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Securitatea alimentară şi cea 
energetică –sunt două obiective 
prioritare pentru Guvernul României, 
a precizat premierul Ciucă. 
”Discutăm la nivelul Guvernului, 
fără niciun fel de reţinere, ca 
fiind un element de siguranţă 
naţională. Două chestiuni sunt 
foarte importante pentru perioada 
următoare: siguranţa alimentară şi 
siguranţa energetică. Sunt obiective 
prioritare pe masa Guvernului”, 
a declarat Nicolae Ciucă.

Dacă detaliem cauzele şi influenţele 
care ameninţă securitatea 
alimentară acestea sunt: războiul 
de lângă graniţele ţării noastre, 
cerealele din Ucraina care nu 
doar tranzitează România, ci 
sunt comercializate şi procesate 
pe teritoriul ţării în detrimentul 
fermierilor români, încălzirea 
globală, deşertificarea şi degradarea 
terenurilor; lipsa utilizării propriului 
potenţial agricol şi importurile 
excesive; criza economică globală; 
diferitele niveluri de dezvoltare 
între regiuni şi ţări; volatilitatea 
preţurilor; lipsa de acţiuni imediate, 
lipsa de control şi de trasabilitate 
pe lanţul alimentar. Siguranţa 
alimentară este strâns legată 
de creşterea economică şi de 
progresul social, precum şi de 
stabilitatea politică şi pace.

În opinia multor specialişti în 
domeniu, securitatea alimentară 
a unei ţări reprezintă cea 
mai importantă dimensiune 
a securităţii naţionale.
Un stat are securitate naţională 
numai atunci când are securitate 
alimentară şi doar atunci când 
deţine suficiente disponibilităţi de 
produse agricole şi alimentare în 
măsură să acopere necesităţile 
de hrană pentru toţi locuitorii 
cuprinşi în graniţele sale şi să 
asigure, în acelaşi timp, stocurile 
necesare de furaje pentru animale, 
dar şi apă în situaţii de calamităţi 
naturale, de război, de crize etc. 
Neasigurarea securităţii alimentare 
poate genera foarte repede, pe 
plan intern, grave convulsii şi 
tensiuni sociale, poate deteriora 
sănătate fizică şi psihică a 
populaţiei, poate crea stări de 
instabilitate economică şi politică, 
iar în plan extern poate să atragă 
presiuni diplomatice, economice 
şi politice cu efecte periculoase 
pentru securitatea naţională.
Fără o strategie coerentă pentru o 
”Securitate alimentară naţională”, 
fără o abordare politică sistemică 
şi fără o susţinere financiară şi 
investiţională corectă, însoţită de 
strategii şi politici agricole şi de 
dezvoltare rurală performante, 
securitatea alimentară a ţării 

noastre poate fi puternic afectată 
în viitor. Trebuie avut în vedere 
că acest aspect va fi cu mult 
amplificat de volumul cerealelor din 
Ucraina care nu doar tranzitează 
România, efectele volatilităţii, cât şi 
de încălzirea globală şi în general, 
de acutizarea şi lărgirea teritoriului 
de manifestare a secetei şi a altor 
fenomene naturale cu impact 
negativ asupra agriculturii României.

Potrivit prim-ministrului, în cadrul 
Guvernului se discută în aceste 
momente mai multe scheme de 
ajutor pentru fermieri. Una dintre 
ele se referă la ajutoarele pentru 
fermierii afectaţi de secetă, alta la 
un sprijin pentru crescătorii de vaci 
de lapte. De asemenea, premierul 
Ciucă susţine că statul va cumpăra 
cantităţi importante de cereale de 
la fermieri, astfel încât aceştia să-şi 
poată vinde marfa la un preţ corect.
Chiar dacă România este 
recunoscută la nivel european şi 
mondial pentru potenţialul său 
agricol deosebit, prosperitatea şi 
dezvoltarea fermierilor este mult 
îngreunată. Aşadar, să găsim 
urgent pârghiile necesare pentru 
a realiza obiectivele prioritare din 
segmentul securităţii alimentare 
şi în interesul fermierilor români.

Simona MUNTEANU

Securitatea alimentară,  Securitatea alimentară,  
o prioritate în agenda premieruluio prioritate în agenda premierului
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În dialog cu fermieriiÎn dialog cu fermierii

 Ciprian Olteanu, comuna 
Modelu, judeţul Călăraşi
„Sunt a doua generaţie în cadrul fermei, tatăl meu 
a pus bazele acesteia în anul 2004, când aveam 
13 ani, însă de la 18 ani am început să fiu din ce 
în ce mai implicat şi activ în fermă, iar acum pot 
să spun că sunt full-time. Exploatăm o suprafaţă 
de 3.000 ha de cultură mare şi avem o suprafaţă 
irigată cu apă ce provine din puţuri forate, iar de 
1 - 2 ani, de când ANIF a început să pompeze 
apă pe canale, încercăm să extindem suprafaţa 

irigată şi din apropierea acestora dar, din păcate, totul se face foarte greu, 
mai ales că venim după un an dificil din cauza secetei, respectiv 2020, şi 
după acest an în care ne confruntăm cu costuri foarte mari la inputuri.
Numărul tinerilor atraşi de agricultură scade din ce în ce mai mult şi aceasta 
este într-adevăr o problemă nu doar în România, ci în întreaga Uniune 
Europeană. Vedem că fermele mari devin şi mai mari, fonduri de investiţii 
care acaparează suprafeţe mari agricole şi pentru viitorul şi stabilitatea 
economică a ţării probabil că este o problemă şi statul ar trebui să ia măsuri 
cât mai repede. Statul ar trebui să ne sprijine mai mult pentru că sunt câteva 
programe ipotetic dedicate tinerilor, cum este cel privitor la posibilitatea 
de a lua teren de la ADS dar, de fapt, este o fata morgana pentru că nu 
este aplicabilă şi tinerii interesaţi de agricultură nu reuşesc să obţină acele 
terenuri. Statul român vine mereu cu informaţii noi şi cu posibilităţi noi de 
finanţare, dar acestea niciodată nu îşi respectă termenul, vedem linii de 
finanţare care se deschid la ora 13 şi se închid la 13.05. Avem nevoie de 
stabilitate şi de o mai bună organizare. Avem nevoie din partea statului 
să se ţină de cuvânt atunci când spune că deschide o linie de finanţare 
pentru că aşa şi tinerii se pot pregăti şi avea încredere în şansele lor. 
În cadrul fermei, eu am fost cel care a introdus tehnologiile moderne, 
aşa cum le-am privit la momentul respectiv, dar acum le privim ca fiind 
uzuale, respectiv tractoare ghidate prin satelit, fără de care constatăm 
acum că nu mai putem funcţiona. Sistemul de irigaţii a fost munca mea 
personală şi este un lucru cu care mă mândresc pentru că am un proiect 
câştigat de 2 milioane de euro pe OUAI. Tatăl meu mi-a spus să mă implic 
dacă vreau irigaţii şi iată că prin muncă, dedicaţie şi încredere în propriile 
forţe am reuşit. În 2013 am început să lucrez la reactualizarea OUAI-
ului şi să depun proiectul pentru finanţare. Oportunitatea de investiţii s-a 
lăsat mult aşteptată pentru că proiectul l-am depus abia în 2016, cu doi 
ani mai târziu decât trebuia. În momentul de faţă, irigăm 1.150 ha..“

Cătălin Popescu, comuna 
Cobadin, judeţul Constanţa
„Administrez o fermă vegetală de 300 ha, iar culturile 
principale sunt cerealele păioase, floarea-soarelui şi rapiţa. 
Din 2021 am început să introducem noi specii de plante în 
asolamentul culturilor, precum hrişca sau plantele medicinale, 
pentru a ne diversifica. Societatea face parte dintr-un 
grup de ferme care totalizează o suprafaţă de 1.500 ha şi 
pe care le exploatăm la nivel de familie. Eu administrez 
300 ha, iar unchiul meu 1.200 ha şi astfel tranzitul dintre 
generaţii se face treptat. În 2015 am reuşit să accesez 

un proiect european pentru achiziţia de utilaje, însă în cadrul grupului tehnica este 
achiziţionată în proporţie de 80% din fonduri proprii. În momentul de faţă avem proiecte 
pe care vrem să le aplicăm pentru a ne dezvolta din punct de vedere tehnologic.
Consider că tinerii din domeniul agricol au nevoie de informaţii de calitate. În piaţă sunt 
multe firme producătoare sau distribuitoare de inputuri agricole şi toţi se „bat” să vândă 
pentru a atinge anumite cifre iar fermierii sunt induşi în eroare pentru că fiecare îşi 
laudă produsul. De aceea, avem nevoie de informaţii agronomice de calitate, care să ne 
permită să facem o agricultură sustenabilă şi să creştem în mod organic. Eu am o vorbă: 
hai să nu ne mai uităm tot timpul în sus, ca să vedem dacă plouă, ci şi în jos, la sol 
pentru că el este baza producţiilor noastre. Am început să înfiinţez culturi regenerative 
în cadrul fermei mele după anul 2020 când seceta ne-a afectat foarte mult căci de 
pe hectare întregi nu am avut ce recolta şi am început să îmi pun semne de întrebare 
şi să caut răspunsuri în câmp. Am petrecut şi petrec mult timp pe câmp observând 
cum funcţionează natura pentru că trebuie să lucrăm cu aceasta şi nu împotriva ei. 
În cadrul fermei am introdus elemente de tehnologie noi, am eliminat lucrările de 
arat în proporţie de 90%, am eliminat folosirea de substanţe fitosanitare sintetice 
în proporţie de 100% şi au rămas erbicidele pentru anumite situaţii. În privinţa 
lucrărilor de fertilizare, fie foliare sau de bază, acestea sunt organice şi lucrez mult 
pe zona microbiană, lucrez cu bacterii şi ciuperci pentru că ele sunt producătoare de 
viaţă în sol. Acord atenţie deosebită calităţii solului şi ferma o văd în viitor mult mai 
tehnologizată, cu rezultate mult mai vizibile în zona de restructurare şi regenerare 
a solului, o văd crescând organic, cu producţii în creştere şi deja văd evoluţii în 
această privinţă. Totodată, vom produce şi o parte din producţie în sistem ecologic.
Este al doilea an de când semănăm în strip till, dar avem un obiectiv ambiţios, acela 
de a practica no-tillage. Acum, tehnologia de lucrări minime am implementat-o cu 
flota de utilaje pe care o avem în fermă, însă pentru însămânţarea culturilor apelăm 
la firme prestatoare de servicii deoarece semănătorile de tip strip till şi no-tillage sunt 
destul de scumpe şi nu am avut fondurile necesare pentru o astfel de investiţie.“

• «Ce nevoi au tinerii fermieri şi ce ambiţii aveţi în ferma pe care o administraţi?»
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 George Chiriţă, comuna 
Lungoci, judeţul Galaţi
„Am o fermă vegetală de 400 ha, înfiinţată 
de tatăl meu în 2014. Am studiat în Olanda 
horticultura şi marketing şi m-am întors în 
România ca să preiau ferma de la tatăl meu. 
Tinerii, în general, au foarte multe idei, dar nu 
ştiu neapărat de unde să înceapă, pe care s-o 
aplice mai întâi şi, de aceea, consider că au 
mare nevoie de un anumit ghidaj pentru 
a le putea implementa. În Olanda am văzut şi 

învăţat despre soluţii sau tehnici care ţin de sustenabilitatea mediului, 
sustenabilitatea economică etc. şi atunci când am venit am vrut să aplic 
în fermă concepte de minimum tillage sau no tillage, dar m-am lovit de 
structura managerială care exista în acel moment în fermă, de faptul 
că lucrurile erau destul de dezorganizate, nu aveam o poziţie clară a 
terenurilor etc. Văzând această situaţie m-am demoralizat dar apoi mi-
am spus că trebuie să rezolv aceste probleme şi aşa am început să caut 
aplicaţii de digitalizare care, la ora actuală, îmi oferă foarte multe informaţii 
doar de la apăsatul unui buton din telefon. Acum mă uit şi la sistemele 
de GPS pentru autoghidare care necesită un tip de investiţie şi poate va 
dura un timp până când voi putea redirecţiona fondurile necesare. Tatăl 
meu a început modernizarea OAIU-ului din comuna noastră, şi astfel am 
reuşit să finalizăm şi să implementăm un proiect care ne ajută să irigăm 
jumătate din suprafaţă, cu posibilitatea de a o extinde. Între timp am reuşit 
să ne comasăm terenurile şi am cumpărat două rampe liniare şi un pivot 
pe fonduri europene. Pentru că avem posibilitatea de a iriga, ne bucurăm 
de o anumită predictibilitate a producţiilor. Vreau să continui procesul de 
digitalizare în fermă şi să implementez tehnologii care păstrează apa în 
sol şi reduc costurile. Vreau să construiesc o seră hidroponică de 8.000 
mp şi pentru aceasta am depus un proiect pentru accesarea fondurilor 
europene. Peste 5 ani, ferma o văd bine pusă la punct, în sensul în care 
avem o foarte bună trasabilitate a ceea ce facem şi a activităţilor pe care 
le dorim să le implementăm în fermă. Văd o fermă diversificată, care să 
nu depindă doar de cultură mare şi venituri de două ori pe an. Vreau să 
mă duc şi în alte surse de venit, care să îmi ofere lunar un capital pe 
care pot să îl investesc în dezvoltarea fermei. Într-un cuvânt, îmi doresc 
ca ferma mea să devină sustenabilă.“

Cătălin Popescu, comuna 
Cobadin, judeţul Constanţa
„Administrez o fermă vegetală de 300 ha, iar culturile 
principale sunt cerealele păioase, floarea-soarelui şi rapiţa. 
Din 2021 am început să introducem noi specii de plante în 
asolamentul culturilor, precum hrişca sau plantele medicinale, 
pentru a ne diversifica. Societatea face parte dintr-un 
grup de ferme care totalizează o suprafaţă de 1.500 ha şi 
pe care le exploatăm la nivel de familie. Eu administrez 
300 ha, iar unchiul meu 1.200 ha şi astfel tranzitul dintre 
generaţii se face treptat. În 2015 am reuşit să accesez 

un proiect european pentru achiziţia de utilaje, însă în cadrul grupului tehnica este 
achiziţionată în proporţie de 80% din fonduri proprii. În momentul de faţă avem proiecte 
pe care vrem să le aplicăm pentru a ne dezvolta din punct de vedere tehnologic.
Consider că tinerii din domeniul agricol au nevoie de informaţii de calitate. În piaţă sunt 
multe firme producătoare sau distribuitoare de inputuri agricole şi toţi se „bat” să vândă 
pentru a atinge anumite cifre iar fermierii sunt induşi în eroare pentru că fiecare îşi 
laudă produsul. De aceea, avem nevoie de informaţii agronomice de calitate, care să ne 
permită să facem o agricultură sustenabilă şi să creştem în mod organic. Eu am o vorbă: 
hai să nu ne mai uităm tot timpul în sus, ca să vedem dacă plouă, ci şi în jos, la sol 
pentru că el este baza producţiilor noastre. Am început să înfiinţez culturi regenerative 
în cadrul fermei mele după anul 2020 când seceta ne-a afectat foarte mult căci de 
pe hectare întregi nu am avut ce recolta şi am început să îmi pun semne de întrebare 
şi să caut răspunsuri în câmp. Am petrecut şi petrec mult timp pe câmp observând 
cum funcţionează natura pentru că trebuie să lucrăm cu aceasta şi nu împotriva ei. 
În cadrul fermei am introdus elemente de tehnologie noi, am eliminat lucrările de 
arat în proporţie de 90%, am eliminat folosirea de substanţe fitosanitare sintetice 
în proporţie de 100% şi au rămas erbicidele pentru anumite situaţii. În privinţa 
lucrărilor de fertilizare, fie foliare sau de bază, acestea sunt organice şi lucrez mult 
pe zona microbiană, lucrez cu bacterii şi ciuperci pentru că ele sunt producătoare de 
viaţă în sol. Acord atenţie deosebită calităţii solului şi ferma o văd în viitor mult mai 
tehnologizată, cu rezultate mult mai vizibile în zona de restructurare şi regenerare 
a solului, o văd crescând organic, cu producţii în creştere şi deja văd evoluţii în 
această privinţă. Totodată, vom produce şi o parte din producţie în sistem ecologic.
Este al doilea an de când semănăm în strip till, dar avem un obiectiv ambiţios, acela 
de a practica no-tillage. Acum, tehnologia de lucrări minime am implementat-o cu 
flota de utilaje pe care o avem în fermă, însă pentru însămânţarea culturilor apelăm 
la firme prestatoare de servicii deoarece semănătorile de tip strip till şi no-tillage sunt 
destul de scumpe şi nu am avut fondurile necesare pentru o astfel de investiţie.“
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• «Ce nevoi au tinerii fermieri şi ce ambiţii aveţi în ferma pe care o administraţi?»
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În conformitate cu noul 
proiect adoptat în data de 19 
octombrie 2022, se interzice 

inscripţionarea pe eticheta 
laptelui şi produselor lactate a 
expresiei „Produs românesc” 

dacă produsul respectiv nu este 
obţinut pe teritoriul naţional din 

materii prime de bază care provin 
100% din fermele româneşti.

Noua etichetare a laptelui şi produselor 
lactate! Citeşte eticheta! Fii informat!

Produsele se vor comercializa într-un 
spaţiu de prezentare şi de vânzare 
bine delimitat, pe rafturi separate, a 
produselor pe bază de lapte cu adaos 
de alte grăsimi şi/ sau proteine altele 
decât cele lactate. Prin actul normativ 
se aplică aceste prevederi şi în cazul 
produselor la prepararea cărora sau 
utilizat produse pe bază de lapte 
cu adaos de grăsimi şi/sau proteine 
altele decât cele lactate, precum: 
meniurilor şi reţetelor mâncărurilor; 
produselor de patiserie, pizzerie, fast-
food şi de cofetărie şi produselor 
culinare din alimentaţia publică.
Meniurile restaurantelor vor menţiona, 
conform actului normativ, toate 
produsele lactate fabricate cu 
grăsimi şi/sau proteine, altele decât 
cele lactate folosite ca atare sau 
în combinaţii sau ca ingrediente în 
produsele de bază folosite în reţete.
Totodată, prin proiect se mai 
stabileşte interzicerea utilizarea 
denumirilor de lapte sau produse 
lactate pe etichetele: produselor 
finite; mâncărurilor; produselor de 
patiserie, pizzerie, fast-food şi produse 
culinare din alimentaţia publică care 
au în compoziţia lor ingrediente 
care nu sunt încadrate în definiţiile 
laptelui şi produselor lactate.
„În cazul în care produsul finit 

conţine amestecuri de lapte şi 
produse lactate cu produse pe bază 
de lapte cu adaos de grăsimi şi/sau 
proteine altele decât cele lactate, se 
va menţiona pe etichetă procentul 
acestora, mai prevede proiectul.”
Prevederile legii se aplică inclusiv 
operatorilor economici înregistraţi 
la Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor care comercializează 
produsele lactate prin reţelele 
comercială, însă nu se aplică 
producătorilor agricoli, care sunt 
persoane fizice, care obţin aceste 
produse în propria gospodărie/
fermă, care depăşesc necesarul 
de consum propriu şi sunt 
destinate vânzării pe piaţă.

Se înfiinţează 
Observatorul Laptelui 
şi Produselor Lactate
De asemenea, se înfiinţează 
Observatorul Laptelui şi Produselor 
Lactate, la nivelul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
în cadrul direcţiei de specialitate. 
Acesta va avea în vizor piaţa 
produselor lactate şi piaţa laptelui 
de: vacă; bivoliţă; oaie şi capră. 
Observatorul are ca scop: Centralizarea 
datelor de pe piaţă; Urmărirea şi 
analizarea tendinţelor actuale şi 

viitoare în România; Urmărirea şi 
analizarea producţiei; Urmărirea 
şi analizarea echilibrului dintre 
cerere şi ofertă şi Urmărirea şi 
analizarea costurilor de producţie.
Observatorul colectează următoarele 
date: Efectivul matcă de vaci de lapte, 
bivoliţe, oaie, capră; Cantitatea de lapte 
crud materie primă produsă; Cantitatea 
de lapte crud materie primă livrată 
direct pe piaţă; Cantitatea de lapte 
crud materie primă livrată către prim 
cumpărători; Cantitatea de lapte crud 
materie primă livrată către procesatori; 
Numărul operatorilor economici care 
desfăşoară activităţi în domeniul 
procesării laptelui crud şi producţiei 
laptelui de consum şi a produselor 
lactate; Capacitatea acestora de 
procesare a laptelui şi Achiziţiile 
intracomunitare şi importul exportul 
din ţări terţe, de cantităţi de lapte crud 
materie primă, produse semiprocesate 
şi produse finite, indiferent de tip.
Astfel, datele procesate de 
Observatorul Laptelui şi Produselor 
Lactate constituie baza pentru 
măsurile ce vor fi luate în acest 
sector, va întocmi lunar rapoarte 
punctuale şi generale avizate 
de Ministerul Agriculturii.

Scanează codul de bare cu Aplicaţia 
Gratuită InfoCons! Află ce mănânci!
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Submăsura 41.a privind 
Investiţiile în exploataţiile pomicole 

este în plină desfăşurare . 
Din cele 48 milioane euro 

alocate, 7,5 milioane au 
revenit înfiinţării pepinierelor. 

Este un pas înainte, spune Mihai 
Coman, directorul general al 

Institutului Pomicol de la Piteşti-
Mărăcineni, având în vedere 
că până de curând sectorul 

pepinier nu a fost deloc finanţat. 
Materialul săditor obţinut în 

multe dintre pepinierele noastre 
nu era de calitate şi nu livra 
puieţi certificaţi, iar cei care 

înfiinţau livezi prin proiecte 
cu fonduri UE erau forţaţi să 

cumpere din alte state europene. 

