de credit, precum 
şi furnizarea unor informaţii 
cât mai complete şi potrivite 
nevoilor agenţilor economici. 
Totodată, a fost susţinută 
necesitatea unei colaborări şi 
comunicări cât mai strânse cu 
toate instituţiile implicate pentru 
a optimiza fluxurile de lucru.
La finalul discuţiilor, toţi cei 
prezenţi au agreat ca aceaste 
întâlniri să se permanentizeze 
şi să se desfăşoare lunar, 
convenindu-se ziua de vineri a 
ultimei săptămâni din lună.

La întrevedere a participat, de 
asemenea, conducerea Fondului 
de Garantare a Creditului Rural 
şi cea a Fondului Naţional de 
Garantare a Creditelor pentru 
Întreprinderile Mici şi Mijlocii.
Scopul întâlnirii a vizat 
identificarea soluţiilor optime 
pentru implementarea schemelor 
de sprijin pentru sectorul 
agroalimentar, din fonduri 
europene, prin intermediul 
instituţiilor finanţatoare, odată cu 
adoptarea cadrului legal în acest 
domeniu: OUG 99/2022 privind 
aprobarea schemei de ajutor de 
stat IMM Invest Plus cu referire la 
Agro IMM Invest şi Rural Invest, 
OUG 112/2022 privind instituirea 
unor măsuri pentru stimularea 
investiţiilor cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile 
în domeniul eficienţei energetice 
şi OUG 113/2022 privind unele 
măsuri necesare în vederea 
implementării Fondului de 
ajutor european destinat celor 
mai defavorizate persoane.
„Am văzut în bănci sprijinul cel 
mai sigur şi cel mai puternic pentru 
că acestea sunt bine ancorate 
în agricultura României, sunt 
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Un deceniu de CLAAS Regional 
Center South East Europe

La sfârşitul lunii trecute 
compania germană a 
sărbătorit 10 ani de 

la înfiinţarea centrului 
regional din România - 

un hub important pentru 
CLAAS deoarece de 

aici îşi coordonează şi 
activitatea de service 
pentru ţările din jur. 

Evenimentul aniversar 
a avut loc în ferma 
Agro Chirnogi din 

judeţul Călăraşi şi a 
reunit reprezentanţi din 
structura de conducere 

a companiei, echipa 
centrului regional, 

distribuitori şi fermieri.

este un partener important 
pentru producătorul german.
„Odată cu trecerea anilor, CLAAS 
a adus modificări în portofoliul 
de produse, a crescut gama 
de utilaje pentru recoltarea 
furajelor, dar, mai ales, a început 
să fabrice şi tractoare. Acum au 
apărut noi câmpuri de interes: 
digitalizarea şi automatizarea.”
În urma cu 10 ani CLAAS a 
demarat proiectul „Faleza Dunării”, 
care a presupus înfiinţarea 
centrului regional din România.
„În acel moment era foarte 
important să avem un astfel de 
centru, nu doar pentru România, 
ci şi pentru ţările vecine din 
regiune, având în vedere creşterea 
portofoliului de produse. Am urmărit 
îndeaproape dezvoltarea agriculturii 
din România şi suntem impresionaţi 
de progresele înregistrate. Există o 
gamă variată de ferme, atât mici 
dar profesioniste cât şi ferme foarte 
mari, cum este cea în care ne aflăm 
astăzi. Agricultura a devenit din 
ce în ce mai importantă pentru 
că populaţia lumii va ajunge la 8 
miliarde de oameni, dar ea nu va 
putea fi hrănită cu capacităţile 
actuale. Aşadar agricultura trebuie 
să devină mai profesionistă 
şi mai dezvoltată. Agricultura 

are viitor şi, din fericire, CLAAS 
produce maşini agricole care se 
potrivesc atât de bine industriei 
agricole”, a susţinut Mohr.

Michael Beier, director general 
al CLAAS Regional Center South 
East Europe SRL, a afirmat: „Avem 
alături partenerii noştri, fermierii 
şi dealerii, pentru a sărbători 10 
ani de activitate. Cu siguranţă vor 
urma alţi 10 ani dar, de fapt, noi 
vom fi aici pentru totdeauna!”

Evenimentul a cuprins şi o premiere 
pentru unul dintre cei mai fideli 
clienţi ai companiei, Ionuţ Olteanu, 
care exploatează în sudul ţării o 
suprafaţă de 14.000 ha. Fermierul 
a primit o diplomă de excelenţă. 
Acesta a declarat că, de curând, 
a primit cel de al cincilea tractor 
XERION - o serie de tractoare 
în care are multă încredere 
deoarece chiar Helmut Claas, 
cel care a pus bazele companiei 
germane, a declarat că XERION 
este tractorul său de suflet.
„Mă gândesc deja la al şaselea 
tractor XERION şi sper să nu mă 
opresc aici; aş vrea să am câte 
unul pentru fiecare 1.000 ha pe 
care le lucrez”, a spus fermierul.

În deschidere a vorbit Jan Hendrik 
Mohr, membru al comitetului 
executiv al grupului CLAAS şi 
responsabil pentru Divizia Grain 
Harvest, care a declarat: „CLAAS 
este o companie de familie şi 
atunci când întreprindem ceva ne 
gândim la viitor, pentru o dezvoltare 
durabilă. Au fost perioade dificile 
pentru companiile germane, în 
special pentru cele de familie, când 
exista Cortina de Fier şi era foarte 
greu să fie prezente în această 
parte a Europei. Dar pentru CLAAS 
a fost foarte important să aibă relaţii 
comerciale în trei ţări din Europa de 
Est: România, Ungaria şi Bulgaria.”

Începând cu anii ‘90 compania 
a început o colaborare cu 
un importator local, anume 
Agrocomerţ Holding, administrată 
de Dumitru Gârdan, care şi astăzi 
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Alianţa Industriei Seminţelor din 
România, împreună cu Asociaţia 
Producătorilor de Porumb din 
România, AgroBioTechRom 
şi Ambasada Statelor Unite 
ale Americii, a organizat pe 
28 septembrie, cea de a VI-a 
ediţie a conferinţei dedicate 
biotehnologiilor agricole moderne. 
Evenimentul din acest an, 
intitulat “Inovaţii în ameliorarea 
plantelor- rolul noilor tehnici 
genomice în securitatea 
alimentară globală”, a adus în 
atenţie cele mai importante 
provocări în domeniul ameliorării 
plantelor, dezbătute alături de 
specialişti din Belgia, Statele 
Unite ale Americii şi România.

“Noile tehnici de ameliorare 
reprezintă o şansă reală pentru 
agricultura sustenabilă pe care 
ne-o dorim în Europa. Este o şansă 
în măsura în care vom avea o 
legislaţie care să ajute companiile 
de seminţe, întâi de toate, să 
pună pe piaţă astfel de produse. 
Deciziile ar trebui să nu mai fie 
atât de politizate, ci, dimpotrivă, 
să fie bazate pe ştiinţă”, a declarat 
Cristina Cionga, director pentru 
afaceri europene al Asociaţiei 
Producătorilor de Porumb din 
România, moderator al conferinţei.

Petra Jorasch, Manager, Plant 
Breeding Innovation Advocacy, 
Euroseeds, a vorbit celor prezenţi 
despre cum poate contribui 
inovarea în domeniul ameliorării 

plantelor la securitatea alimentară 
durabilă: “Începând cu anul 2000, 
ameliorarea plantelor a avut 
un impact semnificativ asupra 
creşterii randamentului culturilor 
din UE. Ameliorarea plantelor este 
responsabilă pentru aproximativ 
66% din creşterea anuală a 
productivităţii. Fără 20 de ani de 
ameliorare a plantelor în UE, ar fi 
nevoie de 22 de milioane de hectare 
de teren suplimentar, adică exact 
teritoriul României. În cazul în care 
strategiile UE vor fi puse în aplicare 
până în 2030, se pot preconiza 
pierderi de producţie de peste 23% 
din cauza scoaterii din circuitul 
agricol a până la 10% din terenul 
arabil, iar randamentele vor fi cu 
până la 13% mai mici pe fondul 
modificării factorilor de producţie.”

Oana Dima, manager pentru 
politici în domeniul ştiinţelor la 
Centrul Universitar VIB-Ghent 
pentru Biologia Sistemelor de 
Plante şi director executiv EU-
SAGE, a vorbit publicului despre 
rolul cercetătorilor în fundamentarea 
deciziilor şi despre avantajele 
pe care le generează pentru 
producători şi consumatori aplicaţiile 
editării genomice a soiurilor: “Astfel, 
într-o proporţie de 23%, noile 
tehnici genomice duc la o calitate 
mai bună a alimentelor şi furajelor 
şi tot cu acelaşi procent creşte 
randamentul culturilor. Totodată, 
19% se axează pe toleranţă la 
stresul biotic, respectiv, 6% în 
privinţa toleranţei la stres abiotic 
(cum ar fi seceta, căldura, frigul, 
sarea, excesul de apă şi radiaţiile 

Inovaţii în ameliorarea plantelor
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UV). Alte avantaje ale produselor 
din varietăţi editate genetic pot fi 
aromă sau culoare îmbunătăţite 
şi caracteristici de depozitare mai 
bune, de exemplu perioadă de 
valabilitate mai lungă, cerinţe de 
depozitare modificate, proprietăţi 
care împiedică înnegrirea.”

Wayne Parrott, Distinguished 
Research Professor, Institute of 
Plant Breeding, Genetics and 
Genomics, University of Georgia 
(SUA), a prezentat perspectiva 
americană privind noile tehnici 
genomice sub aspectul cadrului 
de reglementare si al avantajelor 
acestora: “Noile tehnici genomice 
continuă cercetările făcute de-a 
lungul multor ani, deci nu constituie 
cu adevărat o “noutate”. Este 
rolul nostru, al celor implicaţi în 
agricultură, de a face mai multe 
cu mai puţine resurse, pentru că 
despre acest lucru este vorba atunci 

când discutăm de productivitate 
şi sustenabilitate. Dacă ne uităm 
la ceea ce a făcut ameliorarea 
plantelor în ultimul secol, observăm 
că am obţinut mii de soiuri 
adaptate la diferite condiţii de 
creştere, soiuri mai hrănitoare, cu 
un gust mai bun, mult mai potrivite 
pentru orice nevoie a societăţii.”

Iulian Gabur, Facultatea 
de Agricultură USV Iaşi, cu 
competenţe în ameliorarea plantelor, 
biotehnologii, inginerie genetică, 
parte din diferite consorţii de 
cercetare împreună cu „Justus 
Liebig” University, Giessen, 
Germania, a venit cu viziunea 
unui ameliorator: ”Ameliorarea 
convenţională a plantelor este 
un proces de durată. La grâu 
sau rapiţă, acest proces durează 
între 8 şi 10 ani, dacă vorbim de 
cartofi ajungem până la 14 ani, 
pentru obţinerea unei varietăţi 

noi. Dacă vorbim de viţă-de-vie 
sau măr, putem acoperi întreaga 
carieră a unui ameliorator, adică 
25-35 ani. Noile tehnici genomice 
reduc la jumătate, sau chiar mai 
puţin, eforturile creatorilor de 
soiuri. Prin aceste tehnici avem 
capacitatea să obţinem varietăţi 
rezistente sau tolerante la stresuri 
biotice şi abiotice, la schimbările 
climatice, într-un interval redus, 
ceea ce reprezintă avantaje pentru 
fermieri şi pentru consumatori.”

Industria seminţelor, cercetarea şi 
fermierii sunt gata să îmbrăţişeze 
soluţiile viitorului. Un singur pas 
mai lipseşte pentru ca toată lumea 
să poată beneficia de rezultatele 
ştiinţei: cadrul legislativ. Acestea 
sunt doar câteva din concluziile 
conferinţei care a adunat laolaltă 
peste 80 de persoane, cercetători, 
specialişti din industria seminţelor, 
fermieri, autorităţi, presă. 

Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, prin Agenţia 

de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, efectuează 

plata ajutorului excepţional 
acordat producătorilor 

agricoli din sectorul vegetal. 
Suma autorizată la plată este 

în valoare de peste 56,4 
milioane lei şi se acordă 

solicitanţilor care au accesat 
această formă de ajutor 
de stat, în conformitate 

cu prevederile Hotărârii de 
Guvern nr. 1032/18.08.2022, 

din finanţare externă 
nerambursabilă conform 
Anexei la Regulamentul 
delegat (UE) 2022/467.

Valoarea grantul financiar unitar 
este de 875 lei/ha, echivalentul 
sumei de 176,80 euro/ha, stabilit 
la rata de schimb de 4,9489 lei 
pentru 1 euro în conformitate cu 
prevederile alin. (6) al art.1 din 
Regulamentul delegat (UE) 2022/467.
Suma care se acordă beneficiarilor 
este obţinută prin înmulţirea grantului 
financiar unitar, exprimat în lei/hectar, 
cu suprafaţa declarată cu plantaţii 
pomicole pe rod şi/sau cu arbuşti 
fructiferi şi/sau cu plantaţii viticole pe 
rod cu struguri pentru vin, din cererea 
unică de plată 2022, exprimată în 
hectare şi nu poate depăşi valoarea 
maximă de 175.000 lei/ beneficiar.
Obiectivul acestei scheme de 
susţinere financiară l-a reprezentat 

asigurarea unui grant financiar 
producătorilor agricoli din sectorul 
vegetal pentru susţinerea unor 
cheltuieli angajate în perioada 
24 februarie – 12 august 2022, 
cu achiziţia de resurse materiale, 
respectiv de produse fertilizante 
şi/sau produse de protecţie a 
plantelor şi/sau motorină, necesare 
în anul 2022 pe suprafeţele cu 
plantaţii pomicole pe rod şi/
sau cu arbuşti fructiferi şi/sau cu 
plantaţii viticole pe rod cu struguri 
pentru vin, care utilizează eficient 
resursele, gestionează nutrienţii 
şi aplică metode de producţie 
favorabile mediului şi climei prin 
activitatea agricolă de întreţinere a 
plantaţiilor pe care o desfăşoară.

Sprijin financiar pentru producătorii 
agricoli din sectorul vegetal
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Festivitatea de deschidere 
pentru noul sezon al programului 
educaţional MBAg (Master in 
Business of Agriculture) dedicat 
fermierilor a avut loc pe 6 
octombrie a.c la Bucureşti. 
Implicarea unor companii de 
renume din piaţa de agribusiness 
în cadrul acestui proiect de tip 
executive MBA aduce informaţii 
preţioase, cu aplicabilitate 
practică, pentru fermieri.

