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Războiul declanşat de Rusia în 
Ucraina în urmă cu un an a adus 
consecinţe economice negative, 
într-un context economic deja 
instabil, iar în rândul populaţiei, 
cea mai evidentă implicaţie a 
fost creşterea record a inflaţiei 
după izbucnirea războiului, atât în 
România, cât şi în întreaga Europă, 
subliniază specialiştii în domeniu.
Anul 2023 rămâne o mare 
provocare pentru mulţi români, 
din punct de vedere financiar, 
dar pare că va fi ceva mai bun 
comparativ cu explozia preţurilor 
şi a inflaţiei din 2022, lucru ce 
a dus la diminuarea drastică 
a puterii de cumpărare. 
În acest context, cele mai recente 
date publicate de Institutul 
Naţional de Statistică, arată 
că rata anuală a inflaţiei în 
ianuarie 2023 comparativ cu 
luna ianuarie a anului 2022 
este de 15,1%. În ianuarie 2023 
faţă de ianuarie 2022, mărfurile 
alimentare au fost mai scumpe 
cu 22,47%, cele nealimentare cu 
11,88%, iar serviciile cu 10,27%. 

În ianuarie 2023, energia 
electrică a fost cu 21% mai 
scumpă decât în ianuarie 2022, 
iar gazul cu 27%, conform INS.
Preţurile de consum în luna 
ianuarie 2023 comparativ cu luna 
decembrie 2022 au crescut cu 
0,3%. Rata medie a modificării 
preţurilor de consum în ultimele 
12 luni (februarie 2022 – ianuarie 
2023) faţă de precedentele 12 
luni (februarie 2021 – ianuarie 
2022) este de 14,3%.

Rata anuală a inflaţiei va scădea 
probabil în trimestrul I 2023 în 
linie cu cea mai recentă prognoză 
pe termen mediu, dar va coborî 
semnificativ mai alert ulterior, 
ajungând la nivelul de o cifră 
încă din trimestrul III al anului 
curent, consideră specialiştii 
Băncii Naţionale a României.
Pentru anul în curs, reprezentanţii 
BNR susţin că au observat o 
descreştere a ratei inflaţiei. 
Influenţele majore sunt anticipate 
să decurgă din efecte de 
bază dezinflaţioniste tot mai 

pregnante şi din descreşterea 
cotaţiilor unor mărfuri – inclusiv 
ale ţiţeiului, dar şi al materiilor 
prime agroalimentare, pe 
fondul detensionării pieţelor 
en-gros, precum şi din 
ameliorarea lanţurilor globale 
de producţie şi aprovizionare.
În privinţa preţurilor, acestea au 
crescut semnificativ în ultimele 
12 luni de calcul, cea mai mare 
majorare faţă de ianuarie 2022 
înregistrându-se la zahăr, unt, 
cartofi, ulei comestibil şi ouă.

România este una dintre ţările 
din Uniunea Europeană cu un 
salariu minim relativ scăzut în 
comparaţie cu alte ţări din UE. 
În acelaşi timp, costurile 
alimentelor de bază reprezintă 
o parte importantă din bugetul 
lunar al majorităţii gospodăriilor 
din ţară de aproximativ 
22,5%, în comparaţie cu 
Marea Britanie (6,5%), Austria 
(7,7%) sau Germania (8,9). 

Simona MUNTEANU

Provocări pe Provocări pe 
lanţul alimentarlanţul alimentar
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În dialog cu fermieriiÎn dialog cu fermierii

• «Cum vi se pare noul cadru în care trebuie să produceţi, impus de cerinţele PNS-ului?»

 

Tiberiu Dan Stan, 
vicepreşedinte 
asociaţia „Grânarii” 
şi membru 
consiliu director 
Forumul APPR 
„Comparativ cu PNS-ul 
propus în urmă cu doi ani 
consider că cel de acum este 
aplicabil şi că efectele sale 
limitative asupra producţiei 

şi profitului nostru nu sunt atât de mari cum păreau 
la început. Aşadar am plecat de la un PNS extrem 
de rigid şi imposibil de pus în practică şi am ajuns la 
unul care poate fi implementat. Am lucrat împreună 
cu reprezentanţii Ministerului Agriculturii la normele 
de aplicare, am prezentat toate problemele pe care 
noi le anticipăm şi am avut bucuria că au fost dispuşi 
să lucreze cu noi şi să găsească soluţii. Normele de 
aplicare le-am adaptat realităţii din teren cu toate 
că cerinţele, în special cele legate de mediu, sunt 
destul de mari. A fost nevoie de o transpunere cât 
mai fidelă a realităţii din teren. PNS-ul este aprobat, 
iar acum urmează ca pe data de 1 martie să fie 
transmise la CE normele de aplicare pentru aprobare. 
Doresc să specific faptul că, pe fondul războiului 
din Ucraina, anul acesta fermierii au derogări de la 
două condiţii din PNS: lăsarea de terenuri nelucrate 
(pârloagă) şi rotaţia culturilor agricole. Nu ştim dacă 
anul următor vor mai exista aceste excepţii. Din 
punctul meu de vedere condiţia de a lăsa nelucrată 
o suprafaţă de 4 sau 5% din cea a fermei este un 
nonsens. Nu ştiu dacă UE îşi permite să piardă din 
productivitate. Pentru noi, fermierii, reprezintă clar 
o pierdere şi o scădere a profitului. Să nu uităm 
că pe acel teren trebuie să plătim arenda şi să 
facem lucrări minime de întreţinere. Referitor la 
cerinţa privind acoperirea solului (notă: în perioada 
sensibilă 15 iunie – 15 octombrie terenul trebuie să 
fie acoperit pe cel puţin 85% din suprafaţa arabilă a 
exploataţiei), prin normele de aplicare sunt multiple 
variante de unde fermierii pot alege şi nu cred că 
mai este atât de dificil de îndeplinit. Acelaşi lucru 
este valabil şi în privinţa rotaţiei culturilor pentru că 
s-au obţinut nişte excepţii practice. Pentru fermele 
din zonele secetoase, unde nu există posibilitatea 
de a iriga, este o problemă obligativitatea cultivării 

II Popa Tudorel, 
localitatea Adjud, 
judeţul Vrancea
„Anul 2023 este unul de 
tranziţie, de implementare 
a PNS-ului şi nu toate 
dintre măsurile pe care le 
prevede sunt obligatorii. 
În momentul de faţă ne 
simţim începători pentru 
că s-au schimbat atât 

numele subvenţiilor, cât şi condiţiile de accesare 
a sprijinului financiar. Toate condiţiile impuse, 
respectiv GAEC-urile (standarde privind bunele 
condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor) şi 
SMR-urile (cerinţe legale în materie de gestionare), 
trebuie respectate pentru a încasa subvenţia. 
Abia ne obişnuisem cu vechile măsuri şi acum 
vin altele mult mai exigente care vor proteja 
mai bine mediul şi clima iar noi, fermierii, nu le 
respingem, ci le agreăm, însă îndeplinirea lor este 
totuşi dificilă. Cu siguranţă ne vom adapta la 
noile cerinţe pentru că avem mai multe variante 
pe care să le implementăm în ferme. O cerinţă 
obligatorie prevede acoperirea terenului pentru 
o anumită perioadă, lucru pe care oricum îl 
făceam înfiinţând culturi acoperitoare peste 
iarnă, în perioada verii putând  rămâne miriştea 
prelucrată superficial. Această măsură are 
scopul de a proteja solul de eroziune. Vom lua 
în calcul să introducem în asolamentul culturilor 
şi plantele fixatoare de azot, o condiţie pentru a 
primi subvenţia – numita acum BISS (sprijin de 
bază pentru venit în scopul sustenabilităţii).“

plantelor fixatoare de azot (soia, mazăre etc). 
Pentru anul 2023 acestea trebuie sa ocupe un 
procent de 10% din suprafaţa exploataţiei iar de 
anul viitor un procent de 5%. Propunerea noastră 
a fost să ni se dea posibilitatea de a înfiinţa culturi 
secundare, iar motivele noastre sunt obiective 
pentru că nu putem înfiinţa o cultură fixatoare 
de azot la care din start ştim că vom pierde. 
Dacă se constată că sunt probleme cu 
implementarea PNS-ului se pot aduce modificări 
pe parcurs dar sperăm ca normele de aplicare 
să fie aprobate aşa cum au propus fermierii.“
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• «Cum vi se pare noul cadru în care trebuie să produceţi, impus de cerinţele PNS-ului?»
 Daniel Gheordunescu, 

adm. Agro 
Gheordunescu, 
comuna Mereni, 
judeţul Constanţa 
„Cerinţele impuse de noul 
PNS nu ne ridică probleme 
în activitatea de producţie pe 
care o desfăşurăm la nivelul 
celor trei societăţi, în cadrul 
cărora lucrăm o suprafaţă 

de 1.000 de hectare. Singurele elemente noi pe care 
acest plan le aduce impun ca o parte din suprafaţa 
fermei să rămână necultivată şi să fie cultivate plante 
fixatoare de azot. Desigur că ne vom conforma. În 
schimb, prin tehnologia pe care o aplic, respectiv 
semănatul semi-direct, contribui la reducerea riscului 
de degradare a solului, iar resturile vegetale le las 
întotdeauna la suprafaţă, aşadar respect una dintre 
cerinţele prevăzute în plan. Practic semănatul semi-
direct de 10 ani, tehnologie pe care am văzut-o 
cu ocazia vizitelor făcute în diverse ferme din 
Franţa, Germania, Brazilia sau SUA ca reprezentant 
al unei companii furnizoare de tehnică agricolă 
performantă. Trecerea de la tehnologia clasică la cea 
care presupune lucrări minime am făcut-o treptat, 
adaptând din mers tehnica de maşini şi utilaje 
agricole. La început, când lucram cu plugul, aveam 
două tractoare de 150 CP, după care am cumpărat 
un cultivator, asemănător cu Tiger, şi a trebuit să 
achiziţionez un tractor din gama de 300 CP. După 
trei ani am reuşit să cumpăr semănătoarea Focus iar 
pentru a o folosi am avut nevoie de un tractor de 600 
CP. Cu această semănătoare pregătesc terenul, aplic 
îngrăşămintele şi semăn – aşadar efectuez trei lucrări 
într-o singură trecere şi am un consum redus de 
combustibil. Alte avantaje ale acestei tehnologii sunt: 
păstrarea mai bună a apei în sol, rezistenţa crescută 
a culturilor în anii dificili şi creşterea calităţii solului.
În privinţa producţiilor obţinute, comparativ 
cu fermierii din zonă care aplică tehnologia 
clasică de calitate recolta este fie la acelaşi 
nivel, fie cu 10 - 20% mai mică. Când condiţiile 
climatice nu sunt favorabile, cu ajutorul 
tehnologiei pe care o practic producţiile sunt 
mai bune. În viitor vreau să trec la tehnologia 
care presupune semănatul direct în mirişte.“

Iov Gheorghe, comuna 
Goicea, judeţul Dolj
„Noile cerinţe ale Planului 
Naţional Strategic, în special 
cea privitoare la structura 
culturilor agricole, respectiv 
obligaţia de a înfiinţa plante 
fixatoare de azot pe 10% 
din suprafaţa fermei, sunt 
destul de dificil de realizat. 
Culturile leguminoase nu 

se pretează zonei noastre, mai ales în condiţiile în 
care nu dispunem de multe precipitaţii şi astfel noi 
mergem pe pierdere. Ne gândim serios la varianta 
de a renunţa la sprijin, la cei 56 euro acordaţi pe 
unitatea de suprafaţă deoarece nu avem garanţia ca 
vom avea ce recolta. Începutul acestui an agricol este 
promiţător, culturile se prezintă bine la acest moment, 
însă nu ştim cum va evolua vremea. Pentru a ne 
securiza o parte din recoltă şi a ne lua câteva măsuri 
de precauţie, am început sa investim în sisteme 
de irigaţii. De curând, am achiziţionat un pivot cu 
ajutorul căruia putem iriga până la 35 ha. Investiţia 
a fost făcută din fonduri proprii şi vom continua 
să ne mărim suprafaţa irigată în cadrul fermei.
Dispunem de gama de maşini şi utilaje necesară 
pentru a efectua lucrările agricole, însă ceea ce 
se cere de la Bruxelles, de a schimba tehnologiile 
de prelucrare a solului presupune efort financiar 
din partea noastră. Va trebui să schimbăm 
tehnica agricolă, să facem noi investiţii şi, 
consider, că este o trecere destul de bruscă de la 
metodele clasice la cele conservative.“
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a practicilor, stabilită în urma a doi 
ani de activitate, arată că există o 
mare varietate în ceea ce priveşte 
opţiunile de adoptare şi punere 
în aplicare a IPM în ţările UE. 
Acest set de instrumente este 
menit să inspire autorităţile 
naţionale, consilierii agricoli 
etc. să dezvolte şi să pună în 
aplicare abordări IPM după 
adaptarea acestora la condiţiile 
agricole şi agroclimatice locale/
regionale. Baza de date, găzduită 
în cadrul platformei JRC privind 
economia resurselor (DataM), 
va fi actualizată cu exemple 
suplimentare în mod regulat.
În paralel cu această prezentare 
generală, un studiu analizează 
practicile actuale de gestionare 
integrată a dăunătorilor şi 
potenţialul acestora de a contribui 
la reducerea dependenţei de 
pesticidele chimice, a costurilor 
acestora pentru punerea în aplicare 
şi a eficacităţii lor globale. Studiul 
investighează, de asemenea, 
factorii-cheie care afectează 
reducerea dependenţei de utilizarea 
pesticidelor şi principalele bariere şi 
factori care îi sunt asociaţi. Se pare 
că presiunea din partea societăţii 

civile, un cadru de reglementare 
stimulant şi un mediu economic 
favorabil reprezintă toate factorii 
determinanţi pentru reducerea 
utilizării pesticidelor. Reducerea 
utilizării pesticidelor funcţionează 
adesea cel mai bine atunci când 
este combinată cu alte obiective, 
cum ar fi practicile de conservare 
a solului, reducerea utilizării 
îngrăşămintelor şi furnizarea de 
servicii ecosistemice, cum ar fi 
conservarea polenizatorilor sau 
refacerea habitatelor naturale 
(de exemplu, gardurile vii).
Achiziţiile colective de echipamente 
sau de soluţii contractuale pot 
reprezenta o opţiune pentru a 
aborda eventualele costuri asociate 
cu unele metode alternative.
Sprijinul la nivel naţional 
şi la nivelul UE prin măsuri 
de informare şi diseminare 
pentru toate alternativele şi 
noile tehnologii existente este 
esenţial pentru a spori punerea 
în aplicare cu succes a IPM. 
Actualul set de instrumente 
reprezintă un astfel de efort 
de promovare şi sprijinire a 
utilizării IPM de către fermieri, 
conform cerinţelor actuale DUD.