Modalitatea de repartizare a 
fondurilor neutilizate din cadrul unei 
componente către componenta/
componentele suprasolicitate se 
va face în ordinea de prioritizare 
prestabilită în urma deciziei 
Comitetului de Monitorizare, astfel: 
Înfiinţare/extindere/modernizare 
plantaţie inclusiv condiţionare 
şi marketing (ca şi componente 
secundare); Achiziţie utilaje de 
recoltare (modernizare exploataţie).
Înfiinţare/extindere/modernizare 
pepinieră inclusiv condiţionare 
şi marketing (ca şi componentă 
secundare). ”Ne-a luat destul de mult 
să convingem comisia de la Bruxelles, 
ei nu au ştiut că noi nu avem decât 
1-2 pepiniere certificate şi importăm 
foarte mult material săditor. Suma 
este cea pe care am solicitat-o noi, 
Autoritatea de Management împreună 
cu Institutul, dar când am stabilit-o, 
vorbeam de întreaga sumă de 130 
de milioane de euro. Mă bucur că 
am reuşit să păstrăm totuşi acest 
cuantum pentru partea de pepiniere. 
Încă un lucru care merită apreciat 
este faptul că am păstrat pepinierele 
de la Aiud”, a spus directorul 
Coman, care speră ca măsura să 
fie menţinută în PNS, astfel încât 
să se poată extinde finanţarea şi 
la restul categoriilor de multiplicare 
a materialului săditor pomicol.
Dar, atrage atenţia el, banii sunt doar 
pentru pepiniere câmpul I şi II, pomi 

altoiţi. Costurile standard, pe care 
Ministerul a cerut să fie calculate (şi 
care nu sunt 100% acoperitoare), nu 
includ celelalte forme de înmulţire 
pentru pomi sau arbuşti fructiferi 
(portaltoi din sămânţă, marcote, 
drajoni, stoloni, înmulţiri in vitro 
etc). De ce doar atât? Pentru că 
regula europeană cere 5 ani timp de 
implementare, ori pentru pepiniere nu 
avem decât doi ani acum. Ne-am pus 
problema şi cum să se implementeze 
proiectele. Dar, nu trebuie, atunci când 
ne gândim la proiecte, să ne rezumăm 
doar cei doi ani pe care îi avem. 
Trebuie gândit că avem şansa să ne 
refacem materialul săditor, plantaţiile 
mamă în pepiniere româneşti. Dacă 
reuşim să facem măcar 10 (poate 
15) pepiniere şi fiecare să producă 
în jur de 300.000 de pomi, cantitatea 
ar putea acoperi o mare parte din 
necesarul la nivel naţional”, mai 
explică directorul de la Mărăcineni.
La una dintre întâlnirile care a avut 
loc în septembrie la Aiud (unde există 
şi Cooperativa Agricolă Pepiniera 
Aiud), directorul Mihai Coman spune 
că sunt cereri de proiecte, fiind 
căutate specii ca prun, cireş, măr, dar 
şi foarte multe pentru afini sau alun, 
care nu primesc finanţare, cel puţin 
deocamdată din cauza modului lor 
de multiplicare. Se pare că este în 
discuţie şi constituirea unei asociaţii 
naţionale a pepinieriştilor, subiect 
asupra căruia vom mai reveni. 

Avem bani pentru pepiniere, 
dar doar pentru câmpurile I şi II

AFIR a lansat pe 9 septembrie 2022 
prima sesiune a acestui an de 
depunere a Cererilor de finanţare 
pentru submăsura „Investiţii în 
exploataţii pomicole” din PNDR 2020, 
care se va încheia pe 12 decembrie 
2022. Fondurile disponibile pentru 
submăsura 4.1a sunt de 48.000.000 
euro, împărţite astfel: 30.500.000 
euro pentru înfiinţare/ extindere/ 
modernizare plantaţie inclusiv 
condiţionare şi marketing (ca şi 
componente secundare); 7.500.000 
euro pentru înfiinţare/ extindere/ 
modernizare pepinieră, inclusiv 
condiţionare şi marketing (ca şi 
componentă secundară);  10.000.000 
euro pentru achiziţie utilaje de 
recoltare (modernizare exploataţie).
Partea bună este faptul că dacă 
una dintre cele trei componente de 
finanţare nu absoarbe toţi banii, 
aceştia se redistribuie, într-o anumită 
ordine de priorităţi, tot în pomicultură. 
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La evenimentul de decernare 
a premiilor pentru proiectele 

câştigătoare în cadrul 
programului TalentA, 

dedicat femeilor inovatoare 
din mediul rural, Monica 

Sorribas, Marketing 
Leader pentru Europa 

Centrală şi de Est, precum 
şi Jean Ionescu, Country 

Leader pentru România & 
Republica Moldova în cadrul 

Corteva Agriscience, au 
furnizat informaţii despre 

poziţia pe care o ocupă 
compania americană pe 

piaţa globală şi locală.

În intervenţia sa online, Monica 
Sorribas, Marketing Leader 
pentru Europa Centrală şi de 
Est a vorbit despre evoluţia 
agriculturii la nivel global, 
precizând că în ciuda provocărilor 
cauzate de creşterea inflaţiei, a 
preţurilor la energie şi materii 
prime dar şi de presiunile 
geopolitice determinate de 
războiul din Ucraina – ce au 
generat creşteri de costuri, 
piaţa de seminţe şi produse 
de protecţia plantelor este 
puternică, existând o cerere foarte 
importantă în acest sector.
„Aşadar, este important să 
continuăm să producem 
alimente, să avem aceeaşi 
calitate a producţiei care să ne 
ajute să hrănim populaţia. 
În ciuda provocărilor, 
perspectivele pe care le avem 
sunt promiţătoare. Compania 
Corteva Agriscience a avut 
rezultate bune în 2022, anume o 

creştere a vânzărilor nete cu 11% 
comparativ cu 2021. Rezultatele 
bune ne ajută să continuăm 
să promovăm şi să transmitem 
valoare către fermieri şi crescători. 
Suntem o companie solidă care se 
bazează pe rezultate ştiinţifice şi 
care are resurse multiple pentru 
a aduce tehnologia la fermieri. 
Unitatea noastră comercială 
din Europa Centrală şi de Est 
este strategică pentru noi şi 
continuăm să investim în această 
zonă. Este un mesaj important 
care înseamnă că vom continua 
să implementăm proiecte 
semnificative pentru această 
regiune şi să promovăm inovaţia.”

Jean Ionescu, Country Leader 
pentru România & Republica 
Moldova, a vorbit despre 
rezultatele companiei pe plan 
local dar şi despre noile produse 
pe care aceasta le va lansa pe 
piaţa autohtonă de profil.
Pentru început a apreciat 
potenţialul uriaş pe care îl are 
agricultura românească, capabilă 
să producă hrană pentru 80 

milioane de oameni, dar şi 
despre limitările din agricultură 
cauzate de condiţiile climatice 
şi accesul la tehnologie.
Referitor la investiţiile realizate 
pe plan naţional, Ionescu a 
amintit de staţia de procesare 
a seminţelor din Afumaţi, 
judeţul Ilfov, unde s-au investit 
74 milioane de euro.
„Anul acesta am făcut o 
nouă investiţie, în valoare de 
14 milioane de euro pentru 
extinderea unităţii de producţie, 
fiind finalizată staţia de procesare 
a seminţelor de floarea-soarelui. 
Este o investiţie care ne ajută 
să fim mai eficienţi privitor la 
capacitatea noastră de a livra la 
timp seminţele către fermieri.”
Corteva Agriscience ocupă 
astăzi poziţie de lider în 
multe segmente din piaţă.
„De exemplu, pe segmentul 
erbicidelor pentru cereale 
păioase compania deţine cele 
mai avansate molecule la nivel 
mondial. Nu cred că există fermier 
care să nu cunoască, de pildă, 
produsele Pallas, Floramix şi 
Pixxaro Super, iar  cei care sunt 
convinşi că la cultura de cereale 
păioase erbicidarea din toamnă 
este semnificativ mai eficientă 
faţă cea din primăvară vor alege, 
cu certitudine, produsul Bizon.
Anul acesta am lansat fungicidul 
Verben, necesar pentru primul 
tratament la cereale păioase şi 
nu încape îndoială că acest unic 
amestec dintre proquinazid şi 
protioconazol reprezintă soluţia 
cea mai avansată din punct de 
vedere al eficienţei. În această 

Corteva Agriscience, o companie 
care aduce inovaţia la fermieri
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toamnă suprafaţa însămânţată 
cu cereale păioase va creşte, 
iar în 1-2 ani acest produs 
va ocupa poziţie de top.

În urma recentei achiziţii a 
companiei Symborg vom lansa 
un produs de cea mai înaltă 
clasă - Utrisha N, ce face parte 
din gama biostimulatorilor. 
Acest produs va ajuta planta 
de cultură să-şi asigure o 
mare parte din azotul necesar 
din atmosferă. Este o soluţie 
care va cuceri rapid atât 
piaţa convenţională, cât şi 
pe cea ecologică. Produsul 
va fi disponibil începând 
din luna ianuarie 2023. 
Sperăm ca din 2024 să aducem 
fermierilor români substanţa 
activa Inatreq, pentru a putea 
fi folosită în tratamentul doi 
la cereale păioase şi care 
are drept ţintă septorioza. 

În 2022 am avut o creştere 
puternică şi ne-am consolidat 
poziţia de lideri de piaţă. 
Înregistrăm o creştere de 13% 
faţă de anul precedent şi cu 
certitudine cu noile lansări 
de produse ne vom asigura 
superioritatea din punct de vedere 
comercial şi în anii următori. 
Corteva Agriscience furnizează 

seminţe şi produse de protecţia 
plantelor dar şi produse pentru 
agricultura digitală, cum este 
Granular Link - o soluţie care 
va fi foarte rapid asimilată de 
fermieri. Portofoliul de produse 
biologice pe care îl pregătim va fi 
greu de refuzat de fermieri. Avem 
cel mai mare hub de producţie, 
producem în România seminţe 
pe o suprafaţă de peste 18.000 
ha şi asigurăm cea mai înaltă 
calitate pentru genetica Pioneer 
iar departamentul de cercetare din 
Afumaţi, investiţiile şi calitatea 
cercetătorilor noştri sunt premisele 
care ne asigură succesul. 
Anul viitor lansăm foarte multe 
produse: 6 hibrizi de porumb, trei 
de floarea-soarelui iar pe partea 
de protecţie a culturilor 5 produse. 
În total vom aduce 14 produse 
noi în anul 2023”, a susţinut Jean 
Ionescu, Country Leader pentru 
România & Republica Moldova. A
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Muzeul Naţional al Agriculturii 
din Slobozia a fost gazda unei 
dezbateri pe tema sistemului 
naţional de irigaţii. Proiectul 
“Apa noastră cea de toate 
zilele - O conversaţie fluidă 

despre reabilitarea sistemului 
naţional de irigaţii”, iniţiat de 
Aversa DP Pumps, a avut în 

centru provocările cu care se 
confruntă fermierii şi şi-a propus 

identificarea unor soluţii din 
perspectiva actualelor politici 

publice din domeniul irigaţiilor.

«O conversaţie fluidă despre reabilitarea 
sistemului naţional de irigaţii»

Discuţiile s-au desfăşurat în prezenţa 
fermierilor şi ai reprezentanţilor 
autorităţilor centrale şi locale. 
Printre participanţi s-au aflat Costin 
Telehuz şi Iulian Bucur, Secretari de 
Stat, Ministerul Agriculturii, Ştefan 
Muşoiu, Preşedinte al Comisiei pentru 
Afaceri Europe a Camerei Deputaţilor, 
Constantin Marin, Prefect Judeţul 
Ialomiţa, Marian Pavel, Preşedintele 
Consiliului Judeţean Ialomiţa, dar şi 
reprezentanţi de la conducerea locală 
ANIF, DJA, APIA, AFIR şi Asociaţia 
Română a Apei. La dezbateri a 
participat şi Consulul Republicii Elene 
din România, ţara de origine a grupului 
DP Pumps şi iniţiatorul proiectului.
Dezbaterea a avut loc în contextul în 
care anul acesta atât România, cât 
şi întreaga Europă s-au confruntat 
cu cea mai gravă secetă din 
ultimele decenii. Această situaţie 
creşte periculos riscul unei noi crize 
economice pe fondul costurilor ridicate 
ale energiei şi al crizei alimentare 
cauzate de războiul din Ucraina. 
Această dinamică obligă autorităţile 
să caute soluţii concrete, în vreme ce 
fermierii cer grăbirea investiţiilor în 

acest sector profund afectat de secetă, 
cu accent pe lărgirea şi reabilitarea 
sistemului naţional de irigaţii.
„Ministerul Agriculturii este preocupat 
de găsirea de soluţii pentru fermieri şi 
reabilitarea sistemului de irigaţii. Anul 
acesta s-au irigat aproximativ 836.000 
de hectare, ceea ce înseamnă că 
lucrurile încep să se îmbunătăţească. 
Avem multe investiţii, este un proces 
de modernizare aflat în curs, însă 
mai avem mult de lucru, deoarece 
procesul este laborios. Spre exemplu, 
la un proiect, de la începutul demarării 
lucrărilor, durează 23 de luni doar 
partea administrativă, însă suntem 
optimişti cu privire la proiectele aflate 
în derulare sau cele care urmează să 
fie implementate”, a declarat Iulian 
Bucur, Secretar de Stat, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
„Sunt şi veşti bune legate de irigaţii, 
chiar dacă procesul birocratic este 
foarte lung. S-a lucrat intens pentru 
introducerea irigaţiilor în PNRR, dar 
avem şi un plan B, respectiv asigurarea 
investiţiilor din bugetul naţional. Dar, 
aşa cum spuneam, aşteptăm veşti 
bune de la Bruxelles. O altă veste bună 
este că în PNS avem de asemenea 

o alocare bugetară, nu foarte mare, 
dar consistentă, pentru sistemele 
de irigaţii locale”, a declarat Costin 
Telehuz, Secretar de Stat, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Dezbaterea a debutat cu o donaţie 
făcută de Aversa DP Pumps pentru 
Muzeul Naţional al Agriculturii din 
Slobozia, constând în două pompe cu 
valoare istorică marca Aversa S.A. 
Uzina Aversa reprezintă un punct 
de reper în industria românească de 
dinainte şi după 1989, având o istorie 
bogată şi spectaculoasă. Fondată 
acum 140 de ani, compania a proiectat 
şi fabricat pompe pentru mai multe 
sectoare industriale, iar astăzi îşi 
continuă activitatea datorită preluării 
a brandului şi activelor companiei 
către grupul grecesc DP Pumps.
“Istoria Aversa este astăzi prezentă 
în faţa dumneavoastră prin două 
produse, dintre cele mai importante din 
zona agricolă. Vorbim despre pompa 
cu carcasă tip NDS, foarte utilizată în 
zona irigaţiilor şi cu valoare istorică. 
Acest tip de pompe se numără printre 
primele proiecte dezvoltate de uzina 
Aversa, în anii ’60. Astăzi, acest produs 
se găseşte într-o formă îmbunătăţită 
în portofoliul Aversa DP Pumps, cu 
performanţe noi şi consum energetic 
redus. Cel de-al doilea produs pe care 
îl donăm astăzi Muzeului Naţional 
al Agriculturii este pompa tip MV, 
utilizată în irigaţii şi la Centrala 
Nucleară Energetică Cernavodă pentru 
răcire. Acest tip de pompă a fost 
îmbunătăţită cu palete reglabile, pentru 
a asigura un consum de energie cât 
mai mic, în funcţie de performanţele 
care se doresc”, a declarat Gheorghe 
Matei, director Aversa DP Pumps.



1-14 noiembrie 2022 131-14 noiembrie 202212 www.agrimedia.rowww.agrimedia.ro

România a fost solidară cu 
Ucraina, facilitând exportul 
de cereale prin intermediul 

coridoarelor verzi, acum a venit 
rândul Comisiei Europene să 
dea dovadă de acelaşi spirit 

de solidaritate faţă de fermierii 
României. Este apelul ferm al 

eurodeputatului Carmen Avram, 
făcut în Comisia pentru Agricultură 

din Parlamentul European, 
în data de 25 octombrie, în 

cadrul audierii privind impactul 
războiului din Ucraina asupra 

agriculturii europene.

Carmen Avram solicită Comisiei Europene sprijin pentru 
fermierii români afectaţi de importurile de cereale din Ucraina

fermierii noştri nu puteau să încheie 
nici măcar contracte pentru ridicarea 
cerealelor lor. Sau, dacă găseau 
variante, li se cereau preţuri logistice 
duble. Mai mult, pentru că pe piaţa 
europeană au intrat cereale mai ieftine, 
cerealele româneşti s-au vândut, 
când s-au putut vinde, la preţuri 
mult mai mici. Acest lucru va avea 
repercusiuni anul viitor, unele ferme ar 
putea da faliment şi, deci, am putea 
asista la o creştere suplimentară a 
preţurilor la hrană”, a atras atenţia 
europarlamentarul Carmen Avram.
Îngrijorările cu privire la impactul 
negativ la adresa sectorului agricol 
european au fost reiterate şi de 
reprezentantul DG AGRI, prezent 
la audiere, care a recunoscut că 

fermierii din România, Ungaria, 
Polonia şi Slovacia s-au confruntat cu 
o concurenţă neobişnuită din pricina 
exporturilor masive de cereale din 
Ucraina. Până în momentul de faţă, prin 
România, au fost exportate aproximativ 
60% din cerealele din Ucraina, iar 47% 
dintre acestea au rămas pe teritoriul 
Uniunii Europene, punând presiune 
pe preţul de vânzare al cerealelor 
europene. Şi sectorul european al 
cărnii de pasăre a fost puternic afectat 
de la începutul conflictului, Ucraina 
urmând să-şi dubleze exporturile, 
la 180 de mii de tone, iar fermele 
zootehnice sunt în mare dificultate, 
din cauza preţurilor mari la energie 
şi a lipsei de hrană. Unele dintre ele 
au început să-şi sacrifice animalele.

„În timp ce porturile din România erau 
blocate, peste vară, cu camioanele 
încărcate, care veneau din Ucraina, 

Săptămâna aceasta vorbim 
despre grapa cu discuri. 
De multe ori, poate din 

comoditate, unii îi spun disc. 

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!

rulmenţi în general capsulaţi, fără 
întreţinere, în care caz, grapa se mai 
numeşte scurtă. În general grapa cu 
discuri scurtă are discurile montate pe 
două rânduri (pe două bare paralele) 
şi, pentru echilibrare, jumătate din 
discuri sunt cu concavitatea spre 
stângă şi celelalte spre dreapta.
Mai mult, uneori auzim despre “disc 
cu talere independente”, sau chiar 
cu “taleri”. Disc sau taler este acelaşi 
lucru şi nu poate fi un “disc cu discuri”, 
ci grapă cu discuri independente.
Tot aşa, denumirea de discuri agricole 
nu spune nimic clar: dacă este vorba de 

utilaj, trebuie spus grapă cu discuri. 
Aceasta este o maşină agricolă şi 
nu trebuie repetat (agricole). Dacă 
vorbim de piese de schimb, putem 
avea discuri de brăzdar, discuri de 
semănare, discuri pentru grapa 
cu discuri, discuri de marcator 
etc. Pe aceeaşi temă, nu este 
corect să spui “vând terradiscuri”. 
Terradisc nu este un cuvânt în 
limba română, ci este o denumire 
comercială adoptată de unele 
firme pentru anumite grape cu 
discuri, deci se poate spune vând 
grape cu discuri model Terradisc.

cu Florin Neacşu

Corect se spune grapă cu discuri, 
pentru că se compune din mai 
multe discuri sub formă de calotă 
sferică, netede sau crenelate 
pentru eficienţă maximă în 
resturi vegetale, montate în 
baterii în X sau în V sau discuri 
independente, montate fiecare 
pe braţ propriu, sau două pe un 
singur braţ, cu lagăre proprii cu 
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Dragoş-Costin Telehuz, secretar 
de stat în cadrul MADR, 
a declarat că includerea 

componentei de irigaţii în 
propunerea de revizuire a 

Planului Naţional de Redresare 
şi Rezilienţă este un obiectiv 

urmărit atât de Ministerul 
Agriculturii cât şi de Ministerul 

Investiţiilor şi Proiectelor 
Europene, condus de Marcel 
Boloş, şi că feedback-ul venit 
dinspre Comisia Europeană 

este încurajator, însă pentru a 
putea fi într-adevăr acceptată de 

instituţia europeană investiţiile 
trebuie să urmărească 

anumite obiective, cum ar fi 
utilizarea energiei provenită 

din surse regenerabile.

de generarea de energie verde cu 
panouri fotovoltaice plutitoare, 
care vor fi amplasate pe cursurile 
de aducţiune, pe suprafaţa apei. 
Pare futuristă ideea dar nu este 
nouă, este o premieră pentru 
România. Trebuie să ţinem seama 
că sistemul naţional de irigaţii a 
fost deservit la un moment dat de 
o reţea electrică folosită pentru 
pomparea apei, reţea care în 
mare parte este încă funcţională 
şi la locul ei. Această reţea a 
fost văzută ca o oportunitate de 
a produce şi transporta energie 
astfel încât a fost studiată în 
detaliu ideea de a produce 
energie fotovoltaică pe canalele 
de irigaţii. Bineînţeles că mare 
parte din problematica energiei va 
fi rezolvată pompând mai puţină 
apă ca urmare a impermeabilizării 
sistemului de canale. În continuare 
sistemul naţional de irigaţii se 
bazează pe transport gravitaţional 
şi ne vom baza pe canalele de 
aducţiune care au fost proiectate 
cu mulţi ani în urmă şi care încă 
răspund cerinţelor şi sunt eficiente 
energetic. Prin impermeabilizarea 
canalelor de irigaţii creştem 
viteza de deplasare a apei şi 
reducem pierderile astfel încât 
cantitatea de apă pompată va 
scădea. Datorită acestui lucru 
estimăm că vom avea un consum 
de energie mai mic cu 25 - 30 %, 
ceea ce reprezintă foarte mult. Cu 
siguranţă că se va găsi o soluţie 
tehnică să amplasăm surse de 
energie regenerabilă pe sistemul 
de irigaţii. Problema mare a fost 
să explicăm Comisiei Europene 
că este important să avem 

componenta de irigaţii inclusă  în 
PNRR şi că, de fapt, investiţia este 
conformă cu obiectivele planurilor 
strategice ale tuturor ţărilor. 
Aici nu vorbim de securitatea 
alimentară a României, ci vorbim 
despre România ca exportator de 
securitate alimentară; noi suntem 
o ţară net exportatoare de materii 
prime agricole  iar statutul nostru 
ca mare producător cerealier 
va fi susţinut mult şi de faptul 
că o parte din suprafaţă o vom 
iriga. Asta este un lucru care 
ne dă constanţă în producţie.
În România aspectele care pun 
în pericol securitatea alimentară 
sunt legate de procesare, de 
lanţurile logistice şi de costuri. 
Criza alimentară se instalează prin 
scumpire dar asta nu înseamnă 
că România va avea probleme 
sau dacă va avea nu vor fi în 
niciun caz mai mari decât ale 
altor state; sunt şanse mari să 
fie mai mici pentru că România 
îşi poate asigura necesarul de 
hrană în aproape orice condiţii.”
Odată cu depunerea PNS-ului şi 
transmiterea răspunsurilor la toate 
observaţiile formulate de Comisia 
Europeană, Ministerul Agriculturii 
va trebui să se ocupe şi de alte 
proiecte care au trecut în planul 
doi din cauza depăşirii termenului 
avut şi a problemelor întâmpinate 
la întocmirea unui PNS cuprinzător. 
Potrivit secretarului de stat, 
se lucrează şi la un produs 
de management al riscului, 
definit generic Fond Mutual, 
care să rezolve problemele 
legate de riscurile catastrofice, 
în primul rând seceta.