În deschiderea evenimentului, 
Laurenţiu Asimionesei, iniţiatorul 
programului şi fondatorul Amazag, 
a declarat că în seria din 2022 sunt 
înscrişi 32 de fermieri ale căror 
exploataţii totalizează o suprafaţă 
agricolă de peste 100.000 ha şi 
că dimensiunea lor variază de 
la 150 ha până la 40.000 ha.
„Sunt ferme diverse şi tocmai aceasta 
este frumuseţea: faptul că avem 
perspective diferite asupra lucrurilor. 
În cadrul programului accesul la 
informaţie vine din două părţi: din 
partea companiilor partenere şi 
din interacţiunea dintre fermierii 
participanţi. Este foarte important 
ca fermierii să împărtăşească din 
experienţa lor şi noi chiar asta 

încurajăm, să fie deschişi la toate 
întâlnirile noastre pentru că astfel 
toată lumea are de învăţat.”
Programul MBAg a fost lansat în 
anul 2020, se adresează managerilor 
de ferme vegetale, fiind un program 
de pregătire în management 
şi business în agricultură.
MBAg este structurat pe mai multe 
domenii de activitate, iar cursurile 
sunt susţinute de specialiştii 
companiilor Agrii, Cargill, Groupama, 
Raiffeisen Bank, Syngenta, 
IPSO Agricultură şi weagri.
Evenimentul a cuprins două 
paneluri, în cadrul cărora 
reprezentanţii companiilor partenere 
au abordat subiecte diverse, 
precum piaţa de agribusiness, 

educaţia, sustenabilitatea în 
agricultură, şi multe altele.
Mădălina Munteanu, director de 
achiziţii Cargill, a vorbit despre 
contextul dificil în care au loc 
fluxurile comerciale de cereale 
şi despre faptul că există multe 
incertitudini: „Este o situaţie dificilă. 
În acest moment factorul geopolitic 
dictează piaţa. Dacă vor funcţiona 
coridoarele în continuare o să avem 
o piaţă puţin mai liniştită, în care 
fluxurile de marfă merg, nu cum 
mergeau înainte, dar vor fi cât de 
cât predictibile. Dacă nu o să avem 
coridoare o să fie o mare bătălie 
cu privire la preţurile din bazinul 
Mării Negre, dar şi în lume. În acest 
moment, marfa pleacă, coridoarele 

Cea de-a treia ediţie 
a programului MBAg
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au funcţionat, dar lucrurile s-au mai 
înrăutăţit un pic, mai ales după ce 
preşedintele Putin a anexat cele patru 
teritorii din Ucraina. Vedem sincope, 
marile companii nu mai aduc 
vapoare de capacitate atât de mare şi 
au venit vapoare mai mici în ultima 
săptămână pentru a încărca marfa 
mult mai repede de frică să nu se 
întâmple ceva. Chiar dacă coridorul 
va rămâne deschis până pe 20 
noiembrie, se simte încă de pe acum 
o tensiune. Este prima oară când nu 
putem spune care va fi trendul.”

La rândul său, Marius Gheorghe,  
Deputy National Sales Agrii, 
a vorbit despre dificultăţile din 
piaţa de inputuri agricole. „Piaţa 
a avut de suferit în primul rând 
din cauza preţurilor foarte mari la 
îngrăşămintele chimice, acestea 
crescând de 3 - 4 ori mai mult decât 
cele din 2021. Scumpiri au fost şi la 
produsele de protecţia plantelor, iar 
trendul este în continuare crescător. 
Pe lângă aceste probleme, anul 
acesta a survenit şi seceta. În acest 
context, vedem că fermierii sunt 
mai chibzuiţi, se gândesc de 2 - 3 
ori înainte să achiziţioneze ceva. 
Va fi o perioadă dificilă şi vor fi 
nevoiţi să fie atenţi la toţi paşii pe 
care îi vor face. Noi vom fi lângă 
ei, vom căuta soluţii, pentru că 
facem parte cu toţii dintr-un lanţ 
iar acesta trebuie să funcţioneze.”

Valentin Bărdăhan, manager 
agricultura de precizie în cadrul 
firmei IPSO Agricultură, a menţionat 
că fermierii sunt din ce în ce mai 
interesaţi de achiziţia de utilaje şi 
maşini agricole mai performante. 
„Apetenţa fermierilor pentru tehnica 
agricolă performantă a crescut în 
ultimul timp, aceştia vor utilaje mai 
mari, mai productive, care datorită 
tehnologiilor cu care sunt dotate 
asigură economii de inputuri. 

Fermierii nu îşi schimbă gama de 
utilaje pentru că sunt învechite, 
ci pentru ca vor utilaje dotate cu 
tehnologie nouă tocmai pentru 
că sunt mult mai economice şi 
performante. Observăm acest trend.”
Partea de agricultură din 
cadrul programului MBAg este 
susţinută de compania Syngenta 
România. Aceasta acordă o 
importanţă deosebită programelor 
educaţionale, fiind implicată în 
mai multe proiecte în acest scop.

Andrei Măruţescu, director 
comunicare şi relaţii publice 
Syngenta România, a vorbit despre 
parteneriatul pe care compania îl 
are cu fermierii, despre importanţa 
utilizării resurselor în mod eficient, 
dar şi despre faptul că viitorul în 
agricultură cuprinde şi digitalizarea. 
„Pentru a face faţă provocărilor 
actuale, aduse nu doar de pandemie, 
ci mai ales de schimbările climatice 
şi de toţi factorii care intervin din 
momentul în care sămânţa este 
pusă în sol, avem nevoie de ştiinţă. 
Această ştiinţa vine şi din relaţia pe 
care o avem cu fermierii, precum şi 
din proiectele pe care le desfăşurăm.”

În cadrul programului MBAg, 
cursurile a căror tematică este 
educaţia financiară vor fi susţinute de 
Raiffaisen Bank, iar cele de asigurări 
agricole de compania Groupama. 
Raluca Nicolescu, reprezentanta 
instituţiei bancare, a declarat că 
politica internă încurajează mediul 
antreprenorial şi finanţează startup-
urile, iar pentru aceasta au dezvoltat 
un program special denumit Factory.

Groupama a fost înfiinţată în 
secolul 19, în Franţa, la iniţiativa 
unui grup de fermieri, care au 
constituit un fond mutual şi care a 
stat la baza companiei franceze.
„Suntem implicaţi şi familiarizaţi 

la nivel de grup, dar şi aici în 
România, în ceea ce priveşte piaţa 
de agribusiness. Suntem un jucător 
important pe această piaţă. Piaţa a 
devenit din ce în ce mai mare, mai 
competitivă şi s-a dezvoltat destul de 
mult în ultimii ani. Pentru dezvoltarea 
acestei pieţe este nevoie, din punctul 
nostru de vedere, de o reducere a 
birocraţiei, de o legislaţie adaptată 
- toate acestea ar putea contribui 
mai mult la accesul fermierilor la 
asigurările agricole”, a susţinut Anca 
Toporan, reprezentat Groupama.

Firma Weagri şi reprezentanţii 
acesteia vin cu know-how 
pe zona de digitalizare.
„Avem un produs software care 
ajută fermierii să îşi eficientizeze 
activităţile, cu preponderenţă pe 
cele din câmp astfel încât să fie 
mai eficienţi în utilizarea inputurilor 
agricole şi să reducă costurile pe 
unitatea de suprafaţă. În aplicaţia 
noastră îmbinăm cunoştinţele 
agronomice cu cele de business 
şi astfel reuşim să eficientizăm 
operaţiunile din fermă. Prin weagri 
fermierul reuşeşte să îşi facă o 
memorie digitală a fermei lui. În 
aproape fiecare fermă există o 
persoană care este planificatorul 
sau centrul de cunoştinţe şi totul 
se învârte în jurul acesteia. Atunci 
când sunt perioade aglomerate este 
dificil să gestionezi totul şi rolul 
acestei aplicaţii este să furnizeze 
informaţiile necesare în orice oră din 
zi sau din noapte. Pe lângă acest 
lucru, reuşim să colectăm informaţii 
de la echipamentele folosite de 
către fermieri, cum ar fi poziţie 
GPS, viteza medie de deplasare, 
consumul de combustibil etc.
Prin implementarea tehnologiei 
digitale fermierii vor putea 
reduce costurile şi vor deveni 
mai eficienţi”, a susţinut Cătălin 
Zăbavă, reprezentant Weagri. A
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În Şedinţa Guvernului 
din 12 octombrie 2022 
au fost adoptate trei 
Hotărâri prin care se 
creează cadrul legal 
pentru acordarea de 
sprijin pentru mai multe 
tipuri de investiţii ce 
vizează zona montană. 

Astfel, se stabilesc valorile 
schemelor de finanţare pentru 
anul 2022, condiţiile de eligibilitate, 
cheltuielile eligibile, modul de 
acordare a finanţării, precum 
şi modalităţile de verificare şi 
control în cadrul următoarelor 
programe de investiţii ce vizează:
•  înfiinţarea stânelor montane,
•  înfiinţarea centrelor de 

colectare şi/sau prelucrare a 
laptelui în zona montană,

•  înfiinţarea centrelor de colectare 
sau de colectare şi prelucrare a 
fructelor de pădure, a ciupercilor 
şi/sau a plantelor medicinale şi 
aromatice din flora spontană şi/

sau de cultură în zona montană.
”Prin aprobarea în Guvern a unui 
pachet de trei acte normative 
operaţionalizăm Programul de 
susţinere a zonei montane şi 
demarăm ajutorul atât de aşteptat 
de cei care se îngrijesc de generaţii 
să valorifice potenţialul fantastic 

de dezvoltare al muntelui. 
Punem la dispoziţia fermierilor şi 
producătorilor un total de aproape 220 
de milioane de lei pentru înfiinţarea 
de stâne, centre de colectare lapte 
sau de prelucrare a laptelui, precum şi 
centre de colectare fructe de pădure şi 

Pachet de sprijin 
pentru zona montană
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ciuperci ori plante medicinale şi 
aromatice, pe scurt, investim în 
producţia românească pentru a 
oferi ţării cât mai multe produse de 
calitate, iar oamenilor care locuiesc 
în zona montană locuri de muncă şi 
oportunităţi de dezvoltare a afacerilor”, 
a declarat ministrul Petre Daea.
Cele trei programe de investiţii se 
vor derula până la sfârşitul anului 
2022, plăţile aferente se pot realiza 
până la data de 29 decembrie 
2023, iar autoritatea responsabilă 
cu gestionarea schemelor este 
Agenţia Naţională a Zonei Montane, 
aflată în subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

1. Programul de investiţii 
pentru înfiinţarea 
stânelor montane
Bugetul alocat pentru anul 
2022 este de 34.640.000 lei.
Beneficiari ai Programului 
de investiţii pot fi:
a) persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale şi 
întreprinderi familiale;
b) grupuri de producători;
c) cooperative agricole;
d) persoane juridice;
e) persoane juridice care desfăşoară 
activităţi în agricultură şi/
sau industria alimentară.

Beneficiarii eligibili trebuie 
să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiţii:
a) să fie crescători de animale;
b) să îşi desfăşoare activitatea 
în zona montană;
c) să acceseze o singură dată pe 
întreaga perioadă de derulare a 
Programului, investiţiile prevăzute 
în Legea nr. 332/2018 cu 
modificările ulterioare, de  aprobarea 
Programului de investiţii;
d) să nu fi primit sprijin prin 
PNDR 2014 -2020, inclusiv pe 
perioada de tranziţie la noua 

Politică Agricolă Comună, pentru 
aceleaşi cheltuieli eligibile.

2. Programul de investiţii 
pentru înfiinţarea 
centrelor de colectare şi/
sau prelucrare a laptelui 
în zona montană
Bugetul alocat schemei 
este de 92.000.000 lei.
Beneficiari ai Programelor 
de investiţii pot fi:
a) persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale şi 
întreprinderi familiale;
b) grupuri de producători;
c) cooperative agricole;
d) persoane juridice;
e) persoane juridice care 
desfăşoară activităţi în agricultură 
şi/sau industrie alimentară.

Beneficiarii eligibili trebuie 
să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiţii:
a) să fie producători de lapte din 
zona montană, precum şi producători 
agricoli din zona montană, 
conform Legii nr. 296/2018 cu 
modificările ulterioare, de aprobare 
a Programului de investiţii;
b) să îşi desfăşoare activitatea 
în zona montană;
c) să acceseze o singură 
dată pe întreaga perioadă de 
derulare a Programului, investiţii 
prevăzute în Legea de aprobare 
a Programului de investiţii;
d) să nu fi primit sprijin prin 
PNDR 2014 -2020, inclusiv pe 
perioada de tranziţie la noua 

Politică Agricolă Comună, pentru 
aceleaşi cheltuieli eligibile.

3. Programul de investiţii 
pentru înfiinţarea centrelor 
de colectare sau de 
colectare şi prelucrare 
a fructelor de pădure, 
a ciupercilor şi/sau a 
plantelor medicinale 
şi aromatice din flora 
spontană şi/sau de 
cultură în zona montană
Bugetul alocat schemei 
este de 93.000.000 lei.
Beneficiari ai Programelor 
de investiţii pot fi:
a) persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale şi 
întreprinderi familiale;
b) grupuri de producători;
c) cooperative agricole;
d) persoane juridice;
e) persoane juridice care desfăşoară 
activităţi în agricultură şi/
sau industrie alimentară.

Beneficiarii eligibili trebuie 
să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiţii:
a) să îşi desfăşoare activitatea 
în zona montană;
b) să acceseze o singură dată 
pe întreaga perioadă de derulare 
a Programului, investiţiile 
prevăzute în Legea de aprobare 
a Programului de investiţii;
c) să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014-
2020, inclusiv pe perioada de tranziţie 
la noua Politică Agricolă Comună, 
pentru aceleaşi cheltuieli eligibile.
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Toamnele lungi şi însorite 
din ultimii ani sunt perfecte 
pentru ca patogenii rămaşi 

pe frunze şi pe resturile 
vegetale, după recoltarea 
strugurilor, să prolifereze. 
Rezervele cu care se intră 
în iarnă pot da mari bătăi 

de cap pe tot parcursul 
anului următor. Robert 

Băicoianu, manager 
culturi speciale BASF, 

face câteva recomandări 
la final de sezon viticol.

Tratamentele de toamnă, cele care 
ar fi bine să se facă şi înaintea 
căderii frunzelor, nu sunt luate în 
seamă de mulţi dintre cultivatori. 
Din păcate, mai ales în ultimii 
ani când au crescut temperaturile 
(şi oricum se ajunge la suma 
gradelor de temperatură necesare 
maturării şi dezvoltării mugurilor 
pentru anul următor), recoltatul 
strugurilor are loc mai devreme. 
Dacă ne gândim că aceasta 
debutează pe la jumătatea 
lunii august, de obicei ultimul 
tratament se mai face la final 
de iulie-început de august. După 
cele 3-4 săptămâni de recoltat 
(unde sunt suprafeţe mai mari), 
mai rămân circa două luni până 
la căderea frunzelor, perioadă 
în care viticultorii nu prea mai 
intervin cu tratamente. Şi pentru 
că toamnele ultimilor ani sunt mai 
însorite, cu temperaturi de 20-25 
grade C în timpul zilei, patogenii au 
condiţii foarte bune de dezvoltare, 
ajungând să se succeadă mai 

multe generaţii la unii dăunători. 
În aceste condiţii, dacă nu se 
iau măsuri, se intră în iarnă cu 
o rezervă considerabilă, care la 
primele semne de încălzire va 
exploda şi va crea probleme pe 
parcursul întregului sezon, atrage 
atenţia Robert Băicoianu.
Pe de altă parte, nemaifiind 
permisă arderea resturilor vegetale, 
unii producători le toacă şi le 
încorporează (dacă nu cumva sunt 
aruncate într-un colţ de grădină), 
dar sunt patogeni care rezistă în 
sol timp îndelungat şi reprezintă o 
sursă de îmbolnăvire permanentă. 
Aici, igiena culturală devine un 
factor important în gestionarea 
atacurilor de boli sau dăunători, 
uşor de răspândit cu picăturile de 
ploaie sau cu alţi vectori. De pildă 
făinarea, este una dintre cele mai 
mari probleme. Sau, cum a fost 
anul acesta secetos, au fost fermieri 
care nu au mai făcut tratamente 
împotriva putregaiului cenuşiu. 
Dar în zona Ardealului, Banat 
unde a plouat mai mult decât pe 
sud, au probleme în podgorii.
Condiţiile climatice se schimbă 
rapid, chiar de la o zi la alta, 

cu variaţii mari, şi atunci 
trebuie prevăzut un plan de 
combatere minimal, dar care 
să asigure protecţie pe toată 
perioada. Intervalul acesta, lunile 
octombrie-noiembrie, cât mai 
sunt încă frunze pe butuci, sunt 
absolut necesare tratamente 
de dezinfecţie. Nu neapărat cu 
produse scumpe, sistemice. 
Cele pe bază de cupru, de sulf, dar 
aplicate corect. Acestea asigură nu 
doar protecţie, reducerea rezervei 
de patogeni, ci ajută  şi la o mai 
bună maturare a lemnului. Este 
bine ca aceste tratamente să se 
efectueze cât mai curând după 
încheierea recoltatului, cât mai 
sunt încă frunze. Atenţie însă la 
gradul de acoperire, la calitatea 
apei (pentru că poate fi un factor 
limitativ în eficienţa tratamentelor), 
la păstrarea dozelor de substanţe 
recomandate de producător, ţinând 
cont şi de peretele vegetativ, de 
suprafaţa foliară prezentă pe plante.