Comisia Europeană publică setul de 
bune practici cu privire la pesticide

Baza de date include aproximativ 
1300 de exemple de practici, 
tehnici şi tehnologii în cadrul a 
opt principii IPM stabilite la nivelul 
UE şi la nivel internaţional, cum ar 
fi utilizarea rotaţiei culturilor şi a 
fertilizării echilibrate, monitorizarea 
organismelor dăunătoare, 
aplicarea orientată şi redusă şi, 
mai important, preferinţa pentru 
metodele nechimice de combatere a 
dăunătorilor. Baza de date include, 
de asemenea, 273 de „orientări 
specifice culturilor” elaborate de 
autorităţile naţionale ale statelor 
membre şi de organismele publice 
pentru a pune în aplicare cerinţele 
IPM în temeiul Directivei privind 
utilizarea durabilă a pesticidelor 
(DUD). Această prezentare generală 

Controlul dăunătorilor care 
dăunează culturilor este necesar 
atât pentru a proteja securitatea 

alimentară, cât şi pentru a 
asigura un venit viabil fermierilor 

pentru producţia lor. Acest 
lucru trebuie realizat în acelaşi 
timp cu reducerea la minimum 

a riscurilor pentru oameni şi 
mediu. O astfel de abordare, 
folosind metode naturale ori 

de câte ori este posibil şi 
pesticide chimice ca ultimă 

soluţie, se numeşte „gestionarea 
integrată a dăunătorilor” (IPM). 
Comisia Europeană a publicat 
o bază de date care prezintă 

o imagine de ansamblu a 
metodelor IPM disponibile în 

prezent, însoţită de un studiu 
de evaluare a eficacităţii 

acestora şi a perspectivelor de 
utilizare ulterioară a acestora.
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implementării Planului Strategic 
în România. Facem ce trebuie 
pentru a aduce în agricultura ţării 
noastre întreaga sumă de 15,8 
miliarde euro pusă la dispoziţie 
de Uniunea Europeană în actuala 
perioadă de programare”, a declarat 
ministrul Agriculturii, Petre DAEA.
Sprijinul pentru bunăstarea animalelor 
reprezintă o plată compensatorie 
pentru pierderile de venit şi costurile 
suplimentare suportate de fermieri şi are 
forma unei plăţi anuale fixe pe Unitate 
Vită Mare (UVM). Suma totală alocată pe 
întreaga perioadă de programare pentru 
această intervenţie este de 736,25 
milioane euro, urmând să beneficieze 

de finanţare toţi cei care îndeplinesc 
condiţiile de eligibilitate. Solicitanţii 
intervenţiei DR-06 — Bunăstarea 
animalelor, Pachet a) — Plăţi în favoarea 
bunăstării porcinelor şi Pachet b) — Plăţi 
în favoarea bunăstării păsărilor pot 
depune cererile la centrul judeţean al 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură pe a cărui rază teritorială 
se află sediul social al acestora.
Sprijinul privind bunăstarea 
animalelor a fost introdus în PNDR 
2007-2013 prin M.215 – plăţi privind 
bunăstarea animalelor, urmat apoi de 
Măsura 14 din PNDR 2014-2020 şi 
continuă în prezent prin intermediul 
acestei intervenţii din cadrul PS.

Lansarea primei intervenţii din Planul Strategic 2023-2027

Două noi structuri coordonatoare 
pentru Planul Strategic PAC 2023-2027

”Printr-o muncă susţinută şi o 
preocupare permanentă în sprijinul 
fermierilor, folosindu-ne de toate 
mijloacele de care dispunem, iată 
că putem da semnalul demarării 

Strategic PAC 2023-2027 şi ale 
Programului pentru acvacultură 
şi pescuit, aprobate de Comisia 
Europeană la finalul anului 2022.
Din acest an, începând cu data de 
01 martie, prin legislaţia europeană 
şi naţională elaborată până în 
prezent avem obligaţia să armonizăm 
structurile instituţiei cu reglementările 
europene şi naţionale. Astfel, cele 
două structuri coordonatoare 
pentru cele două programe se vor 
numi Autoritatea de Management 
pentru Planul Strategic (AM PS) 
şi Autoritatea de Management 
pentru Programul pentru 
Acvacultură şi Pescuit (AM PAP).
Modificările nu vizează creşterea 
numărului de posturi sau 
disponibilizări de personal, acestea 
au în vedere proceduri tehnice 
care ţin de buna funcţionare a 
instituţiei, în acord cu punerea 
în aplicare a Planului Strategic în 

MADR anunţă lansarea, în 
perioada 27 februarie-24 martie 

2023, a primei sesiuni de 
depunere a Cererilor de plată 

din cadrul Planului Strategic 
PAC 2023—2027 pentru 

intervenţia DR-06- Bunăstarea 
animalelor Pachet a) — Plăţi în 
favoarea bunăstării porcinelor 

şi Pachet b) — Plăţi în favoarea 
bunăstării păsărilor.

Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale a postat pe 
site-ul instituţiei, în secţiunea 
transparenţă decizională, în 

data de 15 februarie 2023, un 
proiect de act normativ pentru 

modificarea şi completarea 
Hotărârii Guvernului nr. 

30/2017 privind organizarea şi 
funcţionarea MADR, precum şi 
pentru modificarea art. 6 alin. 

(6) din Hotărârea Guvernului 
nr.1.186/2014 privind organizarea 

şi funcţionarea Autorităţii pentru 
Administrarea Sistemului 

Naţional Antigrindină şi de 
Creştere a Precipitaţiilor. 

scopul creşterii gradului de absorbţie 
a fondurilor europene destinate 
agriculturii şi dezvoltării rurale, în 
valoare de 15,8 miliarde euro.
Activităţile specifice desfăşurate 
la nivel teritorial vor continua 
în 7 compartimente organizate 
la nivel regional, în zonele 
în care îşi au sediul centrele 
regionale din cadrul AFIR.
Modificările din prezentul act 
normativ au în vedere implementarea 
obiectivelor stabilite prin Programul 
de Guvernare 2020-2024 şi a celor 
prevăzute în Planul Strategic, 
referitoare la promovarea unui 
sector agricol inteligent, rezilient 
şi diversificat, care să asigure 
securitatea alimentară, consolidarea 
orientării către piaţă şi creşterea 
competitivităţii producătorilor 
români din sectorul agroalimentar, 
precum şi îmbunătăţirea poziţiei 
fermierilor în lanţul valoric.

Acest proiect de act normativ 
stabileşte cadrul administrativ şi 
instituţional necesar implementării şi 
armonizării structurilor organizatorice 
ale MADR cu prevederile noilor 
linii directoare ale Planului 
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a obţinut în 2021 la categoria 
„neirigat” o producţie de 14.472 
kg/ha şi de Gabriel Novac, 
consilier tehnic Aldahra Agricost 
Insula Mare a Brăilei - unitate 
care a realizat în sistem irigat o 
producţie de 23.493 kg/ha.

Anul acesta, la secţiunea „neirigat” 
câştigător este Mărginean 
Valentin, din judeţul Mureş. 
Fermierul s-a înscris în competiţie 
cu hibridul de porumb P9889 
(FAO 360), de la compania Corteva 
Agriscience, cultivat pe o suprafaţă 
de 24 de hectare, iar producţia 
obţinută a fost de 14.000 kg/
ha, la umiditatea de 15%. Cultura 
de porumb a fost înfiinţată pe 18 
aprilie şi planta premergătoare a 
fost rapiţa. Umiditatea la recoltare a 
fost de 17,9% şi lucrarea de recoltare 

s-a efectuat pe 4 noiembrie.
Lucrările solului au cuprins 
dezmiriştitul, pe 28 iunie, scarificatul, 
pe 26 septembrie, iar pregătirea 
patului germinativ s-a realizat cu 
un combinator marca Väderstad. 
Densitatea la recoltare a fost de 
68.000 pl/ha. Cantitatea de precipitaţii 
căzută în perioada ianuarie – 
august 2021 a fost de 306 mm. 
Pentru combaterea buruienilor 
s-au utilizat în luna mai erbicidele 
Adengo 465 SC, în doză de 0,35 l/
ha, şi Mustang (0,4 l/ha). La sfârşitul 
lunii iunie s-a intervenit cu produsul 
Inazuma, în doza de 0,2 kg/ha. 
În privinţa fertilizării, aceasta 
a cuprins administrarea de 
îngrăşăminte complexe 20:20:0 
în norma de 200 kg/ha şi odată 
cu semănatul 130 kg/ha de 
îngrăşământ complex 15:15:15 + 

Câştigătorii trofeelor «Porumbul de aur» 2022
Din 2015, Forumul 

APPR acordă în cadrul 
congresului anual „De la 
fermieri pentru fermieri” 

trofeele „Porumbul de 
aur” agricultorilor care 

realizează cele mai 
bune performanţe la 
cultura de porumb în 

sistem neirigat şi irigat.

Decernarea trofeelor reprezintă un 
semn de apreciere pentru efortul 
depus de fermieri în valorificarea 
potenţialului de producţie al 
hibrizilor utilizaţi, cu ajutorul 
tehnologiei aplicate dar şi a priceperii 
fiecărui agricultor în parte. 
Premiile au fost înmânate de către 
câştigătorii din anul precedent, 
respectiv Marius Scarlat, ferma 
Agralmixt, judeţul Iaşi, care 
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25% sulf. La începutul lunii iunie 
s-a administrat 220 kg/ha de uree 
protejată cu descompunere lentă. 

La categoria „irigat” trofeul „Porumbul 
de Aur” a fost acordat lui Ionuţ Grâu, 
desemnat de către ferma Nutre 
Farming să ridice această distincţie. 
Suprafaţa cu care s-a înscris la 
concurs a fost de 10,8 hectare şi 
hibridul de porumb folosit a fost 
P0937 (FAO 540), care a asigurat o 
producţie de 19.116 kg/ha. Norma 
de irigare a fost de 360 mm.
Planta premergătoare a fost soia. 
Cultura de porumb a fost înfiinţată 
în data de 21 aprilie şi recoltatul 
s-a efectuat pe 17 octombrie.
Pentru prelucrarea solului s-a 
realizat o scarificare (23 august), un 
discuit cu utilajul Carrier Väderstad 
şi pregătirea patului germinativ s-a 
intervenit cu cultivatorul Gaspardo.
Densitatea la recoltare a 
fost de 85.000 pl/ha.

Asigurarea nutrienţilor a fost 
realizată prin administrarea de 112 
kg/ha s.a N (340 kg/ha Premium 
NS 33%), la jumătatea lunii aprilie. 
Pe 21 aprilie s-au administrat 
îngrăşăminte complexe 15:40:10, 
respectiv 48 kg/ha s.a N + 128 
kg/ha s.a P + 32 kg/ha s.a K.
Pe 21 mai şi 10 iulie s-au aplicat 
două norme de 200 l îngrăşământ 
lichid UAN 32% (64 kg/ha N).
Pentru a asigura o bună protecţie 
fitosanitară s-au aplicat produsele: 
Adengo 465 SC 90,35 l/ha), Karate 
Zeon (0,15 l/ha), Elumis (1,5 l/
ha) şi Kingfol Zn (0,5 l/ha).

Câştigători secţiunea 
neirigat:
•  2015 Gheorghe Alexandru 

(Ialomiţa) 13.845 kg/ha
•  2016 Carol Costandache 

(Ialomiţa) 11.403 kg/ha
•  2017 Aedin Cezin (Constanţa) 

13.856 kg/ha

•  2018 Daniel Nica (Călăraşi) 
13.927 kg/ha

•  2019 Bita Racman 
(Giurgiu) 17.460 kg/ha

•  2020 Ioan Iaroslav Balint 
(Arad) 11.145 kg/ha

•  2021 Marius Scarlat  (Iaşi) 
14.472 kg/ha 

Câştigători 
secţiunea irigat:
•  2015 Ilie Jean Cezar 

(Ialomiţa) 13.938 kg/ha
•  2016 Lucian Buzdugan 

(Brăila) 19.014 kg/ha
•  2017 Pedro Sa (Ialomiţa) 

15.564 kg/ha
•  2018 Lucian Buzdugan 

(Brăila) 22.609 kg/ha
•  2019 Liviu Balanici (Iaşi) 

18.340 kg/ha
•  2020 Pedro Sá (Ialomiţa) 

15.648 kg/ha
•  2021 Mihai Solomei – Agricost 

(Brăila) 23.493 kg/ha A
na
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şi volume mai mici, precum 
şi costuri fixe mai ridicate.
În schimb, EBIT excluzând 
cheltuielile excepţionale a crescut în 
toate celelalte segmente, în special 
în cel de Soluţii Agricole, ca urmare 
a performanţei pozitive a vânzărilor, 
cu creşteri de volume şi preţuri. 
Segmentul Nutriţie şi îngrijire a 
înregistrat, de asemenea, o creştere 
considerabilă, în principal datorită 
creşterii marjei determinate de preţ. 
Segmentul Tehnologii de Suprafaţă 
a înregistrat venituri considerabil 
mai mari, în special datorită 
contribuţiilor sporite ale diviziilor de 
catalizatori auto şi materiale pentru 
baterii, dar şi datorită preţurilor 
şi volumelor mai mari ale diviziei 
de Coatings. Segmentul Soluţii 
Industriale a crescut uşor EBIT 
excluzând cheltuielile excepţionale, 
ca urmare a creşterii marjei 
determinate de preţ. EBIT excluzând 
cheltuielile excepţionale aferent 
diviziei Altele s-a îmbunătăţit uşor.
În 2022, veniturile operaţionale ale 
Grupului BASF au fost afectate 
de costurile suplimentare cu 
energia, în valoare de 3,2 miliarde 
de euro, la nivel global. Europa 
a înregistrat aproximativ 84% 
din această creştere, ceea ce a 
afectat, în mare parte, platforma 
de producţie chimică Verbund din 
Ludwigshafen. Costurile mai mari 
cu gazele naturale au reprezentat 
69% din creşterea globală a 
costurilor cu energia, la nivel global.
Cheltuielile excepţionale din EBIT 
s-au ridicat la minus 330 milioane 
euro în 2022, comparativ cu minus 
91 milioane euro în anul precedent. 
La o valoare de 6,5 miliarde euro, 

EBIT pentru Grupul BASF, în 2022, 
a fost considerabil mai mic decât 
în anul precedent. Această valoare 
include veniturile din companiile 
integrale, contabilizate prin 
metoda punerii în echivalenţă, 
care au scăzut cu 289 milioane 
euro, până la 386 milioane euro.
Deprecierea excepţional de mare 
a participaţiei Wintershall Dea 
AG a afectat negativ venitul 
net al Grupului BASF provenit 
din participaţii. În 2022, venitul 
net din participaţii s-a ridicat la 
minus 4,9 miliarde euro, după 
207 milioane euro în 2021. 
Scăderea semnificativă s-a datorat 
cheltuielilor speciale de aproximativ 
6,3 miliarde euro, provenite 
în principal din pierderile din 
depreciere non-cash ale participaţiei 
la Wintershall Dea AG. Acestea 
s-au datorat mai ales deconsolidării 
activităţilor ruseşti de explorare şi 
producţie ale Wintershall Dea, care 
a condus, ulterior, la o reevaluare 
a acţiunilor ruseşti ale Wintershall 
Dea. Ulterior, s-au înregistrat 
scăderi ale activităţii europene de 
transport de gaze ale Wintershall 
Dea, inclusiv o depreciere totală a 
participaţiilor în Nord Stream AG şi 
a finanţării proiectului Nord Stream 
2. Contribuţia Wintershall Dea 
la veniturile operaţionale pentru 
2022 a crescut la aproximativ 
1,5 miliarde de euro, după 335 
milioane de euro în anul precedent.
Ca urmare a venitului net 
semnificativ mai mic din 
participaţiuni, venitul net pentru 
Grupul BASF a fost de minus 
627 milioane euro, comparativ 
cu 5,5 miliarde euro în 2021.