Irigaţiile şi includerea lor în 
propunerea de revizuire a PNRR 

Propunerile venite din partea 
autorităţilor şi lansate în spaţiul 
public vorbesc despre instalarea 
de panouri fotovoltaice flotante 
pe canalele de irigaţii.
„Vorbim destul de timid pe 
acest subiect pentru că este în 
desfăşurare şi discuţiile cu Comisia 
Europeană sunt încă la început. 
Este adevărat că feedback-ul 
iniţial dinspre CE este încurajator 
şi credem că vom avea veşti bune 
din această direcţie. Încă nu 
dăm detalii, dar aşa cum se ştie 
trebuie să îndeplinim nişte condiţii; 
una dintre ele este digitalizarea, 
care este uşor de realizat prin 
automatizări pe sistemul naţional 
de irigaţii gestionat de ANIF. A 
doua cerinţă, mai greu de realizat, 
este economia de energie şi 
componenta de energie verde. 
S-a pornit de la un concept legat A
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Fundaţia CLAAS a acordat 
premiile sale anuale, în valoare 

totală de aproximativ 50.000 de 
euro, studenţilor de la facultăţile 

de agricultură şi inginerie, în 
semn de recunoaştere a tezelor 
lor finale remarcabile. Cathrina 
Claas-Mühlhäuser, preşedinta 

Consiliului de Administraţie 
din 2021, a fost încântată să 
întâmpine un alt lot de tineri 

profesionişti din şapte ţări 
europene şi din Africa. „Tinerii 

talentaţi din domeniile agriculturii 
şi ingineriei sunt esenţiali pentru 

a depăşi provocările cu care 
ne confruntăm în prezent şi 
cu care vom continua să ne 

confruntăm în viitor", a declarat 
Claas-Mühlhäuser. Fundaţia 

CLAAS a fost înfiinţată în 1999 
şi de atunci acordă anual 

bursele Helmut Claas, premii 
bonus şi premii internaţionale.

Marea Britanie, Richard Geary, a 
obţinut premiul al treilea. Teza sa, 
intitulată „Maize Belongs to the Farmer, 
Not the Field” („Porumbul aparţine 
agricultorului, nu câmpului), cercetează 
optimizarea tehnologiei de recoltare 
şi i-a adus o bursă de 4.800 euro.
Premiul IV: Lasse Clausen a 
analizat utilizarea unei combine 
CLAAS pe teren. Absolventul de 
la Universitatea de Ştiinţe Aplicate 
din Neubrandenburg a primit un 
premiu în valoare de 3.600 euro.

Premii bonus
Patru premii bonus, fiecare în valoare 
de 1.500 euro, au fost acordate în plus 
faţă de bursele anuale. Un student al 
Universităţii Harper Adams din Anglia, 
John David Kendal Morgan, a obţinut 
premiul la categoria „Soluţii tehnice 
pentru îmbunătăţirea bunăstării 
animalelor”. Teza sa a explorat 
dezvoltarea unui sistem de imagistică 
cu costuri reduse pentru a analiza 
comportamentul păsărilor de curte în 
mici coteţe din Kenya. James Patrick 
Nicol Shaw, de asemenea absolvent 
al Universităţii Harper Adams, a 
obţinut un premiu în cadrul categoriei 
„Îmbunătăţirea gestionării nutrienţilor 
pentru producţia de alimente”. Teza sa 
a investigat durabilitatea mecanică a 
tabletelor de digestat. Aflat pe primul 
loc la categoria „Angajament tehnic”, 
Nathanael Ebertshäuser a folosit testele 
de teren pentru a determina şi compara 
rezistenţele la rulare a trei tractoare. 

El este absolvent al Universităţii din 
Hohenheim. Jessica Emminghaus - tot 
din cadrul Universităţii din Hohenheim 
- a obţinut un premiu la categoria 
„Inovaţie” cu teza sa despre domeniul 
electrificării în tehnologia agricolă.

Premiul AgTex Doctoral 
Thesis (Premiul de doctorat 
în inginerie agricolă)
Malte von Bloh a primit premiul 
inaugural de doctorat din acest an în 
domeniul ingineriei agricole, care este 
include o sumă de 5.000 euro. Von 
Bloh cercetează monitorizarea digitală 
a plantelor în cadrul proiectului său 
de doctorat la Universitatea Tehnică 
din München. Dr. Hermann Garbers, 
vicepreşedinte al Consiliului de 
administraţie, este patronul premiului.

Premii pentru studenţi 
internaţionali
Premiile pentru studenţi internaţionali, 
în valoare de 2.000 euro fiecare, au 
fost acordate lui Henk Nap de la 
Universitatea Wageningen (Ţările de 
Jos), Cristian Ciocirlie de la Universitatea 
de Ştiinţele Vieţii „Regele Mihai I” 
Timişoara (România), Benjamín 
Zvara de la Universitatea Slovacă de 
Agricultură din Nitra (Slovacia), János 
Péter Jakus de la Universitatea BME 
din Budapesta (Ungaria) şi Maciej 
Kubicki de la Universitatea de Ştiinţele 
Vieţii din Poznan (Polonia). Bursa 
Weihenstephan-Triesdorf a fost acordată 
lui Ibrahima Traore din Guineea.

Cathrina Claas-Mühlhäuser prin Fundaţia 
CLAAS, premiază talentele în devenire

Premiile individuale au 
fost acordate după 
cum urmează:
Burse
Premiul I: Patricia Ulbricht a primit 
premiul cel mare pentru lucrarea 
de licenţă pe tema agriculturii 
regenerative, pe care a scris-o la 
Universitatea din Leipzig. Ea se 
poate aştepta la un sprijin financiar 
în valoare totală de 7.200 euro.
Premiul II: Paul Speitelsbach de 
la Universitatea din Hohenheim a 
lucrat la proiectarea unui sistem de 
tracţiune pe bază de dinţi pentru 
roboţi uşori utilizaţi pe teren. Teza sa 
a ocupat locul al doilea şi a primit un 
premiu în valoare de 6.000 euro.
Premiul III: Un student de la 
Universitatea Harper Adams din 
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Agreena, cea mai importantă 
companie de certificare a 
carbonului din sol, anunţă 

intensificarea operaţiunilor 
în România, a şasea ţară 

din Uniunea Europeană cu 
cea mai mare suprafaţă 
agricolă. Compania oferă 
fermierilor accesul la un 

program solid de certificare 
a carbonului din sol, 

bazat pe cele mai recente 
cercetări şi standarde 
din domeniul ştiinţific.

Fermierii români pot obţine finanţare în 
tranziţia către agricultura regenerativă

Agreena a intrat iniţial pe piaţa 
românească în 2019, sub numele 
de Commoditrader, chiar înainte 
de a dezvolta primul program 
de certificare a carbonului din 
sol din Europa, acreditat la nivel 
internaţional. Astăzi, colaborează 
cu peste 100 de profesionişti 
orientaţi către practicile durabile 
ale fermierilor, având biroul 
principal în Copenhaga şi membri 
ai echipei operaţionale în întreaga 
Europă. În prezent, Agreena 
vizează intensificarea activităţii 
în România, unde administrează 
10% din totalul hectarelor 
gestionate la nivel european şi 
îşi propune să sprijine fermierii 
români în tranziţia verde.
AgreenaCarbon este primul 
program de certificare a 
carbonului din sol din Europa, care 
primeşte o atenţie internaţională 
semnificativă, deoarece 
fermierii pot elimina carbonul 
din atmosferă şi îl pot stoca în 
solurile lor. Măsurând cantitatea 
de carbon din sol stocată într-
un an de recoltă, Agreena oferă 

fermierilor certificate care pot fi 
ulterior vândute pe piaţa voluntară 
de carbon, fiecare dintre acestea 
fiind echivalent cu o tonă de CO2.
„Am remarcat un trend ascendent 
în România privind tranziţia 
fermierilor de la agricultura 
convenţională la cea conservativă, 
reducând intervenţiile de la 
nivelul solului. Fermierii români 
care îşi doresc să creeze un 
context climatic favorabil pentru 
generaţiile viitoare pot obţine şi 
beneficii financiare din această 
activitate prin obţinerea de 
culturi mai bune şi vânzarea 
certificatelor de carbon”, explică 
Simon Haldrup, CEO şi cofondator 
al companiei de certificare a 
carbonului din sol, Agreena.
Spre deosebire de alte programe, 
Agreena deţine certificatele 
de CO2, comercializabile şi 
verificate de terţi, care aparţin 
direct fermierului. Acesta poate 
alege să le pastreze, să le vândă 
unor organizaţii instituţionale 
sau private, să le asocieze cu 
culturile sale sau să colaboreze 
cu Agreena pentru a obţine cea 
mai bună ofertă. Numărul de 
certificate pe care un fermier 
le poate obţine se bazează pe 
adoptarea unor practici agricole 
regenerative, care reduc gazele 
cu efect de sera (GES) si elimina 
CO2 din atmosfera, stocandu-l 
in sol. Fermierii care participă 
în programul AgreenaCarbon 
primesc până la trei certificate 
pe hectar, în funcţie de practicile 
adoptate, cum ar fi însămânţarea 
culturilor de acoperire sau 
cultivarea fără semănat. În 

funcţie de condiţiile actuale de 
piaţă, valoarea certificatelor se 
vinde cu 25-50 de euro fiecare.
McKinsey & Company estimează 
că piaţa creditelor de carbon 
ar putea ajunge la o valoare 
mai mare de 50 de miliarde 
de dolari în 2030. Certificatele 
de eliminare a carbonului 
sunt cele mai solicitate, iar 
soluţiile inovatoare, precum 
sechestrarea carbonului din sol, 
vor reprezenta estimativ 65-85% 
din totalul ofertei de credite.
Potrivit FAO, reabilitarea solurilor 
agricole degradate poate elimina 
51 de gigatone de dioxid de 
carbon din atmosferă, influenţând 
majorarea producţiei globale de 
alimente cu 17,6 megatone pe an.
Adaptându-se tehnicilor reduse 
de lucrare a solului cu ajutorul 
agriculturii conservative, fermierii 
români pot obţine venituri 
suplimentare pentru a susţine 
sustenabilitatea economică a 
întreprinderii agricole. Agreena 
creează certificate de CO2, 
comercializabile şi verificate 
de terţi, care aparţin direct 
fermierului. Acesta poate alege 
să le păstreze, să le vândă 
unor organizaţii instituţionale 
sau private, să le asocieze cu 
culturile sale sau să colaboreze 
cu Agreena pentru a obţine 
cea mai avantajoasă ofertă.
„Încă de la început ne-am 
angajat creşterii profitabilităţii 
fermierilor. Este important ca, pe 
măsură ce statele se îndreaptă 
către tranziţia către practici 
mai durabile, fermierii noştri să 
aibă controlul asupra practicilor 
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lor şi, de asemenea, să poată 
culege beneficiile pentru întreaga 
societate”, explică Simon Haldrup, 
CEO şi co-fondator al Agreena.
Compania daneză încheie 
la finalul lui 2022 al doilea 
an de stocare a carbonului, 
cu o prezenţă în 14 ţări şi 
peste 571.000 de hectare în 
administraţie. Ca urmare a 
angajamentului său de a accelera 
tranziţia către zero emisii nete 
de GES, Agreena şi-a consolidat 
poziţia la nivel global.

Agreena extinde agricultura 
regenerativă prin finanţare şi 
tehnologie. Fondatorii Simon 
Haldrup, Ida Boesen şi Julie Koch 
Fahler au dezvoltat în 2021 unul 
dintre primele programe de plată a 
carbonului din sol acreditat la nivel 
internaţional, AgreenaCarbon, unul 
dintre primele din lume. Platforma 
AgTech cuantifică valorile de 
referinţă ale emisiilor de gaze cu 
efect de seră ale fermierilor, aliniate 
la cele mai recente orientări ale 
IPCC ale Organizaţiei Naţiunilor 

Unite, şi monitorizează şi raportează 
reducerile de GES şi emisiile de 
carbon. Apoi, compania emite 
certificate de carbon verificate 
de terţi pentru fermieri, care pot 
fi vândute pe piaţa voluntară a 
carbonului. De la lansare, Agreena 
şi-a extins oferta către fermieri din 
14 ţări din Europa şi a achiziţionat 
recent compania de teledetecţie în 
domeniul agriculturii regenerative 
Hummingbird Technologies, lider 
mondial. Mai multe informaţii 
pe site-ul agreena.com. 

Atelierul de co-inovare 
„Co-Innovation Workshop” 

desfăşurat în perioada 17-18 
octombrie a.c., la Murighiol, 

Tulcea, unde Clusterul Bio 
Danubius a fost gazda 

evenimentului internaţional, în 
cadrul proiectului Agroecology 
–TRANSECT, proiect european 

de cercetare, are ca 
obiectiv general contribuţia 

la afirmarea plenara a 
potenţialului agroecologiei 

pentru agricultura europeană 
prin consolidarea bazei de 
cunoştinţe pentru fermieri, 

consilieri şi sprijinirea 
factorilor de decizie prin 

dezvoltarea unor dovezi solide 
ale efectelor pozitive ale  

agroecologiei în atenuarea 
schimbărilor climatice. 

de date calitative/cantitative 
despre agroecologie, strategii ce 
contribuie la o bază transparentă 
de cunoştinţe pentru elaborarea 
şi punerea în aplicare a unor 
mecanisme europene de susţinere.

„Chiar dacă situaţia geo-politica 
tensionată din lume pune sub 
semnul întrebării agroecologia 
şi contribuţia noilor practici mai 
puţin invazive faţă de mediu sau 
sănătate, schimbările climatice 
sunt ireversibile şi nu stau pe loc 
dacă nu acţionăm sau întârziem 
să acţionăm. Nu este suficient să 
evitam distrugerea prin război, 
ci să fim în armonie cu planeta 
pentru a evita răzbunarea naturii 
împotriva oamenilor. Prin centrul 
nostru de inovare încercam 
să ne situăm în avangarda 
acestei schimbări inevitabile şi 
ne vom strădui să aplicăm noi 
standarde agroecologice pe baza 
standardului naţional la care am 
lucrat în ultimii ani. Recomandare 
noastră e să nu neglijăm sau 
să încercăm să abatem această 

agendă pe motiv că nu suntem 
pregătiţi pentru aşa ceva sau că 
nu-i momentul”, a declarat Costin 
Lianu, preşedinte Inter-Bio şi 
prorector Universitatea Spriu Haret, 
coordonator proiect Agroecology-
Transect din partea partenerului 
român, Universitatea Spiru Haret.
La eveniment au participat alături 
de experţii romani, experţi din 
centre de inovare agroecologice 
din Belgia, Bulgaria, Elveţia, Franţa, 
Olanda, Slovenia şi Ungaria care 
s-au aflat în România putând 
constata practicile agroecologie 
ale fermierilor români din 
apropierea Dunării, inclusiv Delta 
Dunării, pentru a le compara cu 
ale celor din alte ţări dar şi pentru 
a colecta date de fundamentare a 
unor noi indicatori agroecologici 
specifici zonelor umede.
Proiectul este intitulat Agroecology 
– TRANSEC, Trans-disciplinary 
approaches for systemic economic, 
ecological and climate change 
transitions fiind relevant în cadrul 
HORIZON EUROPE, schimbări 
climatice -CL6-2021-CLIMATE.

Centrul de Inovare „Bio Danubius”, în 
centrul schimbării practicilor fermierilor

Proiectul susţine impactul 
agroecologiei asupra biodiversităţii 
şi potenţialul de îmbunătăţire 
a rezilienţei socio-economice a 
fermelor, prin combinaţii optime 
de practici şi urmăreşte obţinerea 
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Compania internaţională 
de cercetare şi dezvoltare 

agricolă, Corteva Agriscience, 
a anunţat câştigătorii 

concursului de proiecte de 
agricultură pentru femei 

din cadrul programului 
de granturi educaţionale 

TalentA-2022. Corteva 
Agriscience a oferit trei 

granturi în valoare totală de 
15 000$ pentru a sprijini 

dezvoltarea afacerilor fermelor 
administrate de românce.

Locul I – 6.000 $
Diana Georgescu din Brăteşti, 
comuna Albeştii de Argeş, 
Judeţul Argeş, a depus proiectul 
Livada de poveste. 
Împreună cu familia, aceasta deţine 
o livadă de pomi pe o suprafaţă 
de 8 hectare, unde produce anual 
peste 200 tone de fructe, prune, 
pere, mere, gutui, cireşe, vişine 
şi zmeură. Aceasta îşi doreşte să 
transforme ferma într-o fermă 
integrată prin înfiinţarea unei linii 
de producţie pentru suc pasteurizat, 
fresh-uri şi smoothie-uri din 
fructe în diverse combinaţii. 
De asemenea, pe lângă dezvoltarea 
fermei, Diana Gerogescu doreşte şi 
autorizarea unui punct gastronomic 
local pentru a produce fructe 
uscate şi chipsuri din fructe, dar şi 
gemuri, dulceţuri şi compoturi.
“Programul TalentA m-a învăţat 
să văd lucrurile puţin altfel, 
pentru că dacă tehnologia este 
aleasă şi implementată în mod 
corect reduce efectele negative 
pe care procesele tehnologice din 
agricultură le pot avea asupra 
mediului. Deci şi agricultura poate 
fi sustenabilă, profitabilă, dar şi 
benefică pentru comunitate”, a 
declarat ocupanta locului I. 

Locul II– 5.000 $
Corina Hodorogea prin proiectul 
Parteneriat Strategic între fermierii 

din Băleni, Dâmboviţa - crearea 
unui lanţ scurt de aprovizionare îşi 
doreşte îmbunătăţirea competitivităţii 
producătorilor din satul Băleni, 
Judeţul Dâmboviţa şi buna 
integrarea în lanţul agroalimentar 
prin intermediul creşterii calităţii 
produselor, prin creşterea valorii 
adăugate produselor şi prin 
buna promovare a produselor în 
piaţă locală în cadrul lanţurilor 
scurte de aprovizionare. 
Aceasta cultivă deja, pe o suprafaţă 
de trei hectare, o varietate de 
legume şi încearcă să limiteze 
pierderile prin procesarea proprie a 
legumelor, dar obiectivul principal 
al proiectului depus este acela 
de a ajuta si alţi produători din 
zona să limiteze pierderile.
“În ceea ce priveşte programul 
TalentA pot spune că m-au ajutat 
foarte mult cursurile de agricultură, 
pentru că eu la bază sunt economist 
şi aveam nevoie de informaţii în acest 
sector. Însă şi partea de business 
m-a ajutat foarte mult şi mi-a validat 
cumva proiectul şi misiunea pe 
care o am în implementarea lui. 
A fost foarte folositor tot programul şi 

Corteva Agriscience a acordat 15.000 $ pentru dezvoltarea 
afacerii femeilor fermiere în cadrul programului TalentA 2022

Aflat la cea de-a treia ediţie în 
România, TalenA este un program 
gratuit de dezvoltare a competenţelor 
profesionale în managementul 
afacerilor si agricultură dedicat 
femeilor inovatoare din mediul 
rural. Programul este coordonat de 
Corteva Agriscience în şapte ţări şi a 
oferit, de-a lungul timpului, mentorat 
pentru aproape 800 de participante.
Pentru ediţia din 2022, 40 de 
doamne s-au înscris în program 
pentru a construi proiecte şi a 
putea concura pentru granturi. 
Experţii Corteva Agriscience şi 
compania parteneră Starperforming 
au ales proiectele câştigătoare, 
proiecte ce se raportează 
la beneficiile aduse întregii 
comunităţi şi sunt în concordanţă 
cu obiectivele de sustenabilitate 
ale Corteva Agriscience.
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îl recomand cât mai multor persoane”, 
a precizat Corina Hodorogea.

Locul III – 4.000 $
Elena Larisa Naie-Stoicescu din 
comuna Buzoeşti, judeţul Argeş 
a depus proiectul Sunshine 
Berries prin care doreşte să 
valorifice spaţiul de care dispune 
şi să îşi dezvolte afacerea prin 
construirea unui nou solar. 
Aceasta deţine o mică plantaţie de 
căpşuni şi livrează fructe proaspete 
chiar şi în luna octombrie deoarece 
foloseşte un soi remontant. Elena 
Larisa a ales special căpşunile 
deoarece aceste fructe sunt tot 
mai căutate şi reprezintă un mare 
interes economic şi alimentar, 
mai ales datorită potenţialului de 
producţie şi calităţii fructelor, fiind 
printre singurele plante care ajung 
la maturitate în timpul anului şi care 
produc fructe încă din primul an.
“Vrem să ne dezvoltăm afacerea cu 

fructe proaspete şi livrarea acestora 
direct către consumatorul final prin 
livrarea la domiciliul clientului sau în 
puncte fixe stabilite de comun acord 
cu acesta. De asemenea, ne dorim 
să avem o mai mare continuitate în 
livrarea fructelor încă de primăvara 
devreme, până toamna târziu. 
TalentA a fost ceva ce nu ai 
ocazia mereu să întâlneşti şi pot 
spune că toate cursurile au fost 
semnificative şi de real ajutor”, a 
punctat câştigătoarea locului III.

Ca în fiecare an, Starperfomining, 
colaboratorul Corteva Agriscience 
în cadrul proiectului TalentA, 
a oferit premiul special. 
În acest an, 1.500$ au fost alocaţi 
proiectului Roadele Culturii, 
depus de doamna Loveva 
Blidariu din judeţul Argeş. 
Scopul principal al acestui proiect 
are o direcţie socială, prin care 
se doreşte asigurarea 

persoanelor vârstnice şi a copiilor 
din locuinţe protejate cu fructe 
din livada pe care participanta o 
deţine la poalele munţilor Făgăraş. 
“Cursurile din cadrul programului 
TalentA au fost esenţiale. 
Mai exact niciunul dintre cei implicati 
in proiectul meu nu are noţiuni în 
agricultură. Am ascultat cu atenţie 
fiecare curs şi am învăţat multe, iar 
cursul de pomicultură m-a ajutat să 
conturez ideea şi să stabilesc că în 
final vom cultiva o livadă de piersici. 
În paralel, pe lângă noţiunile 
de agricultură, am învăţat şi 
cum să negociez şi cum să îmi 
organizez timpul, iar financiar, 
cum trebuie să gandesc lucrurile, 
cursurile de management 
financiar fiind foarte extinse. 
Pot spune că am învăţat în cadrul 
curusurilor TalentA mai mult decât am 
învăţat în toată şcoala la matematică”, 
a afirmat doamna Loveva Blidariu. 

“A treia ediţie TalentA a fost una 
de succes şi ne-a impresionat 
determinarea doamnelor participante. 
Pentru Corteva Agriscience este 
confirmarea faptului că acest 
proiect aduce beneficii semnificative 
în rândul comunităţilor din 
care provin participantele, iar 
proiectele pe care le depun sunt 
de interes şi merită susţinute. 
Ne-a fost greu să departajăm 
proiectele câştigătoare şi vrem să 
le felicităm toate participantele 
pentru implicare, pentru modul 
în care au realizat proiectele şi 
sperăm ca acestea să fie puse 
în aplicare cât mai curând. 
Ne bucură să vedem şi reuşitele 
participantelor din anii trecuţi, lucru 
ce ne motivează şi mai mult în 
susţinerea femeilor din zona rurală, 
despre a cărei importanţă suntem 
tot mai conştienţi”, a declarat Maria 
Cîrjă, Marketing Manager Corteva 
Agriscience România & Moldova.
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Delegaţia Alianţei pentru 
Agricultură şi Cooperare 
a participat în perioada 

12-14 octombrie în 
Sibenik, Croaţia, la cea 

de-a zecea ediţie a 
Congresului Agricultorilor 

Europeni organizat de 
COPA-COGECA, cu tema: 
O agricultură europeană 

rezilienţă şi provocările 
mondiale, alături de alţi 

peste 350 de producători, 
reprezentanţi de 

cooperative şi organizaţiile 
acestora din Europa.

