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Prin defini]ie, femeia a fost [i va fi întotdeauna
chintesen]a vie]ii, p`str`toarea focului sacru, sufletul
viu al fiec`rei ac]iuni. Ea a manifestat o imens` grij`
pentru to]i ai s`i, pentru bun`starea [i confortul lor,
pentru educa]ia, disciplina [i cultura copiilor ei, într-un
cuvânt, pentru familia sa. Via]a a înv`]at-o s` fie r`b -
d` toare, tolerant`, chibzuit` [i ra]ional`.

Principiile din trecut nu se mai potrivesc cu stilul
de via]` actual [i modern, în care fiecare mi[care tre-
buie gândit` [i cânt`rit` ca un joc de [ah. Noul statut
al femeii în societatea de ast`zi este greu, fiindc` tim-
pul este scurt pentru muncile [i activit`]ile paralele pe
care le îndepline[te odat` cu profesia sa. Ea, femeia,
o dat` în plus, nu-[i dezminte capacitatea, inteligen]a
[i intui]ia, mai ales c` prohibi]ia cunoa[terii a luat
sfâr[it prin participarea ei la via]a public` [i profesio -
nal`.

În toat` existen]a noastr`, femeia este cea care re -
prezint` atrac]ia prin frumuse]e, inteligen]`, iste]ime
[i pricepere. Femeia, prin esen]a ei, se diferen]iaz`
de b`rbat prin latura frumuse]ii [i rafinamentului, pen-
tru c` ea îns`[i se na[te cu aceste calit`]i, ce renasc
parc` odat` cu fiecare prim`var`. Dând na[tere vie]ii,
femeia face ca perpetuarea s` continue pe acest p` -
mânt, fiind simbolul darului oferit de divinitate.

Dac` acum câteva decenii femeile erau numai so]ii
[i mame, ast`zi nu se mai mul]umesc cu atât, studiul
[i cariera profesional` fiind elemente definitorii pentru
foarte multe dintre ele. Evolu]ia femeii are în prezent
alte semnifica]ii [i cap`t` valen]e noi pentru simplul
motiv c` ele vor totul: succesul profesional, des` vâr -
[irea familial` [i împlinirea de sine. De altfel, implica -
rea femeilor de carier` în diferite func]ii de conducere,
având putere de decizie, este un lucru benefic.

Experien]a a demonstrat c` ele sunt capabile s`
ma nagerieze, s` ob]in` rezultate remarcabile [i profit
pentru companiile lor. În lumea noastr` avem nevoie
de femei de carier` puternice [i dedicate, care s` cre e -
ze adev`rate modele pentru societate. Doar prin exem -
plul lor demn de urmat vom putea da valoare timpu -
rilor în care tr`im.

Le doresc tuturor femeilor din agribusiness, [i nu
numai, putere de munc` pentru a trece peste aceast`
perioad` dificil`, r`mânând la fel de echilibrate [i de-
votate familiilor [i meseriilor lor! |n aceast` lun`, dedi -
cat` exclusiv femeilor, s` facem o reveren]` în fa]a
celor care ne sunt mame, bunici, so]ii, prietene sau co-
 lege, spunându-le din suflet “La mul]i ani, frumo[i [i
ferici]i!”

Geo BELDIMAN

Femeia a fost si va fi 
întotdeauna chintesenta vietii!

,
, ,
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“Trebuie [n\eles faptul c` 
a conduce nu este acela]i 
lucru cu a manageria!”

Doamna Dr. Viorica Chiurciu, oc u -
pa]i func]ia de Director General în ca -
drul companiei Romvac. Care sunt ele -
men tele definitorii care v` caracterizea -
z` pentru aceast` pozi]ie de lider?

A fi lider [i a avea succes în aface -
rea pe care o conduci nu este deloc un
lucru facil. Ca manager [i lider trebuie
s` iau cele mai bune decizii având o
viziune clar` [i de ansamblu asupra 
tuturor aspectelor care sunt implicate 
în realizarea obiectivelor urm`rite. De
aceea, este nevoie de putere de con-
centrare [i de analiz` pentru a cuprinde
totul [i pentru a stabili ce grad de im-
portan]` are fiecare aspect, astfel încât
s` pot construi o strategie eficient`, f`r`
a m` risipi în lucruri minore.  

De asemenea, ca manager consider
c` am nevoie de inspira]ie, de fler, per-
severen]` [i putere de decizie mai ales
c` destinul a f`cut s` fiu aleas` director
general în circumstan]e extrem de difi-
cile care, pentru al]ii, au însemnat sfâr -
[itul afacerii. În aceast` nou` pozi]ie,
am în]eles mai mult ca oricând, cât de
important` este inovarea [i curajul, indi -
ferent dac` a fost vorba despre idei, teh -
nologie sau organizare. Astfel, am putut
face fa]` provoc`rilor.

