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În dialog cu fermieriiÎn dialog cu fermierii

• «Sunteţi tineri fermieri şi iniţiatori ai programului Agrinnovator. Ce anume vă propuneţi?»
 Răzvan Prelipcean, 

Ferma Naturleg, 
com. Valea Ciorii, 
judeţul Ialomiţa
„Sunt coordonator al grupului 
„Transformarea digitală 
în agricultură” din cadrul 
programului Agrinnovator şi 
cu mare entuziasm anunţăm 
lansarea primei noastre 
propuneri de politică publică: 

„Specialist în informatică agricolă” (Farm Techology 
Officer - FTO) – rod al activităţii noastre de 6 luni de 
când lucrăm împreună cu misiunea de a defini viitorul 
agriculturii româneşti într-un mod sustenabil şi, mai 
ales, performant.  La programul Agrinnovator colaborăm 
16 fermieri din diverse zone ale ţării,  creativi, motivaţi 
şi uniţi de pasiunea pe care o avem pentru tehnologie 
şi agribusiness şi de implicarea noastră activă pentru 
comunitate. Ne dorim să contribuim în proiectele şi 
politicile care au impact în agricultura românească. Vrem 
să diseminăm cunoştinţele referitoare la tehnologiile 
agriculturii de mânie, să fim promotorii digitalizării 
agriculturii în rândul fermierilor pentru ca aceştia să 
înţeleagă beneficiile acesteia şi să punem la dispoziţia 
decidenţilor informaţii pertinente şi verificate. Cu această 
misiune asumată am demarat şi primele noastre proiecte: 
evaluarea soluţiilor de digitalizare a agriculturii existente în 
piaţă şi publicarea unui raport de prezentare a inovaţiilor 
de ultimă oră şi soluţiilor inovatoare. Proiectul FTO se 
referă la importanţa calificării şi angajării în ferme a unor 
tehnicieni competenţi care să impulsioneze digitalizarea 
agriculturii. Această necesitate nu există doar la nivel 
naţional. Toată agricultura europeană simte nevoia unor 
oameni competenţi care să realizeze astfel de integrări şi 
să permită în ferme materializarea beneficiilor digitalizării. 
Noi am identificat această nevoie, am venit cu soluţii şi, 
mai departe, prezentăm această idee guvernanţilor dar 
şi  autorităţilor de la Bruxelles. Privitor la bugetul necesar 
implementării proiectului, pot să spun că este un subiect 
deschis, acesta putând fi asigurat din surse naţionale, din 
PNS sau alte programe desfăşurate la nivel european.
În cadrul fermei avem  în curs de implementare proiecte 
în valoare de cca. 2 mil euro, am accesat un grant 
de capital de lucru precum şi fonduri pe Măsura 6.4 
pentru instalaţii de peletizare. Eu sunt responsabil 
de partea administrativă şi financiară în fermă.“

Alin Luculeasa, 
Evel-H Company, loc. 
Costeşti, judeţul Vaslui
„Uneori putem face mai mult 
cu mai puţine resurse. Acesta 
este motivul care m-a făcut 
să găsesc în digitalizare un 
mod de a economisi resurse, 
fără a afecta activitatea 
şi modul de obţinere a 
producţiei. Digitalizarea 

este o soluţie de performanţă şi economisire în 
acelaşi timp. Consider că avem nevoie de tehnicieni 
de informatică agricolă la fel de mult cum avem 
nevoie de ingineri, contabili sau economişti. Ei 
trebuie să înglobeze toate soluţiile informatice şi 
astfel vom ajunge mai rapid la performanţă.
Lucrez în ferma  unchiului meu, o fermă vegetală de 
2.200 ha, şi, în paralel, am o fermă în care testez şi 
implementez noile tehnologii. Pentru că lucrăm într-o 
zonă unde seceta este un fenomen frecvent, am simţit 
nevoia să caut soluţii pentru a minimiza costurile. Am 
început sa identific soluţii de digitalizare, să le înţeleg 
şi să le explic şi celorlalţi colegi din fermă ce beneficii 
aduc acestea. Mi-au trebuit 7 ani sa fac agricultură 
digitală, cu aplicaţii de management, cu o dronă de 
analiză a stării culturilor, sisteme de autoghidare, 
GPS şi sisteme de împrăştiere a inputurilor cu rată 
variabilă. Consider că prin programul  de specializare 
a tinerilor în informatica agricolă vom reuşi să 
folosim tehnologia existentă în ferme la capacitate 
crescută pentru a eficientiza procesele, a lua mai 
rapid decizii şi a obţine un randament crescut.“
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• «Sunteţi tineri fermieri şi iniţiatori ai programului Agrinnovator. Ce anume vă propuneţi?»

 

 

George Chiriţă, 
comuna Lungoci, 
judeţul Galaţi
„Noi venim cu un program 
care îşi propune să 
pregătească tineri, să îi 
specializeze în informatică 
agricolă iar în final ei să 
eficientizeze activitatea 
fermelor, folosindu-şi 
abilităţile câştigate anterior 

şi implementând cele mai potrivite soluţii în contextul 
fermei în care lucrează. Suntem deschişi la parteneriate, 
nu excludem  chiar un parteneriat public-privat. Vom 
merge în delegaţie la Bruxelles şi vom prezenta proiectul 
pentru că dorim să atragem atenţia asupra  lui şi asupra 
soluţiilor pe care le poate genera. Scopul proiectului este 
ca aceşti FTO (Farm Techology Officer) să fie asimilaţi în 
ferme şi de aceea am gândit subvenţionarea salariului 
lor pe o perioada 5 ani. Sperăm ca după perioada de 
testare să existe continuitate pentru că nu este greu 
să ne imaginăm impactul unui FTO într-o fermă. 
Eu sunt inginer horticol, pasionat de tehnologie şi în 
acest moment gestionez o fermă cu profil vegetal ce 
exploatează o suprafaţă de aproximativ 400 ha. Am 
accesat un proiect finanţat din fonduri europene în 
valoare de cca 1,7 mil. euro pentru construcţia unei 
sere hidroponice. Totodată, am obţinut finanţare pentru 
modernizarea staţiei de irigaţii din localitatea noastră, 
iar acum am achiziţionat pivoţi şi rampe liniare.“

Petruţa Deac, Ferma 
Deac, com. Subcetate, 
judeţul Harghita
„În momentul de faţă nu 
există niciun proiect care 
vizează zona de educaţie 
pe partea de tehnologie 
în sectorul agricol. Ne 
propunem ca pe parcursul a 
6 luni, cursanţii să parcurgă 
un program educaţional de 

bază care le va permite să se adapteze la specificul 
fermei. Pe lângă acest aspect, sistemele software 
utilizate atât într-o fermă zootehnică, cât şi într-una 
vegetală sunt similare: managementul flotei, sistemele 
de gestiune la nivel de fermă etc. Înainte de a mă 
implica în afacerea familiei -  o fermă zootehnică de 
creştere a bovinelor, am lucrat ca inginer software şi pot 
spune că am întâmpinat o serie de dificultăţi tocmai 
pentru că nu am parcurs un proces educaţional strict 
în zona aceasta de agricultură. Aşadar, cei care vor 
parcurge acest program de formare se vor familiariza 
cu tehnologia digitală, inclusiv cea de pe anumite 
utilaje, şi o vor aplica la nivelul fermelor - nu vorbim 
de nimic complex la nivel de cunoştinţe, iar tinerii 
de azi sunt deschişi la noile tehnologii. Consider că 
zona de tehnologie este o oportunitate bună pentru 
aceştia iar salariul pe care îl propunem este atractiv. 
Digitalizarea presupune utilizarea unor tehnologii 
precum inteligenţa artificială, robotică, internet of 
thinks care odată aplicate la nivelul unei ferme aduc 
o serie de beneficii considerabile în ceea ce priveşte 
eficienţa şi productivitatea în fermă. În urma analizei 
rezultatelor fermelor performante făcută la nivel 
naţional am observat o serie de beneficii pe care 
digitalizarea le-a adus: reducerea costurilor deoarece 
s-a redus considerabil cantitatea de inputuri utilizată 
în procesul de producţie (fertilizanţi, pesticide etc); 
diferenţe majore în ceea ce priveşte sustenabilitatea 

productivităţii, aceste aspecte fiind extrem de importante 
având în vedere contextul noii PAC şi Green Deal 
deoarece se pune o presiune enormă pe sectorul 
agricol. Concret, având  drept etalon fermele în care 
activează colegii mei din grupul de lucru Agrinnovator 
am ajuns la concluzia că se pot reduce costurile cu 
achiziţia de inputuri cu minimum 15%. România se află 
într-un prim proces de digitalizare însă este un proces 
foarte lent deoarece fermierii nu sunt familiarizaţi cu 
toate beneficiile pe care acest proces le poate aduce 
la nivelul activităţii pe care o desfăşoară. Acest fapt 
este în principiu determinat şi de vârsta înaintată a 
celor care activează în sectorul agricol. Deşi este un 
proces care se desfăşoară lent el poate fi accelerat prin 
accesul în ferme a unor oameni specializaţi pe zona 
de tehnologie digitală aplicată în domeniul agricol.“



1-31 decembrie 2022 91-31 decembrie 20228 www.agrimedia.rowww.agrimedia.ro

Planul Naţional Strategic 2023-2027 
a fost aprobat de Comisia Europeană

Comisia Europeană 
a aprobat, miercuri 
7 decembrie, 
Planul Naţional 
Strategic 2023-
2027 al României 
prin care fermierii 
români şi agricultura 
românească vor 
beneficia de 15,83 
miliarde de euro.

„România are o strategie de dezvoltare 
a agriculturii coerentă, echilibrată 
şi bine pusă la punct, ce asigură 
predictibilitatea de care fermierii 
noştri au nevoie pentru dezvoltarea 
afacerilor lor şi asigurarea hranei ţării. 
A fost o muncă intensă, în care 
s-au implicat specialiştii din 
minister alături de reprezentanţii 
asociaţiilor de fermieri, astfel 
încât, am reuşit să recuperăm 
rapid etapele care rămăseseră în 
urmă din cauza lipsei totale de 
implicare din perioada 2020-2021. 
Avem deja pregătită legislaţia naţională 
subsecventă pentru a da drumul 
consultării publice, astfel încât fermierii 
şi toţi cei interesaţi să cunoască în 
detaliu tot ce ţine de implementarea 
Planului Naţional Strategic. 
Pornim Caravana Cunoaşterii PNS 
în întreaga ţară, un calendar al 
întâlnirilor cu fermierii pentru ca toţi cei 
interesaţi să se familiarizeze din timp 
cu planul de acţiune, astfel încât să 

investim în agricultura ţării şi în satul 
românesc toate sumele disponibile”, 
a declarat ministrul Petre DAEA.

Spre deosebire de perioadele de 
programare anterioare, PNS 2023-
2027 cuprinde instrumente de 
sprijin finanţate atât din Fondul 
European de Garantare Agricolă 
(plăţile directe şi intervenţii sectoriale, 
măsuri pentru susţinerea pieţei), 
cât şi din Fondul European pentru 
Agricultură şi Dezvoltare Rurală 
(politica de dezvoltare rurală).
PNS prevede 89 tipuri de intervenţii, 
incluzând 51 intervenţii prin 
FEGA şi 38 intervenţii prin FEADR 
urmărindu-se mutarea accentului 
de la conformitate către rezultate 
şi performanţă, pentru a atinge 
obiectivele europene şi naţionale.
Totodată, PNS va introduce un 
instrument de sprijin al fermierilor 
afectaţi de pierderi ale producţiei 
agricole prin care se acordă 

despăgubiri în caz de calamităţi.
Pentru definitivarea documentului 
programatic şi în vederea respectării 
principiului parteneriatului, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
a desfăşurat un proces amplu de 
consultare cu reprezentanţii celor aprox. 
160 de organizaţii publice şi private care 
fac parte din structuri parteneriale. 
În perioada de elaborare a PNS au 
fost organizate peste 40 reuniuni 
ale Comitetului Consultativ Tematic 
şi ale grupurilor de lucru tematice. 
Reprezentanţii structurilor parteneriale, 
prin prisma expertizei tehnice 
deţinute în domenii specifice şi 
cu argumente bine fundamentate, 
au contribuit la îmbunătăţirea 
documentelor de programare.
Totodată, a existat un dialog continuu 
cu reprezentanţii Comisiei Europene, 
aceştia oferind sprijinul necesar 
pentru îmbunătăţirea documentelor. 
Planul Naţional Strategic 2023-
2027 conţine 1.900 de pagini.
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Aniversarea celor două 
decenii ale asociaţiei 
AIPROM s-a dorit să 
fie şi o celebrare a 
grâului şi a pâinii, ca 
simbol al prosperităţii 
şi continuităţii. 
Atmosfera a fost însă 
umbrită de temerile 
privind noile reguli 
europene şi modul 
cum vor fi ele aplicate. 

Două zeci de ani de AIPROM 
Dacă prevederile din strategie 
se menţin, trebuie înjumătăţit 
consumul global de pesticide, 
până în 2030, faţă de media 
2015-2017. Şi trebuie redus mult 
mai drastic consumul de produse 
periculoase. La noi, produsele 
considerate periculoase reprezintă 
între 60-65% din total. “Vă puteţi 
imagina ce nenorocire ar fi ca 
toate acestea să dispară?”, a mai 
spus preşedintele asociaţiei. 
AIPROM a realizat şi un studiu 
în care a relevat, pentru cele mai 
importante categorii agricole, 
lacunele în protecţia plantelor. 
Pe lângă cele cunoscute de la 
culturile de câmp (Tanymecus, 
ploşniţa grâului sau viermii 
sârmă), în culturile horticole 
sunt patogeni noi sau cu 

rezistenţă deosebită precum: 
Tuta absoluta, Drosophila suzuky, 
verticilioza la cucurbitacee etc.
”În lipsă de soluţii, se înmulţesc 
derogările. La nivelul UE sunt 
peste 3.600 de derogări. România 
a aprobat 42 de derogări, din care 
34 au fost pentru neonicotinoide, 
reprezentând 16,83% din totalul 
derogărilor acordate Statelor 

În discursul său Vasile Iosif, 
preşedintele AIPROM a punctat 
apăsat ce înseamnă pentru 
fermieri şi consumatori noua 
strategie Farm to Fork: “Cred cu 
tărie că reducerea consumului 
de medicamente pentru plante 
prevăzută în Strategie va fi 
revizuită conform studiilor de 
impact, care într-un final tot vor 
trebui realizate. Reducerea va 
avea un impact negativ pentru 
producţia agricolă, viabilitatea 
fermelor, crescând preţul 
alimentelor pentru toţi europenii. 
Vom deveni importatori. 
The Pesticides Manual Book 
conţine 920 de substanţe active. 
În UE mai sunt accesibile doar 
300. România se apropie de 200 
de produse de protecţie sintetice. 
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Membre. Este o problemă pentru 
companii să ofere în timp util 
produse care au fost retrase, 
pentru ca apoi să reintre în 
circuitul comercial, prin derogare”, 
a spus Vasile Iosif. El a amintit că 
”inovaţia este foarte costisitoare: 
50 de dolari/minut, timp de 11 ani, 
pentru un produs fitosanitar, iar 
costurile trebuie recuperate. Prin 
interzicerea produselor de protecţie 
pe bandă rulantă, companiile 
nu mai ajung să-şi recupereze 
investiţiile. În consecinţă, multe 
companii renunţă să mai lanseze 
produse noi în Europa, din 
pricina restricţiilor prea mari 
şi a riscurilor aferente.” Va fi o 
luptă cu arme inegale pentru 
Europa versus restul lumii, spun 
reprezentanţii industriei.

Olivier de Matos, director 
general CropLife Europe, 
organizaţia industriei europene 
de pesticide, unde şi AIPROM 
este membră, a solicitat ca UE să 
susţină inovaţia şi accesul rapid 
la inovaţie, pentru că bolile şi 
dăunătorii nu aşteaptă să găsim 
noi soluţii. El susţine că Uniunea 
ar trebui să compenseze pierderile 
producătorilor de pesticide, 
generate de strategiile din Green 
Deal, dacă vrea ca agricultura 
europeană să mai aibă substanţe 
de protecţie a culturilor care să 
facă faţă la agresivitatea agenţilor 
de dăunare şi a buruienilor. 

Vorbind despre alternative 
care să completeze lipsa unor 
produse de protecţie de pe piaţă, 
Marijan Tomsic, de la BASF şi 
vicepreşedinte AIPROM, a adus în 
discuţie produsele ecologice: “La 
acest moment sunt disponibile 
în România aproximativ 20 de 
substanţe organice. Însă în 
Spania sau Franţa sunt de zece 
ori mai multe. Iar în Japonia şi 
SUA sunt 600 astfel de soluţii”. 

Pe de altă parte, Boualem 
Saidi, Bayer România, de 
asemenea vicepreşedinte 
AIPROM, a ţinut o pledoarie 
pentru digitalizare ca soluţie 
(măcar parţială) la problemele 
cauzate de dereglările climatice. 

Gabriela Rizescu, director general 
Alcedo, atrage atenţia asupra 
apariţiei fenomenelor de rezistenţă 
din cauza creşterii numărului 
de tratamente cu un număr mai 
mic de substanţe: “S-au făcut 
deja 4-5 tratamente insecticide la 
grâu şi rapiţă în această toamnă. 
Presiunea de boli şi dăunători 
este în creştere, iar soluţiile la 
îndemână sunt tot mai puţine 
şi mai puţin eficiente. Apare, 
firesc, fenomenul de rezistenţă”. 

Acelaşi lucru l-a punctat şi dr. 
ing. Otilia Cotuna de la SCDA 
Lovrin, care în observaţiile sale 
din ultimii ani a remarcat nu doar 
adaptarea continuă şi mărirea 
rezistenţei unor boli sau dăunători, 
dar şi apariţia altora noi sau 
care nu au mai fost observate de 
mulţi ani pentru că nu au mai 
fost combătute, şi pe care cei mai 
mulţi cultivatori nu le cunosc sau 
se creează confuzii. “Puccinia 
spiriformis, rugina galbenă, se 
dezvoltă, de regulă, în condiţii 
mai răcoroase. Dar, în ultimii 

ani, au apărut rase adaptate 
la temperaturi mai ridicate, 
alături de Puccinia recondita. 
Revine Puccinia graminis, rugina 
neagră, boală eradicată în anii 
1960. Le atrag atenţia fermierilor 
să combată dracila (Berberis 
vulgaris), care este plantă gazdă 
pentru P. graminis. Pe fondul 
încălzirii au apărut şi modificări 
în cadrul speciilor de Fusarium, 
cele cunoscute fiind înlocuite 
de altele mult mai agresive şi 
producătoare de micotoxine şi 
mai periculoase. De exemplu, 
Fusarium graminearum a fost 
înlocuit cu Fusarium poae”.

