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Epuizarea rezervelor de apă din 
Europa este o problemă majoră care 
afectează oamenii, economia şi mediu. 
În multe regiuni din Europa, apa este 
folosită la un ritm mai accelerat decât 
poate fi ea regenerată. Cauzele acestei 
probleme sunt multiple şi includ 
dificultăţi în gestionarea resurselor, 
pierderi de apă prin sistemele de 
distribuţie, consumul din partea de 
industrie şi agricultură, precum şi 
schimbări climatice, cum ar fi secete 
frecvente şi precipitaţii reduse.
Acest fenomen poate avea consecinţe 
grave, inclusiv scăderea producţiei 
agricole, reducerea calităţii apei 
potabile şi creşterea costurilor 
pentru tratarea şi distribuţia 
apei. De asemenea, poate duce 
la conflicte asupra resurselor 
de apă, precum şi la emigrarea 
populaţiei din zonele afectate.
Pentru a aborda această problemă, 
autorităţile europene trebuie să 
implementeze politici şi programe 
eficiente de gestionare a resurselor 
de apă, inclusiv monitorizarea 
consumului, dar şi a pierderilor, 
creşterea eficienţei sistemelor de 
distribuţie şi reducerea consumului 
excesiv din partea industriei şi 
agriculturii prin utilaje ce limitează 
la maximum pierderile. Trebuie să se 
investească în tehnologii inovatoare 
pentru a face faţă acestei probleme, 
precum şi în programe de educaţie 

pentru a creşte conştientizarea 
populaţiei despre importanţa 
resurselor de apă şi modalităţile 
prin care fiecare dintre noi putem 
contribui la protejarea lor.
Cantitatea de apă necesară pentru 
a asigura creşterea şi dezvoltarea 
optimă a culturilor agricole, poate varia 
în funcţie de mai mulţi factori, cum 
ar fi specia plantelor, faza de creştere, 
clima şi solul. Este important să se 
acorde o atenţie adecvată cerinţei 
de apă pentru a obţine o producţie 
agricolă maximă şi a preveni pierderea 
de producţie din cauza secetei sau a 
excesului de apă din anumite sole.
Necesarul de apă în agricultură poate 
fi calculat folosind o serie de metode, 
inclusiv: metoda consumului de apă, 
metoda se bazează pe evaluarea 
cantităţii de apă absorbite de plante 
în diferite stadii de creştere şi 
dezvoltare, metoda evapotranspiraţiei 
evaluează cantitatea de apă 
pierdută prin evapotranspiraţia 
de la nivelul plantelor şi a solului, 
ţinând cont de condiţiile climatice 
şi de cultivare şi metoda balanţei 
hidrologice, ce evaluează schimbările 
în rezervele de apă ale solului şi 
plantelor într-o unitate de timp.
Este important să se ţină cont 
de particularităţile climatice şi 
de cultură ale zonei în care se 
cultivă, precum şi de calitatea şi 
disponibilitatea apei, atunci când 

se calculează necesarul de apă 
pentru agricultura din România.
Agenţia Europeană de Protecţie a 
Mediului estimează că 65% din 
resursa de apă potabilă din Europa 
este furnizată de apele subterane, iar 
25% din apa necesară agriculturii este 
furnizată tot de aceste ape subterane.
Problemele de apă pot varia în funcţie 
de zonă şi pot fi influenţate de mai 
mulţi factori, cum ar fi schimbările 
climatice, managementul resurselor 
de apă şi disponibilitatea tehnologică. 
Este important să se monitorizeze şi 
să se gestioneze astfel de probleme 
la nivel local şi să se adopte practici 
durabile de gestionare a resurselor de 
apă pentru a preveni probleme viitoare.
Centrul Comun de Cercetare (JRC) 
al Comisiei Europene publică 
periodic rapoarte de evaluare pentru 
Europa, pe baza datelor şi analizelor 
furnizate de statele-membre cu 
privire la evoluţia şi impactul secetei 
prelungite ce confirmă situaţia 
îngrijorătoare din anul 2022.
În concluzie, epuizarea rezervelor 
de apă din Europa este o problemă 
serioasă care necesită acţiune 
imediată. Prin implementarea de 
politici şi programe adecvate, putem 
să ne asigurăm că resursele de 
apă sunt gestionate eficient şi sunt 
disponibile pentru generaţiile viitoare.

Gestionarea corectă Gestionarea corectă 
a resurselor de apăa resurselor de apă

Simona MUNTEANU
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În dialog cu fermieriiÎn dialog cu fermierii
• «Cum se prezintă culturile agricole?» • «Ce strategie de valorificare a producţiei aveţi?»

 Adrian Ţone, 
Bangkok 84 Impex 
SRL, comuna Vidra, 
judeţul Ilfov
„Exploatăm o suprafaţă 
agricolă de 3.000 de 
hectare, iar culturile de 
toamnă, respectiv grâul, 
orzul şi rapiţa, sunt într-o 
stare bună de vegetaţie. 
La cultura de rapiţă am 

avut ceva probleme cu atacul insectelor deoarece 
vremea a fost călduroasă. Dispunem de magazii 
cu o capacitate de 7 – 8 mii tone pentru stocarea 
producţiei, dar putem depozita şi în silobag-uri. 
La ora actuală (12 ian.) mai avem depozitată 
producţia de sămânţă de porumb din hibrizii 
Fundulea şi Olt. Noi producem sămânţă şi pentru 
culturile de grâu şi orz - producţie pe care o 
depozităm în silobag, de la recoltare până în lunile 
septembrie – octombrie, când o valorificăm. De 
obicei însilozăm o cantitate de 1.000 - 1.500 t, în 
funcţie de varietăţi (cultivăm 7 soiuri). Pentru că 
în interiorul silobag-ului nu este aer nu putem 
depozita producţia de sămânţă pentru mai mult 
timp ca să nu-i afectăm capacitatea germinativă. 
Stocăm producţia maximum 45 – 50 zile. În silobag-
uri am depozitat şi rapiţă. Am preferat să stocăm 
în acest fel, cu cheltuieli în plus, în loc să oprim 
recoltatul din cauza lipsei camioanelor care să 
vină să preia marfa. Rapiţa se poate scutura foarte 
uşor în cazul unor ploi puternice, cu vânt sau în 
caz de grindină. La rapiţă am încheiat anul trecut 
contracte futures din luna februarie până în mai, 
estimând o producţie de 4 – 5 t/ha, ceea ce am 
şi realizat. Am avut noroc şi am obţinut un preţ 
foarte bun, dar în următoarea perioadă nu cred că 
preţul la rapiţă va mai depăşi 3 lei/kg. Acum avem 
problema costului prea mare la îngrăşămintele 
chimice şi există în rândul fermierilor reticenţa de 
a mai investi. Ce-i drept, acum preţurile au început 
să mai scadă. La nivelul exploataţiei investim 
continuu şi nu ne permitem să ţinem marfa pe stoc. 
Anul acesta avem în plan o investiţie mare, în 
valoare de 1,2 milioane euro pentru achiziţia a două 
combine. Dorim să ne înnoim şi gama de tractoare 
însă acum depinde şi de cum va fi anul agricol.“

Andreas Telehuz, SC 
Telehuz Agriserv, 
localitatea Mărculeşti, 
judeţul Ialomiţa
„În cadrul societăţii lucrăm 
o suprafaţă totală de 630 
de hectare, din care la 
acest moment (19 ian.) 
este ocupată cu grâu 
(140 de hectare) şi rapiţă 
(aproximativ 50 de hectare). 

Culturile arată promiţător, nu a fost nevoie de udări 
de răsărire pentru că am beneficiat de suficiente 
ploi la sfârşitul lunii iulie şi în august – ceea ce se 
întâmplă destul de rar în zona noastră. O mare parte 
din grâul semănat este la irigat, ceea ce ne conferă o 
anumită siguranţă. Culturile au avut o răsărire foarte 
bună mai ales că am semănat direct în mirişte, nu 
am făcut lucrări de pregătire a patului germinativ, 
deoarece încercăm să trecem la tehnologia no-tillage.
Pentru anul în curs mi-am setat ca obiectiv o producţie 
de grâu de aproximativ 8 t/ha, în condiţii de irigat 
şi sperăm la 6 t/ha la neirigat. La cultura de rapiţă 
sperăm să obţinem o recoltă minimă de 3,5 t/ha. Anul 
trecut am valorificat producţia agricolă la recoltare 
deoarece putem stoca o cantitate de doar 700 kg 
– 1.000 tone. Văzând evoluţia pieţei am valorificat 
atunci şi, în plus, făcând investiţiile în irigaţii aveam 
nevoie de lichidităţi. La nivelul fermei putem iriga 
420 de hectare, iar sistemul de irigare este tip pivot.
Pe viitor va trebui să investim în spaţii de stocare 
- acesta fiind următorul pas în dezvoltarea fermei. 
Anul 2022 a fost unul atipic, în care piaţa de profil 
a fost afectată pe fondul războiului din Ucraina. 
Sperăm să se stabilizeze piaţa îngrăşămintelor 
chimice şi lucrurile să vină mai aproape de normal“
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• «Cum se prezintă culturile agricole?» • «Ce strategie de valorificare a producţiei aveţi?»

 Vasile Lungu, 
Domeniile Lungu, 
localitatea Trifeşti, 
judeţul Iaşi
„În cadrul grupului de firme 
Domeniile Lungu, lucrăm 
o suprafaţă de cereale 
şi plante oleaginoase 
de 1.700 de hectare. 
Am început să cultivăm 
şi rapiţă, deocamdată 

mai timid, având 50 de hectare. Culturile sunt 
răsărite, se prezintă bine dar sperăm să nu vină 
un îngheţ puternic şi să afecteze plantele.
În general, capacitatea noastră de depozitare este 
de 7.000 tone. O parte din recoltă o valorificăm 
pentru a face rost de rulajul de numerar de care 
avem nevoie, iar cealaltă parte o depozităm până 
când considerăm că preţul din piaţă este atractiv.
În această campanie avem multe probleme 
pentru că acel culoar verde pentru transportul 
produselor din Ucraina a fost greşit înţeles şi 
toată România a fost invadată cu cereale şi 
produse agricole din ţara vecină. Ar fi trebuit 
ca acel culoar să fie cu descărcare doar în 
portul Constanţa şi cu vămuire doar în portul 
Constanţa - lucru care nu s-a întâmplat şi 
atunci majoritatea celor care cumpărau până 
acum produsele noastre, ale fermierilor din 
România, şi-au făcut stocurile cu produse mai 
ieftine şi probabil cu calitate îndoielnică.
Acum stăm cu marfa pe stoc, la grâu, porumb 
şi floarea-soarelui, şi aşteptăm ca piaţa să se 
redreseze. Costurile de depozitare nu sunt mari 
deoarece investiţia în silozuri (2002 - 2003) este 
realizată din fonduri proprii şi este amortizată.“

Iulian Curea, Agro 
Smart Company SRL, 
localitatea Ţigăneşti, 
judeţul Teleorman
„Lucrăm aproximativ 450 
de hectare de teren agricol 
şi, la acest moment (24 
ian.), avem o suprafaţă 
însămânţată de 280 de 
hectare, din care cultura 
de grâu ocupă 230 de 

hectare iar cea de orz 50 de hectare. Culturile arată 
bine spre foarte bine. Ploile căzute în ultima vreme 
ne-au ajutat mult deoarece era foarte mare nevoie 
de apă, mai ales că venim după un deficit hidric 
important din anul 2022 iar solul încă mai are nevoie 
să acumuleze apă astfel încât să-şi refacă rezerva. 
Nu sunt cultivator de rapiţă. Această cultură este, 
într-adevăr, bănoasă, dar şi riscantă, şi, din experienţa 
anilor anteriori, am decis să nu mai risc. Tot pe 
fondul schimbărilor climatice am început să devansez 
epoca de semănat la grâu, aceasta fiind cuprinsă 
acum între 15 octombrie şi 1 noiembrie sau chiar un 
pic mai târziu, din cauza faptului că avem toamne 
lungi şi călduroase şi nu vreau să expunem inutil 
culturile la anumite riscuri. În cazul semănatului 
timpuriu rişti să ai în toamnă culturi într-o stare de 
vegetaţie avansată şi să fie expuse atacului de boli 
şi dăunători. În privinţa lucrării terenului, consider că 
atât arătura, cât şi scarificatul sunt benefice, dar nu 
cred că trebuie să renunţăm în totalitate la lucrarea 
de arat. Uniunea Europeană ne cere să practicăm 
tehnologii de minimum şi no-tillage pe care le 
îmbracă într-o poveste frumoasă dar beneficiile 
se văd mai târziu pentru că atunci când le adopţi 
producţia scade iar acest lucru poate să descurajeze 
fermierii şi să îi facă să renunţe la subvenţiile 
acordate pentru astfel de lucrări. Va trebui să punem 
în balanţă avantajele şi dezavantajele. Nu dispunem 
de spaţii de depozitare. Producţia agricolă o valorific 
prin contracte forward în proporţie de 60% iar restul 
la recoltare. De exemplu, la grâu închei contracte 
forward în luna martie, pentru 30% din recoltă, şi 
apoi la jumătatea lunii mari, pentru 30%. Această 
strategie o aplic şi pentru floarea-soarelui şi porumb. 
Vând în acest mod de 15 ani şi pot să spun că a dat 
rezultate. În acest an agricol sper să nu mai avem 

secetă ca anul trecut iar preţul la îngrăşămintele 
chimice să revină la un nivel acceptabil. În 
toamnă am achiziţionat jumătate din necesarul 
de uree la un preţ ridicat, de 4.200 lei/t, iar 
diferenţa va trebui să o achiziţionez în primăvară. 
Dacă facem rabat la îngrăşămintele chimice 
producţiile vor scădea. Nu ne putem întoarce la 
agricultura tradiţională, când se fertiliza cu 200 
kg uree/ha şi se obţinea o producţie de 3 t/ha 
la grâu, faţă de 6 - 7 t/ha, cât obţinem acum.“
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Un amendament 
depus de 

europarlamentarul 
Carmen Avram, 

privind creşterea 
subvenţiilor 

fermierilor români, a 
fost adoptat marţi, 
31 ianuarie 2023, 

de membrii Comisiei 
pentru Agricultură. 

O victorie rară, 
având în vedere că 

subiectul alinierii 
subvenţiilor în Europa 

a fost, de cele mai 
multe ori, respins la 
vot, în Parlamentul 

European.

Compania 
Syngenta doreşte 

să informeze 
toţi utilizatorii 

de produse de 
protecţia plantelor 

cu privire la 
modificările 
apărute în 

domeniu de 
utilizare a 
produsului 

VERTIMEC®.

Carmen Avram a obţinut sprijinul COMAGRI 
pentru creşterea subvenţiilor agricole

Modificări apărute în utilizarea produsului VERTIMEC®

Argumentul eurodeputatului 
a fost creşterea preţurilor la 
energie şi fertilizatori, care a 
generat un adaos de până la 
8% la preţurile de producţie. 
Ca urmare, a susţinut Carmen 
Avram în repetatele intervenţii din 
Parlamentul European, fermierii 
români sunt loviţi, de aceste 
crize suprapuse, mai mult decât 
colegii lor din restul Europei, care 
beneficiază de subvenţii peste 
cele ale României. Din acest 
motiv, procesul de convergenţă 
externă - egalarea subvenţiilor 
în UE - trebuie accelerat.
„Ştiu că subiectul convergenţei 
externe e delicat pentru statele 
care se tem de concurenţa 
fermierilor români. Dar, este 
momentul să vorbim despre 
asta, pentru că fermierii noştri 
suferă şi din cauza războiului, 
şi din cauza crizei energetice, şi 
din cauza subvenţiilor mici. Iar 

Pentru conformarea cu noile 
Limite Maxime de Reziduuri 
(LMR) aprobate la nivelul Comisiei 
Europene pentru substanţa activă 
abamectin, compania Syngenta 
Agro S.R.L. a solicitat revizuirea, 
în Certificatul de omologare al 
produsului Vertimec 1,8 % EC, 
a indicaţiilor de utilizare, astfel 
încât să se respecte noile LMR. 
În consecinţă, apare următoarele 
modificări în domeniu de utilizare:
•  Măr, păr, gutui şi salată 

– retragerea utilizării;
•  Castraveţi – reducerea 

dozei de utilizare de la 60-
80 ml/hl la 60 ml/hl;

această nedreptate, după cum 
recunoaşte însuşi Comisarul pentru 
Agricultură, are la bază decizii 
politice, şi nu bazate pe fapte. Am 
reuşit acum, sper să reuşim şi în 
Plen”, a spus Carmen Avram.
Amendamentul, depus la 
rezoluţia PE cu privire la criza 
fertilizatorilor, a fost votat în 
Comisia pentru Agricultură cu 
23 de voturi pentru, 21 împotrivă 
şi 3 abţineri. Textul urmează să 
ajungă în Plenul Parlamentului 
European, pentru a fi votat.
Această rezoluţie este răspunsul 
Parlamentului la propunerea 
Comisiei Europene de a concepe 
o strategie europeană privind 
îngrăşămintele, pentru a se 
asigura autonomia strategică a 
Uniunii, a se stimula producţia 
verde de îngrăşăminte în UE, a se 
garanta stabilitatea economică 
a fermierilor şi securitatea 
alimentară a întregii Europe.

•  Ardei, căpşun, mur şi zmeur – 
reducerea dozei de la 1-1,2 l/ha la 
1 l/ha, cu maxim 1 aplicare pe an, 
cu excepţia ardeiului (pentru ardei 
sunt permise 3 aplicări pe an);

•  Tomate – reducerea numărului 
de aplicări pe an de la 5 la 3. 

Acest anunţ nu este un act de 
informare legislativă şi nici o opinie 
legală cu privire la informaţiile 
pe care le conţine. Acest 
document nu înlocuieşte şi nici 
nu suplineşte obligaţia terţilor de 
a se informa şi de a se conforma 
cu dispoziţiile legale aplicabile 
activităţilor pe care le desfăşoară.
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”Despre oameni şi grădini” 
evenimentul de lansare 
a diviziei Professional 
Solutions în România, 
a companiei Syngenta, 
a găzduit peste 200 
de invitaţi din sectorul 
fitofarmaciilor. Bazele 
proiectului au fost puse 
cu mai mulţi ani în 
urmă, prin crearea unei 
echipe specializate şi 
desfăşurarea mai multor 
proiecte dedicate. 

Syngenta intră pe segmentul de microambalate 
cu divizia Professional Solutions
La nivel mondial Syngenta Pro-
fessional Solutions (SPS) are 
trei mari divizii: Gazon şi spaţii 
verzi, Plante ornamentale şi gră-
dini, Igienă şi sănătate publică. 