Rezultatele pe care le-am ob]inut
pân` în acest moment ca manager de
companie sunt dovada eficien]ei stra -
tegiilor implementate care se reflect` [i
în bun`starea angaja]ilor c`rora consi -
der c` trebuie s` le insuflu, astfel, încre -
dere, în mine ca manager [i om. Este
foarte important ca angaja]ii companiei
s` aib` siguran]a locului de munc`. O
atmosfer` lini[tit` cre[te randamentul
for]ei de munc` [i î]i atrage încrederea
[i respectul din partea celor care depind
de tine. De asemenea, pentru mine, ca
manager, este foarte important s` cu -
nosc oamenii [i capacit`]ile acestora,
pentru a putea delega responsabilit`]ile

potrivite fiec`ruia [i pentru a ob]ine de
la fiecare, cele mai bune rezultate.

Mai mult, consider c` o coordonat`
de finitorie pentru un manager trebuie
s` fie pasiunea pentru ceea ce face.
Astfel, indiferent de succesul pe care 
l-am ob]inut pân` acum în afaceri, m`
concentrez mereu pe a dezvolta [i mai
mult compania pe care o conduc, mai
ales c` aici este munca mea de o via]`,
este meseria c`reia m-am dedicat.

În prezent, îmbina]i cu succes acti -
vitatea cultural` ca hobby [i cea pro -
fesional` ca [i ocupa]ie de baz`. Cât 
de greu a fost drumul spre celebrita-
te, având în vedere c` sunte]i o perso -
nalitate extrem de cunoscut` [i apre-
ciat`?

Pot spune c` traseul carierei mele a
urmat ni[te trepte fire[ti, care au dus la
conturarea [i definirea identit`]ii mele
profesionale. Via]a mi-a a[ternut trep -
te le una câte una, ajutându-m` s` câ[ -
tig prin munc`, studiu, dar [i pasiune,

fiecare pozi]ie pe scara profesional` [i,
mai ales respect, din partea colegilor [i a
celorla]i oameni. Astfel, am fost pe rând
medic stagiar, [ef de laborator, director
de produc]ie medicamente [i, de un an
[i jum`tate de când so]ul meu a trecut în
nefiin]`, de]in, în urma votului una nim,
func]ia de Director General [i Pre[e -
dinte al Consiliului de Administra]ie al
Romvac Company S.A., companie ro mâ-
neasc` cu capital integral privat [i care,
de aproape 5 decenii, este unul dintre
cei mai mari produc`tori [i distribuitori
de medicamente [i vaccinuri de uz ve -
te rinar, dar [i un inovator în ceea ce pri -
ve[te noile abord`ri [tiin]ifice din medi -
cina uman`.

De-a lungul timpului, imaginea de
spe cialist în domeniul medicinei vete -
rinare a fost în permanen]` alimentat`
prin constante apari]ii radio [i televiza -
te, prin cele de la evenimentele din do -
meniu sau conexe acestuia [i care au
fost adresa te publicului specializat sau
publicului larg.

Interviu cu doamna Dr. Viorica Chiurciu, Director General al Romvac Company S.A. 
]i Pre]edinte al Consiliului de Administra\ie al Romvac Company S.A.
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Câ]iva ani mai târziu, când am ales
s` abordez [i domeniul muzical, am în-
ceput s` îmi construiesc [i imaginea de
artist, proces facilitat într-o oarecare m` -
sur` [i de notorietatea dat` de statutul
de medic veterinar [i cercet`tor [tiin ]i -
fic.

Astfel, am ac]ionat în direc]ia valo ri -
fic`rii Efectului Halo, prin poten]area re -
ciproc` a celor dou` componente ale
imaginii mele publice, respectiv cea de
artist [i cea de medic. În acest sens, am
decis s` acord aceea[i aten]ie atât apa -
ri]iilor mele ca artist, cât [i apari]iilor pu -
blice realizate în calitate de medic, ex -
pert în patologie veterinar`, creator de
medicamente [i manager al unei firme
relevante din domeniul veterinar.

Ce sfat oferi]i tinerelor femei care
aspir` la o func]ie de conducere? Care
sunt pa[ii spre succes? 

Trebuie în]eles faptul c` a conduce,
nu este acela[i lucru cu a manageria.
De aceea, cine aspir` la aceste dou`
statuturi, b`rbat sau femeie, trebuie s`
în]eleag` diferen]a dintre aceastea, pre -
cum [i faptul c` nu po]i s` conduci o
afa cere f`r` a fi [i manager, [i lider în
acela[i timp. Un conduc`tor influen]ea -
z` oameni [i rela]ii interumane pentru
atingerea obiectivelor afacerii, în timp
ce un manager coordoneaz` totalitatea
resurselor în acela[i scop.

