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Îngrăşămintele joacă un rol 
semnificativ pentru securitatea 
alimentară. Producţia şi costul 
acestora depind în mare măsură de 
gazele naturale. În urma invadării 
Ucrainei de către Rusia, o criză 
mondială a îngrăşămintelor minerale 
şi a energiei afectează în prezent 
securitatea alimentară şi preţurile 
alimentelor la nivel mondial. În 
acest context, Comisia Europeană 
a prezentat în data de 9 noiembrie 
o Comunicare privind asigurarea 
disponibilităţii şi a unor preţuri 
abordabile ale îngrăşămintelor.
Concret, comunicarea anunţă 
lansarea a două noi iniţiative: un 
nou observator al pieţei menit să 
îmbunătăţească transparenţa pieţei 
şi o nouă direcţie pentru Consiliul 
European pentru Inovare privind 
agricultura rezistentă. Acest consiliu 
pentru inovare va oferi 65 de milioane 
de euro pentru a sprijini start-up-
urile AgTech pentru dezvoltarea 
rapidă a „inovaţiilor deep-tech 
pentru menţinerea şi îmbunătăţirea 
randamentului culturilor cu 
tehnologii ecologice”, în special în 
domeniul fertilizării. Ambele iniţiative 
urmează să fie lansate în 2023.
O versiune anterioară a planului 
spunea că Bruxelles-ul le va cere 
statelor membre să se asigure că 
producătorii de îngrăşăminte pot 
obţine gaze naturale pentru a-şi 
menţine liniile de producţie în 
funcţiune, cu speranţa că acest lucru 
ar putea ajuta la reducerea preţurilor 
şi la evitarea întreruperilor în lanţul 
de aprovizionare. Dar textul adoptat 
nu mai este la fel de explicit, Comisia 
„subliniind” că statele membre „pot 

acorda prioritate accesului continuu 
şi neîntrerupt la gaze naturale” 
pentru producătorii de îngrăşăminte 
„în planurile lor naţionale de 
urgenţă în cazul raţionalizării 
gazelor”. Comunicarea stabileşte, de 
asemenea, o serie de opţiuni pentru 
a sprijini financiar părţile afectate. 
Aceasta include sprijinul financiar 
generat prin măsuri precum taxele 
excepţionale şi de solidaritate. 
Fermierii vor putea beneficia de 
decizia recentă a Comisiei de a 
majora plafonul pentru ajutorul 
maxim în cadrul de criză temporară 
la un record de 250.000 euro. În 
cele din urmă, Bruxelles-ul doreşte 
ca fermierii să înceapă să aplice 
îngrăşăminte mai eficient, cu scopul 
de a reduce utilizarea îngrăşămintelor 
sintetice cu 20% până în 2030. 
Reprezentanţii fermierilor şi 
producătorii de fertilizanţi s-au 
arătat neîncrezători în capacitatea 
planului CE de a funcţiona cu 
adevărat. „Această nouă comunicare 
pur şi simplu nu reuşeşte să ofere 
răspunsuri concrete la deficienţele cu 
care se confruntă fermierii europeni”, 
au declarat cei mai mari fermieri 
şi cooperative agricole din UE, prin 
Copa & Cogeca, într-un comunicat. 

Producţia de hrană din Europa s-ar 
putea înjumătăţi, pentru că Uniunea 
Europeană nu a luat la timp măsuri 
pentru a combate criza energetică şi 
a sprijini producătorii de îngrăşăminte, 
a avertizat în Plenul Parlamentului 
European, eurodeputata Carmen 
Avram, membră în Comisia pentru 
agricultură şi dezvoltare rurală a 
Parlamentului European. „Dependenţi 

de gaz, producătorii de îngrăşăminte, 
substanţe vitale pentru agricultură, 
sunt în colaps. Fabrici din România, 
Spania, Lituania, Ungaria şi Croaţia 
şi-au închis porţile, altele au redus 
drastic producţia. Iar din cauza 
războiului din Ucraina, alternativele 
s-au împuţinat. În ultimul an, 
doar în cazul amoniacului, 70% 
din piaţa europeană a dispărut. 
Estimările pentru 2023 sunt crunte.
În lipsa îngrăşămintelor, producţia 
agricolă europeană ar scădea cu 
până la 45%. Dacă nu se găsesc 
soluţii urgente şi eficiente, dezastrul 
din sector nu va mai putea fi evitat. 
Primele semne se văd deja. În ţara 
mea au început să se vândă sau să se 
sacrifice, animale din ferme. În Europa, 
fermierii riscă falimente pe bandă 
rulantă, iar consumatorul va avea în 
faţă rafturi goale. Acel consumator pe 
care Comisia a promis să-l protejeze, 
acel european pe care Comisia a 
promis că nu-l va lăsa în urmă.
Solicit Comisiei Europene să 
rezolve rapid această criză, prin 
câteva acţiuni simultane, cum ar fi: 
găsirea unor pieţe noi, de unde să 
poată fi cumpărate îngrăşăminte 
necesare fără taxe de import şi 
identificarea urgentă a unui sprijin 
financiar suficient care să le permită 
producătorilor europeni să ţină 
deschise fabricile de fertilizanţi.
Iar pe termen mediu, să grăbească 
legislaţia privind noile tehnici 
de ameliorare a plantelor. La 
securitatea alimentară nu se face 
economie. Dacă azi nu intervii, 
mâine Europa nu mănâncă.” 

Simona MUNTEANU
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În dialog cu fermieriiÎn dialog cu fermierii
• «Credeţi că 2022-2023 va fi un sezon mai dificil pen  tru legumele produse în seră? Cum optimizaţi costul?»

 Cristian Rusu, 
Preşedinte Legrom
„Dacă vor continua scumpirile, 
probabil că va fi un sezon 
mai greu. Dar nu pentru 
procesul de producţie în sine, 
ci pentru cel de vânzare, 
ca putere de cumpărare. 
Cheltuielile nu cred că vor 
fi cu mult mai mari faţă 
de ce a fost anul acesta, 

costurile de producţie vor fi similare. O variantă 
de reducere a costului per unitatea de produs este 
creşterea producţiei, şi aici lucrez eu cu clienţii noştri: 
optimizarea costurilor. Tehnologiile noi cu prădători fac 
parte din această strategie, fiind mai eficiente şi mai 
ieftine chiar decât cele chimice. Însă dacă se menţin 
aceste preţuri ridicate (şi din cauza războiului care a 
înghiţit cantităţi mari de legume şi a făcut să crească 
exagerat preţul la unele dintre ele), există riscul unor 
blocaje pe piaţa internă deoarece nu se mai cumpără 
şi nu se mai consumă la fel de mult. Costurile la gaze 
sau energie (mai ales dacă se va da şi hotărârea de 
guvern cu plafonarea preţului) nu vor ”atârna” atât de 
mult în costul final, mai ales că sunt puţini producători 
cu sere încălzite şi producţie în extrasezon. Pe plan 
mondial preţul gazelor scade uşor, nu se justifică 
tarife atât de mari la îngrăşămintele chimice, motiv 
pentru care cred că vor fi la acelaşi preţ cu anul 
acesta. Iar la producătorii serioşi de îngrăşăminte, 
preţurile nu au fost exagerat de mari, maxim 30%. Noi 
suntem şi furnizori de inputuri şi nu cred poveştile cu 
100%. Aşadar costul de producţie nu va fi de speriat 
în sezonul următor comparativ cu anul acesta. Nu 
cheltuielile vor fi problema, ci preţul de vânzare la 
populaţie, pe care producătorul nu îl poate influenţa. 
Cererea şi oferta reglează piaţa, dar ţinând preţul 
foarte sus, pot apărea blocaje şi aici este frica mea.“

Angela Avram, Sere 
Piteşti, judeţul Argeş
„Au crescut preţurile şi 
vor fi mai mari la noi, cu 
minimum 20% probabil. 
Nu prea avem de unde 
reduce din costuri: oamenii 
trebuie plătiţi, poate chiar 
un pic mai mult şi inputuri 
de calitate ne trebuie. Vom 
planta spre final de martie 

pentru a profita de lungimea zilei. Nu ne permitem să 
plantăm mai devreme din cauza costurilor cu energia, 
chiar dacă prindem ”primul preţ”. Pus în balanţă stresul 
cu cheltuiala pentru încălzirea pe timpul nopţii, plus 
cererea din retail, toate astea nu mă îndeamnă să îmi 
doresc să recoltăm printre primii. Ca să mai optimizăm 
costurile, încercăm să înlocuim şi peleţii de floarea 
soarelui cu altă materie primă, dar diferenţele de preţ 
nu sunt mari, oricum nimic nu este sigur. Ne gândim 
să mărim densitatea, dar există riscul ca fructele 
să nu mai crească la fel de mari şi cantitatea să fie 
aceeaşi la final. Am fost înscrişi şi în programul de 
Minimis pentru tomate, dar nu ne-am încadrat. Când 
vor ei să valorificăm, noi nu putem recolta. Facem 
producţii ecologice, nu folosim niciun fel de stimulenţi 
de coacere, colorare etc. Preţul de vânzare a fost la fel 
sau chiar mai mic la noi - producătorii. În magazine au 
mărit preţurile, dar cantitatea achiziţionată a scăzut, 
ceea ce nu ne ajută. Facem şi procesare, dar este 
dificil, vorbim practic de o altă afacere (care nu este 
cea principală), adică o altă bătaie de cap pentru a 
produce, face analize şi vinde produsele pe alte canale.“
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• «Credeţi că 2022-2023 va fi un sezon mai dificil pen  tru legumele produse în seră? Cum optimizaţi costul?»
 Alina Nedeluş, 

BioCulture, comuna 
Căpuşu Mare, 
judeţul Cluj
„Se anunţă un sezon dificil 
şi va trebui să acordăm 
atenţie sporită la orice fel 
de cheltuială, pornind de 
la cea mai neînsemnată. 
Dacă anul trecut ar fi fost 
necesară o mărire a preţului 

cu 20-30%, până la final ea nu a depăşit 10%, sau 
chiar mai puţin, ceea a fost cam la limită. Nici la 
anul nu cred că voi putea mări preţurile, pentru că 
puterea de cumpărare este deja mai redusă. Păstrăm 
în continuare producţia în sistem ecologic, însă nu 
ştim ce cheltuieli vor fi iarna aceasta sau cum va fi 
ea. Sunt mai multe scenarii pe care le iau în calcul: 
mă gândesc să comand mai puţine răsaduri, şi voi 
schimba puţin tehnologia: adică număr mai mic 
de plante, dar cu 1-2 tulpini în plus, pentru că sunt 
răsaduri altoite şi se poate. Temperatura în seră se 
va reduce probabil cu 1-2 grade pentru că plantele 
rezistă; sau reducerea iluminatului exterior pe timp 
de noapte etc. Prefer să investesc în calitatea cu 
care ne-am obişnuit clienţii şi să reduc din altă 
parte. O reducere şi mai drastică ar însemna să dau 
afară din oameni, ceea ce nu vreau să fac. Avem şi 
o responsabilitate socială. Dar vom minimiza orice 
cheltuială, începând de la necesarul de consum. Dacă 
am reduce la materialul săditor sau la îngrăşăminte, 
sau la alte inputuri, ne-am ”da cu stângu'-n dreptul”, 
iar finalul ar fi dezastruos. Sunt mai multe variante 
la care ne gândim acum, dar cu siguranţă sera va fi 
plantată în întregime. Nu poate fi împărţită. Sistemul 
de încălzire este pe trei nivele, iar sera este de sticlă şi 
necesită mai multă căldură permanent. Ca sortiment, 
roşiile Cherry vor fi preponderente, probabil că vom 
introduce câteva rânduri şi de roşii tip Romano, cu 
care am putea încerca şi promoţiile din anul viitor. “

Ioana Mitre, Ferma 
Steluţa, Cluj-Napoca, 
judeţul Cluj
„Având în vedere că 
activitatea preponderentă 
este de producţie de fructe, 
sera de 8.600 mp nu este 
folosită pe timp de iarnă 
decât în mică măsură, 
pentru salate. Doar o parte 
este ocupată de răsaduri 

şi o încălzim. Este adevărat că scumpirile ne-au 
afectat şi pe noi (au fost creşteri de peste 20%) şi am 
ridicat preţul la vânzare, dar nu cu mult faţă de anul 
trecut, poate un 5%. Produsele de protecţie sunt şi 
ele scumpe pentru că folosim aproape exclusiv pe 
cele certificate pentru sistemul biologic, deşi noi nu 
suntem certificaţi eco. În timp s-a dovedit a fi mai 
eficient acest sistem de combatere integrată. Şi noi 
consumăm tot de acolo, avem o clientelă formată pe 
care nu vrem să o dezamăgim şi ţinem foarte mult 
la corectitudine. Ne ajută şi faptul că anul acesta 
am reuşit să schimbăm folia de pe seră, iar pentru 
încălzire, vom merge probabil pe lemne în continuare, 
deşi sunt şi ele costisitoare (cred că avem o cheltuială 
similară cu încălzirea pe gaze). Oricum nu cred că 
reuşim să schimbăm centralele deocamdată, plus că 
mai avem ceva rezerve de lemne de anul trecut. Sper 
să nu fie probleme cu valorificarea. Clienţii care sunt 
obişnuiţi şi vin la noi să cumpere fructe, cumpără şi 
legume, de aceea desfacerea nu a fost o aşa mare 
problemă. În plus am reuşit să obţinem şi ajutorul 
de Minimis la o cultură de castraveţi, şi chiar şi cu 
tomatele anul acesta pentru că am ieşit devreme cu 
ele. Per total, nu prea avem ce cheltuieli să reducem 
în seră, nici la densitatea de plantare nu putem face 
schimbări majore, poate doar la eficienţa angajaţilor.“
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Clubul Fermierilor Români 
lansează seria a IV-a a 

programului “Tineri Lideri pentru 
Agricultură”, care pregăteşte 

generaţiile viitoare de tineri 
fermieri pentru a continua 

afacerile familiei, pentru 
asumarea rolului de lider în 

propriile afaceri şi în comunitate, 
dar şi pentru a participa activ 

la mai buna reprezentare 
profesională a fermierilor în 

structurile administraţiei publice 
din România şi de la Bruxelles.

Clubul Fermierilor Români lansează seria a IV-a 
a programului ”Tineri Lideri pentru Agricultură”

responsabilitatea asumată generează 
valoare şi energie care se transferă 
şi celor cu care tinerii lucrează, 
pentru care pot fi adevărate modele 
personale şi de business, contribuind 
astfel la schimbarea mult aşteptată 
în agricultură pe termen mediu-
lung”, consideră Florian Ciolacu. 
„Cunoaşterea înseamnă putere. 
Am pornit această aventură de 
cunoaştere, căci ştiam că trebuie 
schimbată imaginea pe care o avea 
agricultura. Era vital să modificăm, 
sau, mai bine zis, să oferim o viziune 
modernă asupra unui subiect fierbinte: 
agribussines-ul şi modul în care se 
face agricultură în secolul XXI”, a 
subliniat Jabbar Kanani, iniţiatorul 
şi arhitectul acestui program.

Nicolaie Apopi, preşedintele în 
exerciţiu al Clubului Fermierilor 
Români, s-a adresat tinerilor: 
„Fără să învăţăm tot timpul, nu 
putem să performăm. Când mă 
uit la dumneavoastră îmi amintesc 
de mine acum 22 de ani”.
Grupul Agricover se implică în 
iniţiativa Clubului Fermierilor Români 
privind pregătirea tinerei generaţii 
de fermieri şi susţine şi anul acesta 
cheltuielile de şcolarizare pentru 
toţi cei 105 participanţi din seria 
2022-2023, în cadrul acţiunilor 
sale de responsabilitate socială. 
“Le urăm bun venit tinerilor fermieri 
înscrişi în cea de-a IV-a serie a 
programului Tineri Lideri pentru 
Agricultură. Ne bucurăm să le fim 

alături, convinşi fiind că aceşti tineri 
valoroşi au o contribuţie importantă 
în definirea viitorului agriculturii 
româneşti. Continuăm să investim în 
formarea tinerilor lideri prin acordarea 
de burse, iar obiectivul nostru este ca 
în zece ani să susţinem formarea a 
o mie de astfel de tineri pregătiţi să 
ducă mai departe afacerile familiilor 
şi să crească performanţa fermelor 
româneşti", a declarat Liviu Dobre, 
CEO al Agricover Holding SA.

Programul ”Tineri Lideri pentru 
Agricultură” este dezvoltat 
de Clubul Fermierilor Români 
împreună cu Fundaţia Leaders, 
integrator al programului, şi are ca 
parteneri educaţionali companii 
de training renumite şi apreciate 
în România, alături de specialişti 
cu experienţă în business, afaceri 
de familie, training şi mentoring.

Seria a IV-a: continuitate 
şi noutăţi
Ca urmare a experienţei dobândite în 
decursul primelor trei serii, a analizelor 
realizate şi feedback-ului primit de la 
absolvenţi, anul acesta programul a 
fost restructurat pe următoarele trei 
module: (1) Leadership şi management, 
(2) Reprezentare şi comunitate, (3) 
Agribusiness prezent şi viitor.
Au fost introduse în programă 
un curs nou, ”Lucru în echipe”, 
şi proiecte pe care fermierii le 
dezvoltă împreună la finalul fiecărui 
modul şi la finalul programului. 