”Soluţia problemelor ar trebui 
să fie ameliorarea genetică, 
prin care să se creeze forme de 
plante care să fie productive în 
noile condiţii”, a adăugat Valeriu 
Tabără, preşedinte ASAS, în 
timp ce Costin Telehuz, secretar 
de stat MADR (coordonator al 
Agenţiei Naţionale Fitosanitare), 
ne-a asigurat că “ministerul va 
continua să susţină argumentul 
ştiinţific, în contrapartidă cu 
dorinţele unor oameni care, deşi 
au intenţii bune, nu sunt conectaţi 
la realităţile din agricultură”. 
Cu un optimism moderat, el a 
spus că sunt semnale care arată 
că cei din CE s-au mai temperat 
în privinţa reducerii consumului 
de pesticide. “Încă nu putem 
raporta un succes, însă pare 
că se va accepta o soluţie mai 
rezonabilă. Poate vom reuşi să 
convingem că reducerea amprentei 
de carbon este mai importantă 
decât reducerea consumului 
de pesticide, că securitatea 
alimentară, din ce în ce mai 
fragilă, este mai importantă. Poate 
Comisia nu va rata şansa de a 
accepta noile tehnici genomice 
în activitatea de ameliorare”. Ro
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Într-un eveniment festiv 
care a avut loc pe 23 

noiembrie 2022 la 
Palatul Snagov şi care a 

reunit reprezentanţi ai 
autorităţilor, parteneri, 

fermieri, presă de profil, dar 
şi membrii echipei locale 

şi regionale, KWS Seminţe 
România a marcat a 20-a 
aniversare a companiei de 

la înfiinţarea sa în 2002.

”KWS a intrat în piaţa din România 
în urmă cu 20 de ani, o perioadă 
destul de lungă, care înseamnă 
foarte multe. Înseamnă în primul 
rând satisfacţie profesională 
pentru că aici am crescut şi m-am 
dezvoltat din punct de vedere 
profesional, trecând prin toate 
etapele evoluţiei. În al doilea 
rând, din punct de vedere al 
companiei, cei 20 de ani reprezintă 
momentul în care firma noastră 
a ajuns la o maturitate deplină, 
aspect care ne situează în top 
3 companii producătoare de 
seminţe pe piaţa din România, cu 
o echipă profesionistă, pasionată 
şi determinată, formată din 
125 de angajaţi şi cu investiţii 
majore în cercetare-ameliorare. 
Deţinem propria Staţiune de 
Cercetare-Ameliorare în localitatea 
Alexandria, judeţul Teleorman, 
dar şi propria Staţie de Procesare 
şi Condiţionare porumb de 
la Siliştea, judeţul Brăila.
Astăzi, la zi aniversară, sunt 
recunoscătoare companiei mamă 
pentru încrederea în evoluţia mea 
ca profesionist şi în potenţialul 
meu de a construi. În aceşti 20 de 
ani am demonstrat că se poate 
face performanţă în România, că 
determinarea, profesionalismul şi 

adaptabilitatea la schimbări dau 
rezultate. Mulţumesc echipei şi 
partenerilor pentru colaborare şi 
sunt convinsă că vom face mereu 
lucruri foarte bune împreună. 
Vă asigurăm că nu ne vom opri 
din a ne strădui mai mult să vă 
înţelegem nevoile în permanentă 
schimbare şi că vă vom fi alături 
cu soluţii pentru culturi profitabile. 
Doresc să vă mulţumesc pentru 
încrederea acordată şi pentru tot 
ce am construit împreună în aceşti 
20 de ani!” a declarat Doriana 
Niţu, Director General KWS 
Seminte, în discursul domniei sale.

Nicolas Wielandt membru în 
Board-ul Executiv al Grupului KWS, 
a reiterat importanţa strategică în 
grup a KWS România, precum şi 
potenţialul României în peisajul 
agricol european. De asemenea, 
Nicolas Wielandt a felicitat-o 
pe Doriana Niţu pentru evoluţia 
companiei din aceşti 20 de ani 
alături de Csaba Kiss, Director 
Regional SEE Divizia Porumb.

“Sfecla de zahăr – o cultură cu 
o tradiţie de peste 150 de ani 
în portofoliul KWS, practic de 
la înfiinţarea companiei în anul 
1856. Am investit enorm de mult 
în cercetare şi dezvoltare, iar, 
astăzi, la 20 de ani de activitate 
ne putem mândri cu cea mai 
complexă şi precisă staţiune de 

ameliorare, procesare, producţie 
de sfeclă de zahăr la nivel 
mondial. Este o cultură strategică 
pentru noi, o cultură în care vom 
continua să investim, cultură 
care- într-un an dificil aşa cum a 
fost 2022- a confirmat că poate 
aduce rezultate deosebite. 
Pe această cale, dorim să 
mulţumim fermierilor şi partenerilor 
noştri pentru încrederea în 
produsele KWS de peste 20 de 
ani de zile şi să-i asigurăm că 
vom continua să venim cu inovaţii 
şi tehnologii pentru a atinge 
cele mai bune performanţe”, a 
declarat Roxana Găman, Director 
Naţional Divizia Sfeclă de zahăr 
în cadrul KWS Seminţe.

La nivel mondial, Grupul KWS 
este o companie de renume, 
specializată în genetică şi 
producţie de seminţe pentru: 
porumb, rapiţă, floarea soarelui, 
sfeclă de zahăr, cereale şi 
alte culturi. Fondată în 1856 
în Germania, KWS are 87 de 
subsidiare sau companii afiliate 
în peste 70 de ţări. În România, 
suntem singura companie 
multinaţională care deţine un 
program de ameliorare local pentru 
hibrizii de porumb şi avem propria 
staţie de cercetare şi ameliorare 
inaugurată în 2005, în localitatea 
Alexandria, jud. Teleorman.

KWS Seminţe aniversează 20 de ani în România
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Asociaţia APPR – Mândru 
că sunt fermier îşi 

manifestă satisfacţia 
pentru includerea în 

proiectul de Plan Naţional 
Strategic înaintat 

Bruxelles-ului de către 
Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale a unui 

instrument de gestionare 
durabilă a riscurilor în 

agricultură, cu o alocare 
de 367,3 milioane euro 

(alimentat din fonduri 
din ambii piloni ai PAC, 

plăţi directe şi dezvoltare 
rurală, şi suplimentat de la 
bugetul naţional) în scopul 

sprijinirii fermierilor afectaţi 
de pierderile de producţie 
ca urmare a fenomenelor 

climatice nefavorabile.

APPR a militat constant şi a participat 
activ, pe perioada ultimilor trei ani, 
la consultările organizate de MADR 
pentru formularea şi aprobarea unui 
cadru legislativ care să furnizeze 
soluţii capabile să asigure stabilitatea 
veniturilor agricultorilor, astfel încât 
activitatea acestora să devină 
sustenabilă şi competitivă pe termen 
lung, fără a pune presiune pe bugetul 
de stat. Este nevoie de dezvoltarea 
unei plase de siguranţă la nivel 
naţional, unui instrument de protejare 
a fermelor împotriva riscurilor 
majore, valorificând oportunităţile 
oferite în cadrul Planului Naţional 
Strategic PAC. Acesta ar trebui 
să fie un instrument transversal, 

[1] Recomandări de politică pentru consolidarea cadrului de gestionare a riscului din domeniul agricol în România, BM 2014

[2] Insurance of weather and climate related disaster risk: Inventory and analysis of mechanisms to support damage prevention in the EU, CE 2017.

care să acopere sectorul zootehnic 
şi vegetal prin compensarea 
pierderilor economice catastrofice 
din cauza apariţiei unui incident 
de mediu sau sanitar (focar de 
boli), cu o componentă sistemică, 
neacoperite prin alte mijloace 
(cum ar fi sistemul de asigurări 
facultative sau bugetul ANSVSA). 

După cum indică studiile şi modelele 
de bune practici internaţionale, 
România este expusă unor riscuri 
climatice sistemice ridicate în 
comparaţie cu alte ţări europene (în 
special cu secete – cu extinderea 
fenomenului de deşertificare, îngheţ, 
grindină şi inundaţii), ceea ce duce 
la o volatilitate extrem de ridicată a 
producţiei la toate culturile agricole 
(de două ori mai mare decât media 
UE)[1]. În majoritatea scenariilor de 
schimbări climatice, intensitatea 
şi frecvenţa evenimentelor 
meteorologice extreme vor creşte în 
viitor, ceea ce implică costurile mărite 
ale daunelor, cu excepţia cazului în 
care se iau măsuri mai proactive de 
gestionare a riscului de dezastre[2]. 
Pierderile ca urmare a riscului de 
secetă duc la alocări neplanificate de 
fonduri din bugetul de stat în vederea 
ajutorării fermierilor ce suferă pierderi 
financiare semnificative. În 2020, 
seceta a afectat aproximativ 75% 
din suprafaţa agricolă a ţării. Ţinând 
cont de situaţia de urgenţă, Guvernul 
a alocat aproximativ 200 milioane 
euro în vederea limitării impactului 
asupra sectorului agricol, reuşind să 
compenseze doar o parte din pierderi. 

În 2022, efectele acestui fenomen 
au fost la fel de devastatoare.

APPR subliniază concluzia 
că reducerea/dispersia 
adecvată a riscului este 
cheia pentru minimizarea 
problemelor legate de 
accesibilitatea asigurărilor 
sau preocupările 
de solvabilitate şi 
îndeamnă decidenţii 
politici să-şi asume o 
abordare integrată, cu 
următoarele avantaje:
•  micşorarea presiunii pe bugetul 

de stat şi eficientizarea procesului 
de subvenţionare din agricultură;

•  garantarea unui volum de prime 
care să asigure dispersia riscului;

•  asigurarea continuităţii 
managementului riscurilor în 
agricultură într-un mod uniform, pe 
un termen lung prin optimizarea 
proceselor (risc management 
şi control), produselor (irigaţii, 
prevenirea/combaterea deşertificării 
şi asigurări) şi serviciilor (digitalizare, 
simplificarea despăgubirilor etc.).

APPR salută încă o dată această 
iniţiativă complementară 
subvenţionării primelor de asigurare 
facultativă şi reiterează angajamentul 
membrilor săi de a-şi oferi expertiza 
şi de a contribui constructiv, în cadrul 
dialogului civil, la soluţii pe care le 
consideră vitale pentru creşterea 
capacităţii de producţie a României 
prin reducerea sau compensarea 
efectelor riscurilor climatice. 

Necesitatea unui instrument de gestionare 
durabilă a riscurilor catastrofice din agricultură
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Pe 23 noiembrie, a avut loc 
la Bucureşti conferinţa de 

presă în cadrul căreia a fost 
lansată prima propunere 

de politică publică formulată 
de tinerii fermieri din 

grupul de lucru (think tank) 
Agrinnovator. Programul 
Specialist în Informatică 

Agricolă (Farm Technology 
Officer) are menirea de 
a forma capitalul uman 

specializat care să 
accelereze adoptarea 
tehnologiilor moderne 

ce vor defini agricultura 
de mâine, sustenabilă 

dar şi performantă. 

Obiectivul programului Specialist 
în Informatică Agricolă (Farm 
Technology Officer) este acela 
de a construi un sector agricol 
românesc competitiv care să 
răspundă criteriilor impuse de 
competitivitatea sustenabilă şi 
de rezilienţă, atât prin utilizarea 
tehnologiilor agricole existente în 
ferme la potenţialul lor maxim, 
cât şi prin creşterea numărului de 
tineri implicaţi în sectorul agricol. 
Programul îşi propune pregătirea a 
1500 de tineri cu studii medii, cu 
precădere din mediul rural, care 
reprezintă masa critică necesară 
pentru a asigura accelerarea 
dezvoltării fermelor şi transformării 
digitale a agriculturii romaneşti.
Prin intermediul programului se va 
asigura finanţarea procesului de 
formare profesională a aproximativ 
1.500 de tineri care vor fi recrutaţi, 
instruiţi şi angajaţi de fermieri 
calificaţi. Rolul tinerilor cu formare 
SIA este de a ajuta aproximativ 

1.000 de fermieri români să 
accelereze adoptarea soluţiilor 
tehnologice digitale şi să crească 
performanţele fermei. Cei vizaţi sunt 
tinerii cu studii medii, cu precădere 
din mediul rural, pasionaţi de 
tehnologie şi inovaţie. Tinerii 
selectaţi în program vor trece printr-
un proces intensiv de pregătire 
aplicată, fiind instruiţi să utilizeze o 
gamă largă de aplicaţii informatice 
şi echipamente agricole de 
actualitate. Costul estimat pentru 
implementarea proiectului este de 
102 milioane euro, pe o perioadă 
de cinci ani, din care aproximativ 
15 milioane euro vor acoperi 
costurile de şcolarizare (incluzând 
cazare, masă, şcolarizare, 
materiale de studiu), aproximativ 
85 milioane euro vor acoperi 
costul componentei de suport 
financiar pentru salarizare şi circa 2 
milioane euro (sub 2%) vor acoperi 
costurile administrative asociate 
programului. Investiţia va oferi 
rezultate tangibile imediate prin 
creşterea performanţelor fermelor. 

Contextul apariţiei 
programului Specialist 
în Informatică Agricolă 
(Farm Technology Officer)
Agricultura europeană şi implicit 
agricultura românească se 
confruntă cu multe provocări, una 
dintre acestea fiind îmbătrânirea 

fermierilor şi lipsa practicilor ce 
vizează creşterea performanţelor 
fermelor concomitent cu 
necesitatea reducerii impactului 
asupra mediului. Această iniţiativă 
caută să răspundă nevoii din ce 
în ce mai acutizate de menţinere 
a unei creşteri sustenabile a 
productivităţii fermelor. 
Ideile propuse în cadrul întâlnirii 
grupului de lucru Agrinnovator 
au fost deja ascultate de Marcel 
Boloş, Ministrul Investiţiilor şi 
Proiectelor Europene şi de Tánczos 
Barna, Ministrul Mediului, Apelor 
şi Pădurilor. Aceste prime discuţii 
cu reprezentanţii Guvernului 
au avut rolul de a contura un 
calendar de măsuri care să ajute 
transformarea digitala a agriculturii 
din ţara noastră, urmând şi alte 
întâlniri la nivel guvernamental.
Pornind de la conceptul de 
performanţă triplă, financiară, 
de mediu şi socială, subiectele 
abordate în cadrul întâlnirilor cu 
miniştrii au vizat: soluţii de utilizare 
eficientă a resurselor pământ, apă 
şi inputuri agricole; importanţa 
soluţiilor de administrare a 
datelor (data management) şi 
management al fermei pentru 
luarea deciziilor corecte în 
timp real; potenţialul irosit prin 
nefolosirea tuturor tehnologiilor pre 
existente pe utilajele moderne.   

Propunerea tinerilor fermieri din 
Agrinnovator pentru agricultură performantă 
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La BASF, inovaţia şi 
sustenabilitatea sunt inevitabil 
conectate. Cercetătorii din 
întreaga lume lucrează la soluţii 
inovatoare pentru a folosi surse 
alternative de materii prime şi 
pentru a dezvolta procese de 
producţie şi produse ecologice. 
Proiectele actuale de cercetare 
şi exemplele de inovaţii pentru 
diferiţi paşi ai lanţului valoric au 
fost prezentate de Dr. Melanie 
Maas-Brunner, membru al 
Consiliului Director Executiv al 
BASF SE şi Chief Technology 
Officer, împreună cu oameni 
de ştiinţă, în cadrul conferinţei 
de presă BASF Research. 
Evenimentul s-a concentrat 
pe tehnologiile în care 
microorganismele contribuie 
la creşterea durabilităţii.

Mici, dar puternice: La BASF microorganismele 
contribuie la creşterea sustenabilităţii
Platforma unică de cercetare 
şi dezvoltare a BASF serveşte 
drept punct de plecare pentru 
dezvoltarea de soluţii chimice 
durabile. „În ultimii ani, am adaptat 
sistematic această platformă 
la nevoile clienţilor noştri”, a 
spus Maas-Brunner. BASF are 
aproximativ 10.000 de angajaţi care 
lucrează în cercetare şi dezvoltare 
în întreaga lume. În 2021, 
compania a investit aproximativ 
2,2 miliarde de euro în dezvoltarea 
de produse durabile şi noi 
domenii tehnologice. „Extinderea 
competenţelor reprezintă, pentru 
noi, o sarcină permanentă”, a spus 
Maas-Brunner. Printre exemple se 
numără generarea de hidrogen 

fără CO2, electrificarea proceselor 
de producţie şi promovarea 
economiei circulare, precum şi 
utilizarea de noi surse de materii 
prime şi folosirea instrumentelor 
digitale cu şi mai multă eficienţă.
Investiţiile în cercetare şi dezvoltare 
îşi arată rezultatele – drept dovadă, 
produsele pe care BASF le-a 
introdus pe piaţă în ultimii cinci ani 
au generat vânzări în valoare de 
peste 11 miliarde de euro. În cadrul 
industriei chimice, BASF deţine o 
poziţie de lider în ceea ce priveşte 
numărul şi calitatea brevetelor 
sale. „Sunt deosebit de fericit că în 
2021, 45% dintre cererile noastre de 
brevet au fost legate de inovaţii cu 
un accent deosebit pe durabilitate 

– iar această tendinţă este în 
creştere”, a spus Maas-Brunner. Şi 
pe termen lung compania doreşte 
să-şi crească vânzările şi câştigurile 
din produse care aduc o contribuţie 
semnificativă la sustenabilitate.
„Multe dintre tehnologiile care 
vor permite o societate neutră 
din punct de vedere climatic nu 
au fost încă inventate”, a spus 
Maas-Brunner. Prin urmare, este 
important să depăşim provocările 
viitoare prin deschiderea către 
tehnologii şi încorporarea 
conceptelor tehnologice alternative. 
„Pentru a face acest lucru, avem 
nevoie de alianţe – cu toţi actorii 
din industrie, ştiinţă, politică şi 
societate. Alianţele dintre companii 
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şi instituţiile legislative sunt 
deosebit de importante pentru 
că avem nevoie de condiţii-cadru 
bune care să sprijine acţiunile 
noastre”, a spus Maas-Brunner.