Pentru perioada aceasta, BASF 
recomandă două produse: Kumulus 
şi Novicure, al doilea mai nou în 

Tratamente în podgorii 
înaintea căderii frunzelor
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portofoliu. Ele se pot combina, 
astfel încât se pot aplica 
dintr-o singură trecere. 
Kumulus conţine 80 % Sulf sub 
formă de granule dispersabile în 
apă. Are o excelentă aderenţă 
pe frunză datorită substanţelor 
auxiliare adezive din formularea 
DF, dimensiune optimă a granulelor 
de sulf pentru un bun echilibru 
între eficacitate imediată (efect în 
fază de vapori) şi selectivitatea 
faţă de cultură. Kumulus DF 
combate făinarea la viţa de vie, 
măr şi castraveţi prin acţiune 
de contact şi prin vapori. 
Stimulează creşterea plantelor 
prin efectul pozitiv asupra 
fotosintezei; are o şi acţiune 
secundară împotriva acarienilor. 
La viţa de vie, produsul poate fi 
aplicat pe toată durata perioadei 
de vegetaţie, dar având în 
vedere acţiunea sa de contact, 
este recomandat la începutul, 

respectiv spre sfârşitul perioadei 
de vegetaţie, când presiunea de 
infecţie este relativ mai scăzută. 
Cel mai bine este să se aplice 
preventiv, înainte de atacul făinării, 
respectiv înainte ca infecţia 
să se instaleze. Pentru viţă de 
vie, produsul se aplică în doza 
recomandată de 0,3%, de la apariţia 
primelor frunze, până la începutul 
coacerii (stadiile BBCH 15-81). 
Se pot repeta tratamentele la 
intervale de până la 7-14 zile, în 
funcţie de gradul de intensitate a 
atacului. Timpul de pauză pentru 
viţa de vie este de 28 de zile.
Novicure-400 g/kg Cupru, sub 
formă de sulfat de cupru bazic, 
granule dispersabile în apă, ceea 
ce permite o eliberare imediată a 
75% din ioni, restul de 25% din 
ionii de cupru sunt eliberaţi treptat. 
În acest mod se evită orice 
posibilitate de apariţie a 
fitotoxicităţii, mai ales în cazul 

primăverilor ploioase şi reci. Este un 
fungicid şi bactericid care se poate 
utiliza cu succes şi în culturile 
ecologice. Combate mana viţei de 
vie, necroza bacteriană, antracnoza, 
în doză de 1,4 – 4,0 kg/ha. 
Are omologare pentru o gamă 
foarte mare de culturi horticole, de 
la legume, cartofi, pomi fructiferi, 
cu o fereastră largă de aplicare. 
Produsul este recomandat mai ales 
la primele şi ultimele tratamente. 
Folosit primăvara, Novicure 
diminuează pericolul cauzat de 
îngheţul târziu, în timp ce toamna 
ajută la maturarea lemnului 
şi contribuie la intrarea mai 
rapidă în repausul vegetativ. 
Produsul nu se recomandă 
a fi aplicat în perioada 
înfloririi sau pentru tratarea 
speciilor sensibile la cupru. 
Pentru viţa de vie, volumele 
de soluţie recomandate 
sunt: 200-1.000 litri/ha. 

Saptămâna aceasta vorbim 
tot despre combine. De 

data aceasta, despre 
“Sabot de curăţare”.

PASTILA SĂPTĂMÂNII
Auzim sau citim aproape zilnic despre maşini sau organe de maşini agricole cu denumiri 
bizare, inventate, unele chiar intrate in folclor, care spun multe despre cei care le utilizează. 
Dacă şi pentru voi contează, vă prezint câteva dintre ele şi vă rog să le utilizaţi corect.

Nu pierdeţi pastila din numărul următor!

boabelor din paie, cu două sau mai 
multe site (presita, sita superioară, 
sita inferioară – cu jaluzele sau 
cu găuri) aflate sub acţiunea 
unui curent de aer produs de un 
ventilator aflat sub ele, într-o poziţie 
convenabilă pentru a acoperi cât mai 
bine întreaga suprafaţă a sitelor. 
Pentru a compensa într-o anumită 
măsură o pantă laterală a terenului, 
unele combine au sita superioară 
realizată din mai multe segmente 
care se aşează în trepte sau cu 

deflectoare logitudinale reglabile, 
sau casa sitelor cu orizontalizare, 
sau cu o mişcare din lateral care 
compensează înclinarea terenului 
până la un anumit unghi, pentru 
ca să nu se aglomereze o 
cantitate mare de boabe şi paie 
spre partea de jos a pantei (când 
se recoltează pe curba de nivel). 
Altele au doar o fantă mai mare 
pe sita superioară pe unde 
cade mai uşor materialul ca 
să nu se aglomereze pe sită. 

cu Florin Neacşu

De fapt, aici este pur şi simplu 
o traducerea forţată din engleză 
pentru casa sitelor, parte a 
sistemului de curăţare a combinei 
(în engleză: cleaning shoe). 
De regulă, casa sitelor este un 
ansamblu care are o mişcare du-
te-vino, pentru a asigura cernerea 
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Agroleaf Power este 
diferit de alte produse 

foliare datorită absorbţiei 
rapide, a purităţii ridicate 
şi a tehnologiei avansate. 

Datorită tehnologiei 
DPI (Double Power 

Impact) şi complexului 
M-77, Agroleaf 

Power stimulează 
metabolismul plantelor, 

creşte rezistenţa, 
dezvoltă aparatul 

foliar şi determină 
dezvoltarea unui sistem 

radicular puternic.

Agroleaf Power este sigur de 
utilizat pentru toate culturile 
de legume şi fructe şi poate fi 
uşor amestecat în rezervor cu 
un număr mare de produse de 
protecţie a plantelor. Are un 
efect puternic în orice fenofază 
şi este potrivit pentru stimularea 
plantelor, ameliorarea stresului şi 
corectarea carenţelor nutriţionale, 
chiar şi cele „ascunse”.

Agroleaf Power High 
P - 12-52-5+TE
Agroleaf Power High P este 
un îngrăşământ foliar destinat 
iniţierii tuberculilor la cartofi 
şi pentru o îmbunătăţire 
a dezvoltării rădăcinii la 
răsadurile transplantate. În 
plus, iniţiază apariţia butonului 
floral şi previne avortarea 
florilor la culturile de fructe.

Agroleaf Power High 
N - 31-11-11+TE
Agroleaf Power High N este 

un îngrăşământ foliar care 
potentează creşterea în timpul 
primăverii, contribuie la reducerea 
stresului şi constituie un ajutor 
în condiţii slabe de creştere. 
Agroleaf Power High N se 
potriveşte situaţiilor unde este 
necesară creşterea vegetativă.

Agroleaf Power Total 
- 20-20-20+TE
Agroleaf Power Total este un 
îngrăşământ foliar potrivit pentru 
foarte multe culturi. Practic, 
orice cultură ce suferă de stres: 
perioade reci, prea umede sau 
producţie intensivă ar trebui să 
fie tratată cu acest produs.

Agroleaf Power High 
K - 15-10-31+TE
Agroleaf Power High K este un 
îngrăşământ foliar hidrosolubil 
premium. Are dublă putere 
de acţiune: pachetul exclusiv 
M-77 – complex chelator 
pentru microelemente plus 
stimulatori, pentru o absorbţie 
cât mai bună de către frunză.

Agroleaf Power Calcium 
- 11-5-19+9CaO 
+2.5MgO+TE
Agroleaf Power Calcium este 
un îngrăşământ cu eliberare 
controlata premium care 
acţionează ca un produs de 
final. Are dublă putere de 
acţiune: pachetul exclusiv 
M-77 – complex chelator 
pentru microelemente plus 
stimulatori, pentru o absorbţie 
cât mai bună de către frunză.

Agroleaf Power 
Magnesium - 
10-5-10+16MgO 
+32SO3+TE
Agroleaf Power Magnesium 
este un îngrăşământ cu 
eliberare controlată premium 
care acţionează ca un produs 
de final. Are dublă putere de 
acţiune: pachetul exclusiv 
M-77 – complex chelator 
pentru microelemente plus 
stimulatori, pentru o absorbţie 
cât mai bună de către frunză.

Agroleaf Power un îngrăşământ 
foliar premium cu efect imediat!
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Pe 29 septembrie a.c, 
Asociaţia Producătorilor 
de Porumb din 
România a organizat 
prima ediţie a „Zilei 
Culturilor Fixatoare de 
Azot”, sub deviza „La 
rădăcina problemei”, 
în exploataţia Agro 
Chirnogi (peste 30.000 
ha), din judeţul Călăraşi, 
administrată de Jihad 
şi Raji El-Khalil. 

La eveniment au participat peste 
25 de companii din domeniul 
agricol, care şi-au prezentat oferta 
de produse şi servicii, iar fermierii, 
interesaţi de tehnologia de 
cultivare, au venit în număr foarte 
mare - organizatorii precizând 
chiar cifra de 1 milion de hectare 
ca suprafaţă totală lucrată de 
cei prezenţi la manifestare.
Partenerul principal al 
evenimentului fost compania 
Corteva Agriscience, iar cel 
strategic CLAAS, care a prezentat 
în premieră în România 
combina Lexion 8900 TT.

Iniţiativa asociaţiei de fermieri 
este salutară, având în vedere 
importanţa acordată acestor 
culturi la nivel european, din 

prisma asigurării proteinei 
vegetale şi a efectelor benefice 
pe care le aduc solului. Locaţia 
aleasă pentru a sărbători 
culturile fixatoare de azot nu 
a fost întâmplătoare: cca 45% 
din suprafaţa exploataţiei este 
ocupată cu astfel de plante, 
respectiv cu lucernă şi soia.
Dr.ing. Lucian Buzdugan – un 
mare susţinător al culturilor 
fixatoare de azot, a declarat că 
evoluţia fermei Agro Chirnogi o 
cunoaşte îndeaproape, încă din 
anul 2001, de când a fost preluată, 
şi că este una remarcabilă. 
Discuţiile din câmp şi socializarea 
au permis schimbul de opinii 
cu privire la rolul acestor 
culturi şi integrarea acestora în 
structura fermelor vegetale.

De la eveniment nu a lipsit 
nici ministrul Agriculturii, 
Petre Daea, care a afirmat că 
irigaţiile sunt necesare pentru 
a creşte suprafaţa cultivată 
cu plante fixatoare de azot.

Cultura „vedetă” la ediţia din 
2022 a fost soia. În cadrul 
evenimentului a fost organizat 
un lot demonstrativ cu soiuri de 

Ziua culturilor fixatoare de azot
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soia aduse de companiile Corteva 
Agriscience, Lidea şi Soytek.
Maria Cîrjă, Marketing Manager 
România & Republica Moldova 
Corteva Agriscience, a declarat: 
„Peste 50% din suprafaţa 
cultivată cu soia în România 
este cu soiuri Pioneer. Soia 
este o cultură din ce în ce mai 
importantă pentru fermieri, ea nu 
trebuie să lipsească din rotaţia 
culturilor şi este principala sursă 
de proteină pentru animalele din 
fermele zootehnice. Ne dorim 
ca această cultură să recapete 
importanţa pe care a avut-o 
anii trecuţi. De exemplu, în 2006 
aveam cca 350.000 ha cultivate 
cu soia, iar anul acesta s-au 
semănat doar 140.000 ha. Soia 
este o cultură care nu trebuie 
să lipsească din orice fermă 
vegetală din ţara noastră.”

În cadrul platformei demonstrative, 
compania americană a 
prezentat trei varietăţi, respectiv 
P18A02, P21T45 şi PR92B63.
Primul este un soi timpuriu, cu 
un conţinut în proteină foarte 
bun (peste 37%), cu un profil 
agronomic foarte bun, în special 
în ceea ce priveşte toleranţa la 
boli. Datorită timpurietăţii sale 
se poate cultiva şi în zonele din 
nordul şi vestul ţării, în condiţii de 
semi-umiditate. Răspunde bine la 
densităţi cuprinse între 570.000 
şi 650.000 plante recoltabile/ha. 
P21T45 este un soi semitimpuriu 

cu înflorire semitimpurie şi 
cu o excepţională capacitate 
de producţie. Are o rezistenţă 
la cădere foarte bună şi un 
conţinut ridicat în proteină (peste 
40%). Boabele au o greutate 
hectolitrică mare (peste 65 kg/
hl). Densităţile de semănat 
trebuie să asigure minimum 550 
- 650.000 de plante recoltabile/
ha. Se poate cultiva în toate 
zonele favorabile acestei culturi, 
atât la irigat, cât şi la neirigat. 
Datorită precocităţii sale, se poate 
cultiva şi în zonele mai nordice.
PR92B63 este un soi semitimpuriu, 
cu un excelent potenţial productiv. 
Se poate cultiva în toate zonele 
favorabile acestei culturi. Are bob 
mare, uniform, sferic, cu hilul 
de culoare cafenie şi conţinut 
ridicat în proteină. Densităţile 
de semănat trebuie să asigure 
minimum 500 - 600.000 de plante 
recoltabile la hectar. Datorită 
precocităţii sale, se poate cultiva 
şi spre zonele mai nordice.
„Pentru fermierii care vor 
performanţă recomandăm soiul 
PR92B63. În maxim doi ani, vom 
aduce două soiuri noi, din seria A, 
chiar cu 10% mai productive decât 
PR92B63. Aceste varietăţi vor 
reprezenta o revoluţie în privinţa 
producţiilor obţinute la cultura 
de soia – desigur, cu condiţia 
să aibă apă”, a precizat Andrei 
Ciocoiu, Category Marketing 
Manager pentru porumb şi soia.