BASF dă dovadă de rezistenţă 
într-un mediu de piaţă complicat 

La o valoare de 6,9 miliarde de 
euro, profitul înainte de impozite 
şi dobânzi (EBIT) excluzând 
cheltuielile excepţionale a fost cu 
11,5% sub cifra anului anterior, dar 
în intervalul prognozat. Evoluţia 
veniturilor a fost atribuită unei 
scăderi puternice a contribuţiilor 
la venituri a segmentelor Produse 
Chimice şi Materiale. Ambele 
segmente au înregistrat marje 

Grupul BASF a dat dovadă de 
rezistenţă în anul financiar 2022, 
într-un mediu de piaţă complicat, 

dominat de consecinţele 
războiului din Ucraina şi în 

special de creşterea preţurilor 
la materiile prime şi la energie. 

După cum au explicat Dr. Martin 
Brudermüller, Preşedintele 

Consiliului Directorilor, şi Dr. 
Hans-Ulrich Engel, Director 

Financiar, în timpul prezentării 
rezultatelor pentru anul 2022, 

cifra de afaceri a BASF a 
crescut cu 11,1%, până la 87,3 

miliarde de euro. Creşterea 
veniturilor din vânzări a fost 
determinată în principal de 

preţuri mai mari pe aproape 
toate segmentele, ca urmare a 
creşterii preţurilor cu materiile 
prime şi energie. Segmentele 
Materiale şi Produse chimice 

au implementat cele mai mari 
creşteri de preţ. Per total, însă, 

volumele semnificativ mai mici au 
diminuat creşterea vânzărilor în 
Grupul BASF. Evoluţia volumelor 
a fost influenţată în primul rând 
de volumele mai mici de vânzări 

în segmentele Tehnologii de 
suprafaţă şi Produse chimice.
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aceştia la elaborarea noului PNS. 
Un plan care, din punctul meu de 
vedere, este „suportabil” şi în raport 
cu cerinţele pe care UE ni le-a impus. 
Nu va fi chiar atât de rău căci cu 
puţină deschidere şi din partea 
noastră vom putea implementa 
aceste reguli astfel încât să accesăm 
şi să încasăm toţi banii care ni se 
cuvin”, a susţinut reprezentantul 
asociaţiei. Potrivit acestuia, alături 
de Ministerul Agriculturii, prin 
agenţiile sale de resort, asociaţia se 
va implica în activităţi de informare 
a fermierilor cu privire la cerinţele şi 
obligaţiile prevăzute în noul PNS. 
Referitor la prezenţa asociaţiei în 
Copa-Cogeca, Ichim a precizat: 
„Ne bucurăm foarte mult că avem 
o rampă la nivelul UE de unde 
putem să ne facem cunoscute 
problemele şi specificitatea 

agriculturii româneşti. De aici ne 
putem face auziţi şi chiar arăta, dacă 
există, diferenţele între agricultura 
care se practică în România şi 
cea din alte ţări europene.”
Alina Creţu, director executiv al 
Forumului APPR, a afirmat: „Anul 
trecut s-a lucrat intens pe variantele 
finale ale PNS şi pe problemele 
provocate de secetă – acestea au fost 
cele două componente majore ale 
activităţii noastre de reprezentare a 
intereselor fermierilor. Am găsit câteva 
soluţii şi împreună cu reprezentanţii 
MADR am putut să venim cu un 
rezultat bun pentru fermierii noştri 
care şi-au primit despăgubirile pentru 
culturile de toamnă şi au putut să 
continue ciclul de producţie. Sperăm 
ca acelaşi lucru să se întâmple şi 
pentru culturile de primăvară. 
Aş dori să mulţumesc tuturor 

 «De la fermieri pentru fermieri», la cea de-a VIII-a ediţie
Un PNS aplicabil
În deschiderea evenimentului 
desfăşurat pe 23 februarie a.c, la 
Bucureşti, a luat cuvântul Theodor 
Ichim, vicepreşedintele Forumului 
APPR: „A trecut un an de la ultimul 
congres, un an plin de provocări, 
în care s-au setat şi se setează 
regulile şi cadrul în care vom acţiona 
în următorii ani. Avem la graniţă 
un război care din păcate una din 
principalele lui consecinţele lui 
este influenţarea foarte puternică 
a domeniului agricol. Totodată, în 
acest an s-a suprapus o secetă 
accentuată peste România, şi nu 
numai. Dar acest an nu ne-a slăbit, ci 
din contră, în faţa acestor provocări 
am învăţat să fim mai uniţi, să 
strângem rândurile şi să le depăşim. 
Am reuşit să fim lângă factorii 
decidenţi şi să lucrăm împreună cu 

În fiecare an, Forumul APPR 
organizează un eveniment 
emblematic, respectiv „De la 
fermieri pentru fermieri”, în 
cadrul căruia invită agricultori, 
europarlamentari, reprezentanţi 
ai autorităţilor locale şi europene, 
ai organizaţiilor europene 
din sector şi mulţi alţi actori 
care joacă un rol important în 
domeniul agriculturii, pentru 
a discuta despre provocările 
actuale şi instrumentele pe care 
producătorii le au la îndemână 
pentru a continua să producă 
hrană în mod sustenabil şi 
accesibilă pentru consumatorii 
europeni. Discuţiile s-au 
concentrat mai mult pe cerinţele 
noului Plan Naţional Strategic şi 
rolul pe care acesta îl va avea în 
progresul agriculturii autohtone.
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pentru implicare, fie că vorbim de 
cercetători cu care ne consultăm 
permanent şi venim cu studii şi cu 
rapoarte care să arate că ceea ce 
cer fermierii este justificat, logic, 
şi necesar pentru a continua să 
producem hrană sustenabil în 
România şi în Europa. Le mulţumim 
şi autorităţilor că sunt alături de 
noi atunci când este nevoie. Iată 
că am reuşit să „îndulcim” puţin 
acest PNS împreună cu responsabilii 
din Ministerul Agriculturii, care au 
înţeles şi au ascultat propunerile 
noastre şi că vor face să fie 
aplicabile, iar aici mă refer în special 
la GAEC 6, 7, 8 şi eco-scheme.
Avem un conflict la graniţele ţării şi 
asta înseamnă o provocare majoră 
pentru că primii afectaţi nu sunt doar 
consumatorii europeni, ci şi fermierii 
din ţările limitrofe războiului, respectiv 
agricultorii români. Cert este că acest 
război a pus o presiune majoră pe 
fermierii români şi în sensul acesta 
sper ca împreună cu autorităţile 
locale să găsim soluţii pentru a 
susţine în mod direct pe cei care au 
avut de pierdut din această cauză.”
Despre derogarea obţinută la 
posibilitatea tratării seminţelor 
de porumb şi floarea-soarelui cu 
substanţe neonicotinoide, Alina 
Creţu a dorit să mulţumească 
reprezentanţilor MADR pentru 
această reuşită. „Nu putem fără 
aceste soluţii, mai ales în contextul 
în care nici o altă soluţie nu este 
disponibilă fermierilor, să nu mai 
vorbim de noile tehnici de ameliorare 
sau de organismele modificate 
genetic care ar ajuta în acest context.” 

În cadrul evenimentului a luat 
cuvântul şi Cristina Cionga, 
consilier Relaţii Guvernamentale şi 
Cooperare Externă, care a afirmat: 
„Politica agricolă comună devine 
tot mai pretenţioasă, dificilă, tot 
mai plină de toane şi rolul nostru 

este să traducem din „bruxeleză” şi 
să înţelegem sau să compensăm 
cumva aceste toane. Prin contribuţia 
pe care o avem la Copa-Cogeca, 
la Confederaţia Europeană a 
Porumbului, la platforma de 
comunicare „Agricultură şi progres” 
şi împreună cu Alianţa pentru 
Agricultură şi Cooperare credem 
că reuşim să facem auzită vocea 
fermierilor români şi interesele lor. 
Ministerul Agriculturii investeşte 
în prezenţa noastră la Bruxelles, 
în vocea noastră, şi nu sunt bani 
irosiţi. Vă asigur participăm la 
toate grupurile de lucru, suntem 
constant acolo şi dăm contribuţii 
pe documentele de poziţie. În 2018 
PNS-ul arăta mult mai rău şi credem 
că am ajuns la o fază fezabilă 
care poate fi pusă în practică.”

„Ajustarea PNS-ului 
trebuie să fie marginală”
Invitat la conferinţa agricultorilor, 
Petre Daea, ministrul Agriculturii, a 
afirmat că cei aproape 16 mld euro, 
cât reprezintă bugetul pentru Planul 
Naţional Strategic, vor contribui la 
dezvoltarea sectorului agricol. „Nu 
vreau să fie niciun fel de sancţiune 
sau dezangajare de sume care va 
fi mai păguboasă şi mai grea de 
suportat. Chiar şi acum am purtat 
discuţii în care nu am putut să 
găsesc cheia compromisului între 
regula europeană şi posibilitatea 
practică de implementare.  Cu respect 
faţă de fiecare fermier şi am spus că 
mai avem un instrument la îndemână, 
şi aceasta este filozofia PNS-ului şi 
anume modificarea lui o dată pe an.”
Mihai Dumitru, director general 
adjunct DG Agri, a vorbit despre 
procesul european în elaborarea 
Planurilor Naţionale Strategice. 
„Când eram aproape să ieşim din 
criza pandemică, a început războiul 
din Ucraina. La momentul respectiv 
majoritatea statelor membre aveau 

planurile depuse şi a apărut dintr-o 
dată problema securităţii alimentare 
pe agendă. Atunci ne-am întrebat 
dacă PNS-urile mai răspund în noul 
context. Am invitat statele membre şi 
le-am dat posibilitatea în procesul de 
revizuire dacă vor să îmbunătăţească 
şi să folosească mai mult anumite 
instrumente disponibile în PAC 
să o facă - chiar am sugerat nişte 
direcţii, spre exemplu în domeniul 
energiei sau al îngrăşămintelor. 
Mesajul meu este că sprijinul pentru 
venit rămâne primordial în PAC, 
respectiv 29 mld euro pe an este 
dedicat acestei măsuri. Referitor la 
PNS, doresc să precizez că există 
posibilitatea să îl ajustăm pe parcurs 
în momentul când considerăm 
că au intervenit elemente noi, 
când ceea ce am planificat nu se 
potriveşte cu realitatea din teren, 
însă această ajustare trebuie să fie 
marginală dacă vrem ca PNS-ul să 
devină un instrument strategic.”

Alţi vorbitori în cadrul evenimentului 
Forumului APPR au fost Pekka 
Pesonen, secretar general Copa – 
Cogeca, Carmen Avram, eurodeputat, 
Alicia Hernandez, consilier agricol 
regional al Ambasada SUA FAS 
Varşovia şi Cyrille Schweizer, 
consilier pentru afaceri agricole 
al Ambasadei Franţei. 
Manifestarea amplă a cuprins şi 
decernarea trofeelor „Porumbul de 
aur”, un moment mult aşteptat în 
care se află fermierii câştigători 
la secţiunile porumb „irigat” şi 
„neirigat” şi rezultatele pe care 
le-au obţinut graţie tehnologiilor 
aplicate şi priceperii acestora. 
În acest an, în cadrul evenimentului 
au avut loc două sesiuni, care s-au 
desfăşurat în paralel şi au tratat două 
subiecte de interes pentru fermieri, 
respectiv politicile agricole (Agro-
Policy) şi provocările din domeniul 
producerii de sămânţă (Embryo). A
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De şapte-opt ani, 
la SCDA Teleorman 
se pregătesc şi se 
testează tehnologii 
de conservare a 
apei, adică doar cu 
o rezervă minimă să 
atingă randamente la 
hectar economice şi 
cu producţii de calitate. 
Datorită experienţei 
lor, precum şi datelor 
multianuale privind 
precipitaţiile din zonă, 
directorul staţiunii, 
Emilian Negrilă, este 
foarte încrezător în ce 
priveşte producţia de 
la cerealele păioase 
din acest an.

Tehnologiile de conservare a apei şi leguminoasele 
anuale, în condiţii de cultură neirigată

nu spun mare lucru”, consideră 
directorul de la Teleorman.
Directorul staţiunii ia în calcul un 
scenariu climatic în care pentru 
luna martie se merge pe o medie 
multianuală de 38-40 de litri/ha, în 
care capacitatea de câmp pe 0-75 
cm ar fi foarte bună (nu se include 
aici zona estică unde deficitul este 
încă destul de mare). Cantitatea 
de precipitaţii trebuie măsurată 
şi interpretată pe an agricol, 
precizează Emilian Negrilă, adică 
de la 1 septembrie până acum. 
”Este importantă corelaţia pe care 
o urmărim de foarte mult timp, 
avem date din ultimii 25-30 de ani. 
Dacă la 1 aprilie, pentru culturile 
de toamnă, suntem la capacitatea 

Precipitaţiile  
dintr-un an agricol
”În multe zone din sud rezervele 
de apă s-au ameliorat simţitor, în 
sensul că acum suntem cu vreo 
100-150 m3 sub capacitatea de 
câmp, dar pe adâncimea 0-75 
cm. Ar fi foarte bine dacă în 
vocabularul nostru curent ar intra 
aprecierea stării de vegetaţie pe 
această adâncime, şi să folosim 
parametri precum capacitatea 
de câmp, plafonul minim şi 
coeficientul de ofilire. Am şi avut (şi 
vom mai avea) discuţii cu cei care 
fac recomandări meteorologice, 
care informează privind rezerva 
de apă, să fie făcută complet. 
Doar exprimările procentuale 

de câmp pe această adâncime, 
înseamnă că 85% din producţie 
este asigurată. Asta este o corelaţie 
pe care toţi fermierii ar trebui să o 
reţinem. Din experienţa acumulată 
până acum la Staţiune, apreciem 
o completare a rezervei de apă în 
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a doua jumătate a lunii aprilie şi 
luna mai, ceea ce înseamnă că 
pentru păioase nu vor fi probleme. 
Cred că pentru mare parte din 
suprafaţa de grâu avem o notă 
optimistă. Dar la rapiţă trebuie 
refăcute calculele, şi unde 
nu există răsărire, densitate, 
uniformitate şi unde nu s-a tratat 
la timp, ar trebui să se dea o altă 
destinaţie suprafeţei respective. 
Determinările trebuie făcute în 
câmp, cu corelaţii foarte bine 
stabilite, din care să rezulte 
densitatea minimă care să promită 
o producţie de 2,3-2,5 tone, pentru 
că altfel nu se pot acoperi costurile.