Biotehnologia albă devine 
tot mai importantă
Datorită gamei sale extinse 
de competenţe tehnologice, 
BASF poate dezvolta soluţii 
inovatoare pentru chimie neutră 
din punct de vedere climatic. 
Biotehnologia albă devine o parte 
din ce în ce mai importantă a 
setului de instrumente BASF. 
„Acestea sunt instrumentele 
naturii; oamenii le folosesc de 
mult timp şi le rafinează în mod 
constant”, a spus dr. Doreen 
Schachtschabel, vicepreşedinte 
White Biotechnology Research 
la BASF. Microorganismele, 
precum bacteriile sau ciupercile, 
sunt implicate în aceste procese 
biologice, inclusiv fermentarea şi 
bio-cataliza. Ei folosesc diverse 
materiale organice pentru a le 
transforma în produse finale 
complet diferite – spre exemplu 
vin, pâine sau brânză, dar şi 
substanţe pentru industria chimică. 
„Biotehnologia albă a devenit una 
dintre tehnologiile cheie, care ne 
permite să producem folosind o 
varietate de materii prime într-un 
mod eficient, care economiseşte 
resursele şi, cel mai important, este 
flexibil”, a spus Schachtschabel.
Lista de substanţe chimice şi 
produse pe care BASF le produce 
prin metodele biotehnologiei 
albe este extinsă: biopolimeri, 
ingrediente esenţiale pentru 
alimentaţia umană şi animală 
precum vitamine şi enzime, 
produse de protecţie a culturilor, 
arome şi parfumuri, precum 
şi enzime pentru detergenţi şi 
ingrediente cosmetice. În cinci din 

cele şase segmente ale BASF – 
Produse chimice, Materiale, Soluţii 
industriale, Nutriţie şi îngrijire 
şi Soluţii agricole – compania 
produce deja peste 3.000 de 
produse asociate cu biotehnologia 
sau biodegradabile. În 2021, 
acestea au contribuit cu peste 
3,5 miliarde de euro la vânzări, 
iar tendinţa este în creştere.
Pentru a dezvolta noi procese 
şi produse, cercetătorii BASF 
lucrează cu numeroşi parteneri 
academici şi industriali externi. 
Bazele tehnologice şi abordările 
sunt de obicei foarte asemănătoare, 
în ciuda proprietăţilor 
diferite ale moleculelor.
În primul rând, este identificat 
un microorganism adecvat care 
poate fi cultivat. În pasul următor, 
genomul este modificat, dacă 
este necesar, acţionându-se 
asupra metabolismului în aşa 
fel încât bacteria sau ciuperca 
să producă fie mai mult dintr-o 
anumită substanţă, fie o moleculă 
complet nouă, cu proprietăţi noi.
Apoi începe procesul biologic 
propriu-zis: microorganismele 
produc molecula ţintă în volumele 
dorite, în condiţii optime. 
Substanţele nutritive şi elementele 
constitutive pot fi materii prime 
regenerabile, precum zahărul, dar şi 
fluxuri de deşeuri, produse reciclate 
şi molecule sintetizate chimic.
Digitalizarea este esenţială pentru 
dezvoltarea de noi procese şi 
produse. Nu este vorba doar 
despre a lucra mai eficient. 
„Fără biologie computaţională, în 
special bioinformatică, nu am fi 
capabili să facem ceea ce reuşim 
astăzi”, a spus Schachtschabel.
Dezvoltarea insecticidului 
InscalisTM arată cum chimia 
clasică şi biotehnologia se pot 
completa reciproc. Primul pas în 
producerea acestui insecticid este 

procesul de fermentare. Produsul 
intermediar este, apoi, transformat 
într-un produs de protecţie a 
culturilor finale, printr-un proces de 
producţie bazat pe chimia clasică. 
„În acest caz, aducem împreună ce 
este mai bun din ambele lumi: prin 
combinarea fermentaţiei cu sinteza 
chimică selectivă, procesul hibrid 
ne permite să producem un produs 
extrem de eficient şi durabil, în 
mod eficient din punct de vedere al 
costurilor”, a spus Schachtschabel.
În viitor, BASF va continua să se 
bazeze pe o fundaţie flexibilă 
şi extinsă de materii prime şi 
tehnologii. „Recunoaştem că 
biotehnologia, ingineria şi chimia 
clasică, atunci când sunt integrate 
în mod optim, permit procese care 
sunt foarte eficiente, precum şi 
sustenabile din punct de vedere 
economic şi ecologic. Acest 
lucru va ajuta BASF să-şi atingă 
obiectivele de sustenabilitate”, 
a spus Schachtschabel. 

Carbonul gazos – 
sursă alternativă 
de materie primă
Pe lângă fermentarea clasică, ce 
se bazează, de obicei, pe materii 
prime regenerabile, BASF şi firma 
americană LanzaTech lucrează 
împreună la procese speciale 
în care bacteriile folosesc surse 
gazoase de carbon, cum ar fi 
monoxidul de carbon şi dioxidul 
de carbon, ca materie primă. 
Carbonul poate proveni din gazele 
reziduale de la oţelării, rafinării 
şi fabrici chimice, dar şi din 
deşeurile menajere gazeificate. „Ne 
dorim să valorificăm potenţialul 
fermentaţiei gazelor pentru a 
produce substanţe chimice, utile 
în lanţurile valorice chimice”, a 
spus prof. Michael Helmut Kopf, 
director Alternative Fermentation 
Platforms, în cadrul BASF. Unităţile 
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de producţie LanzaTech din China 
folosesc deja această tehnologie 
pentru a produce etanol şi o altă 
fabrică din Belgia va fi în curând 
operaţională. Cele două companii 
ar dori acum să producă alcooli 
superiori şi alţi intermediari folosind 
procese de fermentare a gazelor.
„Bacteriile noastre sunt special 
concepute astfel încât să poată 
transforma deşeurile de carbon 
într-o varietate de intermediari 
doriţi”, a explicat dr. Sean Simpson, 
fondator şi Chief Scientific Officer, 
LanzaTech. BASF, la rândul său, 
contribuie cu expertiza sa în 
chimie şi tehnologia proceselor, 
precum şi în intensificarea 
proceselor în acest proiect de 
dezvoltare. BASF proiectează, de 
asemenea, procesul de separare 
şi purificare a produselor din 
sistemul de fermentaţie, astfel 
încât acestea să poată fi 
introduse în lanţurile valorice.
Există mai mult decât suficiente 
surse alternative de carbon în 
întreaga lume, care pot fi folosite 
pentru fermentarea gazelor. „Dar 
acest lucru va necesita o schimbare 
de mentalitate, pentru a permite 
proiecte cu caracter intersectorial – 
spre exemplu, conectarea industriei 
chimice cu fabricile de oţel sau cu 
firmele de gestionare a deşeurilor”, 
a spus Simpson. Disponibilitatea 
mai ridicată a unor astfel de surse 
alternative de materii prime va 
însemna mai puţină nevoie de 
materii prime fosile virgine pentru 
a produce substanţe chimice.
„Tehnologiile de gazificare a 
materialelor reziduale, fermentarea 
gazelor – împreună cu hidrogenul 
durabil şi energia regenerabilă 
pentru sinteza produselor – şi 
procesele eficiente de purificare 
a rezultatelor produselor pot, 
în viitor, să aducă o contribuţie 
importantă la îmbunătăţirea 

sustenabilităţii lanţurilor noastre 
valorice”, a spus Kopf, comentând 
potenţialul tehnologiei.

Înţelegerea în detaliu 
a biodegradării
La BASF, bacteriile şi ciupercile 
joacă un rol nu numai în producţia 
de produse durabile. „Pentru noi, 
sustenabilitatea înseamnă, de 
asemenea, să cunoaştem exact 
cum şi de ce microorganismele 
din mediu biodegradează 
produsele noastre după ce 
sunt folosite”, a spus profesorul 
Andreas Künkel, vicepreşedintele 
Research Biopolymers în 
cadrul BASF. Biodegradarea 
înseamnă că microorganismele 
metabolizează molecule organice 
complexe în energie, apă, 
dioxid de carbon şi biomasă.
Pentru a utiliza această metodă 
naturală şi pentru a dezvolta 
produse complet biodegradabile, 
este nevoie de o înţelegere 
fundamentală a chimiei şi a 
proceselor biologice. Prin urmare, 
BASF şi-a extins semnificativ 
activităţile de cercetare şi 
dezvoltare referitoare la 
biodegradare, în ultimii 10 ani. 
„Acest subiect incredibil de complex 
poate fi abordat doar de către o 
echipă interdisciplinară”, a spus 
Künkel. El a subliniat importanţa 
colaborării interne şi externe cu 
clienţii, universităţile şi institutele 
de cercetare, cu care BASF a 
realizat experimente ample în 
laborator şi în teren. „Ne uităm în 
detaliu la modul în care ar trebui 
să proiectăm materialele astfel 
încât produsele noastre să se 
biodegradeze în sol şi în sisteme 
tehnice, cum ar fi instalaţiile de 
compost şi de tratare a apelor 
reziduale”, a explicat Künkel.
Un astfel de exemplu este folia 
biodegradabilă ecovio®. Este un 

produs certificat biodegradabil 
în sol şi ajută fermierii să obţină 
recolte mai mari. După recoltare, 
stratul protector poate fi pur şi 
simplu arat, iar microorganismele 
din sol îl vor descompune. 
Cercetătorii BASF au lucrat cu 
oameni de ştiinţă de la ETH Zurich 
pentru a examina cum şi de ce 
această folie se biodegradează 
în sol – atât în laborator, cât şi 
pe teren. Pentru a face acest 
lucru, au dezvoltat noi metode de 
analiză care pot dovedi procesul 
de transformare biologică a 
carbonului din folia protectoare, 
în dioxid de carbon şi biomasă.
O altă utilizare importantă a 
materialelor biodegradabile este 
reprezentată de ingredientele 
pentru detergenţii de rufe, 
detergenţii pentru maşina de 
spălat vase şi cosmetice, care 
ajung în staţiile de epurare a 
apelor uzate la finalul ciclului de 
viaţă. Şi în acest caz este esenţial 
să înţelegem exact modul în care 
structura materialului influenţează 
biodegradarea acestuia.
Pentru a extinde portofoliul de noi 
produse biodegradabile certificate, 
instrumentele digitale sunt o 
componentă importantă a muncii 
de cercetare. Cu colecţia sa extinsă 
de date despre biodegradare, 
BASF poate dezvolta modele 
computerizate care să prezică 
într-un stadiu foarte incipient al 
dezvoltării produsului proprietăţile 
şi gradul de biodegradare a 
moleculelor şi materialelor şi, astfel, 
să permită adaptarea structurilor 
acestora în consecinţă. „BASF este 
un pionier şi un lider în modelarea 
digitală a biodegradării predictive. 
Acest lucru este util atunci când 
cooperăm cu clienţii pentru a 
dezvolta produse biodegradabile 
personalizate pentru o anumită 
aplicaţie”, a spus Künkel.
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Compania israeliană Metzer, 
specializată încă din anul 

1970 în fabricarea sistemelor 
de irigaţii, va deschide o 

fabrică lângă Bucureşti, cu 
linii de producţie relocate 
din Ucraina, iar filiala din 

România va fi condusă de 
Costin Hada. Acesta ne-a 

acordat un interviu în cadrul 
expoziţiei EIMA, din Bologna, 

şi ne-a vorbit despre planurile 
companiei pe piaţa internă.

Metzer îşi relochează fabrica din Ucraina 

„Metzer este prima companie 
israeliană care îşi deschide 
subsidiară şi o fabrică de linii de 
picurare în România. Suntem în 
curs de formare a echipei, aici mă 
refer atât la cei din vânzări, cât şi la 
tehnicieni, deoarece avem suportul 
companiei mamă din Israel astfel 
încât să oferim fermierilor servicii 
şi consultanţă de specialitate. Ne 
vom implica în proiecte frumoase, 
în care vom oferi soluţii nu doar 
în sfera irigării prin picurare, ci şi 
în cea a irigării prin pivoţi sau prin 
sisteme liniare de tip hipodrom. 
Vom personaliza fiecare soluţie de 
irigare pe care o oferim fermierilor.
În ultimii ani irigarea prin picurare 
a devenit din ce în ce mai populară 
nu doar în rândul celor care cultivă 
legume sau pomi fructiferi, ci şi în 
al celor din cultura mare. Porumbul 
a devenit o cultură mai profitabilă 
decât era în urmă cu câţiva ani şi 
din cauza războiului din Ucraina. 
Noi activăm în piaţa microirigaţiilor 
şi an de an am căutat să 
promovăm această soluţie de 
irigare. După 2 ani secetoşi care 
au venit într-un interval scurt, în 
2020 şi 2022, fermierii au înţeles 
că nu se mai poate fără irigaţii, 
iar irigarea prin picurare este o 

soluţie care le permite să aplice şi 
tehnologii de fertirigare, care aduc 
creşteri suplimentare de producţie.
Porumbul răspunde foarte bine 
la irigarea prin picurare. Investiţia 
per hectar este relativ mică; anul 
trecut s-a situat între 600 şi 1.000 
euro/ha, în funcţie de dimensiunea 
solei, distanţa faţă de sursa de apă, 
infrastructura sau lipsa acesteia. 
În general, sistemul este simplu, 
ne trebuie o conexiune la sursa de 
apă, care să conţină un echipament 
de filtrare, un echipament de 
control al presiunii, un apometru 
şi mai departe conducte sau 
furtunuri flexibile pentru distribuţia 
apei şi, desigur, liniile de picurare. 
Sunt lucruri simple, oamenii le-au 
înţeles, dar am găsit şi fermieri 
care nu au folosit filtre şi au 
fost mulţumiţi doar în parte, 
însă considerăm că filtrarea 
apei este esenţială deoarece îţi 
protejează picurătorul şi ştim bine 
că sursele noastre de apă nu 
sunt întotdeauna foarte curate.
Fermierii au înţeles cum să 
utilizeze acest sistem de irigaţii, 
beneficiile acestuia şi urmăresc să 
îşi mărească suprafeţele irigate.”

Colectarea liniilor 
de picurare
Deoarece în ultimii ani irigarea 

prin picurare a căpătat amploare 
în mod special în cultura mare, 
colectarea liniilor de picurare 
şi reciclarea lor începe să fie o 
preocupare constantă, având 
în vedere faptul că acestea 
se înlocuiesc în fiecare sezon 
de producţie. Mezter România 
lucrează deja la un program de 
colectare, purtând deja discuţii 
cu marile companii din domeniul 
reciclării materialelor plastice.
„În portofoliul nostru avem 
utilajele necesare instalării şi 
colectării liniilor de picurare. În 
acest moment, fermierii români 
nu au acest serviciu asigurat de 
furnizori, însă noi vom fi primii 
care vom asigura colectarea 
şi preluarea liniilor de picurare 
la sfârşitul sezonului. Deja 
am început discuţiile cu cei 
mai mari reciclatori pentru a 
oferi acest serviciu fermierilor 
autohtoni, ba mai mult, consider 
că aceştia ar trebui să obţină un 
beneficiu în urma colectării.
Vom crea un cadru în care 
fermierul, reciclatorul şi nu în 
ultimul rând producătorul, adică 
noi, să avem cu toţii beneficii 
şi să contribuim la protejarea 
mediului şi să luptăm împotriva 
poluării”, a afirmat Costin 
Hada, CEO Metzer România. 
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Wiskerke Onions este  
afacerea unei familii olandeze 
care se ocupă de cultivarea 
şi exportul cepei. Aflaţi la a 
patra generaţie, cultivatorii 
au decis anul acesta să 
acopere o suprafaţă de 20 
hectare cu peste 45.000 de 
panouri solare. Prin aceasta 
ei caută nu doar eficienţa 
în consumul de energie şi 
de apă, ci doresc să arate 
investitorilor din industrie, 
precum şi publicului 
consumator sustenabilitatea 
producţiei din ferma lor, 
amprenta de carbon fiind un 
subiect mult disputat la ei. 

45.000 panouri solare într-o 
fermă legumicolă de ceapă
Ferma Wiskerke are deja o 
colaborare cu un procesator de 
cartofi din vecinătate, de unde 
foloseşte căldura reziduală a 
acestuia pentru uscarea cepei şi 
încălzirea birourilor, ceea ce, spun 
ei, ajută la scăderea cu peste 1.000 
tone CO2 anual. Pe lângă asta, 
furnizorii lor fac parte dintr-un 
program în care se acordă o atenţie 
specială managementului apei şi 
al solului, precum şi altor resurse.

Fermă solară de 
20 de hectare
În privinţa consumului de energie 
compania de procesare a cepei 
a găsit această soluţie: o ”fermă 
solară, 100% neutră din punct de 
vedere energetic”, spune Chayenne 
Wisekerke, directorul fermei, în 

articolul publicat de freshplaza.
com. Terenul se află la 1 km 
distanţă de sediul fermei şi a fost 
cumpărat special pentru acest scop. 
Montarea celor peste 45.000 de 
panouri solare este prevăzută 
să se finalizeze în februarie 
2023 şi vor genera 24 MWh din 
care doar 15 % va fi folosită de 
către fermă, restul de un lanţ de 
supermarketuri pentru jucării. 
„Capacitatea generată şi economisită 
ne permite să devenim complet 
neutri din punct de vedere al 
CO2. Avem schimb de căldură 
reziduală, panouri pe acoperiş, o 
fermă solară şi în curând panouri 
solare şi pe camioanele noastre. 
Acest lucru va asigura chiar şi 
o amprentă negativă de CO2”, 
explică ambiţioasa proprietară. 

Condiţia proiectului: să 
aduci valoare la nivel local
”Pregătirea acestui proiect a durat 
câţiva ani. Este foarte complex. 
Gândiţi-vă la toate autorizaţiile 
necesare, supravegherea 
proiectului, cerinţele de mediu, 
asigurări şi transport. 
Ne-am confruntat cu preţuri volatile 
ale materialelor şi finanţare. Acest 
proiect nu ar fi fost niciodată posibil 
fără ajutorul partenerilor noştri. 
Am primit permisiunea cu condiţia 
să adăugăm valoare regiunii. 
Facem acest lucru cu benzi verzi 
în jurul fermei - în colaborare cu 
o companie de seminţe - şi prin 
utilizarea raţională a apei în timpul 
secetei”, povesteşte Chayenne 
Wisekerke câteva din provocările 
pe care a trebuit să le depăşească.Ro
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Syngenta anunţă 
lansarea noii tehnologii 

A.I.R.™, cel mai avansat 
sistem cu toleranţă la 
erbicid pentru cultura 

de floarea-soarelui, 
care ajută fermierii din 

Europa să facă faţă 
provocărilor întâlnite în 

combaterea buruienilor.

Syngenta lansează A.I.R.™, noua tehnologie cu toleranţă 
la erbicide pentru cultivatorii europeni de floarea-soarelui

În calitate de lider global în 
seminţe de floarea-soarelui, 
Syngenta oferă un sprijin local 
puternic la nivel de fermă, lucrând 
umăr la umăr în parteneriat cu 
fermierii cultivatori de floarea-
soarelui pentru a aduce pe 
piaţă soluţii flexibile, adaptate 
condiţiilor de cultură, cu scopul de 
a face faţă problemelor specifice, 
într-un mod mai sustenabil.
Buruienile reprezintă o problemă 
majoră în cultura de floarea-
soarelui. Deşi producătorii au 
opţiuni, aceştia nu dispun de 
suficientă flexibilitate pentru 
controlul buruienilor problemă 
în post-emergenţă, existând 
foarte puţine erbicide specifice 
sistemelor de tehnologie, iar 
nu toţi hibrizii le tolerează. 
Astfel, atât buruienile graminee, 
cât şi cele cu frunză lată, pot 
afecta semnificativ producţia şi 
calitatea. Acesta este locul în care 
tehnologia A.I.R.™ aduce o valoare 
importantă, direct în fermă, 
ca o tehnologie flexibilă care 
combină partea de genetică a 
seminţelor, cu protecţia culturilor, 
asigurând mai multe avantaje 
decât orice alt sistem de cultură.
Tehnologia descoperită are la 
bază un caracter nativ dintr-o 
populaţie sălbatică înrudită 

de floarea-soarelui, trăsătură 
ameliorată în linii de elită de 
către o echipă de amelioratori 
de la Syngenta, pentru a obţine 
hibrizi comerciali performanţi. 
A.I.R.™ vine de la „ALS Inhibitor 
Resistant” (în română, rezistent 
la inhibitori ALS) şi scoate în 
evidenţă inovaţia mult căutată 
de productori, asigurând o 
toleranţă robustă la erbicidele 
calificate A.I.R.™ atât pe bază 
de imazamox, cât şi tribenuron-
metil, cum ar fi Listego® Pro şi 
Fluence™, două dintre cele mai 
eficiente soluţii de control al 
buruienilor la cultura de floarea-
soarelui (Express™/Fluence™ 
sunt mărci înregistrate FMC 
Corporation sau partener, şi sunt 
folosite sub licenţă de Syngenta. 
A.I.R.™, Listego®, Syngenta® 
şi logul Syngenta sunt mărci 
înregistrate a Syngenta Group.)
A.I.R.™ oferă o flexibilitate 
maximă. Permiţând tratamente 
cu erbicid, ţintite individual, 
adaptate nevoilor specifice ale 
fiecărei sole, producătorii folosesc 
inputurile minim necesare 
pentru a-şi atinge obiectivele de 

control al buruienilor, reducând 
impactul asupra mediului şi 
protejând investiţia în cultură. 
Versatilitatea este în avangarda 
tehnologiei A.I.R.™. Pe lângă 
libertatea de a controla o gamă 
largă de graminee şi buruieni 
cu frunză lată, hibrizii A.I.R.™ 
vin cu trăsături agronomice 
suplimentare, cum ar fi 
potenţialul ridicat de producţie 
şi toleranţă la secetă şi la boli, 
pentru o performanţă durabilă.