Jean Ionescu, Country Leader 
România & Republica Moldova 
Corteva Agriscience, a vorbit 
despre genetica de vârf 
furnizată de companie şi despre 
investiţiile pe care le realizează 
în activitatea de cercetare.
„Suntem compania lider la 
porumb, floarea-soarelui şi de 
anul acesta sperăm că vom fi şi 

la cultura de rapiţă. Oferim cea 
mai înaltă genetică din punct 
de vedere al performanţei şi al 
investiţiilor pe care le facem în 
România. Avem cel mai mare 
site de producţie din România şi 
cel mai important departament 
de cercetare prezent în piaţa 
din România. La nivel mondial, 
Corteva Agriscience investeşte 
4,5 - 5 milioane dolari/zi în 
cercetare, indiferent dacă este 
sâmbătă sau duminică.”

Lidea a fost prezentă cu două 
varietăţi de soia, respectiv ES 
Isidor şi ES Pallador. Primul 
este un soi din grupa I, are un 
conţinut foarte bun de proteină, 
respectiv 42,2%, are tulpină 
robustă, o toleranţă foarte bună 
la cădere, un MMB mare şi 
un potenţial foarte ridicat de 
producţie. Densitatea recomandată 
pe solurile neirigate este de 
500 - 550.000 b.g/ha, iar pe cele 
irigate de 450 - 500.000 b.g/ha. 
ES Pallador este un soi din 
grupa I, are un conţinut foarte 
bun de proteină, de 41,3%, 
are creştere nedeterminată, 
asigură pierderi minime la 
recoltare datorită inserţiei înalte 
a primei păstăi, la 16 cm, şi 
asigură un randament foarte 
bun. Densitatea recomandată 
este asemănătoare ca cea de 
la soiul prezentat anterior. 
Radu Valentin, reprezentant 
Lidea, a afirmat că pe piaţa din 
Europa compania se bucură de 
un bun renume, oferind soiuri 
productive din toate grupele şi că, 
în viitor, vor fi introduse în oferta 
comercială soiuri noi din grupa II.
„ES Pallador este, de exemplu, 
cel mai cultivat soi din ultimii 5 
ani, din grupa I de maturitate.”

Firma Soytek, ce reprezintă 
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brandul american Stine pe 
piaţa autohtonă, a venit cu 
trei soiuri de soia, respectiv 
20N23, 06N02 şi 11N20.
Adina Popteanu, Executive 
manager Soytek, a descris 
caracteristicile varietăţilor, 
amintind toleranţa foarte 
bună la atacul bolilor şi 
productivitatea ridicată.
„Anul trecut, soiul 11N20 a 
realizat la un fermier din Brăila 
o producţie de 6,5 t/ha. Să nu 
uităm că Stine este singura 
companie independentă din lume 
şi cu cel mai mare program de 
ameliorare la cultura de soia.”

Recunoscută pentru tehnologia 
asigurată în materie de recoltare, 
CLAAS a prezentat la lucru 
noile combine din seria Lexion, 
respectiv modelele 8800 şi 8900 
TT. Aceste maşini au un sistem de 
treierat APS SYNFLOW HYBRID, 

cu un randament de excepţie, 
o distribuire precisă a paielor 
de până la 13,80 m, motoare 
puternice de până la 790 CP şi 
o capacitate a buncărului de 
cereale de până la 18.000 litri.
„Această combină realizează o 
batere transversală, şi o curăţire 
şi separare longitudinală. Este 
singura combină hibrid din 
lume şi cea mai mare din punct 
de vedere a capacităţii de 
recoltare”, a spus Gabriel Ristea, 
reprezentant CLAAS România. 

Totodată, la standul companiei 
au fost expuse mai multe modele 
de tractoare CLAAS, unele dotate 
cu transmisie continuu variabilă 
CMATIC, altele cu cutie manuală.

Evenimentul dedicat plantelor 
fixatoare de azot a fost un bun 
prilej pentru fermieri de a culege 
informaţii despre genetica oferită 
de companiile producătoare de 
seminţe, despre tehnica agricolă 
necesară în ferme, şi multe altele. 
Ediţiile viitoare vor aduce un plus 
de informaţie pentru ca plantele 
fixatoare de azot, precum soia, 
lucerna, mazărea sau năutul, să 
îşi găsească locul în structura 
culturilor practicată la nivelul 
fermelor vegetale şi astfel să 
contribuie la îmbunătăţirea 
calităţii solului, la reducerea 
cantităţii de azot, la producţii 
mai mari şi, nu în ultimul rând, la 
consolidarea sectorului zootehnic. A
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Grâul de toamnă este considerat 
o plantă pretenţioasă având 
cerinţe ridicate faţă de 
premergătoare, justificate de 
particularităţile morfologice şi 
tehnologice ale acestei specii:
•  epoca optimă de semănat 

este toamna devreme 
solicitând ca premergătoarea 
să elibereze terenul la timp 
pentru pregătirea patului 
germinativ în bune condiţii;

•  prezintă un sistem radicular mai 
slab dezvoltat, cu capacitate 
redusă de absorbţie şi 
solubilizare a nutrienţilor din sol;

•  are nevoie de o perioadă 
relativ lungă de timp pentru a 
parcurge procesele de înfrăţire 
şi călire în vederea iernării;

•  este o specie sensibilă la 
îmburuienare, la atacul unor 
boli şi prezenţa unor dăunători.

Analizând aceste particularităţi, 
grâul solicită ca planta 
premergătoare să elibereze 
terenul devreme, să îl lase 
curat de buruieni şi într-o stare 
de fertilitate cât mai bună. 
Ca atare, plantele din cultura 
mare au fost împărţite în:
Plante foarte bune 
premergătoare - care cuprind: 
mazărea, fasolea, bobul, năutul, 
soia (soiurile timpurii) trifoiul roşu 
( în zonele umede), borceagul de 
toamnă şi de primăvară, rapiţa de 
toamnă, inul de ulei şi de fibră, 
cartoful extratimpuriu şi timpuriu, 
cânepa de sămânţă, porumbul 
masa verde, macul, coriandrul, 
anasonul, chimenul şi feniculul. 
Toate aceste specii eliberează 
terenul timpuriu, îl lasă într-o 
stare bună de fertilitate, curat de 

buruieni şi dăunători specifici;
Plante bune premergătoare - 
sunt considerate a fi: sfecla de 
zahăr, cartoful semitimpuriu şi 
semitârziu, tutunul, porumbul 
(hibrizii timpurii şi semitimpurii), 
floarea soarelui, cânepa de fibre, 
soia semitimpurie, lucerna. Aceste 
culturi trebuie recoltate până la 
16 septembrie pentru a avea la 
dispoziţie un interval de cel puţin 
2 săptămâni pentru a pregăti în 
bune condiţii semănatul grâului;
Plante mediocre - din această 
grupă fac parte orzul, ovăzul, 
porumbul (hibrizii semitardivi şi 
tardivi), soia (soiurile tardive) şi 
grâul. Aceste specii favorizează 
îmburuienarea, apariţia şi 
înmulţirea bolilor şi dăunătorilor 
specifici şi se recoltează târziu, 
creând probleme la încadrarea 
în epoca optimă a grâului;
Plante nerecomandate - sorgul, 
iarba de Sudan şi grâul mai 
mult de 2 ani pe aceeaşi solă.
La alcătuirea asolamentului, se 
va avea în vedere ca amplasarea 
culturii grâului să fie făcută după 
criteriile deja enunţate, ţinând 
cont de cerinţele ridicate faţă 
de calitatea pregătirii patului 
germinativ şi de încadrarea în 
epoca optimă de semănat.
În practica agricolă din România, 
din cauza unor factori obiectivi 
(ponderea speciilor în structura 
de culturi practicate) se întâlnesc 
frecvent următoarele rotaţii:

Rotaţia grâu - porumb
Acest tip de rotaţie este de 
neevitat dacă luăm în considerare 
ca anual, în România, se cultivă 
în jur de 2 milioane de hectare 
cu grâu şi circa 2,5-3 milioane 

de hectare cu porumb.
Privită din punct de vedere 
agrotehnic, în această rotaţie grâul 
este dezavantajat, din următoarele 
motive: - porumbul are o perioadă 
mai lungă de vegetaţie, împingând 
către limita superioară epoca 
de semănat a grâului, sau la 
formele mai tardive determinând 
semănatul în afara epocii optime; 
porumbul este apreciat ca un 
mare consumator de elemente 
nutritive şi apă, lăsând solul mai 
slab aprovizionat în nutrienţi 
şi umiditate, în toamnele mai 
secetoase creând probleme la 
răsărirea grâului: cantităţile de 
resturi vegetale mari lăsate de 
porumb, nemineralizate, solicită 
o arătură mai adâncă, cu o 
încorporare mai atentă a acestora, 
iar de multe ori la semănatul 
grâului apare şi aglomerarea 
acestor resturi la nivelul tunurilor 
semănătorii, împiedicând astfel 
cursivitatea semănatului: anumite 
erbicide aplicate la porumb au 
efect remanent dacă se depăşeşte 
doza de 1,5 kg/ha şi pot reduce 
desimea culturii de grâu: 
porumbul prezintă un patogen 
comun cu grâul - Fusarium - 
care produce fuzarioza, boala 
comună celor două specii care 
se transmite cu uşurinţă de la 
un an la altul pe aceeaşi solă.

Rotaţia grâului de toamnă
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Efectele negative ale acestei 
rotaţii au fost evidenţiate 
de numeroşi cercetători prin 
experienţe riguroase, efectuate 
în staţiunile de cercetare şi 
dezvoltare agricolă din România. 

Rotaţia grâu - grâu
Este o situaţie întâlnită frecvent, 
generată de seceta accentuată 
din perioadele de vară-toamnă 
care fac imposibilă realizarea 
unor lucrări ale solului în condiţii 
optime la premergătoarele care 
eliberează terenul mai târziu. 
În aceste condiţii se pregăteşte 
patul germinativ prin discuiri 
repetate în miriştea culturii de 
grâu şi se seamănă pe aceeaşi 
solă. Această rotaţie nu este 
considerată monocultură, ci 
rotaţie scurtă de 2 ani.
Deşi grâul este considerat o plantă 
premergătoare mediocră pentru el 
însuşi, aşa cum de altfel s-a arătat 
anterior, circa 20 % din suprafaţa 
cultivată anual în România sunt 
semănate în acest sistem.

Monocultura 
Este un sistem total nerecomandat 
la cultivarea grâului, specia 
reacţionând puternic negativ 
atunci când pe aceeaşi solă se 
amplasează cultura mai mult de 2 
ani. Efectele negative ale acestui 
sistem de cultivare a grâului pot 
fi cuantificate în: - diminuări ale 
producţiei înregistrate de la an la 

an; - înmulţirea buruienilor 
specifice, predominând buruienile 
considerate problemă pentru 
cultură; proliferarea bolilor, în 
special a fuzariozei, tăciunelui şi 
făinării; înmulţirea dăunătorilor 
şi crearea unor rase rezistente 
la acţiunea substanţelor de 
combatere: viermii sârmă, 
gândacul ghebos, ploşniţele 
cerealelor, viespea grâului etc.

Atât rotaţia scurtă cât 
şi monocultura de grâu, 
sunt interzise în cazul 
loturilor semincere
Cele mai bune rezultate la 
cultura grâului au fost obţinute 
atunci când acesta a fost 
introdus în asolamente de 3-5 
ani, având ca premergătoare 
leguminoasele anuale pentru 
boabe sau alte specii care 
eliberează terenul timpuriu.
Studii realizate în cadrul 
sistemului de agricultură durabilă 
de la unele staţiuni de cercetare-
dezvoltare agricolă, la cultura 
grâului, au reliefat efectul 
rotaţiei şi asolamentului asupra 
igienei culturale. Astfel, studiul 
densităţii buruienilor s-a făcut la 
monocultura de grâu şi porumb, 
rotaţia de 2 ani grâu-porumb, de 
3 ani, mazăre-grâu-porumb, şi de 
4 ani grâu-porumb-grâu-floarea 
soarelui. S-a stabilit ca rotaţia 
culturilor determină modificări în 
compoziţia floristică şi a densităţii/
metru pătrat a buruienilor, cele 
mai mari modificări având 
loc în monocultură. Grâul în 
monocultură este îmburuienat 
de speciile care germinează 
şi se dezvoltă primăvara 
având aceeaşi fenologie.
Rotaţia favorizează pe mai 
multe planuri o combatere 
corespunzătoare a buruienilor, 
inclusiv prin mijloace chimice. 

Alternarea mai multor culturi 
cu cerinţe diferite faţă de 
tehnologiile de cultură reprezintă 
un mijloc eficace de combatere 
a buruienilor. Reducerea 
populaţiei speciilor de buruieni 
se face numai la simpla rotire a 
culturilor de 3-4 ani, datorându-
se în primul rând competiţiei 
interspecifice ridicate (mai ales a 
prăşitoarelor, porumb şi floarea 
soarelui), precum şi a unor lucrări 
suplimentare acceptate de aceste 
culturi. Monocultura influenţează 
negativ şi starea de îmburuienare 
a solului. Păunescu G. şi Ionescu 
Fl. făcând determinări în peste 30 
de ani în condiţiile preluvosolului 
de la Simnic Craiova, au stabilit că 
singurul asolament care menţine 
stabilă rezerva de buruieni în 
sol este cel de 4 ani pe bază 
de mazăre sau ovăz, urmat 
de grâu şi 2 ani de porumb.
Monocultura prelungită de grâu 
măreşte de peste 3 ori rezerva de 
seminţe de buruieni, solicitând 
o creştere continuă a presiunii 
poluante cu pesticide pentru a 
controla relaţia plante-buruieni. 
În monocultură, frecvenţa bolilor 
creşte de peste 15 ori la grâu, 
ceea ce face necesară combaterea 
lor. Substituirea asolamentului 
se face deci numai asupra 
cantităţii de recoltă, dar nu şi 
asupra calităţii acesteia, care 
rămâne puternic infectată. Grâul 
este considerat o foarte bună 
premergătoare pentru majoritatea 
culturilor, deoarece ajunge la 
maturitate timpuriu şi eliberează 
terenul devreme, lăsând solul curat 
de buruieni şi într-o stare bună de 
fertilitate. Excepţie fac speciile cu 
care are boli şi dăunători comuni 
şi care sunt în cea mai mare 
parte reprezentate de cerealele 
păioase de toamnă sau primăvară: 
orz, orzoaică, triticale, ovăz. Vi
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Luarea probelor 
din seminţele 
necondiţionate este 
o operaţie dificilă, cu 
atât mai dificilă cu cât 
conţinutul în impurităţi 
al lotului şi diversitatea 
acestora sunt mai 
mari, iar în timpul 
transportului a avut 
loc şi o autosortare. 
Prezenţa unor impurităţi 
cu volum mare şi 
capacitate de curgere 
redusă determină 
particularităţile 
luării probelor.

Analiza seminţelor brute
Constă în examinarea acestora 
în ceea ce priveşte proprietăţile 
organoleptice, fizice, fiziologice şi 
de starea sanitară şi se face de 
obicei, o dată cu luarea probelor 
sau imediat după aceasta. 
Proprietăţile organoleptice se referă 
la aspect, culoare, miros şi uneori la 
gust şi se determină prin simţuri.
În cazul unei incertitudini asupra 
mirosului, se iau din probă circa 
100 de seminţe pentru cereale şi 
similare, se toarnă într-un pahar de 
apă încălzită la 60 grade Celsius, 
unde se ţin acoperite cu o sticlă de 
ceasornic 2-3 minute. Apoi apa se 
decantează şi se examinează din nou 
mirosul seminţelor. Fiecare abatere 

de la normal se consemnează în 
fişa de analiză şi se corelează cu 
anumite măsuri la care trebuie supus 
lotul repectiv. În anumite cazuri, 
rezultatele examinării organoleptice 
pot determina respingerea lotului 
respectiv fără alte analize.