Fără o leguminoasă 
anuală, plafonarea 
producţiei este certă
În anul agricol anterior (1 
septembrie 2021 - 1 septembrie 
2022) la SCDA Teleorman s-au 
măsurat 380 mm precipitaţii, 
faţă de peste 500 mm media 
multianuală, iar producţiile au fost 
foarte bune: 6.700 kg/ha grâu, 
peste 7.500 kg/ha la orz, 2.800-
3.000 kg/ha la rapiţă, 2.800 kg/
ha floarea soarelui, neirigate. 
”Am avut un coeficient foarte bun 
de utilizarea apei, completat şi 
cu folosirea unor soiuri tolerante 
la secetă, într-o structură bine 
gândită şi un sistem de lucrare 
a solului foarte economic privind 
rezerva de apă. Utilizăm cu 

bune rezultate sistemul strip till 
şi minimum tillage de 7-8 ani şi 
avem suficiente date acumulate 
pentru a putea mări randamentul”, 
afirmă directorul Staţiunii. 
Acesta admite însă că sunt cerinţe 
legate de componenţa utilajelor, 
care se completează cu celelalte 
verigi: epoca de semănat, aplicarea 
îngrăşămintelor fracţionat şi 
localizat, combaterea eficientă a 
buruienilor şi patogenilor etc. 
În asolament intră o grupă de 
păioase, o grupă de plante tehnice 
(rapiţă, floarea soarelui), o grupă 
de leguminoase anuale, plus 
şi alte specii în completare. 
”Fără să introduci o leguminoasă 
anuală în asolament, în zona de 
sud, plafonarea producţiei este 
certă. Noi cultivăm de mulţi ani 
250-300 de hectare de mazăre, 
150-200 de hectare de năut, 
aducând astfel un aport de azot 
simbiotic, foarte bine valorificat de 
păioase în primul an şi de rapiţă şi 
floarea soarelui în anul al doilea”, 
precizează experimentatul inginer. 
Condiţia minimă, dacă există 
vegetaţie, este să fie o rezervă de 
umiditate cât de cât accesibilă care 
să permită activitatea bacteriilor 
fixatoare, care pot aduce 70-80 kg 
de azot fixat simbiotic la hectar, 
în condiţii cu restricţii de apă. 
”Îmi pare foarte rău, am un mare 
regret aici, că prin normele incluse 
în actualul PNS, leguminoasele 
anuale la neirigat, nu sunt sprijinite 
cum sunt cele de la irigat. O cultură 
precum năutul, care este nu 
tolerantă, ci rezistentă la secetă, să 
nu fie stimulată... Este o greşeală 
din punctul meu de vedere, o 
nedreptate pentru milioanele de 
hectare neirigate câte are România. 
Mai ales dacă fermierii vor fi 
convinşi de avantajele introducerii 
leguminoaselor anuale. Cred că 
s-a făcut suficient pentru sistemul 

de irigat, şi orice am face, nu 
cred că putem depăşi 2 milioane 
hectare amenajate pentru irigat. 
Ce facem cu restul? Deci era foarte 
corect şi raţional să fie sprijinite 
leguminoasele anuale, iar fermierul 
să o facă din convingere, nu 
din obligaţie. Nu ştiu de ce s-a 
procedat aşa, dar vă pot spune 
cu certitudine că la cultura de 
câmp, în zona de sud, o astfel de 
măsură se impunea”, este de părere 
directorul Staţiunii din Teleorman. 
Sistemul se va extinde, este 
convins Emilian Negrilă, care cere 
sprijinirea culturilor de leguminoase 
în sistem neirigat de mai mulţi ani. 

Cel mai bun sistem 
de conservare a apei 
în sol este mulcirea
Pe miriştile unde s-a recoltat 
corect, unde paiele au fost bine 
tocate şi au acoperit integral 
solul, într-un strat uniform, 
determinările au arătat clar că 
acolo s-a păstrat cel mai bine 
rezerva de apă, este concluzia 
celor de la SCDA Teleorman. 
”Pe acest sistem, cu semănat 
direct, nu am ratat de patru ani 
cultura de rapiţă. Am încercat şi 
varianta doar mirişte, fără paie, dar 
am ajuns la insolaţie puternică, 
evaporare din stratul arabil al 
solului şi după, imposibilitatea 
executării unor lucrări de calitate. 
La fel este gândită şi structura 
stratului acoperitor care să 
conducă ulterior la înfiinţarea 
unei culturi care cu adevărat 
să vegeteze, spune directorul. 
Toate aceste tehnologii trebuie 
diferenţiate pe zone şi microzone, 
iar în sudul României ar trebui 
o structură de soiuri, mai 
ales la grâu, din care să nu 
lipsească soiurile autohtone, 
într-o proporţie de 30-50%, mai 
precizează Emilian Negrilă. 
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tehnologii, iar în anii următori va fi 
o necesitate combaterea buruienilor 
din toamnă, la culturile de cereale 
păioase. Dacă nu s-a intrat în aceste 
culturi, vor fi mari probleme cu 
aceste buruieni care apar primele 
şi fac o concurenţă puternică 
plantei de cultură care poate ieşi 
debilitată din primăvară. Faptul că 
facem eforturi după, nu înseamnă 
că nu înregistrăm minusuri de 
producţie. Anul acesta, cine a 
făcut erbicidare, are satisfacţia 
unor lanuri foarte viguroase. 
Din câte am văzut, la culturile de 
rapiţă care au rândurile încheiate, 
îmburuienarea este redusă. Dar, 
în funcţie de structura buruienilor 
din zonă, specii precum Matricaria, 
Amaranthus, Chenopodium, lăsate 
necombătute, vor da mari bătăi 
de cap pe mai departe, chiar dacă 
la această dată aparent sunt sub 
control. De regulă, pe soluri reci, 
umede, cu conţinut ridicat de 
humus aplicarea erbicidului este 
necesară, chiar dacă rândurile par 
încheiate. O îmburuienare mare 
poate duce la pierderi de producţie 
de până la 50%, cu probleme şi 
la recoltarea mecanizată”, explică 
directorul Staţiunii de la Teleorman.

Ne aşteptăm la 
atacuri masive
Temperaturile acestea au favorizat 

atacurile mascate de insecte în 
toamnă (suferinţa plantelor nu 
a fost evidentă), care au rămas 
necombătute. Musca cerealelor este 
unul dintre dăunătorii care creează 
probleme. Chiar dacă răsărirea nu a 
fost de mai mult de 50%, pe aceste 
plante musca a atacat vârful de 
creştere. Drept consecinţă, planta 
de grâu înfrăţeşte foarte mult, iar 
producţia este afectată. Atacul a 
putut fi stopat, dar efectele s-au 
produs. În ce priveşte bolile, nu au 
fost probleme deosebite pentru că 
plantele nu au fost dezvoltate. Dar 
în acest moment ne aşteptăm să 
apară atac de făinare la păioase, 
iar la rapiţă o continuare a atacului 
de Phoma rămasă necombătută, 
sau neprevenit în toamnă. ”Trag un 
semnal de alarmă: trebuie controlată 
fiecare parcelă şi trebuie făcut un 
tratament complex, mai ales la 
rapiţă, după ce citim şi capcanele. 
Dăunătorii au fost avantajaţi termic, 
au iernat la diferite adâncimi şi 
sub resturi vegetale, şi biologic, 
ne aşteptăm la atacuri masive. O 
parte dintre insecte depun ouă pe 
tulpini sau peţiol şi vor fi mult mai 
greu de combătut. Cine a tratat cu 
produse sistemice şi de contact pe 
parcursul lunii decembrie, acum 
este cât de cât protejat, dar trebuie 
să fie atent în continuare”, a spus 
directorul Staţiunii de la Teleorman. 

La ce atacuri de patogeni ne-am 
putea aştepta la culturile de toamnă?

Emilian Negrilă, director SCDA 
Teleorman, face câteva observaţii 
şi trage semnale de alarmă privind 
posibilele atacuri de boli şi dăunători 
la care trebuie să ne aşteptăm, mai 
ales că ne confruntăm din nou 
cu temperaturi mari. ”Primăvara 
aceasta are câteva caracteristici: 
dacă ne referim la culturile de 
toamnă, putem afirma că starea lor 
de vegetaţie este destul de bună (în 
zona noastră, până la Dâmboviţa 
şi chiar Argeş, nu includem aici 
estul ţării). Avem răsărire uniformă 
şi o densitate aşteptată. Dar 
multe dintre ele sunt la început 
de înfrăţire. Au vegetat aproape 
neîntrerupt, excepţie perioada 
când s-au înregistrat temperaturi 
negative. La rapiţă, unele pierderi 
de frunze sunt nesemnificative. 
În ce priveşte samulastra din 
aceste lanuri, este posibil să fi 
fost distrusă de acest şoc termic. 
Buruienile în schimb (Veronica, 
Capsella), care sunt adaptate la 
temperaturi joase, au rezistat”. 

Erbicidarea de toamnă 
devine o verigă obligatorie
”Au câştigat foarte mult fermierii 
care au făcut erbicidare din toamnă. 
Este un element bine conturat în 

Starea de vegetaţie a culturilor 
de toamnă este bună în 

general, datorită vremii calde şi 
precipitaţiilor. În mare parte a 

zonei de sud a ţării, rezerva de 
apă a crescut semnificativ, iar 
cele câteva zile cu temperaturi 

negative au asigurat şocul termic 
de care plantele aveau nevoie. 

Ce facem însă de acum încolo? 
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este absorbit rapid în ţesutul 
lipofilic şi translocat ulterior 
sistemic, conferă protecţie de 
lungă durată întregii plante. 

Efectul de înverzire 
- semnul sănătăţii 
fitosanitare şi al 
recoltelor bogate
Capartis™, pe lângă efectul 
fitosanitar puternic şi de lungă 
durată, favorizează şi descreşterea 
emisiei de etilenă din plantă. În 
urma aplicării, a fost observat 
un efect pronunţat de înverzire, 
care aduce cu el producţii 
mai mari şi mai calitative. 
Cercetările efectuate au arătat 
că, prin aplicarea fungicidului 
Capartis™, seminţele îşi măresc 
MMB-ul, iar silicvele sunt mai 
puţin predispuse scuturării.

Capartis™ - o soluţie 
antirezistenţă
Datorită celor două substanţe 
active cu moduri de acţiune 
diferite, Capartis™ este considerat 
a fi o soluţie viabilă pentru 
împiedicarea apariţiei rezistenţei. 
Piraclostrobin aparţine clasei 
strobilurinelor FRAC 11, care 
acţionează asupra respiraţiei 
mitocondriale a celulei fungice. 
Boscalid face parte din 
categoria fungicidelor SDHI 
(carboximine) grupa FRAC 7, 
ce acţionează asupra sursei de 
energie, împiedicând dezvoltarea 
ciupercii. Reduce riscul apariţiei 
rezistenţei, datorită celor două 
substanţe active care fac parte 
din două clase chimice diferite, 
cu moduri de acţiune diferite.

Dozarea şi utilizarea 
fungicidului Capartis™
•  La rapiţă, Capartis™ se poate 

aplica de la stadiul de buton 
verde, până în faza în care 
50% din silicve au ajuns la 
dimensiunea normală (BBCH 
51-75), în doză de 0,6-1 l/ha. 

•  La floarea soarelui, Capartis™ 
se poate aplica încă din stadiul 
în care inflorescenţa nu este 
vizibilă şi până când seminţele 
din treimea mijlocie a capitolului 
au culoarea gri sau sunt de 
dimensiune normală (BBCH 
40-75), în doză de 0,5 l/ha, 
în cazul aplicării prin două 
treceri, sau 1 l/ha, atunci când 
se va face o singură trecere.

•  La soia, Capartis™ poate fi 
aplicat fracţionat, în doză de 
0,5 l/ha la un interval de 14-
21 zile între tratamente, sau 
într-o singură trecere cu 1 l/
ha, începând din fenofaza de 
butoni florali vizibili şi până 
la 50% păstăi de dimensiune 
normală (BBCH 51-75). 

Prin utilizarea lui Capartis™, 
plantele sunt protejate
de atacul bolilor specifice 
(Sclerotinia spp. - Putregaiul 
alb, Alternaria spp. - 
Alternarioza, Plenodomus 
spp. - Putregaiul negru, 
Diaporthe spp. - Pătarea 
brună-cenuşie a tulpinii, 
Botryotinia spp. - Putregaiul 
cenuşiu şi Hyaloperonospora 
spp. - Tăciunele rapiţei) şi sunt 
fortifiate şi menţinute verzi, 
pentru a oferi producţiile cele 
mai mari şi mai calitative.

Capartis™ - fungicidul capabil să rezolve toate 
problemele din culturile oleaginoase şi plante tehnice

Un fungicid nou - o 
protecţie mai bună
De anul acesta, fermierii au o 
nouă alternativă în protejarea 
culturilor oleaginoase de boli 
precum Sclerotinia şi Alternaria. 
Pe lângă hibrizii Pioneer®, din 
gama Sclerotinia Protector, 
Corteva Agriscience™ aduce 
astăzi, în primă linie şi fungicidul 
Capartis™. Principalele boli care 
afectează culturile de rapiţă, 
floarea soarelui şi soia sunt 
Sclerotinia spp. - Putregaiul alb 
şi Alternaria spp. - Alternarioza. 
Bolile apar frecvent în perioada 
înfloritului, mai exact, începând 
cu căderea primele petale şi 
până la scuturarea completă a 
florilor. Tocmai din acest motiv, 
se recomandă ca fungicidul 
Capartis™ să fie aplicat chiar 
la începutul scuturării petalelor. 
Este cel mai nou şi mai puternic 
fungicid, special creat pentru 
a oferi maximum de protecţie 
împotriva acestor boli şi nu numai.

O singură lovitură - mai 
multe boli combătute
Fungicidul Capartis™ este compus 
din cele mai eficiente substanţe 
active întâlnite la ora actuală 
(boscalid şi piraclostrobin). 
Aceste două substanţe active 
au un efect sinergic şi totodată 
foarte puternic în controlul 
bolilor specifice culturilor 
oleaginoase, cum ar fi Sclerotinia 
spp. şi Alternaria spp. Boscalid 
este o substanţă activă cu 
proprietăţi translaminare 
şi sistemice de invidiat, iar 
alături de piraclostrobin, care 

ADRIAN IONESCU, Category Marketing Manager Fungicides, Insecticides & Biologicals Corteva Agriscience RO & MD
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Pentru că temperaturile 
foarte mari din ultimele 

luni (la care s-au 
adăugat şi precipitaţiile) 

au creat condiţii 
favorabile nu doar 

pentru dăunători, ci 
şi pentru menţinerea 
rezervei de patogeni, 

tratamentele din 
perioada de repaus 

sunt extrem de 
importante: cu 

produse cuprice şi 
cu uleiuri horticole. 
Dr. Liana Dumitru, 

cercetător la SCDP 
Constanţa, actual 
consultant pentru 

proiecte de înfiinţare 
livezi (în special 

sâmburoase), are 
câteva recomandări 
pentru pomicultori.

Cele trei tratamente obligatorii în 
perioada de repaus a pomilor fructiferi

Epoca de administrare a 
produselor cuprice: în repausul 
vegetativ, dar atenţie, numai 
când temperaturile sunt pozitive, 
adică minim +8grade C (adică 
peste pragul biologic al plantei). 
Nu este bine să se execute 
nici tăieri la temperaturi mai 
mici de 7-8 grade, explică dr. 
Liana Dumitru. Cel mai bine 
este ca aplicarea acestui prim 
tratament să se facă la sfârşit de 
noiembrie-început de decembrie. 
Pentru tratamentele cuprice de 
iarnă concentraţia recomandată 
este de 2% la zeama bordeleză 
(200g sulfat de cupru/10 litri apă, 
2 kg/100 litri sau 20 kg/1.000 l 
-volum optim pentru o livadă de 1 
ha intrată deja pe rod; în vegetaţie 
0,5%); pentru hidroxid de cupru 
concentraţia este 0,3% (30g/10 
litri apă; în vegetaţie se foloseşte 
doar 4g/10 litri apă). Ideal este 
ca în următoarele 24 ore să nu 
plouă, altfel tratamentul ar trebui 
refăcut, funcţie şi de cantitatea 
de apă sau intensitatea ploii. 