„Ne bucurăm că anul acesta 
avem un număr mult mai mare de 
tineri fermieri participanţi la nivel 
naţional, din mai multe judeţe, 
ceea ce demonstrează că interesul 
pentru program a crescut. Tinerii au 
specializări diferite – cei mai mulţi 
au absolvit facultăţi cu profil agricol, 
într-adevăr, dar avem şi absolvenţi de 
economie, studii juridice, matematică-
informatică, teologie, medicină, 
ingineri. Participanţii la program au 
posibilitatea de a se conecta, de a 
lucra împreună, de a face schimb 
de idei şi de experienţe, de a afla 
informaţii noi şi, foarte important, de 
a se conecta şi integra în comunitatea 
tinerilor lideri fermieri pe care noi 
am construit-o prin acest program”, 
declară Florian Ciolacu, director 
executiv Clubul Fermierilor Români. 
”Tinerii vor fi pregătiţi în spiritul 
”Pactului între generaţii” lansat de 
Club pentru schimbarea de generaţii 
pentru viitorul agriculturii şi vor 
avea posibilitatea să se înscrie şi să 
parcurgă ”Programul de mentorat” 
dezvoltat de echipa noastră pe principii 
moderne, ancorate în realitatea 
din ferme. Munca bine făcută şi 
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• Ideea câştigătoare a etapei 
locale din România este 

Teraseya FLY – o soluţie pentru 
o agricultură mai sustenabilă
• La faza locală au participat 

cele mai bune 5 idei româneşti 
din cele 15 înscrise în ţară

• Juriul a selectat 2 câştigători 
ai finalei regionale, în loc de unul 
singur: start-up-urile ekolive din 

Slovacia şi Holloid din Austria

BASF Innovation Hub este 
un concurs internaţional în 
domeniul dezvoltării durabile 
la care participă start-up-uri 
şi inovatori din 11 ţări din 
Europa Centrală şi de Sud

Start-up-ul Teraseya FLY este 
câştigătorul etapei locale a 
concursului BASF Innovation 
Hub, destinat inovatorilor şi start-
up-urilor care contribuie direct 
sau indirect la pilonii Pactului 
Verde – energie curată, mobilitate 
inteligentă, agricultură sustenabilă. 
Teraseya FLY este o soluţie unică 
pentru a monitoriza automat, în 
timp real, insectele dăunătoare 
care sunt responsabile de 
distrugerea a 20% din culturile 
din întreaga lume. Dispozitivul 
tip „Plug and Play” ajută fermierii 
să-şi protejeze culturile, reducând, 
în acelaşi timp, cantitatea de 
insecticide pulverizate.
Joi, pe 3 noiembrie, cele mai 
bune 5 idei, din cele 15 înscrise 
în România, au concurat în 
etapa locală a competiţiei 
BASF Innovation Hub. Cele 5 
start-up-uri finaliste au fost: 
Teraseya FLY, Solarino, Aeroponix 
Robotics, R-Create, Carbon 
Smart, iar soluţiile lor s-au 

concentrat pe o agricultură mai 
sustenabilă şi pe reducerea 
utilizării ambalajelor din plastic.
„Inovaţia, în special în tehnologiile 
verzi, contribuie la transformarea 
economiei într-una mai 
sustenabilă, mai digitală, mai 
rezilientă”, spune Sebastian Metz, 
Director general şi membru în 
Consiliul Director, AHK România. 
„Salutăm participarea românească 
la această competiţie sud şi 
central-europeană şi sperăm că 
soluţiile câştigătoare îşi vor găsi 
aplicabilitate în industriile aferente. 
Premiile BASF Innovation Hub 
sprijină companiile inovatoare şi 
start-up-urile să-şi dezvolte ideile 
şi să întărească economia, mai 
ales în aceste vremuri dificile. 
Materializarea acestor idei este 
binevenită, având în vedere că ele 
contribuie, direct sau indirect, la 
utilizarea pe scară largă a energiei 
curate, a mobilităţii inteligente 
şi a agriculturii durabile.”
Câştigătorul a fost ales în cadrul 
unui eveniment live. În cursul 
evenimentului, start-up-urile şi-au 
prezentat ideile ingenioase celor 
cinci membri ai juriului: Andreas 
Lier, Managing Director BASF 
România & Bulgaria; Sebastian 
Metz, CEO AHK România; Raluca 
Fişer, preşedinte şi membru al 
boardului Green Revolution & 
Bravva Angels; Vlad Craioveanu, 
Managing Partner Impact 
Hub; Victor Negrescu, membru 
al Parlamentului European 
şi Vicepreşedinte al Comisiei 
pentru Cultură şi Educaţie.
„În primul rând, am fost fericiţi 
să fim selecţionaţi, apoi uimiţi 
de calitatea ideilor prezentate de 
celelalte companii inovatoare”, 

a declarat Raoul Ros, COO 
şi co-fondator Teraseya FLY. 
„Per total, a fost o experienţă 
grozavă şi începutul unor 
noi relaţii de business. Vă 
mulţumim pentru organizarea 
unui eveniment atât de reuşit.”
În ziua următoare, pe 4 
noiembrie, start-up-ul câştigător 
al etapei locale din România s-a 
confruntat, în Marea Finală, cu 
celelalte 5 start-up-uri finaliste 
din regiune. Evenimentul a fost, 
de asemenea, transmis live.
În final, din cele peste 120 de 
idei înscrise în competiţie în 
acest an, juriul BASF Innovation 
Hub a decis să aleagă doi cei 
mai buni inovatori ai anului în 
loc de unul singur. Start-up-urile 
ekolive din Slovacia şi Holloid din 
Austria au fost ambele alese drept 
marii câştigători ai competiţiei şi 
recompensate cu marele premiu. 
ekolive este primul şi liderul 
unei metode de bioleşiere eco-
inovatoare certificate UE/ETV 
(InnoBioTech®) pentru procesarea 
deşeurilor, a mineralelor şi a 
solului folosind bacterii. În 
acelaşi timp, monitorizarea 
24/7, în timp real, de la Holloid, 
care arată prin imagini ce se 
întâmplă în bioreactoare şi 
în mediu folosind inteligenţa 
artificială ajută producătorii de 
alimente, produse farmaceutice 
şi energie la reducerea 
costurilor şi la îmbunătăţirea 
calităţii şi a siguranţei.
„Având în vedere provocările, dar 
şi oportunităţile actuale, putem 
spune că inovaţiile, start-up-urile 
şi spiritul antreprenorial nu au fost 
niciodată mai importante decât 
astăzi”, concluzionează 

BASF şi AHK România anunţă start-up-ul românesc care a concurat 
pentru titlul de cel mai bun inovator din Europa Centrală şi de Sud
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Andreas Lier, Managing Director, 
BASF România & Bulgaria. 
„Industria chimică este una 
dintre pietrele de temelie pentru 
un viitor cu emisii scăzute de 
carbon, dezvoltând permanent 
inovaţii care facilitează această 
tranziţie. Suntem onoraţi şi 
încântaţi să avem oportunitatea 
de a asculta inovatorii locali 
care şi-au împărtăşit ideile 
ingenioase cu noi, de a învăţa 
unii de la ceilalţi, de a conecta, 
coopera şi oferi sprijin pentru a 
aduce schimbarea împreună”.
Concursul BASF Innovation Hub 
a fost organizat de compania 
chimică şi lider european în 
domeniul cercetării şi dezvoltării, 
BASF, în parteneriat local cu 
AHK România. Concursul a fost 
deschis pentru înscrieri timp 

de şase luni şi a fost organizat în 
11 ţări din Europa Centrală şi de 

Sud. Câştigătorii fazelor locale au 
câştigat câte 2.500 de euro fiecare, 
în timp ce cele mai bune două idei 
alese în Marea Finală au primit, 
fiecare, un premiu suplimentar 
în valoare de 5.000 de euro.
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AHK România este reprezentanţa 
oficială a economiei germane 
în România. Înfiinţată în 2002, 
AHK numără peste 550 de firme-
membre şi oferă companiilor o 
platformă importantă pentru 
networking, schimb de informaţii 
şi experienţe. Prin serviciile pe 
care le oferă şi prin evenimentele 
pe care le organizează, AHK 
România susţine activ companiile 
germane la intrarea lor pe piaţa 
românească şi este totodată 
partener al firmelor româneşti 
interesate de piaţa germană. 

La BASF, creăm chimie pentru un 
viitor durabil. Combinăm succesul 
economic cu protecţia mediului 
şi responsabilitatea socială. Peste 
110.000 de angajaţi din Grupul 
BASF contribuie la succesul 
clienţilor noştri în aproape toate 
sectoarele şi aproape în fiecare 
ţară din lume. Portofoliul nostru 
este organizat în şase segmente: 
produse chimice, materiale, soluţii 
industriale, tehnologii de suprafaţă, 
nutriţie şi îngrijire şi soluţii 
agricole. BASF a generat vânzări 
de 78,6 miliarde de euro în 2021. 
Acţiunile BASF sunt tranzacţionate 
la bursa din Frankfurt (BAS) şi 
sub formă de certificat de depozit 
american (BASFY) din SUA. 

Târg cu specific pescăresc în curtea MADR
Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale continuă 
campania de promovare a 
produselor agroalimentare 
româneşti şi de creştere a 

accesului românilor la alimente 
de calitate obţinute pe plan 

local, sub denumirea „Produs 
românesc – Bun pentru 

tine, bine pentru fiecare!” 

Astfel, în perioada 5-8 noiembrie 
2022, bucureştenii au fost aşteptaţi 
în curtea Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale pentru a se bucura 
timp de patru zile, de specificul 
activităţilor şi obiceiurilor din Delta 
Dunării, în cadrul Târgului Pescăresc.
Membrii Federaţiei Organizaţiilor 
Producătorilor de Peşte din Delta 
Dunării, păstrători ai tradiţiilor din 
regiunea dobrogeană transmise 
din generaţie în generaţie, au oferit 
celor ce le-au trecut pragul târgului, 

o varietate de specialităţi din peşte. 
Preparatele au fost realizate după 
reţete ale pescarilor lipoveni, renumiţi 
pentru pasiunea lor pentru gătit şi 
atenţia pe care o acordă atât gustului 
mâncării, cât şi aspectului. De 
asemenea, la târg a fost prezent primul 
operator economic care exploatează 
de peste 20 de ani bogăţiile Mării 
Negre, procesând rapane, midii şi peşti 
marini din producţia autohtonă. Pe 
lângă preparatele dobrogene puteţi 
alege şi produse cu specific pescăresc 
obţinute din diferite specii de peşti din 
apele de munte (păstrăv curcubeu) 
de la fermele piscicole din judeţele 
Iaşi şi Prahova. Au fost prezente şi 
produse reprezentative pentru Delta 
Dunării înregistrate pe scheme de 
calitate: Scrumbia afumată de Dunăre 
–Indicaţie Geografică Protejată, Salata 
cu icre de ştiucă –Indicaţie Geografică 
Protejată şi Salata Tradiţională cu icre 
de crap – Specialitate Tradiţională 

Garantată, dar şi Plăcinta dobrogeană 
care urmează paşii înregistrării ca 
Indicaţie Geografică Protejată.
De la târg nu au lipsit nici vinuri albe, 
roz sau roşii ce însoţesc preparatele 
din peşte, astfel Cramele Viişoara, 
Ovidiu, Lucaci şi Hamangia au oferit 
spre comercializare o gamă variată 
de vinuri. Sectorul cercetării a fost 
reprezentat de cercetători din cadrul 
Institutului de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Ecologie Acvatică, Pescuit 
şi Acvacultură Galaţi, CCP Nucet, 
Dâmboviţa şi al INCD Delta Dunării, 
Tulcea, care au prezentat tehnologia 
de reproducţie a peştelui din Delta 
Dunării şi au oferit informaţii despre 
speciile autohtone de peşti ce au 
putut fi admirate într-un acvariu. 
De asemenea, în cadrul unui stand, 
experţi din cadrul ANPA şi AM 
POPAM au oferit informaţii celor 
interesaţi de Programul pentru 
Acvacultură şi Pescuit 2021-2027.
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Programele educaţionale 
concepute special pentru 

femeile fermier pot reduce 
discriminarea de gen 

în agricultură, au auzit 
ascultătorii în timpul sesiunii 

„Diversitate şi incluziune” 
al evenimentului anual al 

European Institute for Food 
Innovation and Technology, EIT 
Food Annual Event, eveniment 

ce a avut loc la Bruxelles în 
octombrie 2022 şi a reunit 

aproape 800 de experţi 
din sistemul alimentar. 

Participanţii la eveniment au 
aflat despre programul TalentA, 
un program creat şi implementat 
de compania internaţională 
de cercetare agricolă Corteva 
Agriscience, acesta fiind unul 
dintre cele mai bune exemple 
de eforturi în această direcţie.
Femeile din mediul rural reprezintă 
un sfert din populaţia lumii şi 
joacă un rol esenţial în producţia 
globală de alimente. Organizaţia 
Internaţională a Muncii estimează 
că femeile reprezintă 41% din forţa 
de muncă agricolă a lumii – iar 
proporţiile sunt chiar mai mari 
în ţările în curs de dezvoltare. 
Potrivit FAO, dacă femeile fermier 
ar avea acelaşi acces la resurse 
ca bărbaţii, ar putea creşte 
randamentul fermelor lor cu 20-
30%, reducând probabil numărul 
de oameni înfometaţi din lume 
cu până la 150 de milioane.
Cu toate acestea, discriminarea de 
gen este percepută ca fiind larg 
răspândită în industria agricolă, 
cu unele variaţii între ţări, dar 
se află la niveluri semnificative 

peste tot, şi conform studiului 
Global Women in Agriculture 
condus de Corteva Agriscience, 
în medie, 66% dintre femeile din 
întreaga lume sunt de acord cu 
afirmaţia că discriminarea de gen 
reprezintă o problemă reală în 
agricultură. Ca punct principal de 
acţiune pentru atingerea egalităţii 
de gen, Corteva Agriscience a 
fondat în 2019 un program de 
granturi educaţionale, TalentA, care 
se desfăşoară acum în Spania, 
Portugalia, Ucraina, România, 
Ungaria, Polonia şi Argentina, cu 
aproape 800 de participanţi.
„La Corteva Agriscience 
recunoaştem puterea diversităţii 
fermierilor din întreaga lume, 
diversitate ce ne îmbogăţeşte 
industria cu oportunităţi mai 
bune de creştere. Şi ceea ce 
înţelegem este că participarea 
la programe precum TalentA a 
ajutat femeile fermier să devină 
mai încrezătoare în munca şi 
producţia lor. De asemenea, 
acestea încep să înţeleagă mai 
bine nevoile comunităţilor lor şi 
să lucreze îndeaproape cu ele, 
iar noi încurajăm întregul lanţ 
de aprovizionare alimentar să 
analizeze în profunzime subiectul 
diversităţii şi al incluziunii şi să 
lucreze împreună pentru a ajuta 

femeile fermier să crească”, a 
declarat Anna Babich, Corporate 
Communications Manager 
pe Europa Centrală şi de 
Est la Corteva Agriscience, 
în cadrul evenimentului.
Un exemplu al angajamentului 
femeilor fermier de a-şi îmbunătăţi 
constant cunoştinţele îl reprezintă 
participarea la programul TalentA. 
TalentA este un program gratuit 
de educaţie, mentorat şi granturi 
destinat fermierilor din zonele 
rurale. Acest program a fost 
creat de Corteva Agriscience 
pentru dezvoltarea competenţelor 
profesionale în managementul 
afacerilor şi agricultură dedicate 
femeilor inovatoare din mediul 
rural, iar în România, a ajuns în 
anul 2022, la cea de-a treia ediţie, 
unde au fost acordate granturi în 
valoare totală de 15.000$ pentru 
trei participate, bani ce compania 
speră că vor ajuta participantele 
să-şi dezvolte afacerea. 
„Femeile se străduiesc să se 
dezvolte pe ele însele şi afacerile 
lor şi să susţină comunităţile. 
Indiferent de greutăţile pe care le 
au de înfruntat, femeile fermier 
sunt visătoare şi încrezătoare, 
sunt curajoase şi sunt agenţi 
de transformare pozitivă a 
societăţii”, a adăugat Anna.

Programele educaţionale ajută femeile fermier 
să îmbunătăţească producţia de alimente
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Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, prin Agenţia 

de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, efectuează plata 
ajutorului de stat la motorina 
utilizată în agricultură, pentru 
cantităţile utilizate în perioada 

1 iulie - 30 septembrie 
2022 (trimestrul III/2022), în 

conformitate cu prevederile 
HG 1174/2014 şi OMADR 

1727/2015, cu modificările 
şi completările ulterioare.

MADR plăteşte 248,7 milioane lei pentru 
motorina aferentă trimestrului III al anului 2022

Valoarea ajutorului de stat acordat 
sub formă de rambursare este de 
248.752.348 lei pentru un număr 
de 17.525 beneficiari, cu cantităţile 
de motorină determinate cu acciza 
redusă de 152.608.742,008 litri.

Repartizarea ajutorului 
la motorină pe sectoare
Cantităţile de motorină pentru 
trimestrul III/2022 care beneficiază 
de ajutor de stat au fost aprobate 
prin OMADR 338/09.11.2022, 

după cum urmează:
•  Sectorul vegetal – o cantitate 

de 135.039.757,444 litri, valoarea 
ajutorului de stat rotunjit 
fiind de 220.114.861 lei

•  Sectorul zootehnic – o 
cantitate de 11.292.336,282 
litri, valoarea ajutorului de 
stat fiind de 18.406.520 lei

•  Sector îmbunătăţiri funciare, 
cantitate de 6.276.648 litri, 
valoarea ajutorului de stat 
fiind de 10.230.967 lei.

România are cel mai scump lapte din Europa, 
iar fermierii disperaţi îşi sacrifică vacile

Criza energetică şi penuria 
de furaje au adus sectorul 

laptelui din România în pragul 
falimentului. Paradoxul României 
e că, deşi, la lapte, are cea mai 

mare creştere de preţ la raft 
din Uniunea Europeană - 64% 
- crescătorii de vaci primesc 
cel mai mic preţ pe lapte din 
toată UE. Adică, 3 lei pe litru, 

în condiţiile în care la raft 
laptele a ajuns şi la 12 lei.

În plus, a atras atenţia 
europarlamentarul Carmen Avram, 
România se confruntă cu un deficit 
de 700 de mii de tone de lapte. 
În acest context, eurodeputatul 
român a cerut Comisiei Europene 
egalizarea subvenţiilor, astfel încât 
fermierul român să beneficieze 
de acelaşi sprijin financiar ca şi 
colegii lui din Europa de Vest.
„Tot sectorul laptelui se află în 
dificultate acum, dar unii sunt în 
mai mare dificultate decât alţii. 

De exemplu, fermele din România, 
nefiind suficient de mature, în 
comparaţie cu cele din vestul 
Europei, sunt astăzi într-o situaţie 
dezastruoasă, care duce deja la 
falimente. Crescătorii noştri îşi 
închid fermele şi îşi vând sau 
sacrifică animalele. Azi, avem un 
deficit de lapte de peste 700 de 
mii de tone, iar în magazine nu 
mai găseşti, practic, decât lapte 
din import. Ceea ce n-ar fi o 
problemă pe o piaţă comună, cu 
jucători aflaţi cam în acelaşi stadiu 

de dezvoltare. Astăzi, fermierii 
români au subvenţii mult sub 
colegii lor din statele occidentale. 
De asemenea, ei trebuie să 
plătească cele mai mari preţuri la 
energie de pe întreg teritoriul UE. 
Iar soluţii nu sunt nici în bugetul 
naţional, nici în noul instrument al 
Comisiei pentru situaţii de criză.
Deci, întreb Comisia Europeană, 
când crede că ne vom aşeza cu toţii 
la masă, să vorbim deschis despre 
o convergenţă reală şi cum crede 
ea că fără convergenţă mai poate 
fi vorba despre competiţie loială în 
UE”, a întrebat europarlamentarul 
Carmen Avram, în intervenţia 
sa din cadrul şedinţei Comisiei 
pentru Agricultură, din Parlamentul 
European, din 8 noiembrie 2022.
Ca răspuns la interpelarea 
europarlamentarului Carmen 
Avram, reprezentantul DG AGRI 
a confirmat situaţia grea în care 
se găseşte sectorul din România, 
dar nu a oferit nicio soluţie. 
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Lansat anul trecut pentru 
combaterea bolilor la 
cereale, Revysol este 
cel mai nou membru 
al familiei de substanţe 
fungicide create de BASF. 
Este o substanţă activă 
inovatoare, din grupa 
chimică a triazolilor şi în 
curând compania va lansa 
un produs special dedicat 
culturilor horticole.