Determinarea formei 
vizibile de infectare 
cu dăunător
Se urmăreşte descoperirea cu 
ochiul liber sau cu ajutorul lupei a 
dăunătorilor aflaţi în diferite stadii 
de dezvoltare cât şi a seminţelor 
care prezintă semne de atac, cum 
sunt: înţepăturile, orificiile etc. În 
acest scop proba de analiză se 
cerne prin site corespunzătoare şi 

apoi se urmăreşte în fiecare din cele 
3 fracţiuni prezenţa dăunătorilor.

Determinarea formei 
ascunse de infestare
Pentru unii dăunători au fost 
elaborate metode rapide, pentru alţii 
este nevoie de incubare la anumite 
temperaturi pe anumite durate (25-30 
grade Celsius pentru 50-70 de zile)
În cazul infestării ascunse cu 
Sitophylus spp. sau Sitotroga 
cerealella la cereale se foloseşte 
metoda colorării cu fucsina acida. 
Pentru forma ascunsă de infestare 
a leguminoaselor cu gărgăriţe se 
foloseşte metoda flotaţiei, respectiv 
separarea seminţelor într-o soluţie 
saturată de sare. Seminţele care 

Verificarea calităţii 
seminţelor necondiţionate
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s-au ridicat la suprafaţa soluţiei se 
sparg pentru a se constata prezenţa 
larvelor, nimfelor sau adulţilor.
În laboratoarele specializate se 
folosesc metode rapide, de mare 
fineţe şi eficienţă, care necesită însă 
o dotare corespunzătoare: metoda 
radiografică foloseşte radiografierea 
seminţelor cu ajutorul razelor X de 
energie scăzută; metoda colorimetrică 
se bazează pe reacţia de colorare 
pe care ninhidrina o dă în contact 
cu aminoacizii din corpul insectelor 
care se găsesc în seminţe sub formă 
de larve, nimfe sau adulţi; metoda 
acustică se bazează pe senzori ai 
vibraţiilor de joasă frecvenţă, capabilă 
să detecteze mişcările de amplitudine 
redusă pe care dăunătorii le fac în 
timpul hrănirii sau deplasării lor; 
metoda luminiscenţei foloseşte lămpi 
de cuarţ sau alte aparate speciale cu 
ajutorul cărora pot fi detectate ouăle 
de gărgăriţe sau alte insecte care 
se găsesc pe suprafaţa seminţelor.

Determinarea umidităţii
Se face imediat după luarea probelor, 
cu aparate rapide. Pentru seminţele 
prea umede determinarea se face 
în două etape: mai întâti proba de 
laborator se cântăreşte cu precizia 
necesară, apoi se lasă să se usuce 
la aer un anumit timp, se cântăreşte 
din nou şi se determină pierderea 
respectivă. Din proba de laborator se 
scoate apoi proba de analiză la care 
se face determinarea cu umidometrul.
Pentru speciile la care nu se poate 
folosi umidometrul, umiditatea se 
determină în etuvă, fie în laboratorul 
propriu, fie la un laborator oficial 
de controlul seminţelor căruia 
i se trimit probe ambalate în 
vase ermetic închise conform 
prevederilor. Subliniem că atunci 
când determinarea umidităţii se 
face pentru controlul condiţiilor 
de păstrare sau uscare, nu se 
folosesc probe medii ci probele 

scoase din fiecare punct separat.
Este indicat ca în acest scop să 
fie folosite umidometre electronice 
speciale (moisture detectors), 
aparate portabile, care permit citirea 
rapidă a unidităţii unor seminţe 
direct în spaţiul de depozitare (saci, 
containere, celule de siloz etc.). Un 
asemenea aparat este prevăzut 
cu traductoare de umiditate şi de 
temperatură, de diferite lungimi 
(20-150 cm), asemănătoare cu 
antenele telescopice, care pot fi 
introduse direct în masa de seminţe. 
Umiditatea se citeşte cu două 
zecimale, făcându-se compensarea 
acesteia în funcţie de temperatură 
şi ecranizându-se rezultatul.

Determinarea purităţii
Se efectuează: a) la primirea 
seminţelor brute în vederea stabilirii 
unor drepturi ale producătorilor, a 
modalităţilor de condiţionare şi a 
randamentului ce se poate realiza; 
b) în timpul condiţionării pentru a 
se controla modul cum lucrează 
maşinile respective în vederea 
realizării paramertilor propuşi.

Curăţarea cu maşini 
de laborator 
În ultimul timp tot mai multe 
complexe de condiţionare din 
unele ţări avansate au trecut la 
stabilirea unor drepturi ale unităţilor 
producătoare de seminţe prin 
curăţarea în laborator a unor probe 
scoase din loturile pe care le preiau.
Pentru aplicarea uniformă şi corectă 
a acestui procedeu Asociaţia 
Internaţională pentru Controlul 
Seminţelor (I.S.T.A.) a elaborat unele 
norme provizorii, ale căror principii 
pot sta la baza elaborării unor 
norme naţionale similare. Dintre 
prevederile acestora menţionăm: 
- se supun curăţării probe din loturile 
care conţin minim 50 % sămânţă 
din specia analizată: greutatea 

probelor analizate trebuie să fie de 
300 grame pentru seminţele mai mici 
decât cele de grâu şi de 1000 grame 
pentru cele egale sau mai mari;
- înainte de curăţare probele trebuie 
aduse la umiditatea normală 
de păstrare, uscarea făcându-
se la temperaturi care să nu 
depăşească 30 grade Celsius;
- pentru seminţele anumitor specii, 
după uscare se vor folosi maşini 
speciale (dezaristatoare, raibere 
s.a.) care să permită folosirea 
ulterioară a maşinilor de curăţare;
- în mod normal se folosesc maşinile 
curente de curăţare : 1- scarificator 
(dezaristator), 2-vânturătoare; 3-trior; 
4-gravitator; 5-separator după 
culoare; 6-ventilator; 7-plan înclinat.

Determinarea viabilităţii 
şi germinaţiei
Pentru determinarea rapidă a 
viabilităţii seminţelor la intrarea 
lor în centrele de seminţe 
ne stă la îndemână metoda 
cu săruri de tetrazoliu. 
Buletinul de analiză imprimat cu 
culoarea roşie se eliberează atunci 
când proba analizată corespunde 
tuturor condiţiilor de calitate inclusiv 
cele de stare sanitară prevăzute 
în standardul de condiţii tehnice 
al speciei respective. În cazul 
seminţelor depozitate în vrac, 
buletinul este informativ şi este 
valabil până la ambalare. Buletinele 
de analiză imprimate în negru se 
eliberează pentru probele care nu 
corespund la unul sau mai mulţi 
indici de calitate, precum şi în cazul 
analizelor parţiale sau informative.
Buletinul roşu sau cel negru cu 
menţinerea unei derogări oficiale 
sunt documente care dau dreptul 
comercializării sau însămânţării 
unui lot de sămânţă cu umiditatea 
normală şi păstrat corespunzător, 
în următoarele 6 luni de la luarea 
probei pe baza căreia a fost eliberat. Vi
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IPSO Agricultură a 
prezentat în cadrul 

evenimentului Power 
Show, organizat în 
luna septembrie în 
judeţul Teleorman, 

o semănătoare 
pentru culturile de 

prăşitoare fabricată 
de producătorul 

american John Deere 
- modelul 1725 NT, 
în variantă purtată.

„Pentru că ferestrele de semănat au 
început să fie din ce în ce mai scurte, 
fermierii au nevoie de semănători 
care să lucreze cu viteză şi precizie 
ridicată. Semănătoarea de faţă poate 
funcţiona cu viteze de până la 20 
km/h, păstrându-şi precizia de până 
la 99% la cultura de porumb şi de 
94% la floarea-soarelui, iar aceste 
rezultate sunt testate şi dovedite”, a 
afirmat Laurenţiu Gheorghe, specialist 
pe segmentul de implemente 
în cadrul IPSO Agricultură.
Maşina prezentată are 8 rânduri 
de semănat, la o distanţă de 75 
cm, însă ea poate fi echipată cu 
până la 52 de secţii de semănat. 
Potrivit reprezentatului companiei, 
distanţa între secţii poate să difere, 
în funcţie de solicitările fermierilor. 
Sistemul Down Force asigură o forţă 
de apăsare pneumatică uniformă 
şi constantă. Pe fiecare secţie de 
semănat presiunea se reglează în 
funcţie de textura solului astfel încât 
să se poată asigura o adâncime 
constantă a semănatului.

„Pe fiecare rând vom avea o pernă 
de aer reglată în mod automat în 
timpul lucrului, pe baza informaţiilor 
primite referitoare la sol, cum ar fi 
rezistenţa acestuia asupra discurilor 
de semănat. Totul este automat, 
operatorul trebuie doar să fie atent 
la parametrii de lucru ca să lucreze 
în plaja optimă. Tehnologia cu care 
este echipat tractorului, împreună 
cu cea a semănătorii, uşurează 
munca operatorului pentru că 
acesta nu mai trebuie să fie atent 
la un volum mare de informaţii.
„Un atu al semănătorii este 
sistemul ExactEmerge de distribuţie 
şi transport al seminţelor. 
Distribuţia seminţei se face prin disc, 
iar transportul se face pe perie până 
la baza rigolei. Sămânţa nu cade 
singură, ci este preluată din unitatea 
de semănat de o bandă cu perie. Un 
alt beneficiu este sistemul de reglare 
a presiunii pe secţie în timp real pe 
aer, pentru că sistemul pe aer are 
un timp de reacţie mult mai redus 
decât cel hidraulic. Nu în ultimul rând 
trebuie să amintesc precizia pe care o 
are în distribuţia numărului de boabe 

pe unitatea de suprafaţă, precum 
şi păstrarea adâncimii constantă 
la viteze mari de lucru, de 14-16 
km/h”, a afirmat Cornel Chiuaru, 
specialist produs IPSO Agricultură.

Semănătoarea John Deere se poate 
încadra în segmentul maşinilor 
„inteligente” deoarece este capabilă 
să aplice o normă variată de 
seminţe şi un control individual 
pe fiecare secţie de semănat 
prin sistemul Section Control.
Maşina, fabricată în SUA, are 
secţiile de semănat acţionate 
electric individual şi dispune de 
senzori de numărat boabe. Aceasta 
poate fi echipată cu discuri pentru 
porumb, floarea-soarelui şi soia, are 
curăţător de rând pentru fiecare 
secţie în stea, răzuitori pentru fiecare 
disc de semănat şi un sistem de 
comandă SeedStar Monitor System, 
cu radar montat pe semănătoare. 
Controlul semănătorii este integrat 
cu sistemul de monitorizare SeedStar, 
iar sistemul de distribuţie BrushBelt 
asigură o înaltă performanţă.

Răsărire uniformă 
cu semănătoarea JD
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Prima ediţie a „Zilei 
culturilor fixatoare de 
azot”, organizată în judeţul 
Călăraşi, le-a permis 
fermierilor vizitatori să afle 
mai multe informaţii despre 
tehnica agricolă propusă de 
companiile care activează 
în acest domeniu. Firmele 
participante au avut standuri 
spaţioase unde au expus 
maşini şi utilaje de ultimă 
generaţie, iar AgroConcept 
a prezentat combina New 
Holland CR8.90, cu care a 
înregistrat primul record din 
România pentru cantitatea 
de grâu recoltată în 8 ore. 

Iulia Tudor, director de 
comunicare AgroConcept, 
ne-a oferit mai multe detalii: 
„Suntem aici cu combina NH 
CR8.90 şi hederul MacDon FD140 
de 12,2 m cu care am realizat acest 
record pe 4 iulie. Este o ocazie 
pentru noi să prezentăm această 
combinaţie, mai ales că acest heder 
se pretează pentru recoltarea soiei. 
Suntem prezenţi cu echipa de vânzări 

şi ne dorim să stăm de vorbă cu 
fermierii pentru că am observat că 
există foarte multe întrebări cu privire 
la condiţiile în care am realizat acest 
record. Ne bucurăm că am creat o 
dezbatere în jurul acestui subiect şi 
că oamenii sunt interesaţi şi curioşi 
să afle mai multe informaţii. 
Cantitatea recoltată a fost de 403,64 
tone în 8 ore, timp în care combina 
a lucrat fără nici o oprire. Combina a 
fost condusă de patru operatori care 
s-au schimbat la fiecare 2 ore, din 
mers. Au fost operatori din echipa 
noastră dar şi un specialist de la 
New Holland. Totul s-a desfăşurat 
în ferma dlui Gheorghe Preda din 
localitatea Şindriliţa, judeţul Ilfov, pe 
o suprafaţă de 65,68 ha, în prezenţa 
unui arbitru oficial de la Guinness 
World Records, a unui observator 

independent şi a altor martori externi. 
Pentru noi a fost o experienţă 
fantastică. Am muncit foarte mult 
pentru acest record şi totul a fost 
făcut cu resurse proprii. Este un 
record obţinut de AgroConcept.”

IPSO Agricultură a expus cea 
mai mare combină construită 
de producătorul american John 
Deere, respectiv X9 1100.
„Este primul an când comercializăm 

Tehnică de vârf pentru performanţă
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această combină în România şi deja 
în zona aceasta avem trei unităţi 
vândute, dintre care două au fost 
achiziţionate de Fermele Iliuţă. 
Lansarea combinei a avut loc la 
târgul AgriPlanta-RomAgroTec 2022.
Producătorul John Deere s-a reîntors 
la conceptul de recoltare cu două 
rotoare şi a creat această combină 
de mare capacitate. În momentul de 
faţă maşina este echipată cu heder 
de 13,7 m ce poate recolta culturi 
de păioase dar şi soia – cultura 
care face obiectul evenimentului de 
astăzi”, a spus Dan Gîdea, division 
manager la IPSO Agricultură.
Seria de combine JD X9 cuprinde 
două modele, respectiv JD X9 1000 
şi JD X9 1100, cu puteri maxime de 
639 CP, respectiv 700 CP. La combina 
X9 1100 capacitatea buncărului 
este de 16.200 litri, iar viteza de 
descărcare este de 186 l/sec. Maşinile 
de recoltat JD X9 dispun de motoare 
John Deere de 13,6 litri. Modelul 
X9 1100 are două turbosuflante.