La tratamentele cuprice care se 
aplică în perioadele de repaus 
ale pomilor, din momentul 
căderii frunzelor până când 
se reia vegetaţia, trebuie ţinut 
cont de două aspecte: tipul de 
produs cupric (zeama bordeleză-
sulfatul de cupru sau produse 
cu hidroxid de cupru, de care 
depinde şi concentraţia) şi 
momentul aplicării lor. 
Tot în tratamentele de iarnă ar 
trebui incluse şi cele cu sulf, 
dar separat de cele pe bază 
de cupru. De asemenea este 
important de reţinut că ele nu se 
asociază cu alte insecticide sau 
îngrăşăminte, pentru a nu face 
mai mult rău decât bine pomilor.

În perioada aceasta (luna 
februarie) este recomandată 
aplicarea unui insecticid cu ulei 
horticol, pentru combaterea 
larvelor şi ouălor hibernante, de 
asemenea temperatura trebuie să 
fie pozitivă (minim 5-7 grade C).
Un al doilea tratament cu produse 
cuprice este bine să se aplice de 
la finalul lunii februarie - primele 
două decade din luna martie, dar 
în concentraţie mai redusă (1-1,5% 
zeamă bordeleză), atrage atenţia 
dr. Liana Dumitru, cu rolul de a 
proteja şi de a întârzia pornirea 
în vegetaţie. Acest tratament se 
aplică la minim 7-10 zile după 
uleiul horticol. Următoarele 
tratamente, la înflorire , ar trebui 
să fie împotriva moniliozelor. 
În perioada de înflorire nu 
sunt recomandate insecticidele 
pentru a nu stânjeni activitatea 
insectelor polenizatoare. După 
scuturarea petalelor, când pomii 
leagă, în tratamente se poate 
începe asocierea fungicidului cu 
insecticid, mai subliniază ea. 
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CNH Industrial a dezvăluit recent 
primul prototip al unui tractor 

utilitar electric cu funcţii de 
conducere autonomă. New 

Holland T4 Electric Power este 
dezvoltat împreună cu Monarch 

Tractor – o companie californiană 
specializată în electrificarea 

maşinilor agricole - şi va intra în 
producţie la sfârşitul anul 2023.

New Holland va avea în gamă 
primul tractor electric şi autonom

Noul tractor New Holland, 
primul de acest fel din industrie, 
va fi soluţia ideală pentru 
operaţiunile unde este nevoie 
de putere mai mică. Este un 
tractor utilitar, potrivit pentru 
fermele mixte, zootehnie, livezi 
şi aplicaţii de specialitate. 
Motorul electric atinge vârfuri de 

până la 120 CP, cu un cuplu 
maxim de până la 440 Nm. 
Dispune de tracţiune pe 4 roţi 
şi atinge o viteză maximă de 
40 km/h, cu zero emisii.

În funcţie de profilul misiunii, 
acumulatorul tractorului 
oferă până la o zi întreagă de 
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funcţionare şi este nevoie de 
doar o oră pentru a ajunge la 
100% putere atunci când se 
utilizează sistemele de încărcare 
rapidă disponibile în comerţ. 

Prizele electrice ale tractorului 
sprijină sarcinile zilnice din 
fermă, cum ar fi sudarea 
şi găurirea. De asemenea, 
funcţionează ca generator de 
energie de rezervă pentru nevoi 
zilnice sau de urgenţă şi oferă 
energie pentru uneltele electrice. 

Performanţă
La testare, T4 Electric Power a 
arătat performanţe excepţionale 
în comparaţie cu un tractor 
diesel convenţional. Este mai 
eficient şi oferă un control mai 
mare al tracţiunii. Costurile de 
operare sunt reduse cu până 
la 90%, datorită eliminării 
costurilor cu motorina şi a 
taxelor de întreţinere asociate.

În mod deosebit, zgomotul 
este redus cu până la 90%, iar 
vibraţiile sunt, de asemenea, 
substanţial amortizate. Acest 
lucru respectă reglementările 
municipale stricte privind 
zgomotul, permite funcţionarea 
pe timp de noapte şi 
îmbunătăţeşte bunăstarea 
animalelor, în special atunci 
când se lucrează în spaţii 
acoperite, cum ar fi hambarele.

Precizie
Ceea ce face ca acest tractor 
să fie o premieră mondială 
sunt caracteristicile sale 
autonome şi funcţionalităţile 
automatizate. Împreună, aceste 
tehnologii oferă soluţii de vârf 
care sprijină toţi operatorii. 

Acoperişul lui T4 Electric Power 
găzduieşte senzori, camere şi 
unităţi de control care îi permit 
caracteristicile avansate 

autonome şi automatizate. 
Fermierii pot activa tractorul 
de la distanţă printr-o aplicaţie 
pentru smartphone. 
Modul Shadow Follow Me 
le va permite operatorilor să 
sincronizeze maşinile pentru 
a lucra împreună. Un sistem 
de percepţie la 360 de grade 
detectează şi evită obstacolele. 
Telematica şi ghidarea 
automată ţin toate funcţiile 
sub control pentru operatori. 
Fleet Management îi permite 
managerului fermei să 
atribuie sarcini fiecărei 
piese de echipament. 
Recunoaşterea instrumentului 
asigură că tractorul se 
conectează perfect cu 
implementul necesar, iar 
serviciile digitale offboard 
permit fermierilor să conducă 
tractorul de oriunde, în orice 
moment, monitorizându-i 
performanţa şi nivelul bateriei.
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În urmă cu exact 20 
de ani, la 23 februarie 

2003, Helmut Claas 
a semnat acordul de 

achiziţionare a unei 
participaţii majoritare în 

Renault Agriculture, divizia 
de tractoare a Grupului 

Renault. De atunci, 
CLAAS şi-a consolidat 

treptat poziţia de furnizor 
de sisteme complete pe 
scena internaţională şi a 

investit în inovaţii, care 
să sporească eficienţa 

şi productivitatea, alături 
de procese de producţie 

de ultimă generaţie.

Douăzeci de ani de 
tractoare CLAAS la Le Mans

De la CELTIS, 
ARES şi ATLES la 
ARION şi AXION
Ziua de 23 februarie 2003 a 
marcat o remaniere în sectorul 
global al utilajelor agricole. După 
ce a achiziţionat o participaţie 
majoritară în Renault Agriculture, 
urmată de achiziţia completă a 
acesteia în 2008, CLAAS a trecut 
de la specialist în echipamente de 
recoltare la furnizor de sisteme 
complete - adăugând tractoarele 
standard şi specializate la gama 
sa de produse pentru a completa 
fără probleme modelul său vârf 
de lance XERION produs la 
Harsewinkel. Semnarea acordului 
dintre Helmut Claas şi Patrick 

Faure, membru al consiliului de 
administraţie al Renault S.A., în 
ajunul târgului SIMA de la Paris, 
a generat o acoperire mediatică 
semnificativă în urma anunţului 
său. Până la sfârşitul lunii aprilie, 
achiziţia etapizată a fost aprobată 

Patrick Faure (l.), Directorul general adjunct (membru al 
consiliului de administraţie al RENAULT S.A.) şi Helmut Claas (r.; 
1926 - 2021) au oficializat noua alianţă dintre CLAAS şi Renault 
Agriculture printr-o strângere de mână la 23 februarie 2003.
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de Oficiul Federal al Concurenţei.
De la 1 octombrie, fabrica din 
Le Mans a început să schimbe 
schema de culori de la Renault 
Orange la verde crud, iar de 
la 1 noiembrie 2003 toate 
modelele destinate pieţelor noi şi 
emergente au ieşit de pe linia de 
asamblare în culorile corporative 
CLAAS. Având în vedere că gama 
de produse este acum completă, 
CLAAS a putut expune o „gamă 
completă de produse moderne” 
în cadrul Agritechnica 2003. 
Pe lângă tractoarele standard 
şi cele specializate, aceasta a 
inclus LEXION 500, cositoarea 
autopropulsată COUGAR şi 
ultima generaţie XERION - o 
colecţie impresionantă care a 
atras un interes considerabil.
La sfârşitul anului 2003 au 
început lucrările de dezvoltare a 
tractorului de mari dimensiuni 
AXION 800 şi, abia trei ani mai 
târziu, noul tractor a fost adăugat 
în portofoliul CLAAS. Acesta a 
marcat primul pas în înlocuirea 
treptată a portofoliului de 
produse Le Mans: în timp, CELTIS, 
ARES şi ATLES au fost redenumite 
ARION şi AXION - denumiri 
care au inaugurat o nouă eră.

Inovaţii definitorii 
pentru industrie
Noile tractoare ARION şi 
AXION au deschis calea pentru 

numeroase inovaţii premiate, care 
au ajuns să definească industria: 
terminalul CEBIS mare, cu 
contrast ridicat, pentru AXION şi, 
mai târziu, pentru seriile ARION 
500 şi 600; cabina PANORAMIC 
pentru ARION 400; AXION 
TERRA TRAC, care a fost primul 
tractor semi-şenilat cu suspensie 
completă; TELEMATICS pentru 
gestionarea flotei şi CEMOS, 
liderul de piaţă în materie 
de auto-învăţare, sistemul de 
asistenţă a operatorului bazat pe 
dialog şi optimizarea proceselor 
pentru ARION şi AXION CMATIC. 
Tractoarele CLAAS de la Le Mans 
au doborât şi ele recorduri; în 
2013, Centrul de testare DLG a 
testat AXION 950 cu o putere 
dezvoltată de 416 CP în ediţia 
revistei de utilaje agricole profi 
şi a dovedit o putere de tracţiune 
record de 242 kW - făcându-l 
cel mai puternic tractor standard 
din lume! În cadrul testului DLG 
PowerMix, tractorul a depăşit 
media tuturor tractoarelor testate 
anterior cu un procent uriaş de 
15,6%, având un consum de 
carburant de numai 249 g/kWh.
Aceste şi alte succese pot 
fi atribuite unei echipe de 
dezvoltatori de la nivelul 
întregului grup CLAAS, al cărei 
obiectiv principal este de a 
construi cele mai eficiente şi 
productive tractoare pentru 
fermierii şi contractanţii din 
întreaga lume. Expertiza în 
domeniul şenilelor TERRA 
TRAC, al sistemului CEMOS şi 
al inteligenţei proceselor de 
la CLAAS Industrietechnik din 
Paderborn este combinată cu 
expertiza în electronică de la 
CLAAS E-SYSTEMS din Dissen 
şi cu capacităţile standard 
de dezvoltare a tractoarelor 
din Vélizy. Împreună, acestea 

cercetează şi dezvoltă deja 
următoarea generaţie de 
tractoare de la Le Mans.

Peste 80 de milioane 
de euro pentru o 
producţie avansată şi 
un centru de testare 
de ultimă generaţie
Dar cercetarea şi dezvoltarea 
nu reprezintă singurul 
obiectiv al investiţiilor; CLAAS 
implementează, de asemenea, 
procese de producţie de ultimă 
generaţie şi posturi de lucru 
ergonomice. Din 2003 au fost 
finalizate proiecte de modernizare 
în valoare de peste 80 de 
milioane de euro. Cel mai mare 
şi cel mai important dintre 
acestea a fost iniţiativa CLAAS 
Forth, care a dus producţia la 
un nou nivel atunci când a 
fost lansată la sfârşitul anului 
2020. Fabrica de la Le Mans se 
numără acum printre cele mai 
moderne din lume, implementând 
sisteme de transport fără şofer 
(cunoscute sub numele de 
vehicule ghidate automat sau 
AGV) şi inteligenţă artificială 
(IA) în logistică. Tot acolo s-a 
deschis recent un nou centru 
pentru vizitatori, după modelul 
Technoparc din Harsewinkel. 

200.000 de 
tractoare de la Le 
Mans la dispoziţie
În timp ce tractorul CLAAS cu 
numărul 150.000 a părăsit fabrica 
din Le Mans în primăvara anului 
2019, se aşteaptă ca pragul de 
200.000 să fie atins în anul 
aniversar 20. În prezent, fabrica 
CLAAS din Le Mans produce 
peste 60 de modele diferite, 
cu puteri cuprinse între 75 şi 
445 CP, de la tractoare simple 
pentru pieţele cu standarde de 



1-14 martie 2023 331-14 martie 202332 www.agrimedia.ro

emisii mai puţin stricte, cum 
ar fi Turkmenistan sau Africa, 
până la ARION 400, de mare 
capacitate, destinat în principal 
pieţei europene, şi la tractorul 
de mari dimensiuni şi de înaltă 
tehnologie AXION 900 TERRA 
TRAC, destinat pieţei globale. 
În prezent, fabrica din Le Mans 
exportă tractoare în 80 de ţări din 
întreaga lume, inclusiv în America 
de Nord, începând cu anul 2019.

Douăzeci de ani de 
tractoare CLAAS de 
la Le Mans pe scurt:
•  23 februarie 2003: CLAAS 

semnează un acord pentru 
achiziţionarea pachetului 
majoritar de acţiuni al 
Renault Agriculture.

•  1 octombrie 2003: Lansarea 
primelor tractoare CLAAS 
standard, de culoare verde 
crud, de la Le Mans.

•  1 noiembrie 2003: Toate 
tractoarele sunt acum 
produse în culorile CLAAS.

•  9 – 15 noiembrie 2003: CLAAS 
participă pentru prima dată 
la Agritechnica în calitate de 
furnizor de sisteme complete, 
cu un portofoliu complet 
de tractoare, de la CELTIS, 
ARES şi ATLES la XERION.

•  2006: Lansarea seriei AXION 
800, complet reproiectată, cu 
transmisie semi powershift 
HEXASHIFT şi terminal CEBIS.

•  2007: Noile serii ARION 

500 şi 600 revigorează 
gama de tractoare Le Mans. 
AXION 800 este acum 
disponibil cu o transmisie 
continuu variabilă CMATIC, 
ca alternativă la transmisia 
HEXASHIFT powershift.

•  2008: Achiziţionarea diviziei de 
tractoare Renault este finalizată.

•  2008 – 2010: Întemeierea 
unui nou atelier de pre-
asamblare a cabinei şi a 
unui nou atelier de vopsire.

•  Februarie 2011: Prezentarea 
noii serii de tractoare de 
mari dimensiuni AXION 900 
cu maneta multifuncţională 
CMOTION în cadrul 
SIMA de la Paris.

•  2012: Lansarea noilor serii 
ARION 500 şi ARION 600.

•  2013: AXION 950 stabileşte 
un nou record de putere de 
tracţiune pentru tractoarele 
standard de 242 kW în 
faţa vagoanelor cu frână, 
ceea ce îl face cel mai 
puternic tractor din lume.