Un Revysol şi pentru pomii 
fructiferi şi viţă de vie
Spre deosebire de alte substanţe din 
această grupă chimică, Revysol este 
primul izopropanol-azol, o substanţă 
unică, descoperită şi dezvoltată de 
experţii BASF, cu o selectivitate foarte 
bună, un control excelent al bolilor 
şi un profil toxicologic favorabil. 
Substanţele din grupa chimică 
a triazolilor sunt nelipsite din 
strategiile de control a bolilor şi 
esenţiale în privinţa managementului 
rezistenţei agenţilor patogeni. 
Fiecare triazol acţionează în 
mod diferit, astfel spectrul de 
combatere variază semnificativ. 
Molecula de revysol este foarte 
flexibilă şi îşi schimbă conformaţia în 
funcţie de agentul patogen întâlnit, 
crescând eficacitatea împotriva bolilor.

Omologări
Produsul pe care BASF îl 
pregăteşte pentru combaterea 
bolilor la pomii fructiferi va avea 
o nouă denumire comercială. 
Prin modul de acţiune, asigură o 
calitate crescută şi producţii bune, 
având avantajul managementului 
îmbunătăţit al timpului şi riscurilor, 
precum şi un profil prietenos cu 
mediul. Pornind de la substanţa 
activă din Revisol, combinată cu un 
sistem de adjuvanţi personalizat, 
a fost creat un produs inovator cu 
proprietăţi unice pentru controlul 
unui spectru larg de boli cheie la 
pomii fructiferi şi viţă de vie. 
Buna aderenţă a produsului pe 
suprafaţa plantei şi rezistenţa acestuia 

la condiţii meteorologice variabile 
(ploaie, temperaturi ridicate sau 
scăzute, radiaţii UV, au ca rezultat o 
activitate de lungă durată, devenind 
un bun instrument în gestionarea 
eficientă a rezistenţei patogenilor. 

Revisolul pentru 
culturile horticole are 
omologare pentru:
•  specii pomicole seminţoase (măr, 

păr) pentru combaterea rapănului, 
făinării şi pătării brune;

•  specii pomicole sâmburoase 
(cireş, cais, prun, piersic, nectarin) 
pentru combaterea moniliozelor;

•  la viţa de vie poate fi folosit 
împotriva putregaiului 
negru şi făinării.Ro
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Scopul şi importanţa 
păstrării cartofului
După recoltare, cartoful pentru 
consum se depozitează pe durată 
diferită, în funcţie de ritmul şi 
cantităţile valorificate. O parte 
din producţie, care se valorifică 
din toamnă, necesită depozitare 
provizorie, iar restul, care se valorifică 
în timpul iernii sau primăvara, 
trebuie depozitat pentru o durată 
mai lungă. În funcţie de starea 
tuberculilor în momentul recoltării 
şi durata păstrării, trebuie asigurate 
spaţii şi condiţii corespunzătoare de 
păstrare. Scopul principal al depozitării 
corecte este reducerea la minim 
a pierderilor şi păstrarea calităţii 
tuberculilor, până la valorificare.
Comportarea cartofului la depozitare 
este puternic influenţată de starea 
tuberculilor la recoltare. În general, 

la cartoful pentru consumul toamnă-
iarnă şi pentru prelucrarea industrială, 
tuberculii rămân în sol până la 
maturitatea biologică. Ca urmare 
tuberculii au un conţinut mai redus 
de apă, aceasta îi conferă rezistenţă 
mai mare la vătămări. Primele zile 
de depozitare hotărăsc în mare 
măsură modul cum se vor comporta 
tuberculii în timpul păstrării.

Pierderi de producţie 
în timpul păstrării
Tuberculul este un organism viu, 
a cărei activitate fiziologică nu 
se opreşte nici după recoltare, 
în timpul depozitării.
Procesele naturale care au loc în 
această perioadă, datorită cărora 
se înregistrează pierderi destul 
de însemnate, sunt: respiraţia, 
deshidratarea şi creşterea colţilor, 

la care se mai adaugă şi pagubele 
produse de bolile de putrezire.
Mărimea acestor pierderi variază în 
limite foarte largi, atât în funcţie de 
starea de sănătate şi de integritate a 
tuberculilor în momentul depozitării, 
cât şi de condiţiile de păstrare.
Valori orientative ale pierderilor 
totale din timpul păstrării, în funcţie 
de diferite metode de depozitare, 
variază între 9,1% în depozitele 
frigorifice şi 13,1% în silozurile de 
pământ, având valori medii de 11,1% 
în depozite cu ventilaţie mecanică 
şi 11,5% în macro silozuri. 

Pierderi datorită 
vătămării tuberculilor
Tuberculul de cartof este fragil din 
cauza conţinutului mare de apă şi 
coaja subţire. Se vatămă uşor şi ca 
urmare se înregistrează însemnate 

Păstrarea cartofului pentru consum
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pierderi cantitative şi calitative. Se 
apreciază ca la recoltare, transport 
şi sortare, 70–80% din tuberculi 
sunt răniţi şi vătămaţi, mai mult 
sau mai puţin grav. Tuberculul 
rănit se consideră dacă în urma 
contactului cu un obiect tare, coaja 
tuberculului este integră, pulpa este 
presată, strivită, contuzionată.
Muresan, S., încadrează tuberculii 
în trei grupe de vătămare - tuberculi 
nevătămaţi, care sunt fără răni sau 
cel mult cu leziuni până la 1,7 mm 
adâncime, tuberculi uşor vătămaţi, 
cu adâncimea rănilor cuprinsă 
între 1,7 mm şi 5 mm, tuberculi 
puternic vătămaţi, cu adâncimea 
rănilor mai mare de 5 mm.
Tuberculii de cartof atacaţi de 
viermii sârmă sau perforaţi de pir 
sunt consideraţi puternic vătămaţi, 
deoarece adâncimea rănilor depăşeşte 
de cele mai multe ori 5 mm. 
Pentru o corectă apreciere a 
gradului de vătămare, se ia în 
considerare numărul de tuberculi 
vătămaţi sau greutatea acestora, 
raportată la numărul sau greutatea 
probei de tuberculi analizaţi.
Tuberculii cu diferite grade de 
vătămare sunt mai expuşi pierderilor 
decât cei sănătoşi. După cum 
consideră Plămădeală B. pierderile 
din timpul păstrării cartofului sunt 
direct proporţionale cu frecvenţa 
tuberculilor răniţi şi îndeosebi cu 
intensitatea rănirii. Vătămările de pe 
tuberculi sunt porţi deschise pentru 
infecţia cu boli, atât în câmp, cât 
şi în timpul depozitării şi măresc 
pierderile prin curăţare, reducând 
considerabil randamentul de utilizare
Pierderile, datorită vătămării 
tuberculilor, pot ajunge în medie, 
până la 25% din producţia 
depozitată, cu limite de variaţie 
între 7 şi 48%. Pierderile normale 
în urma vătămărilor şi a bolilor în 
timpul depozitării sunt de 5–7%.
Cele mai grave vătămări ale 

tuberculilor se produc în timpul 
recoltării. Pierderile din timpul păstrării, 
în funcţie de gradul de vătămare a 
tuberculilor la recoltat variază între 
2% la tuberculii sănătoşi, nevătămaţi, 
până la peste 32% la tuberculii cu 
vătămări grave. Pentru tuberculii 
cu vătămări uşoare, pierderile din 
timpul păstrării ajung la circa 4 %.

Pierderi prin respiraţia 
tuberculilor
Aceste pierderi cresc odată cu 
intensificarea proceselor biologice, 
deoarece energia necesară acestor 
activităţi se realizează prin respiraţie, 
în urma căreia se consumă amidonul 
acumulat şi se eliberează energie. 
În procesul de respiraţie, cu ajutorul 
oxigenului, hidraţii de carbon se 
desfac în bioxid de carbon şi apă, 
degajând căldura. Procesul este 
inversul asimilaţiei (fotosintezei).
Intensitatea respiraţiei depinde în 
primul rând de temperatura şi de 
starea fiziologică a tuberculilor. La 
temperaturi mai ridicate, procesul de 
respiraţie este mai intens. Peterfi. I. 
menţionează că la temperatura de 
20 de grade Celsius, prin respiraţie, 
o tonă de tuberculi poate elibera 
8–14 grame Co2/h. După Burton, 
W.G., prin desfacerea unui gram de 
hidrat de carbon se degajează 2,5 
kCal. de căldură. În primele zile după 
recoltare, datorită unei activităţi 
fiziologice mai ridicate şi în urma 
vătămărilor, degajarea de căldură 
din tuberculi poate atinge si valori 
de 1000 – 1500 Kcal/t tuberculi/zi.
În perioada de repaus a tuberculilor 
intensitatea respiraţiei scade. Muller 
arată că degajarea de căldură 
în perioada de repaus, în funcţie 
de temperatură, este după cum 
urmează: - la 5 grade Celsius este 
de 240 Kcal./t/zi, la 8 grade Celsius 
este de 360 Kcal./t/zi, la 10 grade 
Celsius este de 530 Kcal./t/zi.
Sub temperatura de 5 grade 

Celsius activitatea fiziologică creşte 
din nou, iar la 0 grade Celsius 
degajarea de căldură poate ajunge 
la valori de 450–550 Kcal/t/zi.
Intensitatea pierderilor lunare prin 
respiraţie în timpul depozitării, în 
funcţie de momentul recoltării, 
variază între 5–6% total pierderi în 
5 luni de zile recoltat la maturitate 
şi 6–9 % total pierderi la 5 luni, 
recoltat înainte de maturitate. 
În urma procesului de respiraţie, 
deoarece se consumă amidonul 
din tuberculi, poate scădea 
valoarea lor nutritivă şi culinară.
Deprecierea semnificativă a calităţii 
culinare are loc dacă pierderile 
de substanţă uscată (respectiv 
amidon) sunt mai mari de 4–5% 
din greutatea tuberculului.

Pierderi prin deshidratarea 
tuberculilor
Pierderile prin deshidratarea 
tuberculilor depind în primul rând atât 
de temperatura şi umiditatea relativă 
a aerului din spaţiul de depozitare, 
de grosimea cojii şi turgescenţa 
tuberculilor, cât şi de starea de 
sănătate şi de integritate a acestora. 
Pierderile prin deshidratare sunt 
mari imediat după recoltare, care pot 
atinge valori de 1 % din greutatea 
tuberculilor/zi, dar mai târziu se reduc, 
în urma îngroşării cojii tuberculilor. 
Procesul de deshidratare este mult 
mai intens dacă tuberculii încolţesc.
După Hampson, C.P., la tuberculii 
în repaus, pentru fiecare 1 milibar 
deficit de saturaţie, pierderile 
lunare sunt de 0,4–0,8% din 
greutate, în funcţie de soi.
Cele mai mici pierderi prin 
deshidratare s-au constatat la soiul 
Desiree. În depozitele mai uscate, 
în care umiditatea relativă a aerului 
se poate păstra numai în jur de 
80%, pierderile prin deshidratare pot 
reprezenta 70% din totalul de pierderi.
În urma deshidratării, până la o 
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scădere a greutăţii tuberculilor cu 
10% nu se depreciază calitatea 
culinară în mod semnificativ.

Pierderi prin încolţirea 
tuberculilor
În timpul păstrării, după ce tuberculii 
ies din repaus, încep să încolţească. 
Prin acest proces au loc o serie de 
pierderi, mai ales că la valorificarea 
cartofului pentru consum, colţii 
formaţi trebuie înlăturaţi.
Procesul de încolţire este favorizat 
de temperatură, conţinutul ridicat 
de bioxid de carbon, condens de 
apă, vătămări şi boli. Încolţirea 
tuberculilor nu se poate opri prin 
ruperea şi îndepărtarea colţilor, 
din contră, procesul se intensifică. 
Prin rănile rămase după ruperea 

colţilor se creează condiţii pentru 
pătrunderea agenţilor patogeni, care 
pot produce putrezirea tuberculilor.

Pierderi prin putrezirea 
tuberculilor
Putrezirea tuberculilor în timpul 
depozitării se datorează infectării 
lor cu bacterii sau fungi. Aceşti 
agenţi patogeni sunt prezenţi pe 
toată suprafaţa cojii şi la tuberculii 
sănătoşi, dacă în timpul păstrării 
condiţiile sunt prielnice dezvoltării 
bolilor, tuberculii sănătoşi iniţial se 
pot strica la fel ca şi cei infectaţi. 
Bolile cauzate de mană, Fusarium şi 
Erwinia la temperaturi de 2–4 grade 
nu se răspândesc şi rămân inactivi 
în mare parte. Procesul de infecţie 
se accelerează o dată cu creşterea 

temperaturii, mai ales datorită 
condensului de apă. Este foarte 
periculos dacă condensul în masă de 
tuberculi se formează imediat după 
recoltare, când rănile încă nu sunt 
vindecate. Tuberculii cu suprafaţa 
umedă, dacă sunt aşezaţi în vrac, fără 
a fi ventilaţi pentru zvântare, după 
1–2 ore de păstrare se pot infecta.
În depozitele moderne (frigorifice 
sau cu ventilaţie mecanică) pierderile 
prin putrezire, în general, sunt sub 
1%. În condiţii necorespunzătoare 
de păstrare pot atinge valori de 
peste 20%. Putrezirea nu se poate 
opri prin sortarea lotului infectat şi 
putrezit, deoarece prin manipulare 
(sortare) se produc noi infecţii. Loturile 
infectate şi în putrezire se vor sorta 
numai în momentul valorificării.Vi
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După prima lună de când a 
repornit activitatea, Casa de 

Comerţ Agroalimentar Unirea a 
încheiat contracte-cadru cu peste 

50 cooperative şi producători 
agricoli. Astfel, în ultima lună, au 
fost încheiate contracte pentru 

livrarea a peste 140 de tone 
de produse agroalimentare 

obţinute de producătorii români. 

Penny, iar, de săptămâna viitoare, 
se vor alătura demersului lanţurile 
comerciale Kaufland şi Profi.
Casa de Comerţ Agroalimentar 
Unirea primeşte zilnic pe adresa 
oficială de email oferte de la 
producătorii români interesaţi de 
iniţiativa Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale de promovare 
a produselor româneşti şi de 
creştere a consumului produselor 
agroalimentare obţinute pe 
plan local. Livrările de produse 
agroalimentare către marile 
lanţuri de magazine din România 
vor continua în perioada 
următoare, reprezentanţii Casei 
de Comerţ Agroalimentar Unirea 
prezentând periodic oferta de 
produse obţinute de fermierii şi 
producătorii români, în beneficiul 
tuturor actorilor implicaţi.
De asemenea, în vederea 
valorificării produselor locale pe 

lanţul scurt de aprovizionare, 
conducerea Casei Unirea a demarat 
o serie de discuţii cu reprezentanţii 
reţelelor de magazine locale. Un 
prim astfel de proiect de preluare 
a produselor obţinute pe plan local 
de către magazinele din zonă va fi 
demarat în judeţul Cluj, astfel de 
parteneriate urmând a fi încheiate, 
treptat, la nivelul întregii ţări.
Pe lângă accesul produselor 
româneşti în hypermarketuri şi 
în reţelele locale de magazine, 
conducerea Casei Unirea 
negociază cu reprezentanţii 
retailerilor pentru a le pune la 
dispoziţie producătorilor spaţii 
din parcările hypermarketurilor 
pentru organizarea de Târguri 
şi pieţe volante la sfârşitul 
săptămânii, astfel încât 
consumatorii să aibă posibilitatea 
să achiziţioneze produsele 
româneşti direct de la producători.

Peste 50 de cooperative şi producători agricoli 
livrează prin Casa de Comerţ Agroalimentar Unirea

Până în prezent, Casa Unirea a 
facilitat livrarea către reţeaua de 
retail de legume – fructe (cartof alb 
şi roşu, dovleac plăcintar, varza albă 
şi roşie, morcov, ridichi negre şi 
sfeclă roşie, prune uscate), precum 
şi de produse de băcănie (dulceaţă 
de dovleac, dulceaţă de gutui, 
pastă de măceşe, fasole boabe 
în saramură). Pentru valorificarea 
producţiei româneşti Casa Unirea 
a încheiat până la această dată 
parteneriate cu Carrefour, Metro şi 
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Industria producerii 
răsadurilor şi mai ales a 
celor altoite evoluează rapid. 
Momentan cele mai frecvent 
specii altoite sunt tomatele 
şi pepenii, alături de ardei, 
vinete, castraveţi etc. Însă 
altoirea unui răsad de numai 
câţiva milimetri diametru 
cere precizie, rapiditate, 
răbdare, igienă foarte strictă 
şi eficienţă ridicată, costurile 
per plantă (este vorba de 
două plante) fiind destul de 
mari , mai ales când vorbim 
de hibrizi. De aceea a apărut 
necesitatea unor maşini 
care să bifeze toate cele de 
mai sus: roboţi de altoit. 

Robotul de altoit
Primul de acest fel din România a 
fost achiziţionat de către Institutul 
Horting, cu mulţi ani în urmă. Tot 
acolo a fost construită şi o seră 
în care plăntuţele să fie crescute, 
altoite şi apoi aclimatizate.
Acest model a fost vândut către 
un producător de răsaduri, iar 
acum Institutul deţine un alt utilaj 
care este dotat cu camere de luat 
de vederi, ceea ce îi conferă o 
precizie mai mare în execuţie. 
Lucian Dumitrescu, cercetător 
la Horting, şi Jeremy Park (foto), 
reprezentantul firmei coreene 
producătoare HRC Helper Robotech 
au prezentat din nou robotul de altoit 
anul acesta la Indagra pentru că încă 
este o noutate pentru piaţa de la noi. 
Echipamentul nu este complet 
autonom, ci are nevoie să fie 

asistat de două persoane care să 
alimenteze în permanenţă cu răsad 
braţele robotului, şi alte două care să 
manipuleze tăviţele alveolare înainte 
şi după altoit. Avantajul major este 
eficienţa şi precizia la îmbinarea 
plăntuţelor după tăiere: asigură 
alinierea tulpiniţelor pe suprafaţa 
de contact cea mai mare. Diametrul 
optim al răsadurilor ce urmează a 
fi altoite este recomandat să atingă 
3-5 mm, explică Jeremy Park, şi pe 
cât posibil la fel de subţiri, pentru 
ca îmbinarea să fie perfectă. 
Utilizarea cu eficienţă maximă a unui 
robot de altoit este în primul rând 
condiţionată de obţinerea răsadului 
potrivit (vârstă, dimensiune, stare 
fitosanitară etc) , atât a altoiului cât şi 
a portaltoiului, subliniază coreeanul 
de la HRC. De aceea, dacă un fermier/

producător de răsad, doreşte să 
obţină /vândă răsaduri altoite, este 
mai bine ca acestea să fie produse 
în locul unde există robotul, din 
cauza ritmului diferit de creştere 
dintre altoi şi portaltoi, precum şi 
a controlului dificil a factorilor de 
mediu din camera de fortificare unde 
plăntuţele sunt păstrate după altoire.