Delegaţia română a ridicat 
problemele cele mai stringente 
cu care se confruntă fermierii şi 
cooperativele din ţara noastră. AAC 
a susţinut public ca instrumentele 
pe care le are astăzi fermierul 
european sunt insuficiente pentru 
a rămâne sustenabil iar problemele 
provocate de criza actuala trebuie 
să îşi găsească răspuns şi susţinere 
europeană nu doar locală.
La categoria provocărilor din 
agricultură, fără menţionarea 
celor evidente, create de criza 
sanitară, de conflictul prelungit 
din Ucraina şi consecinţele sale 
multivalente pe care întreaga lume 
le resimte, Comisia Europeană 
merge mai departe, în acelaşi 
ritm, cu implementarea Pactului 
Verde iar strategia ”De la fermă la 
consumator”, aşa cum a fost lansată 
este o adevărată provocare, care 
însă devine impediment în noile 
contexte. Exemplul elocvent este cel 
al unui Regulament care se doreşte 
a fi instrument al acestei Strategii: 
Regulamentul privind utilizarea 

sustenabilă a pesticidelor. Fără a 
menţiona că reducerea sub forma 
unor procente nete nu are nicio 
justificare iar dacă forma actuală va 
fi aprobată, producţia României va 
suferi o scădere de 40%, conform 
estimărilor AAC. Preţurile inputurilor 
cresc şi există o reală problemă 
cu capacitatea de autosusţinere 
a fermierilor, dublată de o criză a 
fertilizanţilor. În România, foarte 
mulţi fermieri nu mai pot susţine 
costurile de producţie, iar aceasta 
este o problemă generală a 
fermierului European. Dublate de 
o interdicţie de a utiliza suficiente 
pesticide, cei care vor mai reuşi 
să producă vor produce cu costuri 
foarte mare, ceea ce va impacta 
preţul final şi jumătate de miliard 
de consumatori europeni. 
Este clar ca fermierii şi cooperativele 
au nevoie de mai multe instrumente 
pentru a-şi putea continua 
activitatea în aceste condiţii şi să 
nu se ajungă la o problemă socială. 
Pentru aceşti oameni, dacă se vor 
afla în imposibilitatea de a mai 
face agricultură, şansele să se 
reprofileze sau să îşi găsească alte 
locuri de muncă sunt mici. Se va 
ajunge la o problemă socială care 
ne va costa pe noi toţi mai mult. 
Pentru a avea acces mai facil la 
instrumente este necesar ca actele 
delegate ale regulamentului PAC 
să cuprindă flexibilizări pentru a 
permite asigurarea cofinanţării 
instrumentelor de managementul 
riscurilor adaptate la nevoile 
specifice ale fiecărui stat. Una dintre 
soluţii este ca autorităţile europene, 
să introducă în acelaşi pachet, 
alături de proiectul de regulament 
privind utilizarea durabilă a 

produselor de protecţie a plantelor, 
proiectul de directiva/regulament 
pentru utilizarea inovării şi a 
tehnicilor de ameliorare moderne.

Conflictul din Ucraina se prelungeşte, 
în ciuda tuturor eforturilor. Poporul 
ucrainean va trebui susţinut în tot 
acest timp şi chiar o bună perioadă 
după încheierea conflictului, 
fiindcă violenţa atacurilor este de 
neimaginat. Ajutorul va trebui să 
vină de la fiecare dintre noi, iar 
Uniunea Europeană trebuie să fie, 
în continuare, solidară. România şi 
celelalte state vecine au susţinut 
acest ajutor, uneori chiar prin 
sacrificarea unor interese proprii. 
Cerealele din Ucraina au preţuri 
mult mai mici şi au fost importate 
în cantităţi mari iar acest lucru nu 
este posibil să nu creeze dezechilibre 
ale preţurilor şi ale capacităţilor 
logistice, dar NU putem fi de acord 
cu importul de floarea soarelui, 
porumb tratate cu substanţe 
interzise în U.E. sau cu rapiţă 
modificată genetică care ajunge 
pe teritoriul european, din moment 
ce producătorilor noştri li se aplică 
reguli mult mai stricte. Îngrijorările 
delegaţiei române au fost confirmate 
şi în concluziile preşedinţilor Copa 
şi Cogeca care atras atenţia asupra 
situaţiei noi, cu provocări inedite şi 
extrem de complicată în care se află 
sectorul agro-alimentar european.
Cea de-a 11-a ediţie a Congresului 
Fermierilor Europeni, va avea 
loc în anul 2024, în România, 
în Bucureşti iar acesta va fi un 
nou prilej prin care vom putea 
arăta colegilor europeni care sunt 
provocările majore ale fermierilor 
şi cooperativelor noastre.

Alianţa pentru Agricultură şi Cooperare 
prezentă la Congresul European al Fermierilor 
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Companiile partenere 
la evenimentul ”Zilele 
Mărului” organizat la ICDP 
Mărăcineni şi-au prezentat 
programele de protecţie, 
produsele noi precum 
şi sfaturi concrete de 
nutriţie corectă, astfel 
încât producătorii să 
obţină fructe care să 
poată trece testele de 
reziduuri şi care să aibă 
şi calitatea comercială 
cerută de retaileri. 

Programul tehnologic al BASF a 
fost prezentat de Victor Horban, 
care a insistat pe trei produse 
cheie din portofoliul companiei: 
Scala, Regalis Plus şi Dagonis. 
Scala (400 g/l pirimetanil) este cel 
mai nou fungicid pentru combaterea 
putregaiului cenuşiu, omologat 
pentru o gamă largă de culturi: pomi 
fructiferi (măr, păr, gutui), viţă de vie, 
căpşun, arbuşti fructiferi, legume etc. 
Are eficacitate foarte ridicată, dată 
de modul complex de acţiune: 
de contact, translaminar şi sub 
formă de vapori. Produsul inhibă 
diferitele stadii de dezvoltare ale 
agentului patogen: germinarea 
sporilor, creşterea tubului germinativ 
şi dezvoltarea miceliului, având 
performanţă superioară pe o 
scară mai largă de temperaturi. 

Dagonis (75 g/l fluxapiroxad, 50 
g/l difenoconzol) este un fungicid 
polivalent, uşor de folosit şi care 
se poate aplica la peste 20 de 
culturi: pomi fructiferi (măr, păr) 
şi legume. La măr este omologat 
pentru rapăn şi făinare, cu un 
maxim de 3 tratamente /sezon. 
Regalis Plus este regulatorul de 
creştere care ajută şi la controlul 
focului bacterian, precum şi în situaţii 
de stres ale plantelor. Pentru focul 
bacterian la măr se fac 2 tratamente 
pe sezon, doză de 1,25 kg/ha fiecare 
(2 x 1,25 kg/ha), primul tratament 
pe perioada de înflorire: BBCH 
60-69, iar al doilea la începutul 
formării fructelor: BBCH 71-75. Ca 
regulator, 1 tratament/sezon cu o 
doză de 2,5 kg/ha) sau 2 tratamente/
sezon cu o doză de 1,5 kg/ha. 

Compania Corteva Agriscience a 
venit în faţa pomicultorilor cu trei 
dintre cele mai cunoscute produse 
ale sale pentru controlul patogenilor 
din livezi: Delegate, Fontelis şi Laser. 
George Andron, director vânzări 
Culturi speciale, a subliniat lipsa 
de reziduuri la folosirea lor în 
tehnologiile de protecţie, respectând 
recomandările etichetei. 
Delegate (spinetoram 250 g/
kg) este un insecticid selectiv 
destinat controlului larvelor de 
lepidoptere (omizi), a minatoarelor, 
tripşilor şi puricilor meliferi care 
stopează procesele de hrănire 
şi distruge insectele ţintă. 
Fontelis este un fungicid sistemic 
(pentiopirad 200 g/l) pentru 
combaterea bolilor foliare la măr, 
cu eficienţă ridicată în controlul 

Protecţia şi nutriţia livezilor de mere, 
recomandări de actualitate de la marile companii
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ciupercilor din grupul Ascomycete 
şi Basidiomycete. Are capacitate 
foarte bună de blocare a transmiterii 
bolilor, penetrare translaminară şi 
mobilitate acropetală, rezistenţă la 
spălare. Se recomandă amestecul 
cu alte fungicide autorizate 
pentru controlul bolilor întâlnite 
în plantaţiile de măr în situaţii de 
presiune de infecţie ridicată sau 
dacă aplicarea este întârziată 
din cauza condiţiilor climatice 
nefavorabile. Amestecul cu alte 
fungicide autorizate din alte grupe 
chimice reduce potenţialul apariţiei 
rezistenţei şi măreşte potenţialul 
de combatere în situaţii dificile. 
Laser 240 SC este un produs biologic 
(produs de fermentaţie al unei 
bacterii din sol: Saccharopolyspora 
Spinosae), dar cu eficacitatea 
insecticidului sintetizat chimic 
(similară piretroizilor şi superioară 
organofosforicelor). La măr are 
omologare pentru viermele merelor şi 
minierul maromorat. Prezintă un efect 
rezidual de peste 3 săptămâni, în 
funcţie de condiţiile climatice. Nu este 
spălat de ploaie la două ore de la 
aplicare. Reprezentantul companiei a 
precizat şi faptul că preţul produselor 
CortevaAgriscience nu se va 
modifica până la finalul acestui an.

Iulian Zafiu, director vânzări 
Syngenta, dintre cele aproximativ 
12 produse omologate pentru măr 
(Chorus, Coprantrol, Score, Thiovit, 
Topas, Affirm, Voliam Trago, Vertimec 
etc), a vorbit în special despre 
Afinto şi noul produs Isabion. 
Afinto este un insecticid sistemic 
translaminar, adică pătrunde în 
plante prin frunze şi lăstari şi circulă 
acropetal. Poate fi absorbit şi din 
sol de către sistemul radicular şi 
translocat în organele superioare ale 
plantei. Asupra afidelor acţionează 
prin contact şi ingestie, determinând 
inhibarea hrănirii şi moartea prin 

inaniţie. Afinto acţionează atât 
asupra afidelor imature, cât şi 
a celor adulte. Eficacitatea nu 
este influenţată de temperaturile 
ridicate din momentul aplicării 
şi de intensitatea luminoasă. 
Isabion este un biostimulator 
care conţine 10,3% g/gN organic 
şi 62,5% g/total aminoacizi. La 
pomii fructiferi (măr, păr, piersic 
şi cireş) îmbunătăţeşte fertilitatea 
florilor, legarea fructelor şi reduce 
căderea acestora; în fructele 
partenocarpice îmbunătăţeşte 
acţiunea acidului giberelic şi reduce 
posibilitatea apariţiei efectelor 
negative (deformarea fructelor), 
creşte dimensiunea fructelor, 
gradul de timpurietate, culoarea. 
Cele mai bune momente pentru 
aplicarea produsului Isabion 
sunt înainte sau în timpul fazelor 
fiziologice esenţiale (ex. înflorit) şi 
în condiţii de mediu suboptime. 

SumiAgro are pentru cultura 
mărului o gamă largă de 
produse, inclusiv fetilizanţi. 
Daniel Păun, director vânzări, a 
subliniat şi prezenţa produselor care 
pot fi folosite şi sistemul ecologic. 
Pentru protecţia mărului în sezonul 
rece sunt recomandate Mospilan 
Oil şi noul produs Yagos (un 
insectoacaricid derivat din ulei foarte 
rafinat, formulat cu surfactanţi 
pentru o mai mare eficacitate, 
omologat şi pentru culturi organice). 
Primăvara păduchii pot fi combătuţi 
cu Mospilan 20SG, iar acarienii 
cu Kanemite sau Nissorun. 
Dintre fungicide, o eficienţă 
foarte bună împotriva făinării o 
are Cyflamidul, iar a rapănului- 
Curenox50. Unul dintre adjuvanţii 
care se poate aplica în toată 
perioada de vegetaţie este Improve 
5 in 1, numit astfel datorită celor 
5 efecte cumulate (efect acidfiant, 
are încorporat un indicator de pH 

care îşi modifică culoarea dacă 
apa nu ceea ce trebuie, umectanţi, 
surfactanţi agenţi penetranţi). 
Fertilizanţii care se pot folosi în 
livezi sunt Elite şi FertigofolUltra. 
Kaishi, Kinactive fruit şi Shigeki 
sunt biostimulatori omologaţi 
şi pentru culturi ecologice. 
Cristina Stancan a prezentat 
fermierilor pachetele de Asigurări 
pentru vii şi livezi care se pot 
face prin intermediul companiei 
SumiAgro, precum şi reducerile de 
care pot beneficia la diverse poliţe. 

Liviu Gruia, reprezentantul uneia 
dintre cele mai mari companii 
specializate în nutriţia plantelor- 
Yara, a vorbit în detaliu despre 
ceea ce înseamnă nutriţia pomilor, 
accesabilitatea fiecărui element 
nutritiv în funcţie de sol şi climă, 
cum se poate potenţa absorbţia 
unor elemente şi cum sunt ele 
folosite de către organele pomilor, 
precum şi anumite momente 
cheie ale tratamentelor. 
El a insistat şi pe utilizarea calciului 
în livezi, când şi cum poate fi el 
folosit cel mai eficient de către 
ramuri şi fructe, şi a subliniat că 
atunci când se fac tratamente, mai 
ales cu fertilizanţi, pomicultorul 
trebuie să se gândească la ceea ce 
se numeşte ”reîntoarcerea investiţiei”, 
prin recolta de fructe obţinută.

Compania românească Marcoser, 
cunoscută până acum mai mult 
legumicultorilor, şi-a extins aria 
de cercetare şi comercializare 
şi în sectorul pomicol. 
Marius Petrache a făcut o amplă 
prezentare a largi game de fertilizanţi, 
în diverse combinaţii de macro şi 
microelemente special pentru fructe. 
Şi aşa cum a punctat şi Liviu Gruia, 
”nu doar gravitaţia este de vină”, 
atunci când fructele cad din pom, 
de aceea trebuie îngrijite corect! Ro
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Cele mai premiate mere la concursul 
naţional au fost din bazinul Voineşti 

Pe 19 şi 20 octombrie 
Institutul Pomicol de 

la Piteşti-Mărăcineni a 
organizat un concurs 

naţional de mere, ultimul 
fiind ţinut în 2018. Au 
primit din ţară, de la 

producători privaţi, 
staţiuni şi de la USAMV 

Bucureşti peste 150 
probe. ICDP Mărăcineni 

a intrat de asemenea 
în concurs cu câteva 
soiuri. Comisia a fost 

alcătuită din 8 specialişti 
din cadrul institutului. 

alegerile consumatorilor.
Ca bazine, cele mai multe probe 
de fructe au venit din judeţul 
Argeş (56), Dâmboviţa (50), Mureş 
(16), Moldova (6), Bistriţa (8), 
Staţiunea didactică Istriţa (10). 
Printre producătorii privaţi care 
au trimis probe, am remarcat 
prezenţa  celor de la Iţeşti 
Bacău, SC Parmen SRL, Crăiţa 
Merelor, Helianthus Prod Reghin, 
Cooperativa Agricola Frutis 
Voineşti, Eurotrend Bacău, SC Dar 
de Voineşti , Ferma Ghinda Bistriţa 
şi alţi câţiva producători mai mici: 
Vasile Dumitrescu Ana-Maria, 
Oprică Romeo, Leonte Mihai din 
Voineşti, Săndulescu Mircea, 
Dumitrache Ion din Argeş etc.

Câştigător la puncte: 
Golden Delicios, pe piaţă 
de peste 100 ani.
Parfumatul soi de culoare 
galbenă Golden Delicios a primit 
2 locuri I, fructele provenind 
din două livezi din bazinul 
Voineşti-Dâmboviţa: Cooperativa 

Agricolă Frutis şi Ştefan Total 
Agro şi un loc II pentru clona 
B, ferma Eurotrend Bacău. 
USAMV Bucureşti a obţinut cel 
de-al treile loc I, cu o selecţie 
cu numele de cod R6P27-
31(5); soiurile Generos şi Nured 
Ionathan ale producătorului 
Vasile Dumitrescu Ana-
Maria, Voineşti - locul II. 
Pe locul III au fost soiuri mai 
noi: SC Dar de Voineşti cu soiul 
Red Ionaprince, ferma Ghinda 
Bistriţa cu Evelina şi Ionaprince, 
şi pomicultorul Oprică Romeo 
din Voineşti pentru soiul Mutsu. 
Dintre cele 22 de menţiuni, 4 au 
fost acordate tot pentru Golden 
sau derivate, celor de la Heliathus 
Mureş, Crăiţa Merelor, SCDP 
Băneasa şi lui Săndulescu Mircea. 
Soiurile premiate au primit peste 
60 de puncte din cele 72 care se 
acordă în cadrul unei degustări 
după criteriile stabilite de către 
specialiştii de la ICDP Mărăcineni, 
a spus ing. Nicolea Branişte, unul 
dintre evaluatorii din comisie.

Merele intrate în competiţie 
s-au remarcat nu doar prin 
dimensiuni (cele mai multe dintre 
ele depăşeau 200g/fruct), ci 
şi prin culoare, galben şi roşu 
sau combinaţii ale acestora 
fiind cele mai numeroase. 
De altfel, vara acesta a fost foarte 
benefică fructelor colorate, a 
punctat şi Mihai Coman, directorul 
general ICDP Mărăcineni. Au 
fost şi câteva soiuri de culoare 
verde sau galben-verzui.
Ca număr de probe, soiul Golden 
Delicios şi clonele sale au 
dominat (19), fiind încă şi printre 
preferinţele consumatorilor. 
Jonathanul a intrat cu 8 probe, 
Idared, Florina, Ionagold cu câte 
7, Mutsu cu 5 probe, Eveline cu  3 
probe, Generos cu 5 probe etc. 
Au fost mere şi din aşa 
numitele ”soiuri de club”, care 
sunt mai puţin cultivate la noi 
din cauza costurilor relativ 
mari pentru redevenţe, dar 
cu tendinţă de creştere în Ro
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După pătrunderea 
recentă a musculiţei 

Drosophila Suzuki 
care provoacă pagube 

serioase fructelor cu 
pulpă moale (zmeură, 

căpşune etc), acum 
fermierii din Italia sunt 

în alertă din cauza 
identificării în livezile lor 

a unui nou dăunător 
de origine asiatică. 
Este vorba despre 

Bactrocera dorsalis 
sau musca orientală 
a fructelor, o insectă 
inclusă de către UE 

în alertele de pe lista 
organismelor prioritare. 

Despre acest dăunător a vorbit 
cercetătorul CNR din Portici, 
Francesco Nugnes, într-un 
articol publicat luna aceasta 
de freshplaza.com. Se pare că 
primele exemplare de Bactocera 
au fost găsite în provincia 
Napoli, regiunea Campania. 
Până în prezent, acestea par a 
fi primele constatări la scară 
regională şi naţională, în timp 
ce în Europa, alte constatări au 
fost raportate la unele puncte 
de intrare în Franţa a fructelor 
importate din ţări africane (gd.
eppo.in: Mozambic, Camerun). 
„Am găsit exemplare de 
Bactrocera dorsalis în 2018 
pentru prima dată, după care 
am început să desfăşurăm 
activităţi de monitorizare 

în teren, amplasând diverse 
capcane pentru această insectă. 
În 2019, au fost găsită doar de 
patru ori, în timp ce în 2020 şi 
2021 nu au mai fost văzute. 

Noi dăunători de origine orientală identificaţi 
în livezile europene pun în gardă pomicultorii
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Anul acesta, totuşi, a fost 
găsită de mai multe ori, în 
numeroase puncte de urmărire, 
şi situaţia devine alarmantă. 
În prezent, am găsit puţin 
peste 700 de exemplare în 
zona care se încadrează, în 
provincia Napoli”, a declarat 
Francesco Nugnes, cercetător 
la Institutul pentru Cultura 
sustenabilă a Plantelor al 
CNR din Portici (Napoli).
 
„Evaluăm dacă specia a reuşit 
să se aclimatizeze şi dacă 
temperaturile mai reci din timpul 
iernii vor bloca ciclul biologic 
al speciilor de Bactrocera. 
Regiunile de origine ale acestei 
insecte sunt asemănătoare 
din punct de vedere climatic 
cu cele mediteraneene, iar 
schimbările din ultimii ani 
nu ne ajută, favorizând 
răspândirea parazitului”, 
mai arată cercetătorul.

Trăsături distinctive
„Deşi vorbim despre Bactrocera 
dorsalis, din punct de vedere 
taxonomic este mai corect 
să vorbim despre complexul 
Bactrocera dorsalis, care 

include mai multe specii. 
Este foarte greu să recunoaştem 
musca orientală a fructelor doar 
prin daunele produse. Modul 
de atac de la larvele acestei 
specii se confundă cu cele ale 
cunoscutei muşte a fructelor 
mediteraneene Ceratitis capitata, 
prin urmare, pentru a fi siguri 
că este într-adevăr B. dorsalis, 
trebuie efectuate teste de 
laborator”, a explicat Nugnes. 
„Adulţii, pe de altă parte, pot 
fi diferenţiaţi după alte criterii: 
adultul de C. capitata poate 
măsura 4 - 5 mm şi are dungi 
tipice pe aripi, în timp ce B. 
dorsalis poate varia de la 6 la 8 
mm, nu are dungi pe aripi, iar 
pe torace are aşa-numitele vitte 
(sau dungi) galbene în timp ce 
pe abdomen există un model 
tipic în formă de T. Prezenţa 
B. dorsalis poate fi confirmată 
prin utilizarea capcanelor 
activate cu atractanţi specifici”.