•  Noiembrie 2013: Premiera 

modelului ARION 500/600 
CMATIC cu transmisie 
continuu variabilă EQ200 de 
la CLAAS Industrietechnik.

•  2014: Lansarea noii serii 
ARION 400 cu o cabină 
PANORAMIC revoluţionară.

•  2016: CLAAS îşi uneşte forţele 
cu revista de specialitate 
traction pentru a demonta un 
AXION 920 uzat până la piesele 
sale individuale în vederea 
analizării modelelor de uzură.

•  Noiembrie 2017: Medalie de 
argint la Agritechnica pentru 
două inovaţii: AXION 900 
TERRA TRAC şi CEMOS for 
tractors, primul sistem de 
auto-învăţare, de asistenţă a 
operatorului şi de optimizare 
a proceselor bazat pe dialog.

•  Primăvara anului 2019: 
Tractorul cu numărul 
150.000 iese de pe linia de 
producţie din Le Mans.

•  Începând cu anul 2019: 
Modernizarea fabricii, cu accent 
pe linia principală de asamblare, 
logistică şi managementul 
producţiei, ca parte a 
programului de investiţii CLAAS 
FORTH. „Fabrica viitorului” se va 
deschide oficial în mai 2021.

•  2021: AXION 960 CMATIC 
cu CEMOS a fost desemnat 
Sustainable Tractor of the Year 
(Tractorul durabil al anului).

•  Septembrie 2022: 
Inaugurarea CENTRAL 
ACADEMY în Le Mans.
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protecţia plantelor până în 2030. 
La expoziţia de profil din Italia s-a pus 
accent pe viitorul agriculturii, unde 
roboţii pot avea rolul lor bine definit 
deoarece ei nu mai ţin de <science 
fiction>, ci de o realitate care se 
concretizează în multe ferme agricole.

Inovaţia tehnologică 
Un viitor prefigurat chiar de FAO 
susţine faptul că fermele vor trebui să 
se schimbe din ce în ce mai mult şi 
să devină „inteligente”, cu un conţinut 
tehnologic ridicat. Universităţile şi 
centrele de cercetare îşi îndreaptă 
atenţia pe crearea de roboţi capabili 
să completeze eficient munca umană, 
asigurând în acelaşi timp condiţii 
de siguranţă maximă. Cel din urmă 
aspect fiind un factor crucial pentru 
răspândirea roboticii în sectorul agricol.

Alessio Bolognesi, expert în 
tehnologie digitală la FederUnacoma 
– asociaţia italiană a producătorilor 
de maşini agricole implicată în 
desfăşurarea expoziţiei internaţionale 
EIMA, a precizat că acest domeniu, 
al roboticii în agricultură, este la 
început de drum şi că există multă 
curiozitate din partea fermierilor.
„Obstacolul pe care trebuie să-l 
depăşim este acela al siguranţei 
maşinii atunci când interacţionează 
cu omul”, a spus acesta.
În completare, Riccardo Basantini, 
director de vânzări al 12 Steps 
Distribution, afirmă că o altă 
barieră în adoptarea acestor 
tehnologii o reprezintă scepticismul 
din partea agricultorilor.
„Totuşi, astăzi, robotica este o 
tehnologie prezentă în toată lumea, ce 

Robotica în agricultură nu 
mai este «science fiction»
Cererea de roboţi începe uşor 
să crească şi să câştige teren 
deoarece pot creşte productivitatea, 
suplimentând forţa de muncă şi, 
în acelaşi timp, reduc impactul 
asupra mediului înconjurător.
Principala piedică în adoptarea 
acestei tehnologii rămâne 
însă siguranţa în operare. 
Roboţii pot fi folosiţi pentru multiple 
activităţi agricole, pornind de la 
îngrijirea plantaţiilor de pomi şi 
viţă-de-vie, până la efectuarea 
practicilor fitosanitare necesare 
pentru combaterea buruienilor 
şi a bolilor din culturile agricole. 
De asemenea, roboţii pot fi un 
instrument eficient pentru reducerea 
cantităţii de pesticide – o cerinţă 
actuală a Comisiei Europene prevede 
reducerea cu 50% a produselor de 

Tehnologiile robotizate 
în agricultură nu 
mai sunt o noutate. 
În multe ţări din 
lume, precum SUA, 
Franţa, astfel de 
roboţi lucrează deja în 
câmp, făcând parte 
din parcul tehnic al 
fermelor agricole. 
La expoziţia EIMA 
2022 din Bologna, 
Italia, un pavilion a 
fost destinat celor 
mai noi tehnologii în 
materie de robotizare 
şi digitalizare.
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poate fi folosită într-un mod simplu.”
Mai mult decât atât, robotica 
poate fi un aliat valoros, putând 
efectua toate acele operaţiuni 
dificile sau periculoase. 
Pentru a îmbunătăţi performanţa 
roboţilor sunt o serie de proiecte 
atât venite din mediul private, 
cât şi din cel public. 
În rândurile care urmează vă 
prezentăm trei echipamente 
autonome, ce pot face lucrări de 
întreţinere a pajiştilor, semănat şi 
controlul buruienilor şi al bolilor.

FarmDroid FD20 este un robot care 
realizează în mod autonom lucrările 
de însămânţare şi de plivire mecanică. 
Robotul este disponibil cu diferite 
configuraţii pentru a permite lucrul 
automat cu 6 sau 8 rânduri. Maşina 
permite eliminarea muncii repetitive, 
asigurând continuitatea operaţiunilor 
de cultivare şi deci o eficienţă crescută.
FD20 funcţionează în deplină 

autonomie şi siguranţă, permiţând 
reducerea costurilor cu forţa de muncă 
şi lărgirea ferestrelor tradiţionale de 
lucru. Este echipat cu 4 panouri solare 
pentru o alimentare independentă, 
minimizând impactul asupra mediului. 
Robotul integrează tehnologia RTK 
GPS pentru un semănat precis 
şi plivit perfect. De asemenea, 
integrează un senzor pentru 
detectarea erorilor în timpul lucrului. 

Compania italiană MDB are în 
portofoliu o linie de produse 

Green Climber – un mini tractor 
controlat de la distanţă cu ajutorul 
telecomenzii. Roboţii pot cosi iarba 
fără probleme chiar şi pe terenuri 
în pantă, dar pot executa şi lucrări 
forestiere grele. Linia de produse 
este extinsă, maşinile variind de la 
25 până la 140 CP, având sisteme 
hidraulice hidrostatice integrate. 

Agro Intelligence produce o 
gamă de roboţi pentru lucrul în 
câmp. Robottti 150 D dispune de 
2 motoare, o priză de putere şi o 
configuraţie tradiţională diesel-
hidraulică. Poate fi folosit pentru 
lucrări de însămânţare şi de aplicare 
a produselor fitosanitare. Compania 
a făcut multiple teste intensive şi 
practice în teren, ceea ce au dus la 
creşterea funcţionalităţii produsului. 
Firma va continua să dezvolte noi 
servicii cum ar fi cartografierea 
buruienilor, pentru a contribui la o 
agricultură modernă şi durabilă. A
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Săptămâna aceasta 
vorbim despre greble.

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!

grebla este o unealtă manuală 
sau o maşină agricolă (greblă 
mecanică) folosită pentru a 
aduna în brazdă furaje, paie 
etc. Când se face împrăştierea 
fânului pentru a se usca mai 
repede se foloseşte o maşină de 
împrăştiat fânul. De aceea nu 
este necesar să spunem greblă 
de adunat, ca să o diferenţiem 
de maşina de împrăştiat. Sunt 
maşini complet diferite. 

cu Florin Neacşu

Citeam mai deunăzi pe 
Facebook: “Vând greblatoare 
pentru fân marca x. 4m. 
detalii la tel. 0742847xxx; 
00393297457xxx”. 
Corect: vând greblă mecanică. 
Tot aici putem aminti de 
“grebla de adunat”, ceea ce 
este un pleonasm, pentru că 
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Precizie şi servicii Farmsight
•  Informaţii cu privire la toate 

serviciile şi produsele IPSO

Cu o experienţă de peste 25 de 
ani în domeniul agriculturii, IPSO 
pune în serviciul clienţilor săi 
toate resursele necesare: peste 
500 de angajaţi în cele 22 puncte 
de lucru din toată ţara, probabil 
cel mai mare stoc de piese de 
schimb din domeniul agricol din 
România, 130 de echipe mobile 
de service, peste 150 tehnicieni 
service certificaţi şi multe altele. 

De-a lungul timpului, IPSO 
Agricultura şi-a îmbunătăţit 
permanent serviciile, adoptând 
sisteme performante şi folosind 

tehnologia dezvoltată de 
parteneri pentru a oferi soluţii 
în timp real pentru problemele 
fermierilor. Acest lucru contribuie 
la creşterea performanţei, 
la reducerea costurilor şi la 
evitarea apariţiei defectelor. 
Mai mult, proactivitatea 
serviciilor de mentenanţă 
şi a campaniilor dedicate 
reprezintă un real beneficiu 
pentru parteneri.

Pe lângă numărul unic de telefon 
0373.800.222, echipa Ipso 
Agricultura este disponibilă şi pe 
www.ipso.ro, unde se regăsesc 
informaţii despre utilaje, servicii 
oferite, cât şi despre ultimele 
noutăţi şi campanii disponibile.

Ipso Agricultura: mai aproape de 
fermieri – număr unic de contact!
Proximitatea faţă de parteneri 
este un atu pe care IPSO 
Agricultura, în calitate de lider 
pe piaţa românească a serviciilor 
şi utilajelor agricole, pune mare 
preţ. Oferirea de soluţii adaptate, 
în mod rapid şi eficient, este 
cheia unui parteneriat de succes. 
IPSO înglobează aceasta idee 
sub conceptul Service 360, 
numărul unic de contact fiind 
unul dintre pilonii care îl susţin.

Ce oferă numărul 
unic de contact?
•  Informaţii despre 

piese de schimb
•  Programări pentru intervenţii 

service şi mentenanţă
•  Informaţii despre Agricultura de 

Pentru a fi şi mai 
aproape de clienţi, 
IPSO Agricultura 
lansează sub 
conceptul Service 
360, un număr 
unic de telefon 
la nivel naţional: 
0373.800.222, 
apelabil din toate 
reţelele de telefonie 
fixă şi mobilă.  
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Pastò Agriculture este 
un producător italian 
specializat de mai 
bine de 6 decenii în 
fabricarea de utilaje 
pentru prelucrarea 
solului, având în 
portofoliu scarificatoare, 
decompactoare, grape 
cu discuri, combinatoare 
şi cultivatoare. 

Utilaje Pastò pentru tehnologii conservative
pieţele externe. Mulţi dintre 
agricultorii români lucrează din 
ce în ce mai inteligent, încearcă 
să achiziţioneze utilaje cât 
mai performante, care să le 
reducă costurile şi sunt mult 
mai deschişi la schimbare. 
Consider că agricultura 
conservativă este viitorul pentru 
că ea contribuie la reducerea 
poluării şi efectelor încălzirii 
climatice. Doar în acest fel 
vom putea evolua”, a susţinut 
Francesco Pasto, directorul 
general al companiei, în 
cadrul unui interviu acordat 
la expoziţia EIMA 2022. 

Vertical tillage
Un utilaj din ce în ce mai 
solicitat, inclusiv pe piaţa din 

O nouă orientare a companiei 
italiene este să ofere fermierilor 
echipamente care să conserve mai 
bine solul, structura şi fertilitatea 
acestuia, dar şi viaţa microbiană 
din interior. Utilajele firmei se 
pretează pentru practicarea 
tehnologiilor minimum şi vertical 
tillage, astfel încât agricultura să 
se facă într-un mod conservativ, 
cu grijă faţă de mediu şi respect 
pentru generaţiile viitoare.
„Pastò Agriculture provine din 
zona Padovei şi pot spune 
că sunt martorul evoluţiei 
acestei companii – ea fiind 
înfiinţată de tatăl meu. 
Foarte mult timp am activat pe 
piaţa din Italia, iar în urmă cu 
13 ani, la iniţiativa mea, am 
început să ne dezvoltăm şi pe 

România, este decompactorul 
sau drenatorul (ripper). Modelul 
produs de Pastò se numeşte 
Apache, are o lăţime de lucru de 
3 până la 6,5 m şi lucrează până 
la 65 cm adâncime. Echipamentul 
este adaptat pentru tractoare 
de 100 până la 650 CP. 
„Aşa cum în urmă cu 10 ani 
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a început să fie folosit pe 
scară largă scarificatorul, fiind 
găsit în aproape orice fermă, 
la fel va fi şi cu drenatorul 
deoarece se pretează condiţiilor 
cerute la nivel european. 
Diferenţa dintre scarificator şi 
drenator este că ultimul face o 
lucrare mult mai conservativă 
a solului. Acesta rupe hardpan-
ul la fel ca scarificatorul dar 
nu mai amestecă straturile de 
pământ între ele. Face un şanţ 
vertical iar datorită sistemului 
de ancore creează un canal 
unde se depozitează apa. 
Fermierii care lucrează în 
sistem conservativ folosesc 
astfel de utilaje o dată la trei 
ani. Echipamentul face o bună 
prelucrare a terenului, o aerare 
a solului necesară pentru 
dezvoltarea microorganismelor, 
avantajul fiind că nu duce stratul 
de la suprafaţă în adâncime 
şi nu influenţează negativ 
dezvoltarea vieţii microbiene din 
sol. Foarte mulţi fermieri români 
au început să îl folosească, am 
făcut foarte multe demonstraţii 
în ţară şi am scos în evidenţă 
beneficiile pe care le aduce. 
Este un utilaj robust, ancorele 
fiind din oţel Hardox, presiunea şi 
siguranţa fiind hidropneumatice, 
astfel că nu există siguranţă 
cu şurub deoarece forţele 

sunt mult mai mari. Puterea 
necesară este de circa 70 CP 
per ancoră (maximum 8 ancore). 
Dacă la scarificator avem o 
ancoră progresivă, care ajută la 
pătrunderea în sol, la drenator, 
tocmai pentru a nu întoarce 
straturile de sol, avem ancoră 
verticală care taie solul şi 
necesarul de putere este mult 
mai mare. La unele modele 
adâncimea de lucru poate 
ajunge chiar până la 1 m. 
Utilajul elimină fenomenul de 
băltire şi creşte porozitatea 
solului în timp, favorizând astfel 
acumularea de apă în sol. Când 
plouă apa nu se mai pierde, 
nu mai apare fenomenul de 
levigare si ea este absorbită 
şi înmagazinată în sol.
Unii fermieri lucrează cu acest 
utilaj la fiecare 2 - 3 ani, în 
funcţie de structura solului, în 
general o dată la 3 ani. Sunt 
foarte mulţi fermieri, mai ales 
în zona de vest a României, 
care folosesc un astfel de utilaj, 
folosind tractoare cu puteri mari. 
Viteza de înaintare este mult mai 
mare decât la un scarificator şi 
consumul de combustibil este mai 
redus, însă avantajul principal 
este că nu amestecă straturile 
de sol şi stratul fertil rămâne 
la suprafaţă”, a explicat Marius 
Mitra, Export Manager pentru 
marca Pastò în România.