Grija pentru natură, pentru spaţiile 
în care muncim, în care locuim 
şi nu în ultimul rând, în care ne 
relaxăm este misiunea asumată 
de cei care sunt parte din acest 
proiect, adică Live, Work, Play.

În România sunt două direcţii prin-
cipale de dezvoltare. Prima vizează 
categoria de Microambalate, iar 
din protofoliul companiei vor fi 
introduse 18 produse pentru anul 
2023, cu cel mai complet portofoliu 
de microambalate (sub 1 litru) pen-

tru culturi horticole şi ornamen-
tale, destinate micilor fermieri. A 
doua direcţie va dezvolta Produse 
pentru sănătate şi igienă publi-
că, compania colaborând în acest 
sens cu fitofarmaciile din România. 

Partenerii distribuitori care amba-
lează sunt: Alcedo, Agrii, Chemark, 
Ecoplant, Glisando, NetAgro.

Din categoria produselor mi-
croambalate destinate legumi-
culturii fac parte: Cydeli Top, 
Ortiva Top, Score 250EC, Amistar, 
Topas, Switch, ThiovetJet (boli 
foliare); Affirm, Karate Zeon, Vo-
liam Targo, MinectoAlpha, Am-
pligo (insecticide lepidoptere); 
Vertimec (acarieni, minatori). 

Pentru pomicultură, produse-
le vor fi: fungicidele Chorus 50, 
Score250EC, Switch, Topas, Thio-
vetJet; dintre insecticide: Karate 
Zeon, Voliam Trago, Vertimec.

În sectorul viticol se vor putea 
găsi Pergado F şi Universalis 
pentru controlul manei, Topas 
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şi ThiovetJet pentru făinare, 
Switch pentru putregaiul cenu-
şiu, iar pentru dăunători Affirm, 
Karate Zeon şi Verimec.

La plantele ornamentale sunt 
cinci produse microambala-
te omologate: Switch, Amistar, 
Vertimec, Topas, ThiovetJet.

În România Syngenta este 
cunoscută în special în domeniul 
agricol, dar în Europa compania 
este cunoscută şi în domeniul igie-
nei publice, cu un portofoliu bogat. 

Produsele destinate sectorului 
profesional de Igienă şi sănă-
tate publică (companii de dera-
tizare) din România vizează trei 
grupe principale de dăunători: 
gândaci, furnici şi rozătoare: 
gama Advion pentru insecte şi 
rodenticidul KleratWaxblocks. 

Din portofoliu de insecticide 
pe bază de indoxacarb, Advion 
Gândaci are formulare sub formă 
de gel atractivă pentru dăunători, 
tehnologie inovativă de bio-activa-
re, control total al tuturor speciilor 
de gândaci. Este recomandat a se 
folosi proactiv şi în cazul infes-
tărilor masive, având şi un profil 
de mediu favorabil. Advion Ant 
(furnici) cu tehnologia inovativă de 
bio-activare are formulare atrac-
tivă şi e rapid consumat de către 

dăunători, asigură controlul prin-
cipalelor specii de furnici, etichetă 
şi pentru utilizare în restaurante, 
cu profil de mediu favorabil. 

Tot pentru furnici se va putea folo-
si Outcast ant- cutie momeală gata 
de utilizat, pre-umplut cu un gel 
momeală, cu mod de acţiune revo-
luţionar. Acest produs va fi putea 
fi vândut atât către segmentul pro-
fesional, cât şi utilizatorilor casnici. 

Rodenticidele gama Talon ce ur-
mează a fi introduse, vor avea mai 
multe tipuri de formulări, sigure şi 
uşor de folosit pentru manipula-
tori, de la formă solidă la granule, 
însoţite de ustensile speciale.

În sectorul zootehnic, pentru com-
baterea dăunătorilor Syngenta va 
introduce curând în România două 
produse: Advion Fly granule şi De-
mand CS (pe bază de lambda-ciha-
lothrin) pentru combaterea muşte-
lor adulte, şi Klerat Waxbloks pen-
tru controlul rozătoarelor în ferme. 

Un alt segment pentru sectorul 
profesional este digitalizarea în 
controlul rozătoarelor. Secure 
Choise este un produs nou lan-
sat în Europa, rolul lui este să 
avertizeze profesioniştii care fac 
deratizări, prin intermediul unei 
aplicaţii pe telefon, despre apa-
riţia animalelor şi care este mo-

mentul optim pentru intervenţie. 
Sistemul automat înregistrează 
continuu activitatea zilnică a 
rozătoarelor, emite notificări tip 
alert care sunt trimise direct, în 
timp real, şi poate fi vizualizată 
prin interfaţă, permiţând optimi-
zarea programelor de control.

Cel mai dinamic segment este 
însă cel care se adresează utili-
zatorilor casnici şi care cuprinde 
patru produse pe care Syngenta 
intenţionează să le introducă pe 
piaţa românească: Outcast gân-
daci şi furnici cutie momeală, 
Outcast lichid pentru un spectru 
mai larg de insecte târâtoare 
(inclusiv ploşniţe, purici), Out-
cast microgranule furnici şi Out-
cast abţipilduri pentru muşte.

•  După cele câteva programe adre-
sate special fitofarmaciilor (foru-
muri, MysteryShopper, Agroprof), 
începând cu 2023, Syngenta va 
avea un reprezentant dedicat 
acestora, vor continua campaniile 
de marketing la nivelul fitofar-
maciilor şi utilizatorilor finali. De 
asemenea va fi creată o pagină 
web pentru Syngenta Professio-
nal Solutions şi standardizarea 
etichetelor si ambalajelor. 

•  Syngenta Professional Solutions 
este o organizaţie comercială cu 
o echipă de peste 320 angajaţi, 
R&D, P&S, Regulatory, fiind parte 
din divizia de Crop Protection, 
un model de business bazat pe 
tehnologie: substanţe active + 
licenţiere, adaptat nevoilor cli-
enţilor profesionişti şi amatori.

•  În 2021 cifra de afaceri Syngenta, 
la nivel mondial a fost 28 mlrd 
dolari, din care Syngenta Protec-
ţia Plantelor a fost 13,5 mlrd., cu 
20% mai mare decât în 2020.
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Neonicotinoidele şi controversele 
generate de decizia CJUE

Alianţa pentru 
Agricultură şi 
Cooperare, care 
reuneşte LAPAR, 
PRO AGRO, UNCSV 
şi Forumul APPR, 
au organizat pe 27 
ianuarie o conferinţă 
care a avut ca temă 
”Neonicotinoidele 
şi controversele 
generate de decizia 
CJUE privind 
posibilitatea Statelor 
Membre de a acorda 
autorizaţii de urgenţă 
conform art. 53 din 
Reg. 1107/2009”.

protecţie cel puţin la fel de eficientă 
faţă de dăunătorii de sol specifici 
zonei bazinului Mării Negre. 

Unul dintre argumente este faptul 
că ”România este primul producă-
tor de floarea-soarelui şi porumb, 
după cum este şi cel de-al treilea 
producător de seminţe (material 
semincer) pentru aceleaşi culturi, 
la nivelul U.E. În condiţiile pierderii 
dreptului fermierilor de a-şi proteja 
eficient ogoarele, aceştia nu vor 
mai putea înfiinţa cele două culturi 
de importanţă majoră, ceea ce ar 
însemna un dezastru economic 
pentru sectorul agricol românesc 
şi, implicit, pentru securitatea ali-
mentară a partenerilor săi de export 
intra şi extra-comunitari. În aceste 
condiţii, este vital să apelăm la 
tratamentul cu neonicotinoide al 

seminţelor acolo unde se depăşeşte 
pragul economic de dăunare (PED), 
întrucât, singură, rotaţia culturilor 
nu poate ţine sub control popula-
ţiile de dăunători, iar substanţele 
de protecţia plantelor au un rol 
recunoscut ştiinţific în gestionarea 
integrată a bolilor şi dăunătorilor. 

Mircea Băluţă, preşedinte AAC, 
îngrijorat de decizia CEJ în legătură 

Scopul principal al întâlnirii a 
fost acela de trage un semnal de 
alarmă privind apărarea dreptului 
României, ca stat membru U.E., 
de a acorda autorizaţii de urgenţă 
pentru utilizarea temporară a sub-
stanţelor de protecţie a plantelor 
din gama insecticidelor neonico-
tinoide, în baza regulamentului 
european de punere în aplicare 
a Regulamentului cadru privind 
punerea pe piaţă a pesticidelor. 

Alianţa cere Guvernului României 
şi MADR să facă toate demersurile 
necesare pentru ca ţara noastră 
să poată apela în continuare la 
tratamentul seminţelor cu neoni-
cotinoide (în baza art. 53 din Reg. 
(CE) 1107/2009), până la momentul 
în care industria va pune pe piaţă 
o altă moleculă care să asigure o 
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cu regulamentul privind aplicarea 
neonicotinoidelor, a ţinut să subli-
nieze că, împreună cu autorităţile 
şi mediul academic, trebuie făcuţi 
în continuare paşi pentru a asigura 
protecţia culturilor, sustenabilitatea 
fermelor, şi rezilienţa pe tot lanţul. 

”Această decizie, dacă o analizăm 
din punct de vedere juridic, obser-
văm că o abordare de formă, pe 
calea justiţiei, a determinat şi va 
duce la nişte efecte care sunt incon-
trolabile. Am observat că nu există 
din partea industriei de protecţie 
substanţe tratament sămânţă care 
să asigure o protecţie similară. Ne 
dorim alternative, dar care să aibă 
un cost economic justificat, să aibă 
eficienţă şi eficacitate. Până acum, 
nu am găsit acest lucru. Demersul 
nostru este un semnal de alarmă!”

Nina Gheorghiţă, fermier şi vice-
preşedinte LAPAR, şi-a exprimat cu 
tărie punctul de vedere spunând că 
”nevoile noastre sunt justificate şi 
acest control chimic este un instru-
ment legitim, care face parte din 
managementul integrat al bolilor 
şi dăunătorilor. Este important ca 
şi societatea civilă să înţeleagă că 
aceste produse au fost interzise pe 
”principiul precauţiei”, că nu există 
nicio dovadă ştiinţifică conform 
căreia, la dozele omologate şi cu 
respectarea tuturor indicaţiilor pro-
ducătorilor, ele ar fi toxice pentru 
mediu şi om. Pentru noi, unde în 
multe zone avem dăunători de sol 

peste PED, nu este, aşa cum CEJ in-
terpretează, adică nu s-a manifestat 
încă pericolul. Nu apelăm la aceste 
derogări ca şi cum ar fi ceva pre-
ventiv. Este obligaţia noastră ca stat 
să justificăm din punct de vedere 
tehnic şi ştiinţific că ne aflăm într-o 
zonă unde specificităţile de cultură 
sunt cu totul diferite de ale ţărilor 
considerate motorul Europei. Aceste 
substanţe sunt singurele la acest 
moment care ne pot menţine în cul-
tură suprafeţele de porumb, floarea 
soarelui şi loturile semincere. Fără 
ele nu ne vom putea menţine pozi-
ţia de mare producător de floarea 
soarelui şi satisfacerea celor 30% 
din nevoia europeană de ulei. Pier-
derea culturilor şi mai ales a loturi-
lor semincere, pune în pericol şi alte 
zone unde acum nu pune proble-
me”, a atras atenţia liderul LAPAR.

În sprijinul acestei idei organizatorii 
au invitat să-şi expună opinia şi 
cercetători care efectuează studii 
de cel puţin 5-6 ani, atât cu sub-
stanţele pentru care s-au obţinut 
derogări, precum şi cu alternativele 
pe care industria încearcă să le 
ofere. Dr. Emil Georgescu INCDA 
Fundulea şi dr. Carmen Mincea 
de la ICDPP au arătat prin rezul-
tatele testelor necesitatea folosirii 
în continuare a neonicotinoidelor. 
Dificultatea combaterii Tanyme-
cus, un dăunător „greu de ucis” 
pentru care încă nu s-au găsit 
soluţii viabile care să înlocuiască 
tratamentul seminţelor cu neonico-

tinoide, face ca aceste insecticide 
să devină vitale pentru fermieri. 

”După 5 ani de cercetare, tratamen-
tul la sămânţă cu neonicotinoide 
s-a dovedit a fi singurul care a avut 
eficienţă şi eficacitate. Sunteţi însă 
mult prea vehemenţi când spuneţi 
că nu există alternative. În România 
este un produs care are omologare 
pentru Tanymechus la porumb şi 
la floare. Este un piretroid de sin-
teză, categorie de substanţe care 
acţionează doar prin contact, şi 
nu trebuie să fii cercetător ca să 
înţelegi că dacă substanţa nu ajun-
ge în plantă, ea nu poate combate 
dăunătorul, deci avem nevoie de 
produse sistemice pentru că unele 
tratamente aplicate în vegetaţie 
au de multe ori toxicitate mult mai 
mare”, a afirmat dr. Carmen Mincea. 

Un alt argument a fost lipsa rezi-
duurilor din probele de sol şi plantă 
analizate: ”s-au luat probe de sol, 
timp de 5 ani: în floare, miere şi 
produse ale stupului nu s-a găsit 
niciun reziduu de neonicotinoid 
peste limita de cuantificare de 
0,01mg s.a/kg produs”. Şi nici în apa 
de gutaţie a porumbului, primăvara 
devreme, aşa cum a afirmat şi prof 
Valeriu Tabără, preşedinte ASAS.

Alina Creţu, forumul APPR a 
amintit că încă din 2013-2014, 
asociaţia a făcut o serie de studii 
şi dosare care să susţină aceste 
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autorizări de urgenţă. ”Niciuna din 
variantele pe care le-am testat nu 
s-a dovedit a fi eficace, niciuna 
în ultimii 5 ani. Combaterea Tany-
mechus la porumb şi floare nu 
are altă soluţie tehnică. Nu putem 
elimina o soluţie existentă, doar 
în speranţa că, la un moment dat, 
va apărea o altă soluţie cel puţin 
la fel de eficace. Trebuie conştien-
tizată opinia publică europeană 
şi colegii fermieri europeni, că nu 
doar sfecla are o problemă. La noi 
este o problemă locală extrem de 
gravă, prea puţin cunoscută la 
Bruxelles, în ciuda eforturilor noas-
tre permanente din ultimii ani de a 
le aduce la cunoştinţa autorităţilor 
europene. Oricare alte metode de 
management integrat am folosi, 
nu au rezultat. Este pentru fermieri 
ultima soluţie”, a subliniat şi ea.

Despre necesitatea ca România să-
şi facă mult mai bine cunoscutele 
problemele la Bruxelles a vorbit şi 
Achim Irimescu, ministru plenipo-
tenţiar în cadrul Reprezentanţei 
României la UE. El a subliniat că 
”este foarte important ca Româ-
nia să vină cu toate elementele 
şi argumentele de care dispune, 
studii foarte serioase care să de-
monstreze situaţia aparte din ţară, 
date care să ajungă la comisarul 
Stela Kyriakides. Este rolul nostru 
să aducem în permanenţă toate 
datele pe care le avem la Comisa 
europeană, să-i invităm să vadă, 
să ştie că produsele alternative în 

România nu sunt nici eficiente, nici 
eficace, plus o evaluare de impact 
a ceea ce ar însemna pentru noi, 
ca ţară, dar ca şi contribuţie la se-
curitatea alimentară a Europei lipsa 
acestor tratamente la sămânţă.

Despre securitate alimentară naţio-
nală şi europeană a vorbit şi Vale-
riu Tabără, care a atras atenţia asu-
pra principiului pe baza căruia jus-
tiţia ia decizii în Europa: faptul că 
CEJ a început să înlocuiască partea 
ştiinţifică, ca argument pentru ceea 
ce înseamnă soluţiile practice, este 
aproape de neiertat şi cu consecinţe 
dintre cele mai grave. Am spus-o şi 
acum câţiva ani când au fost bloca-
te metode de cercetare în biotehno-
logii. Asta trebuie discutat la nivel 
de Copa Cogeca şi alte organisme 
europene. Îmi limitează justiţia, prin 
ceea ce decide acum, fără să ţină 
cont de argumente ştiinţifice, partea 
de producţie? Soluţiile sunt date tot 
de nişte necesităţi deosebite. Există 
soluţii, dar cât costă? Cercetătorul 
trebuie să fie corect, neutru, să nu 
fie supus presiunilor. Să fie liber 
să gândească, să caute soluţii!”

Mincu Marius, în calitate de vi-
cepreşedinte Copa Cogeca, a 
transmis că organizaţia analizează 
situaţia, că se aşteaptă o comuni-
care din partea CEJ şi DG Agri, şi 
în funcţie de aceasta va apărea şi 
o luare de poziţie la nivel Copa Co-
geca pe acest subiect. Decizia face 
subiectul derogărilor asupra unor 
substanţe, de aceea e important 
ca şi colegii de acolo să înţeleagă 
că pe lângă sfeclă, pentru Româ-
nia sunt importante şi alte culturi. 
Impactul se va răsfrânge şi la nivel 
european. Din punct de vedere ju-
ridic se vor intensifica discuţiile cu 
privire la măsurile ce pot fi luate în 
continuare. Nu sunt simple pentru 
că vorbim de o comunicare  pe cale 
de justiţie, care a fost efectuată pe 
un cadru legal, un Regulament . 

”Aşadar, susţinem cu 
fermitate necesitatea utilizării 
neonicotinoidelor în agricultura 
românească. Ca fermieri, ne-am 
exprimat şi continuăm să ne 
manifestăm îngrijorarea în ceea 
ce priveşte asigurarea securităţii 
alimentare a României, dar 
şi a U.E. Fermierii români fac 
parte cu demnitate din marea 
familie a mediului asociativ 
agricol european şi doresc să 
îşi apere rezilienţa afacerilor în 
spaţiul economic european. 

Alianţa, în numele celor patru 
organizaţii, speră că a reuşit 
să sublinieze, prin organizarea 
acestui eveniment, importanţa  
demersului iniţiat. Totodată, în 
deplină transparenţă şi asumare, 
face un apel către consumatori, 
către publicul larg, către autorităţi, 
pentru a se alătura acestei iniţiative, 
de a sprijini activitatea fermierilor 
români şi de a consolida poziţia 
de furnizor de hrană sigură 
şi de calitate a României”.Ro
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Ordonanţa nr 4/1995 este 
în proces de revizuire şi sunt 

mai multe prevederi care 
urmează să se modifice. 

Mihaela Dogaru, director 
de omologare Syngenta 

România, a vorbit despre 
câteva dintre ele în cadrul 

evenimentului ”Despre 
oameni şi grădini”, cu prilejul 

lansării diviziei Syngenta 
Professional Solutions.

Asociaţia Industriei de 
Protecţia Plantelor din 
România doreşte să îşi 

exprime poziţia cu privire la 
hotărârea Curţii Europene 

de Justiţie (CEJ) pronunţată 
în data de 19 ianuarie 

2023 privind dacă Statele 
Membre ar trebui să 

poată acorda autorizaţii 
de urgenţă repetate în 

temeiul articolului 53 din 
Regulamentul 1107/2009.