Pagube
„Bactrocera dorsalis este o specie 
polifagă. De fapt, există peste 
400 de plante gazdă, variind de 
la pomi fructiferi la legume. 
La intrarea în pârgă a fructelor, 
femelele depun ouă (mai mult 
de unu pe fruct). Se estimează 
că o femelă poate depune 
până la 3.000 de ouă, larvele 
fiind cele care vor provoca 
pagube comerciale fructelor 
prin modul de hrănire. Insecta 
generează atât daune directe, 
cum ar fi căderea timpurie 
a fructelor, cât şi daune 
indirecte din cauza  atacurilor 
ulterioare a diverşilor agenţi 
patogeni, ciuperci şi putregaiuri” 
explică entomologul italian. 
Prezenţa insectei este 
monitorizată atent prin instalarea 
capcanelor, cercetătorii încercând 

vadă dacă zona afectată s-a 
extins. Ministerul italian a fost 
alertat şi s-au iniţiat discuţii 
privind eventuala răspândire 
a dăunătorului, astfel încât 
să se poată contracara rapid 
această nouă ameninţare pentru 
pomicultori şi nu numai. 
Există mai multe soluţii care au 
fost deja incluse în planul de 
acţiune elaborat de Regiunea 
Campania cu un comitet de 
experţi şi o parte dintre măsurile 
posibile au fost deja puse în 
aplicare de guvernul regional.
O altă specie a genului - 
Bactrocera (confundată iniţial 
cu B. nigrofemoralis) - a fost 
identificată de data aceasta în 
Himachal, India, în timpul unor 
studii doctorale desfăşurate 
la Universitatea din Nauni.
Confirmată şi prin analize de 
laborator, în colaborare cu un 
centru de cercetare din Marea 
Britanie (conduse de expertul 
David Lawrence Hancock) noua 
specie a fost caracterizată pe 
baza caracterelor morfologice, 
precum şi prin testare moleculară 
şi a fost numită Bactrocera 
divenderi (după entomologul 
Divender Gupta, şeful 
departamentului Entomologie 
al Universităţii indiene şi 
coordonatorul proiectului). 
Insecta, în arealul de origine, 
atacă cu precădere piersici şi 
nectarine, dar marea diversitate 
a fructelor oferă posibilităţi 
extinse de atac a acestui 
grup de insecte polifage. 
Entomologul atrage atenţia că 
acest grup de muşte ale fructelor, 
datorită polifagiei şi potenţialului 
de adaptare la diverse climate, 
reprezintă un motiv de 
îngrijorare la nivel global, nu 
doar în zonele în care au fost 
ele identificate deocamdată. Ro
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În Uniunea Europeană 
cadrul legislativ privind 
plantele modificate 
genetic datează din 2001. 
Între timp, au apărut noi 
tehnici de ameliorare 
a plantelor, precum 
editarea genomică, care 
nu presupune transfer 
de gene de la o specie la 
alta, caz în care rezultă 
plante transgenice. 
CRISPR-Cas este o astfel 
de tehnologie nouă, care 
permite lucrul asupra 
genomului şi care nu 
presupune aducerea 
de gene din exterior.

În 2020, Premiul Nobel pentru Chimie 
a fost acordat pentru dezvoltarea 
metodei de editare genomică CRISPR/
Cas9. Tehnologia a fost descoperită în 
2012 de cercetătoarele Emmanuelle 
Charpentier şi Jennifer Doudna.
„Tehnologia CRISPR-Cas9 permite 
mai multe tipuri de intervenţie 
asupra ADN-ului, poate elimina 
o mutaţie, poate introduce noi 
mutaţii, pot fi şterse gene sau 
pot fi introduse noi secvenţe 
într-o zona de interes”, a afirmat 
Charpentier când a fost laureată.
Tehnologia permite aplicaţii 
şi în zona agricolă, permiţând 
imprimarea plantelor de interes a 
unor caracteristici urmărite, precum 
toleranţa crescută la factori climatici, 
utilizarea mai eficientă a apei sau a 

nutrienţilor etc. Varietăţile obţinute 
cu ajutorul noilor tehnici de editare 
genomică (NTG) pot fi similare cu 
cele obţinute prin tehnici clasice de 
ameliorare. În aceste condiţii, se pune 
întrebarea dacă respectivele plantele 
trebuie să intre sau nu sub incidenţa 
legislaţiei referitoare la OMG-uri.
La solicitarea Consiliului European, 
Comisia Europeană elaborează 
un studiu în acest sens pentru 
a stabili statutul juridic al NTG. 
Miniştrii Agriculturii ai UE se 
declară, în mare parte, favorabili 
pentru utilizarea acestor 
tehnologii în spaţiul comunitar.
Foarte multe părţi sunt interesate de 
reglementarea favorabilă a utilizării 
noilor tehnologii genomice în UE, 
iar în cadrul comunităţii ştiinţifice 

europene există un consens referitor 
la rolul important pe care NGT îl au 
în asigurarea securităţii alimentare.
EU-SAGE este o organizaţie 
europeană cu 150 de membri, care 
reprezintă componenta de ştiinţă 
şi cercetare la nivel european.

Oana Dima, director executiv 
EU-SAGE şi manager pentru politici 
în domeniul ştiinţelor la Centrul 
Universitar VIB-Ghent pentru Biologia 
Sistemelor de Plante, a vorbit in 
cadrul conferinţei despre ameliorarea 
plantelor, organizată în luna 
septembrie a.c, la Bucureşti, de Alianţa 
Industriei Seminţelor din România, 
împreună cu Asociaţia Producătorilor 
de Porumb din România (APPR), 
AgroBioTechRom şi Ambasada Statelor 

Speranţe în reglementarea favorabilă a utilizării NTG
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Unite ale Americii, despre rolul pe 
care cercetătorii ar trebui să îl aibă în 
procesul de decizie la nivel european.
„Oamenii de ştiinţă au un rol 
important în aceste discuţii pentru 
că vorbim de editarea genomică 
şi cercetătorii ştiu cu exactitate ce 
înseamnă aceasta şi cum se face 
concret în plante. În anii ’80 - ‘90, 
comunicarea oamenilor de ştiinţă cu 
publicul lipsea şi noi de aceea credem 
că am pierdut dezbaterile pe subiectul 
referitor la OMG-uri. Acum oamenii de 
ştiinţa sunt din ce în ce mai conştienţi 
de repercusiunile acestor inacţiuni 
vizavi de rolul pe care comunicarea 
îl are cu publicul larg şi, mai ales, cu 
decidenţii politici. Cred că oamenii 
de ştiinţă nu ar mai trebui să stea în 
palatul lor de cristal şi să iasă mai des 
şi să discute mai mult cu decidenţii.
În cadrul EU-SAGE există un 
consens unanim referitor la faptul 
că dacă plantele rezultate în urma 
NTG nu sunt distincte faţă de cele 
convenţionale, ar trebui să fie tratate 
exact ca acele plante ameliorate 
convenţional şi nu ca OMG-uri.”

În completare, Cristina Cionga, 
director pentru afaceri europene 
al APPR, moderator al conferinţei, 
a declarat: „Cu toţii ne dorim aceste 
modificări legislative despre care 
vorbim de mai mulţi ani şi pe care le 
găsim legitime, rezonabile şi, mai ales, 
fezabile. Consider că ar trebui să ne 
alăturăm unui efort de comunicare 
transparent, unui efort conjugat astfel 
încât publicul să fie informat, iar 
politicienii să asculte opinia oamenilor 
de ştiinţă pentru că, din păcate, la 
acest moment Autoritatea Europeană 
pentru Siguranţa Alimentară 
(EFSA) are un rol consultativ în 
procesul de luare a deciziei.”

Întrebată în cadrul conferinţei despre 
cel mai bun scenariu aşteptat de 
industria europeană de seminţe, Petra 

Jorasch, Manager, Plant Breeding 
Innovation Advocacy la Euroseeds, 
a declarat: „Cea mai bună variantă pe 
care noi, ca industrie, am dori să o 
vedem este punerea în acţiune a unui 
proces de reglementare eficient, care 
să nu fie similar cu ce s-a întâmplat 
la aprobarea OMG-lor. Ne-am dori 
ca autorităţile, cu competenţe la 
nivel naţional, să se uite la produse, 
să facă o comparaţie dacă sunt sau 
nu similare cu cele obţinute prin 
ameliorarea convenţională şi apoi să 
fie reglementate ca atare, să existe un 
proces de înregistrare în catalogul de 
varietăţi pentru aceste culturi, unde 
noi am fi dispuşi să punem informaţii 
astfel încât fermierul care doreşte sa 
îşi aleagă varietăţi NGT sau non-NGT 
să o poată face. Asta ar fi cea mai 
eficientă cale de a reglementa aceste 
plante, dar dacă ar exista un produs 
transgenic, similar cu OMG, atunci 
avem un cadru de reglementare 
pentru organisme modificate genetic.”

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 afirmat: „Noile tehnologii 
de editare genomică ne oferă astăzi 
capacitatea să modificam un număr 
foarte restrâns de gene – gene 
care conferă toleranţă sau sunt 
implicate în atragerea substanţelor 
nutritive din sol etc. De exemplu, 
folosind aceste tehnici putem să 
îmbunătăţim la cereale eficienţa 
utilizării azotului disponibil în sol. 
Consider că cercetarea ar trebui 
să stea la baza inovaţiei şi la baza 
rezolvării problemelor punctuale 
pe care le avem în societate.”
Utilizând noile tehnici de ameliorare, 
plantele vor putea avea o rezistenţă 
sporită la atacul unor boli şi astfel 
se pot aplica mai puţine produse 

fitosanitare. Fermierii care cultivă 
în sistem ecologic pot utiliza 
rezultatele noilor tehnologii.
„În momentul de faţă, cultivatorii 
care produc biologic se supun 
reglementărilor din agricultura 
ecologică şi nu pot să folosească 
ONG-uri în fermele lor, dar privind 
în viitor putem avea o situaţie în 
care unele culturi obţinute prin 
NTG şi care nu sunt reglementate 
ca ONG-uri să fie accesibile pentru 
aceştia. Important este să aibă 
această posibilitate. Companiile 
noastre furnizează 95% din seminţele 
organice şi pot fi oportunităţi pentru 
a utiliza acele tehnologii şi seminţe 
pentru sectorul organic daca avem o 
piaţa pentru acestea”, a susţinut Petra 
Jorasch, reprezentant al Euroseeds.

În cadrul evenimentului, s-a 
pus accent pe rolul important al 
noilor tehnologii de ameliorare 
a plantelor pentru dezvoltarea 
unei agriculturi sustenabile
Profesorul Wayne Parrott, 
Distinguished Research Profesor 
la Institutul pentru Ameliorarea 
plantelor, Genetică şi Genomică 
al Universităţii Georgia (SUA), a 
mai afirmat următoarele: „Când 
autorităţile au relaxat reglementărilor 
din domeniu, a fost un flux enorm de 
capital de investiţii care a rezultat în 
faptul că mult mai multe companii 
start-up se ocupau cu partea de 
editare şi a fost un nou val de 
joburi create pentru oamenii cu 
capacitatea tehnică de a face acest 
tip de muncă, aşa cum nu văzusem 
în ultimii 30 de ani ai carierei mele.”
Prin relaxarea legislaţiei acest lucru 
se poate întâmpla şi în UE. Sectorul 
IMM-lor şi institutele publice de 
cercetare vor putea avea acces la 
tehnologie şi vor putea profita de pe 
urma acesteia, iar fermierii vor putea 
avea la dispoziţie mai repede produse 
care să răspundă provocărilor actuale. A
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Nu încape îndoială că 
irigaţiile reprezintă 

punctul cheie în 
obţinerea unei 

producţii ridicate la 
cultura porumbului, 

din moment ce seceta 
este aproape anual 

prezentă la noi în ţară.

Există mai multe metode de 
irigare, de la cele mai simple ca 
irigarea prin inundare, la cele mai 
performante, precum irigarea prin 
picurare. În actualul context al 
scumpirii energiei, al crizei de apă 
şi a scumpirii azotului, metoda 
cea mai performantă de irigare 
(şi nu doar irigare-fertirigare) 
este irigarea prin picurare, care 
în ultimii ani şi-a făcut tot mai 
des apariţia în sudul ţării. 

Irigarea prin picurare are câteva 
avantaje imbatabile: aplicarea 
apei foarte uniform, posibilitatea 
aplicării apei împreună cu 
fertilizanţi, fertirigare, presiune 
redusă, cantitate de apă mai 
mică dar şi un control uşor 
asupra cantităţii de apă aplicate.
Această metodă are şi 
dezavantaje: preţul instalării 
anuale a sistemului, filtrarea 
apei, atacul de rozătoare şi 
păsări, suprapresiunea dar şi 
costul cu montarea instalaţiei.
Totuşi nu încape îndoială 
că în actualul context este 
cea mai potrivită/adaptată 
metodă de irigare. Fiind o 
metodă aparte de irigat este 

nevoie de o genetică adaptată 
pentru asemenea sistem. 

Ce trebuie să aibă un 
hibrid pentru a putea fi 
recomandat la picurare? 
Foarte simplu: Toleranţă la 
densităţi ridicate - peste 80.000 
de plante recoltabile la hectar, 
productivitate superioară, 
toleranţă la principalele boli 
ale culturii (şi aici chiar apar) 
şi o tulpină foarte puternică. 
Genetica Corteva a demonstrat 
că are toate aceste calităţi, astăzi 
recordul mondial de producţie 
este de peste 38 tone/ha la un 
hibrid Pioneer - P1197 AMX iar 
principala noastră recomandare 
este din aceeaşi mamă - P0937 
hibridul cel mai adaptat şi 
utilizat de fermierii ce irigă.

Colegii noştri din echipa tehnică 
efectuează anual teste utilizând 
această tehnică de irigare, astfel 
încât putem să vă facem cele mai 
corecte recomandări din piaţă 
având în vedere performanţa 
ridicată a actualului portofoliu.

În funcţie de ce doreşte să obţină 
fermierul, Corteva Agriscience 
are trei grupe de propuneri:
•  FAO 300-400: P9415, P9944 

şi P9978 – producţii de 14-16 
t/ha, fără nevoie de uscare 
şi cu un consum redus 
de apă şi îngrăşământ 

•  FAO 400- 500: P9911, P0260 
şi P0710 – producţii de 16-
18t/ha, consum moderat, 
uscarea este opţională după 
caracteristica anului.

•  FAO 500-550: P0937, P1441 şi 
P1551 – producţii de 18-22t/
ha, cele mai mari producţii, dar 
şi investiţia în apă şi fertilizare 
va fi pe măsură. De asemenea 
uscarea este necesară, iar 
în cele mai multe cazuri se 
va recolta la peste 18% U.

Dacă vorbim de irigare prin 
picurare, vorbim în realitate de 
performanţă ridicată, iar când 
vine vorba de performanţă, 
hibrizii de porumb Pioneer sunt 
câştigătorii clari şi singurele 
produse ce deblochează accesul 
către producţii record!

Irigarea prin picurare - cea mai 
performantă metodă de irigare
ANDREI CIOCOIU, Category Marketing Manager Seeds Corteva Agriscience RO & MD
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Raigrasul aristat este 
puţin exigent faţă de 
sol, dar exigent faţă 
de condiţiile climatice. 
Optimul termic al speciei 
este de 20-23 grade 
Celsius, la care activitatea 
fotosintetică este maximă. 
La temperaturi mai mari 
de 28 grade Celsius 
activitatea fotosintetică se 
diminuează considerabil, 
iar la temperaturi mai 
mici de 5 grade Celsius 
procesul de asimilare 
încetează. În perioada 
estivală, în zonele în care 
temperatura medie zilnică 
depăşeşte frecvent 27-28 
grade Celsius, plantele 
intră în criza de înfrăţire şi 
dezvoltă o talie modestă. 

La nivelul frunzei individuale, 
punctul de saturaţie luminoasă 
este cuprins între 20.000 şi 30.000 
de lucşi. Primăvara, imediat după 
pornirea în vegetaţie, plantele 
tinere de raigras aristat transformă 
12-15 % din intensitatea 
luminoasă relativ slabă, dar în 
sezonul estival, când intensitatea 
luminoasă este foarte puternică 
şi temperatura depăşeşte 27-
28 grade Celsius, numai 2-3 % 
din intensitatea luminoasă este 
valorificată. La nivelul covorului 
vegetal, lumina este reflectată în 
interiorul culturii şi este folosită 
mai eficient chiar şi în condiţiile 
unei luminozităţi intense, motiv 
pentru care producţia creşte.
Din cauza poziţiei erecte a 
frunzelor, când Raigrasul aristat 
beneficiază de o tehnologie 

corectă, pe parcursul primăverii, 
indexul foliar poate atinge 
valori de 7-8, motiv pentru 
care lumina interceptată este 
valorificată foarte economic.
În condiţiile favorabile de 
umiditate, pentru a germina, 
sămânţa reclamă 50-60 
grade Celsius, iar pentru a 
răsări 110-120 grade Celsius. 
Pentru formarea unei frunze 
noi raigrasul aristat reclamă 
125-130 grade Celsius.
Plantele de raigras aristat 
valorifică foarte eficient 
temperaturile scăzute din 
prima parte a primăverii. Pentru 
ajungerea lăstarilor în faza de 
apex la 3-6 cm sunt necesare 
380 grade Celsius. În continuare, 
când de la desprimăvărare se 
acumulează 480 grade Celsius, 

plantele ajung în faza de apex 
la 25-35 cm, iar la 580 grade 
Celsius în faza de apex la 60-
65 cm; până în faza de burduf 
sunt necesare 680 grade 
Celsius, iar până în faza de 
înspicare 790 grade Celsius.
Dispunând de un sistem radicular 
fasciculat, raigrasul aristat se 
dezvoltă normal şi pe soluri relativ 
grele, cu condiţia ca factorul hidric 
să fie asigurat. Cu toate acestea 
producţiile cele mai mari se 
obţin pe soluri relativ permeabile, 
bine aprovizionate în elemente 
nutritive şi apă. Raigrasul aristat 
se enumeră printre speciile mai 
puţin exigente faţă de pH-ul 
solului, producând economic şi 
la nivele pH cuprinse între 6,2 
şi 7,0, dar produce economic şi 
la valori mai mari de 7,5-8,0.

Zonarea culturii de raigras aristat
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Potenţialul de 
rezistenţă la ger a 
raigrasului aristat
Cercetările referitoare la 
cunoaşterea potenţialului de 
rezistenţă la temperaturi scăzute 
la raigrasul aristat sunt destul de 
sporadice. Se afirmă în general 
că specia este slab rezistentă 
la temperaturi scăzute, când 
plantele trec din anul I în anul 
II de vegetaţie, temperaturile 
mai coborâte de minus 15 
grade Celsius, compromit de 
regulă cultura. În unele lucrări 
se afirmă că plantele tinere de 
raigras aristat au un potenţial de 
rezistenţă la temperaturi scăzute 
superior plantelor mature.
Conform cercetărilor menţionate 
raigrasul aristat s-a extins în 
cultură în zonele climatului 
oceanic şi mediteraneean, cât 
şi în zonele unde pe parcursul 
iernii temperatura nu coboară mai 
jos de minus 15 grade Celsius.
În intenţia de a se găsi soluţii 
experimentale care să fie 
superioare borceagurilor şi 
secarei de toamnă, la ICCPT 
Fundulea au fost luate în studiu 
şi unele graminee perene: 
golomăţul, păiuşul înalt şi 
raigrasul aristat, care au fost 
semănate în epoci din primele 
zile ale lunii august şi până la 
sfârşitul lunii septembrie. Încă 
din primul an de experimentare 
s-au obţinut rezultate care au 
evidenţiat rezistenţa remarcabilă 
la ger a plantelor tinere de 
raigras aristat, când acestea 
au intrat în iarnă bine înfrăţite. 
În condiţiile unei ierni aspre, 
când temperatura a coborât 
până la minus 25 de grade 
Celsius, plantele au supravieţuit 
în proporţie de până la 90%.
Aceste rezultate au determinat 
dezvoltarea şi aprofundarea 

cercetărilor şi în principalele 
zone de cultură din ţară. 
După o perioadă de 4 cicluri 
de experimentare, a fost 
elaborată tehnologia intensivă, 
în care raigrasul aristat a fost 
tratat ca o cultură anuală 
de toamnă. (Moga, 1983).
Pentru cunoaşterea mai precisă 
a potenţialului de rezistenţă 
la temperaturi scăzute, ia 
raport cu faza de vegetaţie la 
intrarea în iarnă, s-a trecut la 
experimentări în fitotron. Pe 
parcursul expunerii plantelor la 
temperaturi scăzute, s-a apelat la 
un program identic cu cel aplicat 
culturii de lucernă, creându-se 
condiţii deosebit de severe, care 
în climatul natural se întâlnesc 
destul de rar. Pentru o apreciere 
mai justă a potenţialului de 
rezistenţă la temperaturi scăzute 
a raigrasului aristat, s-a luat ca 
martor orzul de toamnă, semănat 
la începutul lunii octombrie. 
Analizând rezultatele obţinute 
s-a constatat că raigrasul aristat 
a rezistat în condiţii optime 
la temperaturi scăzute, atunci 
când de la semănat la intrarea 
în iarnă se însumează 650–900 
grade Celsius, în acest interval 
plantele dezvoltă 4–7 lăstari 
scurţi. Dacă semănatul se face 
mai devreme plantele dezvoltă 
lăstari înalţi, care sunt slab 
rezistenţi la temperaturi scăzute 
şi în această situaţie mucegaiul 
de zăpadă (Fusarium nivale) 
poate să afecteze cultura prin 
golurile pe care le creează. 
Când semănatul se întârzie 
plantele sunt slab înfrăţite şi 
potenţialul de rezistenţă la 
ger este moderat. Comparând 
rezistenţă la temperaturi 
scăzute a raigrasului aristat 
cu cea a orzului de toamnă, 
s-a constatat rezistenţa net 

superioară a raigrasului 
aristat, orzul supravieţuind în 
proporţie de numai 16 %.
Aceste rezultate au constituit 
fundamentarea teoretică a 
tehnologiei intensive de cultură 
a raigrasului aristat pentru 
climatul continental excesiv.

Rezistenţa raigrasului 
aristat la excesul 
temporar de apă
Raigrasul aristat se enumeră 
printre gramineele perene 
rezistente la excesul temporar de 
apă. Această însuşire a speciei 
este importantă, dat fiind faptul 
că în zonele, colinare umede, 
suprafeţele afectate de exces 
temporar de umiditate pot să 
fie cultivate cu raigras aristat.
Cercetările întreprinse în casa de 
vegetaţie au vizat cunoaşterea 
potenţialului de rezistenţă la 
excesul de umiditate a raigrasului 
aristat, în funcţie de faza de 
vegetaţie a plantelor. Semănatul 
s-a făcut la începutul toamnei, 
în vase de plastic, în care s-a 
pus sol în structură naturală. 
S-a fertilizat şi s-a asigurat apa 
necesară dezvoltării normale 
a plantelor în concordanţă cu 
tehnologia intensivă de cultivare. 
Testul de inundare s-a făcut la 
următoarele faze de vegetaţie: la 
3 frunze, la înălţimea de 25 cm, 
imediat după recoltarea coasei I. 
În toate situaţiile durata inundării 
a fost de 5,10,15 şi 20 de zile, 
alături de martorul neinundat.
Rezultatele experimentale au 
constatat că în faze timpurii de 
dezvoltare, când temperatura 
mediului este moderată, raigrasul 
aristat suportă acoperirea 
plantelor cu apa perioade de 
până la 10 zile fără ca producţia 
să scadă semnificativ; dacă 
însă perioada de inundare 
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creşte la 15–20 de zile, nivelul 
producţiei scade cu 19–20 %.
Plantele de raigras aristat sunt 
afectate mai mult de excesul de 
umiditate când inundarea are loc 
imediat după recoltarea coasei 
I; în această situaţie o inundare 
de numai 5 zile reduce nivelul 
producţiei cu 43 %, iar o inundare 
de 20 de zile cu 68 %. Acest 
efect depresiv se poate explica 
şi prin creşterea temperaturii 
maxime (pe media fazei de 
vegetaţie), care a depăşit 28 de 
grade Celsius. La temperaturi 
egale, când inundarea a avut 
loc la 8–14 zile după recoltarea 
plantelor, efectul depresiv al 
inundării este mai redus cu 11–16 
% decât în situaţia precedentă. 
Făcând o privire de ansamblu 
asupra rezultatelor cercetărilor 
prezentate, se poate aprecia că 
raigrasul aristat are un potenţial 
ridicat de rezistenţă, la excesul 
temporar de apă, mai ales în 
fazele timpurii ale dezvoltării 
plantelor. În aceste condiţii efectul 
depresiv poate fi limitat prin 
aplicarea îngrăşămintelor azotat 
după infiltrarea apei în sol. 