Compania CLAAS România a facut 
o demonstraţie cu combinele Lexion 
8800 şi Lexion 8900 la recoltarea 
culturii de soia din platforma 
demonstrativă organizată la „Ziua 
culturilor fixatoare de azot”, dar a 

prezentat şi o serie de tractoare, de 
mai multe puteri şi cu dotări diferite. 
Principala deosebire între acestea este 
transmisia: unele au cutie automată 
de viteze CMATIC iar altele cutie de 
viteze manuală Hexashift 24x24.
„Toate tractoarele CLAAS sunt 
performante însă cele care 
sunt echipate cu cutie de viteze 
automată conferă un confort mai 
mare în operare, un consum de 
combustibil mai mic şi gestionare 
mai bună a puterii tractorului.
Transmisia Hexashift permite 4 
rapoarte de viteze, fiecare cu câte 
6 game şi astfel avem în total 24 
de viteze înainte şi 24 de viteze 
înapoi. Operatorul poate regla cu 
uşurinţă  viteza de înaintare astfel 
încât să poată obţine cel mai 
bun consum de combustibil. 
Toate tractoarele sunt dotate cu 
sisteme GPS de ultimă generaţie, care 
permit lucrul cu o precizie de 2 - 3 
cm. Consider că este important şi 
sistemul de umflare a roţilor pentru 
că la o presiune corectă în anvelope 
se realizează o tracţiune bună şi 
un consum redus de combustibil.
În partea din spate a tractoarelor se 
regăsesc toate sistemele de cuplare 
de ultimă generaţie. Tractoarele 
au şi o priză ISOBUS care permite 
cuplarea utilajelor „inteligente”. 
Acestea transmit toată informaţia 
tractorului care ştie, din momentul 
în care a fost cuplat, cum trebuie 
să seteze implementul, cu ce viteză 
trebuie să meargă şi câtă putere să îi 
aloce. Cu cât se consumă o putere mai 
mare cu atât consumul de combustibil 
este mai mare. De aceea, tractorul 
este echipat cu sistemul Claas 

Power Systems (CPS) care  reglează 
tot timpul puterea de tracţiune în 
funcţie de necesarul utilajului”, a 
afirmat Gabriel Ristea, Area Sales 
Manager la CLAAS România.

Farm Tech, firmă specializată atât 
în tehnica pentru manipularea şi 
transportul cerealelor cât şi în cea 
destinată fermelor zootehnice, a fost 
prezentă cu brandurile sale renumite.
„Expunem o cositoare nouă de la 
SIP, având o lăţime de lucru de 9 m, 
remorci tehnologice, de transport, 
remorci de împrăştiat gunoi, un 
tocător de resturi vegetale, utilaje 
mici pentru curăţenie în ferme etc. 
Un brand nou pe care îl reprezentăm 
pe piaţă este McConnel. Prezentăm 
de la această firmă un robot echipat 
cu şenile, Robocut, care tunde iarba 
şi arbuşti şi este controlat cu ajutorul 
unei telecomenzi. Bineînţeles, am adus 
mai multe modele de încărcătoare 
frontale de la  brandul  principal 
pe care îl reprezentăm: Schaffer. 
Gazda evenimentului, Jihad El-Khalil, 
administratorul Agro Chirnogi, deţine 
10 remorci Strautmann, comercializate 
de noi şi încărcătoare Schaffer. 
Produsele pe care le comercializăm 
sunt de calitate, fabricate în Germania 
şi noi oferim 2 ani garanţie la ele. 
Remorcile Strautmann strâng din 
câmp lucerna, o toacă şi apoi o duc la 
fabrică unde este uscată şi balotată. 
Baloţii sunt manipulaţi cu încărcătoare 
Schaffer în această fermă. Avem cu 
Agro Chirnogi o colaborare de peste 
10 ani”, a spus Giorgiana Ferchedău, 
director de vânzări Farm Tech. A
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Fonduri suplimentare pentru plata ajutorului 
de stat la motorina utilizată în agricultură

Autorităţile vin în 
sprijinul fermierilor.
În Şedinţa Guvernului a fost 
aprobată o Hotărâre ce 
modifică HG nr. 1174/2014 
privind instituirea unei 
scheme de ajutor de stat 
pentru reducerea accizei 
la motorina utilizată în 
agricultură, în sensul 
completării sumelor pentru 
asigurarea resurselor 
financiare necesare 
plăţii ajutorului de stat 
pentru motorina utilizată 
în agricultură, pentru 
perioada aprilie 2022 
- septembrie 2022.

„Modificările aduse prin 
prezentul act normativ vizează 
suplimentarea sumelor existente 
alocate prin bugetul MADR 
pe anul 2022 cu suma de 
480.000.000 lei, valoarea totală a 
schemei în anul 2022 devenind 
în prezent 817.000.000 lei. 
Luăm toate măsurile ca să ne 
asigurăm de continuarea aplicării 
schemei de ajutor de stat în 
anul 2022, fapt ce contribuie la 
diminuarea efectivă a costurilor 
de producţie prin rambursarea 
sumelor reprezentând diferenţele 
de accize şi stimularea continuităţii 
activităţilor din agricultură. 
Venim în sprijinul fermierilor, 

astfel încât să le oferim o gură 
de oxigen, atât de necesară în 
gestionarea cheltuielilor realizate”, 
a declarat ministrul Petre Daea.

Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, Petre Daea, 
a cerut o creştere a schemei de 
ajutor de stat pentru reducerea 
accizei la motorina utilizată în 
agricultură la 817 milioane lei, 
potrivit unui proiect de Hotărâre 
pus în dezbatere de minister.
„La articolul 10 din Hotărârea 
Guvernului nr. 1.174/2014 privind 
instituirea unei scheme de ajutor 
de stat pentru reducerea accizei la 
motorina utilizată în agricultură, 

publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 965 din 30 
decembrie 2014, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
alineatele (12) şi (9) se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
(12) Pentru anul 2022, valoarea 
totală a schemei de ajutor de 
stat este de 817.000.000 lei 
care se acordă de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”, 
arată proiectul de act normativ.
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale derulează schema de 
ajutor de stat pentru reducerea 
accizei la motorina utilizată în 
agricultură încă din anul 2014.
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Väderstad lansează 
noul Carrier XT 425-625
BOGDAN CONSTANTIN, PR & Communication specialist Titan Machinery România

Väderstad, unul dintre liderii 
mondiali în prelucrarea solului, 
semănare şi plantare de înaltă 
precizie, continuă revoluţiile 
tehnologice din ultimii ani şi 
lansează o versiune cu totul 
nouă a grapei cu discuri 
Carrier, în cadrul unei 
familii de grape distincte 
denumită Carrier XT 425-
625. Ca atare, noul Carrier 
XT, vine cu o tehnologie 
unică de reglare automată, 
hidraulică a unghiului de 
atac al discurilor, reglare 
care se efectuează mult mai 
facil, respectiv din cabina 
tractorului, în funcţie de 
obiectivul de adâncime dorit. 

Mai mult decât atât, acest 
cultivator este deosebit de 
versatil, fiecare client având 
posibilitatea de a echipa această 
grapă cu o serie largă de tăvălugi, 
atât în versiune simplă, cât 
şi dublă, dar şi de discuri, în 
funcţie de tipologia de sol din 
zona pe care o exploatează. 
De asemenea, Carrier XT, care 
este disponibil în trei lăţimi de 
lucru diferite: 4,25, 5,25 sau 6,25 
metri, va putea fi achiziţionat 
fie în varianta remorcată, 
fie în varianta purtată.

Cum s-a ajuns la această 
tehnologie? Ei bine, Väderstad a 

investit foarte mult în cercetare 
ştiinţifică, efectuându-se o 
multitudine de teste, ajungând 
astfel la o dispunere perfectă 
a discului în raport cu solul, 
astfel încât penetrarea acestuia 
să se facă optim, fără putere 
de tracţiune sau consum de 
combustibil suplimentare şi în 
virtutea unei ulterioare germinaţii 
de manual a plantelor. 
Carrier XT va fi o grapă cu discuri 
necesară prelucrării primare 
a solului la viteze foarte mari 
de lucru. Carrier XT va putea 
face faţă tuturor provocărilor 
versatile ale agriculturii moderne, 
indiferent de tipologia de sol – de 

la prelucrarea superficială, până 
la o încorporare mai profundă.

Discurile sunt produse la 
fabrica Väderstad Components, 
sunt compuse din oţel suedez 
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cu cea mai înaltă rezistenţă 
V55 şi au garanţie pe viaţă. 
Grapa cu discuri Carrier XT 
este capabilă să optimizeze 
performanţa decupării la 
adâncimi mici, sporind în acelaşi 
timp precizia adâncimii la 
adâncimi de lucru mai mari. 
„Prin creşterea unghiului discului 
faţă de sol, discul îşi va creşte 
capacitatea de penetrare. 
Prin modificarea unghiului de 
înclinare al discului, suprafaţa 
decupată este deplasată. 
Väderstad a investit mult în 
cercetare pentru a ajusta aceste 
unghiuri şi pentru a maximiza 
performanţa pe teren”, spune 
Wolfram Hastolz, Manager 
Cultivatoare la Väderstad.

Ca rezultat, Carrier XT are 
capacitatea de a optimiza 
unghiurile de atac al discului la 
adâncimea sa de lucru. Pentru 
fermier, acest lucru se vede într-o 
tăietură completă la o adâncime 
de lucru mai mică, precum şi 
printr-o excelentă menţinere a 
adâncimii şi un flux redus de 
sol la adâncimi de lucru mai 
mari. Ambii factori contribuie 
la reducerea consumului de 
motorină. Carrier XT poate fi 
echipat fie cu discul de 450 
mm, cu discul TrueCut de 470 
mm, fie cu discul CrossCutter 
ultra superficial. Diametrele 

discurilor conduc la o operaţie 
intensivă de prelucrare a solului. 

Noul Carrier XT intră aşadar în 
portofoliul de produse al Titan 
Machinery România, fermierii 
având posibilitatea de a-l 
comanda din acest moment, în 
limita stocului disponibil. Prin 
comandă există şi opţiunea 
modelelor purtate(n.r. fără 
posibilitate de remorcare), cu 
cadru galvanizat în baie de zinc 
pentru lucrurile de incorporare 
a noroiului. De asemenea, 
vă invităm să regăsiţi toate 
specificaţiile tehnice pentru 
fiecare dintre cele trei modele 
ale noului Carrier XT 425-625:

TECHNICAL DATA CARRIER XT TRAILED / MOUNTED

CRXT 425 CRXT 525 CRXT 625

Working width (m) 4.0 / 4.0 5.0 / 5.0 6.0 / 6.0

Packer width (m) 4.4 / 4.4 5.4 / 5.4 6.4 / 6.4

Transport width (m) 2.95 / 2.3 2.95 / 2.3 2.95 / 2.3

Transport height (m) 2.7 / 3.0 3.2 / 3.5 3.7 / 4.0

Transport length, max (m) 7.7 / 3.1 7.7 / 3.1 7.7 / 3.1

Number of discs 34 42 50

Draught requirement (hp) 150-190 180-230 220-270

Väderstad a inventat segmentul 
de cultivatoare cu discuri 
compacte. Väderstad a lansat 
Carrier-ul în 1999 şi a continuat 

să îl perfecţioneze permanent de 
atunci. Astăzi este disponibilă 
o gamă întreagă de mărimi de 
discuri – de la lucrări ultra-
superficiale la 2-3 cm adâncime, 
la lucrări de încorporare cu până 
la 16 cm adâncime de lucru. 
Oţelul suedez Väderstad V-55 
combină un grad înalt de 
duritate cu rezistenţă mare la 
şocuri. Comparat cu standardul 
industriei, duritatea V-55 este 
împinsă de la 47-48 la HRC55. 
Beneficiaţi astfel de costuri 
reduse cu piesele de uzură şi 
mai puţin timp mort în câmp. 
Ca rezultat al poziţiei fruntaşe 
Väderstad în ce priveşte 
calitatea şi performanţa, 
compania oferă garanţie pe viaţă 
pentru discurile de origine.
Fiecare disc este montat 
individual pe un braţ cu 
suspensie de cauciuc. Aceasta 
creşte gradul de penetrare şi 
conturarea. Din moment ce 
unealta frontală este montată 
pe un paralelogram, unghiul 
corect de lucru este asigurat 
indiferent de adâncimea de lucru.
Personalul nostru este instruit 
la Sediul Väderstad din Suedia 

şi este pregătit să vă ofere tot 
sprijinul de specialitate necesar. 
Află mai multe informaţii de la 
reprezentanţii Titan Machinery. 
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Seria 6 de tractoare Deutz Fahr 
Powershift/RCshift: Eficienţă totală

Opt modele noi îmbogăţesc 
gama de tractoare Deutz 

Fahr Seria 6. Toate 
modelele pot fi echipate 

fie cu  transmisia clasică 
Powershift, fie cu versiunea 
complet automată RCshift. 

Cu noile modele, Deutz Fahr 
deserveşte piaţa tractoarelor 

powershift între 160 şi 
230 CP, care reprezintă 

aproximativ 35%-40% din 
piaţa de tractoare din Europa. 
Dezvoltate şi produse la Deutz 
Fahr Land în Germania, noile 
modele oferă cu până la 8% 
mai mult cuplu, rezervoare 

de combustibil mai mari, mai 
mult confort operatorului 

cu o mulţime de noi opţiuni 
pentru cabina MaxiVision 
şi costuri de întreţinere 

mai mici datorită extinderii 
intervalului de schimbare a 

uleiului de la motor la 1000 
ore de funcţionare (sau 2 ani). 

Două modele cu 4 cilindri conving 
cu un ampatament scurt pentru 
o manevrabilitate excelentă şi 
puteri mari de până la 171 CP. 
Motoarele Deutz TCD revizuite sunt 
instalate pe modelele cu 6 cilindri, 
6160 - 6230. Acestea oferă acum 
până la 192 CP la modelele cu 
ampatament mediu 6160 - 6190 
şi până la 230 CP la modelele cu 
ampatament lung 6210 - 6230.
Motoarele Deutz TCD 6.1 
garantează performanţe crescute, 
cu îmbunătăţiri tangibile atât în 
ceea ce priveşte curba cuplului, 
cât şi flexibilitatea. Cu aproape 
tot cuplul maxim disponibil la 

doar 1000 rpm, aceste tractoare 
pot face faţă majorităţii sarcinilor 
la turaţii reduse ale motorului. În 
combinaţie cu cele două variante de 
transmisie pot fi asigurate economii 
semnificative de combustibil.
Transmisiile Powershift cu 
experienţă, eficiente şi simpliste 
oferă operatorului 30 de viteze 
la deplasarea înainte şi 15 în 
marşarier. Creeperul, opţional, 
creşte numărul de viteze disponibile 
la 54 + 27. Complet nou este 
opţional APS - Funcţia Automatic 
Power Shift. Unitatea de control 
electronică ajută şoferul să 
selecteze şi să comute automat 
treptele Powershift din gama.
Transmisiile RCshift sunt complet 
automate. Cu cinci game robotizate 
şi 6 trepte powershift, acestea 
asigură o schimbare lină a treptelor 
de la cea mai joasă la cea mai 
înaltă treaptă. Transmisiile RCshift 
permit, de asemenea, tractorului 
să atingă o viteză de 40 km/h pe 
drum, ţinând motorul la doar 1158 
rpm, sau 50 km/h la doar 1447 rpm 
(turaţia motorului variază uşor în 
funcţie de anvelope şi model). Toate 
treptele pot fi cuplate fără a acţiona 
pedala de ambreiaj, în timp ce, 
datorită funcţiei Stop&Go, transmisia 

poate fi, de asemenea, oprită şi 
repornită fără a folosi ambreiajul.
Pentru prima dată, Deutz Fahr oferă 
cabina MaxiVision în trei variante 
pentru a oferi clienţilor exact nivelul 
de confort şi echipament în care 
sunt dispuşi să investească.
Cabina de bază MaxiVision 
oferă 2 sau 4 supape mecanice 
din spate şi este disponibilă 
în combinaţie cu transmisia 
Powershift sau RCshift, oferind cel 
mai simplificat mediu de lucru.
MaxiVision+ conţine configuraţia 
mixtă nou dezvoltată, cu două 
valve mecanice şi două electro-
hidraulice. Oferă un echilibru 
perfect între confort şi simplitate 
şi este disponibil şi pentru 
transmisiile Powershift şi RCshift.
Cu cabina MaxiVisionPRO, 
operatorul profită de supapele 
de control complet electrice şi de 
iMonitorul opţional de 12” de pe 
cotiera MaxCom, care permite 
funcţionalităţi suplimentare precum 
ISOBUS şi autoghidare. Cabina 
MaxiVisionPRO este disponibilă 
numai cu transmisiile RCshift.
Toate cabinele MaxiVision pot fi 
echipate cu noile oglinzi spate 
XLarge Vison cu 65% mai mari, un 
geam frontal care se poate deschide, 
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mai multe posibilităţi de prindere 
pentru smartphone şi tablete, o ladă 
frigorifică detaşabilă, precum şi cu 
noul sistem de sunet premium 4.1.
Pornind de la sistemul central cu o 
pompă nou dezvoltată de 84 l/min, 
pot fi instalate sisteme opţionale de 
detectare a sarcinii cu o capacitate 
de până la 160 l/min. Priza de 
putere din spate vine cu toate 
vitezele de funcţionare standard: 540 
/ 540 ECO până la 1000 / 1000 ECO. 
Opţional, o priză de putere 1000 sau 
1000 ECO poate fi instalată în faţă, 
iar pentru modelele cu 6 cilindri este 
disponibilă şi priza faţă DUALSPEED. 
Priza spate are o capacitate de 
ridicare de până la 9700 kg, iar 
noua priza faţă are o capacitate 
maximă de 3800 kg. În plus, Deutz 
Fahr oferă şi versiuni cu capacitate 
de ridicare de 4110 kg sau 5450 kg 
(la modelele 6190, 6210 şi 6230).
Cele mai avansate şi sofisticate 
sisteme de autoghidare şi telemetrie 
evită suprapunerea irosită, 
economisind combustibil, reducând 
uzura componentelor şi minimizând 
utilizarea timpului operatorului. Iese 
în evidenţă funcţia Auto-Turn, care 
permite tractorului să se întoarcă 
automat la capăt de rând. iMonitor 
permite şoferului să gestioneze 
toate funcţiile tractorului. Noua 
sa interfaţă este mai intuitivă şi 
are noi funcţii convenabile. Prin 