Noi reguli de ambalare, etichetare şi vânzare 
pentru produsele de protecţia plantelor

Hotărârea Curţii Europene de Justiţie referitoare la acordarea 
autorizaţiilor de urgenţă de către Statele Membre

ambalaj aceeaşi pictogramă cu 
capul de mort (interzise a se 
vinde în fitofarmacii sau oricărei 
persoane neautorizate, restricţii 
care se vor menţine). Produsele 
acestea necesită autorizaţie 
specială de comercializare 
şi utilizare şi nu vor putea fi 
reambalate decât pentru export. 
Noua legislaţie va reglementa şi 
reambalarea, care se va putea face 
doar de către operatori economici 
autorizaţi pentru activitatea de 
reambalare (atenţie! - apare o 
nouă autorizaţie de reambalare), 
în ambalajele aprobate de 
Comisia Naţională de omologare a 
produselor de protecţie a plantelor, 
cu acordul deţinătorului omologării. 
Este interzisă desigilarea ambalajului 
şi comercializarea produselor de 

La solicitarea Pesticide Action 
Network Europe (PAN Europe) 
instanţa belgiană s-a adresat CEJ 
pentru a obţine clarificări cu privire 
la interpretarea Articolului 53.
CEJ a decis că Articolul 53 alineatul 
(1) din Regulamentul 1107/2009 
nu permite Statelor Membre să 
autorizeze introducerea pe piaţă 
a produselor fitosanitare pentru 
tratarea seminţelor sau introducerea 
pe piaţă şi utilizarea seminţelor 
tratate cu anumite produse, în cazul 
în care introducerea pe piaţă şi 
utilizarea seminţelor tratate cu aceste 
produse au fost interzise printr-un 
regulament de punere în aplicare. 
În timp ce CEJ se asigură că dreptul 
european este interpretat şi aplicat 
în fiecare stat membru, deciziile 
nu se aplica retroactiv, ele produc 

protecţie a plantelor în alte ambalaje 
decât cele originale. Nerespectarea 
acestei prevederi constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 10.000 la 15.000 lei.
O noutate şi este obligativitatea 
fitofarmaciilor de a avea un registru 
de evidenţă a produselor de protecţie 
a plantelor, în format electronic, 
pentru o perioadă de cel puţin 5 ani, 
care se verifică de către Autoritate. 
De asemenea, în fitofarmacii se 
pot comercializa produse auxiliare 
utilizate în agricultură, horticultură, 
amenajare spaţii verzi, nutriţia 
plantelor, seminţe, echipamente 
pentru efectuarea tratamentelor 
fitosanitare, capcane cu feromoni şi 
biocide (produse sănătate publică), 
cu respectarea legislaţiei specifice 
privind comercializarea acestora.

efecte in viitor. Experienţa recentă 
ne spune că viitorul este imprevizibil 
şi ca urmare, vom analiza impactul 
acestei decizii dacă şi când ea va 
produce efecte şi in România. Pe 
lângă motivele de ordin juridic, în 
cazul României avem de a face şi cu 
explicaţii foarte practice. O parte din 
produsele destinate tratamentului la 
care s-a dat derogare in decembrie 
2022 pentru campania agricola 
primăvară 2023 sunt deja la 
staţiile de tratament sămânţă şi 
distribuite pe piaţa către utilizatori. 
AIPROM are convingerea ca fermierii 
trebuie să dispună de soluţii eficiente 
pentru a-şi proteja culturile şi să aibă 
acces la autorizaţii temporare atunci 
când nu au altă opţiune, mai ales 
că motivele acestor derogări sunt 
multiple şi independente de fermieri.  

În acest act normativ care se 
află procedură de aprobare 
interministerială şi care cel mai 
probabil va fi urmat de o ordonanţă 
de urgenţă, fostele produse T şi 
T+ (care nu mai sunt pe piaţă din 
2017) vor fi echivalate cu produse 
de toxicitate 1,2 şi 3, având pe 

Contextul acestei hotărâri a fost 
acordarea a şase autorizaţii de 
urgenţă de către Belgia pentru 
utilizarea insecticidelor pe bază de 
tiametoxam şi clothianidin pentru 
tratamentul, introducerea pe piaţă şi 
utilizarea anumitor seminţe în Belgia. 
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Ampligo pentru culturi horticole

Insecticidul Ampligo de 
la Syngenta, cunoscut 
mai ales fermierilor 
din cultura mare, 
este acum omologat 
în România şi pentru 
câteva specii horticole: 
varză, broccoli 
conopidă şi porumb 
dulce. De asemenea 
el se va număra şi 
printre produsele pe 
care compania le va 
introduse în gama 
de microambalate, 
odată cu lansarea în 
această lună a diviziei 
Professional Solutions.

şi de şoc. După aplicare, pene-
trează cuticula insectei acţio-
nând asupra sistemului nervos 
şi dăunătorul încetează să se 
mai hrănească, paralizând.

Se recomandă aplicarea Ampli-
go la apariţia primelor semne 
de atac, însă nu mai târziu de 
momentul când 10% din plante 
sunt atacate. Nu este indicată 
folosirea lui în doze mai mici 
decât cele indicate pe etichetă.

Principalele avantaje ale insecti-
cidului sunt: efect rapid şi de şoc; 
perioadă mai lungă de protecţie 
datorită eliberării treptate a sub-
stanţei active; eficacitate ridicată 
datorită unei distribuiri mai bune a 
produsului pe suprafaţa foliară şi 
a agentului dăunător; protecţie UV, 
reduce riscul degradării substanţei 
active; are rezistenţă la spălare; 
simptome vizibile la doar o oră 
de la aplicare - stopează imediat 
hrănirea, iar larvele mor în 3 zile.

Produsul Ampligo, formulat ca 
suspensie de microcapsule şi con-
centrat în suspensie este destinat 
combaterii lepidopterelor, având 
dublă acţiune – de contact (lamb-
da cihalotrin 50g/l) şi translamina-
ră (clorantraniliprol 100 g/l). Pro-
dusul conţine tehnologia Zeon, cu 
capsule de 3-5 microni diametru.

Mod de acţiune
Poate controla toate stadiile de 
dezvoltare ale lepidopterelor, 
în principal are acţiune 
ovilarvicidă. Clorantraniliprolul 
acţionează ca modulator 
asupra unui transmiţător care 
determină eliberarea calciului 
din muşchi, cauzând dereglarea 
sistemului muscular, paralizia 
şi moartea insectelor. 

Lambdacihalotrin este piretroi-
dul cu acţiune de contact rapidă 

Cultura Agenţi dăunători combătuţi Perioada
de aplicare

Doza
litri/ha

Nr. 
aplicări

Porumb,
porumb dulce

Ostrinia nubilalis, Helicoverpa 
armigera, Diabrotica virgifera BBCH 34-77 0,2 1

Varză (câmp) Plutella xylostella, Pieris
brassicae, Spodoptera spp.

BBCH 12-49 a doua 
frunză adevărată-

formarea căpăţânii)
0,3-0,4 2

Conopidă ,
broccoli (câmp)

Plutella xylostella, Pieris
brassicae, Spodoptera spp.,

Autographa gamma, 
Mamestra brassicae

BBCH 12-49 a 
doua frunză 

adevărată-formarea 
inflorescenţei

0,3- 0,4 2
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utilizată în agricultură, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, după alineatul 
(22) se introduce un nou alineat, 
alin. (23), cu următorul cuprins:
“(23) Pentru anul 2023, rata accizei 
reduse pentru motorina utilizată la 
efectuarea lucrărilor mecanizate în 
agricultură în sectoarele vegetal, 
zootehnic şi îmbunătăţiri funciare, este 
de 103,9059 lei/1.000 litri şi reprezintă 
conversia din euro în lei a ratei minime 
de impozitare de 21 euro/1000 litri 
calculată la rata de schimb a monedei 
euro din data de 3 octombrie 2022.”
2. La articolul 2, după alineatul 
(34) se introduce un nou alineat, 
alin. (35), cu următorul cuprins:
“(35) Pentru anul 2023, diferenţa 
dintre nivelul de 1.632,81 lei/1.000 
litri al accizei prevăzut la nr. crt. 12 
din anexa nr. 1 la titlul VIII «Accize 

şi alte taxe speciale» din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare 
şi rata accizei reduse prevăzute la 
alin. (23) este în cuantum unitar de 
1,529 lei/litru şi se acordă ca ajutor 
de stat sub formă de rambursare.”
3. La articolul 10, după alineatul 
(12), se introduce un nou alineat, 
alin. (13), cu următorul cuprins:
"(13) Pentru anul 2023, valoarea totală 
a schemei de ajutor de stat este de 
500.000,00 mii lei care se acordă de la 
bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."
4. La articolul 10, după alineatul 
(9) se introduce un nou alineat, 
alin. (10), cu următorul cuprins:
"(10) Suma alocată pentru plata 
ajutorului de stat în anul 2023 
este de 500.000,00 mii lei şi se 
asigură de la bugetul de stat, 
în limita prevederilor bugetare 
aprobate Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale pe anul 2023. "

Schema de reducere a accizei pentru motorina 
utilizată în agricultură continuă şi în anul 2023
Prin acest act normativ se vor asigura 
condiţiile pentru acordarea şi în acest 
an a ajutorului de stat fermierilor, 
prin reducerea accizei pentru 
motorina utilizată în agricultură.
„Am alocat pentru anul 2023 suma 
de 500 milioane de lei de la bugetul 
de stat, în aşa fel încât sprijinul de 
care beneficiază agricultorii pentru 
reducerea accizei la motorina utilizată 
în agricultură să fie acordat şi în 
acest an, prin aplicarea unei rate 
reduse de impozitare a motorinei 
utilizate la efectuarea lucrărilor 
mecanizate în sectoarele vegetal, 
zootehnic şi îmbunătăţiri funciare”, 
a declarat ministrul Petre DAEA.

În temeiul art. 108 din Constituţia 
României, republicată, Guvernul 
României adoptă prezenta hotărâre: 
Articol unic - Hotărârea Guvernului 
nr. 1.174/2014 privind instituirea 
unei scheme de ajutor de stat 
pentru reducerea accizei la motorina 

Pe site-ul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale a fost postat 
în consultare publică 
proiectul de Hotărâre 
pentru completarea 
HG nr. 1174/2014, 
privind instituirea unei 
scheme de ajutor de 
stat pentru reducerea 
accizei la motorina 
utilizată în agricultură.
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Săptămâna 
aceasta vorbim 
despre maşina 

de recoltat şi 
tocat furaje 
pentru siloz, 
pe care unii 
au botezat-o 

“silozieră”.

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

Nu pierdeţi pastila din numărul următor!

Maşina respectivă se numeşte 
maşină de recoltat furaje pentru 
siloz, care poate fi purtată, 
tractată sau autopropulsată, 
fiind dotată de obicei cu heder 
pentru ierboase şi cu echipament 
pentru recoltat porumb pentru 
siloz, pe mai multe rânduri 
sau independent de rând, care 
include şi un echipament de 
spart boabe. Se mai numeşte 
şi tocătoare de siloz.

cu Florin Neacşu
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Baza de date cu echipamente, maşini şi utilaje va 
cuprinde doar elemente conforme cerinţelor de mediu
Preocuparea constantă pentru 
protejarea mediului prin măsuri 

concrete care să contribuie 
direct şi decisiv la reducerea 
poluării a determinat Agenţia 
pentru Finanţarea Investiţiilor 

Rurale să demareze 
procesul de verificare şi de 

eliminare a tuturor maşinilor, 
echipamentelor şi utilajelor 
din Baza de date cu preţuri 

de referinţă (BDPR) care sunt 
echipate cu motoare care au 
normă de poluare sub Etapa 
V/ Tier V/ Stage V. Normele 
sunt stabilite în conformitate 
cu Regulamentul (UE) 2016/ 

1628 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 
14 septembrie 2016 privind 

cerinţele referitoare la limitele 
emisiilor de poluanţi gazoşi 
şi de particule poluante şi 
omologarea de tip pentru 

motoarele cu ardere internă 
pentru echipamentele mobile 

fără destinaţie rutieră, de 
modificare a Regulamentelor 

(UE) nr. 1024/2012 şi 
(UE) nr. 167/2013 şi de 

modificare şi abrogare a 
Directivei 97/68/CE.

meniu. Banii europeni aduc nu doar 
calitate, ci şi tehnologii moderne 
care să ţină cont de potenţialul de 
afectare a naturii. Eliminarea echi-
pamentelor, maşinilor sau a utila-
jelor cu norme de poluare depăşite 
este esenţială pentru protejarea me-
diului şi a sănătăţii umane. În plus, 
acestea sunt adesea mai puţin efici-
ente, ceea ce înseamnă un consum 
mare de energie”, a precizat George 
CHIRIŢĂ, director general AFIR.

În urma verificării fiecărui element, 
experţii AFIR le vor şterge direct 
pe cele neconforme din Baza de 
date cu preţuri de referinţă şi vor 
notifica traderii, în acest sens.

Baza de date cu preţuri de referin-
ţă include în acest moment peste 
41.000 de elemente distincte care 
pot fi consultate on-line pe www.
afir.ro, fiind astfel un instrument 
de lucru unic la nivel naţional, prin 
care AFIR facilitează accesul so-
licitanţilor de fonduri europene la 
investiţii, simplificând considerabil 
procedura de achiziţie – benefici-
arii pot achiziţiona produsul dorit 
fără a mai trece prin procedura 
de achiziţii, conform prevederi-
lor procedurale în vigoare.

Pentru a răspunde realităţilor din 
piaţa de profil, AFIR a modificat 
Ghidul BDPR şi în ceea ce priveşte 
actualizarea preţurilor. Astfel, ac-
tualizarea preţurilor se va realiza 
o dată la 6 luni pentru fiecare 
marcă per trader, în limita a 5%, 
cu aprobarea conducerii AFIR şi la 
solicitarea oficială a producătoru-
lui/ importatorului/ dealerului care 
a înscris elementele respective în 
Baza de date. Respectivul trader 
trebuie să însoţească solicitarea şi 
de un tabel cu informaţiile actua-
lizate care au fost anterior verifi-
cate de experţii din cadrul AFIR. 

Procentul maxim acceptat al va-
riaţiei preţului este de 5%, chiar 
dacă perioada trecută de la ultima 
solicitare de actualizare a preţu-
rilor este mai mare de 6 luni. 

Actualizarea preţurilor cu un pro-
cent mai mare de 5% se acceptă 
numai dacă noile preţuri sunt co-
municate oficial de producător (fie 
prin semnarea tabelului cu noile 
preturi, fie sub forma unei informări 
oficiale privind procentul de creşte-
re) sau dacă este necesară corec-
tarea unor erori produse la trans-
miterea informaţiilor către AFIR.

De asemenea, în acord cu noile 
angajamente asumate pentru imple-
mentarea Planului Naţional Strate-
gic, AFIR va accepta includerea în 
BDPR doar a elementelor care au 
norma de poluare de minim Etapa V. 

„Protecţia mediului este o preocu-
pare constantă pe care o avem în 
ceea ce priveşte investiţiile pe care 
le sprijinim financiar şi este strâns 
legată de strategiile pe care Uniu-
nea Europeană le are în acest do-
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Tehnologii revoluţionare 
pentru protecţia culturilor 

Compania BASF a organizat 
în perioada 17 ianuarie – 
17 februarie a.c o nouă 
serie a simpozioanelor de 
iarnă pentru fermieri, în 
mai multe oraşe din ţară, 
pentru a disemina cele mai 
recente tendinţe în materie 
de protecţie fitosanitară 
a culturilor agricole. 
Informaţiile tehnice au fost 
prezentate într-o manieră 
artistică excepţională, cu 
mici scenete, momente 
de dans şi muzică, care 
au încântat auditoriul.

bolilor pe întreaga perioadă de 
vegetaţie: XR Star şi XR Care.
Controlul bolilor este îmbunătăţit 
atunci când sunt alternate 
substanţele active şi modurile 
lor de acţiune. Astfel, agenţii 
patogeni sunt eradicaţi, fără 
a exista riscul de apariţie a 
formelor rezistente de boli.
Tehnologia XR combină substanţe 
active din 4 grupe chimice: - 
Xemium® - face parte din grupa 
chimică SDHI şi are ca mod de 
acţiune inhibarea enzimei succinat 
dehidrogenază, din ciclul II al 
lui Krebs; - Revysol® - substanţă 
activă din grupa triazolilor, al 
cărei mod de acţiune constă în 
întreruperea funcţiei membranei 

celulare; - Piraclostrobin – 
face parte din grupa chimică 
a strobilurinelor, iar ca mod 
de acţiune inhibă respiraţia 
mitocondrială, afectând ciclul III al 
lui Krebs, oprind astfel, producerea 

Pe 24 ianuarie a.c am fost prezenţi 
la evenimentul desfăşurat la 
Alexandria, judeţul Teleorman, 
unde specialiştii BASF au vorbit 
despre noul portofoliu de produse.
Pentru început a luat cuvântul 
Mario Tomsic, country 
manager BASF Agricultural 
Solutions România, care i-a 
îndemnat pe fermieri să se lase 
pe mâna specialiştilor BASF, 
stilişti ai culturilor agricole.

Tehnologia XR împotriva 
agenţilor patogeni
Silviu Roşca, Crop Manager 
pentru cereale, a prezentat două 
soluţii inovatoare pentru protecţia 
culturilor de cereale împotriva 
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de energie; - Metrafenona – 
face parte din grupa chimică a 
benzofenonelor, iar ca mod de 
acţiune interferează în procesul de 
diferenţiere celulară a diferitelor 
etape din ciclul agentului patogen.

Avantajele soluţiilor 
XR STAR şi XR CARE
XR Star combină 2 fungicide de 
top pentru protecţia completă a 
culturilor de grâu şi orz împotriva 
bolilor: pachetul fungicid 
Revystar® Flex, recomandat ca 
aplicare în primul tratament, şi 
fungicidul Priaxor®, recomandat 
ca aplicare în al doilea tratament. 
Printre bolile combătute amintim: 
făinarea, rugina galbenă, rugina 
brună, septorioza, arsura frunzelor, 
pătarea reticulară, fuzarioza, etc.
Beneficiile XR Star sunt: 
eficacitate la temperaturi 
începând cu 5 grade Celsius, 
rezistenţă la ploaie, acţiune 
rapidă şi de lungă durată, 
combatere eficientă a septoriozei 
şi efecte fiziologice AgCelence.
Varianta XR Care, a tehnologiei 
XR, combină 2 fungicide noi 
şi eficiente care protejează 
cerealele de agenţii patogeni 
ce apar pe parcursul perioadei 
de vegetaţie: pachetul fungicid 
Flexity® Trio, recomandat ca 
aplicare în primul tratament, şi 
fungicidul Revycare®, recomandat 

ca aplicare în al doilea tratament. 
Soluţia fungicidă combate cele 
mai frecvente şi păgubitoare 
boli ce apar la cereale: 
făinarea, septorioza, rugina 
brună şi galbenă, ramularia, 
fuzarioza, pătarea reticulară, 
arsura frunzelor de orz, etc.
Printre avantajele XR Care 
enumerăm: efecte fiziologice 
AgCelence, 3 substanţe chimice 
într-un singur produs, respectiv 
Flexity® Trio, efect curativ 
de excepţie, eficacitate la 
temperaturi de peste 25 grade 
Celsius, aplicare într-un volum 
redus de apă, de 100 l/ha.
Evenimentul organizat de BASF a 
cuprins şi o serie de testimoniale 
ale fermierilor care au folosit 
tehnologia XR la cultura de 
cereale păioase şi care au 
fost mulţumiţi de eficacitatea 
acesteia în combaterea agenţilor 
patogeni specifici acestor culturi.