Noile tehnologii precum A.I.R.™ 
oferă soluţii sustenabile pentru 
o piaţă în creştere rapidă, 
unde adoptarea sistemelor 
de cultură cu erbicid (HTC) 
accelerează în întreaga Europă, 
determinată de intensificarea 
culturilor şi de necesitatea 
creşterii eficienţei în cultura 
de floarea-soarelui. Floarea-
soarelui A.I.R.™ oferă hibrizi 
valoroşi şi optimizează metodele 
de producţie prin trăsături 
genetice mai bune, respectând 
în acelaşi timp pe deplin 
reglementările în domeniu. 
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La cea de-a 16-a ediţie 
a Convenţiei comerciale 

Timac Agro România, 
organizată pe 24 

noiembrie la Poiana 
Braşov, a fost anunţată 

deschiderea unei 
fabrici de producere 

a îngrăşămintelor 
chimice lichide cu 

aplicare la sol în judeţul 
Brăila şi lansarea 
unei noi game de 

produse – SynerTech.

O fabrică Timac Agro în România 
şi o gamă nouă de produse 

pentru regiunea Nordul Mării 
Negre, a declarat: „Timac Agro 
este rezultatul unui vis şi al 
unei viziuni. Visul a constat în a 
revoluţiona modul în care sunt 
aplicate îngrăşămintele chimice 
în România şi viziunea a fost 
aceea de a crea o companie 
unică, modernă, care să fie 
responsabilă sub aspect social, 
să aducă soluţii inovatoare 
şi să fie creatoare de profit 
pentru fermierii români.”
În cadrul conferinţei, Ionel 
Bursuc, director comercial 
Timac Agro România, a vorbit 
despre piaţa îngrăşămintelor 
chimice la nivel global 
şi european, marcată de 
creşterile foarte mari de preţ 
la gazul natural, ceea ce 
condus la închiderea mai 
multor unităţi de producţie.
„Specificul uzinelor din grupul 
Roullier este că nu utilizează 
gazul natural ca materie 
primă ci alte produse precum 
ureea, sulfatul de amoniu etc., 
care ne-au permis să avem o 
producţie relativ constantă  şi 
să nu avem fabrici oprite.
În acest context nou şi greu de 
gestionat, în care companiile erau 
precaute şi mai puţin dispuse 
să investească, Timac Agro a 
ales să investească în capitalul 
uman. În 2020, în pandemie, 
nu am făcut disponibilizări, 
din contră, am angajat 38 de 
colegi noi şi încă recrutăm.
O altă investiţie curajoasă facută 
în România a fost finalizarea 
construcţiei fabricii din judeţul 

Brăila”, a precizat Bursuc. 
În privinţa cifrei de afaceri, 
acesta a declarat că în anul 2019 
a fost de cca 48 de milioane 
euro, în 2021 de 73 milioane 
euro şi la sfârşitul acestui an 
va atinge 100 milioane euro. 

«Aducem viitorul astăzi»
Despre gama de produse 
SynerTech a vorbit Marius 
Marica, director de marketing, 
care a precizat că în ţări 
dezvoltate agricol, precum Franţa 
şi Statele Unite ale Americii, 
îngrăşămintele chimice lichide 
reprezintă cca 40% din piaţa 
îngrăşămintelor pe bază de 
azot, în timp ce în România 
acestea ocupă doar 1 – 2%. În 
Ucraina, o piaţă de interes pentru 
Timac Agro, îngrăşămintele 
chimice lichide reprezintă 
cca 20% din piaţa de azot, 
aproximativ 1 milion de tone 
din punct de vedere cantitativ.
„Fermierii care vor să aplice 
îngrăşăminte chimice lichide 
trebuie să ştie că noi le vom 
asigura consultanţa 

La eveniment au participat 
peste 350 de fermieri şi 
distribuitori, echipa comercială 
din România, care numără peste 
150 de oameni, reprezentanţi 
din diverse ţări: Ungaria, 
Republica Moldova, Polonia şi 
Austria dar şi CEO Timac Agro 
International, Karina Kuzmak.
„Avem o experienţă de peste 
60 de ani în producerea 
îngrăşămintelor, iar ceea ce 
prezentăm astăzi nu reprezintă 
chestiuni clasice de marketing, 
ci soluţii reale, concrete, gândite 
pentru această zonă. Nu suntem 
o companie nouă pe piaţa din 
România, am adus de-a cursul 
timpului tehnologii şi produse, 
iar pasul următor este acela de a 
deveni o companie industrială în 
România, cu o producţie locală şi 
cu soluţii la nivel local. Principala 
noastră strategie este să aducem 
agricultorilor o opţiune nouă 
şi mai bună de fertilizare”, a 
afirmat Karina Kuzmak.
Adrian Drăgan, CEO Timac Agro 
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necesară, echipamentul pentru 
aplicare şi soluţia de depozitare.
Noi vom fi promotorii unor astfel 
de produse. Problematica privind 
aplicarea şi depozitarea i-a oprit 
pe mulţi care doreau să propună 
această tehnologie pe piaţă.
Fermierii din Franţa sau SUA 
folosesc îngrăşăminte lichide de 
20 - 30 ani. Lumea a evoluat, 
în schimb noi ne-am blocat că 
nu avem soluţii de depozitare 
sau utilaje pentru aplicarea 
acestora şi nimeni nu le-a 
promovat. Mulţi fermieri au auzit 
de ele, ar vrea să le aplice dar 
nu ştiu cum şi aici intervine 
rolul nostru, ca prin cei 100 de 
oameni pe care îi avem în teren, 
să asigurăm consultanţă. Vom 
propune un pachet integrat 
(produs, soluţie de aplicare şi 
depozitare) iar preţul acestuia 
va fi compensat de surplusul de 
producţie”, a susţinut Marica.
Noua gamă de îngrăşăminte 
chimice lichide cu aplicare la 
sol, destinate mai multor culturi: 
grâu, porumb, floarea-soarelui, 
cuprinde, la ora actuală, 11 
produse omologate în România, 
cu 4 specificităţi şi toponimice 
latine ale unor oraşe româneşti 
(Tomis, Pelendava, Sarmizegetusa 
etc). Produsele pot fi grupate 
în 4 grupe: NPK, N, Startere 

(NP) şi Ultralocalizate. 
Putem spune că gama nouă de 
produse lichide este în trend cu 
cerinţele de la nivelul UE privind 
protecţia mediului înconjurător.
Îngrăşămintele chimice 
lichide au un efect rapid, sunt 
eficiente în situaţii de secetă, 
şi nu numai, iar specificităţile 
înglobate în produse au diverse 
roluri, nu doar nutriţional, ci 
şi de a potenţa solul şi de a 
ajuta fiziologic plantele. 
„Cu fabrica de la Brăila încercăm 
să acoperim anumite nişe. 
Suntem foarte buni în a vinde 
produse pentru grâu, rapiţă dar 
putem creşte şi la culturile de 
primăvară, porumb şi floarea-
soarelui, şi, în consecinţă, o 
mare parte din soluţiile pe 
care le-am gândit în această 
fabrică se referă la aceste 
culturi şi la asigurarea eficienţei 
în condiţii de secetă”, a mai 
spus directorul de marketing.
Conf.Dr. Raus Lucian, director 
executiv al Staţiunii Didactice 
Iaşi din cadrul Universităţii 
de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu 
de la Brad” din Iaşi, a vorbit 
despre beneficiile aplicării 
îngrăşămintelor lichide în 
materie de producţie şi a 
prezentat rezultatele testelor 
efectuate pe o perioadă de 
cinci ani la culturile de grâu, 
porumb şi floarea-soarelui.

O fabrică ultramodernă
Cristian Oanţă, Supply Chain şi 
Industrial Timac Agro România, 
a vorbit despre fabricile din 
cadrul grupului Roullier, 
precum şi despre unitatea de 
producţie de la Brăila - Centrul 
Industrial Danubius. Aceasta a 
fost finalizată în 12 luni, este 
cea mai mare de acest gen din 
centrul şi estul Europei din cadrul 

companiei franceze şi este unică 
pentru că aici pot fi incluse 
în amestec mai multe materii 
prime chimice (în număr de 16). 
Până la acest moment, investiţia 
în construcţia fabricii se ridică 
la 5 milioane de euro, dar până 
la finalizare va ajunge la cca 
10 milioane de euro. Fabrica 
este automatizată şi funcţională 
iar primele produse formulate 
au fost pentru campania de 
toamnă la cultura de grâu. 
Capacitatea de producţie 
a fabricii este de 100 
mii de tone/an. 
„Uzina are capacitate de export 
pentru că avem lângă noi cea 
mai mare piaţă din Europa.
Piaţa îngrăşămintelor chimice 
din Ucraina este de 6 milioane 
de tone, de trei ori mai mare 
decât cea din România, fiind în 
creştere. Noi nu ne propunem 
să ocupăm mai mult de 10% 
din aceasta pentru că ne situăm 
pe o nişă, cu specificităţile 
înglobate în produse.
Totodată, în UE avem acel 
„Green Deal” care ne spune 
să scădem cantitatea de 
îngrăşăminte chimice aplicată 
cu 20%, iar acest lucru este o 
oportunitate pentru noi pentru 
ca întotdeauna am militat 
pentru aplicarea inteligentă 
a îngrăşămintelor chimice”, 
a afirmat Adrian Drăgan.

Prin deschiderea fabricii de 
la Brăila, Timac Agro va juca 
un rol important pe piaţa de 
profil din regiune, va creşte 
volumele livrate, precum şi cifra 
de afacere, care se va dubla 
în următorii 5 ani. Totodată, va 
servi cu rapiditate fermierii şi 
va promova local o tehnologie 
care eficientizează lucrarea de 
fertilizare a plantelor de cultură. A
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Va înlocui sorgul cultura de 
porumb? Probabil că nu. Însă, 

datorită calităţilor biologice 
şi nutriţionale, reprezintă o 

specie care poate completa 
foarte bine conveierul de 

culturi din zonele secetoase 
(şi nu numai), putând fi utilizată 

atât în alimentaţia furajeră 
cât şi în cea umană, pe lângă 
multe alte utilizări industriale. 

Rezistenţa la stres hidric 
şi randamentul foarte bun 

sunt elemente care merită 
atenţie mai mare, de aceea 
compania Lidea a organizat 

un simpozion dedicat sorgului, 
cu date tehnice şi de piaţă. 

Conferinţa Lidea readuce 
sorgul în atenţia fermierilor

Frederic Guejd, market manager 
pentru cultura de sorg Lidea, care 
şi-a intitulat prezentarea ”Sorgul, o 
alternativă impusă de schimbările 
climatice”, a vorbit despre istoricul 
acestei plante în Europa (este 
originară din zona continentului 
african), răspândirea ei în lume (41,8 
mil. ha mondial, în creştere cu 2,45% 
în 2022) şi mai ales pe continent: 
Rusia are 180.000 ha cultivate cu 
sorg, Franţa 9.000 ha, Ucraina 7.000 
ha). El crede că ar trebui formată 
cererea pentru a convinge fermierii 
sau traderii să investească. 
Nu mai puţin importantă este 
informarea cultivatorilor şi organizarea 
unui lanţ pentru cultura de sorg. El a 
explicat că în ameliorare se urmăresc 

parametri precum: culoarea boabelor, 
conţinut de tanin, conţinut de zahăr 
(care nu trebuie să fie prea mare), 
calitatea ”stay green”, dezvoltarea 
unor varietăţi cu cantitate mare de 
biomasă sau reducerea înălţimii 
plantei pentru a facilita recoltatul. 
”Chiar dacă nu este o plantă greu de 
cultivat, necesită atenţie la alegerea 
corectă a hibridului, potrivit arealului, 
la perioada de semănat şi densitate, 
dozarea corectă a îngrăşămintelor 
cu azot, managementul buruienilor. 
Foarte importantă este perioada 
de recoltat dar şi umiditatea la 
recoltat”, a mai subliniat Guejd.

Frederic Moulin, directorul 
Axereal, apreciază că în România 
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se vor recolta un milion de tone 
de sorg, în cel mult zece ani. 
Deocamdată se cultivă pe 8.500 de 
ha, majoritatea pentru boabe. Din cele 
câteva zeci de mii de tone produse 
anul acesta de exemplu, Axcereal a 
cumpărat aproximativ 3500, la un 
preţ apropiat de cel al porumbului.

În compania Lidea, care promovează 
sorgul de mai mult timp şi are în 
portofoliu hibrizi, momentan cifra 
de afaceri din această cultură 
nu este mai mare de 3%, în timp 
ce floarea soarelui, porumbul 
sau soia, deţin primele locuri. 
Magdalena Darac, director general 
Lidea România este convinsă 
că “sorgul are mare potenţial de 
dezvoltare. 20% din suprafaţa de 
sorg din Europa este cultivată cu 
hibrizii Lidea. Suntem membri în 
Eurosorgho, cel mai mare program 
de selecţie şi ameliorare a sorgului 
din Europa, membru în asociaţia 
Sorghum ID. Avem cel mai complet 
portofoliu de sorg din Europa. 
Acoperim segmentele de sorg cu 
boabe roşii, boabe albe şi siloz, iar 
lista de hibrizi este actualizată anual”. 
Din partea asociaţiei Sorghum ID 
a vorbit Martin Gomez, care a 
prezentat obiectivele şi strategia 
de dezvoltare şi de promovare 
din cadrul asociaţiei europene.

Din experienţa fermierului 
Dumitru Manole în 
cultivarea sorgului
O ”lecţie” despre cultura sorgului, cu 
foarte multe detalii tehnice, a oferit-o 
fermierul Dumitru Manole. De 10 ani 
el cultivă sorg şi testează hibrizi de 
la mai multe companii, în ferma de la 
Amzacea, o zonă cu grad ridicat de 
ariditate. Dar sorgul are o istorie mai 
veche în România, cu primii hibrizi 
testaţi încă de la începutul anilor '60. 
”În România, au fost experimentaţi 
prima dată la Valul lui Traian 13 

hibrizi, în anul 1961, toţi depăşind 
hibridul de porumb cu care au fost 
comparaţi. În 1962, la noul institut 
de la Fundulea au început alte 
experienţe, pentru ca în 1965 să se 
omologheze primul hibrid de sorg 
F31, urmat apoi de alţii. Tot atunci 
s-au produs primii hibrizi de sorg 
pentru mături dar şi sorg zaharat. 
În 1986 aveam 90.000 ha cu 
sorg, în 2003 circa 11.000 ha”, a 
amintit experimentatul fermier. 
El a adunat date statistice şi din 
studii proprii referitor la cantităţile 
medii de precipitaţii, indici de 
ofilire, rezerva de apă din sol şi alţi 
factori limitativi, precum şi efectele 
lor asupra diversităţii culturilor şi 
a producţiilor, atrăgând atenţia că 
unele culturi scad ca suprafaţă, iar 
altele ies aproape total din structură. 
Fermierul a făcut şi un apel la factorii 
de decizie precum şi la cei care fac 
lobby la Bruxelles, pentru ca atunci 
când se ia o decizie să se ţină cont 
nu doar de ţară, dar şi de arealul 
geografic din interiorul acesteia, 
pentru că diferă buruienile, agenţii 
de dăunare etc. Iar anumite restricţii 
nu fac decât să risipească resurse!
Concluziile sale, după cei 10 ani 
de cultură: sorgul este una dintre 
plantele recomandate pentru zonele 
aride, denumită ”cămila deşertului”; 
particularităţile botanice şi fiziologice 
(rădăcina de tip fasciculat, care 
explorează straturile de sol 1-20-40 
m şi diametru în jurul plantei până la 
60 cm ating un volum de sol dublu 
faţă de cel al porumbului); în lipsa 
precipitaţiilor îşi opreşte creşterea şi se 
reia când condiţiile devin mai bune. 
”Când cultivăm sorg este absolut 
necesară cartarea buruienilor. 
Trebuie eliminate solele infestate cu 
Sorghum halepense pentru că fac 
parte din acelaşi gen şi nu există 
soluţii, erbicide eficiente care să 
combată costreiul din rizomi. Nu se 
seamănă sorgul pentru boabe în sole 

infestate”, a subliniat Dumitru Manole. 
Alte sfaturi ale cultivatorului: terenul 
se curăţă toamna cu glifosat, 
primăvara se ţine cont în mod special 
de temperatura din sol la 8-10 cm, 
pentru a stabili perioada de semănat. 
Sunt necesare minim 8oC, se 
urmăreşte prognoza pe o săptămână 
înainte (pentru că este extrem de 
sensibil la temperaturi scăzute în 
momentul germinării şi al răsăririi); 
spaţiul de nutriţie lăsat la semănat - 
70 cm între rânduri, asigurând, funcţie 
de certificatul de calitate al seminţelor, 
între 230-260 mii boabe/ha. La 
adâncimea de semănat, a făcut şi aici 
o modificare, deoarece în luna mai, la 
adâncimea de încorporare nu mai era 
umiditate şi plantele nu mai răsăreau. 
O altă problemă la care s-a oprit este 
legată de apariţia Tanymecusului, 
pentru că datorită conţinutului de 
acid glucidic este foarte mult atacat. 
Cea mai bună soluţie folosită de 
fermier în Dobrogea fiind tiametoxan. 
În fenofaza de la 2 la 6-8 frunze 
este foarte vulnerabilă, când 
sorgul are creştere lentă, de aceea 
trebuie mare atenţie la buruieni. 
Sugestia lui Manole: să se revină la 
bromoximil + acid 2,4D, pe care el o 
consideră o soluţie eficace. ”Solicit 
sprijin cuplat la această cultură, 
pentru că va fi de real folos în viitor”, 
a mai spus fermierul din Amzacea. 
Alte câteva avantaje tehnologice: 
sorgul continuă să se dezvolte la 
33-34oC, cu 3-4oC grade mai mult 
decât porumbul; este 80% autogam 
şi, ca atare, polenizarea sa este 
mai puţin afectată de arşiţă.