Altoirea răsadurilor, 
o lume a femeilor
Viteza cu care robotul poate lucra 
este 1 plantă altoită/2,8 (3)sec, adică 
circa 1.200 plante altoite/oră (faţă 
de aprox. 200 la altoire manuală). 
Însă şi aici intervine factorul uman, 
adică viteza şi îndemânarea femeilor 
care asistă robotul. De aceea viteza 
medie variază între 600-700 de plante 
altoite pe oră. Chiar dacă cele două 
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persoane nu se mişcă la fel de rapid, 
datorită camerelor, robotul ”aşteaptă” 
ca şi celălalt braţ să îşi primească 
plăntuţa, astfel încât tăierea şi lipirea 
răsadurilor să se execute curat. 
Aici reprezentantul coreean a subliniat 
un lucru: în domeniul plantelor altoite 
nu există ca mână de lucru bărbaţi, 
ci doar femei, de obicei cu vârste 
între 30-45 ani. S-a dovedit că ele pot 
sta un timp îndelungat să efectueze 
acest tip de muncă repetitivă, care 
necesită însă atenţie şi migală. 
Vorbitul şi socializarea nu le afectează 
concentrarea şi mişcarea mâinilor. 
Un alt element de care coreeanul 
recomandă să se ţină cont în achiziţia 
şi utilizarea unui robot de altoit este 
felul cum managerul (proprietarul) 
şi/sau şeful de echipă (dacă există 
aşa ceva) relaţionează cu cele care 
lucrează efectiv în faţa robotului.
Modul de lucru şi nu în ultimul 
rând mentalitatea lor faţă de ceea 
ce fac pot influenţa eficienţa şi 

calitatea rezultatelor şi, pe cale de 
consecinţă întoarcerea investiţiei într-
un echipament nu foarte ieftin. El a 
explicat cum un feedback negativ 
privind funcţionarea robotului, 
transmis de o lucrătoare care se teme 
pentru locul de muncă (mecanizarea 
înseamnă mai puţină forţă de muncă 
manuală) şi/sau care lucrează mai 
încet, poate determina managerul 
să ia o decizie privind investiţia. 
De aceea Jeremy Park spune că nu 

este pentru înlocuirea muncii manuale 
cu cea mecanizată în proporţie foarte 
mare şi nu recomandă asta clienţilor 
săi. Roboţii şi utilajele noi sunt foarte 
utile, dar şi acestea se mai defectează 
şi dependenţa de ele nu este de dorit. 
Robotul de altoit are un cost 
de circa 40-45 mii euro, aşadar 
echipamentul se adresează unui 
producător de răsaduri specializat.
Nu sunt multe companii care să 
producă roboţi de altoit, spune Jeremy 
Park, iar aceştia sunt de obicei pentru 
tomate deoarece tăietura care trebuie 
executată este mai simplă, aşadar 
îmbinarea plăntuţelor este mai facilă. 
La pepeni, deoarece tăierea se face 
între două frunzuliţe, una trebuind să 
rămână pe plantă, este nevoie de o 
precizie mai mare, de alţi parametri pe 
care robotul trebuie să-i urmărească. 
Ceea ce face ca acest echipament să 
fie special este posibilitatea folosirii 
lui atât pentru solanacee, cât şi 
pentru cucurbitacee, a mai spus el. Ro
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Săptămâna aceasta 
vorbim despre 

“distribuitoare de 
îngrăşăminte”. 

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!

Aici se creează o confuzie între 
maşina de împrăştiat îngrăşăminte 
chimice şi distribuitorul de 
îngrăşăminte, care este un organ 
de lucru, o parte componentă 
a acestei maşini. Distribuitoare 
de îngrăşăminte sunt şi pe 
echipamentele de fertilizat montate 
pe semănători, cultivatoare etc. 
La maşinile de împrăştiat îngrăşăminte, 
distribuitorul se compune din unul 
sau mai multe discuri orizontale cu 
palete, pe care cade îngrăşământul 

în doză stabilită şi care, prin 
combinaţia unor parametri ca 
înălţime, înclinare, turaţie, sens 
de rotaţie, poziţia unde cad 
îngrăşămintele pe disc (uri), masa 
şi caracteristicile îngrăşământului 
etc., distribuie îngrăşământul în 
cantitatea dorită şi îl împrăştie 
pe lăţimea reglată datorită 
forţei centrifuge. Corect, vorbim 
despre o maşină de împrăştiat 
îngrăşăminte, nu doar de o 
mică parte a ei, distribuitorul.

cu Florin Neacşu
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Sectorul panourilor solare 
este în plină dezvoltare, iar 

companiile care oferă astfel 
de servicii se întrec în soluţii 
inovatoare. Echipa de la GBC 
Group, un grup de firme cu 
focus pe instalaţii electrice, 
a adus recent pe piaţa din 

România un echipament 
cu un design care atrage 
atenţia: o floare care se 

”învârte” după soare şi 
”învaţă” mişcarea acestuia.

O floarea soarelui fotovoltaică

Floarea din panouri solare este 
adusă în România prin colaborare 
cu un partener olandez. ”Este un 
produs inovator datorită acestei 
capacităţi de urmărire a radiaţiei 
solare, având un soft care în timp 
face ca mecanismul să devină şi 
mai exact în localizarea radiaţiei 
după ce este poziţionată într-un 
anumit loc. Am putea spune chiar 
ca ”învaţă” mişcarea soarelui”, 
explică Andrei Olaru, director 
regional vânzări GBC Group. 

Unde o folosim
Important de menţionat este că 
invertorul cu care este dotată 
direcţionează energia direct către 
consumator prima dată, chiar 
dacă ea are şi un set de baterii. 
De asemenea, poate fi dotată 
cu camere video, lumini, astfel 
încât zona în care e montată să 
fie luminată. Poate fi dotată cu 
staţii de încărcare de capacitate 
mică (pentru biciclete, trotinete 
electrice, telefoane),  poate fi 
folosită la festivaluri sau alte 
evenimente dacă discutăm de 
varianta off-grid (nu este legată 
la reţeaua de energie electrică). 
Ea poate fi practic folosită 
oriunde: parc, într-o fermă pe 

deal, chiar şi la un client casnic, 
dar amortizarea investiţiei se 
va realiza mai greu decât la o 
companie care are costuri mai 
mari cu energia şi care poate să-i 
găsească mai multe utilizări.
Pentru a putea fi dotată cu 
staţii de încărcare auto de 
putere mai mare , este nevoie 
să fie conectată şi la reţeaua de 
energie (on-grid). Daca „floarea” 
va fi off-grid atunci s-ar putea 
monta o staţie de încărcare 
autonomă de 3kWh. Dacă se 
doreşte o staţie de putere mai 
mare (să zicem 22kw), atunci 
va trebui conectată la reţea 
pentru consumul suplimentar.
Diametrul maxim al ”florii” este 
circa 4,4 m, are 2 kW putere 
instalată şi poate produce 
până la 5.000 kWh/an, în 
condiţiile în care 1kW putere 
instalată montat convenţional 
(acoperiş, structuri la sol etc) 
ajunge la 1.200-1.400 kwh/an.
”Avantajul major al 
echipamentului nostru este 
mobilitatea, se poate demonta 
rapid (în aproximativ 3 ore, 
modelul de 4,4 m diametru) 

şi se poate monta într-o 
zonă care nu are acces la 
reţeaua publică de energie. 
Partenerii olandezi lucrează să 
îmbunătăţească performanţele 
acestor panouri. Ele sunt protejate 
de un strat nanocoating, strat 
ce face ca ele să nu aibă de 
nevoie de întreţinerea panourilor 
convenţionale. Echipamentul 
vine cu garanţie şi service, iar 
datorită dotărilor sale, întreţinerea 
este minimă. Costul unei astfel 
de instalaţii poate ajunge la 
15.000 euro + TVA la care se 
adaugă costurile cu transportul 
şi montajul, care reprezintă încă 
aproximativ 1000 euro + TVA.

Un plus de imagine
”Datorită aspectului deosebit 
poate aduce şi un plus de 
imagine pentru o companie 
care doreşte să scoată în 
evidenţă faptul că produce/
foloseşte energie verde”, mai 
precizează reprezentantul GBC 
Group. În România, poate fi 
admirată în parcul din faţa 
primăriei din Târgovişte. 
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La fel ca şi în alte zone ale 
ţării, în zona de vest, judeţele 
Arad şi Timiş, producţiile 
obţinute la cultura de floarea-
soarelui nu s-au ridicat la cel 
mai înalt nivel, însă hibrizii 
Pioneer au reuşit să fie şi în 
această campanie un etalon. 
Seceta a diminuat producţiile, 
însă majoritatea fermierilor 
care au ales genetica 
Pioneer au obţinut producţii 
peste media zonei în care 
îşi desfăşoară activitatea, 
motiv pentru care compania 
Corteva Agriscience a 
desemnat şi în această zonă 
o serie de fermieri campioni.

Fermierii campioni la 
floarea-soarelui din vestul ţării

Primul fermier campion la 
floarea-soarelui din vestul ţării 
este domnul Zdrafco Stoianov 
din localitatea Cenei, judeţul 
Timiş. 
Acesta lucrează 500 ha, a cultivat 
hibrizii Pioneer P64LE25 şi 

P64LE162 şi a obţinut producţii 
mai mult decât mulţumitoare 
pentru acest an, respectiv 4.950 
kg/ha cu primul hibrid şi 4.520 
kg/ha cu cel de-al doilea. 
“Anul acesta am avut 220 ha cu 
floarea-soarelui şi am semănat 
fie după grâu, fie după orz. 
Pe solele unde am avut grâu, 
terenul a fost scarificat, după 
care a urmat aratul şi pregătirea 
terenului, iar pe solele cu orz 
am arat şi am pregătit terenul. 
În fermă, o dată la 3 ani, scarific 
terenul. Pregătirea terenului 
a avut loc în două treceri cu 
combinatorul, am semănat 
şi am aplicat pe rând azotat 
de amoniu – 200 kg/ha. În 
vegetaţie am mai fertilizat cu 5 
litri de îngrăşământ lichid, nu a 

fost nevoie şi de altceva, restul 
elementelor fiind prezente în sol. 
Am erbicidat cu Express şi 
doar atât, nu a fost nevoie de 
alte intervenţii în cultură. Am 
început recoltatul la începutul 
lunii septembrie şi producţiile 
au fost foarte bune pentru 
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un an atât de secetos. Cei 
doi hibrizi au oferit cele mai 
ridicate producţii din fermă”, a 
precizat fermierul campion. 
În următoarea campanie va 
semăna floarea-soarelui pe 180 
ha şi va alege aceiaşi hibrizi 
Pionner, respectiv P64LE162, 
P64LE25 şi P64LE99 pentru că 
mereu au oferit producţii ridicate. 

Un alt fermier campion 
este domnul Arpad Both, 
care lucrează 650 ha în 
cadrul societăţii SA Canabis 
din localitatea Variaşu 
Mare, judeţul Arad. 
Acesta a semănat floarea-
soarelui pe 100 ha, iar 
hibridul P64LE137 i-a oferit o 
producţie de 4.492 kg/ha. 
“Acest hibrid a fost semănat 
după porumb, astfel că am arat, 
am pregătit terenul într-o trecere 
şi am fertilizat cu îngrăşământ 
triplu 15 cu sulf – 250 kg/ha, la 
pregătirea patului germinativ. 
Am erbicidat preemergent, am 

semănat la finalul lunii martie, 
în perioada 23-30 martie. 
Nu am mai fertilizat în vegetaţie, 
am aplicat un erbicid şi un 
fungicid în stadiul de 4-6 frunze. 
Aceasta a fost toată tehnologia, 
după care am recoltat începând 
cu finalul lunii august. 
Chiar am fost mulţumit cu 
producţia obţinută şi voi semăna 
acest hibrid şi anul viitor pe 50 
ha”, a declarat fermierul campion.

În judeţul Timiş îşi desfăşoară 
activitatea şi domnul Jan 
Leenaerts, fermierul campion 
care a obţinut 4.200 kg/
ha cu hibridul P64LE137. 
Acesta lucrează 1.150 ha 
în cadrul a două societăţii, 
iar în acest an a avut 184 
ha cu floarea-soarelui. 
“Cultura premergătoare a 
fost grâul, astfel că terenul 
a fost arat în toamnă, după 
care pregătit în primăvară cu 
combinatorul, în două treceri. 
Am semănat în perioada optimă, 
respectiv începând cu data de 27 
martie şi am aplicat pe rând 300 
kg/ha de îngrăşământ triplu 15 
cu sulf. În vegetaţie am fertilizat 
cu 250 kg/ha de nitrocalcar, la 
prăşit şi am mai administrat un 
îngrăşământ lichid. Am erbicidat 
preemergent şi am efectuat 
două treceri în postemergenţă. 
Am aplicat şi două fungicide, 
precum şi insecticidul Inazuma 
în două treceri. Recoltatul a avut 
loc începând cu 1 septembrie 

şi am fost foarte mulţumit de 
producţia obţinută, motiv pentru 
care voi alege din nou şi acest 
hibrid, deoarece voi semăna cca 
250 ha cu floarea-soarelui”, a 
punctat domnul Jan Leenarts.

Domnul Cornel Suciu din 
localitatea Jebel, judeţul Timiş, 
a semănat în acest an 40 ha cu 
floarea-soarelui şi a obţinut 3.620 
kg/ha cu hibridul P64LE137. 
“Lucrez 1.000 ha, iar anul acesta 
floarea-soarelui am semănat-o 
după porumb, am semănat 
această cultură în ideea scumpirii 
uleiului, în general semăn 
mai multă rapiţă şi porumb. 
Am arat terenul în toamnă, 
apoi am pregătit terenul cu 
combinatorul şi am aplicat 
nitrocalcar, iar semănatul a avut 
loc la începutul lunii aprilie. Am 
erbicidat atât preemergent, cât 
şi postmergent, am administrat 
şi două fungicide, primul l-am 
dat cu cel de-al doilea erbicid, 
iar al doilea, l-am administrat 
la apariţia butonului floral. 
Am mai efectuat o trecere 
cu aminoacizi şi am mai 
administrat două foliare şi 
cam atât, aceasta a fost toată 
tehnologia. Am recoltat la 
începutul lunii septembrie”, a 
afirmat fermierul bănăţean. 
Anul viitor nu va semăna 
floarea-soarelui pentru că 
nu-i permite rotaţia culturilor, 
având deja semănate 500 ha 
cu rapiţă, care în acest moment 
se prezintă foarte bine.
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Luarea deciziilor la nivel 
de fermă a devenit din 
ce în ce mai dificilă în 

ultimii ani din cauza 
condiţiilor climatice în 

continuă schimbare 
precum şi a volatilităţii 

preţului producţiilor 
obţinute. În acest 
context, fermierii 

se confruntă cu noi 
provocări fiind nevoiţi 
să ia cele mai bune 
decizii în materie de 
tehnologie pentru a 
putea fi competitivi.

Înfrăţirea la grâu
Grâul se cultivă pe suprafeţe 
foarte mari la nivel mondial, 
fiind printre primele specii 
luate în cultură de om. Acest 
lucru se datorează, pe de o 
parte, plasticităţii ecologice 
ridicate, putându-se cultiva în 
condiţii foarte variate de climă 
şi relief, iar pe de altă parte, 
calităţilor nutritive a boabelor 
utilizate cu precădere în hrana 
oamenilor sau a animalelor.
În România sunt cultivate anual 
în jur de 2 milioane hectare cu 
grâu, obţinându-se o producţie 
medie de 3500-4000 kg/ha 
conform datelor Institutului 
Naţional de Statistică. Pe 
parcursul perioadei de vegetaţie 

a acestei plante, se disting 
două etape şi anume una 
vegetativă, ce se întinde de la 
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răsărire şi până la începutul 
alungirii tulpinii şi o a doua 
etapă generativă cuprinsă 
între alungirea tulpinii până 
la recoltare. Pentru a putea 
trece de la stadiul vegetativ 
la cel generativ plantele de 
grâu, trebuie să parcurgă 
procesul de vernalizare. Pe 
parcursul etapei vegetative se 
disting mai multe stadii, cel 
mai important fiind înfrăţirea.