Zonarea ecologică a 
raigrasului aristat
Raigrasul aristat se enumeră 
printre culturile furajere cele 
mai productive. Potenţialul 
de producţie al acestei specii 
este condiţionat de factorul 
genetic, respectiv de soiul 
cultivat şi, în măsură egală, 
de condiţiile ecologice şi de 
nivelul tehnologic aplicat.
În condiţiile practicării unei 
tehnologii în concordanţă cu 
exigenţele biologice ale speciei, 
factorul care a influenţat în mod 
esenţial nivelul producţiei este 
apa şi mai puţin tipul de sol. Aşa 
se motivează de ce în condiţiile 

unei asigurări asemănătoare 
cu apa, producţiile obţinute 
pe soluri ludice sunt egale cu 
cele realizate pe cernoziomuri. 
S-a constatat că în anii relativ 
secetoşi producţiile sunt mai mici 
şi în zonele colinare care în anii 
normali ofereau condiţii foarte 
favorabile pentru raigrasul aristat. 
Când factorul apă a fost 
asigurat în optim prin irigare, 
în zonele cu veri moderat 
de calde, raigrasul aristat dă 
producţii mari şi constante. 
O situaţie specială se întâlneşte 
în zonele irigate din sudul ţării 
unde verile sunt deosebit de calde, 
mai ales pe parcursul lunilor iulie 
şi august, când temperaturile 
maxime depăşesc frecvent 28-
30 de grade Celsius, situaţie în 
care raigrasul aristat produce 
eficient numai la coasele I-II, după 
care plantele intră în criza de 
înfrăţire. În aceste condiţii după 
recoltarea coasei a doua este bine 
să urmeze o cultură succesivă, 
de regulă porumb pentru siloz, 
care până la venirea brumelor, 
ajunge la începutul fazei de ceară, 
suma celor trei recolte depăşind 
25 t/ha de substanţă uscată.
În zonele irigate din Moldova şi 
Transilvania, raigrasul aristat se 
poate exploata pe tot parcursul 
anului I de vegetaţie producând 
de regulă patru coase. În aceste 
condiţii prin însămânţarea 
raigrasului aristat în amestec cu 
trifoi roşu, nivelul recoltei este 
apropiat de cel al raigrasului 
aristat în cultura pură, dar 
necesarul de îngrăşăminte 
azotate se reduce cu 40–60 %. 
În cazul însămânţării raigrasului 
aristat la începutul toamnei 
exploatarea culturii în anul al 
doilea de vegetaţie nu este 
indicată, cunoscut fiind faptul 
că plantele care trec din anul I 

în anul II de vegetaţie au o slabă 
rezistenţă la temperaturile scăzute, 
fapt pentru care producţiile 
sunt nesigure şi plafonate. 
Ţinând seama de cercetările 
efectuate, se poate aprecia 
că raigrasul aristat întâlneşte 
condiţiile cele mai favorabile în 
zonele colinare umede, unde 
precipitaţiile medii multianuale 
depăşesc 600 mm, iar temperatura 
medie anuală este mai mică de 
8,5 grade Celsius. În aceste zone, 
extinderea în cultura raigrasului 
aristat se poate face pe toate 
tipurile de sol, chiar şi pe solurile 
luvice, cu condiţia practicării 
unei tehnologii adecvate.
Condiţii foarte favorabile pentru 
raigrasul aristat se întâlnesc şi 
în Câmpia Dunării, Dobrogea, 
sudul Moldovei şi Câmpia 
Banatului, unde se dispune 
şi de sisteme de irigare. În 
aceste zone, raigrasul aristat 
se exploatează în două coase, 
după care urmează în cultura 
succesivă porumb pentru siloz.
În zonele colinare, cu veri 
secetoase, unde toamnele sunt 
relativ umede şi precipitaţiile medii 
multianuale depăşesc 550 mm, iar 
constanta termică nu depăşeşte 
9,5–10,0 grade Celsius, raigrasul 
aristat asigură două recolte 
abundente, iar în anii mai umezi 
chiar trei recolte. În aceste zone 
semănatul raigrasului araistat este 
posibil în anii în care în intervalul 
optim de semănat se întâlnesc 
condiţii favorabile de umiditate. 
În situaţia în care prima parte a 
toamnei este secetoasă, semănatul 
raigrasului aristat nu este indicat.
În zonele din sudul ţării, unde 
nu se dispune de sisteme de 
irigare, extinderea în cultură 
a raigrasului aristat nu este 
indicată nici în anii în care prima 
parte a toamnei este umedă.Vi
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La efectuarea 
semănatului loturilor 

semincere de cereale 
păioase trebuie 

respectate recomandările 
privind epoca optimă, 

cantitatea de sămânţă, 
adâncimea de semănat, 

uniformitatea încorporării 
seminţelor în sol, 

întrucât de calitatea 
acestei lucrări depind, 
în mare măsură, atât 
nivelul producţiei, cât 

şi calitatea seminţelor 
acestor culturi.

Epoca optimă de semănat
Grâul de toamnă trebuie semănat 
în zona I de cultură (sud-estul, 
sudul, sud-vestul şi vestul ţării) 
în perioada 1-10 octombrie, iar în 
zonele a II-a şi a III_a de cultură 
(zona colinară din Muntenia şi 
Oltenia, în Transilvania şi Moldova) 
între 20 septembrie şi 10 octombrie. 
Semănatul în cadrul acestor termene 
asigură realizarea temperaturilor 
necesare (400–600 grade termice) 
pentru răsărirea şi dezvoltarea 
normală a plantelor până la 
apariţia îngheţurilor. În cadrul 
acestor termene, soiurile de grâu cu 
capacitate mai redusă de înfrăţire 
vor fi semănate în prima parte a 
epocii optime, iar cele cu capacitate 
bună de înfrăţire vor fi semănate 
pe parcursul întregii epoci optime.

Orzul de toamnă va fi semănat în 
zona I de cultură (sud-estul, sudul, 
sud-vestul şi vestul ţării) în perioada 
25 septembrie–10 octombrie, 
iar în zonele a II-a şi a III-a de 

favorabilitate (zona colinară din 
Muntenia şi Oltenia, în Transilvania şi 
Moldova) între 20 şi 25 septembrie.

La secară şi triticale de toamnă, 
în zonele nordice, precum şi în 
cele colinare în care sunt cultivate 
aceste culturi, epoca optimă este 
cuprinsă între 15 şi 25 septembrie, 
iar în zonele sudice, în perioada 
20 septembrie -05 octombrie. În 
cazul tuturor culturilor, încadrarea 
semănatului loturilor semincere 
în epoca optimă asigură răsărirea 
uniformă şi rapidă a plantelor, 
creşterea şi dezvoltarea normală 
a acestora, ceea ce permite o 
bună pregătire pentru iernare.
Însămânţarea mai timpurie 
determină dezvoltarea mai 
viguroasă a plantelor până la 
venirea îngheţurilor, ceea ce 
determină, o reducere sensibilă a 
rezistenţei acestora la condiţiile 
nefavorabile de mediu din cursul 
iernii. Semănatul mai timpuriu 
favorizează dezvoltarea unor boli, 
cum sunt virozele vehiculate de 
afide, atât pe culturile de grâu, cât 
mai ales pe cele de orz, care răsar 
înainte de 1 octombrie. Astfel de 
atacuri produc boala de piticire a 
plantelor, cu efecte negative asupra 
creşterii şi dezvoltării plantelor 
atacate (uneori chiar compromiterea 
acestora), ceea ce, în final, contribuie 
la diminuarea producţiei de 
sămânţă şi a calităţii acesteia. 
Întârzierea semănatului determină 
dezvoltarea incompletă a plantelor, 
diminuarea înfrăţitului, slăbirea 
rezistenţei acestora la iernat, efecte 
cu consecinţe negative asupra 
producţiei şi calităţii acesteia. 

Modul de semănat
În cazul tuturor culturilor de 
cereale păioase, modul de semănat 
este acelaşi. În ceea ce priveşte 
categoriile biologice superioare de 
seminţe, acestea au acelaşi mod 
de semănat că şi în cazul grâului 
de toamnă pentru consum. Loturile 
semincere pentru producerea 
seminţei de bază şi certificată se 
însămânţează la distanţă de 12,5 
cm între rânduri. În vederea evitării 
distrugerii plantelor prin treceri 
repetate cu mijloace mecanice 
terestre în cursul perioadei de 
vegetaţie, pentru efectuarea tuturor 
lucrărilor prezentate în tehnologia 
de producere a seminţelor (fertilizări 
faziale, erbicidare, tratamente 
pentru combaterea bolilor şi 
dăunătorilor, purificări biologice). 
Astfel, loturile semincere cu cereale 
păioase se vor semăna prin 
realizarea unor culoare pe urma 
pneurilor tractoarelor, în funcţie 
de lăţimea de lucru a agregatelor 
folosite pentru efectuarea 
tratamentelor. În acest sens, la 
distanţele respective (12 sau 16 
metri), se suspendă un număr de 2 
tuburi de la semănătoare pe urma 
celor două pneuri ale tractorului, 

Secvenţe tehnologice privind semănatul 
loturilor semincere de cereale păioase
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obţinându-se astfel 2 culoare a câte 
37,5 cm la distanţele menţionate. 
Existenţa acestor culoare nu 
diminuează producţia de sămânţă 
la unitatea de suprafaţă, întrucât 
plantele de pe rândurile învecinate 
acestor culoare au capacitatea de 
a recupera cea mai mare parte 
din producţie, printr-o înfrăţire 
mai bună şi o dezvoltare mai 
accentuată a numărului de fraţi 
fertili, a spicelor, a numărului de 
boabe în spic şi a greutăţii boabelor.
Acest mod de semănat însă are o 
serie de avantaje, printre care cel 
mai important este faptul că prin 
călcare nu se distruge un număr 
considerabil de plante, mai ales când 
unele tratamente se fac în perioada 
de înspicare sau chiar după această 
fază, cum este cazul combaterii 
ploşniţelor cerealelor, etapă în care 
plantele călcate sunt distruse în 
totalitate. Se fac, în acelaşi timp, 
economii importante de forţă de 
muncă, deoarece în astfel de cazuri 
nu mai este necesară jalonarea. 
Folosind acest sistem de semănat, 
este uşurată foarte mult irigarea, 
întrucât aripile de udare se aşează 
tot pe aceste culoare, evitându-
se astfel distrugerea plantelor. 

Norma de sămânţă şi 
adâncimea de semănat 
Acestea prezintă o mare 
importanţă în realizarea unor 

producţii superioare. Pentru loturile 
semincere cu cereale păioase, la 
însămânţare se folosesc cantităţi 
de sămânţă la, hectar care 
diferă de la o cultură la alta. 
Normele de sămânţă pot varia în 
funcţie de câţiva factori, dintre care 
menţionăm ca fiind foarte importanţi 
umiditatea solului şi capacitatea de 
înfrăţire a soiului, dar mai sunt şi 
alţii. Astfel, limita minimă se asigură 
când umiditatea solului este bună, 
patul germinativ este bine pregătit, 
se seamănă la începutul epocii 
optime, se folosesc seminţe cu 
germinare şi vigoare ridicată şi soiul 
are o capacitate bună de înfrăţire. 
În cazul când aceste condiţii nu 
sunt realizate la nivel optim, se 
măreşte norma de sămânţă până 
la limita maximă recomandată.
Pentru grâul de toamnă, se foloseşte 
o normă de 220-250 kg/ha, în toate 
zonele ţării, atât la irigat, cât şi la 
neirigat, ceea ce corespunde cu 
450-550 boabe germinabile/m2.
În scopul creşterii însă a 
coeficientului de înmulţire a 
seminţelor la unele soiuri noi, în 
vederea generalizării mai rapide În 
producţie a acestora, pot fi utilizate, 
norme reduse de seminţe (circa 
1/2), de 110-120 kg/ha, respectiv, 
225-275 boabe germinabile/m2, 
sau chiar mai reduse, cantităţi de 
sămânţă care pot asigura circa 85 
% din producţia normală. Utilizând 
acest procedeu, coeficientul de 
înmulţire al seminţelor aproape se 
dublează, acesta devenind de la 
1:15-20 (1 kg sămânţă semănată 
produce 15-20 kg) la 1:30-40.
Modul de semănat prin utilizarea 
unor norme reduse de sămânţă la ha 
poate fi utilizat cu aceleaşi rezultate 
şi la celelalte cereale păioase. 
Adâncimea de semănat este, de 
asemenea, o secvenţă tehnologică 
importantă pentru realizarea unor 
loturi semincere reuşite. Aceasta 

se stabileşte în funcţie de tipul şi 
textura solului, aprovizionarea cu 
apă la semănat, zona ecologică 
şi de soiul cultivat. În general, 
se recomandă ca adâncimea de 
semănat să fie de 3-6 cm. În cadrul 
acesteia, se însămânţează la limita 
minimă pe solurile grele şi mijlocii, 
în condiţiile în care stratul superficial 
al patului germinativ este uscat 
şi afânat. Adâncimea de semănat 
recomandată permite o răsărire 
mai rapidă şi uniformă, dezvoltarea 
mai viguroasă a plantelor, 
formarea nodului de înfrăţire 
la adâncimea corespunzătoare, 
ceea ce va contribui la o bună 
rezistenţă la ger a plantelor.
Pentru orzul de toamnă, norma 
optimă de sămânţă care trebuie 
asigurată este pentru toate zonele de 
cultură din ţară, de 400-500 boabe 
germinabile/m2 (b.g./m.p.) la neirigat 
şi de 400-450 b.g./m.p. în condiţii 
de irigare. Limita minimă se asigură 
atunci când, la semănat umiditatea 
este bună, patul germinativ este 
bine pregătit şi se seamănă la 
începutul epocii optime. Dacă nu 
sunt asigurate aceste condiţii, norma 
de sămânţă poate ajunge până 
la limita maximă recomandată.
În vederea creşterii coeficientului de 
înmulţire al seminţelor de la 1:15-
20 la 1:30-35, în scopul extinderii 
mai rapide în producţie a soiurilor 
noi, pentru o perioadă de 1-2 ani, 
la semănat, pot fi folosite norme 
mai reduse de sămânţă, cuprinse 
între 100 şi 110 kg/ha, faţă de 
cantităţile normale, care sunt de 
200-220 b.g./m.p. Adâncimea optimă 
de semănat este de 3-4 cm.
Pentru triticale şi secară, norma 
optimă de sămânţă pentru 
secară, care are o capacitate 
mare de înfrăţire, este de 400-
450 b.g./m.p., iar la triticale, de 
400-500 b.g./m.p. Adâncimea 
de semănat este de 3,5-5 cm. Vi
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Secara este a doua 
cereală panificabilă 

după grâu, cultivată cu 
preponderenţă pentru a 
fi utilizată în alimentaţia 

omului, datorită 
compoziţiei chimice 

asemănătoare cu cea 
a bobului de grâu. Ea 
a fost luată în cultură 

ceva mai târziu, ulterior 
grâului sau orzului, 

fiind cunoscută însă de 
egipteni, greci şi romani. 

Importanţa alimentară
Secara este o cereală valoroasă pentru 
alimentaţia umană din a cărei făină 
se prepară un sortiment de pâine mai 
închisă la culoare decât cea de grâu, 
mai maronie, are un gust specific, uşor 
acrişor şi digestibilitate mai redusă, 
numită ”pâine Graham”. Are însuşiri 
dietetice şi se recomandă în consumul 
celor care au regim alimentar 
restricţionat de afecţiuni ale tractului 
digestiv. Se învecheşte mai greu ca 
pâinea de grâu şi deşi este mai săracă 
în vitamina B este valoroasă, dar este 
bogată în aminoacizi esenţiali, lizină 
şi triptofan. Pâinea de secară este 
larg răspândită în zonele nordice ale 
Europei şi reprezintă hrana de bază 
pentru o mare parte a populaţiei. Din 
făina de secară, în amestec cu mierea 
de albine se prepară turta dulce, cu 
gust deosebit şi acţiune laxativă. 

Importanţa zootehnică
Boabele de secară pot fi utilizate 
ca atare în hrana animalelor sau 
a păsărilor sau sub formă de 

nutreţuri concentrate pentru vacile 
de lapte, suine sau cabaline.
Secara intră în componenţa 
borceagurilor de toamnă, în amestec 
cu leguminoase, măzăriche de 
toamnă, asigurând un furaj valoros, 
care prezintă timpurietate şi poate 
fi folosit ca masă verde sau fân. 
Tărâţele rezultate în urma măcinatului 
constituie de asemenea un furaj 
valoros, datorită conţinutului ridicat de 
proteină (14–15 %) şi se pot folosi în 
hrana tuturor categoriilor de animale.

Importanţa agrotehnică
Secara este o plantă care valorifică 
arealele mai secetoase, cu 
soluri slab productive şi care se 
amplasează acolo unde grâul nu 
mai generează producţii economice 
(zone reci, secetoase, cu soluri cu 
aciditate ridicată sau sărăturate).
Intră în componenţa asolamentelor 
din zonele nisipoase din sudul 
şi nord-vestul ţării, în cultura 
principală sau ca şi culise pentru 
culturi care necesită protecţie.

Importanţa industrială
Secara prezintă importanţă deosebită 
pentru industria farmaceutică datorită 
sclerotilor ciupercii Claviceps purpurea, 
o boală a cărei manifestare conduce 
la obţinerea de scleroţi cunoscuţi şi 
sub denumirea de ”cornul secarei” din 
care se obţin medicamente cu acţiune 
vasodilatatoare şi antihemoragică sau 
se extrag alcaloizi importanţi, cum 
sunt : ergotina, ergotamina, ergobazina 
şi acidul sfacelic. Producţia secundară 
este utilizată în industria celulozei şi 
hârtiei, iar datorită însuşirilor (lungime 

mai mare a paiului decât la grâu) se 
poate folosi la realizarea diverselor 
împletituri în scopuri artizanale.

Compoziţia chimică
Din punct de vedere a compoziţiei 
chimice boabele de secară se 
aseamănă foarte mult cu cele de 
grâu, cu menţiunea ca proteinele de 
la secară sunt mai puţin valoroase 
decât cele de la grâu datorită cantităţii 
mai mici de gliadină şi a calităţii 
inferioare a acesteia (Borcean I).
Compoziţia chimică boabelor de 
secară variază foarte mult în funcţie 
de soi, condiţiile climatice şi de 
cultivare. În medie, boabele conţin 
14 % apă, şi 86 % substanţă uscată, 
în care se regăsesc, proteine 13,5 
%; extracte neazotate 67%; grăsimi 
1,9 %; celuloză 1,7 %; substanţe 
minerale (cenuşă) 1,9 %; vitamine B1, 
B2, PP. Proteinele au o digestibilitate 
mai scăzută comparativ cu grâul 
implicit o valoare nutritivă mai 
redusă, pâinea de secară aducând 
un aport energetic organismului 
uman mai mic decât cea de grâu.
Acumularea glucidelor este influenţată 
de condiţiile de cultură, tehnologia 
aplicată, amidonul putând ajunge 

Importanţa culturii de 
secară (Secale cereale L.)
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până la 75 % din totalul extractivelor 
neazotate. Pleava şi paiele au valoare 
nutritivă scăzută din cauza valorii 
ridicate a celulozei şi a siliciului. 

Particularităţi biologice
Secara prezintă în toate fazele 
de vegetaţie anumite caractere 
morfologice care o diferenţiază net 
de celelalte cereale păioase, făcând 
posibil recunoaşterea cu uşurinţă 
a speciei. Încolţirea la secară este 
unipolară, iar culoarea coleoptilului 
este violacee. Rădăcina este 
formată la germinare din 4 rădăcini 
embrionare, din care 3 sunt dispuse 
într-un plan, iar cea de-a patra în 
planul opus, notaţia obişnuită pentru 
acest caracter fiind de 3+1. Odată 
cu apariţia rădăcinilor adventive, 
sistemul radicular se dezvoltă mult 
şi capătă o capacitate de solubilizare 
mărită comparativ cu al altor cereale, 
ajungând ca în solurile nisipoase să 
se dezvolte până la 200 cm adâncime 
sau chiar mai mult. Planta formează 
în medie 3–5 fraţi, iar adâncimea 
nodului de înfrăţire este mai mică 
decât la grâu. La secară predomină 
înfrăţirea de toamnă. Tulpina este 
formată din 5–6 internoduri cu 
înălţimea de 1,5–2 metri. Frunzele 
sunt înguste, 11–13 nervuri, cu sens 
de rotire manual, de culoare verzui-
argintie, cu urechiuşe mici şi glabre. 
Inflorescenţa este un spic terminal, 
cu 10–35 spiculeţe, fiecare cu 2–3 
flori din care, de obicei numai 2 sunt 
fertile. Spiculeţul din vârful spicului 

este steril. Florile prezintă 2 palei, 
cea interioară purtând o aristă lungă, 
de 3-8 cm. Înflorirea se declanşează 
la 10–12 zile de la înspicare, florile 
deschizându-se dimineaţa, când 
temperatura din aer este de 12–14 
grade Celsius. Deschiderea florilor 
are loc eşalonat, începând cu partea 
mediană a spicului şi continuând 
către extremităţi. Durata de înflorire 
este de 3–4 zile pentru un spic şi 
10–15 zile pentru un lan, în funcţie 
de condiţia climatică. Fecundarea este 
alogamă, iar polenizarea, în cea mai 
mare proporţie, anemofilă. Ploile reci 
căzute în perioada de la înflorit pot 
produce căderea plantelor, iar seceta 
cumulată cu temperaturile ridicate 
provoacă sterilitatea polenului, unele 
spice rămân ”ştirbe” seci, diminuând 
procentul de boabe cu circa 50-75 
%. Fructul este o cariopsă golaşă, 
ce are culoare caracteristică verzui-
gălbuie sau verzui-argintie, cu MMB 
cuprins între 30 şi 40 grame şi 
masa hectolitrică ce variază între 70 
şi 74 kilograme/hectolitru. Pentru 
panificaţie sunt preferate soiurile 
care au culoarea tegumentului 
mai deschisă, gălbuie, pentru că 
făina obţinută este mai deschisă 
la culoare, iar pâinea obţinută are 
un aspect comercial mai atractiv.