Noutăţi
O noutate prezentată agricultorilor 
prezenţi la manifestare a fost 
erbicidul Pontos®, cu aplicare 
în toamnă, pentru combaterea 
buruienilor monocotiledonate 
şi dicotiledonate din 
culturile de grâu şi orz. 
Combinaţia unică de substanţe 
active asigură o combatere 
eficientă împotriva unui spectru 
larg de buruieni monocotiledonate 
şi dicotiledonate, fiind singurul 
erbicid de pe piaţa din România 
care conţine substanţa activă 
picolinafen. Cu o rezidualitate 
foarte bună, Pontos® păstrează 
cultura curată de buruieni o 
perioadă lungă de timp, oferind 
posibilitatea plantelor de cultură 
să se dezvolte şi să îşi atingă 
potenţialul maxim de producţie.
Potrivit datelor prezentate, 
practica erbicidării din toamnă 

a culturilor de cereale începe 
să fie din ce în ce mai utilizată 
de fermierii români.
„În anul 2018 doar 3% din 
suprafaţa cultivată cu cereale 
era erbicidată din toamnă. 
Acum, aceasta a crescut la 
23%”, a afirmat Roşca. 
Erbicidul Pontos® are o 
perioadă flexibilă de aplicare, 
putând fi utilizat atât în 
preemergenţă (BBCH 00 – 09), 
în doza de 0,5 – 1 l/ha, cât şi în 
postemergenţă timpurie (BBCH 
10 – 29), în doza de 0,5 l/ha.
O altă informaţie furnizată în 
cadrul simpozionului BASF 
a fost introducerea în oferta 
comercială din 2024 a unui 
produs nou, respectiv Architect 
– un regulator de creştere cu 
acţiune fungicidă, utilizat în 
cultura de floarea soarelui.

Un produs digital 
de un real folos
Compania germană are în 
portofoliul său de produse şi 
soluţii digitale pentru fermieri, 
respectiv platforma software 
AGRIVI. Cu ajutorul acesteia, 
fermierii au şansa de a gestiona 
într-un mod simplu şi rapid toate 
activităţile care au loc pe câmp 
sau în cadrul fermei, în timp ce 
au acces şi la cele mai bune 
practici agricole de actualitate. 
Totodată, agricultorii pot planifica 
întreg sezonul agricol, pot analiza 
recoltele şi pot integra diverse 
tehnologii digitale, în funcţie de 
nevoi: staţii meteo, imagistică prin 
satelit sau aplicaţii de gestiune 
a parcului auto sau de utilaje. 
Platforma AGRIVI le permite 
fermierilor să atingă cel mai 
eficient nivel de management 
a fermei, având o privire de 
ansamblu asupra tuturor intrărilor 
şi proceselor care au loc. A
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Monitorizarea culturilor 
Condiţiile climatice din 

această perioadă, respectiv 
toamna lungă şi secetoasă 
şi iarna blândă, cu ferestre 

în care temperaturile au fost 
ridicate, au favorizat prezenţa 

dăunătorilor în culturile de 
cereale păioase şi rapiţă.

„La acest moment (26 ianuarie a.c), 
starea culturilor de toamnă este 
bună în zona de sud şi sud-est a 
ţării. Cerealele păioase sunt răsărite 
în totalitate şi au ajuns la stadiul de 
1 - 2 fraţi. În perioada de toamnă, 
la culturile de cereale păioase au 
fost probleme cu atacul muştelor. În 
momentul de faţă, când avem de-a 
face cu episoade cu temperaturi 
ridicate alternând cu cele scăzute, 
este necesară monitorizarea 
culturilor, eventual instalarea 
capcanelor galbene pentru controlul 
dăunătorilor”, a afirmat Marian 
Butoianu, director tehnic Alcedo.
Larvele muştelor cerealelor sunt 
cele care provoacă pagube la 
culturile de grâu şi orz, iar atacul 
este favorizat de toamnele lungi 
şi secetoase, dar şi de semănatul 
timpuriu al culturilor. Plantele 
atacate au frunzele galbele, în 
special cele centrale, care se pot 
smulge cu uşurinţă, mugurele de 
creştere este ros, la fel şi ţesutul 
de la bază. În urma atacului, 
tinerele plăntuţe au o dezvoltare 
precară sau pot să piară.
„Cultura de rapiţă se prezintă bine 
la ora actuală, însă aş putea spune 
că dăunătorii care au complicat 
viaţa fermierilor în toamnă nu şi-
au început activitatea, ei intrând în 
repaus, dar reapărând în anumite 
ferestre calde. Aş aminti aici molia 
verzei (Plutella xylostella) şi afidele. 

Să nu uităm că în perioada 10 - 20 
ianuarie au fost temperaturi care 
au atins 17 - 20 grade Celsius 
pe alocuri şi şi-a făcut apariţia 
gărgăriţa tulpinilor de rapiţă 
(Ceutorhynchus napi), iar unii 
fermieri au făcut intervenţii în câmp 
cu insecticide piretroide de sinteză.”
Specie oligofagă, gărgăriţa 
tulpinilor de rapiţă preferă culturile 
din familia cruciferelor, la care 
produce pagube considerabile. 
Adulţii hibernanţi, ce au o 
culoare neagră-plumburie şi cu 
elitre cu striuri longitudinale, rod 
perforaţii marginale în limbul 
foliar şi vârful tulpinilor.
Larvele, de culoare gălbuie şi cu 
protuberanţe inserate cu perişori, 
rod galerii descendente ori 
ascendente în măduva tulpinilor. 
„Recomandarea mea pentru 
agricultori este să îşi monitorizeze 
culturile prin instalarea de 
capcane lipicioase căci ele 
le vor da o imagine asupra 
prezenţei dăunătorilor şi 
posibilitatea alegerii momentului 
de intervenţie cu produse 
fitosanitare”, a spus Butoianu.

Nutriţie optimă
„Unii fermieri au fost reticenţi în 
a face investiţii în îngrăşăminte 

chimice pentru că nu aveau 
garanţia răsăririi culturilor 
din cauza toamnei extrem de 
secetoase, iar preţul fertilizanţilor 
era atunci foarte ridicat - acum 
a mai scăzut la îngrăşămintele 
complexe şi la cele pe bază de azot.
Acolo unde în toamnă nu s-au 
aplicat îngrăşăminte complexe 
efectele sunt vizibile. Recomandăm 
ca agricultorii să fie atenţi 
la investiţii şi să folosească 
îngrăşăminte microgranulate 
deoarece au un grad ridicat 
de solubilitate şi sunt uşor 
accesibile pentru plantele de 
cultură. Aceste produse au o 
concentraţie mare de fosfor în zona 
limitrofă sistemului radicular.”
Referitor la demararea campaniei 
însămânţărilor culturilor de 
primăvară, reprezentantul Alcedo 
a spus că aceasta depinde de 
evoluţia temperaturilor, putându-
se declanşa mai devreme sau mai 
târziu. „În orice caz, fermierii vor 
trebui să profite de umiditatea 
din sol astfel încât culturile din 
prima urgenţă, precum floarea 
soarelui, lucerna, mazărea, 
leguminoasele să aibă o răsărire 
bună şi uniformă”, a mai spus 
reprezentantul companiei Alcedo.
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Produse şi soluţii 
iscusite pentru fermieri

Pe 26 ianuarie a.c, 
ALCEDO, furnizor naţional 

de inputuri agricole, a 
dat startul evenimentelor 

pentru campania de 
primăvară 2023, iar prima 

întâlnire cu fermierii a 
avut loc la Bucureşti. 

Agricultorii din judeţele 
Ilfov şi Prahova au dat curs 

invitaţiei pentru a afla despre 
noile produse din portofoliu, 

pachetele tehnologice 
destinate protecţiei 

plantelor şi programul 
My Alcedo Carbon, care 

promovează practicile 
agricole conservative.

Vicenţiu Cremeneanu, fermier 
şi consultant Alcedo, a trecut în 
revistă soluţiile propuse de companie 
pentru controlul bolilor, dăunătorilor 
şi buruienilor, pentru nutriţia optimă 
a plantelor de cultură, dar şi pentru 
creşterea eficacităţii produselor 
fitosanitare. Prezentarea sa a cuprins 
şi recomandări cu privire la modul 
de utilizare a produselor de protecţia 
plantelor astfel încât să se obţină cele 
mai bune rezultate atât din punct de 
vedere agronomic, cât şi economic. 
Referitor la pachetele tehnologice, a 
spus că acestea sunt construite pentru 
a face faţă exigenţelor din orice fermă, 
la costuri avantajoase, fiind adaptate 
la starea fitosanitară a culturilor şi 
pun în valoare potenţialul economic al 
zonei. Pentru tratamentul seminţelor 
de porumb şi floarea-soarelui împotriva 
răţişoarei şi a viermilor sârmă s-a 
recomandat folosirea insecticidului 

Nuprid AL 600 FS, care are derogare 
de utilizare până la 22 mai 2023. 

Noi provocări
Gabriela Rizescu, preşedinte 
ALCEDO, consideră că anul agricol 
2022 – 2023 aduce probleme 
specifice pentru fermieri. „În 
agricultură niciun an nu seamănă 
cu celălalt şi de aceea trebuie, în 
permanenţă, să ne adaptăm.”
Domnia sa a amintit provocările de 
natură climatică dar şi legislativă, 
aduse atât de Planul Naţional Strategic 
- prin măsurile pe care fermierii 
trebuie să le respecte pentru a accesa 
subvenţiile, cât şi de decizia Curţii 
de Justiţie a Uniunii Europene de a 
clasifica ca fiind nelegale derogările 
privind utilizarea neonicotinoidelor la 
tratamentul seminţelor de cereale.
„Ştim cu toţii de decizia Curţii 
Europene de Justiţie şi consider 
că fermierii trebuie să aibă o 
voce comună puternică deoarece 
ei sunt în concurenţă cu cei de 
pe alte continente - America de 
Sud sau America de Nord, care 
au acces nu doar la substanţele 

neonicotinoide ci la o paletă mult 
mai largă de substanţe active şi 
astfel au un avantaj competitiv.”
Noua politică agricolă comună 
încurajează şi sprijină practicile 
benefice pentru mediu. Fermierii 
vor trebui să atenueze schimbările 
climatice prin reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră şi prin 
îmbunătăţirea sechestrării carbonului.

Programul My Alcedo Carbon 
presupune acordarea de consultanţă 
în vederea tranziţiei către o agricultură 
conservativă şi stabilirea unui bilanţ 
de carbon negativ la nivel de fermă. 
Preşedintele companiei i-a îndemnat 
pe fermierii care sunt la început 
de drum să facă paşi mici şi să 
aibă încredere că acest sistem de 
producţie le va aduce satisfacţii. 
„Agricultura conservativă înseamnă să 
încerci să limitezi amprenta  
de carbon, să ştii cum să lucrezi 
solul pentru a-i reda fertilitatea 
naturală şi a păstra biodiversitatea 
iar lucrurile acestea poate că unii 
fermieri le făceau dar nu ştiau cum se 
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cheamă, iar alţii încep uşor să 
o practice, însă îi vor vedea 
beneficiile de la un an la altul.
În portofoliul nostru de clienţi 
avem fermieri care pot accesa 
fără probleme subvenţiile acordate 
pentru eco-scheme, dar aceştia au 
început tranziţia către o agricultură 
conservativă cu mai mulţi ani în urmă. 
Consider că 95% din fermele din 
România pot merge, cu paşi mici, în 
direcţia unei agriculturi conservative.
Probabil că în 2027 - 2028 vom avea 
o piaţă a carbonului reglementată 
- astăzi ea este voluntară şi cei 
care vor să vândă credite de carbon 
trebuie să treacă printr-un audit. 
ALCEDO face un astfel de audit şi, 
mai mult decât atât, propune un 
program de tranziţie personalizat”, 
a afirmat Gabriela Rizescu.
Privitor la portofoliul companiei 
din acest an, Gabriela Rizescu 
a afirmat că este unul complex, 
bogat şi adaptat oricăror cerinţe 
şi nevoi din fermele autohtone.  
Portofoliu extins
Din categoria erbicidelor, ALCEDO 
a lansat un produs nou, Tonale, 
conţinând 3 substanţe active şi având 
moduri diferite de acţiune, pentru 
cultura de porumb. Produsul se poate 
aplica atât în preemergenţă (BBCH 
00-09), cât şi în postemergenţă, 
de la răsărire şi până când 
porumbul are 4 frunze (BBCH 10-
14), pentru combaterea buruienilor 
monocotiledonate şi dicotiledonate 
anuale. Pentru un spectru complet de 
combatere a buruienilor la porumb, 
specialiştii companiei recomandă 
aplicarea erbicidului Tonale împreună 
cu erbicidele Astral 40 OD şi 
Ceredin Forte 464 SL sau Vector.
Un fungicid nou pentru culturile de 
cereale (grâu, orz) este Acrisio, pe bază 
de metrafenonă, care are rolul de a 
combate făinarea şi pătarea reticulară. 
Doza de aplicare este de 0,2 – 0,5 l/
ha, de la apariţia celui de-al 5-lea 

frate şi până la începutul înfloritului.
Tot pentru combaterea agenţilor 
patogeni, nou intrat în portofoliu, 
este Salvator Max – un fungicid 
ready-mix cu două substanţe active 
din clase chimice diferite. Acesta se 
recomandă pentru controlul diferitelor 
boli (făinare, rugini etc) din culturile 
de grâu, triticale, orz, rapiţă şi viţă-
de-vie. Produsul asigură culturilor 
tratate un efect de stay-green pentru 
o perioadă mai lungă şi o rezistenţă 
mai bună la factorii de stres. 
Verben este un fungicid inovator 
care conţine două substanţe active, 
cu acţiune sinergică, şi combate un 
spectru larg de boli foliare, cum ar fi 
făinarea, pătarea frunzelor, septorioza, 
rugina brună, rugina galbenă, pătarea 
cafenie, pătarea în ochi, arsura 
frunzelor şi ramularia. Produsul 
are acţiune curativă şi preventivă, 
putându-se aplica în primul tratament 
T1 la culturile de cereale păioase.
În materie de insecticide, a fost lansat 

Sobek Up, un produs microgranulat cu 
adaos de fertilizant, cu acţiune rapidă 
şi de lungă durată asupra viermilor 
sârmă şi a altor dăunători din sol. 
Substanţa activă teflutrin acţionează ca 
un halou de protecţie în jurul seminţei 
sau rădăcinilor tinerelor plăntuţe, având 
şi un efect repelent. Este selectiv faţă 
de toate culturile şi nu provoacă nicio 
reducere a energiei germinative.
Pentru a mări efectul tratamentelor 
fitosanitare s-a recomandat aplicarea 
noului adjuvant Hurricane, pe bază 
de răşină naturală de pin, esteri de 
acid sulfuric, alcool de acizi graşi 
sulfonaţi şi acetat de dietilenglicol. 
Alte noutăţi prezentate fac parte 
din categoria îngrăşămintelor 
chimice, respectiv produsele 
Unibore, YaraVita Bortrac, YaraVita 
Brassitrel Pro şi YaraVita Last N.

La finalul evenimentului a fost 
invitată Alina Creţu, director 
executiv al Forumului Agricultorilor 
şi Procesatorilor Profesionişti din 
România, care le-a vorbit fermierilor 
despre cerinţele prevăzute în Planul 
Naţional Strategic, în vederea 
accesării sprijinului financiar.
Subvenţia pentru efectuarea practicilor 
benefice pentru mediu este de 56,28 
euro/ha. Pentru a beneficia de acest 
ajutor, agricultorii trebuie să respecte 
anumite măsuri obligatorii: între 15 iunie 
- 15 octombrie terenul arabil trebuie să 
fie acoperit cu culturi agricole sau să se 
asigure o acoperire minimă a solului cu 
mirişte rămasă după recoltare, culturi 
secundare, culturi de acoperire verzi sau 
culturi de toamnă noi înfiinţate, după 
recoltarea culturii principale, pe cel puţin 
85% din suprafaţa arabilă a exploataţiei.
La cerinţele generale obligatorii, 
se cumulează una din cerinţele 
specifice, la alegere: să practice 
diversificarea culturilor pe terenul 
arabil; să practice o tehnologie de tip 
conservativ pentru sol; să planteze 
anual cel puţin 2 arbori pe hectar. A
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Cultura de trifoi roşu în cadrul asolamentului
Introducerea trifoiului 

roşu în asolamentele din 
zona solurilor acide şi 

cu deficienţe fizice este 
o necesitate stringentă, 

contribuind la îmbunătăţirea 
fertilităţii şi la obţinerea 
unor condiţii favorabile 

de nutriţie pentru toate 
culturile din asolament. În 

aceste zone trifoiul roşu 
este leguminoasa perenă 

care produce cele mai 
mari cantităţi de proteine, 

la unitatea de suprafaţă, 
strict necesară în furajarea 
raţională a rumegătoarelor.

cultura protectoare, în fiecare 
zonă ecologică. În situaţia în care 
semănatul trifoiului roşu se face 
fără planta protectoare, culturile 
premergătoare cele mai avantajoase 
sunt acelea care înlesnesc o lucrare 
timpurie şi de calitate a solului şi 
care combat eficient buruienile. 
Dintre acestea sunt de preferat 
prăşitoarele fertilizate organic, 
care eliberează terenul până la 
mijlocul toamnei. La fel de bune 
premergătoare sunt şi cerealele 
de toamnă şi de primăvară. Când 
semănatul trifoiului roşu se face 
la sfârşitul verii, cele mai bune 
premergătoare sunt culturile 
furajere anuale ce eliberează 
terenul în a doua jumătate a 
verii cât şi cerealele de toamnă. 
Cercetările efectuate până în 
prezent au evidenţiat posibilitatea 
cultivării trifoiului roşu şi după 
lucerna. Practicarea acestei 
alternante este indicată numai 
atunci când suprafaţa ocupată cu 
culturi perene este deficitară şi când 
acestea nu pot fi amplasate după 
culturi anuale. În acest sens trifoiul 
roşu se va însămânţa de preferinţă 
în amestec cu graminee perene.