În ultimul timp fermierii sunt 
din ce în ce mai interesaţi 
de utilaje performante care 
să facă mai multe lucrări 
dintr-o singură trecere pentru 
reducerea costurilor.
Combinatorul Tornado se 
numără printre acestea. Utilajul 
mărunţeşte solul şi resturile 
vegetale, face o scarificare şi 
pregăteşte patul germinativ. 
„Pentru piaţa din România pot 
spune că utilajul nu mai este 
o noutate deoarece am vândut 
peste 50 de unităţi – fiind foarte 
solicitat”, a mai spus Marius Mitra. 

Rugat să transmită un 
mesaj fermierilor români 
în încheierea interviului, 
Francesco Pasto a declarat: 
„Vom continua să lansăm 
pe piaţă utilaje specializate 
pentru agricultura conservativă 
pentru că acesta este viitorul 
şi pe asta ne-am concentrat.
Vreau să mulţumesc fermierilor 
români care dau dovadă de 
inteligenţă adoptând acest mod 
de a face agricultură, pentru că 
numai evoluând putem merge 
înainte; ţin să-l amintesc pe 
Paolo Brachetta, care lucrează 
în România şi este un pionier 
al agriculturii ecologice, 
demonstrând că se poate 
face performanţă practicând 
o agricultură conservativă.”



1-14 martie 2023 411-14 martie 202340 www.agrimedia.ro

Avantajele culturii cepei 
prin semănat direct în 
câmp sunt următoarele: 
se câştigă timp de 1 
an pentru suprafeţele 
agricole de teren 
necesare producerii 
arpagicului; se elimină 
cheltuielile însemnate şi 
dificultăţile mari în cadrul 
procesului de producere 
a arpagicului; se elimină 
dificultăţile deosebite la 
păstrarea arpagicului; nu 
se mai transmit agenţi 
patogeni (mană) prin 
intermediul arpagicului; 
cantitatea de arpagic 
(800–1500 kg) costă 
incomparabil mai mult 
decât cantitatea de 
sămânţă (6–8 kg/ha).

Tehnologia culturii cepei prin semănat 
direct în câmp (ceapa ceaclama)

mari. Seminţele nu trebuie să 
germineze până la venirea iernii şi 
pentru aceasta se asigură semănatul 
în a II-a jumătate a lunii noiembrie 
cu seminţe pregătite în acest scop. 
Se face tratamentul termic la 45–50 
grade Celsius timp de 20 de ore, 
care are ca urmare reducerea 
umidităţii seminţelor la 10–11 %.
O tehnologie nouă permite obţinerea 
de ceapă verde în luna mai şi 
bulbi care ajung la maturitatea de 
consum în luna iunie, dacă plantele 
de ceapă trec peste iarnă în câmp.
Se poate folosi în acest scop, 
soiul mai vechi Diamant, dar mai 
recomandat este să se folosească 
soiurile create special în acest scop, 
cum sunt soiurile Radar şi Swift. 

La toate tehnologiile de 
cultivare a cepei se asigură 
nivelarea terenului, mărunţirea 
patului germinativ, prevenirea 
îmburuienării şi combaterea 
bolilor şi dăunătorilor din sol.
Această cultură se face în zonele 
cu climat umed, cu regim de 
precipitaţii uniform repartizate sau 
cu posibilităţi de irigare, având în 
prezent o pondere relativ mică în 
producţia naţională de ceapă. 
Se seamănă toamna, în apropierea 
iernii, sau primăvara timpuriu, cu 
norme de sămânţă de 8–10 kg/ha în 
toamnă şi 5–6 kg/ha în primăvară, 
la adâncimea de 2–3 cm în toamnă 
şi respectiv 1–2 cm în primăvară.
Culturile de toamnă dau producţii 

Ca epoci de înfiinţare a culturilor 
se pot folosi: 20–30 august, 01–10 
septembrie şi 10–20 septembrie. 
Prin semănatul pe straturi 
înălţate pe data de 20 august, 2 
septembrie şi 15 septembrie s-au 
obţinut următoarele rezultate 
pozitive prin aplicarea tehnologiei 
cu trecere peste iarnă:
la soiul Diamanat, procentul de 
plante rezistente a variat între 
40 % (semănat 15 septembrie) şi 
70 % (2 septembrie), iar la data 
recoltării (10 iulie), producţia a fost 
cuprinsă între 21,6 tone/hectar 
(semănat 15 septembrie) şi 42 tone/
hectar (semănat 2 septembrie); 
la soiul Radar, procentul de plante 
rezistente a fost cuprins între 58 
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% (semănat 15 septembrie) şi 86 
% (semănat 2 septembrie), iar la 
data recoltării (21 iunie), producţia 
a variat între 35,8 tone/hectar 
(semănat 15 septembrie) şi 59,3 
tone/hectar (semănat 2 septembrie); 
la soiul Swift, procentul de plante 
rezistente a fost cuprins între 61 % 
(semănat 15 septembrie) şi 90 % 
(semănat 2 septembrie), iar la data 
recoltării (15 iunie) producţia totală a 
fost cuprinsă între 32,9 tone/hectar 
(semănat 15 septembrie) şi 51,3 
tone/hectar (semănat 2 septembrie). 
Se observă ca soiul Swift, a avut 
cea mai bună rezistenţă la frig, 
iar semănatul pe 2 septembrie 
a fost cea mai bună epocă.
La semănatul de primăvară se face 
un alt tratament pentru grăbirea 
răsăririi. După Bălaşa M., acest 
tratament constă în umectarea 
seminţelor 10-12 ore într-o soluţie de 
sare potasică 1-2 % + 0,05 % borax, 
apoi se ţin încă 2-3 zile la transpirat 
sub prelate la 20-25 grade Celsius 
şi apoi încă 10-12 zile la 0-1 grade 
Celsius (amestecându-se de 2 ori/zi).
Alte metode preluate şi descrise 
de Maier, I., constau în tratarea 
alternativă, timp de 20 de zile, 
a seminţelor umectate: o zi la 
temperatura camerei (18-20 grade 
Celsius), cu o zi în zăpadă. Sau, se 
umectează seminţele şi se ţin la 18-
20 grade Celsius până germinează 5 
% din ele, după care se mai ţin 15-20 

de zile în frigider şi apoi se seamănă. 
Primăvara se seamănă imediat 
când umiditatea solului permite 
efectuarea acestei lucrări, la sfârşitul 
lunii februarie, sau începutul 
lunii martie. Dacă terenul este 
afânat este utilă tăvălugirea sa 
înainte sau după semănat, de 
preferinţă cu un tăvălug inelar.
Se seamănă 4 rânduri pe 
coronamentul de 94 de cm, 
fie echidistant (25 cm), fie în 
două benzi cu distanţă de 20 
cm între rândurile benzilor.
De asemenea, rezultate bune se 
obţin prin folosirea uneia dintre 
schemele de semănat: 10-10-27-
10-27-10-10; 10-8-30-8-30-8-10 cm 
cu densităţile de 850000 plante/
hectar pe terenuri cu fertilitate 
mijlocie-bună şi 850000–1000000 
plante/hectar pe terenurile cu 
fertilitate bună-foarte bună. 
Mărirea desimii la unitatea 
de suprafaţă aduce sporuri 
importante de producţie.
Prin semănat pe strat înălţat a unui 
număr de 5 rânduri s-a reuşit să 
se mărească desimea şi, implicit, 
producţia cu până la 25 %, iar prin 
semănarea a 6 rânduri pe strat 
s-a obţinut o desime şi un spor 
de producţie de până la 50 %.
Folosind un soi şi un hibrid, două 
densităţi la semănat şi două tipuri 
de îngrăşăminte s-au obţinut 
sporuri importante de producţie. 

Cu o desime de 450 mii plante/
hectar până la 675 mii plante la 
hectar, cu o doză de îngrăşăminte 
(azotat de amoniu) cuprinsă între 
150 kg/ha până la 300 kg/ha, şi 
azotat de potasiu, cuprins între 100 
kg/ha şi 150 kg/ha, s-au obţinut 
producţii cuprinse între 34,0 tone/
hectar (soiul Diamant), 38,0 tone/
hectar (soiul Daytona) şi 51,0 tone/
hectar (soiul Diamant) şi respectiv 
57,6 tone/hectar (soiul Daytona).
Daytona a asigurat producţii mai 
mari decât soiul Diamant. Pe 
măsură ce a crescut desimea şi 
doza de îngrăşământ, a crescut şi 
producţia la unitatea de suprafaţă. 
Dozele de îngrăşământ trebuie 
să crească în mod proporţional 
cu creşterea desimii.
Ceapa din sămânţă este un foarte 
slab concurent al buruienilor. 
Pierderile de producţie la ceapă 
ajung la 70 % când infestarea cu 
buruieni a fost de numai 50 %. La 
culturile neîntreţinute, producţia 
este compromisă. Frecvenţa mare a 
buruienilor în cultura de ceapă se 
datorează atât fertilităţii îmbunătăţite 
a solului, cât şi a aportului de apă 
prin irigaţii. Majoritatea speciilor 
de buruieni prezente în cultura de 
ceapă au o răsărire în tot cursul 
anului, din primăvară până în 
toamnă, cu perioade scurte de 
vegetaţie, cu mare capacitate de 
înmulţire şi cu multe generaţii pe an. 
O combatere eficientă a buruienilor 
din culturile de ceapă se poate face 
numai printr-un sistem raţional de 
combatere integrată din cadrul căruia 
nu trebuie să lipsească practicarea 
unei rotaţii raţionale a culturilor, 
un sistem raţional de lucrări ale 
solului, folosirea de seminţe de 
calitate, care să permită un avans în 
vegetaţie a plantelor de ceapă faţă 
de buruieni, folosirea judicioasă a 
îngrăşămintelor, efectuarea lucrărilor 
de îngrijire a culturilor de ceapă. 

Vi
ct

or
 V

ĂT
Ă

M
AN

U



1-14 martie 2023 431-14 martie 202342 www.agrimedia.ro



1-14 martie 2023 451-14 martie 202344 www.agrimedia.ro

În 2020 suprafaţa totală cu 
struguri de masă în România 
era estimată la aproximativ 
8.000 de hectare, din care doar 
3100 hectare sunt cultivate cu 
soiuri pentru struguri de masă 
veritabile, diferenţa fiind cultivată 
cu soiul Chasselas dore, care 
este un soi cu funcţiuni mixte. 
În top sunt judeţele Vrancea, 
Constanţa, Buzău. ICDVV Valea 
Călugărească, unde este director 
dr. Ion Marian, încearcă de 
8-9 ani să readucă în atenţia 
producătorilor şi autorităţilor 
noastre strugurii de masă, printr-
un concurs naţional organizat 
la Institut, şi să promoveze în 
special soiurile autohtone. 

Pentru prima dată, înfiinţarea plantaţiilor 
de struguri de masă este inclusă în PNS

de lei. Criteriile cumulative de 
eligibilitate: să deţină o suprafaţă 
cultivată cu struguri de masă 
de minim 0,1 ha – maxim 10 ha 
inclusiv; să obţină o producţie 
de minim 6.000 kg/ha; să fie 
înregistraţi în evidenţele Registrului 
agricol deschis la primării în a 
căror rază administrativ-teritorială 
se află suprafeţele cultivate cu 
strugurii de masă în anul 2022, la 
specificaţia vii nobile pe rod, pentru 
struguri de masă; să facă dovada 
producţiei realizate prin documente 
justificative (bon fiscal/factură/filă/
file din carnetul de comercializare). 
Valoarea maximă a sprijinului 
financiar care se acordă 
beneficiarilor este de 1.200 euro/
ha. Valorificarea producţiei 
trebuie făcută până pe 29 
noiembrie inclusiv, a anului de 

Această cultură nu primit finanţare 
până acum nici prin programul 
viticol, nici prin cel pomicol (sunt 
ţări unde strugurii de masă intră la 
categoria ”fructe”). Conform madr.ro 
în şedinţa Guvernului din 16 iunie 
2022 a fost adoptată Hotărârea 
pentru aprobarea programului 
de susţinere a producţiei de 
struguri de masă pentru anul 
2022 printr-un ajutor de Minimis. 
Măsura vizează următoarele 
categorii de beneficiari: producătorii 
agricoli persoane fizice care deţin 
atestat de producător; producătorii 
agricoli persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale şi 
întreprinderi familiale; producătorii 
agricoli persoane juridice. 
Pentru prima dată, în cadrul 
bugetului de stat pe anul 2022, a 
fost inclusă suma de 15 milioane 

cerere. Însă cei care au struguri 
de masă, sunt foarte puţini, cu 
suprafeţe relativ reduse şi fac 
mari eforturi să menţină cultura. 
Spre exemplu, în judeţul Prahova 
doar 20 de hectare au beneficiat 
de bani din acest ajutor.

Se pare însă că situaţia se va 
schimba. ”La viticultură sau 
pomicultură a existat un interes 
naţional care a mişcat lucrurile. 
Acum urmează şi strugurii de 
masă. MADR a dat drumul la un 
contract pentru stabilirea costurilor 
standard, pe care l-am câştigat 
noi (ICDV Valea Călugărească). Se 
lucrează de asemenea la o măsură 
similară cu cea de la pomicultură, 
care este acum inclusă în noul 
PNS”, spune directorul Institutului 
de la Valea Călugărească. Pentru 
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plantarea, înfiinţarea sistemului 
de susţinere, a sistemului de 
irigare si împrejmuirea terenului, 
sprijinul poate ajunge până 
la 33.700 euro/ha. În Ghidul 
solicitantului care va fi elaborat, 
vor fi detaliate exact aspectele 
privind finanţarea şi cofinanţarea. 

În PNS măsura (intervenţia) se 
numeşte ”DR-17 - Investiţii în 
sectoarele hamei şi/sau struguri 
de masă”. Aceasta intervenţie 
”vizează investiţiile corporale şi 
necorporale necesare obţinerii 
producţiei primare de struguri 
de masă. În cadrul intervenţiei 
vor fi sprijinite, de asemenea, 
investiţiile în condiţionare şi 
depozitare. Intervenţia permite şi 
investiţii în vederea comercializării 
strugurilor (magazinele la 
poarta fermei sau rulotele), ca 
o componentă secundară.” 
Printre condiţiile de eligibilitate 
pentru investiţie este ca 
dimensiunea economică a fermei 
să fie de minimum 4.000 euro SO 
pentru struguri de masă. În cazul 
proiectelor care propun depozitare, 
minimum 50% din strugurii care 
sunt supuşi depozitării trebuie 
să provină din ferma proprie şi/
sau din fermele membrilor (în 
cazul formelor asociative).

Un alt element important este 
zonarea, care trebuie revizuită (şi 
se lucrează deja la reevaluarea 
zonelor de favorabilitate) deoarece 
s-au schimbat condiţiile climatice 
de acum 30 de ani, iar cerinţele de 
cultură pentru strugurii de masă 
se găsesc şi în afara arealelor 
viticole consacrate. Directorul Ion 
Marian nu crede că acordarea 
banilor va fi condiţionată de 
plantarea unui anumit procent 
dintr-un soi autohton, dar 
Institutul a propus acordarea 

unei bonificaţii pentru proiectele 
care includ şi soiuri româneşti. 
Nu sunt incluse soiurile cu 
destinaţie mixtă, de tipul Chasselas.