Cerinţe faţă de 
temperatură
În condiţiile climatice din România 
secara vegetează 280–290 de zile 
şi solicită o sumă a gradelor de 
temperatură cuprinsă între 1800 
şi 2200 grade Celsius. Secara 
germinează la o temperatură 
minimă de 1–2 grade Celsius, iar 
în condiţii de 12–14 grade Celsius 
în sol, cultura răsare complet în 
5–6 zile de la semănat. Înfrăţirea 
plantelor decurge în optim la valori 
medii ale temperaturii de 6–12 grade 
Celsius, solicitând pentru creşterea 
şi alungirea paiului temperaturi de 

14 grade Celsius. Pentru înflorire 
– fructificare, cele mai potrivite 
praguri termice sunt cele situate în 
intervalul 15–19 grade Celsius, iar 
pentru umplerea boabelor 19–20 
grade Celsius. Faţă de temperaturile 
scăzute, secara se dovedeşte a fi 
cea mai rezistentă cereală, putând 
suporta geruri de până la minus 25 
grade Celsius (sau chiar de minus 35 
grade Celsius temperatura aerului). La 
nivelul nodului de înfrăţire, datorită 
acumulării unei mari cantităţi de 
hidraţi de carbon, rezistă până la 
valori de -18,- 20 de grade Celsius.

Cerinţe faţă de umiditate 
Secara are cerinţe moderate faţă de 
acest factor de vegetaţie, datorită unui 
sistem radicular bine dezvoltat şi a 
capacităţii de solubilizare superioară. 
Coeficientul de transpiraţie variază 
în funcţie de zona de cultivare între 
250 şi 400, fiind apropiat de cel al 
grâului, dar faţă de acesta, secara 
porneşte primăvara mai devreme în 
vegetaţie şi utilizează mai bine apa 
acumulată în perioada rece a anului. 
Nu suportă excesul de apă din sol, 
deoarece împiedică deshidratarea 
celulelor în procesul de călire şi 
implicit micşorează rezistenţa la 
temperaturile din iarnă. Un regim 
pluviometric ridicat, asociat cu vânturi 
puternice, poate determina căderea 
plantelor la înflorit – fructificare din 
cauza taliei ridicate a plantelor. 

Cerinţe faţă de sol
Cerinţele secarei faţă de sol sunt 
reduse, cultura valorificând solurile 
sărace, cu un coeficient de fertilitate 
naturală scăzută, acolo unde grâul 
nu mai reuşeşte. Se poate cultiva 
pe solurile podzolite, nisipoase, cu 
reacţie puternic acidă (pH = 4) sau 
alcalină (pH = 8), sărăturate etc. 
Generează producţii ridicate pe 
solurile fertile, cu textură mijlocie şi 
în condiţiile unei fertilizări adecvate. Vi
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UE îşi intensifică exporturile de cereale
Atât exporturile de produse 
agroalimentare din UE, cât 

şi importurile au încetinit 
foarte uşor în termeni de 

valoare în iulie 2022, potrivit 
celui mai recent raport 
lunar privind comerţul 

agroalimentar publicat astăzi 
de Comisia Europeană. 

Deşi valoarea exporturilor 
UE a scăzut cu 2% faţă de 
luna iunie şi în prezent se 

ridică la 19,2 miliarde euro, 
acestea rămân în continuare 
semnificativ mai mari decât 
anul trecut. Importurile UE 

au scăzut, de asemenea, 
cu 2% în aceeaşi perioadă, 

ajungând la 14,3 miliarde 
euro în iulie 2022. Balanţa 

comercială a UE este stabilă 
la 4,9 miliarde euro.

Cel mai recent raport lunar 
privind comerţul agroalimentar 
are, de asemenea, un accent 
deosebit pe fluxurile comerciale 
dintre UE şi Regatul Unit.

Exporturi
În ciuda scăderii valorilor globale 
ale exporturilor, exporturile UE de 
cereale, în special grâu, dar şi orz, 
au crescut în special în Orientul 
Mijlociu şi Africa de Nord (MENA). 
Acest lucru confirmă perspectivele 
mai mari ale exporturilor de cereale 
din UE către ţările care au cea 
mai mare nevoie de ele, ca urmare 
a perturbării pieţei cauzate de 
războiul Rusiei din Ucraina. Cea 
mai mare creştere a exporturilor 
a fost înregistrată pentru grâu. 
Într-adevăr, UE a exportat 1,9 milioane 
de tone de grâu în iulie 2022 către 
MENA, ceea ce reprezintă o creştere 
de 300% faţă de luna iulie a anului 

trecut. În iulie, exporturile totale 
de grâu către lume au ajuns la 3 
milioane de tone, ceea ce reprezintă 
o creştere de 74% faţă de anul trecut.
Categoriile care s-au confruntat 
cu scăderea exporturilor în luna 
iulie sunt fructele şi fructele cu 
coajă lemnoasă (-15%) şi legumele 
(10%). Exporturile de măsline şi 
ulei de măsline au scăzut cu 14% 
în iulie, în mare parte din cauza 
scăderii exporturilor către SUA.
Exporturile totale de produse 
agroalimentare ale UE de la 
începutul anului până în iulie au 
atins 127 de miliarde euro, ceea 
ce reprezintă 14% peste aceeaşi 
perioadă a anului trecut. UE 
rămâne cel mai mare exportator de 
produse agroalimentare din lume.

Importuri
Importurile UE din Ucraina continuă 
a patra lună consecutivă de creştere, 
ca urmare a punerii în aplicare a 
liberalizării temporare a comerţului şi 
a îmbunătăţirii funcţionării culoarelor 
de solidaritate. Importurile UE de 
la principalii parteneri comerciali, 
cum ar fi Brazilia şi SUA, au 
crescut, de asemenea, în special 
pentru porumb şi boabe de soia. 
Importurile de struguri, seminţe de 

floarea-soarelui şi banane au scăzut 
cel mai mult în iulie comparativ 
cu luna iunie. Acestea au scăzut 
cu 24%, 20% şi respectiv 18%.
Importurile totale ale UE de la 
începutul anului până în iulie au atins 
96 de miliarde euro, cu 33% peste 
aceeaşi perioadă a anului trecut.

Comerţul agroalimentar 
al UE cu Regatul Unit
Regatul Unit a devenit principalul 
partener comercial cu UE. Schimbul 
total de produse agroalimentare a 
ajuns la 53,8 miliarde euro în 2021. În 
ceea ce priveşte acest lucru, al doilea 
partener comercial ca mărime este 
SUA, pentru care comerţul a fost în 
valoare de 33,8 miliarde euro în 2021.
În 2022, comerţul agroalimentar 
total a crescut substanţial între UE 
şi Regatul Unit. În primele şapte luni 
din 2022, comerţul agroalimentar 
a crescut cu 21%, ajungând la 
35,5 miliarde euro, comparativ cu 
situaţia specifică de la începutul 
anului 2021, când a intrat în vigoare 
Acordul comercial şi de cooperare UE-
Regatul Unit. Balanţa comercială a 
UE cu Regatul Unit pentru produsele 
agricole şi alimentare este pozitivă, 
situându-se la 18,6 miliarde euro 
în perioada ianuarie-iulie 2022.
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Tot ce trebuie să ştii despre noua 
generaţie de tractoare Farmall C
BOGDAN CONSTANTIN, PR & Communication specialist Titan Machinery România

O mare parte a fermelor din 
România a cunoscut o evoluţie 
fulminantă în ceea ce priveşte 
versatilitatea lucrărilor şi 
laturile multiple de producţie 
pe care le întreprinde, a 
tehnologiilor avansate pe 
care le aplică, dar şi a 
randamentului din ce în ce mai 
bun pe care îl obţin fermierii 
de la campanie la campanie. 
Tehnica deosebit de avansată 
care a sprijinit România în 
ultimele decenii, a făcut astfel 
încât fermele să se dezvolte 
multilateral, iar perspectiva 
de viitor să fie mai previzibilă. 

Titan Machinery România participă la 
acest proces de dezvoltare al fermelor 
din România, având capacitatea de 
a sprijini constant şi susţinut fiecare 
fermă, transformând-o într-una 
inteligentă, cu randament ridicat, 
oferind pachete configurate punctual, 
în care se pot regăsi o multitudine 
de ansambluri de utilaje, sisteme 
multiple de irigaţii, sisteme avansate 
pentru agricultura de precizie, 
tehnologii agricole pe cicluri întregi 
de vegetaţie, tipologii de management 
al fermei, utilaje electrice ş.a.
Cu toate acestea, fie că vorbim 
despre fermele mici şi medii, fie că 
vorbim despre fermele mari, fiecare 
agricultor are nevoie de maşini fiabile 
şi multifuncţionale. Randamentul 

zilnic poate creşte direct proporţional 
cu încrederea în capacitatea fermei, 
atunci când ai la îndemână o maşină 
agricolă pe care poţi să o echipezi 
rapid, o maşină utilă atât în curte sau 
în spaţiile interioare, cât şi în câmp. 
Case IH a dezvoltat timp de zeci de 
ani segmentul de tractoare Farmall, 
făcând din acestea mâna dreaptă a 
fermierilor, chiar şi a fermierilor cu 
suprafeţe agricole de mii de hectare. 
În materialul de faţă ne propunem 
să oferim o informare completă a 
agriculturilor despre ultima generaţie 
de tractoare Case IH Farmall C Stage 
V. Primul lucru de menţionat despre 
această maşină este mobilitatea, 
respectiv uşurinţa cu care se mişcă 
atât în curte în spaţii restrânse, 

cât şi zile întregi pe câmp. 
În largul său pe pajiştea de 
acasă ca şi în fermele zootehnice, 
întreprinderile specializate, cum ar 
fi exploataţiile avicole şi horticole, 
acest tractor utilitar versatil este 
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la fel de capabil în întreţinerea 
gazonului şi a spaţiilor verzi. 
Dacă aţi căutat un tractor polivalent, 
dar v-aţi gândit la tractoare mai mici 
care nu dispun de funcţiile specifice 
tractoarelor stabile şi mai puternice, 
uitaţi-vă din nou la Farmall C de la 
Case IH! De la o transmisie mecanică 
simplă, de bază, până la transmisii 
Powershift şi Powershuttle, cu două 
trepte de viteză, acest model oferă o 
gamă vastă de opţiuni. Acest performer 
cu gardă mică la sol dar foarte 
energic combină tot ce-i mai bun din 
ingineria compactă a tractoarelor 
utilitare cu caracteristici tehnologice 
avansate, cu care v-aţi familiarizat 
la maşinile mai mari şi pe care v-aţi 
obişnuit să le aşteptaţi de la Case IH.

Spaţios şi confortabil 
în interior
Uşile din sticlă cu deschidere mare 
şi intrarea în cabină cu înălţime 
maximă facilitează intrarea în cabină 
de pe ambele părţi. Cu design-ul 
ergonomic, cu scaun pentru şofer 
complet reglabil, cu scaun pentru 
pasager pliabil şi confortabil, podeaua 
plată, nivelul redus de zgomot şi 
aerul condiţionat opţional, este o 
plăcere să conduci Farmall C.

Comenzi intuitive 
şi eficiente
Comenzile sunt poziţionate logic, astfel 
încât operarea devine instinctivă şi 

face ca Farmall C să fie potrivit atât 
pentru şoferii ocazionali cât şi pentru 
operatorii proprietari. Toate comenzile 
utilizate frecvent, cum ar fi maneta 
de transmisie, acceleraţia de mână şi 
noul joystick opţional integrat pentru 
încărcător sunt aşezate la îndemână, 
pe consola din dreapta. Panoul de 
instrumente se reglează în funcţie 
de volan şi combină indicatoare 
analogice cu afişajele digitale pentru 
o imagine de ansamblu optimă.

Vedere de jur împrejur şi 
trapă cu vizibilitate mare
Farmall C a fost proiectat să ofere 
vizibilitate de neegalat, cu vedere 
neobstrucţionată a zonei de lucru 
şi a utilajelor. Fereastra de acoperiş 
cu vizibilitate ridicată asigură 
vizibilitate excelentă pentru lucrările 
încărcătorului. Luminile de lucru 
complet reglabile, integrate în acoperiş 
pentru protecţie, vă vor oferi toată 
lumina de care aveţi nevoie pentru a 
putea lucra după lăsarea întunericului. 
Opţional, Farmall C este disponibil şi 
în versiune cu planşeu deschis, cu 
cadru ROPS pliabil în loc de cabină.

Putere eficientă pentru 
cele mai bune rezultate
Motoarele turbo dovedite cu 
tehnologie de injecţie Common 
Rail de înaltă presiune oferă mai 
multă putere la un consum mai 
mic de combustibil. Toate modelele 
îndeplinesc standardele de emisii 
Stage V datorită sistemului de tratare 
a gazelor de eşapament. Alimentarea 
electronică a carburantului asigură 
acceleraţie rapidă, mai mult cuplu 
şi putere maximă constantă.

Transmisia potrivită 
pentru nevoile dvs.
Puteţi alege între simplitatea 
transmisiei manuale şi funcţionarea 
hidraulică cu efort redus. Transmisia 
mecanică asertivă oferă 12 trepte de 

viteză înainte şi 12 trepte de viteză 
înapoi cu 40 km/h şi este disponibilă 
şi cu Powershuttle. Primele patru 
modele din serie sunt disponibile 
şi cu Powershift cu două trepte, 
care dublează numărul de viteze 
disponibile la 24 înainte şi 24 înapoi, 
plus Powerclutch şi Powershuttle. 
Angrenajele cu viteză redusă sunt 
disponibile pe toate transmisiile.

Hidraulică versatilă 
pentru un ridicător greu
Cu o capacitate de remorcare de 
până la 3.700 kg şi circuite hidraulice 
separate pentru direcţie şi servicii 
externe, Farmall C este mereu puternic. 
Cu o selecţie de până la trei supape 
hidraulice montate în spate şi două 
montate pe mijloc, controlate de la 
distanţă, debitul hidraulic poate fi 
direcţionat după necesităţi, pentru a 
controla o multitudine de echipamente. 
Farmall C este pregătit pentru operarea 
perfectă a încărcătorului frontal.

Viteze de prize pentru 
versatilitate maximă
Gama de prize de putere de la 540 
simplu la 540E/1.000, inclusiv prize 
de putere la sol şi o nouă curbă 
de putere care este perfect aliniată 
la funcţionarea prizei de putere, 
Farmall C vă ajută să lucraţi în 
toate anotimpurile. În plus, turaţia 
nominală a prizei de putere a fost 
adaptată la o turaţie mai mică 
şi mai eficientă a motorului.
Cabina sau platforma cu planşeu 
deschis oferă un spaţiu de lucru 
foarte confortabil; scaunul comod, 
poziţionarea ergonomică a comenzilor 
şi funcţionarea silenţioasă vă vor 
lăsa odihnit la sfârşitul unei zile lungi 
de muncă. Vederea excelentă de jur 
împrejur şi trapa cu vizibilitate ridicată 
vă vor face ziua mai productivă; 
podeaua plană şi uşile largi, pentru a 
urca şi coborî uşor pe şi de pe oricare 
parte, vor uşura activitatea la fermă.
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Zona de confort
cabina spaţioasă oferă mediul de 
lucru perfect, cu toate caracteristicile 
de confort ale fraţilor săi mai mari. 
Urcaţi, aşezaţi-vă, închideţi uşa, 
porniţi motorul; veţi rămâne uimit 
de cât de silenţios este şi vă veţi 
bucura de confort la volan care 
transformă în plăcere numeroasele 
sarcini de peste zi. La versiunile cu 
planşeu deschis, mânerele mari şi 
podeaua plană fac accesul uşor, iar 
platforma ISO montată amortizează 
şocurile de pe terenul accidentat.

Staţia de lucru perfectă
Toate comenzile esenţiale sunt 
poziţionate logic şi la îndemână pentru 
a face timpul de muncă mai comod şi 
mai productiv. Vă veţi putea concentra 
cu uşurinţă datorită comenzilor pe 
care le utilizaţi cel mai frecvent, 
cum este schimbătorul de viteze, 
pârghiile de control de la distanţă, 
acceleraţia de mână şi joystick-ul 
opţional integrat al încărcătorului, 
unele lângă altele şi la îndemână 
pe consola din dreapta. Panoul de 
instrumente combină indicatoare 
analogice cu afişaje digitale pentru cel 
mai bun efect - şi aveţi control deplin 
asupra tuturor informaţiilor de care 
aveţi nevoie pentru a face treabă.

Condiţii ideale
Circulaţia îmbunătăţită a aerului 
la sistemul de încălzire şi aer 
condiţionat vă permite să vă creaţi 
mediul ideal în interiorul cabinei, 
pentru a lucra confortabil tot timpul 
anului şi în orice condiţii de vreme.

Staţi confortabil
La sfârşitul unei zile lungi de muncă, 
nu vă veţi simţi obosit în tractorul 
Farmall C. Scaunul confortabil 
este uşor de reglat, iar suspensia 
amortizează şocurile atunci când 
conduceţi pe teren accidentat sau în 
timpul transportului rutier. Opţional, 

cabina poate fi dotată cu scaun pentru 
pasager, confortabil şi rabatabil.

Zi şi noapte
Puteţi să lucraţi cât de târziu aveţi 
nevoie pentru a termina treaba; 
cu şase lumini de lucru complet 
reglabile şi un far intermitent 
pentru lucrări rutiere, puteţi să 
staţi până când rezolvaţi totul.

Face mai mult cu mai puţin
Motorul Common Rail FPT în 4 
cilindri nu trebuie să fie acţionat 
la turaţie nominală pentru a face 
treabă; oferă putere maximă cu 
economie de combustibil la 1800 
rpm (60 C - 80 C) şi 1900 rpm (90 
C - 120 C). Acesta nu doar menţine 
redus consumul de carburant în toate 
aplicaţiile, ci oferă şi confort sporit în 
timpul exploatării datorită nivelurilor 
mai mici de zgomot şi vibraţie.

Puterea nu este totul
Echipa care a dezvoltat motorul 
FPT a acordat multă atenţie şi 
mult timp pentru a potrivi perfect 
caracteristicile de cuplu al motoarelor 
F5C cu condiţiile reale de lucru. 
Rezultatul este impresionant; 
cuplul maxim de 457 Nm este 
atins cu o economie de combustibil 
de 1.500 rpm, ceea ce face ca 
tractorul Case IH Efficient Power 
să fie cu adevărat economic.
Avantaje
•  Performanţă maximă cu turaţie 

redusă a motorului: consum mic 
de combustibil, vibraţii reduse, 
uşor pe tractoare şi utilaje

•  Turaţie mică de mers în gol de 700 
rpm: consum mic de carburant

•  Interval de ser vice de 600 de ore

Putere maximă chiar 
şi cu 1,800 rpm
Turaţie motor mai mică = consum mai 
mic de combustibil. Datorită dedicării 
echipei de proiectare, puterea maximă 

este atinsă cu 1,800 rpm (60 C - 80 
C) şi cu 1,900 rpm (90 C - 120 C), cu 
un consum modest de combustibil.

Cuplu maxim la 1,500 rpm
Cu o curbă de cuplu optimizată la o 
economie de combustibil de 1,500 
rpm, noile motoare FPT oferă cuplu 
maxim exact atunci când este necesar.
Transmisia Farmall C a fost concepută 
pentru eficienţă şi rezistenţă 
numărul mare de ore de funcţionare 
cu succes în mâinile clienţilor din 
întreaga lume i-au dovedit fiabilitatea 
robustă. Împreună cu axele grele, 
permite putere mai mare şi anvelope 
mari, atingând niveluri ridicate de 
productivitate. Priza de putere este 
uşor de operat datorită angrenajului 
electro-hidraulic standard, iar vitezele 
sale sunt aliniate la puterea maximă 
a motorului de 1.900 rpm pentru 
cea mai puternică performanţă.
Avantaje
•  Transmisie 12x12 30 sau 40 

km/h cu inversor sincronizat 
sau cutie hidraulică disponibil 
la toate modelele Farmall C

•  Transmisie Powershift 24 x 
24 cu 2 trepte de viteză şi 
powershuttle disponibilă pentru 
modelele Farmall 90 C - 120 C.

•  Viteze de târâre pentru mai multă 
versatilitate - până la 40 x 40 trepte 
de viteză cu Powershift în 2 trepte
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•  Turaţia prizei este aliniată la 
turaţia motorului: consum 
mai mic de carburant

Putere maximă, consum 
minim de combustibil
Turaţia de 540 sau 1.000* a prizei 
de putere este aliniată la puterea 
maximă a motorului pentru a 
transmite putere maximă, în timp 
ce turaţia 540 Economy este în 
punctul în care motorul atinge 
cuplul maxim pentru eficienţă mai  
mare a consumului de combustibil 
şi zgomot redus al motorului.

Farmall c pentru toate 
lucrările de la fermă
Legătura frontală integrală şi opţiunile 
de priză de putere frontală de 1.000 
rpm sunt concepute pentru a se 
potrivi perfect şi sunt total compatibile 
cu încărcătoarele frontale. Operarea 
este mecanică iar capacitatea 
de ridicare este de 1,670 kg.
Modelele Farmall 60 C, 70 C şi 80 
C sunt prevăzute cu sistemul MHC 
de control mecanic al cârligului, cu 
capacitate maximă de ridicare de 
2,500 kg. Tractoarele Farmall 90 C, 100 
C, 110 C şi 120 C au control mecanic 
sau electronic al cârligului, ambele 
cu senzori pe legăturile inferioare. Cu 
pistonul suplimentar standard (doar 
la modelele Farmall 90 C, 100 C, 110 

C şi 120 C), pot oferi o capacitate 
maximă de ridicare de 3,700 kg.
Avantaje
•  MHC Control mecanic cârlig 

standard la modelele Farmall 
60 C, 70 C şi 80 C 

•  EHC Control electronic cârlig 
standard la modelele Farmall 
90 C, 100 C, 110 C şi 120 C

•  Până la 3 supape mecanice în 
spate, operate de la distanţă 
2 supape montate la mijloc 
pentru controlul aplicaţiilor extra 
(încărcător, utilaj montat frontal).