Un porumb mai rezistent 
şi sorg ameliorat
Prof. Valeriu Tabără, preşedinte ASAS, 
a amintit şi el despre cercetările 
româneşti privind sorgul, dar care 
mai târziu au fost abandonate. 
”Mai putem vorbi aici şi de un 
conservatorism al cultivatorilor care 
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nu se vor grăbi să cultive sorg doar 
după astfel de conferinţe şi nu se 
vor desprinde uşor de porumb. 
Dar sorgul nu este o plantă 
necunoscută. În deceniile anterioare 
s-au făcut experimente reuşite cu 
sorgul zaharat pentru producţia 
de bioetanol, biomasă, fiind şi 
astăzi o speranţă pentru aceste 
scopuri. Nu am crezut că nu 
se vor continua cercetările. 
Noi discutăm acum problema într-un 
moment critic şi încercăm să găsim 
soluţii, după ce am neglijat ani de 
zile anumite probleme, inclusiv din 
punct de vedere tehnic. Aş puncta 
aici reducerea numărului de culturi, 
a biodiversităţii agricole (eliminarea 
aproape total a plantelor tehnice), 
sau reducerea asolamentului”, a 

atras atenţia Valeriu Tabără. 
”Ce plante vor înverzi câmpul vara, în 
condiţiile din Dobrogea, din Bărăgan”? 
Avem plante sau nu? Mă gândesc la 
sorg, dar şi la o altă plantă - Portulaca 
oleraceea care are o capacitate 
extraordinară de depozitare a apei în 
frunze datorită unei abilităţi genetice. 
Cum?”, i-a provocat el pe cercetători. 
Cu toate acestea, Valeriu Tabără 

a punctat şi faptul că porumbul 
nu va putea fi înlocuit de sorg, 
dar că este nevoie de un porumb 
mai rezistent la factorii climatici. 
“Aş merge pe îmbunătăţirea 
conţinutului de hidraţi de carbon 
al sorgului, pentru ca silozul şi 
fermentaţia lactică, să fie mai 
eficientă. Putem merge şi spre 
valorificarea sucului zaharat din 
sorg, dar nu ca sorg furajer, cu 
reducere de hidraţi de carbon. 
Trebuie valorificat potenţialul tipului 
de bob pentru hrana umană, raportul 
dintre amidon şi proteină. Sticlozitatea 
bobului de sorg este foarte 
importantă, ca şi la grâu, de aceea o 
altă direcţie de cercetare ar fi cea a 
sorgului ca alternativă pentru grâu 
în producerea pâinii şi făinoaselor.”Ro
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Pentru corecta informare a 
tuturor fermierilor, precum 

şi a opiniei publice, Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

face următoarele clarificări 
în ceea ce priveşte art. 65 
(I) ”Constituie infracţiune şi 

se pedepseşte cu închisoare 
de la I la 5 ani, fapta de a 

comercializa, deţine sau 
de a utiliza produse de 

protecţie a plantelor pentru 
uz profesional de către 

persoane neautorizate”, din 
proiectul de OUG privind 
fabricarea, reambalarea, 

importul, comercializarea, 
utilizarea şi prestarea de 

servicii cu produse de 
protecţie a plantelor pe 

teritoriul României, postată 
în transparenţă decizională 
pe site-ul instituţiei, în data 

de 22 noiembrie 2022:

Pentru utilizarea necorespunzătoare 
a substanţelor chimice foarte 
periculoase ce pot duce la 
pierderi de vieţi omeneşti, 
situaţie reglementată deja strict 
de către legislaţia în vigoare, se 
introduc sancţiuni mai aspre în 
scopul protejării populaţiei şi 
implicit a fermierilor, în acord cu 
legislaţia europeană în vigoare.

Astfel, se prevede clar în 
legislaţie că substanţele folosite 

la dezinsecţia şi deratizarea 
spaţiilor de depozitare a 
cerealelor sunt utilizate numai 
pentru uz profesional, de către 
personal instruit temeinic 
pentru a nu pune în pericol 
sănătatea şi viaţa populaţiei.

Aşadar, sancţiunile din actul 
normativ nu vizează sub nici 
o formă fermierii şi efectuarea 
tratamentelor fitosanitare la 
culturile agricole sau horticole 
care utilizează produse 
de protecţia plantelor.
De asemenea, legislaţia a fost 
completată, în capitolul X al 
proiectului de act normativ, cu 
pedepse mai aspre pentru traficul 
de pesticide contrafăcute, având în 
vedere riscurile crescute la adresa 
sănătăţii publice, generate de 
folosirea unor produse neconforme, 
cu o toxicitate ridicată.

Folosirea substanţelor chimice foarte periculoase 
reglementată strict pentru protecţia populaţiei

Magdalena 
DARAC
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În data de 5 decembrie 2022, 
MADR a postat în transparenţă 

decizională un proiect de 
Ordonanţă de urgenţă prin care 

se propune modificarea OUG 157 
din 2022, ce a fost publicată în 

MO al României, Partea I, nr. 
1.111 din 17 noiembrie 2022, 

prin care a fost instituită o 
schemă de ajutor de stat sub 

forma de grant, în valoare totală 
de 365.638.260 lei, destinată 
producătorilor agricoli care au 

înfiinţat culturi în toamna anului 
2021 şi au fost afectate de secetă 

pedologică în cursul anului 2022.

Discuţii cu privire la despăgubirile producătorilor 
agricoli afectaţi de seceta pedologică

Având în vedere faptul că 
ajutoarele de stat se aprobă de 
către Comisia Europeană, MADR 
a notificat Comisia Europeană 
cu privire la acordarea acestei 
forme de sprijin, instituită prin 
OUG 157/2022. În procesul 
de evaluare a ajutorului de 
stat, Comisia Europeană a 
consemnat faptul că sunt 
necesare următoarele modificări: 
reformularea, în tot cuprinsul 
textului actului normativ, a 
sintagmei care vizează gradele 
de afectare ale suprafeţelor 
cultivate, cuprinse între 30% şi 

100%, pentru a se evita orice 
echivoc în interpretarea acestor 
valori; completarea art.3 cu 
definiţia întreprinderilor aflate în 
dificultate; completarea articolelor 
6, 8, 10 şi anexa 1 şi completarea 
textului art.15 cu modalităţile 
prin care sunt respectate 
principiile stabilite la pct. 128-
131 din Orientările UE în ceea ce 
priveşte transparenţa schemei.
Astfel, prin aceste modificări 
impuse de Comisia Europeană, 
actul normativ respectă 
toate liniile directoare privind 
acordarea ajutoarelor de stat.

este tocmai acela de a depune 
toate eforturile pentru ca 
interesele membrilor să fie 
transmise autorităţilor şi publicului 
larg. Fermierii membri sunt cei 
care ne-au mandatat în acest 
sens. Avem, aşadar, şi căderea 
morală şi pe cea profesională 
pentru a comunica public că 
nu vom renunţa la solicitarea 
de corectare a modalităţii de 
calcul prin actul normativ.
De aceea, cerem angajaţilor 
Ministerului Agriculturii şi ai 
Direcţiilor Agricole Judeţene să 
facă tot ceea ce trebuie pentru 
ca fermierii să primească aceste 
despăgubiri corect calculate! 
În cazul în care Ministerul 
Agriculturii nu îşi asumă corectarea 
formulei de calcul, ne vedem 
nevoiţi să solicităm demisia 
domnului ministru Petre Daea!
Domnului ministru îi place să se 
prezinte ca fiind deosebit de ataşat 
de fermierii şi producătorii agricoli 
români. De aceea credem că 
intenţia nu a fost de a-i nedreptăţi 

ci de a asigura resursele necesare 
pentru ca nimeni să nu fie exclus. 
Motiv pentru care vă reamintim că 
modalitatea de calcul corectă este 
cea propusă de noi, fiind aplicată şi 
în trecut, cu ocazia despăgubirilor 
din 2020, 2015, 2007! 
Cu ajutorul dvs, al presei 
generaliste şi de profil, facem 
un apel la toţi membrii noştri, 
la toţii fermierii, să depună în 
termen cererile pentru acordarea 
despăgubirilor pentru culturile 
înfiinţate în toamna anului 2021. 
Termenul limită este 9 decembrie!
Cererile se completează de către 
fermier, direcţiile agricole judeţene 
fiind obligate să primească 
cererile aşa cum sunt completate. 
În caz contrar, fermierii pot 
acţiona în justiţie pentru ca 
drepturile lor să fie respectate iar 
despăgubirile să le fie acordate!
Cu consideraţie, în numele 
membrilor celor 4 organizaţii: PRO 
AGRO - Ionel ARION, LAPAR - 
Nicolae VASILE, UNCSV - Mircea 
BĂLUŢĂ şi APPR - Nicolae SITARU.”

Am primit pe adresa redacţiei 
AGRIMEDIA un comunicat de 
presă referitor la despăgubirile 
pentru culturile de toamnă 
calamitate de secetă, ce 
merită toată atenţia:
„Nu putem să nu observăm că, 
zilele acestea, noi, organizaţiile 
profesionale din agricultură, am 
fost ţinta unor atacuri lansate 
inclusiv de ministrul Petre Daea. 
Declaraţiile domnului ministru sunt 
de notorietate şi au fost preluate 
de majoritatea publicaţiilor 
cu interes pentru domeniu.
Ne-au afectat, de asemenea, 
şi zvonurile lansate pe holurile 
ministerului privind o aşa numită 
renunţare din partea asociaţiilor 
de fermieri vizavi de modificarea 
modului de calcul a despăgubirilor, 
în schimbul premisei mai mult 
sau mai puţin oficiale că se vor 
acorda despăgubiri si pentru 
culturile de primăvară. Alianţa 
pentru Agricultură şi Cooperare 
respinge public aceste afirmaţii!
Rolul organizaţiilor profesionale 
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REZOL

OFF-SEASON 
PÂNĂ LA 28 FEBRUARIE 2023

OFF-SEASON
PÂNĂ LA 28 FEBRUARIE 2023
Iarna este cel mai bun moment pentru a te pregăti pentru sezonul următor. Asigură-
ți din timp piesele de schimb de care utilajele tale au mare nevoie și evită oprirea 
neșteptată a acestora, astfel încât totul să se desfășoare așa cum a fost planificat 
la sosirea noului sezon - bucură-te de REDUCERILE la piesele de schimb de origine 
și nu numai!

Ofertă supusă unor termene și condiții valabilă în perioada 18 noiembrie 2022 - 28 februarie 2023 
în limita stocului disponibil. Află mai multe detalii despre ofertă de la reprezentanții Titan Machinery.

PIESE DE SCHIMB CNH  
ȘI FLUIDE AKCELA

27%27%
DISCOUNT

FILTRE DE SCHIMB

48%48%
DISCOUNT

până la

ULEIURI T-LINE

40%40%
DISCOUNT

până la

PRINDE BENEFICIILE CAMPANIEI

CUMPERI ACUM, 
PLĂTEȘTI LA VARĂ!
TERMEN DE PLATĂ PÂNĂ LA 31 MAI 2023.
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Funcţii noi şi gamă mai largă de modele de 
combine de recoltat furaje JAGUAR de la CLAAS

Modelele anului 2023 
vor include combinele 

de recoltat furaje 
JAGUAR 900 şi 

JAGUAR 900 TERRA 
TRAC de la CLAAS 

beneficiind de o 
acţionare a PICK UP-

ului optimizată, în timp 
ce seria JAGUAR 800 
va fi extinsă cu modele 
noi şi mai puternice. În 
plus, terminalul CEMIS 

1200 cu noul GPS 
PILOT va fi disponibil 

pentru toate modelele.

Melc de alimentare a 
PICK UP-ului cu viteză 
reglată automat în funcţie 
de viteza de deplasare
În 2021, CLAAS a introdus o a 
treia variantă de acţionare, ce 
poate fi specificată de client, 
pentru implementul frontal al 
modelelor JAGUAR 900 şi JAGUAR 
900 TERRA TRAC, sub forma unei 
acţionări hidraulice suplimentare 
pentru tamburul PICK UP-ului. 
Aceasta antrenează tamburul în 
mod independent de melcul de 
alimentare cu reglare automată, 
variabilă a vitezei în raport cu 
viteza de deplasare. Rezultatul este 
o acţiune eficientă de greblare la 
orice viteză, cu pierderi minime de 
admisie şi uzură foarte scăzută. 
Începând cu anul model 2023, acest 
sistem de acţionare este îmbunătăţit 
cu funcţionalităţi suplimentare care 
reglează automat viteza PICK UP-

ului la viteze de deplasare de peste 
5 km/h. Dacă se modifică viteza de 
deplasare sau lungimea de tăiere 
setată, viteza tamburului pick up-
ului şi a melcului de alimentare 
este adaptată automat la condiţiile 
predominante. Acest lucru are ca 
rezultat un flux de material recoltat 
şi mai consecvent, mai ales în cazul 
în care există modificări frecvente şi 
semnificative ale grosimii brazdei. 
Dacă este necesar, ambele viteze 
pot fi, de asemenea, reglate manual 
din cabină de către operator, 
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în conformitate cu cerinţele de 
recoltare. Acest lucru are avantajul 
că alimentarea cu material recoltat 
este şi mai precisă, rezultând 
un flux de material recoltat mai 
consecvent prin combina de 
recoltat furaje, mai ales atunci când 
funcţionează în condiţii ce diferă.
De asemenea, un alt aspect nou 
este lubrifierea automată a lanţului 
pentru acţionarea pe partea 
stângă a melcului de alimentare 
şi a tamburului pick up-ului.

Noul model JAGUAR 
880 şi rezerve de 
putere mai mari pentru 
modelul JAGUAR 840
Seria JAGUAR 800 se îmbogăţeşte 
cu un nou model vârf de gamă, 
JAGUAR 880 de 653 cp. Modelul 
JAGUAR 880, care a înregistrat 
deja mulţi ani de succes pe piaţa 
nord-americană, este propulsat de 
un motor Mercedes-Benz OM 473 
LA cu şase cilindri, Stage V, extrem 
de eficient, cu o cilindree de 15,6 
litri. Funcţia DYNAMIC POWER 
ajustează automat programarea 
motorului în intervalul de sarcină 
parţială şi realizează astfel economii 
de carburant de până la 10,6%.
Începând cu anul model 2023, 
modelul JAGUAR 840 va fi echipat 
cu motorul mai mare Mercedes-Benz 
OM 471 LA, Stage V, cu şase cilindri, 
deja folosit la modelul JAGUAR 850. 
Cilindreea mare, de 12,8 litri, asigură 
creşterea puterii motorului celei mai 

mici combine de recoltat furaje din 
gama actuală de produse CLAAS cu 
27 cp, astfel încât puterea maximă 
să ajungă la 435 cp la o turaţie 
de 1.600 rpm şi să fie disponibile 
rezerve de cuplu semnificativ 
mai mari. Eficienţa excelentă a 
modelului JAGUAR este păstrată, 
deoarece cilindreea mărită nu are 
niciun efect asupra consumului de 
motorină pe tona de producţie.
Atât JAGUAR 880, cât şi JAGUAR 
840 au o unitate de alimentare cu 
lăţimea de 730 mm, cu patru role de 
precomprimare, precum şi un cilindru 
de tocare cu lăţimea de 750 mm 
şi diametrul de 630 mm. Opţional, 
pot fi echipate cu zdrobitorul de 
boabe cu role MCC cu profil de 
dinţi de ferăstrău, MCC MAX cu 
acoperire BusaCLAD deosebit de 
rezistentă sau zdrobitorul MCC 
SHREDLAGE. Prin urmare, aveţi 
posibilitatea de a alege tehnologia 
potrivită pentru prelucrarea intensivă 
a materialului recoltat pe întregul 
spectru de lungimi de tăiere.

CEMIS 1200 cu 
noul GPS PILOT
După TRION şi LEXION, şi modelele 
JAGUAR 900 şi 800 pot fi echipate 
acum cu noul terminal CEMIS 1200, 
cu sistemul GPS PILOT nou dezvoltat. 
Pe lângă faptul că reprezintă o 
alternativă la senzorul de rând 
pentru recoltarea porumbului 
cu ORBIS şi CAM PILOT pentru 
recoltarea ierbii, acest sistem de 
direcţie automată poate fi, desigur, 
utilizat şi pentru recoltarea de furaje 
plante întregi sau a altor tipuri de 
culturi furajere. CEMIS 1200 are 
un ecran de 12 inch care oferă un 
afişaj 2D şi 3D, cu ecran divizibil, 
precum şi gestionarea sarcinilor 
online şi documentare cu export 
de date prin intermediul sistemului 
TELEMATICS sau al unui stick USB. 
O altă evoluţie nouă este 

reprezentată de activarea în două 
etape a AUTO PILOT / GPS PILOT 
şi CEMOS AUTO PERFORMANCE 
sau CRUISE PILOT. După întoarcere 
şi intrarea pe următoarea cale, 
operatorul activează mai întâi 
sistemul de direcţie prin apăsarea 
unui buton şi accelerează până la 
viteza la care utilajul poate utiliza în 
mod optim puterea disponibilă; apoi, 
cu o a doua apăsare a butonului 
de pe maneta CMOTION, CEMOS 
AUTO PERFORMANCE sau CRUISE 
PILOT, în funcţie de sistemul montat, 
preia controlul automat al vitezei 
de deplasare. Acest lucru asigură o 
ajustare mai rapidă la turaţia setată 
a motorului, cel mai eficient nivel 
de putere şi o viteză adecvată de 
deplasare. Dacă butonul este apăsat 
ceva mai mult timp, sunt activate 
simultan ambele funcţii, ca de obicei.

Toate funcţiile/
produsele noi pe scurt:
•  Reglarea variabilă a vitezei 

melcului de alimentare a PICK 
UP-ului pentru o viteză la sol mai 
mare de 5 km/h, pentru un flux de 
material recoltat şi mai consecvent, 
în cazul în care există modificări 
frecvente ale grosimii brazdei.

•  Lubrifierea automată a lanţurilor 
de antrenare a tamburului pick-
up-ului şi melcului de alimentare 
a PICK UP-ului (opţional).

•  Noul JAGUAR 880 de 653 
cp ca model de vârf de 
gamă JAGUAR 800.

•  Modelul JAGUAR 840 echipat 
acum cu un motor cu şase 
cilindri Mercedes-Benz OM 471 
LA, cu o putere maximă de 435 
cp la turaţia de 1.600 rpm.

•  CEMIS 1200 cu noul GPS PILOT.
•  Activarea în două etape a 

AUTO PILOT şi CEMOS AUTO 
PERFORMANCE / CRUISE PILOT.

•  Trusa de scule premium nouă, cu 
scule de înaltă calitate (opţional).
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Soluţii complete şi integrate prin IPSO Irigaţii 
IPSO Agricultură are în cadrul 
structurii sale de mai bine de 
3 ani un departament dedicat 

segmentului de irigaţii. În acest 
timp portofoliul de produse a 

crescut, cuprinzând azi trei 
branduri de renume din piaţa 

de profil, şi anume Bauer, 
Ferbo şi Euromacchine. 