Ce este înfrăţirea?
Înfrăţirea este un fenomen 
cu determinism genetic, 
influenţat de condiţiile de 
mediu şi agrotehnica aplicată, 
cu implicaţii directe asupra 
randamentului final al plantei. 
După formarea celei de-a treia 
frunze, la un interval de 12-
15 zile de la răsărire, plantele 
de grâu aparent stagnează 
din creştere, pregătindu-se 
pentru această nouă etapă. 
Ramificarea tulpinii, cum mai 
este denumit acest proces, are 
loc de la nivelul nodului de 
înfrăţire situat la o adâncime de 
2 cm în sol. Practic deşi pare 
că toţi fraţii pornesc din acelaşi 
loc, în realitate ei se dezvoltă 
din noduri diferite situate unul 

CULTIVĂM VIITORUL!
Fii cu un pas înainte 
cu Timac Agro! Cultivă 
viitorul! Soluţii performante 
adaptate fiecărei culturi.
Contactaţi cu încredere specialiştii 
Timac Agro România. Dispunem 
de toate instrumentele necesare 
pentru a vă sprijini în teren şi a 
vă oferi soluţiile cele mai potrivite 
în vederea creşterii profitabilităţii 
fermei dumneavoastră!

foarte aproape de celălalt.
Treptat, odată cu formarea fraţilor 
începe şi dezvoltarea rădăcinilor 
nodale care vor aproviziona 
planta cu apă şi săruri minerale 
până la recoltare. Numărul fraţilor 
fertili se găseşte în legătură 
directă cu numărul de rădăcini 
nodale formate astfel: pentru 
susţinerea fiecărui frate fertil 
sunt necesare 6 rădăcini nodale. 
Grâul are o capacitate foarte 
bună de înfrăţire. Numărul 
fraţilor formaţi este în legătură 
directă cu capacitatea genetică 
de înfrăţire a acelui soi, fiind 
influenţat de adâncimea de 
semănat, spaţiul de nutriţie al 
plantei cât şi de existenţa unui 
raport echilibrat de elemente 
nutritive în soluţia solului, in 
special azot şi fosfor. Prezenţa 
hormonilor de creştere, în 
special a celor din categoria 
auxinelor sau citokininelor au 
o influenţă favorabilă asupra 
procesului de înfrăţire atunci 
când se găsesc în cantităţi şi 
rapoarte bine echilibrate.
La intrarea în iarnă o plantă 
trebuie să aibă 2-3 fraţi 
formaţi şi 3-5 frunze
Pentru stimularea procesului de 
înfrăţire a cerealelor, specialiştii 

Timac Agro recomandă aplicarea 
biostimulatorului FERTIACTYL 
TRIUM în doză unică de 3 l/
ha aplicat în toamnă sau 
splitat în două doze de 1,5 l/
ha cu aplicare în toamnă ,şi în 
primăvară la reluarea vegetaţiei. 
Produsul are o acţiune multiplă 
astfel: prezenţa acizilor humici 
şi fulvici cu o reactivitate 
de 120 ori mai mare decât 
a produselor concurente din 
piaţă, graţie procesului unic 
de activare patentat de Grupul 
Roullier, stimulează absorbţia 
şi transportul elementelor 
minerale în plantă, crescând 
coeficientul de utilizare al 
nutrienţilor. Totodată au acţiune 
benefică asupra solului prin 
stimularea formării agregatelor 
structurale, îmbunătăţind 
astfel regimul aero-hidric. 
Zeatina, fitohormon din grupa 
citokininelor, are acţiune asupra 
sistemului radicular, stimulând 
dezvoltarea perişorilor absorbanţi, 
crescând astfel volumul de sol 
explorat de o plantă şi implicit 
cantitatea de apă şi săruri 
minerale ce poate fi absorbită.
Glicin-betaina creşte toleranţa 
plantelor la factorii de stres 
(termic, hidric, chimic), 
contribuind astfel la reducerea 
perioadelor în care planta nu 
acumulează materie uscată.



15-30 noiembrie 2022 2915-30 noiembrie 202228 www.agrimedia.ro

Problema cultivării grâului 
după grâu trebuie analizată 
ţinând seama de biologia 
plantei, de structura culturilor 
dintr-o unitate agricolă, 
de condiţiile de umiditate 
ale anului de cultură şi de 
mijloacele tehnice cu care 
este înzestrată unitatea.

Monocultura grâului de toamnă
Grâul de toamnă suportă să fie 
cultivat după el însuşi un număr 
mare de ani fără să se înregistreze o 
scădere simţitoare a producţiei. Astfel, 
în urma cercetărilor, producţia grâului 
de toamnă în monocultură în primii 15 
ani s-a încadrat în limitele producţiei 
normale de grâu. După următorii 
9 ani, producţia a scăzut simţitor, 
variind de la un an la altul. Trebuie 
reţinut că, în toţi anii experimentali, 
producţia grâului în monocultură 
a fost mai mică decât producţia 
obţinută într-un asolament de 4 ani.
Este de menţionat faptul că în anii 
mai puţin favorabili, producţia de grâu 
în monocultură scade considerabil. 
În România este acumulat în prezent 
un bogat material experimental şi de 
producţie din care se desprinde că 
grâul cultivat mai mulţi ani după el 
însuşi îşi reduce pronunţat producţia. 
Scăderea evidentă a producţiei de 

grâu cultivat în monocultură este 
determinată de îmburuienarea 
terenului, înmulţirea bolilor şi 
dăunătorilor, acumularea în sol a 
unei flore bacteriene rizosferice, care, 
prin produsele ei vitale, dăunează 
creşterii şi funcţionării în bune 
condiţii a rădăcinilor grâului.
Îmburuienarea grâului cultivat 
după el însuşi în comparaţie cu 
rotaţiile propuse, constituie un 
factor depresionar al producţiei. 
Combaterea chimică a buruienilor 
din grâul cultivat în monocultură nu 
înlătură total acest factor negativ. An 
de an în monocultură apar buruieni 
rezistente la erbicide. În combaterea 
chimică a buruienilor intervin greutăţi 
în primăverile reci şi ploioase, 
sau cu nebulozitate ridicată, care 
reduc simţitor eficienţa erbicidelor. 
Aplicarea tratamentelor, investiţiile 
în utilaje şi maşini performante 

conduc la ineficienţa economică 
a culturii repetate a grâului.
Cultura grâului după grâu mai mulţi 
ani la rând creează condiţii favorabile 
pentru dezvoltarea celor mai diferite 
boli şi dăunători. Astfel se dezvoltă 
fuzarioza (Fusarium graminearum), 
malura (Tilletia sp.), îngenuncherea 
cerealelor (Ophiobolus graminis, 
Cercosporella herpotricoides etc), 
făinarea (Erysphe graminis), gândacul 
ghebos (Zabrus tenebrioides), 
ploşniţele cerealelor (Eurygaster 
sp. si Aelia sp.), nematozi (Anguina 
tritici) şi alte boli şi dăunători.
Influenţa plantei premergătoare 
asupra producţiei de grâu de toamnă 
este determinantă de la an la an. 
Cu excepţia sfeclei de zahăr, după 
toate celelalte plante premergătoare, 
producţia de grâu este mai mare 
faţă de monocultură. Sporurile de 
producţie determinate de planta 
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premergătoare, în 65% din cazurile 
analizate, au fost asigurate prin 
obţinerea de producţii mult mai mari. 
Fără îndoială că producţia de grâu 
creşte în rotaţia grâu-porumb faţă 
de monocultură. După cum se 
cunoaşte, această rotaţie este cea 
mai extinsă în România şi prezintă 
o importanţă economică deosebită. 
Este totuşi necesar să se reliefeze 
că producţia de grâu în rotaţia 
grâu–porumb este însemnat mai 
mică decât producţia ce se obţine 
în asolamentele de lungă durată. 
Introducerea în asolament a trifoiului, 
care asigură îmbunătăţirea fertilităţii 
solurilor, determină creşterea 
producţiei de grâu faţă de asolamentul 
de 2 ani (grâu-porumb) cu circa 13,3 
qintale/ha. Rotaţia de 3 ani, în care 
intră mazărea ca plantă amelioratoare, 
determină o creştere a producţiei 
de grâu cu 13–15 qintale/ha. De 
reţinut că în nici una din variante nu 
s-au folosit îngrăşăminte chimice.
Cu trecerea anilor, producţia de grâu 
în rotaţia grâu-porumb scade în mod 
evident, în ciuda folosirii în fiecare an 
a îngrăşămintelor chimice. În rotaţia 
grâu-porumb, faţă de asolamentele de 
durată mai lungă, starea fitosanitară 
a culturii este evident înrăutăţită. 
Grâul şi porumbul au comune peste 
10 boli, dintre care unele destul de 
grave. Specia Fusarium roseum, 
varianta graminearum se găseşte 
în sol în mod frecvent sub formă de 
micelii saprofite pe resturile de grâu şi 
porumb. Rotaţia grâu-porumb sporeşte 
rezerva de inocul de Fusarium din sol.
Faţă de aceste elemente incontestabile, 
la care ar mai trebui adăugat şi gradul 
mare de îmburuienare a culturii grâului 
în rotaţia grâu-porumb, în comparaţie 
cu asolamentele de durată mai 
lungă, se cere periodic întreruperea 
succesiunii grâu-porumb, în general 
a succesiunii cereale-cereale.
Acest fapt este posibil prin 
introducerea în asolament şi a altor 

culturi, cum sunt plantele tehnice şi 
unele leguminoase pentru boabe. 
Astfel, apare posibilitatea ca un 
număr de ani grâul să nu mai revină 
după porumb, păstrându-se totuşi 
încărcătura de cereale cerută de 
interesele economice ale economiei 
naţionale. Se poate lua în consideraţie 
introducerea unei plante amelioratoare 
a fertilităţii solului (mazăre, soia, 
fasole, borceaguri, sau plante cu 
recoltare timpurie, in pentru ulei, 
cânepă etc, în funcţie de zona de 
cultură) pe acele sole pe care, după 
un interval de timp, în succesiunea 
grâu-porumb se constată stagnarea 
sau scăderea producţiei de grâu.
Numeroase cercetări efectuate în 
România în ultimii ani, în cele mai 
diferite condiţii pedoclimatice, au 
condus la concluzia că în cultura 
grâului de toamnă, monocultura poate 
fi folosită 2 şi chiar 3 ani de zile la 
rând, aplicând îngrăşăminte şi lucrând 
solul în cele mai bune condiţii.
Cultura grâului după grâu este 
indicată în toamnele secetoase, 
când pregătirea solului după 
plantele ce se recoltează târziu nu 
se poate realiza corespunzător şi 
nici semănatul nu se poate face 
la timp. În acest caz, producţiile în 
monocultură sunt evident mai mari 
decât producţiile obţinute în rotaţia 
cu plantele ce se recoltează târziu.
Trebuie precizat că îngrăşămintele 
nu pot suplini decât parţial la grâul 
în monocultură efectul pozitiv al 
plantei premergătoare. După 2–3 
ani de monocultură, producţia de 
grâu scade, indiferent de aplicarea 
îngrăşămintelor. Experimental s-a 
dovedit că îngrăşămintele sunt 
mai bine valorificate când grâul 
intră în rotaţie cu alte culturi.
În condiţii de irigare, grâul poate 
ocupa o pondere mai mare sau 
mai mică, în funcţie de gradul de 
specializare al fermei de culturi 
irigate, de menţinerea la nivel înalt 

a fertilităţii solului, de exploatarea 
la parametrii economici ridicaţi ai 
sistemului de irigaţie, de importanţa 
grâului în economia naţională.
Monocultura este exclusă în 
condiţii de irigare, întrucât după 
recoltarea grâului trebuie imediat 
semănată o cultură pentru nutreţ 
sau boabe care, până în toamnă, 
să asigure o a doua recoltă.
Rotaţia de doi ani grâu-porumb, 
de asemenea, nu poate fi luată în 
considerare întrucât porumbul, care 
în condiţii de irigare este reprezentat 
prin formele cele mai productive 
(târzii sau semitârzii) nu asigură 
condiţii corespunzătoare, pentru 
semănatul grâului la epoca optimă.
În condiţii de irigare grâul intră în 
asolamente de 3–6 ani, cu încărcături 
mai mari sau mai mici în funcţie de 
interesele economice şi de menţinerea 
ponderii cerealelor la nivel de 60–66%. 
În alcătuirea rotaţiilor şi în condiţii de 
irigare trebuie asigurată grâului de 
toamnă o plantă premergătoare care 
se recoltează înaintea porumbului 
şi care aduce îmbunătăţiri fertilităţii 
solului. Soia prezintă o deosebită 
importanţă din acest punct de 
vedere. La o încărcătură mare de 
grâu se poate lua în considerare 
varianta şi cu floarea-soarelui.
Cercetătorii descriu pentru culturile 
irigate trei tipuri de asolamente în 
care grâul de toamnă ocupă de la 
minimum 10% din asolamentul de 
6 ani, la minim 16% în asolamentul 
de 5 ani şi la minimum 25% 
în asolamentul de 3 ani.
Şi în condiţii de irigare, planta 
premergătoare grâului de toamnă 
prezintă, pentru obţinerea unor 
producţii ridicate, aceeaşi importanţă 
pe care o prezintă pe terenurile 
neirigate, în cultura obişnuită. 
Argumentele în favoarea rotaţiilor 
prezentate anterior au aceeaşi 
semnificaţie şi pentru cultura 
grâului pe terenuri irigate.Vi
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Noua grapă Väderstad 
Carrier XL 725
BOGDAN CONSTANTIN, PR & Communication specialist Titan Machinery România

Väderstad continuă 
seria lansărilor de 
utilaje noi din acest 
an, introducând în 
producţia de serie o 
nouă grapă cu discuri, 
respectiv Carrier 
XL 725 cu o lăţime 
de lucru de 7,25 de 
metri, model ce va 
completa portofoliul 
grapelor Väderstad 
Carrier XL cu lăţimi de 
lucru cuprinse între 
4,25 şi 12,25 metri.

Carrier XL este un concept de utilaj 
bine cunoscut, iar adăugarea noului 
model Carrier XL 725 se va potrivi 
perfect pe piaţă. Versatilitatea pe 
care Carrier XL o aduce fermei, 
economiseşte timp, scade costul 
exploatării la hectar a maşinii şi 
creează un pat germinativ ideal 
pentru orice tip de cultură agricolă. 
Acesta este un utilaj multifuncţional, 
cu discuri, compact, folosit pentru 
prelucrări primare în regim de 
mare viteză şi efectuează cu 
scrupulozitate pregătirea adecvată 
a patului germinativ. Depinzând 
de configuraţia sa, Carrier poate 
fi folosit pentru cinci operaţii 

principale: cultivarea miriştii, 
încorporare, pregătirea patului 
germinativ, semănat de seminţe mici 
şi tratamente împotriva daunătorilor.

Carrier XL 725 este disponibil cu 
o serie langă de discuri, respectiv: 
TrueCut de 510 mm, CrossCutter Disc 
sau noul CrossCutter Disc Aggressive. 
Pentru a se potrivi diferitelor nevoi de 
lucrări agricole, poate fi echipat cu 
o gamă completă de organe active 
frontale, opţiuni variate de tăvălugi, 
precum şi cu mica semănătoarea 
BioDrill 360. Carrier XL 725 este 
disponibil pentru comandă de 
la Titan Machinery România din 

octombrie 2022, iar livrările vor 
începe în primăvara lui 2023.
Odată cu noul model, întreaga 
familie de grape Carrier XL 425-
725 beneficiază de îmbunătăţiri 
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ale cadrului, care devine de acum 
ranforsat. Pentru a ghida operatorul, 
toate modelele sunt acum echipate 
cu scală de măsurare şi control 
atât al adâncimii de lucru, cât 
a adâncimii barei frontale. 
De asemenea, noul Carrier XL 
725 vine şi cu posibilitatea reglării 
înălţimii de transport, atunci 
când utilajul este pliat, pentru 
un transport rutier în siguranţă. 
Modelele cu lăţimea de lucru mai 
mare, respectiv Carrier XL 625 
şi Carrier XL 725, pot fi echipate 
acum şi cu o nouă axă a roţilor, 
precum şi cu roţi de dimensiunea 
560/45 R22,5, omologate pentru 
transportul rutier la 40 km/h.

Väderstad introduce de asemenea 
şi CrossCutter Disc Aggressive, 
care extinde şi mai mult gama 
CrossCutter Disc. Diferenţa faţă de 
discul CrossCutter obişnuit este că 
noul CrossCutter Disc Aggressive 
are tăieturi TrueCut ascuţite, oferind 
o capacitate de penetrare mai 
mare în condiţii dificile de câmp. 
CrossCutter Disc Aggressive este 
o alegere interesantă pe terenuri 
grele sau unde capacitatea de 
penetrare poate fi o problemă. 
Un alt beneficiu al CrossCutter 
Disc Aggressive este că va acţiona 
mai agresiv în reziduurile grele, 
cum ar fi porumbul de siloz, 
tulpinile grele de rapiţă sau 
miriştea de floarea-soarelui. 

Acest lucru ajută la accelerarea 
descompunerii. Cu CrossCutter 
Disc Aggressive, linia de discuri 
pentru prelucrarea solului foarte 
superficial de la Väderstad este 
completă. Chiar dacă are o formă 
mai agresivă decât cea originală, încă 
funcţionează la adâncimi de lucru 
de 2-5 cm şi va mişca substanţial 
mai puţin pământ decât un disc 
convenţional. Aceasta înseamnă un 
consum mai mic de combustibil.

CrossCutter Disc Aggressive vine în 
două dimensiuni: 450mm destinat 
unei adâncimi de lucru de 2-3 cm 
cu gama de cultivatoare cu discuri 
Carrier, precum şi 510 mm pentru 
o adâncime de lucru de 3-5 cm cu 
Carrier XL. Ambele pot fi operate 
la viteze de lucru de până la 20 
km/h. La fel ca CrossCutter Disc 
original, CrossCutter Disc Aggressive 
poate fi montat pe suportul 
versatil dezvoltat de Väderstad 
pentru cultivatorul cu discuri. 
Deoarece fiecare disc CrossCutter 
este montat individual pe propriul 
braţ cu suspensii pe batoane 
din cauciuc, acesta urmează 
conturul solului, asigurând 
rezultate foarte uniforme.
Discurile sunt produse la fabrica 
Väderstad Components, sunt 
compuse din oţel suedez cu cea 
mai înaltă rezistenţă V55. 
Pornind de la unul din motto-urile 
companiei rostit pentru prima 

dată cu ani în urmă de către 
fondatorul acesteia, Rune Stark şi 
anume: ”Faceţi lucrurile să dureze”, 
dar şi ca o reflectare a faptului 
că este în prim plan în ceea ce 
priveşte calitatea şi performanţa, 
Väderstad oferă garanţie pe viaţă 
la discurile Cross Cutter. Dacă 
un disc ar eşua în timpul întregii 
sale durate de utilizare, Väderstad 
îl va înlocui fără niciun cost.

Väderstad a inventat segmentul de 
cultivatoare cu discuri compacte. 
Väderstad a lansat Carrier-ul în 1999 
şi a continuat să îl perfecţioneze 
permanent de atunci. Astăzi este 
disponibilă o gamă întreagă de 
mărimi de discuri – de la lucrări 
ultra-superficiale la 2-3 cm adâncime, 
la lucrări de încorporare cu până 
la 16 cm adâncime de lucru.

Oţelul suedez Väderstad V-55 
combină un grad înalt de duritate cu 
rezistenţa mare la şocuri.  Comparat 
cu standardul industriei, duritatea 
V-55 este împinsă de la 47-48 la 
HRC55. Beneficiaţi astfel de costuri 
reduse cu piesele de uzură şi mai 
puţin timp mort în câmp. Ca rezultat 
al poziţiei fruntaşe Väderstad în ce 
priveşte calitatea şi performanţa, 
compania oferă garanţie pe viaţă 
pentru discurile de origine.

Fiecare disc este montat individual 
pe un braţ cu suspensie de cauciuc. 
Aceasta creşte gradul de penetrare 
şi conturarea. Din moment ce 
unealta frontală este montată pe 
un paralelogram, unghiul corect 
de lucru este asigurat indiferent 
de adâncimea de lucru.
Personalul nostru este instruit 
la Sediul Väderstad din Suedia 
şi este pregătit să vă ofere tot 
sprijinul de specialitate necesar. 
Află mai multe informaţii de la 
reprezentanţii Titan Machinery. 
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Cea mai modernă fabrică de asamblare 
a combinelor din lume prinde viteză

CLAAS a investit 44 
de milioane de euro 

în ceea ce este în 
prezent cea mai 

modernă fabrică de 
combine de recoltat din 

lume la sediul său din 
Harsewinkel, ca parte 

a proiectului SynPro 
2020. Folosind cele 
mai noi tehnologii de 
producţie şi logistică, 

pot fi construite pe 
o singură linie două 

game de modele 
care încorporează o 

varietate fără precedent 
de specificaţii şi opţiuni.