Tracţiune maximă
Punţile cu tracţiune integrală pe 4 
roţi ale gamei Farmall C sunt dotate 
cu diferenţial autoblocant sau cu 
blocaj diferenţial electrohidraulic (doar 
Farmall 85 C - 115 C). Tracţiunea 
electrohidraulică 4 WD este imbatabilă 
la tracţiune pe câmp şi lucru în pantă, 
iar blocajul diferenţial faţă şi spate 
vă vor menţine în mişcare pe pământ 
moale şi umed, iar când îl deblocaţi, 
acest sistem asigură zero fricţiune a 
anvelopelor în curte. Performanţă fără 
alunecare: diferenţialul autoblocant 
sau opţiunea de blocaj diferenţial 
electrohidraulic (doar Farmall 90 C - 
120 C) asigură tracţiune maximă pe 
câmp şi zero fricţiune a anvelopelor 
în curte. Pentru aceste modele 
Farmall C este disponibilă şi opţiunea 
de punte faţă frânată. Pentru cele 
mai dificile aplicaţii şi durabilitate 
maximă, atât puntea faţă cât şi puntea 
spate sunt disponibile în versiunea 
pentru regim dificil (standard pentru 
90 C, 100 C, 110 C şi 120 C).
Avantaje
•  EZ-Guide 250 este sistemul 

de ghidare a căii de rulare 
de bază cu bară uşoară

•  EZ-PILOT şi FM 750 monitor ajută 
direcţia asistată ajutat de tehnologia 
de compensare teren T3TM

•  AFS Support Center care vă ajută 
să menţineţi tractorul funcţional

De peste 170 de ani, Case IH joacă 
un rol important in conturarea 
agriculturii, cu branduri legendare 
precum Case IH, International 
Harvester şi David Brown. Ca 
inventator al prizei de putere, 
al combinelor de recoltat cu 
rotor simplu Axial-Flow® şi 
al inversorului hidraulic şi ca 
pionier al transmisiei cu variaţie 
continuă, moştenirea Case IH 
merge mai departe. Viziunea de 
pionierat a înaintaşilor noştri a 
rămas în centrul fiecărui produs 
Case IH până în prezent. Cu 
aceeaşi pasiune Case IH dezvoltă 
şi produce utilaje agricole în 
Europa şi în întreaga lume. 
Tractoarele Case IH sunt mărturia 
devotamentului nostru pentru a 
satisface şi a depăşi aşteptările 
fermierilor din întreaga lume.
Această experienţă bogată a oferit 
posibilitatea producătorului Case 
IH de a asculta agricultorii şi de a 
crea produse care să le ofere exact 
ce au nevoie aceştia. Dorinţa de 
inovare a Case IH a determinat 
compania să conceapă soluţii 
tehnologice avansate pentru a 
creşte constant performanţa şi 
productivitatea maşinilor pe care 
le fabrică, făcându-le în acelaşi 
timp uşor de utilizat şi din ce în ce 
mai profitabile. Case IH năzuieşte 
necontenit spre perfecţiune, 
obţinând calitate superioară în 
toate, până la cel mai mic detaliu. 
Compania Case IH cere de la ea 
înşăşi, dar şi de la Titan Machinery 
acelaşi nivel ridicat de calitate a 
serviciului pe care îl oferă împreună 
clienţilor noştri. Titan Machinery 
România este unicul importator 
şi distribuitor al utilajelor Case 
IH în România, iar din cei peste 
10 ani de când dezvoltă această 
piaţă, Titan Machinery România 
a devenit cel mai mare dealer al 
utilajelor Case IH din Europa.
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CLAAS XERION cu o nouă generaţie de 
transmisii şi o putere hidraulică sporită

Generaţia Stage V 
a modelului XERION, 
lansată în 2019, va 
primi o actualizare 
completă pentru noul an 
de fabricaţie. Accentul 
este pus în special 
pe introducerea noii 
transmisii continuu 
variabilă Eccom 5.5 
şi a unui nou sistem 
hidraulic de lucru, 
disponibil opţional, cu 
un debit impresionant 
de până la 422 l/min.

Eficienţă continuu 
variabilă: Transmisie 
nouă, caracteristici cu 
eficienţă dovedită
CLAAS utilizează tehnologia de 
transmisie Eccom pentru sistemul 
de acţionare CMATIC continuu 
variabil şi power-split din XERION 
ZF încă din 2003. Pe lângă nivelul 
lor ridicat de eficienţă, transmisiile 
se caracterizează printr-o rezistenţă 
enormă, o fiabilitate ridicată în toate 
condiţiile de operare şi o durată de 
viaţă îndelungată. Datorită turaţiei 
reduse de intrare pe teren, XERION 
poate funcţiona în numeroase 
aplicaţii cu un concept de turaţii 
reduse şi, prin urmare, extrem de 
economic. Motoarele moderne 
Mercedes-Benz cu şase cilindri, care 
respectă norma Stage V, asigură 

un cuplu ridicat chiar şi la turaţii 
reduse, astfel încât cuplul maxim 
de 2.200 (XERION 4200) până la 
2.600 Nm (XERION 5000) este 
disponibil instant la 1.300 rpm. 
Prin urmare, cea mai mare parte a 
lucrărilor poate fi efectuată într-un 
interval de turaţii eficient şi silenţios, 
cuprins între 1.150 şi 1.300 rpm.
O inovaţie majoră a modelului 
XERION pentru anul de fabricaţie 
2023 este trecerea de la transmisiile 
continuu variabile ZF Eccom 5.0 
şi Eccom 4.5 anterioare la noua 
transmisie Eccom 5.5. Similar 
modelelor anterioare, noua transmisie 
oferă patru schimbări automate 
de game pentru deplasare înainte, 
zona de acţionare mecanică fiind 
în continuare optimizată. Opţional, 
se poate atinge o viteză maximă 

de 40 sau 50 km/h în direcţia de 
mers înainte la o turaţie de 1.246, 
respectiv 1.558 rpm, fapt ce ajută 
la economisirea de carburant. La 
deplasarea înapoi, este posibilă 
o viteză maximă de 30 km/h cu 
trei game automate de conducere. 
Acţionările punţilor faţă şi spate sunt 
cuplate rigid, astfel încât nu este 
necesar un diferenţial longitudinal.

Debit nelimitat: Sistem 
hidraulic de lucru cu 
un debit de ulei de 
până la 422 l/min.
Trecerea la noua transmisie Eccom 
5.5 asigură un sistem hidraulic de 
lucru şi mai robust pentru cele şase 
supape hidraulice spate cu acţiune 
dublă. Datorită unei noi cutii de 
viteze cu distribuţie pentru pompă şi 
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pompa tandem opţională, un debit 
de ulei de până la 422 l/min poate 
fi pus la dispoziţia consumatorilor 
externi chiar şi la turaţii reduse ale 
motorului. Acest lucru înseamnă 
că există, de asemenea, un volum 
suficient de ulei disponibil pentru 
implementele frontale cu un necesar 
deosebit de mare de ulei, precum 
semănătoarele pneumatice late. 
Până la două supape hidraulice pot 
fi alimentate cu până la 140 l/min cu 
ajutorul sistemului hidraulic de lucru 
load sensing opţional sau standard. 
În plus, două supape hidraulice din 
echiparea standard şi trei supape 
hidraulice atunci când sunt echipate 
cu pompa tandem opţională pot fi 
prioritizate în CEBIS, de exemplu 
pentru a acorda un volum sporit 
de ulei consumatorilor permanenţi 
importanţi, precum suflantele 
sau dispozitivele de măsurare 
ale semănătorilor pneumatice.
Un sistem hidraulic separat şi 
optimizat de 90 kW cu debit de 
250 l/min la 260 bar este disponibil 
pentru accesorii, precum rezervoarele 
de gunoi de grajd lichid şi 
implementele frontale. Astfel, XERION 
oferă cea mai mare putere hidraulică 
dintre toate tractoarele de pe piaţă. 
Pentru a spori şi mai mult confortul 
operatorului, meniul sistemului 
hidraulic din CEBIS a fost dezvoltat 
în continuare şi a devenit mai intuitiv. 
Astfel, este clar de la prima vedere ce 
pompă de alimentare transferă ulei 
către unităţile de control disponibile 
şi ce debite maxime permit circuitele 
de control. De asemenea, prioritizarea 
unităţilor de comandă şi atribuirea 
acestora unor taste funcţionale 
de pe joystick-ul CMOTION se 
pot realiza rapid şi intuitiv.
De asemenea, pentru anumite pieţe 
se poate furniza o frână hidraulică 
cu două circuite. Începând cu 
anul 2023, aceasta va îndeplini 
cerinţele Regulamentului de 

bază care se va aplica începând 
cu 2025 în ceea ce priveşte 
sistemele de frânare hidraulice.

Pur şi simplu versatil: 
balastare inteligentă 
şi montare flexibilă 
a implementelor
De asemenea, începând cu anul 
de fabricaţie 2023, este disponibilă 
o nouă placă de greutate de bază 
pentru partea de caroserie din 
spatele cabinei. Utilizând conceptul 
de balast inteligent cu plăci de balast 
suplimentare de 400 kg şi greutate 
frontală, se pot adăuga până la 
7.000 kg suplimentare. În funcţie de 
aplicaţie, XERION poate fi echilibrat 
în mod optim pentru o distribuţie a 
greutăţii sub sarcină de 50:50 şi un 
efect de tip „multi-pass” maxim.
O lansare nouă este reprezentată 
de cadrul de montare Scharmüller 
special pentru regiuni precum 
America de Nord, America de Sud 
şi Australia. Acest sistem „Quick 
Hitch” permite o schimbare rapidă 
de la cat. 3 la cat. 4/4N şi este ideal 
pentru tiranţii spate ai tractoarelor 
de mare putere XERION şi AXION.
Atât noua placă de greutate de 
bază, cât şi cadrul de montare 
Scharmüller pot fi utilizate 
pentru modelele XERION mai 
vechi, până în 2014 inclusiv.

Ghidare inteligentă, 
documentaţie şi aplicaţii: 
CEMIS 1200 cu SAT 
900 şi noul GPS PILOT
Modelele XERION TRAC şi TRAC 
VC vor fi echipate cu noul terminal 
CEMIS 1200 cu receptor SAT 900 şi 
GPS PILOT de ultimă generaţie pentru 
ghidare automată, gestionarea flotei, 
controlul aplicaţiilor şi documentaţie 
începând cu anul de fabricaţie 2023. 
CEMIS 1200 dispune de un ecran 
de 12 inch, cu afişaj 2D sau 3D cu 
ecran divizat, pe lângă gestionarea 

online a sarcinilor şi documentaţia 
cu export de date, de exemplu 
prin TELEMATICS sau stick USB. 
Pentru ghidarea automată, receptorul 
SAT 900 permite utilizarea tuturor 
semnalelor de corecţie (SATCOR 
by Trimble RTX la nivel mondial; 
EGNOS pentru Europa; RTK NET şi 
RTK ready, SBAS pentru America şi 
Japonia) şi permite utilizarea GPS, 
GLONASS, Galileo şi BEIDOU. O 
licenţă de 5 ani pentru semnalul de 
corecţie SATCOR 15 by Trimble RTX 
cu o acurateţe de +/- 15 cm este 
inclusă standard. Pentru lucrări mai 
precise, SATCOR 3 by Trimble RTX cu 
o precizie de +/- 3 cm este disponibil 
opţional ca alternativă la semnalele 
de corecţie RTK. În plus, SATCOR 3 
FAST by Trimble RTX este disponibil 
în America de Nord şi Europa, având 
un timp de iniţializare de mai puţin 
de două minute cu aceeaşi precizie.
Documentaţia se realizează prin 
transfer de fişiere online prin 
intermediul portalului CLAAS 
TELEMATICS sau prin interfeţe 
directe cu partenerii 365FarmNet 
OMNIA, Dacom şi xFarm. 

Alte funcţionalităţi sunt 
disponibile opţional:
•  TC-SC pentru controlul secţiunii cu 

implemente ISOBUS compatibile, 
precum semănători, utilaje de 
împrăştiere a îngrăşămintelor, 
pulverizatoare sau dispozitive 
de tocare. Pot fi controlate 
până la 80 de secţiuni.

•  TC-GEO pentru colectarea, 
transmiterea şi cartografierea 
datelor ca documentaţie şi bază 
pentru planificarea pe teren.

•  Variable Rate Application 
(VRA) pentru controlul ratei de 
aplicare prin GPS la însămânţare, 
fertilizare sau în protecţia 
culturilor. Hărţile de aplicare sunt 
transferate către Task Manager 
sub formă de sarcini ISO-XML.
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BASF: Aproximativ 20% din suprafaţa cultivată cu viţă de 
vie din România este exploatată la standarde europene

•  România deţine cel 
mai mare număr de 
podgorii din Uniunea 
Europeană (peste 
800.000), reprezentând 
mai mult de 30% din 
totalul acestora

•  Vinurile de calitate 
superioară câştigă 
teren pe plan local

•  Piaţa de produse de 
protecţie a plantelor 
s-a majorat, în ultimii 
5 ani, cu aprox. 8%

Potrivit BASF Agricultural Solutions 
România, unul din cei mai mari 
furnizori ai pieţei locale de produse 
pentru protecţia plantelor, doar circa 
20% din suprafaţa totală cultivată 
cu viţă de vie din România este 
exploatată la standarde europene. 
Procentul va creşte treptat, de 
la an la an, datorită investiţiilor 
continue realizate de fermieri, dar 
şi a importului de bune practici 
din alte regiuni cu tradiţie pe 
acest segment, a dezvoltării 
oenoturismului şi a schimbărilor 
în comportamentul de consum al 
vinurilor în rândul românilor.

„Estimăm că, în acest moment, 
suprafaţa cultivată cu viţă de vie la 
nivel local este de circa 180.000 de 
ha, din care doar 30.000 de ha sunt 

exploatate la standarde europene, 
cultura obţinută fiind apoi integrată 
într-un ciclu de producţie coordonat. 
Restul terenului, de aproximativ 
150.000 de hectare este cultivat 
încă în regim tradiţional”, a declarat 
Robert Băicoianu, director de vânzări 
culturi horticole în cadrul BASF 
Agricultural Solutions România.

Potrivit afirmaţiilor sale, ultimii 
ani au adus schimbări în piaţa de 
profil, începând cu programele de 
reconversie a culturilor de viţă de 
vie şi a celor derulate prin PNDR. De 
asemenea, un impact pozitiv au avut 
şi investiţiile masive în capacităţile 
de vinificaţie, dezvoltându-se noi 
unităţi de producţie de vin, cu volume 
cuprinse între 2-3 mii de hectolitri 
şi câteva zeci de mii de hectolitri. 

Aceste aspecte au transformat 
domeniul viticulturii într-unul dintre 
cele mai performante şi dezvoltate 
segmente din ramurile agriculturii la 
nivel autohton, conform companiei. 

România, locul 5 în 
Europa în ceea ce 
priveşte suprafaţa 
cultivată cu viţă de vie
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Potrivit datelor Eurostat, la nivelul 
sectorului vitivinicol european, 
România se află pe locul 5 în 
topul ţărilor cu cele mai mari 
suprafeţe cultivate cu viţă de vie, 
reprezentând 6% din suprafaţa 
totală cultivată cu viţă de vie 
din Europa (https://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.
php?title=Vineyards_in_the_EU_-_
statistics&oldid=566726#Over_
half_of_the_area_under_vines_for_
main_vine_varieties_for_red_wine). 
Datele Eurostat, la nivelul anului 2020, 
mai arată că România deţine cel mai 
mare număr de podgorii din Uniunea 
Europeană, peste 30% din totalul 
acestora (mai mult de 800.000), la 
nivel european. Totuşi, cea mai mare 
suprafaţă medie a unei podgorii se 
poate găsi în Franţa (cca 10,5 hectare). 
Din acest punct de vedere România 
este la polul opus, cu o suprafaţă 
medie a podgoriei de doar 0,2 
hectare. Acest lucru confirmă, 
o dată în plus, faptul că mare 
parte din suprafaţa cultivată este 
exploatată în regim tradiţional. 
Un alt aspect interesant cu privire 
la plantaţiile de viţă de vie din 
România este că aproximativ 66% 
dintre acestea au peste 30 de 
ani vechime, ţara noastră fiind 
surclasată din acest punct de 
vedere doar de Bulgaria, unde 
procentul ajunge la aproape 69%. 
Totodată, potrivit Eurostat, 27,9% din 
suprafaţa totală ocupată de podgoriile 
autohtone este dedicată producerii 

de vinuri de calitate superioară, restul 
de 72,1% din suprafaţa totală locală 
revine producţiei de vin de masă. 

Vinurile de calitate 
superioară câştigă 
teren în România
Toate aceste aspecte arată potenţialul 
major de creştere pe care îl are 
segmentul vitivinicol în România. 
Chiar dacă suprafeţele cultivate nu vor 
creşte în următorii ani, exploatarea 
acestora la standarde europene va 
propulsa vinul românesc pe o poziţie 
favorabilă, atât în ceea ce priveşte 
consumul local, cât şi la export. 
Pe plan naţional, deja se poate 
observa o educare a gustului 
consumatorilor, mulţi dintre aceştia 
trecând, treptat, de la vinurile de 
consum curent (vinurile de masă) la 
vinurile DOC (de calitate superioară).

Conform BASF, vinificatorii au 
investit, în ultimii ani, în echipamente 
şi linii tehnologice noi, dar şi 
în diverse produse oenologice 
de foarte bună calitate. 
De asemenea, au colaborat cu 
vinificatori cu experienţă din alte 
ţări pentru a creşte nivelul de 
calitate al vinurilor produse. 
Piaţa de vinuri locală a ajuns, 
astfel, la un volum de cca. 4-5 
milioane de hectolitri anual. 
„Potenţialul acestui segment 
este subliniat şi de faptul că, în 
ultimul timp, viticultorii au investit 
constant în produse de protecţie a 
plantelor, au aplicat tehnologii noi, 
în aşa fel încât să obţină struguri 
de bună calitate, care să permită 
producerea unor vinuri superioare. 
Mai mult de atât, au înţeles beneficiile 
aplicării unor tratamente eficiente 
şi utilizării de produse de ultimă 
generaţie. De altfel, estimăm că piaţa 
de produse de protecţie a plantelor a 
crescut, în ultimii 5 ani, cu aproximativ 
8%”, a mai spus Robert Băicoianu. 

Ce poate determina 
creşterea pieţei de vin 
Pe o piaţă cu un potenţial de 
creştere major, atât restructurarea şi 
reconversia plantaţiilor vitivinicole, cât 
şi realizarea de investiţii constante 
pe tot lanţul de producţie – de la 
cultivare şi până la producerea 
vinului, sunt aspecte ce pot avea 
un impact pozitiv în viitor. 
Mai mult de atât, automatizarea şi 
digitalizarea mijloacelor de producţie, 
mai ales în cadrul cramelor, reprezintă 
un alt pas important ce va duce 
la dezvoltarea segmentului.  
„Este fundamental ca toate 
procesele să poată fi urmărite şi 
reglate conform ultimelor tehnologii: 
menţinerea fermentării la temperatură 
controlată, monitorizarea acesteia din 
punct de vedere al duratei, momentul 
aplicării drojdiilor selecţionate, etc. 
BASF este promotorul digitalizării în 
zona de producţie a strugurilor şi a 
vinului, oferind o serie de aplicaţii 
destinate urmăririi proceselor 
tehnologice şi a costurilor aferente, 
în vederea eficientizării activităţii 
producătorilor”, susţine Băicoianu. 
Potrivit afirmaţiilor sale, rata de 
utilizare a aplicaţiilor digitale în 
segmentul de vitivinificaţie a crescut 
de la an la an, ceea ce arată un 
interes din ce în ce mai mare al 
fermierilor şi o deschidere spre noi 
tehnologii menite să asigure producţii 
mai mari şi de o calitate superioară. 
Dezvoltarea oenoturismului şi 
promovarea producătorilor locali 
sunt alte aspecte cu impact în 
creşterea pieţei de profil. 
Pentru a sprijini producătorii locali, 
BASF a iniţiat, acum mai bine 
de 7 ani, un concurs naţional de 
vinuri, Poveşti cu Vinuri Româneşti. 
Organizat în parteneriat cu ADAR, 
acesta se adresează tocmai micilor 
producători, cu suprafeţe mai 
mici de 100 de ha, care au nevoie 
de susţinere şi promovare. 



1-14 noiembrie 2022 PB1-14 noiembrie 202250 www.agrimedia.ro www.agrimedia.ro

 Hotărâre nr. 1231 din 05 
Octombrie 2022 privind scăderea din 
inventarul centralizat al bunurilor 
din domeniul public al statului a 
unei suprafeţe de teren de 10,2234 
ha aflată în administrarea Agenţiei 
Domeniilor Statului, ca urmare a 
restituirii acesteia către persoane 
îndreptăţite, precum şi trecerea 
unei suprafeţe de 5,094 ha teren 
cu destinaţie agricolă din domeniul 
public al statului în domeniul 
privat al statului şi în administrarea 
Agenţiei Domeniilor Statului, în 
vederea reconstituirii dreptului de 
proprietate - M.O. nr. 1005 din 2022

 Hotărâre nr. 1238 din 12 
Octombrie 2022 privind stabilirea 
valorii schemei de finanţare pentru 
anul 2022, condiţiilor de eligibilitate, 
cheltuielilor eligibile, modului de 
acordare a finanţării, precum şi a 
modalităţii de verificare şi control 
pentru schema de finanţare în cadrul 
Programului de investiţii pentru 
înfiinţarea centrelor de colectare şi/
sau prelucrare a laptelui în zona 
montană - M.O. nr. 1009 din 2022

 Decizie nr. 510 din 18 Octombrie 
2022 privind exercitarea, cu 
caracter temporar, prin detaşare, 
de către domnul Dumitru Jeacă 

a funcţiei publice vacante din 
categoria înalţilor funcţionari publici 
de secretar general adjunct al 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale - M.O. nr. 1012 din 2022

 Hotărâre nr. 1240 din 12 
Octombrie 2022 privind stabilirea 
valorii schemei de finanţare pentru 
anul 2022, a condiţiilor de eligibilitate, 
a cheltuielilor eligibile, a modului 
de acordare a finanţării, precum 
şi a modalităţilor de verificare şi 
control în cadrul Programului 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 - M.O. nr. 1011 din 2022

 Ordin nr. 316 din 12 Octombrie 
2022 pentru aprobarea transmiterii 
unor bunuri din infrastructura 
secundară de irigaţii aparţinând 
domeniului privat al statului, 
aflată în administrarea Agenţiei 
Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare 
şi situată pe teritoriul Organizaţiei 
utilizatorilor de apă pentru irigaţii 
ZYX Poarta Albă din judeţul 
Constanţa, în proprietatea acestei 
organizaţii - M.O. nr. 1017 din 2022

 Hotărâre nr. 1256 din 12 
Octombrie 2022 privind trecerea 
unui imobil din domeniul public 
al statului şi din administrarea 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale - Agenţia de Plăţi 
şi Intervenţie pentru Agricultură - 
Centrul Judeţean Vâlcea în domeniul 
public al oraşului Bălceşti, judeţul 
Vâlcea, şi privind modificarea 
anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului 
nr. 1.705/2006 pentru aprobarea 
inventarului centralizat al bunurilor 
din domeniul public al statului 
- M.O. nr. 1031 din 2022

 Ordin nr. 323 din 20 Octombrie 
2022 privind aprobarea Ghidului 
solicitantului pentru Programul 
de investiţii pentru înfiinţarea 
centrelor de colectare şi/sau 
prelucrare a laptelui în zona 
montană - M.O. nr. 1036 din 2022

 Ordin nr. 324 din 20 Octombrie 
2022 privind aprobarea Ghidului 
solicitantului pentru 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 - M.O. nr. 1036 din 2022