”Eu cred că este un pas cert. 
Ceea nu ştim încă este când 
se va da drumul la investiţii. Şi 
mai există riscul, aşa cum s-a 
întâmplat în programul pomicol, 
să nu se poată asigura necesarul 
de material săditor certificat”, 
mai spune directorul de la Valea 
Călugărească. De aceea el insistă şi 
pe stimularea dezvoltării sectorului 

Suprafaţa şi producţia de struguri de masă (soiuri nobile), 2018
(sursa: ICDVV Valea Călugărească)

Judetul Supraf. de vii 
pe rod-ha din care soiuri albe Productia 

totala (to)

Vrancea 4889 4614 46617

Constanţa 968 727 17448

Buzău 460 313 3892

Timiş 343 267 2058

Iaşi 314 176 2400

Galaţi 313 182 497

Tulcea 290 190 2030

Prahova 201 138 703

Vaslui 195 155 1276

Giurgiu 131 131 818

Vâlcea 96 96 799

TOTAL 8613,47 7301,95 80098

Principalele soiuri pentru struguri de masă cultivate în România

Soiul Suprafata(ha)

Chasselas dore 4848

Amestec 1941

Muscat HAMBURG   521

Afuz Ali   333

Italia   325

Victoria   294

Muscat D”Adda   236

C neagra   127

Sultanina   114

Moldova   104

pepinieristic în egală măsură. 
Ultimele date ale Institutului 
cu privire la pepinierele care 
produceau material săditor viticol 
certificat estimează un număr 
de 40, dar acum nu se mai ştie 
exact cine ce produce. ”Un aspect 
pozitiv, dacă putem să îl numim 
aşa, este faptul că la un soi 
precum Victoria, chiar dacă este 
adus de la o pepinieră din afara 
ţării, nu sunt probleme deosebite 
să se ”readapteze” arealului în 
care a fost creat”, mai spune 
directorul Institutului Viticol.
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Atât trandafirii nobili 
cât şi cei sălbatici 
se pot înmulţi prin 
seminţe, cât şi din 
fragmente de plantă. 
Înmulţirea prin seminţe 
se practică atunci 
când se urmăreşte 
obţinerea de portaltoi 
sau, în unităţi de 
cercetare, în vederea 
obţinerii de soiuri noi 
şi hibrizi. Seminţele 
cele mai indicate în 
acest scop sunt cele 
ale măceşului sălbatic.

Tehnologia de înmulţire a trandafirilor
fi scoşi, sortaţi şi clasificaţi.
Cei mai viguroşi puieţi, având 
grosimea de 5–7 mm la colet vor fi 
replantaţi în ghivece, în perioada 
imediat următoare scoaterii lor 
şi vor fi altoiţi şi replantaţi în 
iunie–iulie anul următor. 

Portaltoii pentru 
obţinerea trandafirilor 
cu trunchi înalt
Se obţin fie prin plantarea la locul 
în care va avea loc altoirea plantelor 
obţinute din flora spontană (măceşi 
extraşi cu rădăcina), fie din seminţe 
de măceş ai căror puieţi vor fi lăsaţi 
să atingă înălţimi de peste 1 metru.

Înmulţirea prin 
butaşi şi frunze
Înmulţirea prin butaşi se aplică 
doar anumitor specii de trandafir 

Pe un teren curăţat încă din 
primăvară se realizează o afânare la 
35–45 cm în luna iunie menită să 
înlăture buruienile apărute între timp. 
Înaintea însămânţării, terenul va fi 
nivelat şi curăţat de buruienile uscate. 
Seminţele de măceşe se seamănă pe 
rânduri la distanţa de 30–40 cm. la 
o adâncimea de 4–5 cm. Deasupra 
seminţelor se pune un strat de 
pământ de 4–5 cm. Mraniţa ar fi cea 
mai indicată dar, în lipsa acesteia, se 
va folosi un pământ uşor, permeabil. 
Dacă puieţii răsăriţi sunt prea deşi, 
ei pot fi repicaţi. Repicarea se face 
atunci când umiditatea solului 
permite smulgerea fără rănirea 
plantelor, atunci când acestea au 
3–4 frunze. Replantarea se face 
pe un sol foarte bine pregătit. Pe 
timpul verii, puieţii vor fi udaţi 
şi trataţi. După prima brumă vor 

(Poliantha, Bengale, Noissete, 
Bourbon etc). Acestea au crengile 
flexibile şi calitatea de a face 
rădăcini din crengi atunci când 
acestea sunt îngropate în pământ. 
Butăşirea se practică fie în lunile 
iulie–august (în verde), fie în 
octombrie–decembrie (în uscat).
Butăşirea în verde are un procent de 
prindere mai bun. Butaşii verzi se 
fasonează din ramuri florifere cam 
la 7-10 zile după ce ultimele petale 
de trandafir s-au scuturat. Butaşii 
prelevaţi din aceste ramuri vor avea 
3–5 ochi viabili ceea ce înseamnă 
o lungime de aproximativ 10 cm.
Ultimele două frunze de la 
partea superioară se lasă intacte, 
celelalte se taie. Tăierea de la baza 
butaşului se face imediat sub ochi 
şi trebuie să fie puţin oblică.
La partea superioară, tăietura se 
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face la 2 mm deasupra ochiului.
Butaşii se prelevează în răsadniţă şi 
se udă abundent. Pentru protecţia 
împotriva soarelui geamurile 
răsadniţei vor fi văruite. În zilele 
foarte călduroase butaşii vor fi 
stropiţi cu apă de 2–4 ori pe oră. 
În 3–4 săptămâni butaşii au deja 
rădăcini. Când înrădăcinarea s-a 
produs, începe etapa de aclimatizare 
a butaşilor. La început se deschid 
geamurile răsadniţei la anumite 
intervale după care acestea se 
înlătură complet. Până în toamnă 
butaşii vor fi feriţi de buruieni, vor 
fi udaţi atunci când este cazul.
Primăvara, butaşii se vor repica în 
pepinieră sau se vor lăsa în răsadniţe 
unde vor fi acoperiţi cu pământ 
în strat de 3–4 cm, vor fi udaţi şi 
stropiţi cu substanţele indicate 
împotriva bolilor criptogamice. 
Toamna, trandafirii sunt deja pregătiţi 
a fi plantaţi la locul definitiv.
Butăşirea în uscat poate începe 
după căderea frunzelor (sfârşitul lui 
octombrie) şi poate să continuie până 
la primele brume. Butaşii se fac din 
lăstari lemnificaţi şi vor avea lungimi 
de 20–25 cm când urmează să fie 
plantaţi în pepiniere şi de 10–15 cm 
când urmează ca înrădăcinarea să 
se facă în ghivece sau răsadniţe 
reci. Tăietura de la bază se face 
imediat sub mugure şi va fi uşor 
oblică, iar cea din vârf se face la 1–2 
cm deasupra ultimului mugure.
Dacă plantarea butaşilor se face 
în răsadniţe reci, acestea se vor 
acoperi peste iarnă cu materiale 
protectoare. Primăvara, butaşii care 
au început să formeze rădăcini, 
se plantează în ghivece sau în 
pepinieră. La fel de bine ei pot fi 
lăsaţi şi în răsadniţe unde continuă 
să înrădăcineze. Pe parcurs li se vor 
asigura toate îngrijirile necesare. 
Toamna, butaşii bine înrădăcinaţi pot 
fi scoşi şi plantaţi la locul definitiv.
Înmulţirea prin frunze este o 

metodă mai dificilă şi nu se 
recomandă horticultorilor amatori.
Înmulţirea prin marcote şi 
prin divizarea tufelor se poate 
face la soiurile cu rădăcinile 
proprii (nealtoite).

Boli şi dăunători 
ai rădăcinilor
Agrobacterium tumefaciens - pe 
rădăcini sau la baza trunchiului 
se găsesc tuberculi cu suprafaţa 
neregulată. O combatere a bolii nu 
este de obicei posibilă, deoarece 
daunele nu sunt descoperite 
decât la dezgroparea rădăcinii.
Cylindrocladium scoparium – la 
baza trunchiului, îndeosebi în 
jurul punctului de altoire, apar 
pete întunecate de putregai care 
duc la slăbirea şi moartea plantei. 
Amplasarea în locuri umede 
favorizează dezvoltarea bolii. Pentru 
prevenire se poate stropi planta, 
iarna, cu preparate pe bază de cupru.
Nematodele rădăcinilor (Meloidogyne, 
Xiphinema, Pratylenchus) – 
nematodele sunt viermi filiformi 
care atacă rădăcinile trandafirilor. 
Se formează numeroase umflături, 
iar planta este slăbită, se poate 
ofili şi poate muri. Răspândirea 
dăunătorilor, care pot fi transmişi 
şi de uneltele de grădină sau 
chiar de pantofii grădinarului, este 
împiedicată prin măsuri stricte de 
igienă. Ca un tratament biologic, 
se pot planta în jurul trandafirilor 
Tagetes patula sau Tagetes erecta.
Otiorrynchus sulcatus – larvele 
au o lungime de aproximativ 12 
mm, atacă rădăcinile, iar gândacii 
negri se hrănesc cu frunzişul 
trandafirilor, cu bobocii de floare 
şi cu coaja de pe crengi. Pentru că 
sunt activi numai noaptea, cauza 
daunelor este descoperită târziu. 
Chiar dacă este dificilă, cea mai 
bună metodă de combatere este 
adunarea gândacilor pe timp de 

noapte. Deseori, după folosirea 
insecticidelor, insectele reapar. 
Larvele pot fi combătute biologic 
cu ajutorul anumitor nematode. 
Şoarecele (Arvicola terrestris) – 
Trandafirii mor şi se desprind foarte 
uşor din pământ. Combaterea 
se face cu ajutorul capcanelor, 
a momelilor şi a fumului.

Alte cauze de îmbolnăvire 
– ”Oboseala solului ”
Dacă într-un singur loc sunt plantaţi 
trandafiri în mod repetat, creşterea 
acestora încetineşte şi plantele 
sunt slăbite. Cauzele sunt neclare, 
există diverse teorii care învinuiesc 
secreţiile rădăcinilor, nematodele, 
ciupercile, lipsa substanţelor 
nutritive sau acumularea mai 
multor factori. Pentru că nu au fost 
stabilite cauzele, singura combatere 
eficientă este schimbarea amplasării 
trandafirilor sau schimbarea solului 
la o adâncime de cel puţin 50 cm.
Daunele provocate de ger – 
temperaturile foarte scăzute, atunci 
când trandafirii au înmugurit deja, 
duc la afectarea frunzelor. Acestea 
se încreţesc şi unele se colorează 
în roşu. În cazuri extreme ajunge 
la veştejirea porţiunilor de frunze 
sau a frunzelor întregi. Plantele îşi 
revin, de obicei, însă se dezvoltă 
cu întârziere în anul respectiv.
Daunele provocate de îngrăşămintele 
chimice – dacă pe frunze rămân 
resturi de îngrăşăminte minerale, 
acestea sunt dizolvate de ploaie sau 
rouă şi rezultă soluţii concentrate 
de săruri care pot afecta grav 
frunzele. Întotdeauna trebuie să 
împrăştiem astfel îngrăşămintele, 
încât să nu se depună pe plantă. 
Dacă asta se întâmplă, trebuie 
imediat scuturate sau îndepărtate 
cu un jet puternic de apă. Hrănirea 
solului în cantităţi prea mari duce 
la slăbirea plantei, deformări de 
creştere şi veştejirea frunzelor. Vi
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 Hotărâre Nr. 104 / 8 Februarie 
2023 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii 
laptelui şi a produselor lactate 
nr. 307/2022 şi a Ghidului de 
definiţii şi termeni folosiţi în 
industria laptelui. - M.O., Partea 
I, nr. 119 / 10 Februarie 2023

 Ordin Nr. 40 / 31 Ianuarie 
2023 privind modificarea Ordinului 
ministrului agriculturii, pădurilor 
şi dezvoltării rurale nr. 1.268/2005 
pentru aprobarea Regulilor 
şi normelor tehnice privind 
producerea, prelucrarea, controlul 
calităţii şi/sau comercializarea 
materialului de înmulţire a 
plantelor ornamentale, precum şi 
pentru modificarea şi completarea 
Ordinului ministrului agriculturii 
şi dezvoltării rurale nr. 784/2016 
privind cerinţele specifice pentru 
genurile şi speciile de plante 
fructifere menţionate în anexa I la 
Directiva 2008/90/CE a Consiliului 
din 29 septembrie 2008 privind 
comercializarea materialului de 
înmulţire şi plantare fructifer 
destinat producţiei de fructe, 
cerinţele specifice pe care trebuie 
să le îndeplinească furnizorii 
şi normele detaliate privind 
inspecţiile oficiale care intră în 

domeniul de aplicare al Directivei 
2008/90/CE. - M.O., Partea I, 
nr. 128 / 15 Februarie 2023

 Ordin Nr. 62 / 15 Februarie 
2023 pentru aprobarea cantităţilor 
de motorină aferente perioadei 
1 octombrie 2022-31 decembrie 
2022 determinate la plată şi 
nedecontate de către Agenţia 
de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, ce beneficiază de 
ajutor de stat acordat sub formă 
de rambursare. - M.O., Partea I, 
nr. 132 / 16 Februarie 2023

 Ordin Nr. 57 / 10 Februarie 
2023 privind aprobarea modelelor 
cererilor de plată pentru intervenţia 
DR-06 - Bunăstarea animalelor 
din cadrul Planului strategic 
PAC 2023-2027. - M.O., Partea 
I, nr. 133 / 16 Februarie 2023

 Ordin Nr. 56 / 10 Februarie 
2023 pentru modificarea poziţiei 
3 din anexa nr. 2 la Ordinul 
ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale nr. 1.414/2015 privind 
aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare 
al Comisiei pentru acordarea 
licenţelor de depozit, a atribuţiilor 
şi obligaţiilor acesteia, precum şi 

a componenţei nominale. - M.O., 
Partea I, nr. 135 / 16 Februarie 2023

 Ordin Nr. 319 / 19 Octombrie 
2022 privind modificarea anexei la 
Ordinul ministrului agriculturii şi 
dezvoltării rurale şi al ministrului 
mediului nr. 126/807/2017 pentru 
aprobarea Normelor privind accesul 
la resursele acvatice vii din domeniul 
public al statului în vederea 
practicării pescuitului comercial în 
habitatele piscicole naturale din 
ariile naturale protejate. - M.O., 
Partea I, nr. 144 / 21 Februarie 2023

 Hotărâre Nr. 145 / 22 Februarie 
2023 pentru completarea art. 
19 din Hotărârea Guvernului nr. 
1.179/2014 privind instituirea unei 
scheme de ajutor de stat în sectorul 
creşterii animalelor. - M.O., Partea 
I, nr. 157 / 23 Februarie 2023

 Ordin Nr. 71 / 20 Februarie 2023 
pentru instituirea bazei de date 
naţionale privind constituirea unei 
liste a materialului de reproducere a 
plantelor ecologic şi în conversie şi/
sau cartofi de sămânţă, a animalelor 
şi păsărilor ecologice şi a animalelor 
tinere de acvacultură ecologice, 
destinat comerţului . - M.O., Partea 
I, nr. 162 / 24 Februarie 2023
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