Culturi postmergătoare 
trifoiului roşu
Trifoiul roşu influenţează favorabil 
fertilitatea solului prin materia 
organică rămasă după desţelenire, 
cât şi prin atragerea în circuitul 
biologic a unor cantităţi importante 
de calciu şi fosfor, elemente ce au 
importanţă majoră în formarea 
glomerulelor stabile şi în crearea 
unui regim favorabil în hrană şi apă. 
După unii cercetători, în 
Transilvania, în regim neirigat, 
trifoiul roşu dezvoltă un sistem 
radicular viguros, în stratul de 

0–30 cm, găsindu-se 2700 kg/
ha., rădăcini uscate în anul I de 
vegetaţie şi 3940–4680 kg/ha în 
anul II. De asemenea, 68–73 % din 
rădăcini se dezvoltă în stratul de 
sol 0–10 cm, 18,7–24,9 % în stratul 
de 10–20 cm şi 7–8 % în stratul 
de 20–30 cm. S-a constatat că în 
sola cultivată cu trifoi semănat 
în amestec cu graminee perene 
avem o creştere, comparativ cu 
sola cultivată cu plante anuale, a 
conţinutului de humus cu 7,3–7,8 
%, a azotului total cu 8,3–9,3 
% şi a nitraţilor cu 13,7–17,2%. 
Sub influenţa trifoiului roşu se 
îmbunătăţeşte substanţial şi viaţa 
microbiană din sol. S-a găsit o 
relaţie directă între activitatea 
fiziologică a plantelor de trifoi roşu 
şi dezvoltarea microorganismelor. 
Cu cât trifoiul roşu întâlneşte 
condiţii favorabile de dezvoltare, 
cu atât sistemul radicular excretă 
o cantitate mare de substanţe 
organice solubile, care favorizează 
dezvoltarea microorganismelor. Ca 
urmare acestui proces numărul 
de bacterii fluorescente este mai 
mare de 6 ori pe parcursul înfloririi 
plantelor decât la începutul creşterii 
lăstarilor. După întoarcerea culturii 
de trifoi roşu, bacteriile libere 
fixatoare de azot atmosferic îşi 
intensifică activitatea de 3 ori. 

Culturi premergătoare 
pentru trifoiul roşu
Trifoiul roşu este o leguminoasă 
perenă care suportă bine umbrirea 
în fazele timpurii de vegetaţie. De 
aceea semănatul acestei specii 
în cultură ascunsă a devenit o 
modalitate tehnologică tradiţională, 
care se practică cu precădere 
în zonele colinare umede. În 
zonele colinare cu veri secetoase 
această modalitate tehnologică 
este mai puţin eficientă, datorită 
faptului că planta protectoare 
consumă o cantitate mai mare 
de apă, în detrimentul trifoiului 
roşu, care în aceste condiţii este 
stânjenit (I. Moga şi colab.)
Plantele protectoare cele mai 
folosite sunt orzul şi orzoaica de 
toamnă şi de primăvară, cât şi 
ovăzul, recoltat în faza de lapte 
pentru însilozare sau pentru fân. 
Trifoiul roşu se comportă mai 
puţin bine în cultura ascunsă de 
grâu sau de orz de toamnă.
În toate situaţiile în care trifoiul 
roşu se cultivă în culturi ascunse, 
rotaţia va fi cea indicată pentru 
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Cele mai bune postmergătoare 
după trifoiul roşu sunt culturile 
exigente faţă de azot şi care 
au o perioadă de vegetaţie mai 
scurtă. Dintre acestea, menţionăm 
porumbul pentru siloz, hibrizii 
semitimpurii de porumb pentru 
boabe, cartofii timpurii, precum şi 
plantele furajere anuale rezistente 
la secetă, cum sunt: iarba de Sudan, 
hibrizii sorg, meiul furajer etc.
În condiţiile climatice favorabile, în 
regim irigat, după trifoiul roşu pot 
urma hibrizi tardivi şi semitardivi 
de porumb pentru boabe şi pentru 
siloz, soiuri tardive de cartofi etc.
În regim neirigat, începând din anul 
II după desţelenire, pot urma în 
rotaţie şi culturi mai exigente faţă 
de apă, cum sunt: sfecla de zahăr 
şi furajeră, cartofii tardivi etc.
După întoarcerea trifoiului roşu 
regimul hidric al solului este 
deficitar pe un strat relativ adânc, 
fapt ce plafonează reuşita culturii 
de toamnă. Când însă condiţiile de 
umiditate din sol sunt favorabile, 
însămânţarea cerealelor de 
toamnă, dar mai ales a raigrasului 
aristat sau hibrid, este indicată.

Producerea azotului pe 
cale simbiotică şi efectul 
inoculării seminţei cu 
tulpini ameliorate de 
Rhizobium Trifolii, asupra 
producţiei trifoiului roşu

Trifoiul roşu trăieşte în simbioză 
cu Rhizobium trifolii. Această 
specie este mai puţin exigentă 
faţă de condiţiile de mediu decât 
Rhizobium meliloti, asimilând 
cantităţi importante de azot 
atmosferic şi la niveluri ale pH 
mai mici de 6, cu condiţia ca solul 
să fie relativ bine aprovizionat 
cu elemente nutritive (fosfor, 
potasiu, calciu), microelemente 
(bor, molibden, mangan, cobalt 
etc.) şi cu apă. Rhizobium trifolii 
încetează de a mai asimila azot 
atmosferic când temperatura 
mediului ambient este mai mică de 
10–12 grade Celsius. Este cunoscut 
faptul că trifoiul roşu valorifică 
eficient şi la temperaturi ceva mai 
coborâte (6–10 grade Celsius), 
dar în aceste condiţii plantele 
folosesc cu precădere azotul din 
rezervele solubile ale solului.
Rhizobium trifolii poate trăi în 
sol, în lipsa plantelor de trifoi 
roşu, până la 10 ani, păstrându-
şi intactă capacitatea de infecţie. 
Când pH este mai mic de 5,5 
bacteriile devin inactive. La 
pierderea virulenţei bacteriilor, 
în afară de pH, pot contribui 
şi alte cauze ca, îmbătrânirea 
acestora cât şi factorii de mediu în 
ansamblul lor. Virulenţa bacteriilor 
se reduce cu atât mai mult cu 
cât aciditatea solului este mai 
mare. Pentru stimularea asimilării 
azotului pe cale simbiotică, în 
zona tradiţională de cultură a 
trifoiului roşu, prima măsură 
necesară este corectarea acidităţii 
şi efectuarea unor lucrări ale 
solului care să conducă la sporirea 
permeabilităţii acestuia. Sămânţa 
de trifoi roşu este încărcată cu 
bacteria de Rhizobium trifolii, 
dar când solul este acid şi lipsit 
de bacterii, nu se poate asigura 
o activitate simbiotică normală. 
În aceste condiţii bacterizarea 

seminţelor de trifoi roşu cu tulpini 
ameliorate de Rhizobium trifolii, 
este o măsură necesară. Prin 
această măsură producţia creşte în 
mod semnificativ pe tot parcursul 
perioadei de cultură a trifoiului 
roşu. Pentru a se cunoaşte mai bine 
fenomenul de producere a azotului 
pe cale simbiotică, au fost iniţiate 
cercetări în casa de vegetaţie, 
folosind metoda de experimentare 
descrisă la cultura lucernei. S-a 
constatat că atunci când plantele 
sunt cultivate în vase de vegetaţie 
pe un strat de nisip steril, trifoiul 
roşu îşi asigură pe cale simbiotică 
numai 55 % din azotul necesar 
pentru obţinerea unor producţii 
maxime. Această situaţie se poate 
explica prin temperaturile foarte 
ridicate înregistrate, mai ales la 
coasele II şi III, când în aer (la 
umbră) şi la nivelul sistemului 
radicular s-au înregistrat peste 
26 grade Celsius. Din aceste date 
rezultă concluzia că trifoiul roşu 
dă producţii mari şi în condiţii de 
temperatură ridicată, cu condiţia 
ca solul să fie bine aprovizionat 
cu apă. În condiţii de câmp, când 
temperatura la nivelul sistemului 
radicular este moderată, procesul 
de asimilare a azotului atmosferic 
se desfăşoară normal şi cantitatea 
de azot simbiotic poate să asigure 
în măsură mai mare exigenţele 
plantelor pentru acest element.
Cercetările întreprinse în Câmpia 
Dunării în regim irigat, au 
relevant faptul că trifoiul roşu 
cultivat în amestec cu graminee 
perene, în raporturi echilibrate, a 
produs în varianta nefertilizată în 
îngrăşăminte azotate, o valoare 
echivalentă cu cea obţinută de 
lucernă. În consecinţă, calcularea 
azotului simbiotic total şi remanent 
se poate face şi pentru trifoiul 
roşu, după formulele indicate 
în cazul culturii de lucernă. Vi
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Cum a arătat depozitarea 
de cereale în 2022 

A-III-a ediţie a conferinţelor 
Grain Bags, cunoscute 
sub denumirea „Cum arată 
depozitarea de cereale 
în România”, a avut loc 
pe 12 ianuarie 2023, la 
Hotelul Crowne Plaza, din 
Bucureşti. Aceasta s-a 
bucurat de participarea a 
peste 60 de invitaţi – lideri 
din asociaţiile de profil, 
manageri din agribusiness, 
mari fermieri, dar şi 
jurnalişti din presa agricolă 
şi financiară. În cadrul 
evenimentului, a avut 
loc şi lansarea oficială a 
companiei ProCompost 
România. 

Teleorman în 2022.
Cuvântul de bun venit i-a revenit 
directorului general, Narcis 
Ranghiuc, pentru ca apoi invitaţii 
să discute despre avantajele, dar şi 
dezavantajele sistemului silobag.  
Alexandru Haită a vorbit despre 
experienţa folosirii sistemului 
silobag, menţionând că tot mai 
mulţi fermieri care sunt afiliaţi la 
Cooperativa Tinoasa au început să 
depoziteze în silobag. Chiar şi cei 
care deţin silozuri, pentru că este 
o variantă rapidă şi economică. 
„Iniţial am avut o oarecare reţinere 
în a depozita în silobag. Totuşi, 
am stocat pentru 4-5 luni, 100 de 
tone de mazăre. Acum, recomand 
silobag-urile de la Grain Bags. 

Sunt o variantă uşoară, fiabilă 
care merită încrederea fermierilor. 
Recoltele se păstrează foarte bine, 
indiferent din ce cultură provin. 
Sigur, există şi unele dezavantaje 
legate de exigenţa exploatării, ca 
exemplu: suprafaţa utilă pentru 
amplasare, realizarea corectă 
a terasamentului şi protejarea 
împotriva păsărilor şi rozătoarelor. 
Dacă sunt achiziţionate accesoriile, 
precum plasele de protecţie, 
chederele de etanşare la capete 
care realizează o închidere ermetică 
a silobag-ului, nu există niciun 
fel de problemă. Însă, comparând 
aceste lucruri cu flexibilitatea, 
calitatea stocării, valoarea de 
achiziţie ieftină, amortizarea 

Manifestarea a inclus trei paneluri 
de discuţii pe teme diferite, toate 
având ca punct comun depozitarea 
cerealelor. Aşadar, primul panel 
s-a derulat sub tema „Depozitarea 
de cereale, primul pas spre profit” 
şi i-a avut ca speakeri pe: Nicu 
Vasile, preşedinte Liga Asociaţiilor 
Producătorilor Agricoli din România 
(LAPAR), Georgiana Ene, director 
general Direcţia pentru Agricultură 
Judeţeană Ilfov, Narcis Ranghiuc, 
director general Grain Bags şi 
ProCompost România şi Alexandru 
Haită, preşedinte Cooperativa 
Agricolă Tinoasa, Teleroman. 
Peste 20.000 tone cereale 
şi oleaginoase, stocate în 
silobag de Cooperativa Tinoasa 
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rapidă, reducerea costurilor 
cu transportul şi optimizarea 
activităţii de depozitare, fără alte 
intervenţii, este clar, că sistemul 
silobag oferă avantaje reale.
Chiar şi la nivel de cooperativă, 
am recomandat colegilor această 
soluţie, spunându-le că trebuie să 
aibă încredere şi să testeze. Cu toţii 
am tras concluzia că, achiziţionând 
silobag-urile Grain Bags, câştigăm 
timp, bani şi siguranţă, iar cifrele 
o demonstrează. La nivel de 
cooperativă, anul trecut am avut o 
cifră de afaceri de 26 de milioane 
de euro. În 2022, am avut 15.000 de 
tone de cereale în silobag şi 5.500 
de tone de oleaginoase (rapiţă 
şi floarea-soarelui). Nu am avut 
probleme de calitate a mărfii, iar 
acum livrăm grâu şi rapiţă. Despre 
dezavantajele sistemului, pot să 
spun că nu există, dacă se respectă 
condiţiile tehnologice. Plasa de 
protecţie este foarte importantă 
pentru a evita atacul păsărilor. 
Aceasta poate fi refolosită mai 
mulţi ani la rând. Este o investiţie 
destul de mare, dar se amortizează 
în aproximativ 4-5 ani. În vederea 
evitării atacului de rozătoare, noi 
depozităm pe platformă betonată 
şi pământ, fiind necesară păstrarea 
zonei curate, precum şi sigilarea 
corespunzătoare a silobagului. Noi, 
fermierii din Cooperativa Tinoasa, 
am crescut depozitarea în silobag 
de la an la an”, a precizat fermierul. 

La rândul său, Nicu Vasile, 
preşedintele Ligii Asociaţiilor 
Producătorilor Agricoli din 
România (LAPAR) a subliniat faptul 
că silobag-urile îi ajută pe fermieri 
să crească atât capacitatea de 
recoltare, cât şi cea de transport. 
„Silobag-urile pot fi folosite atât de 
marii fermieri, cât şi de cei mici. 
Pentru micii fermieri înseamnă 
investiţii minime, iar pentru 

marii fermieri, avantajul este de 
a creşte productivitatea muncii, 
prin eficientizarea capacităţii de 
recoltare şi transport. În ceea ce 
priveşte dezavantajele, cele mai 
frecvente sunt pagubele create 
de păsări şi rozătoare. Însă, noi 
nu avem soluţii legale pentru 
combaterea rozătoarelor în teren”.
Specialiştii Grain Bags propun 
ca soluţii: plasa de protecţie, 
închiderea sacului corespunzător 
(capcane + pietriş/pământ 
pe capătul silobag-ului). 

Şi, Adrian Ţone, fermier care 
lucrează în judeţul Ilfov peste 3.000 
de hectare, a menţionat faptul că 
în ultimii 3 ani a recoltat cu 5-6 
combine, timp de 10 ore pe zi, 
iar transportatorul nu făcea faţă 
tot timpul (40-50 camioane/zi). În 
aceste condiţii, silobag-ul l-a ajutat 
foarte mult. „Pierderile cauzate 
de animale sunt minimale, adică 
undeva între 100 şi 200 kg la un 
silobag. Comparativ cu cât te ajută 
silobag-ul în timp ce recoltezi, 
aceste pierderi sunt nesemnificative. 
Silobagul este o soluţie rapidă. 
Vă dau exemplul meu, ştiam că 
a două zi va ploua şi am recoltat 
masiv până la miezul nopţii. Înainte 
de intrarea pe piaţă a silobagului, 
cumpăram folie şi recolta stătea 
sub folie. În 2008, am avut 1.000 
tone de grâu recoltat, care a stat 2 
săptămâni sub folie. Acum, folosim 
silobagul şi este soluţia optimă”. 

O cercetare care a 
trecut în practică cu 
succes. Pasta de sorg, 
depozitată în silobag
În panelul 2, s-a discutat despre 
„Cum depozitezi eficient furajele”. 
Aşadar, au luat cuvântul pe 
rând, Costin Telehuz, secretar 
de stat MADR, Marius Micu, 
vicepreşedinte Copa, Georgiana 

Ene, director general Direcţia 
pentru Agricultură Judeţeană 
Ilfov, fermierul Vasile Lungu şi 
Ioan Oroian, director Staţiunea 
de Cercertare-Dezvoltare pentru 
Creşterea Bovinelor Târgu-Mureş. 
Cunoscutul fermier ieşean, Vasile 
Lungu a prezentat situaţia în care 
l-a ajutat depozitarea în silobag. 
„Şi pentru noi silobagul a fost o 
alternativă excelentă. Am avut 
următoarea situaţie: am semănat 
porumb după grâu şi bruma a 
venit mult mai devreme decât 
ne aşteptam. Am rămas cu o 
producţie de 7-8 tone de ştiuleţi la 
hectar, dar am reuşit să recoltăm 
boabe la umiditate mare, le-
am zdrobit şi le-am depozitat în 
silobag pentru animale. Şi am fost 
mulţumiţi de această alegere!”.

Costin Telehuz, secretar de stat 
MADR a vorbit despre importanţa 
silobag-urilor pentru fermierii 
care nu au spaţii de depozitare, 
subliniind faptul că acestea 
reprezintă o soluţie facilă şi optimă 
de stocare a cerealelor. „Sistemul 
silobag rezolvă una dintre cele 
mai mari probleme cu care se 
confruntă atât fermele agricole 
zootehnice de mărime medie 
şi mare, cât şi procesatorii de 
cereale şi oleaginoase, respectiv 
depozitarea de cereale şi furaje 
în condiţii optime şi economice”.

Ioan Oroian, director la Staţiunea 
de Cercertare-Dezvoltare pentru 
Creşterea Bovinelor Târgu-Mureş a 
susţinut o prezentare referitoare la 
tehnologia de conservare a boabelor 
de sorg sub formă de pastă - care 
apoi a fost depozitată cu succes 
în silobag-urile Grain Bags. „Cea 
mai afectată cultură la ora actuală 
este porumbul, cultura cu cea mai 
mare pondere în structura culturilor 
agricole şi cu o largă utilizare. (...) 
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Silobagul, mai exact, însilozarea 
prin însăcuire este soluţia tehnică 
inovativă pentru fermieri, ce 
favorizează eficientizarea proceselor 
de depozitare a recoltei. Acest 
nou sistem reduce semnificativ 
atât pierderile cantitative, cât şi 
cele calitative. Pentru conservare 
se foloseşte un inoculant care 
este pulverizat pe pastă odată cu 
măcinatul. Silobagul este închis, iar 
după 3 luni, pasta poate fi introdusă 
în raţia tineretului bovin, înlocuind 
porumbul. Concluziile demonstrează 
că obţinerea sorgului sub formă de 
pastă elimină orice posibilitate de 
infestare cu micotoxine în timpul 
păstrării, dar şi atacul dăunătorilor 
de magazie. Conservarea sub 
formă de pastă este mai ieftină 
faţă de uscarea cu agent termic”. 