Cu până la 15.000 de componente 
individuale, combinele de recoltat 
sunt printre cele mai complexe 
utilaje agricole construite vreodată. 
Planificarea producţiei, logistica 
pieselor, construcţia şi asamblarea 
caroseriei reprezintă, prin urmare, 
o provocare deosebită, mai 
ales dacă este vorba despre o 
varietate largă de caracteristici 
de bază şi opţionale. 
Reproiectată şi reconstruită de la 
zero în cadrul proiectului SynPro 
2020, unitatea de asamblare a 
combinelor de recoltat TRION 
şi LEXION de la sediul CLAAS 
din Harsewinkel asigură exact 
acest lucru: varietate de neegalat, 
producţie extrem de flexibilă 
şi calitate fără compromisuri, 
şi, nu în ultimul rând, locuri 
de muncă la standarde de 
ultimă generaţie, cu reducere 
semnificativă a emisiilor de CO2 .

Mai multă diversitate 
decât oricând: echipate 
pentru viitor!
Până în 2021, combinele erau 
construite pe două linii de 
asamblare la Harsewinkel. Cu toate 
acestea, unitatea de producţie a 
fost împinsă din ce în ce mai mult 
la limite pe măsură ce utilajele au 
devenit mai mari şi au încorporat 
o gamă mai largă de caracteristici 
tehnice. Pentru a da doar un 
exemplu: din cauza celor două hale 
de asamblare vechi, care au fost 
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construite între 1952 şi 1958, având 
înălţimi ale tavanului cuprinse 
între doar 4,2 şi 6,0 m, nu era 
posibilă verificarea funcţională a 
buncărului de boabe care echipa 
modelele emblematice LEXION. 
Mai mult, lansarea modelului TRION 
în vara anului 2021 a necesitat 
o nouă abordare: trebuia că o 
unitate de producţie viitoare să 
construiască mai multe combine 
pe zi şi să răspundă nevoilor 
unei game din ce în ce mai largi 
de modele, dar cu o utilizare 
mai mare a pieselor identice. În 
prezent, lucrările de modernizare 
în valoare de 44 de milioane de 
euro permit construirea a peste 30 
de tipuri de combine de recoltat 
pe o singură linie de asamblare.
Asamblată în timp record, noua 
hală are o suprafaţă de 15.000 m2 
şi o înălţime a tavanelor de până 
la 14 m. Demontarea celor două 
hale vechi şi ridicarea celei noi 
a durat doar 22 de săptămâni. Şi 
aceasta nu este totul: iluminatul 
LED asigură locuri de muncă 
luminoase, aproape de lumina 
naturală, indiferent de ora din zi. 
Un nou sistem de ventilaţie de 6 
tone asigură circularea unei cantităţi 
de 80.000 m3 de aer interior pe oră, 
creând un mediu de lucru plăcut 
pe tot parcursul anului. Doar hala 
nouă asigură reducerea emisiilor 
cu aproximativ 470 de tone de 
CO2 pe an datorită gestionării 
eficiente a energiei, izolaţiei 
excelente şi iluminatului LED. 

Angajaţii pot folosi săli comune 
noi, iar locurile de muncă din 
birouri utilizate pentru planificarea 
producţiei şi logistică au fost, 
de asemenea, renovate. 
Combinele de recoltat se deplasează 
acum silenţios în cadrul întregii 
linii de asamblare şi la bancurile 
de testare pe vehicule cu ghidaj 
automat alimentate electric sau, 
pe scurt, AGV-uri. Atunci când sunt 
combinaţi, aceşti factori creează 
un mediu de lucru motivaţional 
care promovează concentrarea 
maximă la locul de muncă: un alt 
ingredient vital pentru calitatea 
obişnuită pe care o oferă CLAAS.
Toate aceste măsuri au condus 
deja la reduceri ale emisiilor de 
CO2 de 470 de tone pe an.

Calitate fără 
compromisuri: planificare 
şi documentare până 
la ultimul şurub
Diversitatea produselor şi 
creşterea producţiei, de până la 
28 de combine de recoltat pe zi 
în operaţiuni cu o singură tură, 
necesită, de asemenea, ajustări 
în managementul secţiilor de 
producţie şi în intralogistică. 
Piesele şi modulele pentru 
fiecare combină de recoltat sunt 
livrate la timp către linia de 
asamblare principală din liniile de 
subasamblare care alimentează pe 
fiecare parte. Piesele mai mici sunt 
depozitate în „supermarket”, în timp 
ce componentele mai mari, cum ar 

fi motoarele şi punţile, sunt pregătite 
pentru asamblare şi montate la 
scurt timp după livrare. Imediat în 
apropierea noii hale de asamblare, 
ciclurile de construcţie a carcasei 
pentru componente precum unitatea 
de treierat, separarea reziduurilor, 
buncărul de boabe sau tubul de 
descărcare a buncărului de boabe 
şi vopsirea în aval funcţionează ca 
un mecanism de ceasornic pentru 
a asigura o potrivire perfectă. 
Acest lucru necesită experienţă, 
împreună cu sisteme IT de 
ultimă generaţie şi urmărirea 
cu precizie a tuturor etapelor 
de producţie în timp real. 
Toţi cei de la Harsewinkel, precum 
şi din toate celelalte unităţi de 
producţie CLAAS, lucrează pentru 
un obiectiv comun: calitatea 
producţiei fără compromisuri 
şi o pondere maximă de „bun 
de prima dată”, pentru a livra 
utilaje impecabile la prima rundă 
de control al calităţii. Cu toate 
acestea, cele şase bancuri de 
testare ultramoderne care au fost 
puse în funcţiune în 2020 au 
în continuare ultimul cuvânt. 
Sunt utilizate nu doar pentru a 
efectua primele controale de calitate 
cuprinzătoare, ci şi pentru prima 
punere în funcţiune importantă 
a utilajelor. Acestea parcurg toate 
funcţiile mecanice, hidraulice şi 
electrice pentru a verifica starea 
de funcţionare ireproşabilă şi chiar 
testează funcţii electronice, cum 
ar fi CEMOS, CEBIS şi CEMIS 1200 
cu GPS PILOT şi TELEMATICS.
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Demonstraţie practică 
cu utilaje Amazone

La începutul lunii 
noiembrie, Amazone 
România a organizat 
în ferma Reland, din 
localitatea Sfântu 
Gheorghe, judeţul 
Ialomiţa, o serie de 
demonstraţii cu utilaje 
pentru prelucrarea 
solului dedicate 
atât tehnologiei 
convenţionale, cât şi 
celei conservative. 

Din categoria plugurilor au 
fost prezentate două noutăţi în 
portofoliul companiei germane şi 
anume Teres, în variantă purtată, 
şi Tyrok, în variantă semipurtată.
Sebastian Bala, manager de 
produs pentru prelucrarea 
solului şi tehnica de semănat, 
a prezentat cele două utilaje.
„Plugul purtat reversibil Teres 
are de la 4 până la 6 trupiţe şi 
este un utilaj complet hidraulic. 
Reglajele, precum lăţimea de 
lucru, lăţimea primei trupiţe, 
suprasarcina la forfecare, se fac 
hidraulic. Particularitatea plugului 
Teres este cadrul, acesta având 

un profil de 150/150 mm şi o 
grosime de 8,8 mm. Este un utilaj 
nou, cu care ne dorim să intrăm 
cât mai mult în piaţa de profil.”
Plugul lucrează la o adâncime 
de 33 – 55 cm şi la o viteză de 
până la 10 km/h. Avantajele 
utilajului Teres sunt: cormana 
SpeedBlade cu parte frontală 
mărită, proces special de durificare, 
reglare la prima trupiţă cu 
AutoAdapt, hidraulic, configuraţie 
personalizată şi reversare rapidă 
cu puncte puţine de uzură.
În cadrul prezentării practice, 
modelul prezentat avea 5 cormane.
Plugul semipurtat reversibil Tyrok 

se găseşte în variante de la 6+1 
până la 8+1 trupiţe. Este un utilaj 
cu reglaj hidraulic pentru lăţimea 
de lucru, lăţimea primei trupiţe, iar 
cel prezentat la demonstraţie era cu 
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suprasarcină mecanică la forfecare.
Particularitatea plugului semipurtat 
este faptul că cadrul utilajului 
are un profil de 200/150 mm 
şi o grosime de 10 mm.
Reglarea adâncimii de lucru se 
face mecanic, de la 35 până la 
50 cm şi este de mare acurateţe 
datorită roţii de mare volum. 
„Tyrok este un plug semipurtat 
destul de robust, care are nevoie 
de o putere a tractorului de la 250 
până la 400 CP. Plugul purtat Teres 
se adresează tractoarelor începând 
de la 130 până la 290 CP.”
Specialiştii Amazone au vorbit 
şi despre beneficiile lucrului cu 
plugul, printre acestea numărându-
se: încorporarea profundă 
a dăunătorilor, bacteriilor şi 
ciupercilor; îmbunătăţirea rapidă a 
stării solului; reducerea numărului 
de operaţiuni (aratul cu un tăvălug 
compactor duce la reducerea 
operaţiilor de lucru; pat germinativ 
foarte curat; independenţă ridicată 
faţă de vreme şi tipurile de sol.

Paul Bajko, manager produs 
pe zona de prelucrare şi 
însămânţare Amazone România, 
a prezentat două utilaje 
pentru cultivarea solului.
Ceus este un cultivator 
pentru mirişte, cunoscut 
pe piaţa românească. 
„Utilajul poate lucra la o adâncime 
cuprinsă între 5 şi 30 cm, dar poate 

face şi o afânare în adâncime. 
Totodată, poate face un amestec 
omogen al resturilor vegetale 
datorită bateriilor de discuri din 
faţă - câmpurile de organe intră 
până la 30 cm, iar apoi urmează o 
secţie de discuri pentru nivelarea 
solului şi în partea din spate 
se află tăvălugul care are rol 
de consolidare. Este un utilaj 
combinat, iar modelul prezentat 
este Ceus 3000 TX cu cadru fix, 
este adresat pentru tractoare 
din gama de putere de până în 
300 CP, astfel încât să se facă 
o prelucrare atât în profunzime, 
cât şi o prelucrare superficială cu 
discurile dintr-o singură trecere. 
Este în portofoliul Amazone în 
mai multe variante, pe mai multe 
lăţimi de lucru: lăţimile fixe variază 
între 3 şi 4 m, pentru tractoare 
între 300 şi 400 CP, iar cele cu 
cadru rabatabil pot ajunge până 
la 6 m, ceea ce conferă fermierului 
care se gândeşte pentru achiziţie 
un randament mult mai ridicat 
deoarece dintr-o trecere îşi cultivă 
terenurile atât în profunzime, cât 
şi superficial, pregătind aproape 
pentru un pat germinativ. Opţiunile 
de echipare pentru reconsolidare şi 
nivelare sunt discurile de nivelare 
sau lamele vibrante, iar pentru 
consolidare avem o gamă de 13 
tăvălugi din care fermierii pot 
alege ce se pretează cât mai bine 
lucrării pe care vor să o obţină 
şi tipului de sol din fermă. 
Din acest an avem în portofoliu 
şi varianta Ultra care vine cu 
protecţie hidraulică la organele 
active pentru lucrul în profunzime.”

Un utilaj universal în 
cultivarea solului
Cobra este un utilaj universal 
în cultivarea solului la adâncimi 
mici şi un produs nou în 
portofoliul companiei.

„Este un utilaj conceput pentru 
prelucrarea miriştii, atât pentru 
zona superficială, cât şi pentru o 
profunzime suficientă pentru un 
pat germinativ în cazuri deosebite.”
Echipamentul vine dotat cu diferite 
organe active, tip foaie de arc, 
are 6 rânduri de organe active, cu 
distanţa dintre organe de 13,3 cm 
şi o înălţime a cadrului de 60 cm.
„În ce priveşte partea de înaintare, 
opţional se poate echipa cu 
un tăvălug cu cuţite pentru 
mărunţirea miriştii sau cu o 
serie de lamele vibrante pentru 
cazul în care se decide folosirea 
utilajului pentru pregătirea 
patului germinativ în primăvară.
Pentru zona de consolidare sunt 
variante de echipare cu tăvălugi 
astfel încât să se preteze foarte 
bine pentru orice tip de fermă.
Cultivatorul Cobra are o lăţime de 
lucru de 6 - 7 m, poate lucra la o 
adâncime de 4 – 13 cm, iar viteza 
de lucru este de până la 16 km/h.
Beneficiile lucrului cu un astfel 
de utilaj sunt: resturile vegetale 
rămân la suprafaţă, formarea 
unui strat permeabil dar în acelaşi 
timp nu permite evaporarea apei, 
toată suprafaţa este prelucrată 
cu brăzdarul tip „talpă de gâscă”, 
formarea unui amestec omogen de 
sol fin şi resturi vegetale, afectare 
redusă a vieţii microbiene din sol, 
controlul dăunătorilor şi a agenţilor 
patogeni, viteze mari de lucru şi 
consum redus de carburant. 

După prezentările teoretice au 
urmat cele practice unde utilajele 
şi-au etalat calitatea în modul de 
lucru. La eveniment au fost prezenţi 
şi specialişti de la compania mamă 
- Amazone Germania, pentru a 
oferi suport tehnic, mai ales că în 
ziua următoare avea loc un training 
pentru reprezentanţii de vânzări ai 
firmelor distribuitoare în România. A
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Expoziţia EIMA International, un mare succes
În perioada 9 - 13 

noiembrie, la Bologna, 
a avut loc expoziţia de 
maşini agricole EIMA 

International, unde 
internaţionalizarea, 

bogăţia gamei şi 
inovaţia au făcut din 
această manifestare 
un punct de referinţă 

pentru toţi jucătorii 
din piaţa de profil.

La cea de-a 45-a ediţie a EIMA 
International, au fost prezenţi 1.500 
de producători, dintre care 480 
din străinătate, reprezentând 40 
de ţări. Expoziţia s-a desfăşurat 
pe o suprafaţă totală de 128 de 
mii de metri pătraţi, din care 8 mii 
au fost în exterior. Organizatorul 
evenimentului este Asociaţia 
italiană a producătorilor de 
maşini agricole – FederUnacoma. 
Pe parcursul celor cinci zile de 
expoziţie, au avut loc spectacolul 
finaliştilor „Tractorul Anului”, 
teste demonstrative cu utilaje 
de grădinărit şi întreţinere spaţii 
verzi (una dintre marile noutăţi 
ale EIMA 2022), teste cu maşini 
pentru lanţul bioenergetic, 
precum şi teste de îndemânare 
rezervate antreprenorilor.
„Cele 14 sectoare de produse, 
cele 5 săli tematice (componente, 
irigaţii, digital, energie etc) şi cele 
aproximativ 60 de mii de modele 
expuse fac din EIMA o expoziţie 
ultraspecializată, care oferă soluţii 
pentru fiecare model de agricultură, 
fiind astfel un punct de referinţă 
pentru întreaga industrie la nivel 
mondial”, a spus la conferinţa 
de presă Simona Rapastella, 
director general FederUnacoma.
La EIMA din acest an, premiul 

”Tractorul anului 2023„ a fost 
câştigat de Fendt 728 Vario. Ceilalţi 
câştigători la următoarele trei 
competiţii au fost: New Holland 
T4.120 F pentru „Best of specialized 
tractor”; McCormick X6.414 P6-Drive 
pentru „Best utility” şi JCB Fastrac 
4220 iCon pentru „Sustainable Toty”.
De-a lungul anilor, expoziţia de 
la Bologna s-a impus ca un pol 
de atracţie, iar ediţia din 2022 
îşi confirmă pe deplin caracterul 
internaţional. Pe lângă cumpărători 
şi oameni de afaceri din întreaga 
lume, la Bologna au fost aşteptate 
delegaţii oficiale. Un întreg 
pavilion de 3.000 mp, „Pavilionul 
Delegaţiilor Internaţionale”, a 
fost dedicat exclusiv întâlnirilor 
de afaceri între companiile 
expozante şi delegaţiile străine.
În cadrul expoziţiei italiene, 
România a avut un spaţiu 
expoziţional unde au fost prezente 
mai multe firme, precum Irum, 
Proinvest, Mecanica Ceahlău, 
Mefin, Repo Agri etc.
Pe lângă bogăţia extraordinară a 
gamelor expuse, interesul oamenilor 
de afaceri, precum şi al fermierilor, 
vizitatorilor, Expoziţia a avut un 
conţinut tehnologic al modelelor 
prezentate la expoziţie deosebit 
de înalt. La urma urmei, inovaţia a 
fost întotdeauna una dintre temele 

centrale ale EIMA International.
La concursul „Inovare Tehnică” au 
fost nu mai puţin de 62 de modele 
premiate. Utilajele care au câştigat 
la categoria „Inovaţie Tehnică”, 
în număr de 25, au fost expuse 
separat, într-un pavilion atractiv 
la intrarea principală în expoziţie, 
astfel încât toţi vizitatorii să poată 
vedea progresele şi inovaţiile în 
materie de tehnică agricolă.
Ediţia din 2022 a EIMA International 
a atins cel mai bun rezultat 
vreodată, cu 327.100 de vizitatori, 
din care 57.300 din străinătate. 
Pe parcursul celor cinci zile 
de expoziţie - eveniment de 
importanţă mondială pentru 
sectorul maşinilor agricole, organizat 
de FederUnacoma - numărul de 
vizitatori a depăşit recordul (317.000) 
stabilit în ediţia din 2018, înainte 
de criza provocată de pandemie.
Următoarea ediţie a EIMA 
International este deja programată 
în perioada 6 - 10 noiembrie 2024, 
dar anul viitor va avea loc şi un 
eveniment major pentru utilaje 
agricole, cu revenirea Agrilevante 
by EIMA, expoziţia dedicată 
mecanizării culturilor din zona 
mediteraneeană, care va avea 
loc la centrul expoziţional Bari în 
perioada 5-8 octombrie 2023.
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BKT a treia participare la SIMA 2022 

Rugby-ul este tema 
centrală a configurărilor 
şi iniţiativelor care se 
adresează publicului, 
având în vedere că BKT 
este Furnizorul oficial 
de anvelope pentru 
Rugby World Cup 
France 2023. Pe lângă 
numeroase produse 
noi, spaţiile expoziţionale 
sunt echipate cu 
elemente grafice digitale 
şi instalaţii interactive, 
pentru a crea o 
experienţă imersivă.