XTEND, iMonitor permite ca ecranul 
să fie transferat fără fir pe tabletă. 
Aceasta oferă operatorului o 
imagine de ansamblu mai bună şi 
permite reglarea instrumentelor din 
afara cabinei în timp ce foloseşte 
ISOBUS UT pe tabletă. Noua serie 
6 oferă, de asemenea, un pachet 
de gestionare a datelor şi SDF 
Fleet Management gratuit pentru 
primul an. Acest lucru permite 
diagnosticarea de la distanţă 
pentru a îmbunătăţi fluxul de 
comunicare între dealer şi operator.
Toate modelele din gamă pot fi 
echipate cu încărcătoarele frontale 
ProfiLine - personalizate pentru 
aceste tractoare. Cu o înălţime de 
ridicare de până la 4,6 metri şi o 
forţă de până la 4900 daN, noile 
modele din seria 6 sunt pregătite 
pentru orice sarcină de încărcare.
Un nou senzor de suspensie pe 
puntea din faţă asigură un confort 
sporit la transport. În funcţie de 
cerinţele de remorcare, noua Seria 6 
poate fi echipată cu frâne hidraulice 
şi/sau pneumatice ale remorcii. 
Datorită funcţiei Dual Mode, acum 
este posibil să conectaţi modele 
vechi şi noi de remorci cu frânare 
hidraulică. O frână de motor de 
evacuare este disponibilă şi pentru 
modelele cu 6 cilindri, oferind o 
putere de frânare suplimentară fără 
uzură. Modelele 6210 şi 6230 pot 

fi echipate cu frâne cu disc uscate 
de înaltă performanţă pe faţă. 
Pentru un răspuns rapid la frânare, 
asistenţa la frânare garantează 
performanţă maximă de frânare cu 
o presiune mai mică pe pedală.
Pentru prima dată, şi modelele cu 
4 cilindri sunt disponibile în ediţie 
specială Warrior de culoare negru, 
care conţine până la 23 de lumini 
LED. Şi, datorită funcţiei Coming 
Home, operatorul poate părăsi 
locul de parcare al noii Serii 6 în 
siguranţă după o zi lungă de lucru.

Utilajele agricole Deutz Fahr sunt 
comercializate în România de către 
NHR Agropartners, importator de 
utilaje agricole de înaltă calitate. În 
prezent NHR Agropartners deţine o 
reţea de 13 filiale care oferă gamă 
complexă de produse şi servicii: 
vânzare utilaje agricole şi piese de 
schimb, ateliere de reparaţii şi echipe 
mobile de intervenţii, mai mult de 
220 de angajaţi şi în portofoliu 
mărci de top distribuite exclusiv 
cum ar fi JCB, Hardi, Bogballe, 
Poettinger, Sfoggia, Einboeck pentru 
a numi doar câteva dintre acestea. 
În activitatea NHR Agropartners 
pilonii de bază îi reprezintă 
stabilitatea şi sustenabilitatea, 
respectul faţă de client, încrederea 
în relaţiile construite, seriozitate şi 
cu certitudine, perspectiva în viitor.

DATE TEHNICE GAMA DE TRACTOARE DEUTZ FAHR SERIA 6 POWERSHIFT/RCSHIFT: 

6160.4 6170.4 6160 6170 6180 6190 6210 6230

Putere nominală 161 CP 171 CP 161 CP 171 CP 181 CP 192 CP 216 CP 217 CP

Putere maximă 171 CP - 171 CP - 192 CP - - 230 CP

Cuplu 685 Nm 699 Nm 709 Nm 727 Nm 796 Nm 821 Nm 849 Nm 891 Nm

Rotaţii motor @50 km/h 1969 rpm ECO (Powershift) 
1530 rpm SuperECO (RCshift)

1863 ECO (Powershift) 
1447 rpm SuperECO (RCshift)

Rezervor 300 l 350 l 410 l

Ampatament 2542 mm 2767 mm 2848 mm

Capacitate maximă de 
ridicare (GVW) 11.500 kg @ 50 km/h 12.500 kg @ 50 km/h 13.500 kg @ 50 km/h
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Protecţia pomilor fructiferi toamna
Fiecare sezon se 
diferenţiază prin 

particularităţile sale, 
de aceea toamna după 

recoltare este important să 
prevenim, prin tratamente, 

eventuale atacuri din 
primăvară. Producţia 

horticolă de anul viitor 
poate fi influenţată atât 
de aspectele climatice, 

cât şi de rezerva de 
boli sau dăunători.

Pentru segmentul pomicol 
tratamentele efectuate la căderea 
frunzelor cu produse pe baza de 
cupru, precum Coprantol® Duo, pot 
reduce mult atacul de anul viitor.
În cazul seminţoaselor, rapănul 
(Venturia inequalis) este cea mai 
întâlnită şi cea importantă afecţiune 
a mărului şi părului. În condiţii 
favorabile poate compromite 
semnificativ cultura atât cantitativ, 
cât şi calitativ. Ciuperca iernează ca 
peritecii pe frunzele infectate căzute 
pe sol sau ca miceliul de rezistenţă, 
pe ramuri. Dar rapănul găseşte 
condiţii favorabile de dezvoltare 
chiar şi în această perioadă!
Nectria galligena sau cancerul 
mărului poate reprezenta o 
provocare pentru pomicultori. 
Conidiile sunt produse în pom pe 
cancerele vechi, iar în toamnele 
ploioase infecţiile cu conidii au 
loc în timpul căderii frunzelor.

În cazul sâmburoaselor primele 
probleme cu care se confruntă 
pomii în anul următor sunt 
moniliozele ( Monilia laxă, M. 
fructigena) şi băşicarea frunzelor 
la piersic (Taphrina deformans). 
În cazul moniliozei, boala este 
din ce în ce mai frecvent întâlnită 

şi agresivă cu toate speciile de 
sâmburoase: cireş, vişin, cais, 
piersic, prun, îndeosebi în anii 
cu primăveri ploioase, ceaţă, 
rouă şi umiditate atmosferică 
ridicată. Ciuperca iernează pe 
fructele infectate (mumifiate) 
rămase în pomi sau pe sol, 
pe lăstari şi ramuri atacate şi 
infectate. Băşicarea frunzelor la 
piersic este o boala ce iernează 
în muguri şi pe lăstari. Cele mai 
importante momente de aplicare 
a tratamentelor împotriva acestei 
ciuperci, folosind produse pe bază 
de cupru precum Coprantol Duo 
sunt: toamna înainte de căderea 
frunzelor şi primăvara devreme, 
la începutul dezmuguritului

Coprantol® Duo este o formulare 
unică a două forme de cupru 
cu acţiune sinergică: hidroxid şi 
oxiclorură de cupru. Hidroxidul 
de cupru acţionează preventiv 
şi antisporulant, formând o 
peliculă pe organele plantei şi 
previne infecţia. Oxiclorura de 
cupru este o substanţă activă 
de contact cu acţiune preventivă 
împotriva germinării sporilor şi 
pătrunderii miceliului în plantă. 
Acest amestec a fost creat 
pentru a maximiza beneficiile 
celor două forme de cupru: 

acţiunea rapidă a hidroxidului şi 
persistenţa în timp a oxiclorurii.
 
Recomandări de aplicare
Se recomandă aplicarea 
preventivă pentru controlul 
manei, bacteriozelor şi al altor 
pătări ale plantelor, la dozele 
omologate pentru fiecare cultură.
Intervalul între tratamente specific 
produselor de contact este de 
minim 5-7 zile în funcţie de 
condiţiile climatice. Se recomandă 
aplicarea produsului în cadrul unui 
program riguros de combatere.
Produsul poate fi utilizat şi 
în programele de combatere 
integrată sau organice.
Fiind un produs de contact, 
uniformitatea tratamentelor 
joacă un rol foarte important în 
reuşita programului tehnologic.

Syngenta este lider de piaţă în 
protecţia plantelor la culturile 
horticole şi acordă atenţie sporită 
întregului segment de horticultură 
având un portofoliu foarte vast 
care se adresează majorităţii 
bolilor şi dăunătorilor care atacă 
aceste culturi. Un program 
Syngenta de combatere a bolilor 
pomilor fructiferi cuprinde produse 
cu moduri de acţiune diferite şi 
recomandate în fenofaze diferite. 
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Conform estimărilor agricole 
pe termen scurt ale Comisiei 

Europene, producţia de 
tomate din UE va ajunge 

la 16,5 milioane de tone în 
2022, în scădere cu 9% 

faţă de anul trecut şi cu 3% 
sub media ultimilor 5 ani. 

Producţia de tomate de 
procesare (care reprezintă 

60% din total) este 
estimată la 10,1 milioane 

de tone, în scădere cu 
14% faţă de anul trecut.

Perioadele prelungite de secetă în 
cele mai mari ţări producătoare, 
Italia şi Spania, se pare că este 
motivul principal care a determinat 
această scădere a producţiei. 
Mulţi cultivatori s-au confruntat, 
de asemenea, cu provocări 
privind irigarea din cauza lipsei 
de apă, în special în nordul Italiei. 
Desigur, costurile în creştere ale 
combustibilului şi îngrăşămintelor 
i-a determinat pe mulţi cultivatori 
să-şi revizuiască strategiile 
financiare în 2022. Se pare că unii 
compensează impactul cumpărând 
mai puţine îngrăşăminte decât de 
obicei sau reducând suprafeţele. 
În plus, serele sunt esenţiale 
pentru un sistem de cultură 
sustenabil a tomatelor în UE. 
Gazele naturale, electricitatea 
şi motorina sunt input-uri cheie 
pentru a le menţine în funcţiune, 
în special pentru sistemele de 
încălzire, întreţinere şi udare. 
Presiunea uriaşă a creşterii 
costurilor a făcut ca mulţi 
producători de legume să fie 
forţaţi să renunţe la producerea 
tomatelor, ceea ce a dus la o 

disponibilitate mai scăzută 
a aprovizionării în 2022. 
Şi producţia pentru consum 
proaspăt se estimează că va 
scădea cu 3%, până la 6,2 
milioane (5% sub media pe 5 
ani). Principalii factori sunt mai 
puţine plantări în sere din cauza 
costurilor foarte mari ale energiei 
şi o schimbare continuă a soiurilor, 
cu tendinţă către roşii cherry şi 
alte specialităţi mai costisitoare.

Analizele CE pe ultimii 5 ani arată 
că în august, preţurile la tomate 
au respectat aceeaşi tendinţă, 
încadrându-se în media 
intervalului. Dar, în 2022, contrar 
tendinţei, preţurile au scăzut în 
august semnificativ, sub media pe 
cinci ani. Doar în Italia şi Ţările de 
Jos preţurile din luna august au 
fost mai mari decât media 
calculată pe ultimii 5 ani.

EU short-term outlook summer 
2022 ,agriculture.ec.europa.eu

Creşteri exponenţiale 
ale importurilor de 
tomate marocane
Pe piaţa europeană, aproape 
440.000 de tone de roşii marocane 
au fost importate în 2020, adică 
cu 130.000 de tone mai mult 
decât în 2021. Din martie până în 
august 2021,130.000 de tone de 
roşii marocane au fost importate 
doar în Franţa! Pentru roşia 
cherry, care este deosebit de 
populară în rândul consumatorilor, 
volumele de export către UE au 
trecut de la 300 de tone/an în 
2005 la 70.000 de tone/an în 
2020. De asemenea, raportul 
Comisiei Europene publicat în 
primăvară arăta că doar până 
în luna martie au fost importate 
361.600 tone (sezonul oct 2021-
2022). Pe piaţa franceză, roşiile 
din Maroc reprezintă 63% din 
volumele importate, majoritatea 
fiind introduse în perioada de 
vârf a producţiei franceze. 

„Să punem capăt 
concurenţei neloiale!”
În acest context nefavorabil 
producţiei europene, producătorii 
francezi din Légumes de France 
au organizat pe 8-9 septembrie 
o acţiune de denunţare a supra 
reprezentării roşiilor importate din 
Maroc în magazine, precum şi a 

Producţii mai mici de tomate la nivelul Uniunii 
Europene. Importurile continuă să crească
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deficienţelor privind reglementarea 
informării consumatorilor cu 
privire la originea acestor 
produse. În criză pe tot parcursul 
lunii august, sectorul tomatelor 
a suferit din cauza vânzărilor 
insuficiente către retail şi a 
stocurilor mari. Volumele din 
acest an au fost deja foarte 
mari din cauza unei schimbări a 
vârfului de producţie. Beneficiind 
de reglementări vamale foarte 
avantajoase acordate de Uniune, 
roşiile marocane se găsesc încă 
pe rafturile supermarketurilor 
chiar şi atunci când sectorul 
(francez) este la vârf de producţie. 
Confruntaţi cu o situaţie de 
concurenţă neloială, producătorii 
solicită guvernului să ofere un 
sprijin clar, în special având în 
vedere viitoarele termene-cheie 
legislative europene. Francezii 

sunt deranjaţi şi de faptul că 
producătorii marocani beneficiază 
nu doar de sprijin puternic 
din partea guvernului lor (prin 
programul „Generaţia verde”), dar 
şi de sprijin financiar din partea 
Uniunii Europene şi a Agenţiei 
Franceze pentru Dezvoltare (AFD). 
Banca Mondială cofinanţează 
componenta naţională a 
programului (250 milioane USD), 
iar Uniunea Europeană sprijină 
cele mai inovatoare acţiuni şi 
asistenţă tehnică printr-un grant 
de 20 milioane euro prin AFD, 
se arată într-un articol publicat 
luna trecută de freshplaza. 