Ultimul panel a avut ca subiect de 
discuţie „Procesarea cerealelor, 
împlinirea profitului” şi i-a 
avut ca lectori pe: Emil Bercaru, 
Warehouse & Silo Logistics 
Bunge, Ionuţ Olteanu, director 
general Agromad Crops, Ionel 
Apostu, expert în depozitarea 
de cereale şi Cezar Gheorghe, 
analist expert şi consultant 
pentru comerţul cu cereale.
Emil Bercaru, reprezentantul 
companiei Bunge a menţionat 
că depozitarea în silobag este 
extrem de utilă pentru producţia 
de oleaginoase şi a explicat 
condiţiile care trebuie respectate. 
„Noi am depozitat seminţe de 
floarea-soarelui şi s-au păstrat 
foarte bine în condiţiile în care 
capetele au fost etanşate aşa 
cum trebuie şi cultura a fost 
curată, fără alte resturi vegetale, 
care să pericliteze calitatea. 
Pentru rapiţă, folosim tehnologia 
silobag de 7 ani şi depozitarea a 
fost impecabilă. Am stocat într-
un an, peste 5.000 de tone în 

locaţiile noastre. Produsele au fost 
depozitate la o umiditate destul de 
mică, de 8% şi maxim 2%, corpuri 
străine pentru a evita aprinderile. 
Alegem să depozităm la umidităţi 
cât mai mici, pentru a elimina 
orice risc, iar perioada medie de 
depozitare a fost între 7 şi 8 luni”. 

Fermierul Ionuţ Olteanu, care 
lucrează în jur de 14.000 ha de 
teren, a ţinut să precizeze că în 
contextul actual, silobag-ul este o 
soluţie la îndemâna oricui, dacă 
ne referim la costuri. „Trebuie să 
ne gestionăm atent costurile, iar 
varianta depozitării în silobag 
este foarte avantajoasă, având 
preţuri rezonabile. Practic, la acest 
moment, este cea mai ieftină 
şi eficientă soluţie de stocare 
a cerealelor şi furajelor. Am în 
plan, ca anul acesta să depozitez 
peste 5.000 de tone în silobag”.  

Analist expert şi consultant 
pentru comerţul cu cereale, Cezar 
Gheorghe a trecut în revistă situaţia 
pieţei cerealelor la nivel mondial. 
Acesta i-a liniştit pe cei care au 
stocuri de porumb, în ideea că 
preţul ar mai putea creşte uşor, în 
următoarea perioadă. „Am putea 
să mai vedem creşteri de 5 sau 10 
euro pe tonă în viitorul apropiat, 
însă grâul se va agăţa ca un 
bolovan de gâtul porumbului şi 
nu îl va lăsa să crească deoarece 
grâul furaj va substitui porumbul 
în reţete. Dar, pentru cei care au 
stocuri de porumb, încă este bine 
şi nu trebuie să intre în panică”. 
Şi preţul la seminţele de floarea-
soarelui ar urma să crească, 
începând cu luna februarie 2023, 
pentru că procesatorii au nevoie de 
materie primă, însă nu se va mai 
atinge niciodată un preţ de 1.150 
dolari pe tonă, cum s-a întâmplat 
în martie 2022, a declarat acesta. 

„După jumătatea lunii noiembrie 
2022, am spus că preţul seminţelor 
de floarea soarelui va creşte gradual 
după data de 10-12 februarie. Deja, 
astăzi, vedem procesatori care oferă 
550-560 dolari/tonă, faţă de 525-
530 dolari/tonă înainte de sărbători. 
Potenţialul la seminţele de floare 
soarelui există, dar să nu credeţi 
că se vor duce în cer, nu vom mai 
vedea niciodată, dar niciodată, 
1.150 de dolari/tona de seminţe, ca 
anul trecut la începutul lui martie, 
dar poate că vom atinge un nivel 
de 570-580-585 dolari şi cam atât”. 

Compostarea, un nou 
proiect marca Grain Bags
Punctul culminant al evenimentului 
l-a reprezentat lansarea oficială a 
companiei ProCompost România, 
despre care a vorbit Narcis 
Ranghiuc, directorul general 
al acesteia. Iar, în completarea 
acestuia a venit şi Neculae Bâldea, 
preşedinte al Asociaţiei pentru o 
apă curată (APAC). „Noul proiect 
Grain Bags este despre compostare, 
se numeşte ProCompost România 
şi face parte din grupul de 
firme Grain Bags. ProCompost 
este o companie românească 
care comercializează utilaje şi 
echipamente din industria reciclării, 
în special pentru deşeuri vegetale 
(utilaje pentru tocare crengi, 
iarbă etc) în vederea realizării 
de compost, dar şi a deşeurilor 
menajere, industriale şi organice. 
Aşadar, vrem să creştem gradul 
de conştientizare cu privire la 
importanţa menţinerii ecosistemelor 
sănătoase şi a bunăstării umane, 
abordând provocări tot mai 
mari în managementul solului, 
sporind gradul de responsabilizare 
faţă de importanţa unui sol 
sănătos şi încurajând societăţile 
să îmbunătăţească solul”, a 
menţionat Narcis Ranghiuc.
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Combaterea moliei trebuie să 
includă toate categoriile de 
măsuri. Dintre cele agrotehnice 
sunt foarte importante: plantarea 
de răsaduri curate, sănătoase; 
folosirea unui singur solar pentru 
o singură cultură, timpul de pauză 
de la defrişare până la următoarea 
cultură să fie de minim două 
săptămâni. Măsurile mecanice 
care se pot lua cu uşurinţă: 
îndepărtarea tuturor resturilor 
vegetale şi distrugerea lor (nu doar 
depozitarea într-un colţ al grădinii); 
eliminarea buruienilor din solar şi 
din jurul acestuia; montarea de 
plase pentru insecte cu diametrul 
mai mic de 16 mm. De asemenea 
este recomandată şi folosirea de 
capcane feromonale, confuzoare 
feromonale şi alte metode de 
combatere biologică pentru acest 
dăunător. Moliile sunt mai active 
în timpul nopţii, ceea ce face 
destul de dificilă combaterea lor.
Este extrem de important ca 
soluţiile chimice de combatere 
să facă parte din grupe chimice 
diferite, deoarece este bine 
cunoscută capacitatea acestei 
insecte de a dezvolta rapid 
rezistenţă datorită numărului mare 
de generaţii pe an (de altfel, încă 

de la pătrunderea ei în România, 
Tuta absoluta era deja rezistentă 
la o serie de insecticide cu care 
se încercase combaterea ei). De 
aceea nu se recomandă mai mult 
de 2-3 tratamente cu produse 
care au acelaşi mod de acţiune.

Printre soluţiile Syngenta 
recomandate pentru 
combaterea Tuta 
absoluta se numără:
Voliam (clorantroniprol 200g/litru): 
acţionează în principal prin ingestie 
şi contact, are efect asupra larvelor 
tinere (neonate), cu persistenţă 
de lungă durată (14-21 zile)
Voliam Targo (abamectin 18 g/
litru clorantroniprol 200g/litru) 
are un spectru larg cu efect 
ovi-larvicid şi acţiune sistemic 
locală (transalminar), perioadă 
lungă de protecţie, fiind selectiv 
cu entomofauna utilă. 
Minecto Alpha (cyantraniliprol 
10 % şi acibenzolar-S-methyl 1.25 
%) acţionează sistemic, reduce 
transmiterea şi simptomele unor 
virusuri activarea sistemelor de 
autoapărare ale plantelor; este 
absorbit rapid de plante după 
aplicarea foliară şi se absoarbe 
şi prin sistemul radicular după 
aplicarea în sol (caz în care timpul 
de pauză este de 14 zile).
Affirm este un insecticid de 
origine naturală obţinut prin 
fermentaţie, are acţiune rapidă de 
şoc asupra insectelor, eficacitate 
puternică împotriva tuturor stadiilor 
larvare, prin contact şi ingestie, 
selectiv cu entomofauna utilă; 
reziduuri reduse sau chiar zero.

Tuta absoluta, rezerve 
biologice în sere şi solarii

De aceea, Iulian Zafiu, manager 
vânzări culturi speciale Syngenta, 
a atras în mod special atenţia 
fermierilor asupra combaterii 
moliei tomatelor. Este un dăunător 
polifag (dar preferă plantele 
de tomate), se reproduce rapid, 
având până la 12 generaţii pe 
an, poate produce daune în toate 
stadiile de dezvoltare şi mai ales 
supravieţuieşte peste iarnă în toate 
stadiile de dezvoltare. Iar după 
temperaturile din luna decembrie 
şi chiar ianuarie am putea să ne 
aşteptăm la un atac mai mare. 
Modul de dăunare se confundă 
adesea la început cu cel al muştei 
miniere Liriomyza, mai ales că 
atacul poate fi simultan. Iniţial 
minele apar pe frunze ca nişte pete 
mici albe, apoi, pe măsură ce larvele 
cresc, acestea confluează şi devin 
alb-verziu, funcţie şi de intensitatea 
atacului. Dauna este produsă 
din stadiul de larvă prin minarea 
frunzelor pe faţa superioară şi a 
pieliţei fructelor. Cea mai mare parte 
din ouă se depun în jurul sepalelor, 
şi doar 10% pe fructul verde.

Iarna caldă şi însorită a 
favorizat menţinerea sau 
chiar creşterea rezervei 

biologice de dăunători 
în spaţiile protejate. 

Tuta absoluta este unul 
dintre cei mai rapace, 

în special în culturile 
de tomate, unde atacă 
toate organele aeriene, 

dar nu ocoleşte nici 
ardeioasele sau vinetele. 
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Aplicarea produselor 
de protecţie a plantelor 
necesită acurateţe, căci altfel 
eficienţa acestora scade şi 
efectul asupra mediului şi 
culturilor agricole poate fi 
nociv. Domeniul produselor 
fitosanitare este supus 
unor reglementări stricte 
iar utilizatorii sunt nevoiţi să 
fie din ce în ce mai atenţi 
atunci când le folosesc, iar 
pentru aceasta au nevoie de 
echipamente care să îi ajute 
în efectuarea tratamentelor. 
Totodată, fermierii întâlnesc 
deseori în câmp condiţii 
nefavorabile şi de aceea au 
nevoie de maşini care să le 
permită o distribuţie uniformă 
şi constantă a soluţiei de 
stropit, fără pierderi şi 
cu eficienţă maximă.

Toselli - Efectuarea cu precizie 
a tratamentelor fitosanitare 
Toselli este un producător 
italian specializat de mai bine 
de şase decenii în fabricarea 
maşinilor de erbicidat pentru 
horticultură şi cultură mare. Este 
primul care a lansat pe piaţa 
italiană, în anii ‘70, maşinile 
de erbicidat autopropulsate şi 
rampele hidraulice. Proiectul 
privind construcţia maşinilor 
autopropulsate l-a vândut către 
Mazzoti – companie deţinută acum 
de John Deere. O altă realizare 
a companiei este introducerea 
controlului electronic al distribuţiei.
În portofoliul său regăsim 
maşini tractate şi purtate, 
având rezervoare cu capacitate 
de 1.000 până la 4.200 litri şi 

rampe de la 14 până la 30 m. 
„Suntem, de asemenea, o companie 
specializată în producerea 
maşinilor de stropit pentru 
legumicultură – horticultură. 
Domeniu unde nu prea avem 
concurenţă pentru că atunci când 
un sprayer lucrează eficient în 
acest domeniu, cu uşurinţă va 
face treabă bună şi în cultura 
mare. Piaţa horticolă este foarte 
dificilă deoarece nu mai poţi aplica 
produse chimice de sinteză cu 
orice tip de duze şi se urmăreşte 
o bună acoperire a plantelor. 
Acest lucru se poate realiza cu 
sistemul nostru AirSpray Dualcone, 
asigurând rezultate bune şi atunci 
când se aplică produse chimice 

de contact. Cu maşinile noastre 
urmărim să aplicăm produse de 
protecţia plantelor exact acolo 
unde trebuie”, a afirmat Marco 
Toselli, proprietarul companiei.
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Potrivit acestuia produsele 
Toselli sunt prezente în fermele 
profesionale şi în parcul tehnic 
al prestatorilor de servicii din 
Italia în procent de 30 – 40%. 
„Cel mai vândut model este Marvel 
Plus, cu rezervor de 3.000 litri şi 
cu sistem de distribuţie AirSpray 
Dualcone, care funcţionează 
precum o cortină de aer. În ciuda 
faptului că această maşină are 
ecartamentul îngust, special 
conceput pentru aplicaţii în 
legumicultură, are o stabilitate 
foarte bună – ceea ce ne face 
să nu avem competitori pe acest 
segment. Maşina a fost concepută 
pentru aceste situaţii, când 
există o rază mică de întoarcere, 
centru de gravitate jos şi se 
urmăreşte o bună acoperire a 
plantelor cu soluţia de stropit.
Sistemul de distribuţie AirSpray 
Dualcone are rol de protecţie 
împotriva vântului şi este 
certificat de Institutul Julius 
Kühn din Germania, care a 
făcut timp de 5 ani teste şi au 
demonstrat eficienţa acestuia. 
De asemenea, au fost făcute teste 
şi de către Institutul Luke pentru 
resurse naturale din Finlanda, care 
au arătat că poate lucra chiar şi 
în condiţii de vânt de 10 m/sec.
Cu duze anti-drift poţi lucra, dar 

obţii picături mari şi în cazul 
produselor fitosanitare non-
sistemice nu ai efect. Noi am 
venit cu soluţia de a produce 
picături mici de soluţie în 
condiţii de vânt pentru a evita 
pierderile şi de aceea am primit 
certificare de la institutul german”, 
a mai spus Marco Toselli.

Un sistem de distribuţie 
patentat şi certificat de 
instituţii de prestigiu
Sistemul AirSpray Dualcone, cu 
manşon perforat reglabil, împiedică 
deriva soluţiei de stropit şi creează 
un scut de protecţie a duzelor. 
„Mâneca de aer are un sistem 
hidraulic independent şi pistoane 
în spate care îi permite să se 
încline. Ea poate fi utilizată în două 
moduri: când facem erbicidare 
totală şi aceasta creează un 
sistem anti-vânt sau când aplicăm 
tratamente împotriva agenţilor 
dăunători aceasta se înclina şi 
aerul devine şi transportatorul 
substanţei, răvăşind planta astfel 
încât soluţia să ajungă şi pe partea 
inferioară a frunzelor, având astfel 
o acoperire foarte bună a plantelor. 
În aceste condiţii avem un consum 
mai redus de substanţe chimice 
şi rezultate bune. Toate maşinile 
Toselli vin echipate, în standard, 
cu circuit hidraulic independent, 
ceea ce permite lucrul pe orice 
tractor, fiind necesară doar o priză 
de putere. Puterea necesară a 
tractorului este de minimum 100 
CP. Rampele sunt din inox, cu 
geometrie variabilă, adică se pot 
înclina în diferite unghiuri. Sistemul 
de control al rampelor împiedică 
suprapunerile prin împărţirea 
acesteia în mai multe secţiuni, 
cu închidere la 1,8 m sau cu 
închiderea fiecărei duze în parte. 
Opţional rampele pot dispune de 
tehnologia T-inox, un tratament 

de cromare pentru care compania 
oferă garanţie de viaţă împotriva 
coroziunii”, a afirmat Marius 
Mitra, Export Manager pentru 
marca Toselli în România.
Conform spuselor sale, 
producătorul italian îşi concepe 
singur maşinile, pornind de la 
design până la finisaje. Designul 
bazinelor este gândit în aşa 
fel încât să asigure stabilitate 
şi omogenitatea fluxului de 
substanţe din interior.
„De câţiva ani piaţa românească 
a devenit foarte interesantă 
pentru producătorul italian, care 
se bucură de un bun renume în 
materie de maşini de erbicidat. 
Toselli are un standard foarte 
ridicat al calităţii şi asta se vede 
în precizia de distribuţie a soluţiei, 
în sistemele dezvoltate pentru a 
putea lucra în condiţii de vânt, 
dar şi în certificările obţinute”, 
a mai precizat Marius Mitra.

Premiul pentru inovaţie tehnică
În cadrul expoziţiei EIMA 2022 de 
la Bologna, firma Toselli a câştigat 
acest premiu pentru sistemul 
Jack, dezvoltat în colaborare cu 
Startec - Agricultural Technologies, 
care permite aplicarea, într-o 
singură trecere, a patru produse 
suplimentare, în doze variabile şi 
în mod independent, cu ajutorul 
sistemului ISOBUS şi pe baza 
unor hărţi de prescripţie. 
Sistemul a fost dezvoltat în 
urma solicitării unor cultivatori 
de cartofi din Scandinavia şi 
va intra în producţie, pentru 
moment, în varianta aplicării 
a două produse adiţionale - 
maşina având două bazine 
suplimentare, de 400 litri fiecare.
Avantajele sistemului Jack sunt: 
reducerea numărului de treceri şi 
a compactării solului, economie 
de combustibil, inputuri şi timp. A
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Titan Machinery 
România prezintă 
noua sa gamă 
de tractoare din 
portofoliu - CASE 
IH FARMALL C 
SELECTION, în două 
versiuni distincte 
din punct de 
vedere al puterii, 
respectiv FARMALL 
C SELECTION 100 
şi FARMALL C 
SELECTION 120.

Noul FARMALL C SELECTION 
disponibil pentru orice tip de fermier
Această gamă reprezintă un segment 
uşor diferit al seriei FARMALL C 
Stage V de tractoare de ultimă 
generaţie, având aceeaşi cabină 
Deluxe® şi aceeaşi motorizare, 
dar cu specificaţii puţin diferite, 
beneficiind însă de posibilitatea 
de a fi achiziţionate de orice tip 
de fermier la preţuri avantajoase.
Titan Machinery România dispune de 
asemenea de stoc şi pentru această 
serie de tractoare CASE IH FARMALL 
C SELECTION şi de posibilitate de 
livrare rapidă în orice localitate din 
ţară. Aceste tractoare beneficiază 
de 3 ani garanţie şi pot dispune, la 
cerere, de echipament opţional.
În echiparea standard, CASE IH 

FARMALL C SELECTION 100 şi 120 
se prezintă cu un motor Common 
Rail FPT în 4 cilindri cu o capacitate 
de 3600 cm3, o capacitate mai 
mare decât tractoarele Farmall din 
generaţiile anterioare, un motor 
Turbo Diesel cu Intercooler care are 
o putere nominală de 100 CP sau 
de 120 CP, în funcţie de model.