Pe lângă expunerea produselor 
de top destinate agriculturii, 
standul BKT a fost spectaculos, 
la Târgul SIMA organizat la 
Paris, Franţa, în perioada 
6-10 noiembrie 2022. 
Participanţii nu au vizitat 
standul BKT doar în scop de 
afaceri, ci şi pentru divertisment. 
Există întotdeauna ceva 
spectaculos de văzut sau o 
experienţă nouă de încercat. 
Este a treia oară când BKT 
reuşeşte să se dezvolte de-a 
lungul timpului, în special 
de când a pătruns în lumea 
sportului. BKT a reuşit să 
transforme fanii în utilizatori 
finali şi utilizatorii finali în fani, 
lucru pe care nu l-a reuşit nicio 
altă marcă din acest segment.

Care este reţeta? Sportul, desigur.
La SIMA, în Paris accentul s-a 
pus pe rugby. Cum altfel având 
în vedere că BKT este Furnizorul 
oficial de anvelope pentru Rugby 
World Cup France 2023. Este 
inevitabilă asocierea valorilor 
fundamentale ale acestui sport 
vechi cu valorile pe care BKT 
le include în misiunea sa: 
relaţia strânsă cu comunitatea, 
respectul pentru adversari, 
dedicaţia, angajamentul, lucrul în 
echipă, empatia faţă de situaţiile 
dificile şi obiectivele comune.

Astfel, la SIMA reprezentanţii 
companiei au conceput un spaţiu 
special amenajat, dedicat acestei 
alianţe: un tunel cu materiale 
grafice de la Rugby World Cup 

2023, unde vizitatorii au putut 
să joace şi să câştige una 
dintre cele 5.000 de mingi 
rugby aurii sau multe ale premii 
exclusiviste care poartă sigla BKT. 
Jocul este simplu. Pe un panou 
digital apar câteva cercuri în care 
jucătorii trebuie să marcheze 
cu o minge moale. Un ecran 



15-30 noiembrie 2022 4115-30 noiembrie 202240 www.agrimedia.ro www.agrimedia.ro

care se actualizează constant 
afişează cele mai bune rezultate 
pentru a stimula performanţa 
publicului la noi provocări.
Chiar dacă rugby-ul se află în 
centrul spaţiului pus la dispoziţie 
publicului de către BKT, sunt 
disponibile şi alte activităţi.
Nu trebuia să ratat nici 
spectacolul freestylerului 
Andrew Henderson.
Henderson, de 5 ori şi actual 
campion mondial la fotbal 
freestyle şi de 8 ori campion 
naţional în Regatul Unit, a 
înconjurat planeta cu acrobaţiile 
sale, evoluând alături de cei 
mai mari jucători de fotbal 
din lume. Din publicul său au 
făcut parte şi membrii Casei 
Regale a Marii Britanii.
Fiecare spectacol a fost urmat 
de tradiţionala distribuire a 
mingilor de fotbal semnate de 
BKT. Au fost distribuie 30.000 
de mingi; în culori şi forme 
diferite. Mingiile de rugby negre 
şi verzi – cu certitudine, un nou 
produs pe care colecţionarii de 
mingi BKT şi-l vor dori neapărat.
Nu trebuie trecută cu vederea 
amenajarea nouă, futuristă, 
cu redarea clipurilor BT pe 
un ecran digital de ultimă 
generaţie enorm, pe care au fost 
vizibile efecte spectaculoase, 
pentru o experienţă intensă.

Desigur, la standul BKT nu au 
fost ratate nici produsele de top 
din gama dedicată agriculturii.
În primul rând, noile 
AGRIMAXFACTOR ce au 
putut fi admirate montate pe 
tractorul transparent BKT – 
inconfundabil datorită celor 
1.500 kg de plexiglass.
AGRIMAXFACTOR, noua gamă 
70 de la BKT, este o anvelopă 
de ultimă generaţie care 
îmbină tehnologia superioară 
şi estetica. Un produs perfect 
pentru pulverizatoare şi 
tractoare moderne folosite 
în condiţii dificile. Expuse 
în două dimensiuni, 710/70 
R 42 şi 600/70 R 30.

Cealaltă noutate absolută 
prezentată la SIMA au fost 

primele şenile din cauciuc de 
la BKT AGRIFORCE BK T71.
Astfel, BKT pătrunde pe un nou 
segment de utilaje agricole, 
urmărind să ofere o alternative 
la anvelope în operaţiuni de 
teren specifice. La standul 
BKT, şenila expusă a fost în 
dimensiunea 18’’ x 6’’ x 44.

În final, ca o concluzie la 
multitudinea de noutăţi, BKT 
prezintă la SIMA noile RIDEMAX 
FL 615, dimensiunea 800/65 
R 32. Acest produs radial de 
flotaţie a fost dezvoltat pentru 
remorci, autocisterne şi maşini 
de împrăştiat agricole. Este o 
combinaţie de caracteristici 
câştigătoare, precum o 
amprentă mare la sol care 
reduce compactarea solului, 
durabilitate optimă, capacitate 
ridicată de încărcare, rezistenţă 
redusă la rulare şi proprietăţi 
de auto-curăţare excelente.

Aceasta este a treia participare 
BKT la SIMA. Un cumul de 
emoţii, un loc unde timpul şi 
spaţiul au fost la dispoziţia 
tuturor, fără excepţii. 

Balkrishna Industries Ltd. (BKT) 
este un producător de anvelope 
cu sediul în India. Balkrishna 
Industries Ltd. (BKT) este un 
producător de anvelope cu sediul 
în India. Grupul BKT oferă o gamă 
amplă şi modernă de anvelope 
Off-Highway, proiectate special 
pentru vehicule din domeniul 
agricol, industrial, de terasament, 
minerit, portuar, ATV şi grădinărit. 
Soluţiile inovatoare de la BKT 
sunt proiectate pentru exigenţele 
oricărui tip de utilizator şi 
includ peste 3.200 de produse 
diferite, comercializate în peste 
160 de ţări din toată lumea. 
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Peste 40.000 de vizitatori au ajuns 
la INDAGRA & INDAGRA FOOD 2022

În perioada 26 – 30 
octombrie, ROMEXPO, 
împreună cu Camera 

de Comerţ şi Industrie 
a României, a organizat 

INDAGRA & INDAGRA FOOD 
– un concept de referinţă 
pentru sectorul agricol şi 

alimentar. Evenimentele s-au 
desfăşurat sub Înaltul Patronaj 

al Preşedintelui României.

Peste 40.000 de vizitatori, specialişti 
şi public larg, au ajuns la INDAGRA 
– INDAGRA FOOD 2022, unde au 
găsit cele mai moderne tehnologii 
care uşurează activitatea agricolă: 
drone prevăzute cu un dispozitiv 
de împrăştiere a pesticidelor, roboţi 
care fac curăţenie în ferme, utilaje 
şi echipamente electrice şi hibrid, o 
gamă variantă de îngrăşăminte şi 
fertilizanţi bio, plante care rezistă 
genetic la dăunători, dar şi cele 
mai spectaculoase exemplare de 
animale, echipamente de ultimă 
generaţie pentru industria alimentară, 
bucate tradiţionale pe gustul tuturor 
şi multe alte produse şi servicii 
destinate industriei agro-food.

Timp de 5 zile, la ROMEXPO a 
fost o continuă interacţiune de 
business şi schimb de experienţe 
între specialiştii din domeniu. 416 
companii din ţară şi străinătate 
şi-au prezentat portofoliul larg de 
produse şi au găsit noi perspective 
de dezvoltare şi inovare. INDAGRA 
– INDAGRA FOOD 2022 a înregistrat 
un grad de internaţionalizare de 29% 
şi a ocupat peste 29.000 mp din 
suprafaţa Centrului Expoziţional.

„Împreună am arătat că INDAGRA 
- INDAGRAFOOD înseamnă tradiţie, 
profesionalism şi experienţă. 
Mulţumim companiilor prezente 
pentru fidelitate şi încredere! Este 
o adevărată plăcere să colaborăm 
şi să dezvoltăm noi proiecte. De 
asemenea, le suntem recunoscători 
şi partenerilor pentru sprijinul acordat 
la ediţia de anul acesta. Dragi 
vizitatori, pentru voi organizăm toate 
evenimentele şi nu există satisfacţie 
mai mare ca atunci când Centrul 
Expoziţional ROMEXPO prinde 
viaţă datorită vouă. Vă mulţumim! 
Ediţia din 2023 să ne regăsească 
mai pregătiţi, mai mulţi, dar cu 
aceeaşi emoţie a revederii”, transmite 
Oana Netbai – PR ROMEXPO.

Conceptul a promovat producţia 
sustenabilă a culturilor şi a prezentat 
tehnologiile care asigură un consum 
redus de energie şi de combustibil, 
dar şi procesele care asigură o 
calitate superioară a alimentelor, 
precum şi instrumentele digitale 
care accelerează modernizarea 
sectorului agri-food. În plus, a fost 
adusă în atenţia publicului şi ideea 
de smart farming care se bazează 
pe metode de protejare a mediului 
înconjurător şi conservarea resurselor.
Cei mai renumiţi jucători din industria 
alimentară au încheiat parteneriate 

extinse în cadrul #INDAGRAFOOD2022 
şi au prezentat atât evoluţia sectorului 
alimentar, cât şi provocările cu care 
se confruntă în contextul actual. 
Evenimentul a reprezentat o reală 
platformă de business networking 
şi a avut ca temă principală 
identificarea acelor modalităţi de 
procesare, depozitare şi transportare 
a produselor, astfel încât să existe 
un impact redus asupra mediului.

Cu prilejul INDAGRA – INDAGRA 
FOOD, au fost organizate şi o serie 
de evenimente conexe de interes 
pentru publicul specialist: Forumul 
American de Dialoguri Comerciale 
pentru Securitatea Apei şi Alimentelor 
în România, Moldova şi Ucraina; 
Conferinţa „Cum sună viitorul 
agriculturii româneşti? O perspectivă 
olandezo-română”; Conferinţa 
„Principalele orientări şi provocări ale 
noii perioade de programare 2023 – 
2027”; Seminarul „Soluţii israeliene 
inovatoare în sectorul agrifood” şi 
Conferinţa EU ORGANIC SCHOOL.
Cele mai frumoase exemplare de 
animale au fost vedetele INDAGRA 
– INDAGRA FOOD 2022. Vizitatorii 
au putut să le admire şi, în acelaşi 
timp, au aflat de la specialişti 
cum se face creşterea şi îngrijirea 
acestora, utilizând cele mai moderne 
produse, tehnici şi echipamente.
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CLAAS LEXION a fost 
premiat la SIMA 2022

Prin acordarea premiilor 
FARM MACHINE, 

inovaţiile remarcabile 
din domeniul ingineriei 
agricole sunt onorate 

în cadrul evenimentelor 
anuale Agritechnica 
şi SIMA. Unul dintre 

cele mai râvnite 
premii a fost acordat 

celei mai recente 
generaţii de combine 
LEXION de la CLAAS. 

În cel de-al 100-lea an de 
existenţă, SIMA se desfăşoară 
anul acesta în premieră într-o 
nouă perioadă, în luna noiembrie. 
În prima zi a târgului, inovaţiile 
remarcabile din domeniul 
ingineriei agricole sunt onorate în 
mod tradiţional cu premiul FARM 
MACHINE Award. Anul acesta, 
CLAAS a reuşit să impresioneze 
juriul format din jurnalişti de 
specialitate internaţionali la 
categoria combine de recoltat 
cu noul LEXION, prezentat 
publicului în vara anului 2022.

Cu patru modele de gamă, LEXION 
este vârful de lance al gamei de 
combine CLAAS şi este produsă 
la Harsewinkel, în Germania şi la 
Omaha, în SUA. Printre noutăţile 
introduse pentru sezonul 2023 
se numără o cabină mai mare, 
cu scaunul operatorului rotativ, 
noul terminal CEMIS 1200 cu 
noul GPS PILOT, optimizarea 
performanţelor şi a fluxului de 
material recoltat, buncăre de 
cereale mai mari şi echipamente 
suplimentare opţionale, cum 
ar fi un manşon pivotant 
pentru tubul de descărcare 
al buncărului de cereale sau 
sistemul de direcţie dinamică 
DYNAMIC STEERING. În plus, sunt 
disponibile noi funcţionalităţi 
CEMOS pentru optimizarea 
procesului în ceea ce priveşte 
productivitatea şi eficienţa. În 
Europa, LEXION 8600 întregeşte, 
de asemenea, gama de produse.
" Prin LEXION, CLAAS a stabilit 
încă din 1995 accente de pionierat 
în construcţia de combine de 
recoltat cereale şi a continuat de 

atunci această forţă inovatoare", 
explică Jan-Hendrik Mohr, 
responsabil pentru domeniul de 
activitate de recoltare a cerealelor 
în cadrul Comitetului Executiv 
al Grupului CLAAS. "Suntem 
deosebit de încântaţi că, după 
ce seria TRION a primit titlul de 
FARM MACHINE 2022, putem 
acum să continuăm acest succes 
cu noul LEXION. Premiile FARM 
MACHINE Awards precum şi alte 
distincţii reprezintă un stimulent 
pentru noi de a continua să 
ne respectăm crezul şi să fim 
un punct de referinţă pentru 
combine de mare performanţă 
în interesul clienţilor noştri."

În 2019, odată cu introducerea 
modelului LEXION 
5000/6000/6000/7000/8000, 
CLAAS a iniţiat un proces de 
reînnoire continuă a întregii 
game de combine de recoltat, 
iar cu LEXION şi TRION oferă 
cea mai largă gamă de combine 
de recoltat de pe piaţă datorită 
designului lor modular.

Echipa CLAAS France (Franck Nowak, Bernard Neuville, Didier Collobert, Philippe Lerat) şi Matthias 

Mumme (stânga), Responsabil pentru presa comercială, au fost încântaţi să primească premiul.
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se vor desprinde şi vor cădea, 
generând un aspect de frunză 
ciuruită. Pe fructe apar pete 
mici circulare, negricioase, chiar 
adâncite. Pe ramuri se produc 
leziuni adânci şi deschise.

Focul bacterian 
(Erwinia amilovora)
Simptomele sunt identice cu 
cele descrise la cultura de 
măr, cu diferenţa că frunzele 
şi lăstarii afectaţi capătă 
o culoare negricioasă.

Monilioza seminţoaselor 
(Monilinia fructigena)
sau Putregaiul brun şi mumifierea 
fructelor, este o ciupercă care atacă 
ramurile cu frunze, florile şi fructele 
în diferite faze de coacere. În timpul 
înfloritului, primăvara, unele ramuri 
tinere încep să se veştejească, iar 

frunzele şi florile devin brune şi se 
usucă. Pe scoarţa ramurilor atacate 
şi pe flori apar mici perniţe de 
mucegai cenuşiu-gălbui. Totuşi mai 
găsim şi flori sănătoase, neatacate, 
situate printre florile distruse, 
brune. Fructele foarte tinere, 
atacate, se brunifică şi putrezesc 
în întregime fiind acoperite cu 
perniţe de mucegai şi cad pe sol.
Vara, pe fructele aproape coapte, 
apar pete brune ce se adâncesc 
şi cuprind pulpa în profunzime. 
Fructul putrezit cade uşor, aproape 
de tot. Căldura şi umezeala 
determină apariţia în dreptul 
zonei putrezite, a unor perniţe de 
putregai brun. Fructul şi umezeala 
determină putrezirea, brunificarea 
şi apoi înnegrirea fructelor. Seceta 
determină mumificarea fructelor. 
Apariţia unor pete brune la 
locul de prindere a codiţei sau 

Boli şi dăunători ai culturii de păr
Rapăn (Venturia pyrina)
Pe fructe, în dreptul petelor cafenii 
care există pe suprafaţă, coaja 
este puternic îngroşată, crăpată 
şi deformată. Pe frunze apar pete 
cenuşii. La început, petele de pe 
fructe sunt catifelate, dar mai 
târziu devin crustoase şi cenuşii. 
Pe ramuri apar crăpături adânci 
în toate direcţiile, ceea ce va duce, 
finalmente la uscarea ramurei.

Arsura bacteriană 
(Pseudomonas syringae)
Sunt atacate ramurile, frunzele 
şi fructele de către bacteria 
Psudomonas syringae.
Pe frunze apar pete mici, circulare, 
de culoare verzui deschis-gălbuie 
la început, pentru ca mai tarziu 
să ia o culoare brun-roşiatică. În 
dreptul petelor, ţesutul se ususcă. 
Aceste părţi de pe frunza moartă 
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în partea diametral opusă, este 
semnul unui “putregai al inimii”.

Putregaiul cenuşiu 
(Botrytis cinerea)
Ca urmare a bolii, constatăm o 
înmuiere a ţesuturilor, care se 
acoperă cu un mucegai cenuşiu. 
Apar pete brune, bine conturate 
şi acoperite cu un mucegai care 
la început este cenuşiu, pentru 
ca mai apoi să devină brun-
olive şi pulverulent. Ţesuturile 
se înmoaie şi putrezesc.

Fumagina (Capnodium 
salicinum)
Se întâlneşte frecvent în livezile 
de păr, măr, prun, piersic şi cais 
neîngrijite, atacate de afide.
Ciuperca se dezvoltă numai 
pe seama substanţelor dulci 
secretate de insecte sau produse 
de unele plante ca urmare a 
înţepăturilor de afide. Pe frunze, 
ramuri şi uneori pe fructe, se 
formează cruste negricioase, 
asemănătoare funinginei. Aceste 
cruste acoperă numai partea 
superioară a frunzelor, cea 
inferioară păstrându-şi culoarea 
verde. Pomii atacaţi prezintă 
frunzele şi ramurile înnegrite.

Gărgăriţa mugurilor 
(Scaphobus squalidus) 
Dăunătorul în stadiu adult roade 
mugurii vegetativi şi floriferi, florile 
şi frunzele în formare, cu efect 
compromiţător pentru recoltă. 
Are o generaţie pe an, iernează 
în sol, ca larvă sau adult, femela 
dăunător depune 20–30 de ouă 
pe frunze, iar apoi lipeşte cele 
două margini ale acestor frunze 
între ele cu un lichid lipicios. Mai 
poate depune ouă şi pe ramuri, sub 
scoarţa exfoliantă, acoperindu-le 
cu o frunză pe care o lipesc local.
Gărgăriţa bobocilor 

(Anthonomus pomorum)
Atacă şi părul. Adultul a iernat în 
crăpăturile scoarţei, se va hrani 
apoi cu mugurii pe care-i găureşte. 
În aprilie sunt depuse ouăle (2–5 
ouă într-un boboc), iar locul de 
depunere este astupat cu clei. 
Larva se dezvoltă în interiorului 
bobocului. În iunie, adultul 
găureşte bobocul, care între timp 
s-a uscat şi a devenit brun.