De asemenea, echipa s-a mărit, 
numărând la ora actuală 15 oameni 
specializaţi pe partea tehnică şi 
comercială, cu perspectiva de a ajunge 
la 20 de angajaţi în 2023. Toate aceste 
informaţii au fost împărtăşite în cadrul 
conferinţei de presă organizată în data 
de 7 decembrie, la sediul companiei 
din Mogoşoaia, judeţul Ilfov. 
Andrei Ţicău, coordonatorul 
departamentului, a declarat: 
„Colaborăm cu mai mulţi parteneri 
pentru a diversifica portofoliul 
de produse pe care îl propunem 
fermierilor şi pentru a oferi soluţii 
adaptate şi personalizate. Bauer este 
pe piaţa din România de peste 20 de 
ani, Ferbo este un producător italian 
cu peste 50 de ani de experienţă 
în producerea de tamburi, iar 
Euromacchine este un producător 
de staţii de pompare premium, care 
oferă o gamă completă de produse. 
Alături de aceşti parteneri, cu know-
how-ul şi experienţa acestora, 
precum şi cu expertiza noastră, 
putem să oferim fermierilor soluţiile 
potrivite şi optime pentru irigarea 
culturilor. Ne dorim să rămânem în 
continuare un partener de încredere 
pentru fermieri şi să găsească în 
noi un integrator de soluţii.”
Din cauza secetei şi a frecvenţei 
acesteia, tot mai mulţi fermieri se 
gândesc să investească în sisteme 
de irigaţii. Din păcate, pentru mulţi 
lipsa accesului la o sursă de apă, 

dar şi interzicerea forării de puţuri la 
adâncimi mai mari de 70 m, fac ca 
acest deziderat să nu poată fi atins. 
Pentru cei care au sursă de apă sau 
fac lacuri de acumulare pot trece 
la pasul următor. IPSO Irigaţii oferă 
servicii de consultanţă, proiectare, 
configurare, montaj, punere în 
funcţiune şi monitorizare. IPSO a 
livrat şi pus în funcţiune peste 400 de 
echipamente de irigat în peste 150 de 
ferme din ţară. Potrivit specialiştilor, în 
topul preferinţelor fermierilor români 
se află sistemele de irigaţii tip pivot 
deoarece este nevoie de mai puţină 
forţă de muncă în utilizare, au un 
cost redus per hectar (1.300 – 1.500 
euro/ha) şi un grad de acoperire 
mai mare. Principalul dezavantaj 
al acestor sisteme este necesitatea 
unui debit mai mare de apă – cerinţă 
care nu poate fi îndeplinită în toate 
condiţiile. În cultura mare, porumbul 
este planta care se irigă cel mai mult, 
urmată de rapiţă, însă, din cauza 
lipsei de precipitaţii, s-a început 
să se irige şi culturi, precum grâul, 
care nu se irigau în mod obişnuit. 
Printre dificultăţile amintite de 
reprezentanţii companiei în 
implementarea proiectelor de irigaţii 
s-au enumerat: identificarea sursei 
de apă, fărâmiţarea terenurilor, 
lipsa forţei de muncă specializată. 
„Încercăm să oferim echipamente cât 
mai autonome, care să necesite forţă 
de muncă cât mai puţină. Totodată, 
oferim echipamente care utilizează 
eficient resursa de apă pentru că 

trebuie să dăm apă când, cât şi 
unde trebuie”, a mai spus Ţicău. 
Investiţiile în sisteme de irigaţii 
sunt majore. Din acest motiv, 
compania a purtat discuţii cu 
mai multe bănci comerciale ca să 
ofere fermierilor interesaţi condiţii 
de creditare mai avantajoase.
Franck Quertier, director de dezvoltare 
IPSO Agricultură, a afirmat: „A trebuit 
să le explicăm că irigarea culturilor 
reprezintă o asigurare în privinţa 
obţinerii unui venit. Într-un an bun 
fermierul poate să obţină o producţie 
cu 30% mai mare şi într-un an 
secetos poate să salveze 30 – 40% 
din producţie. În aceste condiţii, 
fermierul care dispune de irigaţii are 
un venit din care poate să plătească 
ratele. Prin parteneriatele pe care le 
avem cu băncile comerciale şi prin 
intermediul nostru fermierii obţin 
condiţii mai bune de finanţare.”
Din proiectele implementate de 
firmă doar 10 – 15% sunt pe fonduri 
europene, iar una dintre cauzele 
amintite a fost perioada lungă de 
timp necesară implementării acestora, 
uneori putând dura chiar şi 2 ani. 
Echipamentele de calitate superioară, 
oferta pretabilă pentru nevoile 
fermierilor, care constă în sisteme 
de tip pivot, liniar sau tambur, 
gama variată de staţii de pompare, 
consultanţa de specialitate, expertiza 
şi serviciile postvânzare profesioniste 
fac din IPSO Irigaţii un partener de 
încredere pentru cei care doresc să 
investească în sisteme de irigaţii.
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Cerere mare de maşini 
agricole pe piaţa mondială

Potrivit informaţiilor furnizate 
în cadrul conferinţei de 

presă organizată în ziua 
anterioară deschiderii 

oficiale a expoziţiei EIMA, 
vânzările de echipamente 
agricole s-au menţinut la 

niveluri bune în ultimii doi ani 
şi jumătate, în ciuda crizei 

economice survenită ca 
urmare a pandemiei de Covid 
şi a războiului dintre Rusia şi 

Ucraina. Din ianuarie până 
în septembrie 2022, piaţa a 
înregistrat volume mai mari 
decât înainte de pandemia 

din 2020, deşi între sfârşitul 
acestui an şi prima parte a 

anului 2023 se preconizează 
că sectorul va fi afectat 

de inflaţie şi incertitudinea 
geopolitică. Cu toate 

acestea, pentru anii următori 
perspectivele sunt pozitive, ca 

răspuns la cererea în creştere 
de produse alimentare 

atât din punct de vedere 
cantitativ, cât şi calitativ. 

Crizele economice care au lovit 
economia globală în ultimii doi ani 
nu au reuşit să oprească procesul de 
dezvoltare a mecanizării agricole. 
În 2020 sectorul a fost afectat de 
pandemia de Covid, care a dus la 
oprirea forţată a activităţilor de 
producţie şi încetinirea întregului 
sistem de comerţ, transport şi 
logistică, dar piaţa mondială 
de tractoare s-a menţinut, în 
general, bine, încheindu-se cu 
o creştere de 7,7% (2.200.000 
unităţi noi înmatriculate). 

În anul 2021, a existat o redresare 
semnificativă, cu creşteri vizibile în 
Statele Unite ale Americii (+10%), 
India (+13%) şi Europa (+16,6%), În 
general, piaţa maşinilor agricole 
a crescut cu aproximativ 13%.
În acest an, în faţa crizei politice 
şi economice grave provocate de 
războiul dintre Rusia şi Ucraina, 
cu creşterea inflaţiei, a costului 
la energie şi dificultăţile continue 
legate de disponibilitatea de 
materiale feroase şi materii 
prime plastice, precum şi costul 
logisticii şi transportului, vânzările 
de maşini agricole s-au 
menţinut la niveluri bune.
În primele nouă luni din an, conform 
cifrelor furnizate de FederUnacoma 
la EIMA International din Bologna, 
vânzările în India indică un număr 
de tractoare în valoare de 665 
mii unităţi, ceea ce corespunde 
unei scăderi de doar 2,3% faţă 
de aceeaşi perioadă din 2021. 
În aceeaşi perioadă, piaţa din SUA 
a înregistrat 210 mii de unităţi, în 
scădere cu 14,3% faţă de 2021, dar 
cu un volum de vânzări care este în 
continuare mai mare decât nivelul 

din înaintea pandemiei Covid.
Piaţa europeană pare să fie la 
niveluri respectabile, deşi suferă 
de deteriorarea situaţiei economice 
generale (-7,6% în primele 
nouă luni ale anului 2022). 
Ţări lider precum Germania şi 
Franţa rezistă relativ bine în cele 
nouă luni: Germania marchează o 
scădere a vânzărilor de tractoare 
de 7,4%, menţinând un volum de 
vânzări (23.400) mai mare decât 
nivelul pre-Covid din 2019. Franţa 
a înregistrat o scădere de 4,5 % 
(23.500 unităţi, mai mare decât cifra 
pre-Covid pentru 2019), în timp ce 
pieţele mai mici precum Republica 
Cehă, Ungaria, Serbia şi Croaţia 
au înregistrat o creştere vizibilă.
Un caz separat trebuie făcut pentru 
China, unde piaţa îşi continuă 
faza negativă în 2022, cauzată 
de condiţiile economice generale 
nefavorabile (-1% vânzări de tractoare 
în T1 2022, după -20% în 2021).

„Tendinţa generală a pieţei 
confirmă că cererea de mecanizare 
agricolă este acum o constantă 
în scenariul economic mondial”, 
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a afirmat Alessandro Malavolti, 
preşedintele FederUnacoma. „Situaţia 
economică generală, inflaţia şi 
politicile restrictive implementate de 
guverne, precum şi posibila scădere 
a profitabilităţii agricole din cauza 
creşterii costurilor de producţie, 
nu poate să nu cântărească 
asupra bugetului din acest an, şi 
în primele luni ale anului viitor.”

Potrivit acestuia, piaţa va reveni pe 
drumul cel bun de îndată ce situaţia 
economică se va îmbunătăţi. 
La urma urmei, sectorul agricol este 
programat să crească la nivel global 
în următorii ani pentru a satisface 
nevoile unei populaţii care va creşte 
de la 7,8 miliarde în 2021 până la 
8,6 miliarde în 2031 (cu aproape un 
miliard mai mult în doar zece ani). 
În următorul deceniu, se estimează 
că producţia agricolă globală va 

creşte cu 17%, condusă în principal 
de China, urmată de India şi celelalte 
regiuni din Asia-Pacific, în timp ce 
Africa sub-sahariană îşi va creşte 
şi capacitatea de producţie. 
Se preconizează că randamentele 
crescute vor duce la creşterea 
producţiei de cereale, deşi carnea 
va înregistra cel mai mare progres, 
sectorul avicol crescând cu +16% în 
următorii zece ani şi carnea de porc 
cu +17%. Per total, se estimează 
că producţia mondială de carne 
va ajunge la 377 de milioane de 
tone (+15%) în 2031, pentru a 
satisface o cerere venită în principal 
din ţările în curs de dezvoltare, 
precum şi din ţările emergente. 
Agricultura şi creşterea animalelor 
vor avea o distribuţie geografică mai 
largă - acesta este scenariul descris 
în rapoartele OCDE şi FAO - deoarece 
multe ţări vor tinde către o mai 

mare autonomie în aprovizionare, 
reducând parţial dependenţa de 
cei cinci mari producători actuali ai 
lumii, şi anume China, Statele Unite 
ale Americii, Uniunea Europeană, 
Brazilia şi Federaţia Rusă. 
Dacă în ţările emergente şi în cele 
în curs de dezvoltare tehnologiile 
vizează în principal creşterea 
producţiei, în ţările mai avansate, 
şi mai ales în Europa, inovaţiile 
tehnologice vizează în principal 
sustenabilitatea mediului şi 
conservarea resurselor naturale, 
ca urmare a Green Deal şi noii 
Politici Agricole Comune. 
În acest context, se estimează că 
piaţa mecanizării agricole ar putea 
creşte substanţial în următorii ani. 
Conform datelor prezentate, 
comerţul mondial cu maşini agricole 
indică faptul că acesta va creşte 
cu 5,7% între 2023 şi 2026.A
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AGRIFORCE BK T71, primele şenile din cauciuc de la BKT
BKT pătrunde pe 
un nou segment 

de piaţă, lărgindu-şi 
gama de produse cu 
şenilele din cauciuc. 
Astfel, AGRIFORCE 

BK T71 inaugurează 
o nouă eră BKT.

În cadrul târgului SIMA (Paris, 
Franţa) de la începutul lunii 
noiembrie, BKT s-a lansat pe un 
nou segment de piaţă. AGRIFORCE 
BK T71 este primul produs dintr-o 
nouă serie de şenile din cauciuc 
pentru sectorul agricol şi, în 
acest caz, adresate tractoarelor 
de mare putere utilizată în 
aplicaţii generale de cultivare a 
solului şi în culturi pe rânduri.

Avantajul general al şenilelor 
din cauciuc este creşterea 

productivităţii şi a performanţelor, 
deoarece tractoarele cu şenile se 
pot deplasa cu viteze mai mari 
pe câmp cu aceeaşi putere şi 
prezintă o eficienţă îmbunătăţită 
a consumului de combustibil.

Multe dintre caracteristicile 
distincte ale acestor şenile din 
cauciuc sunt prezentate la standul 
BKT din cadrul SIMA, Hala 06 
H028; aceste caracteristici stau 
la baza originalităţii şi a unicităţii 
produsului. În primul rând, banda 
de rulare a anvelopei AGRIFORCE 
BK T71 este fabricată dintr-un 
compus de înaltă performanţă care 
oferă avantajul unei rezistenţe 
extraordinare la tăieturi, rupturi şi 
uzură. Modelul optimizat al benzii 
de rulare asigură o tracţiune şi 
un confort de rulare excelente, în 
timp ce canelurile de tracţiune ale 

sistemului de tracţiune pozitivă 
au o formă optimizată pentru o 
flexibilitate extraordinară. În plus, 
carcasa şenilelor a fost ranforsată 
cu patru straturi de cordoane de oţel 
de înaltă rezistenţă. Drept urmare, 
AGRIFORCE BK T71 oferă echilibrul 
perfect între flexibilitate şi stabilitate 
dimensională ridicată, pentru a 
asigura o durabilitate extraordinară.
Noul produs AGRIFORCE BK T71 
este lansat pe piaţă în dimensiunea 
18" x 6" x 44 şi sunt deja în 
dezvoltare alte patru dimensiuni.

AGRIFORCE BK T71 este primul 
produs dintr-o serie lungă de 
şenile deja planificate în planul 
de dezvoltare BKT. Compania 
lucrează la lansarea viitoare 
a noilor şenile de cauciuc nu 
numai pentru agricultură, ci şi 
pentru sectorul construcţiilor.
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Noutăţi tehnice prezentate 
de NHR Agropartners

Deutz-Fahr, JCB, Poettinger, 
Hardi, Bogballe sau Sfoggia 

sunt principalele branduri 
pe care NHR Agropartners 

le promovează pe piaţa 
din România. Noutăţile în 

materie de tehnică agricolă 
dezvoltate de producători 
sunt prezentate de firma 

importatoare agricultorilor 
autohtoni, astfel încât 

inovaţia să ajungă cât mai 
repede în fermele agricole 
din ţara noastră. Expoziţiile 
de profil reprezintă o bună 

oportunitate de a face 
cunoscute noile produse 

care cresc eficienţa 
muncii în agricultură.

Expoziţiile Indagra, organizată la nivel 
local, sau EIMA, de la Bologna, au 
un scop comun, acela de a etala ce 
au mai bun companiile din domeniul 
maşinilor şi utilajelor agricole.
La târgul de la Romexpo din Bucureşti 
am stat de vorbă cu Valentin Cojocaru, 
specialist produs NHR Agropartners, 
care ne-a făcut o prezentare a 
produselor expuse în stand.
„Ne bucurăm să participăm la 
Indagra pentru că este un târg 
drag nouă, în care luăm contact 
cu fermierii, atât mari, cât şi mici. 
Anul acesta avem câteva noutăţi. 
Prezentăm un model nou din seria 
tractoarelor speciale pentru vii şi 
livezi, respectiv DS, care are o cabină 
nouă şi motorizare Stage V. Din seria 
tractoarelor pentru cultura mare 
prezentăm noul model din seria 6C 
în ediţie limitată, cu o configuraţie 

specială, având o culoare deosebită 
şi o echipare complexă. Pentru 
tractoarele din seria 6C Special 
Edition oferim garanţie 3 ani sau 
3.000 de ore de funcţionare.
O altă noutate în gama tractoarelor 
de putere mai mare este modelul 
Deutz-Fahr 7250, cunoscut fermierilor 
din România pentru că în trecut 
a fost configurat în echiparea 
Warrior - vopsit în culoarea neagră 
sau „verde java” - când a fost fost 
subiectul unei campanii caritabile 
în anul 2021. Anul acesta venim cu 
o nouă variantă a modelului Deutz-
Fahr 7250, anume Heavy Duty. 
Am păstrat nivelul ridicat de echipare 
cu care am obişnuit clienţii pentru 
ceea ce înseamnă modelele Warrior şi, 
pe lângă asta, tractorul are punţi de 
capacitate mai mare şi o transmisie 
care să suporte eforturi mai mari. 
Ne-am dorit să venim cu un plus de 
performanţă şi să aducem un plus 
valoare în această categorie de putere. 
Pe partea de pregătire a solului 
noutatea este echiparea grapei 
cu discuri Terradisc, fabricată de 
Poettinger, cu un tăvălug tip cuţit, 
care reprezintă o soluţie foarte bună 
pentru distrugerea culturilor verzi, 
în contextul agriculturii ecologice. 
De la Sfoggia am adus semănători de 
porumb, iar de la JCB prezentăm un 
stivuitor cu braţ telescopic – o maşină 
performantă şi uşor manevrabilă.
În stand avem şi tractoare de puteri 
mai mici, marca Same, cum este 
tractorul din seria 5.000, echipat aici 
cu un încărcător frontal de la firma 
Stoll. Tractorul este extrem de versatil, 
are ambreiaj electrohidraulic şi este 

recomandat pentru lucru intens, 
de exemplu cu încărcător frontal.
În expoziţie sunt prezentate şi soluţii 
de recoltat: combinele de recoltat 
marca Deutz-Fahr, cum este modelul 
6205, cu 5 scuturători, având o putere 
de 250 CP, echipat cu un heder Olimac 
pe 6 rânduri, cu tocător de tulpină 
şi care are în exploatare rezultate 
foarte bune. Din gama produselor 
specializate avem în stand combinele 
de recoltat struguri de la producătorul 
Gregoire, în variantă tractată sau 
autopropulsată, utilizate în România 
de către marile exploataţii viticole.”

Medalii câştigate 
de SDF la EIMA
Same Deutz Fahr (SDF) a câştigat 
mai multe premii la expoziţia 
internaţională EIMA desfăşurată 
în Italia şi organizată de Federaţia 
Italiană a Producătorilor de Maşini 
Agricole - FederUnacoma.
La concursul „Inovaţii tehnice”, 
grupul SDF a câştigat un premiu 
pentru transmisia RVshift şi două 
menţiuni pentru sistemul de ghidare 
cu ultrasunete şi aplicaţia EasyBUS.

RVshift este o transmisie hibridă 
controlată electronic care combină 
avantajele unei transmisii powershift 
cu cele ale unei transmisii cu variaţie 
continuă CTV, îmbunătăţind uşurinţa 
în utilizare şi productivitatea. 
Aceasta permite efectuarea unor 
setări predeterminate şi personalizate. 
Pentru lucru precis se poate 
merge cu o viteză de maxim 5 
km/h, aceasta variind continuu. 
Există posibilitatea menţinerii pe loc 
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a tractorului fără a activa frânele şi 
se pot optimiza acţiunile de frânare 
în timpul deplasării pe terenuri 
în pantă, existând posibilitatea 
inversării hidraulice la toate vitezele.

Sistemul de ghidare cu ultrasunete 
permite obţinerea de informaţii 
utilizate de algoritmul de 
navigaţie pentru a defini poziţia 
şi orientarea maşinii în raport cu 
mediul înconjurător cu precizie 
centimetrică, inclusiv în cazul în 
care senzorul este obstrucţionat 
de ataşamente sau cabluri/ţevi. 
O funcţie suplimentară constă în 
recunoaşterea şi gestionarea adecvată 
a zonelor cu/sau fără vegetaţie bogată.