Puterea nu este totul
Echipa care a dezvoltat motorul FPT 
a acordat multă atenţie şi mult timp 
pentru a potrivi perfect caracteristicile 
de cuplu al motoarelor F5C cu 
condiţiile reale de lucru. Rezultatul 
este impresionant: cuplul maxim de 
457 Nm este atins cu o economie 

de combustibil la 1.300 rpm, ceea ce 
face ca tractorul CASE IH FARMALL 
C să fie cu adevărat economic.
Transmisia ActiveDrive® 

BOGDAN CONSTANTIN, PR & Communication specialist Titan Machinery România
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PowerShuttle® servo-asistată oferă 
12 trepte de viteză înainte şi 12 
trepte de viteză înapoi, tractorul 
atingând o viteză maximă de 40 
km/h. Punţile HD (n.red. Heavy-
Duty) cu ampatament mai lat decât 
modelul precedent cu 20 cm, oferă 
o stabilitate mărită şi o capacitate 
de încărcare de 5200 kg pe fiecare. 
De asemenea, CASE IH FARMALL C 
SELECTION are o tracţiune integrală, 
iar punţile sunt dotate cu blocaj 
diferenţial electro-hidraulic. Acest 
sistem vă va menţine în mişcare 
pe pământ moale şi umed, iar când 
îl deblocaţi, vă va asigura zero 
fricţiune a anvelopelor în curte.

Hidraulică versatilă pentru 
un încărcător frontal greu 
Cu o pompă hidraulică cu un 
debit maxim de 82 de litri/min şi 
circuite hidraulice separate pentru 
direcţie şi valve hidraulice, CASE 
IH FARMALL C SELECTION este 
mereu puternic. Cu o selecţie 
de până la trei valve hidraulice 
montate în spate şi două montate 
pe mijloc, controlate de la distanţă, 
debitul hidraulic poate fi direcţionat 
după necesităţi, pentru a controla 
o multitudine de echipamente. 
CASE IH FARMALL C SELECTION 
este pregătit pentru operarea 
perfectă a încărcătorului frontal.

Turaţii de prize pentru 
versatilitate maximă
Prin gama de turaţii a prizei de 
putere de 540/540E/1000, inclusiv 
turaţii sincron şi o nouă curbă de 
putere care este perfect aliniată la 
funcţionarea prizei de putere, CASE 
IH FARMALL C SELECTION vă ajută 
să lucraţi în toate anotimpurile. 
În plus, turaţia prizei de putere a 
fost adaptată la o turaţie mai mică 
şi mai eficientă a motorului.

Cabina DELUXE®

Din punct de vedere al cabinei 
şi al confortului FARMALL C 
SELECTION este identic cu FARMALL 
C ADVANCED. Noul FARMALL C a 
fost proiectat să ofere vizibilitate 
extinsă, neobstrucţionată a zonei de 
lucru şi a utilajelor tractate. Trapa 
asigură o vizibilitate excelentă pentru 
lucrările la înălţime cu încărcător 
frontal. Luminile de lucru complet 
reglabile, integrate în acoperiş pentru 
protecţie, vă vor oferi toată lumina 
de care aveţi nevoie pentru a putea 
lucra după lăsarea întunericului.

Spaţios şi confortabil 
în interior
Uşile din sticlă cu deschidere mare 
şi intrarea în cabină cu înălţime 
maximă, facilitează intrarea în cabină 
de pe ambele părţi. Cu design-ul 
ergonomic, cu scaun pentru şofer 

cu suspensie pneumatică, complet 
reglabil, cu scaun pentru pasager 
pliabil şi confortabil, podeaua plată, 
nivelul redus de zgomot şi aerul 
condiţionat, este o plăcere să conduci 
CASE IH FARMALL C SELECTION.

Comenzi intuitive 
şi eficiente
Toate comenzile esenţiale sunt 
poziţionate logic şi la îndemână 
pentru a face timpul de muncă mai 
comod şi mai productiv. Vă veţi 
putea concentra cu uşurinţă datorită 
comenzilor pe care le utilizaţi cel 
mai frecvent, cum este schimbătorul 
de viteze, pârghiile de control de 
la distanţă, acceleraţia de mână 
şi joystick-ul opţional integrat al 
încărcătorului, unele lângă altele şi 
la îndemână pe consola din dreapta.

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

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

Producătorul austriac de 
utilaje agricole continuă 
planurile de extindere. 
Pöttinger îşi completează 
portofoliul de produse 
pentru agricultura 
modernă prin achiziţia 
producătorului italian 
MaterMacc Spa. Gama 
existentă de semănători 
este astfel extinsă pentru 
a include tehnologia de 
semănare de precizie. 
Achiziţia a fost finalizată 
pe 7 noiembrie 2022.

continuitate şi va dobândi întregul 
personal şi fabrica, utilizând astfel 
experienţa existentă. Planurile 
ulterioare sunt ca deocamdată 
marca, vânzările, reţeaua de service 
şi aprovizionarea cu piese de 
schimb să rămână aceleaşi. Cu 
toate acestea, Pöttinger va contribui 
cu know-how-ul în cel mai bun 
mod posibil pentru a obţine 
succesul obişnuit în noile segmente. 
Clienţii existenţi ai MaterMacc 

vor continua să aibă acces la 
serviciul şi asistenţa de încredere.
„Cu această achiziţie am făcut 
încă un pas către un viitor de 
succes. Produsele inovatoare 
pentru agricultura modernă 
şi pasiunea oamenilor de la 
MaterMacc se încadrează 
perfect în lumea Pöttinger”, 
afirmă Gregor Dietachmayr, 
reprezentantul consiliului executiv.

MaterMacc Spa., cu sediul în San 
Vito al Tagliamento, în nordul 
Italiei, este cunoscută pentru 
tehnologia de semănat de precizie, 
tehnologia de semănare mecanică 
şi pneumatică, tehnologia de 
mărunţire, etc. Produsele, pasiunea 
pentru agricultură, locaţia şi 
mai ales forţa de muncă se 
completează foarte bine şi prezintă 
multe asemănări cu afacerea de 
familie Pöttinger. În plus, Pöttinger 
se concentrează pe găsirea de 
noi tehnologii pentru pieţele sale 
stabilite. Austriecii şi-au stabilit 
obiectivul de a utiliza sinergiile 
pentru a dezvolta în continuare 
tehnologiile existente, îndeplinind în 
acelaşi timp standardele lor înalte.
MaterMacc are în prezent 
aproximativ 80 de angajaţi. 
Pöttinger se bazează pe 
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Înfiinţarea plantaţiei de smochin

În condiţiile din România, 
smochinul poate fi cultivat 
în locuri adăpostite natural 
(păduri, depresiuni), în 
zone cu microclimat 
mediteranean unde 
temperatura din timpul 
iernii nu scade sub minus 
15 grade Celsius. Nu se 
plantează smochinul pe 
locuri joase şi văi, unde se 
formează frecvent bruma. 
În gospodăriile populaţiei 
smochinul se plantează în 
locuri adăpostite de clădiri, 
bine însorite, aerisite, 
fără să fie umbrite.

România plantarea se face 
numai primăvara. Dimensiunile 
gropilor sunt de 40/40/40 
cm în terenul desfundat, 
60/60/40 cm în terenul arat şi 
80/80/60 în terenul nelucrat. 

Lucrările agrotehnice
Întreţinerea solului – cel mai 
bun sistem de întreţinere a solului 
pentru smochin este ogorul negru, 
mai ales în zonele cu precipitaţii 
reduse. Toamna se efectuează o 
arătură la adâncimea de 16–18 
cm, iar pe perioada de vegetaţie 
solul se menţine curat de buruieni, 
prin lucrări repetate cu discul. 
Smochinul plantat în curţi şi 
grădini se întreţine manual prin 
efectuarea a 5–6 prăşile în cursul 
perioadei de vegetaţie. În zonele 
cu precipitaţii suficiente sau cu 

posibilităţi de irigare pe intervalele 
dintre rânduri se pot cultiva 
plante prăşitoare, dar numai când 
smochinul este de talie mică 
(primii 3 ani de la plantare).

Fertilizarea – pentru o bună 
aprovizionare a solului cu 
elemente nutritive se recomandă 
fertilizarea solului, în special 
cu îngrăşăminte organice. 
Smochinul reacţionează favorabil 
şi la fertilizarea cu îngrăşăminte 
minerale. La intervale de 2–3 
ani, concomitent cu arătura de 
toamnă, se administrează 40–60 
t/ha îngrăşăminte organice, 400 
kg/ha superfosfat şi 400 kg/ha 
sare potasică. Între fertilizările 
de bază se administrează anual 
300–400 kg/ha azotat de amoniu 
în cantităţi egale, repartizate 

Pentru înfiinţarea plantaţiilor 
trebuie să se ţină cont de 
respectarea dimensiunilor 
parcelelor. Parcela trebuie să aibă 
o suprafaţă de 5–10 hectare, cu 
lungimea rândurilor mai mică 
de 200 metri şi orientate cât mai 
aproape de direcţia N-S. Dacă 
terenul nu este adăpostit natural, 
vor fi plantate perdele de protecţie 
formate din specii forestiere.
În condiţiile ţării noastre, 
smochinul este condus sub formă 
de tufă, cu distanţe de plantare 
de 4/4 metri. Pe terenurile plane 
şi cu sol fertil, cu posibilităţi 
de mecanizare, distanţa între 
rânduri poate fi de 5 metri.
Epoca cea mai bună de plantare 
la smochin este toamna, la fel 
ca şi la celelalte specii pomicole, 
însă în condiţiile climatice din 
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în 3 reprize: toamna, primăvara 
şi la sfârşitul lunii iunie (după 
prima recoltă de fructe).

Irigarea – principala lucrare 
de îngrijire a smochinului este 
udarea. Lipsa apei din sol are 
efecte negative asupra vegetaţiei 
şi în special asupra rodirii. În 
condiţii de secetă, creşterile 
vegetative sunt scurte, firave, 
frunzele se ofilesc, fructele rămân 
mici, nu mai acumulează zahăr, 
iar o parte din ele cad. Smochinul 
suportă lipsa apei din sol, dar 
pe o perioadă scurtă şi nu în 
fazele critice, cum sunt creşterea 
intensă a lăstarilor şi formarea 
celor două recolte pe an.
În general, se aplică 5–8 udări 
într-o perioadă de vegetaţie. 
Normele de udare se stabilesc 
în funcţie de apa existentă 
în sol, avându-se grijă ca 
solul să fie umectat până la 
adâncimea de 35–50 cm.

Tăierile de formare
În România, smochinul se conduce 
mai mult sub formă de tufă, care 
creşte natural, şi mai puţin sub 
formă de pom. Creşterile cele 
mai productive sunt cele de la 
baza tufei, urmează lăstarii care 
cresc în prelungirea tulpinilor 
şi în final ramurile de ordinul II 
şi III. Formaţiunile de ordinal IV 
şi mai mari se înlătură ca fiind 
slab productive. Indiferent de 
forma de conducere, din mugurii 
superiori ai tulpinilor ce au fost 
scurtate la plantare, cresc în 
cursul verii 3–4 lăstari, care vor 
forma primele ramuri de schelet. 
În primăvara anului II, ramurile 
de schelet se scurtează la 40 cm. 
Pe acestea vor creşte alţi 2–4 
lăstari, care în primăvara anului 
III şi eventual IV, vor fi trataţi la 
fel, astfel că la sfârşitul acestei 

perioade se va obţine o coroană 
formată din 3–5 ramuri de ordinul 
I sau de schelet, iar pe fiecare 
dintre acestea câte 2–3 ramuri 
de ordinul II sau de semischelet 
şi 2–3 ramuri de ordinul III.
Pentru întreţinerea tufei, lăstarii 
crescuţi din colet se curăţă de 
2–3 ori pe an, lăsându-se din 
prima serie numai câţiva pentru 
înlocuirea tulpinilor îmbătrânite 
sau uscate. Lăstarii lacomi porniţi 
din tulpini se suprimă sau se 
scurtează la 1/3, iar ceilalţi se 
ciupesc în vederea asigurării 
coacerii lemnului şi dezvoltării 
mugurilor. În fiecare an, primăvara 
se scot ramurile şi tulpinile uscate 
sau degerate, care se înlocuiesc 
odată cu cele îmbătrânite.
Tăierile ramurilor roditoare se face 
mai scurt la soiurile care produc 
în principal toamna şi lung la 
cele la care recolta principală 
este vara. În condiţiile României, 
tăierea lungă este cu atât mai 
indicată cu cât ramurile de 1 an 
rodesc mai mult spre vârf. Aceste 
ramuri, dacă nu depăşesc 50–60 
cm, se lasă întregi şi la nevoie se 
răresc, iar dacă sunt mai lungi se 
scurtează la 3/4-4/5 din lungime.
În regiunile cu ierni mai aspre, 
smochinul se poate cultiva în 
formă de coroane orizontale, 
simple sau duble, sau în formă de 
păianjen, care se pretează pentru 
îngroparea braţelor cu pământ sau 
acoperire cu folie de polietilenă.
Tăierea de întinerire – cu timpul, 
smochinii îmbătrânesc indiferent 
dacă s-au aplicat sau nu tăieri. 
În asemenea situaţie se fac 
tăieri foarte severe, mergând 
până la ramurile de schelet, în 
funcţie de starea fiziologică a 
plantei. În unele cazuri se pot 
suprima tulpinile. În condiţii de 
protejare a smochinului, tăierile 
de întinerire se fac periodic. Pe 

măsură ce tulpinile devin prea 
groase şi nu mai pot fi aplecate, 
se înlocuiesc cu altele tinere, 
crescute de la baza plantei.

Protejarea smochinului 
pe timpul iernii
Toamna, după căderea frunzelor 
şi înainte de venirea îngheţurilor, 
tulpinile se apleacă în direcţia 
rândurilor şi se fixează de sol 
cu cârlige. În această poziţie se 
acoperă. Acoperirea cu pământ 
asigură o bună protecţie a 
tulpinilor însă este o operaţie 
foarte grea şi costisitoare. 
Protejarea smochinului se poate 
face şi fără aplecarea tulpinilor, în 
sensul că plantele se acoperă, în 
poziţia în care sunt. Se recomandă 
folosirea foliei de polietilenă, 
ca material de protecţie.

Bolile, dăunătorii şi 
combaterea lor.
Antracnoza smochinului – boala 
se manifestă prin apariţia de 
pete brune atât pe frunze, cât 
şi pe fructe. Se recomandă 
adunarea şi distrugerea 
frunzelor şi a fructelor atacate.
Cancerul ramurilor – apare pe 
ramuri de diferite vârste, sub 
formă de pete negre, distrugând 
scoarţa şi formând plăgi care 
pătrund în ţesutul lemnos.
Puricii frunzelor de smochin – 
dăunătorul atacă în stadiul de 
nimfă, afectând frunzele şi lăstarii 
în creştere. Iernează sub formă 
de ouă, fiind depuse toamna. 
Primăvara, din aceste ouă ies 
larvele, care la aproximativ 30 
de zile se transformă în nimfe. 
Lăstarii atacaţi stagnează în 
creştere şi în final se usucă. 
Se combat cu insecticidele 
de contact recomandate de 
specialiştii fitosanitari din zonă.
Cariul smochinului – are 2 
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generaţii pe an. Iernează 
ca adulţi, care depun ouă 
primăvara, în scoarţa ramurilor 
debile. După aproximativ 2–3 
săptămâni apar larvele, care fac 
canale în scoarţă. Când ajung 
la maturitate, se transformă 
în pupe, apoi în gândaci 
care ies din galerii şi zboară 
pentru a depune ouăle pentru 
generaţia a doua. Ca măsuri 
de combatere se recomandă 
igiena culturii şi îndepărtarea 
prin tăieri a ramurilor slăbite.
Omida smochinului – atacă în 
special frunzele. Are 3 generaţii 
pe an. Fluturele acestei omizi 
este mic, de culoare brun-închis, 
cu dungi întrerupte pe aripile 
anterioare. Primăvara, fluturii 
depun ouăle pe dosul frunzelor, 
din care, peste aproximativ 2 
săptămâni, ies omizile. Acestea 
sunt mici, galben verzui, cu 
puncte închise şi cu peri pe corp. 

Dăunătorul se poate combate cu 
unul din insecticidele recomandate 
de specialiştii fitosanitari.

Recoltarea
Smochinele trebuie recoltate la 
maturitatea de consum, când 
diferiţi compuşi chimici au 
valoare maximă. Unele soiuri se 
recoltează când sunt bune pentru 
consum în stare proaspătă, iar 
altele când fructele au început 
să se usuce în pom. Pentru 

dulceaţă pot fi recoltate în faza 
de pârgă. Recoltarea se face 
eşalonat, pe măsura coacerii 
şi bineînţeles, pe timp uscat. 
Producţia la smochin este 
foarte variabilă, încadrându-
se în următoarele limite: 10–12 
kg/plantă, la prima recoltă, şi 
50–70 kg/plantă la cea de-a 
doua recoltă. Indiferent de epoca 
de maturare, smochinele se 
recoltează eşalonat, pe o perioadă 
de cel puţin 2-3 săptămâni.
Recoltarea se face în ambalaje 
mici, iar transportul în lădiţe. 
Durata de păstrare a smochinelor 
proaspete este de numai 3 zile 
şi aceasta în depozite frigorifice, 
la temperatura de plus 2 grade 
Celsius. Transportul smochinelor 
proaspete se face cu maşini 
frigorifice. Smochinele se pot 
consuma în stare proaspătă, 
deshidratate, sub formă de 
dulceaţă sau în sirop.Vi
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Comisia Europeană a lansat 
în data de 10 ianuarie o 
consultare publică prin 
care invită toate părţile 
interesate să prezinte 
observaţii cu privire la 

proiectul său de propunere 
de orientări privind modul de 

elaborare a acordurilor de 
sustenabilitate din domeniul 

agriculturii, utilizând noua 
excludere de la aplicarea 

normelor UE în materie de 
concurenţă introdusă în 

cadrul recentei reforme a 
politicii agricole comune.

Politica antitrust: Comisia invită părţile interesate să prezinte observaţii cu privire 
la proiectul de orientări privind acordurile de sustenabilitate din agricultură

Articolul 101 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene 
(„TFUE”) interzice, în general, 
acordurile dintre întreprinderi 
care restrâng concurenţa, 
cum ar fi acordurile dintre 
concurenţi care duc la preţuri 
mai mari sau la cantităţi mai 
mici. Cu toate acestea, articolul 
210a din Regulamentul nr. 
1308/2013 de instituire a unei 
organizări comune a pieţelor 
produselor agricole (denumit în 
continuare „Regulamentul OCP”) 
exclude din această interdicţie 
anumite acorduri restrictive 
din sectorul agricol, atunci 
când acordurile respective sunt 
indispensabile pentru atingerea 
standardelor de sustenabilitate.
Proiectul de orientări 
urmăreşte să clarifice modul 
în care operatorii care îşi 
desfăşoară activitatea în 
sectorul agroalimentar pot 
elabora iniţiative comune în 
materie de sustenabilitate în 
conformitate cu articolul 210a.
În special, orientările revizuite 
definesc domeniul de aplicare 

al excluderii, obiectivele de 
sustenabilitate eligibile, stabilesc 
cerinţe pentru standardele 
de sustenabilitate, stabilesc 
testul care trebuie efectuat 
pentru a identifica restrângerile 
indispensabile ale concurenţei 
şi definesc domeniul de aplicare 
al intervenţiei ex post.