În comparaţie, implementarea de 
către FranceAgriMer (Ministerul 
Agriculturii) a unui program în 
ianuarie 2022 pentru a ajuta 
producătorii francezi cu investiţiile 

în sere, tuneluri, sau protecţie 
împotriva riscurilor meteorologice 
a mobilizat 10 milioane de euro.
Pe de altă parte, francezii cer 
ca etichetarea produselor, mai 
ales a celor care vin din spaţiul 
extra comunitar să poarte 
etichete clare, vizibile, actuala 
dimensiune de doar 1,2 cm (de 
pildă la tomatele cherry) fiind 
insuficientă. Ei spun că un 
minim de 1,5 cm ar fi corect, cu 
imprimarea drapelului ţării de 
origine şi menţiunea marcajului 
original al produsului pe partea 
de sus a ambalajului,  cea care 
este şi cea mai vizibilă de pe raft. 
Actualele prevederi privind 
etichetarea şi informarea exactă 
a consumatorilor sunt mult prea 
permisive şi creează confuzie, 
ceea ce nu oferă posibilitatea 
unei alegeri corecte la raft. Ro
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În perioada 3-5 octombrie 
2022, o delegaţie condusă de 

secretarul de stat Aurel Simion 
se va afla în Belgia pentru o 
vizită de lucru organizată cu 

sprijinul Ambasadei României 
pentru a pune în aplicare 
una din temele cuprinse 

în documentul bilateral de 
colaborare, respectiv cultura 

cartofului şi promovarea 
producţiei şi a procesării.

activitatea în acest domeniu.
Institutele din Belgia îşi vor 
prezenta rezultatele cercetărilor cu 
privire la soluţii pentru o cultură 
durabilă de cartofi, sistemul de 
avertizare timpurie şi târzie pentru 
dăunători, metode de conservare 
inteligentă a cartofilor.
Programul secretarului de stat include 
întrevederi la nivelul autorităţilor 
federale şi regionale pe teme de 
interes privind sectorul agroalimentar.

Cu ocazia vizitei delegaţiei române, 
Ambasada României va promova 
produse agroalimentare româneşti 
atestate în cadrul unui eveniment 
cu invitaţi ce vor putea degusta 
preparate din peşte, lapte, carne, 
produse de patiserie, magiun 
de prune, miere, vin, cartofi.
Relaţia bilaterală româno-
belgiană este ghidată de o agendă 
pozitivă, destinată cooperării 
sectoriale şi agendei europene.

Schimb de experienţă româno-
belgian privind cultura cartofului

Cultura cartofului este un 
domeniu de interes pentru partea 
belgiană, iar pentru schimbul de 
experienţă, din delegaţia română, 
alături de experţi din cadrul 
MADR fac parte cercetători şi 
femei fermier ce îşi desfăşoară 
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Recoltarea sfeclei de zahăr
Epoca de recoltare 
a sfeclei
Trebuie să se stabilească anual 
astfel încât să se obţină cea mai 
mare producţie posibilă de zahăr 
pe ansamblul zonei de cultură a 
fiecărei fabrici de zahăr. Realizarea 
acestui deziderat impune o 
pregătire exemplară a campaniei, la 
care participă unităţile cultivatoare 
de sfeclă şi depinde de numeroşi 
factori: suprafeţele cultivate, 
nivelul producţiei şi evoluţia valorii 
tehnologice a sfeclei, amplasarea 
culturilor şi starea drumurilor, 
necesarul zilnic de materie primă 
pentru fabrică, posibilităţile 
de recoltare şi de transport, 
cele de depozitare-păstrare.
Ideal ar fi ca recoltatul să înceapă, 
cu abateri mai mari sau mai mici, 
de la un an la altul, în jur de 15-20 

septembrie în zonele din sudul şi 
vestul ţării şi la 01-05 octombrie în 
zona mai rece, iar durata recoltării 
să fie de o lună de zile. În acest 
interval, cât timp temperaturile 
din aer sunt mai mari de 10 
grade Celsius se recoltează zilnic 
(pe baza unor grafice de livrare 
specifice fiecărei unităţi agricole 
cultivatoare) numai cantitatea de 
sfeclă ce poate fi preluată imediat 
existând un stoc tampon de 1-3 
zile pentru a preveni dereglările 
de aprovizionare a fabricii, din 
cauza vremii, a unor defecţiuni 
ale mijloacelor de recoltare şi 
transport etc. Depozitarea sfeclei 
de zahăr în vederea prelucrării 
ulterioare nu este permisă decât 
atunci când temperaturile coboară 
sub 10 grade Celsius, (ideal la 2,5 
grade Celsius, când pierderile de 

zahăr sunt de circa 4 ori mai mici). 
Aceasta impune ca fiecare unitate 
agricolă să concentreze mijloacele 
şi forţa de muncă necesare 
pentru ultimele 2 săptămâni ale 
epocii normale de recoltare.
O parte din culturile de sfeclă, mai 
avansate în vegetaţie, se recoltează 
însă premergător acestei epoci 
optime, pe de o parte pentru a 
asigura începerea industrializării 
mai timpuriu (şi a evita pierderile 
mai mari cauzate de păstrarea 
sfeclei în timpul iernii), pe de altă 
parte pentru a preveni întreruperi 
în aprovizionarea cu zahăr între 
recoltele a doi ani consecutivi. 
În ceea ce priveşte încheierea 
recoltării, ea se poate prelungi până 
cel mai târziu în prima decadă a 
lunii noiembrie, mai târziu existând 
pericolul ca sfecla să fie surprinsă 
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de geruri pe câmp, iar drumurile 
să nu permită transportarea. 
În vederea declasării campaniei 
de recoltare a sfeclei, fabricile 
prelucrătoare urmăresc începând 
din luna iulie, evoluţia culturilor 
cu privire specială la valoarea 
tehnologică. Morfologic, momentul 
de recoltare (la culturi cu evoluţie 
normală, neafectate de secetă, 
boli ş.a.) se exteriorizează 
prin îngălbenirea rozetei, cu 
excepţia câtorva frunze din 
centru, care sunt încă verzi.

Indici de calitate ai 
sfeclei recoltate 
Sfecla trebuie să aibă minimum 
150 grame, iar valoarea tehnologică 
cea mai bună o au ”rădăcinile” 
de 400-900 grame. Impurităţile 
organice în sfecla livrată (colete, 
frunze, buruieni, codiţe cu diametrul 
sub 1 cm ş.a.) trebuie să reprezinte 
mai puţin de 2 %, iar cele minerale 
(pământ aderent), maxim 10 %. 
Impurităţile sunt transportate inutil 
şi păgubitor, solicită pregătirea 
suplimentară (spălare, eventual 
sortare) a sfeclei în vederea 
industrializării, duc la pierderi mari 
în timpul păstrării, ca urmare a 
circulaţiei defectuoase a aerului 
în siloz, ridicării temperaturii, 
favorizării evapotraspiraţiei 
şi proceselor oxidative, unele 
determinate de prezenţa 
microorganismelor din impurităţi. 
O atenţie deosebită trebuie 
acordată decoletării sfeclei. 
Exemplarele cu o greutate mai mică 
de un kilogram se decoletează 
printr-o tăietură orizontală la 
nivelul celor mai de jos muguri 
vizibili de pe capul sfeclei. Dacă 
se taie mai sus, diferenţa de 
greutate reprezintă impurităţi 
organice, mai sărace în zahăr, 
inclusiv substanţe melasigene. 
Decoletarea mai adâncă duce la 

pierderi mari. Sfecla nedecoletată 
pierde multă apă prin intermediul 
frunzelor şi, în final, ca urmare 
a diminuării turgescentei, cresc 
foarte mult şi pierderile de zahăr.
La rădăcinile de sfeclă mai mari 
de 1 kg, se face decoletarea 
conică, înlăturând, cu o mică 
porţiune de pulpă, frunzele uscate 
şi verzi şi efectuând la capătul 
sfeclei o tăietură orizontală, 
cu diametrul de 2-3 cm. 
Rădăcinile de sfeclă care au pierdut 
din turgescenţă (veştede) nu se 
pot păstra o perioadă îndelungată, 
fiind afectate de putrezire.
Pentru a preveni pierderea apei, 
măsurile necesare sunt următoarele: 
să nu se disloce decât cantităţile de 
sfeclă ce pot fi extrase şi decoletate 
în maxim 24 de ore; transportul 
sfeclei recoltate, sortate şi fasonate 
să se facă imediat; depozitarea 
sfeclei ce nu poate fi transportată 
la baza de recepţie să se facă în 
ziua recoltării, în grămezi mai mari 
de 1000 kg, acoperite cu pământ 
sau cel puţin cu frunze şi colete. 
După determinările făcute în 
România, pierderile la sfecla 
acoperită cu pământ sunt de 
1,5-3 ori mai mici decât în cazul 
acoperirii cu frunze. Indiferent 
de modul de acoperire, nu se va 
neglija livrarea producţiei cât mai 
rapid, în vederea prelucrării sau 
depozitării de lungă durată (sfecla 
ce a pierdut din turgescenţă se 
industrializează imediat, ca şi 
sfeclă de categoria a II -a sub 
STAS- cu greutatea mai mică de 
150 grame, rănită, ruptă etc.).

Recoltarea manuală
Se practică încă în gospodăriile 
particulare până la generalizarea 
mijloacelor mecanice de recoltat. 
Sfecla se scoate cu furca specială 
de recoltare, introdusă oblic, 
dinspre intervalul dintre rânduri. 

Recoltarea 
semimecanizată
Se face cu dislocatorul de 
sfeclă, care are o productivitate 
de 7-10 ha/schimb (funcţie 
de distanţa între rânduri). 
După dislocare, operaţiunile 
următoare se execută manual.

Recoltarea mecanizată
Se face în prezent pe suprafeţe 
extinse cu combina de recoltat 
sfecla de zahar, care are o eficienţă 
de 5-7 ha/schimb şi efectuează 
decoletarea (având avantajul 
ca din punct de vedere calitativ 
operaţiunea nu depinde de viteza 
de înaintare a combinei), iar coletele 
şi frunzele sunt bine curăţate 
de impurităţi şi apoi încărcate 
într-un mijloc de transport. Se 
efectuează simultan şi curăţarea 
rândurilor de resturile vegetale. 
Pentru a se realiza o lucrare 
de bună calitate, se impun 
câteva măsuri obligatorii:
•  solul să fie nivelat şi cu 

umiditate corespunzătoare;
•  sfeclele să nu fie 

acoperite cu pământ;
•  lanul să nu prezinte 

buruieni înalte;
•  lanul să fie uniform ca densitate 

şi mărime a sfeclei, rădăcinile 
să nu fie ramificate;

•  reglarea aparatului de dislocare 
să se facă la 18-20 cm adâncime 
(2/3 din lungimea corpului sfeclei);

•  gradul de curăţare a sfeclei să fie 
verificat şi în câmp, făcându-se 
la nevoie reglaje suplimentare 
(maşina efectuează câteva 
operaţii succesive de curăţare);

•  să se asigure numărul de remorci 
(sau alte mijloace de transport) 
în vederea unui flux continuu de 
recoltare-livrare, fără depozitare 
intermediară, făcând astfel 
recoltatul mai economic, iar 
calitatea sfeclei fiind superioară. Vi
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 Ordin nr. 280 din 15 Septembrie 
2022 privind aprobarea Procedurii 
de implementare a Programului 
IMM INVEST PLUS pentru 
componentele: IMM INVEST 
ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, 
IMM PROD şi GARANT CONSTRUCT 
- M.O. nr. 0920 din 2022

 Hotărâre nr. 1166 din 21 
Septembrie 2022 privind trecerea 
unor bunuri imobile aflate 
în administrarea Staţiunii de 
Cercetare-Dezvoltare Agricolă 
Secuieni din domeniul public 
al statului în domeniul privat al 
acestuia, în vederea scoaterii din 
funcţiune, valorificării şi casării, 
după caz - M.O. nr. 0937 din 2022

 Ordin nr. 300 din 04 Octombrie 
2022 pentru stabilirea unei noi 
sesiuni de depunere a cererii 
de înscriere în Programul de 
susţinere a crescătorilor de suine 
pentru activitatea de reproducţie, 
aprobat prin Legea nr. 195/2018, 
precum şi a unei noi sesiuni de 
depunere a cererii de înscriere în 
Programul de susţinere pentru 
activitatea de reproducţie, incubaţie 
şi de creştere în sectorul avicol, 
aprobat prin Legea nr. 227/2018 
- M.O. nr. 0967 din 2022

 Ordin nr. 301 din 04 Octombrie 
2022 pentru modificarea articolului 
1 din Ordinul ministrului agriculturii 
şi dezvoltării rurale nr. 284/2022 
privind stabilirea cotei pentru 
decontarea cheltuielilor aferente 
consumului de energie electrică 
pentru irigaţii, realizat până la 30 
iunie 2022 - M.O. nr. 0970 din 2022

 Hotărâre nr. 1202 din 05 
Octombrie 2022 pentru modificarea 
art. 8 alin. (2) din Hotărârea 
Guvernului nr. 1.032/2022 
privind acordarea unor ajutoare 
excepţionale producătorilor 
agricoli din sectorul vegetal 
- M.O. nr. 0971 din 2022

 Hotărâre nr. 1209 din 05 
Octombrie 2022 privind stabilirea 
pentru anul 2022 a cuantumului 
per hectar al plăţii unice pe 
suprafaţă, al plăţii redistributive 
şi a intervalelor de suprafaţă 
pentru care se acordă aceasta, 
al plăţii pentru practici agricole 
benefice pentru climă şi mediu 
şi al plăţii pentru tinerii fermieri 
- M.O. nr. 0974 din 2022

 Ordin nr. 299 din 03 Octombrie 
2022 privind modificarea şi 
completarea anexei nr. 1 la Ordinul 

ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea 
Procedurii privind scoaterea 
definitivă sau temporară din 
circuitul agricol a terenurilor situate 
în extravilanul localităţilor, precum 
şi pentru aprobarea Procedurii 
privind restituirea tarifului achitat 
la Fondul de ameliorare a fondului 
funciar - M.O. nr. 0980 din 2022

 Ordin nr. 281 din 20 Septembrie 
2022 pentru modificarea anexei 
nr. 2 la Ordinul ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale 
nr. 194/2019 privind aprobarea 
sistemelor de sancţiuni aplicabile 
cererilor de plată depuse începând 
cu anul 2019 pentru măsurile 
10 „Agromediu şi climă“, 11 
„Agricultura ecologică“ şi 13 „Plăţi 
pentru zone care se confruntă 
cu constrângeri naturale sau 
cu alte constrângeri specifice“ 
prevăzute în Programul Naţional 
de Dezvoltare Rurală 2014-
2020 - M.O. nr. 0949 din 2022

 Ordin nr. 293 din 05 Octombrie 
2022 pentru aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al 
Societăţii Naţionale „Casa Română 
de Comerţ Agroalimentar - UNIREA“ 
- S.A. - M.O. nr. 0983 din 2022