EasyBUS (prin intermediul XFarm 
Technologies) este o aplicaţie 
mobilă gratuită şi universală (pentru 
Android şi iOS) care utilizează fişiere 

de hărţi cu prescripţie pe teren, 
indiferent de capacităţile ISOBUS ale 
tractorului sau ale ataşamentelor. 
Această soluţie permite fermelor 

agricole de dimensiuni mici care 
dispun de un parc de maşini ce 
nu sunt dotate cu tehnologie 
performantă să aibă acces la 
soluţii de agricultură de precizie.

Săptămâna aceasta 
vorbim despre 
«erbicidator». 

Nici acest cuvânt nu este 
în Dex. De fapt, vorbim 

despre o maşina pentru 
tratamente fitosanitare, 
cunoscută şi ca maşină 

de stropit sau de 
erbicidat, deşi ea poate 

aplica şi insecto-fungicide 
şi îngrăşăminte foliare. 
De aceea aş rămâne 

la prima formulare

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.

Maşinile pentru tratamente 
fitosanitare sunt purtate, tractate 
sau autopropulsate, cu rampe cu 
duze pentru tratamente în cultura 
mare sau cu ventilator axial, pentru 
pulverizat în vii şi livezi. Şi aici, pot fi 
rampe cu duze de o parte şi de alta 
a rândului, cu pulverizare în aer liber 
sau în incintă închisă, cu sau fără 
recuperarea surplusului de soluţie. 
Pentru protecţia jetului de soluţie şi 
reducerea derivei, se folosesc duze 
adecvate, iar unele maşini pot creea 
o cortină de aer în spatele jetului de 
soluţie. Unele din maşinile mai noi 
pot aplica doze variabile de pesticid.

Uneori auzim formularea “vând un 
MET Hardi” sau orice alta marcă, de 
asemenea incorectă. MET a fost un 
model de maşină de stropit produsă 
în România, a cărei denumire 
provenea din iniţialele de la Maşină 
de Erbicidat Tractată (MET), la fel 
cum era Maşina de Împrăştiat 
Gungoi MIG, Maşina de Adunat şi 
Capitat MAC, Maşina de împrăştiat 
Îngrăşăminte Chimice MIC etc.
Am auzit şi expresia, care nu prea 
sună bine, “maşina de stropit cu 
punte viratoare”, care se referă la o 
maşină tractată cu un mecanism 
care urmăreşte roţile tractorului. 

cu Florin Neacşu
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Branduri noi în portofoliul 
Agromec Ştefăneşti 

Cu o prezenţă de peste 25 
de ani pe piaţa autohtonă 

de profil, firma furnizoare de 
tehnică agricolă Agromec 
Ştefăneşti reuşeşte să îşi 
mărească portofoliul de 

produse astfel încât să pună la 
dispoziţia fermierilor inovaţiile 

tehnologice dezvoltate de 
diferiţi producători de maşini şi 
utilaje agricole. Parteneriatele 

pe care le încheie urmăresc 
aducerea pe piaţă a unor 
produse de calitate de la 

firme specializate şi cu istorie 
în spate, care să răspundă 

cerinţelor fermierilor români. 

„În portofoliul nostru avem atât 
utilaje cunoscute pe piaţă, cât 
şi produse noi. Ne adresăm, cu 
precădere, fermierilor mici şi 
mijlocii, dar uneori şi celor mari. 
Aceasta este nişa noastră de piaţă. 
Totodată, lucrăm şi cu institute 
de cercetare, primării sau licee cu 
profil agricol”, a afirmat Petrică 
Soare, directorul general al firmei.

Despre noile colaborări 
ale Agromec Ştefăneşti 
ne-a vorbit Mihai Stanciu, 
director de vânzări.
„Am început o colaborare cu 
Toselli, un producător consacrat 
în Italia în materie de maşini 
de erbicidat ce alcătuiesc o 
paleta completă şi fac parte din 
categoria premium. De la un 
an la altul observăm la clienţii 
noştri faptul că sunt din ce în ce 
mai exigenţi atunci când vor să 

achiziţioneze tehnică agricolă. 
La expoziţia Indagra am expus 
o maşină de top din gama 
maşinilor de erbicidat, cu rampă 
din inox, echipată inclusiv pentru 
administrarea îngrăşămintelor 
lichide. Această maşină este 
superioară din punct de vedere 
tehnologic şi faptul că vine 
echipată standard cu rampă 
de inox şi are 5 ani garanţie 
reprezintă un mare plus pentru 
fermierii interesaţi. Pompa şi toate 
subansamblele sunt construite 
din inox iar capacitatea de 
dozare a îngrăşămintelor chimice 
lichide situează maşina la un 
standard ridicat de calitate.
Lăţimile de lucru ale rampei sunt 
de la 18 până la 36 m. Sunt maşini 
compatibile cu terminalul Isobus, 
ceea ce înseamnă ca pot fi tractate 
de tractoare de generaţie nouă. 
Pentru clienţii care nu au încă 
astfel de tractoare putem monta 
un monitor de sine stătător.
Tot mai mulţi fermieri vor opta 
în următorii ani să administreze 
îngrăşăminte chimice lichide 
şi microgranulate. Stim asta 
din faptul că majoritatea 
clienţilor noştri comandă astăzi 

semănători pentru prăşitoare cu 
microgranulator. De asemenea, 
avem clienţi care vor bazine pentru 
fertilizare lichidă, pentru inoculant. 
Observăm că fermierii vor maşini 
din ce în ce mai tehnologizate 
şi că nivelul cerinţelor lor creşte. 
De exemplu, sunt solicitări de 
transmisii electrice la camera 
semănătorilor, de maşini de 
semănat cu monitoare Isobus etc. 

O altă companie cu care 
colaborăm foarte bine este Falc, 
tot un producător italian care 
are în gamă tocătoare eficiente 
şi echipamente cu palpatori 
pentru plantaţii pomicole – iar 
pe acest segment simţim că 
cererea este în creştere.

De asemenea, promovăm 
brandurile Eurospand, în 
segmentul distribuitoarelor de 
îngrăşăminte chimice, precum 
şi Pasto - un producător italian 
de utilaje de foarte bună calitate 
pentru prelucrarea solului şi având 
o paletă completă de produse.

Distribuitoarele de îngrăşăminte 
de la firma spaniolă Eurospand 
asigură un dozaj precis, iar 
maşinile sunt echipate cu 
monitor astfel încât să fie 
observaţi toţi parametrii de lucru. 
Sistemul patentat VibroFeed nu 
lasă maşina să se înfunde, nu 
creează praf, nu mărunţeşte, nu 
sparge îngrăşământul şi, astfel, 
distribuţia este mai eficientă. 
Suntem bucuroşi că de anul 
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acesta am încheiat un parteneriat 
cu producătorul Same şi vom 
distribui în continuare tractoarele 
lor pe piaţa din România - deja 
discutăm de noile modele cu 
motoare stage V pe care le vom 
expune şi la sediul nostru din 
Ştefăneştii de Jos din judeţul 
Ilfov. La noi se poate efectua 
si şcoala pentru obţinere 
a permisului de conducere 
categoria TR şi avem câteva 
promoţii pentru clienţii noştri.

În fiecare an organizăm 
demonstraţii, iar anul acesta un 
feedback foarte bun l-am primit în 
urma demonstraţiilor cu plugurile 
Ovlac, pluguri mini care lucrează 
la adâncime superficială. Clienţii 
noştri sunt entuziasmaţi şi am avut 
un succes foarte mare cu ele.
Principalul beneficiu este faptul 
că în urma lucrului cu aceste 
pluguri nu rămân bolovani  

ca în cazul unui plug clasic, 
terenul fiind bine mărunţit; nu 
lucrează la adâncimi mari şi 
sunt potrivite pentru lucrările 
de vară în vederea înfiinţării 
culturilor de cereale păioase. 
Un alt avantaj este lăţimea mare 
de lucru, comparativ cu cea a 
plugurilor convenţionale raportat 
la aceiaşi putere a tractorului. 
Practic, lăţimea de lucru aproape 
că se dublează şi asta înseamnă 
o eficienţă mai ridicată. Totodată, 
rezultă şi un consum mai 
redus de combustibil, iar astăzi 

toţi fermierii încearcă să îşi 
eficientizeze lucrările şi costurile.
În materie de semănători lucrăm 
cu un producător specializat din 
Spania, şi anume Sola. Vindem 
foarte bine semănătorile pentru 
cereale păioase, care pot fi 
echipate cu dublu  sau simplu 
disc. Sunt semănători precise şi 
clienţii sunt mulţumiţi de ele.

În momentul în care colaborezi 
cu un producător care oferă o 
diversitate de maşini şi utilaje 
ştii că nu poate depăşi un 
anumit nivel de calitate. Însă 
un producător specializat pe un 
anumit segment caută tot timpul 
să inoveze, să găsească soluţii 
mai eficiente, să vină cu noi 
tehnologii. Noi lucrăm cu parteneri 
specializaţi în segmentul lor de 
piaţă si asta spune multe”, a 
afirmat Mihai Stanciu, director 
de vânzări Agromec Ştefăneşti.
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viţelor, tăierea din anul al doilea 
se aplică diferenţiat. La viţele cu 
creştere slabă se lasă un cep la 
2 ochi; - la viţele bine fortificate 
în primul an se lasă o cordiţă de 
3–4 ochi. Pentru viile cu formă de 
conducere joasă (clasică), viţelor 
slabe li se lasă doi cepi de câte 2 
ochi, iar cele viguroase se taie în 
verigă de rod (un cep de 2 ochi 
şi o cordiţă de 5–6 ochi). Nu are 
temei ştiinţific teama unor fermieri 
ca prin plantarea viţelor fasonate 
lung (10–15 cm) şi prin tăierea în 
verigă de rod în al doilea an după 
plantare s-ar provoca oboseala 
viţelor. Dimpotrivă, viţele cresc mai 
puternic, devin mai viguroase şi îşi 
formează în număr mare mugurii 
de rod, via putând rodi chiar în 
al doilea an de la plantare. Este 
bine, însă, ca aceste inflorescenţe 
să fie înlăturate, pentru a nu 
afecta creşterea butucului. Odată 
cu tăierea viţelor se execută şi 
controlul copcitului, suprimându-
se eventualele rădăcini care nu au 
fost copcite în vara primului an.
Copcitul va fi repetat în luna 
august. După tăierea de 
primăvară şi copcit, viţele nu 
se mai muşuroiesc, lăsându-
se descoperite. În primăverile 
secetoase, cu vânturi puternice 
şi uscate, punctul de altoire se 
acoperă uşor cu pământ mărunţit 
pentru a preveni uscarea altoiului.

Plivitul 
Când lăstarii au atins lungimea 
de circa 8–10 cm, se execută 
plivirea celor de prisos. Astfel, la 

viţele mai slab dezvoltate se lasă 
numai doi lăstari, care, în felul 
acesta, vor fi favorizaţi în creştere, 
iar la viţele viguroase se lasă 3–4 
lăstari, care să realizeze creşteri 
mai moderate. Se asigură astfel 
o egalizare a creşterii lăstarilor 
destinaţi formării tulpinilor. Ceilalţi 
lăstari se înlătura prin tăiere.
În cultura joasă, viţele slab 
dezvoltate nu se plivesc pentru 
a li se asigura o suprafaţă foliară 
asimilatorie cât mai mare, necesară 
întăririi lor. La viţele viguroase, 
prin plivit se înlătură prisosul de 
lăstari, începând cu cei gemeni 
porniţi câte doi dintr-un singur 
ochi, lăstarii prea subţiri, dar 
şi cei prea viguroşi, care prin 
poziţia lor mai avantajoasă, 
ameninţă să-i uzurpe pe ceilalţi.

Tutorarea viţelor şi 
legarea lăstarilor 
În al doilea an de la plantare, viţele 
au nevoie de suport. De regulă, 
instalarea sistemului de susţinere 
se execută în toamna primului an 
sau primăvara anului al doilea. 
Dacă, din diverse motive, instalarea 
spalierului se amână pentru toamna 
anului al doilea, se va proceda la 

Întreţinerea viţei de vie în 
al doilea an de la plantare 

Dezmuşuroirea 
Către sfârşitul lunii martie şi 
începutul lunii aprilie, de îndată 
ce a trecut pericolul îngheţurilor 
târzii de primăvară, viţele se 
dezmuşuroiesc. Lucrarea se 
execută de la baza muşuroaielor, 
astfel ca pământul să cadă prin 
surpare. Lucrarea trebuie executată 
cu atenţie pentru a nu tăia sau 
răni viţele. Acestea se dezvelesc 
până sub punctul de altoire, iar 
pământul rezultat din desfacerea 
muşuroaielor se împrăştie uniform.

Tăierea în uscat 
şi copcitul
Se începe, în anul al doilea de 
fapt, executarea tăierilor pentru 
formarea viţelor, care se fac în 
raport cu forma de conducere 
ce trebuie realizată. Întrucât 
forma de conducere cea mai 
răspândită este conducerea cu 
tulpini semiînalte, vom insista 
asupra realizării acesteia.
Tăierea în uscat se execută imediat 
după dezmuşuroirea viţelor. 
Pentru uniformizarea vigoarei 

Complexul de lucrări 
aplicat în al doilea an 
după plantare are ca 

scop fortificarea viţelor 
din plantaţia nou înfiinţată 

şi grăbirea punerii lor 
pe rod. De aceea, 

lucrările de întreţinere 
din al doilea an trebuie 

cunoscute şi aplicate cu 
aceeaşi corectitudine ca 
şi cele din anul plantării.
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executarea tutoratului provizoriu. De 
aceea picherii care au fost folosiţi 
în primul an vor fi înlocuiţi cu araci 
subţiri de 2 cm diametru, dar destul 
de puternici şi lungi, 1,5 metri. Dacă 
la pichetat au fost folosiţi stacheţi 
lungi din lemn, aceştia pot servi şi 
pentru susţinerea viţelor în anul al 
doilea. Pe aceşti tutori se palisează 
vertical lăstarii rămaşi după plivit, 
prin executarea a 2–3 legături, 
pentru a nu fi rupţi de vânturi 
sau cu ocazia lucrărilor din vie. 
Totodată se îndepărtează şi copilii 
în stare erbacee. Cultura oloagă 
a viţelor în anul al doilea nu este 
permisă, deoarece lăstarii întinşi 
pe pământ nu se maturizează 
şi sunt foarte expuşi atacului de 
mană. Pe de altă parte, este lucru 
dovedit că susţinerea viţelor tinere 
grăbeşte punerea lor pe rod.

Asigurarea desimii 
(completarea viţelor) 
În eventualele goluri rămase 
din primul an vor fi replantate 
în primăvară viţe viguroase 
de un an sau, preferabil, 
de doi ani. Se recomandă 
parafinarea părţii superioare a 
viţelor, pentru a se renunţa la 
protejarea prin muşuroire.
Viţele plantate în goluri vor fi 
tratate şi îngrijite în mod special, 
prin aplicarea tuturor lucrărilor 
prevăzute pentru via de un an. O 
atenţie deosebită va fi acordată 
lucrărilor de udare şi copcit.
Viţele dispărute pe parcursul 

perioadei de vegetaţie vor putea fi 
înlocuite în cursul verii (august) cu 
viţe de un an, fortificate la ghivece 
sau în primăvara anului următor 
(anul al treilea de la plantare) 
cu viţe viguroase de 1–2 ani.

Combaterea bolilor 
şi dăunătorilor 
Ca şi în primul an, o atenţie 
deosebită va fi acordată combaterii 
manei şi făinării. Primele două 
tratamente, aplicate în perioada 
când creşterile sunt slabe. Împotriva 
manei se recomandă ca şi în primul 
an, folosirea preparatelor fără 
cupru (acuprice). Pentru ultimele 
două tratamente sunt de preferat 
produsele cuprice (oxiclorura de 
cupru), care au o remanenţă mai 
mare şi favorizează maturarea 
lăstarilor. Tratamentele împotriva 
făinării sau a unor dăunători vor fi 
completate cu tratamentele de bază 
contra manei, ţinând totdeauna 
seama de recomandările staţiilor 
de prognoză şi avertizare, atât în 
ce priveşte perioada de aplicare, 
cat şi compatibilitatea, potrivirea 
produselor insecto-fungicide.

Întreţinerea solului
În perioada de vegetaţie, solul 
din via tânără se va menţine 
afânat şi curat de buruieni 
prin aplicarea prăşilelor, care 
nu diferă ca număr şi mod de 
execuţie de cele din primul an.

Fertilizarea
În plantaţiile tinere, va fi acordată 
multă atenţie administrării 
îngrăşămintelor cu azot (care 
favorizează creşterea lăstarilor) 
şi a celor cu potasiu (care 
asigură o mai bună maturare a 
coardelor). Începând cu anul al 
doilea, îngrăşămintele chimice 
cu azot, fosfor şi potasiu se 
aplică în doze variabile.

Îngrăşămintele chimice vor fi 
administrate cu ocazia lucrărilor 
solului. Îngrăşămintele potasice vor 
fi aplicate o dată cu prima lucrare 
de afânare a solului în primăvară, 
îngrăşămintele cu azot vor fi 
administrate fazial, îngrăşămintele 
cu fosfor vor fi aplicate cu ocazia 
efectuării arăturii de toamnă. 
Dacă se folosesc îngrăşăminte 
complexe, acestea vor fi aplicate 
în primăvară, în 1–2 tranşe, pe 
solurile uşoare sau toamna, o dată 
cu lucrările solului, pe cele grele.
Începând cu al doilea an după 
plantare, în viile tinere se 
recomandă folosirea îngrăşămintelor 
foliare, ce se aplică pe frunziş, prin 
stropiri cu macro şi microelemente. 
Ele vor fi administrate 
concomitent cu tratamentele 
pentru combaterea bolilor. 
În prima parte a vegetaţiei 
(sfârşitul lunii mai) va fi preferat 
tipul de îngrăşământ foliar în 
care predomină azotul, pentru a 
ajuta creşterea lăstarilor. Către 
sfârşitul perioadei de creştere a 
lăstarilor (lunile iulie–august) va 
fi folosit tipul de îngrăşământ 
foliar cu fosfor şi potasiu, care 
contribuie la maturarea coardelor.