Etapele următoare
După ce va primi observaţiile 
părţilor interesate cu privire la 
proiectul de orientări, Comisia 
le va analiza cu atenţie şi 
va aduce orice modificări 
necesare orientărilor, pentru 
ca acestea să fie disponibile 
până la 8 decembrie 2023.
În plus, Comisia intenţionează 
să organizeze în iunie 2023 
un atelier cu participanţii la 
această consultare publică 
pentru a discuta mai în 
detaliu despre proiectul de 
text şi pentru a aborda orice 
aspecte nesoluţionate. 

În contextul reformei politicii 
agricole comune pentru perioada 
2023-2027, Parlamentul European 
şi Consiliul Uniunii Europene au 
adoptat în 2021 o nouă excludere 
de la aplicarea normelor 

în materie de concurenţă 
pentru produsele agricole.
Noua excludere este prevăzută 
în Regulamentul 2021/2117, care 
a modificat articolul 210a din 
Regulamentul OCP. Dispoziţia 
prevede că acordurile care 
vizează atingerea unui set de 
obiective de sustenabilitate prin 
aplicarea unor standarde mai 
ridicate decât cele obligatorii 
prevăzute de dreptul UE şi/
sau de dreptul naţional sunt 
permise cu condiţia ca orice 
restrângere a concurenţei care 
rezultă din astfel de acorduri 
să fie indispensabilă pentru 
atingerea obiectivelor în cauză.
Parlamentul European şi 
Consiliul Uniunii Europene au 
solicitat Comisiei Europene 
să emită orientări privind 
aplicarea acestei excluderi.
La 28 februarie 2022, Comisia a 
lansat o cerere de contribuţii şi 
o consultare publică prin care 
invita părţile interesate să îşi 
împărtăşească experienţa cu 
privire la acordurile care vizează 
atingerea unor obiective de 
sustenabilitate în cadrul lanţurilor 
de aprovizionare agroalimentare. 
Comisia a publicat răspunsurile la 
această consultare în mai 2022.
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Executarea tăierilor de rodire la viţa de vie

Tăierile de rodire 
aplicate viţei de vie 
nu pot fi concepute 
decât în strânsă 
legătură cu formele 
de conducere 
a plantelor. 

formează, prin scurtare la 2 ochi, 
cepii de înlocuire. Din coardele 
anuale, situate pe lemn de doi 
ani se aleg cele din care se 
formează elementele de rod (de 
producţie), care se scurtează la 
lungimi variabile, în funcţie de 
soi şi încărcătura recomandată 
(eventual compensată). 
Aceste coarde trebuie să fie 
situate cât mai corespunzător 
pe scheletul butucului (de 
regulă, în lungul rândului şi 
cât mai puţin în afara sa).
În cazul conducerii pe braţe 
înălţate cu înlocuire periodică 
(recomandată, de asemenea, în 
zona de cultură protejată), se 
aplică o tăiere în verigi de rod. 
În anii fără pierderi mari de ochi, 
încărcătura de rod este asigurată 
pe seama elementelor existente 

pe braţele butucului. Coardele 
provenite din cepii de siguranţă 
(situaţi la baza butucului) şi care 
au iernat protejate prin acoperirea 
cu pământ se taie în cepi de 2 
ochi. În anii cu pierderi mari de 
ochi, elementele butucului sunt 
refăcute pe seama coardelor 
pornite din cepii de siguranţă.
Forma de conducere Guyot pe 
tulpină este foarte răspândită la 
soiurile de struguri pentru masă, 
dar este potrivită şi pentru soiurile 
de vin care rodesc pe elemente 
mai lungi (Fetească albă, Fetească 
neagră etc). În acest caz se aplică 
tăierea în verigi de rod, constituite 
din coarde de 8–12 (chiar 14) 
ochi şi din cepi de înlocuire de 2 
ochi. Forma de conducere cordon 
bilateral este recomandată mai ales 
pentru soiurile de vin. Se execută 

În mod obişnuit, la tăierea în uscat 
se respectă principiul verigilor 
de rod, constând din asigurarea 
elementelor de fructificare 
(coarde de 8–12 ochi, cordiţe de 
4–6 ochi sau cepi de 2–3 ochi). 
Abaterea de la acest principiu 
se întâlneşte numai la tăierea în 
cepi roditori de 3 ochi (îndeosebi 
la cordonul bilateral dublu).
La conducerea joasă, clasică, 
recomandată pentru zona de 
cultură protejată a viţei de vie 
şi pentru soiurile mai sensibile 
la îngheţ (Cardinal), se practică 
tăierea în verigi de rod, formate 
din coardele de lungimi variabile 
şi din cepi de înlocuire.
Înainte de executarea tăierii, se 
examinează starea generală a 
butucului. Din coardele pornite 
din scaunul butucului se 
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tăieri în verigi de rod (cu cordiţe 
de 4–6 ochi şi cepi de 2 ochi) 
sau în cepi roditori de 2–3 ochi.
Tăierile scurte în cepi roditori pot 
fi practicate cu bune rezultate 
atât la soiurile pentru vin (Riesling 
Italian, Fetească regală, Aligote, 
Chardonnay, Pinot gris, Cabernet 
Sauvignon, Merlot), dar şi la 
soiuri de struguri pentru masă 
(Chasselas, Cardinal). Nu se 
pretează la acest tip de tăiere 
soiurile: Fetească albă, Fetească 
neagră, Sauvignon, Muscat Otonel.
Tăierea în cepi se aplică cel mai 
bine în cazul unor încărcături 
reduse (14-16 ochi/m). Încărcăturile 
de rod mai mari nu pot fi 
amplasate judicios pe elementele 
multianuale (cordoane) datorită 
numărului prea mare de cepi care 
trebuie asiguraţi. În asemenea 
cazuri trebuie folosită forma 
de conducere cordon bilateral 
dublu sau, în cazul celui simplu, 
trebuie folosite 1-2 coarde de rod 
amplasate în condiţii convenabile, 
de obicei, în poziţii centrale 
(mai aproape de tulpină).

Timpul de executare – tăierea în 
uscat poate fi executată şi în 
timpul iernii (ianuarie-februarie) 
în viile cu conducere pe tulpini 
din zona în care viile iernează 
neprotejate. Pentru viile care se 
protejează prin îngropare, tăierea 
se execută după dezgropat (martie).
În cultura semiprotejată a viţei 
de vie, tăierea în uscat se poate 
executa în perioada de iarnă, 
cu condiţia ca încărcătura de 
ochi să fie sporită cu 25–30 %. 
În luna martie se taie coardele 
de la baza butucului, protejate 
peste iarnă prin îngropare 
totală sau muşuroire. Totodată 
se execută tăierea de corecţie, 
prin care se înlătură surplusul 
de ochi sau se compensează 

sarcina de rod (proporţional cu 
pierderile de ochi determinate).
În viile care au suferit pierderi de 
ochi de peste 80% se va proceda 
diferenţiat după cum urmează: - 
dacă pierderile sunt repartizate 
mai mult spre mijlocul şi vârful 
coardelor, se aplică tăieri de 
reducţie. Recolta ce s-ar obţine în 
plus prin tăieri de compensare nu 
justifică pagubele viitoare, datorate 
dezechilibrării butucilor. Dacă 
pierderile de ochi sunt uniform 
repartizate pe lungimea coardelor, 
într-o primă etapă se execută o 
tăiere provizorie, cu atribuirea unei 
sarcini de rod mărită la maxim 
(repartizată pe 5–6 coarde lungi de 
12–14 ochi şi pe copili) şi dublarea 
numărului de cepi faţă de normal.
În acest ultim caz, în completarea 
tăierilor în uscat vor trebui 
efectuate operaţii în verde în 
cursul perioadei de vegetaţie. 
Operaţiile în verde au ca scop 
crearea unui echilibru vegetativ 
sub aspectul numărului de lăstari, 
favorizarea fructificării, uşurarea 
efectuării lucrărilor de îngrijire şi 
combatere şi, în final, favorizarea 
maturării coardelor şi diferenţierea 
mugurilor de rod pentru anul viitor.
Deci, într-o nouă etapă, după 
pornirea în vegetaţie, când se 
poate aprecia atât procentul 
pierderilor, cât şi amplasarea 
acestora, se revine cu tăierea 
de reducţie. De pe butuc vor 
fi înlăturate prin tăiere toate 
elementele lemnoase de pe care 
nu au pornit lăstarii, precum şi 
cele care au creşteri izolate la vârf. 
Dacă au îngheţat şi formaţiuni 
mai groase, acestea se înlătura. 
În continuare, vor fi înlăturaţi 
lăstarii de prisos (rău plasaţi sau 
deformaţi). Tăierile de reducţie 
a lăstarilor de prisos reprezintă 
lucrări pentru definitivarea 
tăierii, prin care este asigurată 

refacerea formei de conducere şi 
asigurarea parţială a rodului.
Imediat după detaşarea 
inflorescenţelor vor fi ciupiţi 
toţi lăstarii sterili (fără rod), în 
scopul grăbirii apariţiei copililor. 
De obicei, aceştia sunt purtători 
de rod şi pe seama lor se poate 
asigura compensarea parţială a 
producţiei. Prin frânarea creşterii 
lăstarilor, ciupitul contribuie 
şi la favorizarea diferenţierii 
mugurilor pentru anul viitor.
După caz, la soiurile de struguri 
pentru masă vor putea fi 
aplicate şi alte operaţii în verde 
speciale (mai ales scurtarea 
axului ciorchinilor) pentru 
îmbunătăţirea calităţii strugurilor. 
În viile afectate de îngheţ trebuie 
acordată o atenţie deosebită 
stimulării creşterilor în primă 
parte a perioadei de vegetaţie. 
În acest scop, primăvara 
devreme (în luna martie) trebuie 
administrate îngrăşăminte 
minerale, azotate şi îngrăşămintele 
cu fosfor şi potasiu. Cu circa 10 
zile înainte de înflorit se mai aplică 
o tranşă de îngrăşăminte cu azot.
Cu ocazia tăierii în uscat se face 
şi toaleta butucului, respectiv 
suprimarea cioturilor şi uscăturilor. 
Dorim să readucem în actualitate 
importanţa unei lucrări simple, 
dar cu multe avantaje. 
Un ultim amănunt practic, coardele 
rezultate la tăiere se aşează din 
două în două intervale, în grămezi, 
pentru a se uşura scoaterea lor din 
vie. Este bine că aceste coarde să 
fie distruse prin ardere, ocazie cu 
care se elimină o parte din rezerva 
biologică a unor insecte (care 
iernează sub formă de ouă sau 
pupe printre crăpăturile sau sub 
scoarţa coardelor), ca şi eventualele 
boli virotice. Cenuşa rezultată se 
împrăştie în vie, constituind un 
apreciat îngrăşământ mineral. Vi
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 Ordin Nr. 5 / 6 Ianuarie 2023 
pentru abrogarea Ordinului 
ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale nr. 2.143/2015 privind 
aprobarea Manualului de procedură 
specifică pentru implementarea 
submăsurii 19.1 „Sprijin pregătitor“ 
pentru elaborarea strategiilor de 
dezvoltare locală LEADER, cod 
manual M01-09.1, din cadrul 
Programului Naţional de Dezvoltare 
Rurală 2014-2020. - M.O., Partea 
I, nr. 32 / 11 Ianuarie 2023

 Ordin Nr. 3 / 3 Ianuarie 2023 
pentru aprobarea componenţei 
nominale şi a regulamentului 
de organizare şi funcţionare 
a Comisiei de aprobare a 
organismelor de evaluare a 
conformităţii produselor fertilizante 
care nu deţin marcaj CE. - M.O., 
Partea I, nr. 35 / 12 Ianuarie 2023

 Ordin Nr. 159 / 21 Iunie 2022 
privind modificarea Ordinului 
ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale, al ministrului mediului, 
apelor şi pădurilor, al ministrului 
afacerilor interne, al ministrului 
transporturilor şi infrastructurii 
şi al preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală 
nr. 43/554/61/372/890/2021 

pentru aprobarea listei posturilor 
de inspecţie la frontieră în 
care este organizat control 
fitosanitar oficial. - M.O., Partea 
I, nr. 40 / 13 Ianuarie 2023

 Ordin Nr. 2 / 3 Ianuarie 2023 
pentru aprobarea Procedurii de 
notificare a Comisiei Europene şi a 
celorlalte state membre ale Uniunii 
Europene privind organismele 
de evaluare a conformităţii 
produselor fertilizante care nu 
deţin marcaj CE. - M.O., Partea 
I, nr. 39 / 12 Ianuarie 2023

 Ordin Nr. 359 / 7 Decembrie 
2022 privind modificarea anexei 
la Ordinul ministrului educaţiei 
naţionale şi al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 
4.215/296/2019 pentru aprobarea 

 Ordin Nr. 8 / 12 Ianuarie 2023 
privind modificarea anexelor nr. 
1A, 2A, 3A, 4A şi 5A la Normele 
metodologice pentru aplicarea 
prevederilor Legii nr. 227/2018 
privind aprobarea Programului 
de susţinere pentru activitatea 
de reproducţie, incubaţie şi 
de creştere în sectorul avicol, 
aprobate prin Ordinul ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale 

nr. 463/2019. - M.O., Partea I, 
nr. 43 / 16 Ianuarie 2023

 Rectificare Nr. 1569 / 
18 Ianuarie 2023 referitoare 
la Hotărârea Guvernului nr. 
1.569/2022 privind aprobarea 
programului de susţinere a 
producţiei de tomate în spaţii 
protejate pentru anul 2023. - M.O., 
Partea I, nr. 49 / 18 Ianuarie 2023

 Ordin Nr. 12 / 13 Ianuarie 2023 
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 Reviga SPP 77 
din judeţul Ialomiţa, în proprietatea 
acestei organizaţii. - M.O., Partea 
I, nr. 62 / 25 Ianuarie 2023

 Ordin Nr. 20 / 17 Ianuarie 
2023 pentru modificarea anexei 
la Ordinul ministrului agriculturii 
şi dezvoltării rurale nr. 1.343/2018 
privind aprobarea valorii tarifului 
datorat pentru scoaterea definitivă 
sau temporară din circuitul 
agricol a terenurilor aflate în 
extravilan, precum şi pentru 
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introducerea terenurilor agricole 
în intravilan. - M.O., Partea I, 
nr. 54 / 19 Ianuarie 2023

 Hotărâre Nr. 55 / 18 Ianuarie 
2023 pentru modificarea şi 
completarea unor hotărâri ale 
Guvernului, precum şi pentru 
modificarea datelor de identificare 
şi actualizarea valorilor de inventar 
ale unor bunuri aflate în domeniul 
public al statului şi în administrarea 
unor instituţii publice din 
subordinea Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale. - M.O., Partea 
I, nr. 62 / 25 Ianuarie 2023

 Ordin Nr. 13 / 13 Ianuarie 
2023 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 
Borduşani-Balta Ialomiţei din 
judeţul Ialomiţa, în proprietatea 
acestei organizaţii. - M.O., Partea 
I, nr. 62 / 25 Ianuarie 2023

 Ordin Nr. 14 / 13 Ianuarie 2023 
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 Amara SPP 61 
din judeţul Ialomiţa, în proprietatea 
acestei organizaţii. - M.O., Partea 
I, nr. 62 / 25 Ianuarie 2023

 Ordin Nr. 15 / 13 Ianuarie 
2023 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 Miloşeşti SPP 73 din 
judeţul Ialomiţa, în proprietatea 
acestei organizaţii. - M.O., Partea 
I, nr. 62 / 25 Ianuarie 2023

 Ordin Nr. 16 / 13 Ianuarie 2023 
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 Reviga SPP 74 
din judeţul Ialomiţa, în proprietatea 
acestei organizaţii. - M.O., Partea 
I, nr. 62 / 25 Ianuarie 2023

 Ordin Nr. 17 / 13 Ianuarie 
2023 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 Ivăneşti SRPP II din 
judeţul Călăraşi, în proprietatea 
acestei organizaţii. - M.O., Partea 
I, nr. 62 / 25 Ianuarie 2023

 Hotărâre Nr. 60 / 26 Ianuarie 
2023 pentru completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 1.174/2014 privind 
instituirea unei scheme de 
ajutor de stat pentru reducerea 
accizei la motorina utilizată 
în agricultură. - M.O., Partea 
I, nr. 73 / 27 Ianuarie 2023

 Ordin Nr. 18 / 13 Ianuarie 
2023 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 Rovine SPP 78 din 
judeţul Ialomiţa, în proprietatea 
acestei organizaţii. - M.O., Partea 
I, nr. 62 / 25 Ianuarie 2023

 Ordin Nr. 379 / 21 Decembrie 
2022 pentru modificarea şi 
completarea anexei la Ordinul 
viceprim-ministrului, ministrul 
agriculturii şi dezvoltării rurale, 
al ministrului sănătăţii şi al 
preşedintelui Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorilor 
nr. 1.541/1.219/433/2014 privind 
aprobarea Normelor tehnice de 
producere, etichetare şi punere 
în circulaţie a băuturilor alcoolice 
fermentate, altele decât berea 
şi vinul, destinate consumului 
uman ca atare. - M.O., Partea 
I, nr. 66 / 26 Ianuarie 2023

 Rectificare Nr. 366 / 27 
Ianuarie 2023 referitoare la Ordinul 
ministrul agriculturii şi dezvoltării 
rurale nr. 366/2022 pentru 
aprobarea modelelor rapoartelor de 
clasificare a carcaselor de bovine 
şi porcine, a modelelor rapoartelor 
de inspecţie privind rezultatele 
clasificării carcaselor de bovine şi 
porcine, a modelelor rapoartelor 
de inspecţie privind raportarea 
preţurilor carcaselor de bovine şi 
porcine, precum şi a modelelor de 
note de control pentru verificarea 
agenţiilor de clasificare şi a 
clasificatorilor independenţi. - M.O., 
Partea I, nr. 74 / 27 Ianuarie 2023

 Ordin Nr. 10 / 13 Ianuarie 2023 
privind stabilirea perioadelor şi 
zonelor de prohibiţie a pescuitului, 
precum şi a zonelor de protecţie 
şi refacere biologică a resurselor 
acvatice vii în anul 2023. - M.O., 
Partea I, nr. 75 / 27 Ianuarie 2023
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