Păduchele din San 
Jose (Quadraspidiotus 
perniciosus)
Sunt atacate tulpinile, ramurile, 
frunzele şi fructele. În jurul 
locurilor de fixare a fructelor (unde 
se prinde codiţa) se formează 
pete roşii, caracteristice. Perii 
atacaţi suferă în dezvoltare şi, 
cu timpul, se usucă de la vârf.

Păduchele ţestos 
(Parthenolecanium corni)
Atacă pe lângă păr, şi merii, 
prunii, arborii forestieri şi 
ornamentali. Se depun în colonii 
mai ales pe ramurile tinere, pe 
care le acoperă uneori complet, cu 
cruste. Pomii atacaţi se dezvoltă 
slab. Au o singură generaţie 
pe an. Iernează ca larve.

Puricele melifer al 
părului (Psylla pysicola)
Larvele de Psylla colonizează 
primăvara devreme, mugurii florali 
şi mugurii vegetativi, frunzele şi 
fructele tinere, din care extrag 
seva. La pomii atacaţi, lăstarii se 
răsucesc, iar frunzele tinere rămân 
mici. Excrementele insectei conţin 
substanţe zaharoase ce ajută la 
dezvoltarea ciupercilor asupra 
aceloraşi pomi. Iernează ca adult 
pe scoarţa tulpinilor şi ramurilor 
pomilor. Într-un an se pot dezvolta 
2–3 generaţii sau chiar mai mult. 
Colonizează de asemenea, lăstarii, 

mugurii, frunzele şi fructele de la 
perii pitici şi puieţii din pepiniere. În 
urma atacului, lăstarii se curbează, 
florile avortează, iar frunzele 
se răsucesc, se usucă şi cad. 

Cariul scoarţei 
(Rugulorcilytus 
rugulosus)
Dăunătorii în stare adultă sapă 
galerii între scoarţe şi lemn, în 
care depun ouăle. Aceste galerii 
sunt scurte, drepte şi în sensul 
fibrelor de lemn. Larvele, în schimb, 
sapă nişte galerii adânci, cu multe 
încâlcituri de direcţie şi aşezate 
sub forma razelor unui cerc. La 
capătul galeriei se dezvoltă nimfa. 
Gândacii (carii) ies prin mici gaurele 
rotunde, făcute în scoarţă. Se 
realizează astfel un atac puternic 
al pomului, el uscându-se în final.

Acarianul roşu al pomilor 
(Panonychus ulmi)
Acest dăunător, care atacă pomii 
fructiferi, împiedică hrănirea 
normală a fructelor cu substanţe 
nutritive (seva), ceea ce va duce 
la scăderea producţiei. Larvele 
acestui dăunător se hrănesc 
cu seva mugurilor, a frunzelor, 
petalelor şi sepalelor. Ouăle de 
vară sunt depuse pe frunze iar 
ouăle de iarnă pe partea inferioară 
a ramurilor, în jurul ramificaţiilor, 
iar la exterior ele par strangulate. 
Fructele cad înainte de vreme, fiind 
infectate în acelaşi timp şi de o 
ciupercă. Larvele părăsesc fructele 
şi vor intra în sol, unde iernează.

Sfredelitorul tulpinilor 
(Cossus cossus)
Pomii atacaţi prezintă la baza 
trunchiului, orificii circulare 
înconjurate de rumeguş şi un lichid 
roşcat cu un miros caracteristic. Din 
cauza galeriilor săpate în trunchi 
şi în ramuri, pomii se debilitează 
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şi, cu timpul, ajung să se rupă la 
un vânt puternic sau se usucă.
În prima primăvară, larvele sapă 
galerii ascendente şi oblice în lemn, 
secretând o substanţă corozivă 
cu un miros specific. Înaintea 
impupării din primăvara următoare, 
perforează coaja în modul amintit.

Omizi defoliatoare
În acest grup de dăunători se 
înscriu: omida păroasă a dudului, 
nălbarul (fluturele alb) şi fluturele 
auriu. Omida păroasă a dudului 
atacă pe lângă, măr, păr, dud şi 
alte specii cum sunt, cireşul, vişinul, 
prunul, nucul şi viţa de vie. Ouăle 
depuse pe partea inferioară a 
frunzelor sunt acoperite cu perişori 
albi. Larvele se hrănesc cu frunze 
şi formează cuiburi mici din 2–3 
frunze, prinse cu fire de mătase. 
Frunzele atacate se îngălbenesc, 
devin apoi brune şi se usucă. În 
ultima fază, omizile rod frunzele în 
întregime, lăsând numai nervurile 
mai groase. Frunzele atacate 
sunt înlăturate laolaltă, cu fire de 
mătase, formându-se cuiburi mari. 
Când atacul acestui dăunător este 
foarte puternic, toată coroana 
pomului îşi pierde frunzele. Omizile 
pot roade şi coaja frunzelor.
Nălbarul produce, de asemenea, 
pierderea frunzelor pomilor 
fructiferi. Larva acestui dăunător 
ierneaza în cuiburi formate din 
frunze legate cu fire de mătase 
şi agăţate de ramurile pomilor. 
Primăvara rod mugurii şi apoi 
frunzele (mai ales faţa superioară 
a frunzelor). Ouăle sunt depuse 
pe faţa inferioară a frunzelor.
Fluturele auriu determină acelaşi 
efect şi anume căderea frunzelor. 
Iernează tot în cuiburi formate 
din frunze împletite cu fire de 
mătase şi care se găsesc mai ales 
în vârful ramurilor. Primăvara rod 
mugurii şi apoi frunzele, ouăle 

depuse pe partea inferioară a 
frunzelor, sunt acoperite cu pete 
aurii, dând aspectul de pâslă.

Cotarul
Acest dăunător atacă în pădurile 
de foioase dar şi în livezi. La invazii 
produce defolieri, mai ales când se 
asociază cu larvele de tortricide. 
Larvele se hrănesc cu muguri la 
începutul primăverii, iar apoi cu 
flori şi frunze. De obicei se ascund 
foarte bine între două frunze pe 
care le rod şi le leagă cu fire de 
mătase. Vara se transformă în 
pupe, în pământ, toamna târziu 
femelele depun ouă pe ramuri. 
Are o singură generaţie pe an. 

Molia cojii fructelor
Aceasta atacă multiple specii de 
pomi fructiferi şi specii forestiere, 
la care rod coaja fructelor. Luând 
aceste rosături drept poartă de 
intrare, pătrund în fructe multe 
ciuperci şi în special Monilinia 
fructigena, a cărei acţiune nocivă 
s-a descris. Molia cojii fructelor are 
două generaţii pe an şi iernează 
ca larvă pe ramurile pomilor, în 
jurul mugurilor sau între frunzele 
uscate agăţate cu fire mătăsoase. 
Organele atacate de larve sunt 
înfăşurate cu fire de mătase sub 
formă de cuiburi. Impupează pe 
interiorul organelor atacate. Sunt 
depuse câte 4–16 ouă pe faţa 
superioară a frunzelor. Larvele 
nou născute acoperă frunzele 
tinere cu un păienjeniş de fire, la 
adăpostul căruia rod epiderma 
superioară a ţesutului foliar, lăsând 
neatinsă epiderma inferioară. 
Mai târziu frunzele atacate se 

răsucesc sub formă de cornet 
sau se produce lipirea a câte 
2–3 frunze, legate cu firele de 
mătase secretate. Uneori larvele 
se aşează la locul de contact al 
unei frunze cu un fruct. Larva 
aflată la adăpost, va face rosături 
la suprafaţa fructului, pe o arie 
destul de mare. Ouăle sunt depuse 
pe fructe, frunze şi lăstari. Noile 
larve rod frunzele, lăsând numai 
nervurile. Acţiunea nocivă a larvelor 
poate continua şi în depozite.

Molii minatoare
Larvele moliilor pătrund în interiorul 
mugurilor, mineaza frunzele şi, 
în ultimul stadiu, rod frunzele 
complet, formându-şi cuiburi 
care pot cuprinde toată coroana. 
Frunzele atacate se înroşesc, se 
brunifică şi se usucă. În cuib 
apar coconii compacţi, albi, uniţi 
între ei şi aşezaţi perpendicular 
sub formă de plachete. Femelele 
depun ouă în grupuri de 20–30 
de ouă, pe scoarţa ramurilor 
tinere, pe care le acoperă cu o 
substanţă asemănătoare unui lac. 

Viermele merelor 
(atacă şi perele)
Fructele atacate prezintă găuri pline 
cu resturi de hrană şi excremente 
ale dăunătorilor. Aceste fructe 
rămân pipernicite, sau se coc 
înainte de vreme şi cad. Ouăle sunt 
depuse în număr de până la 150 
pe frunze, lăstari sau fructe. Larvele 
sapă o galerie în pulpa fructelor de-
abia formate, spre miez. Iernează 
la baza tulpinii, în crăpăturile 
scoarţei, sau în depozitele de fructe.
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 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

 Ordin nr. 325 din 20 Octombrie 
2022 privind aprobarea Ghidului 
solicitantului pentru Programul de 
investiţii pentru înfiinţarea stânelor 
montane - M.O. nr. 1036 din 2022

 Ordin nr. 326 din 20 Octombrie 
2022 privind modificarea anexelor 
nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale 
nr. 136/2020 pentru aprobarea 
sistemelor de sancţiuni aplicabile 
începând cu anul 2020 cererilor 
de plată aferente angajamentelor 
ce fac obiectul schemei de ajutor 
de stat „Sprijin pentru prima 
împădurire şi crearea de suprafeţe 
împădurite“, aferentă măsurii 08 
„Investiţii în dezvoltarea zonelor 
împădurite şi în îmbunătăţirea 
viabilităţii pădurilor“, submăsura 8.1 
„Împăduriri şi crearea de suprafeţe 

împădurite“ din cadrul Programului 
Naţional de Dezvoltare Rurală 
2014-2020 - M.O. nr. 1040 din 2022

 Ordin nr. 266 din 25 August 
2022 pentru modificarea şi 
completarea anexei nr. 1 la 
Ordinul viceprim-ministrului, 
ministrul agriculturii şi dezvoltării 
rurale, al viceprim-ministrului, 
ministrul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, al ministrului 
apărării naţionale şi al viceprim-
ministrului, ministrul culturii, nr. 
719/740/M.57/2.333/2014 privind 
aprobarea normelor metodologice 
pentru aplicarea titlului I din Legea 
nr. 17/2014 privind unele măsuri de 
reglementare a vânzării terenurilor 
agricole situate în extravilan şi de 
modificare a Legii nr. 268/2001 
privind privatizarea societăţilor 
ce deţin în administrare terenuri 
proprietate publică şi privată a 
statului cu destinaţie agricolă şi 
înfiinţarea Agenţiei Domeniilor 
Statului - M.O. nr. 1051 din 2022

 Hotărâre nr. 152 din 26 
Octombrie 2022 referitoare 
la Comunicarea Comisiei 
către Parlamentul European, 
Consiliu, Comitetul Economic 
şi Social European şi Comitetul 

Regiunilor - Un plan de acţiune 
pentru culoarele de solidaritate 
UE-Ucraina pentru a facilita 
exporturile agricole ale Ucrainei 
şi schimburile comerciale 
bilaterale cu UE - COM(2022) 217 
final - M.O. nr. 1068 din 2022

 Hotărâre 146 din 26 Octombrie 
2022 referitoare la propunerea 
de Regulament al Parlamentului 
European şi al Consiliului privind 
indicaţiile geografice ale Uniunii 
Europene pentru vin, băuturi 
spirtoase şi produse agricole, 
precum şi privind sistemele de 
calitate pentru produsele agricole, 
de modificare a regulamentelor 
(UE) nr. 1.308/2013, (UE) 
2017/1.001 şi (UE) 2019/787 şi de 
abrogare a Regulamentului (UE) 
nr. 1.151/2012 - COM(2022) 134 
final - M.O. nr. 1068 din 2022

 Ordin nr. 338 din 09 Noiembrie 
2022 pentru aprobarea cantităţilor 
de motorină aferente perioadei 1 
iulie 2022 - 30 septembrie 2022 
determinate la plată şi nedecontate 
de către Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură, 
ce beneficiază de ajutor de stat 
acordat sub formă de rambursare 
- M.O. nr. 1088 din 2022
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Un portret al reţelei de producţie 
CLAAS: Multe locuri. O singură pasiune.

CLAAS îşi prezintă 
unităţile de producţie, 
peste zece în întreaga 

lume, sub sloganul 
„Multe locuri. O singură 

pasiune.” Interviurile 
cu angajaţii şi 

managerii, reportajele 
şi videoclipurile oferă o 

perspectivă personală şi 
unică asupra vieţii de zi 
cu zi la locul de muncă, 

oferind o impresie asupra 
unităţilor de producţie 

care merge dincolo 
de faptele concrete. 

Internaţionali, dar uniţi de o 
dragoste comună pentru utilajele 
agricole, acesta este mesajul de 
bază al campaniei „Multe locuri. 
O singură pasiune”. Videoclipurile, 
reportajele şi interviurile de pe 
pagina de destinaţie dedicată 
prezintă unităţile de producţie 
internaţionale CLAAS şi pun 
un accent clar pe oamenii care 
lucrează în locurile respective. 
CLAAS operează peste zece 
unităţi de producţie în întreaga 
lume. Un element le uneşte 
pe toate: pasiunea pentru 
agricultură. Şi: dacă este scris 
CLAAS la exterior, totul din 
interior este CLAAS, de la produse 
până la cultura corporativă. 
Dar cum reuşeşte Grupul să adere 
la cele mai înalte standarde la 
nivel global şi totuşi să creeze 
o comunitate? Oricine este 
interesat de răspunsuri poate 
vizita o nouă pagină de destinaţie 
pe paginile de internet CLAAS 
pentru a afla mai multe.

Ţări diferite, o singură 
cultură corporativă
Fabrica CLAAS din Gaomi, China, 
unitatea care produce, printre 
altele, combinele de recoltat 
DOMINATOR 370 şi DOMINATOR 
260 pentru pieţele din Asia, Africa 
şi America de Sud, a pus lucrurile 
în mişcare, urmată de cele din Le 
Mans şi Harsewinkel, care joacă 
un rol cheie în Grupul CLAAS, 
în calitate de fabrici principale 
ce produc tractoare şi combine 
autopropulsate de recoltat. 
Cu investiţii totale de peste 80 
de milioane de euro în ultimii 
patru ani, implementate prin 
proiectele CLAAS FORTH şi 
SynPro 2020, cele două unităţi de 
producţie din Franţa şi Germania 
stabilesc noi repere în industrie. 
Alte locaţii precum Chandigarh 
în India, locul în care se produc 
CROP TIGER, DOMINATOR 40 
şi PADDY PANTHER, Omaha 
în SUA şi Törökszentmiklós în 
Ungaria sunt programate să 
urmeze în lunile următoare.
Pentru reţeaua globală de 
producţie şi competenţe, 
principala provocare nu este 

doar asigurarea competenţelor, 
standardelor de instruire, 
experienţei profesionale şi 
sistemelor IT la un standard 
unificat. Cu perioade ale 
ciclurilor şi volume diferite în 
cadrul unităţilor de producţie, 
fiecare necesită o abordare 
diferită pentru a menţine 
şi armoniza standardele de 
calitate premium care sunt 
specifice utilajelor CLAAS. Cu 
alte cuvinte: experienţa din 
reţeaua internaţională din 
cadrul Grupului CLAAS trebuie 
să fie sincronizată cu factorii şi 
circumstanţele locale specifice.

Investiţii globale – 
acţiune comună
CLAAS investeşte în unităţi de 
producţie de ultimă generaţie 
pentru a se pregăti pentru 
numeroasele provocări viitoare, 
cum ar fi volume de producţie în 
creştere, pieţe noi şi utilaje din 
ce în ce mai mari. Optimizările 
în gestionarea energiei şi 
a căldurii reduc cererea de 
energie şi emisiile de CO2 .
Cele mai recente proiecte de 
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referinţă includ CLAAS FORTH, 
care a început în 2019 şi este încă 
în desfăşurare şi care a implicat 
investiţii de peste 45 de milioane 
de euro în uzina de producţie a 
tractoarelor de la Le Mans. Un 
alt exemplu este SynPro 2020, 
care s-a încheiat cu succes în 
2021. Cu un buget total de 44 de 
milioane de euro, acesta a inclus 
construirea unei noi clădiri de 
asamblare pentru combine de 
recoltat în cadrul unităţii de la 
Harsewinkel şi a unei alte unităţi 
de asamblare în Kazahstan, care 
a fost finalizată în parteneriat 
cu Horsch şi a produs primele 
combine TUCANO şi tractoare 
XERION de mari dimensiuni 
pentru pieţele locale la finalul 
anului 2021. În prezent, eforturile 
de 40 de milioane de euro pentru 
extinderea şi modernizarea reţelei 
globale de producţie CLAAS 
continuă la unitatea în care sunt 

CLAAS este o afacere de 
familie fondată în anul 1913 şi 
unul dintre cei mai importanţi 
producători de utilaje agricole 
la nivel global. Compania cu 
sediul în Harsewinkel, Westfalia, 
este lider pe piaţa mondială de 
combine de recoltat furaje. În 
plus, compania este liderul pieţei 
europene pe un alt segment 
de bază, combinele de recoltat. 
Totodată, CLAAS este un nume 
de referinţă de top la nivel 
mondial în tehnologia agricolă, 
în domeniul tractoarelor, preselor 
de balotat şi al utilajelor agricole 
de recoltat furaje. Portofoliul de 
produse al companiei CLAAS 
include, de asemenea, tehnologie 
a informaţiei de ultimă oră în 
ceea ce priveşte agricultura. Firma 
CLAAS are 11.900 de angajaţi 
la nivel mondial şi a raportat o 
cifră de afaceri de 4,8 miliarde de 
euro în exerciţiul financiar 2021.

produse combinele de recoltat 
furaje din Bad-Saalgau, unde 
au fost deja efectuate investiţii 
semnificative în infrastructura 
uzinei. O parte din acest buget 
este alocată şi altor proiecte 
internaţionale. Sunt prevăzute 
mai multe investiţii majore şi 
pentru următorii câţiva ani. 
Punctele comune pe care se 
concentrează sunt unităţile de 
producţie de ultimă generaţie, 
precum şi asigurarea unei forţe 
de muncă foarte motivate şi 
excelent pregătite. La urma urmei, 
o companie şi produsele sale sunt 
atât de bune cât sunt oamenii 
din spatele lor: dezvoltatori, 
sudori, controlori, manageri de 
asigurare a calităţii şi mulţi alţii. 
Toţi lucrează împreună pentru 
a atinge un obiectiv comun, 
şi anume acela de a construi 
cele mai bune şi mai eficiente 
soluţii pentru clienţii noştri. 
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