Protejarea viţelor 
în timpul iernii
În viile situate la baza pantelor, 
unde în timpul iernii se 
înregistrează de obicei pierderi 
de ochi, este recomandabil ca 
1–2 coarde să fie protejate prin 
acoperire totală cu pământ. 
Grosimea stratului de pământ nu 
trebuie să depăşească 10–12 cm.
În raport cu modul de iernare a 
coardelor, pentru formarea tulpinii, 
în primăvara anului al treilea, se 
va putea alege una din coardele 
protejate sau neprotejate, după caz. 
Pentru forma de conducere joasă 
este suficient muşuroirea. Vi
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folosi substanţe indicate pentru 
combaterea rapănului şi făinării 
plus insecticid. La prun, tratamentul 
în această fază este îndreptat 
împotriva moniliozei, ciuruirii şi 
păianjenilor. Vor fi alese substanţe 
dintre cele indicate pentru fiecare 
în parte. În cazul piersicului şi 
caisului tratamentul acesta are drept 
ţintă combaterea ciuruirii micotice, 
moniliozei, bolii plumbului, făinării 
precum şi ouălelor de dăunători. 
Aşadar, pe lângă fungicide se va 
adăuga şi un insecticid. La cireş 
şi vişin, tratamentul urmăreşte 
combaterea moniliozei, ciuruirii 
micotice, arsurii bacteriene, pătării 
purpurii şi combaterea dăunătorilor. 
Următorul tratament adică al 
II-lea în vegetaţie se aplică 
în faza de ”buton floral” adică 
atunci când mugurii florali nu 
s-au desfăcut încă dar imprimă 
deja coroanei culoarea specifică 
(roz, verzui etc.). La măr şi păr 
prin acest tratament se urmăreşte 
combaterea rapănului, făinării, 
omizilor defoliatoare, molia cojii 
fructelor, păduchii, viespea, moliile 
minatoare şi acarienii. Pentru prun 
acest tratament vizează monilioza 
şi dăunătorii iar pentru cais şi 
piersic boala plumbului, băşicarea 
frunzelor, ciuruirea micotică, 
făinarea, precum şi dăunătorii. Cireşii 
şi vişinii vor fi trataţi împotriva 
moniliozei şi dăunătorilor.
Atunci când 10–15 % din flori 
şi-au scuturat petalele, se poate 
aplica următorul tratament. În 
funcţie de specie el urmăreşte la 
măr şi păr, rapăn, făinare, molii, 
păduchi, gărgăriţe şi acarieni, 
la prun, pătarea roşie, ciuruirea 
precum şi alte boli criptogamice 

dar şi majoritatea dăunătorilor 
potenţiali, la piersic şi cais, băşicarea 
frunzelor, ciuruirea, făinarea şi o 
gamă largă de dăunători, la cireşi 
şi vişini, monilioza, ciuruirea, cotarii 
si alte insecte defoliatoare.
La 7–10 zile după acest tratament 
adică atunci când florile sunt 
scuturate în totalitate şi încep să 
se dezvolte fructele, este necesar 
din nou tratament. Acum este 
perioada când fluturii în zbor ating 
densitatea maximă. Din soluţia 
pentru stropit nu va lipsi aşadar 
insecticidul. În plus, la măr şi păr 
vor fi combătute rapănul şi făinarea, 
la prun pătarea roşie şi ciuruirea, la 
piersic şi cais băşicarea frunzelor, 
ciuruirea, făinarea iar la cireş şi vişin 
monilioza, antracnoza şi ciuruirea. 
În continuare, aplicarea 
tratamentelor se poate diferenţia în 
funcţie de specie. Începe perioada 
lansării avertismentelor care vor fi 
respectate cu stricteţe. Este posibil 
ca la măr să se primească avertizare 
pentru combaterea viermelui merelor, 
la prun pentru combaterea viermelui 
prunelor etc. Făcând abstracţie de 
aceste avertizări care de multe ori 
nu ajung la fiecare pomicultor şi 
făcând abstracţie şi de faptul că la 
un atac masiv pomicultorul trebuie 
să-şi ia el însuşi măsurile cuvenite, 

Recomandări tehnologice privind 
aplicarea tratamentelor la pomii fructiferi

Tratamentul ”de iarnă” sau în 
repaus constă în administrarea 
unui insecticid menit să distrugă 
ouăle şi larvele dăunătorilor, aflate 
în crăpăturile scoarţei sau în diverse 
alte zone protejate ale coroanei. 
Momentul stropirii va fi ales într-una 
din zilele lunilor ianuarie–februarie, 
când temperatura aerului este peste 
0 grade Celsius şi nu bate vântul. 
Primul tratament în vegetaţie 
va fi aplicat numai când 10–20 
% din mugurii florali sunt la 
începutul înfrunzirii. La măr şi păr 
prin acest tratament se urmăreşte 
combaterea rapănului, făinării 
precum şi a ouălelor hibernate 
sau eclozate de dăunători. Se vor 

Majoritatea fungicidelor şi 
insecticidelor folosite ca 

tratament pentru pomii fructiferi 
sunt solubile în apă şi se 

vor administra prin stropire. 
Concentraţiile substanţelor în 

soluţie sunt indicate pentru 
fiecare în parte sub formă 

de procente. În ceea ce 
priveşte calendarul aplicărilor 

tratamentelor, acestea pot 
fi preventive sau de stopare. 

Avertizările făcute de instituţiile 
autorizate nu vor fi în nici un 
fel neglijate. În afara acestor 

avertizări, însă, pomicultorul va 
aplica tratamentele preventive 
necesare şi, de asemenea, va 

acţiona prompt atunci când 
prin observare directă constată 
apariţia unui pericol. Schema pe 
care o prezentăm în continuare 

este minimală şi are rolul de 
a da o orientare generală 
în legătură cu calendarul 

aplicării tratamentelor. 
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vom descrie o schemă de principiu 
pentru continuarea tratamentelor 
după cele descrise până acum.
Măr – când fructele au un diametru 
de aproximativ 1 cm se va aplica 
un tratament cu un fungicid 
(făinare+rapăn) şi cu un insecticid. 
Se repetă tratamentul după 10–12 
zile. Când fructele au diametrul de 
2,5 cm se aplică un nou tratament. 
Pe lângă fungicid se va folosi şi un 
insecticid indicat pentru dăunătorul 
care predomină în acest moment. 
Când merele au diametrul de 
aproximativ 3 cm este posibil să fie 
necesar un alt tratament mai ales 
dacă se observă larve mobile ale 
păduchelui de San Jose. Atunci când 
fructele au un diametru de 3,5 cm se 
va aplica un alt tratament îndreptat 
împotriva rapănului, făinării, moliilor 
şi acarienilor. Când până la recoltare 
au mai rămas 10–15 zile se va aplica 
un tratament împotriva bolilor de 
conservare (monilioza, fuzarioza).
Păr – după căderea fiziologică, 
atunci când fructele au un diametru 
de aproximativ 1 cm se va aplica un 
tratament de combaterea rapănului, 
moliilor, gărgăriţei, acarienilor. La 
8–10 zile după tratamentul anterior, 
când fructele au un diametru de 1,5 
cm se repetă tratamentul. Urmează 
un tratament foarte important mai 
ales pentru combaterea larvelor 
păduchelui de San Jose, la care 
se va folosi şi un fungicid pentru 
combaterea rapănului. Momentul 
aplicării acestui tratament poate 

fi la avertizare sau atunci când 
sunt depistate larve mobile ale 
păduchelui de San Jose. Următorul 
tratament va fi aplicat la avertizarea 
pentru viermele fructelor, iar în 
absenţa avertismentului se va 
aplica atunci când fructele au un 
diametru de aproximativ 3 cm. 
În afara substanţei de combatere 
a viermelui fructelor se vor avea 
în vedere rapănul, bolile foliare, 
moliile, acarienii. Cu 10–15 zile 
înainte de recoltare se va aplica un 
tratament pentru prevenirea bolilor 
de conservare (monilioza, fuzarioza).
Prun – după ultimul tratament 
(postfloral) descris anterior, poate 
fi avertizată combaterea viermelui 
prunelor. În lipsa avertizării se 
vor observa fluturii care zboară 
în livadă şi depunerea de ouă pe 
fructe. Când pe 5 % din fructele 
examinate există ouă depuse se va 
aplica fără întârziere tratamentul. 
În afara insecticidului pentru 
combaterea viermelui se va folosi 
şi un fungicid (pătare, ciuruire). 
În continuare este de aşteptat 
avertizarea pentru păduchele din 
San Jose. Tratamentul nu trebuie 
să aştepte avertizarea dacă se 
observă larve mobile ale păduchelui. 
Simultan vor fi combătute pătarea, 
ciuruirea, monilioza. Următorul 
tratament se va aplica la sfârşitul 
lui iunie şi începutul lunii iulie. El 
va fi îndreptat împotriva pătării 
roşii, ciuruirii micotice, păduchelui 
din San Jose şi acarienilor.
În continuare este posibil să 
apară a doua avertizare pentru 
combaterea generaţiei a II – a a 
viermelui prunelor. La intrarea în 
pârgă a prunelor se va examina 
atent începutul aracului moniliozei. 
La primele semne se va aplica 
tratamentul corespunzător. 
Tot în această perioadă este 
posibilă apariţia generaţiei a II-a 
a păduchelui din San Jose. 

Piersic şi cais – după tratamentul 
postfloral descris anterior se va 
aplica următorul tratament atunci 
când fructele au mărimea unui 
bob de mazăre. Se urmăreşte 
combaterea ciuruirii micotice, făinării 
precum şi a păduchelui din San 
Jose, moliei, viermelui piersicului 
şi omizilor păroase. Când fructele 
au mărimea unei alune se repetă 
acest tratament şi apoi se repetă 
când fructele au mărimea unei nuci. 
Când fructele au deja mărimea 
normală dar nu au intrat în pârgă se 
aplică încă un tratament îndreptat 
împotriva moniliozei, ciuruirii 
micotice, păduchelui din San Jose, 
moliei, viermelui piersicului, afidelor 
şi acarienilor. După ce fructele 
au început să intre în pârgă se 
aplică ultimul tratament vizând 
combaterea moniliozeei, făinării, 
pătării frunzelor şi fructelor precum, 
şi a moliilor şi viermelui piersicului.  
Cireş şi vişin – după aplicarea 
primului tratament postfloral, la un 
interval de aproximativ 10 zile este 
recomandată aplicarea următorului 
tratament, care va viza combaterea 
moniliozei, ciuruirii micotice, 
antracnozei şi insectelor defoliatoare 
şi minatoare. În perioada imediat 
următoare este posibil să se facă 
avertizarea pentru combaterea 
muştei cireşelor. Cu această ocazie 
se va utiliza o soluţie de combatere 
a bolilor criptogene. Când fructele 
sunt în pârgă se va aplica un 
tratament în principal împotriva 
moniliozei şi a muştei cireşelor. 
Atât vişinul cât şi cireşul sunt specii 
cu coacere timpurie (mai–iulie). 
După recoltare nu trebuie să se 
creadă că protecţia pomilor poate 
fi abandonată pentru restul anului. 
După recoltare se vor aplica 
tratamente în vederea combaterii 
păduchelui din San Jose 
(generaţia I şi II), precum şi 
pentru combaterea bolilor. Vi
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Biocat - Ce înseamnă 
afacerea cu cătină

Fructele de cătină, din 
cauza gustului lor puternic 

astringent, sunt mai greu de 
consumat ca atare. Nici să 
produci cătină (de calitate) 

nu este atât de simplu cum 
pare la prima vedere, dar 
să o şi vinzi, este cu totul 

altă poveste. Despre acest 
tip de afacere am stat de 
vorbă cu proprietarii unei 
plantaţii, care procesează 

singuri fructele şi au reuşit să 
construiască un brand solid.

Familia Manole din Constanţa 
deţine două plantaţii (a doua este 
în Teleorman) care însumează 26 
de hectare, iar vârsta plantelor este 
de aproximativ 10 ani. De ce cătină? 
Pentru că este o plantă ale cărei 
calităţi terapeutice de excepţie au 
fost confirmate de mii de ani (mai 
ales la popoarele asiatice). La noi, 
deşi cunoscută, ar mai avea nevoie 
de promovare şi de o diversitate mai 
mare de produse. Aceasta a fost şi 
ideea de bază a acestei afaceri de 
familie, în care mai există un partener. 
Prins la început de mirajul profitului 
din ”exportul” către Germania, sau alte 
state vestice, proprietarul plantaţiei 
s-a trezit încă din primul an de 
producţie că nu poate vinde aşa uşor. 
Singura variantă era procesarea. Aşa 
a început povestea celor de la Biocat, 
numele sub care comercializează 
toată gama de produse finite.

Plantaţiile au fost înfiinţate cu material 
românesc, cultivat şi selectat de 
Alexandru Vulpe la ferma Primagra 

din Arad. Cătina este o plantă cu 
plasticitate ecologică deosebită, iar 
faptul că ambele plantaţii sunt în 
zona de sud, mai însorită, asigură 
o creştere şi o coacere uniformă a 
fructelor, precum şi un colorit deosebit. 
”Cultivarea cătinei, deşi se spune că 
este simplă, lucrurile nu stau chiar 
aşa. Am fost mai mult autodidacţi, 
pentru că nu există la noi literatură de 
specialitate pentru cultivarea acestei 
plante. Se spune de asemenea că 
rezistă la secetă. Poate, dar nu face 
producţii, deci necesită apă”, explică 
cultivatorul. Cu producţii medii de 4-5 
tone/ha, el spune că este bine. Nu 
crede în cifrele vehiculate în multe 
dintre articolele apărute în presă, mai 
ales cele din online: ”Deşi sunt multe 
plantaţii de cătină la noi, destul de 
mari, sunt situaţii când fie nu este 
culeasă, fie este exportată (mai puţin 
- cred eu, decât ce se vehiculează pe 
internet)”. Cătina nu are mulţi agenţi 
patogeni care să-i pună probleme, de 
aceea au ales să certifice ecologic 
plantaţiile şi să nu facă niciun fel de 
tratamente. Fertilizarea se face doar 
cu ceea ce se toacă de pe intervalul 
dintre rânduri, gunoiul de grajd fiind 
riscant de folosit (fie nu găseşti 
certificat ecologic, fie poate aduce 

alte probleme). Întreţinerea plantaţiei 
este aproape integral mecanizată. 

Procesează tot ce produc
Întreaga recoltă este trecută prin 
fabrică, nu rămâne nimic nevalorificat, 
chiar mai cumpără şi de la alţii, 
procesând anual peste 60 de tone 
de fructe în fabrica din Constanţa. 
Recoltarea crenguţelor cu fructe se 
face manual, apoi se congelează şi 
se scutură bobiţele. Fructele soiurilor 
selectate au nivel de caroten şi 
vitamina C ridicat, au şi gust bun 
(mai bun decât la cele din flora 
spontană), ceea ce permite şi folosirea 
lor necombinată în sucuri. Sunt în jur 
de 20 de produse finite, de la suc şi 
nectar (combinat cu piersici, mere, 
chiar şi cu portocale), ceaiuri, ulei 
din fructe, pulberi, creme tartinabile, 
jeleuri. ”În strategia noastră nu 
mergem pe preţuri mari doar pentru 
că sunt produse eco, încercăm 
să mărim volumele şi să păstrăm 
calitatea. De fapt, tocmai datorită 
acestui lucru ne-am dezvoltat o 
afacere stabilă, un brand recunoscut 
pentru calitate pe care l-am crescut 
organic. În retail vindem câteva 
produse în Auchan şi Cora, dar am 
avut şi experienţe neplăcute (un 
reprezentant al companiei mamă a 
testat, i-a plăcut şi a transmis celor de 
aici să le introducă în magazin, dar 
răspunsul final a fost că ”nu au loc 
la raft”). Nu ne dorim cu disperare să 
intrăm în zona aceasta pentru că nu 
vrem să facem rabat la calitate. Aşa 
ne-am făcut cunoscuţi şi aşa dorim să 
rămânem. Asta este mândria noastră!”, 
spune hotărât cultivatorul de cătină.Ro

xa
na

 D
R

ĂG
H

IC
I



1-31 decembrie 2022 491-31 decembrie 202248 www.agrimedia.ro

 Ordin nr. 336 / 1 Noiembrie 
2022 privind completarea anexei 
la Ordinul ministrului agriculturii 
şi dezvoltării rurale nr. 1.497/2018 
pentru aprobarea transmiterii 
unor bunuri din infrastructura 
secundară de irigaţii aparţinând 
domeniului privat al statului, aflată 
în administrarea Agenţiei Naţionale 
de Îmbunătăţiri Funciare şi situată 
pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor 
de apă pentru irigaţii Pietrele-Sam II 
din judeţul Giurgiu, în proprietatea 
acestei organizaţii. - M.O., Partea 
I, nr. 1094 / 14 Noiembrie 2022.

 Ordonanţă de urgenţă nr. 154 / 
16 Noiembrie 2022 privind instituirea 
unei scheme de ajutor de stat pentru 
sprijinirea operatorilor din industria 
de fabricare a produselor de morărit, 
a uleiurilor şi grăsimilor, a produselor 
lactate şi a preparatelor pentru hrana 
animalelor de fermă. - M.O., Partea 
I, nr. 1106 / 16 Noiembrie 2022

 Decret nr. 1277 / 16 Noiembrie 
2022 privind promulgarea Legii laptelui 
şi a produselor lactate. - M.O., Partea 
I, nr. 1110 / 17 Noiembrie 2022

 Ordin nr. 340 / 15 Noiembrie 
2022 pentru modificarea anexei nr. 
2 la Ordinul ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale nr. 296/2022 privind 
stabilirea indicatorilor pentru realizarea 
evaluării Programului pentru şcoli al 
României aferente perioadei 2017-2022 
şi a obligaţiilor evaluatorului. - M.O., 
Partea I, nr. 1109 / 17 Noiembrie 2022

 Ordonanţă de urgenţă nr. 157 / 
17 Noiembrie 2022 pentru instituirea 
unei scheme de ajutor de stat sub 
forma de grant acordat producătorilor 
agricoli care au înfiinţat culturi în 
toamna anului 2021 ce au fost 
afectate de seceta pedologică. - M.O., 
Partea I, nr. 1111 / 17 Noiembrie 2022

 Hotărâre nr. 1394 / 16 Noiembrie 
2022 privind actualizarea codului 
de clasificare, denumirii, descrierii 
tehnice, adresei şi valorii de inventar 
ale bunului cu numărul de inventar 
MF 145466, aflat în domeniul public 
al statului şi în administrarea Agenţiei 
Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură 
din subordinea Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale. - M.O., Partea 
I, nr. 1124 / 22 Noiembrie 2022

 Hotărâre nr. 1382 / 9 Noiembrie 
2022 privind modificarea descrierii 
tehnice pentru un bun imobil aflat 
în domeniul public al statului şi 
administrarea Agenţiei Naţionale 
pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. 

Constantinescu“, precum şi trecerea 
unor bunuri imobile aflate în 
administrarea Agenţiei Naţionale 
pentru Zootehnie „Prof. dr. G.K. 
Constantinescu“, din subordinea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, din domeniul public al statului 
în domeniul privat al acestuia, în 
vederea scoaterii din funcţiune, casării 
şi valorificării, după caz. - M.O., Partea 
I, nr. 1124 / 22 Noiembrie 2022

 Hotărâre nr. 1401 / 16 Noiembrie 
2022 privind trecerea unei suprafeţe 
de 0,0522 ha teren cu destinaţie 
agricolă din domeniul public al 
statului şi administrarea Agenţiei 
Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură 
în domeniul privat al statului şi în 
administrarea Agenţiei Naţionale 
pentru Pescuit şi Acvacultură, în 
vederea reconstituirii dreptului 
de proprietate. - M.O., Partea I, 
nr. 1133 / 24 Noiembrie 2022

 Hotărâre Nr. 1423 / 29 Noiembrie 
2022 pentru stabilirea datei până la 
care se aplică prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 1.179/2014 privind 
instituirea unei scheme de ajutor de 
stat în sectorul creşterii animalelor, 
precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri de aplicare a acesteia. - M.O., 
Partea I, nr. 1158 / 29 Noiembrie 2022
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