Conform percep]iei generale, prin
structura sa emo]ional`, un b`rbat pare
s` fie avantajat într-o func]ie de condu -
cere. Dar, realitatea a ar`tat c` femeia
nu se las` mai prejos, deoarece compor-
tamentul unui manager [i lider, în orice
gen de situa]ie, este influen]at, în mare
m`sur`, de personalitatea pe care o are
[i nu de apartenen]a la sex.

Astfel, pot spune c` pentru a fi un tot
unitar, un lider [i manager are nevoie [i
de urm`toarele caracteristici esen]iale:
spirit penetrant [i capacitate de analiz`
dezvoltat`. De asemenea, este nevoie
de aptitudinea de a gândi strategic [i
multidimensional, dar [i de bun` intui]ie
profesional`. Cu siguran]` este impe-
rioas` o cunoa[tere a grupului pe care
acesta îl conduce [i a sectorului de ac-
tivitate. S` nu uit`m de încrederea în
sine, de hot`râre [i obiectivitate.

Cu siguran]`, femeia zilelor noastre
poate fi un lider [i manager ferm [i efici -
ent, dar nu trebuie s` uite nicio secund`
c` pentru a ajunge s` de]in` aceste
sta tuturi, este nevoie de preg`tire pro -
fe sional` serioas` [i de foarte mult`
munc`.

În încheiere, v` rug`m s` transmite]i
un mesaj de suflet, cu ocazia zilei de 8
Martie.

Consider c` ziua de 8 martie repre -
zin t` momentul în care femeia trebuie
recunoscut` [i celebrat` pentru realiz` -
rile [i meritele ei, pentru fericirea pe care
o aduce în via]a tuturor.

Ziua de 8 martie este un prilej pentru
a s`rb`tori actele de curaj [i hot`râre
ale femeilor cu rol important în istoria
]`rilor [i a comunit`]ilor în care s-au re-
marcat [i care au puterea de a cere
schimb`ri pentru o lume mai bun`.

De aceea, nimeni nu trebuie s` uite
faptul c` femeia este o minune creat`
de Dumnezeu. Femeia este imaginea

sensibilit`]ii [i a gra]iei. Femeia este tan -
dre]e [i frumuse]e. Femeia este cea care
d` via]`. Femeia înseamn` emo]ie. Fe-
meia este sprijinul b`rbatului. Femeia în -
seamn` dragoste [i iertare. Femeia în-
seamn` refugiu [i confort. Femeia este
prieten`, so]ie [i mam`. Femeia este
sufletul familiei. Femeia este puterea
neb`nuit`. 

Pentru toate acestea, doresc femeii
s`-i fie dragostea r`spl`tit`, s`n`tatea
ocrotit`, bun`tatea [i sacrificiile apreci -
a te, activitatea profesional` încununat`
de succes [i fericirea împlinit`! 

La mul]i ani femeii, eterna prim`var`
a vie]ii noas tre!

7
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Doamna Maria Cîrj`, activa]i de
aproape 25 de ani în agribusiness [i
sunte]i una dintre personalit`]ile im -
portante din domeniu. Cum privi]i per-
spectiva de succes a femeilor de carie -
r` din domeniul agricol, prin prisma di -
recti velor europene?

Pot s` v` spun c` la acest moment
România st` bine în clasamentul euro-
pean atunci când vine vorba despre fe-
meile de carier` cu func]ii de manageri.
Aproape 40% dintre posturile de mana -
ger din ]ar` sunt ocupate de femei, un
procent u[or peste media Uniunii Euro -
pene. 

În 2006, Parlamentul European [i
Consiliul UE au hot`rât crearea Institu-
tului European pentru Egalitatea de Gen
care organizeaz` seminarii ce atrag
aten]ia asupra problemelor specifice
legate de discriminarea femeilor. Ca ur-
mare a punerii în practic` a legisla]iei
europene în domeniul egalit`]ii la locul
de munc`, în ultima vreme s-a consta -
tat cre[terea num`rului de femei în pos-
turi de conducere.

Dac` vorbim îns` despre agricultu -

r`, atunci trebuie s` ne raport`m la su -
biectul egalit`]ii de gen din dou` per -
spective. Trebuie s` privim lucrurile din
perspectiva femeilor angajate în com -
pa nii agricole care doresc s` aib` carie -
re de succes, dar [i din perspectiva fe -
meilor fermier care de]in o afacere de
familie [i lupt` cu diverse bariere în a
administra aceste afaceri. În ambele
cazuri, felul în care aceste femei sunt
tratate are un impact profund asupra
dezvolt`rii agriculturii [i a economiei na -
]ionale, precum [i a securit`]ii alimen -
tare, dac` privim lucrurile la o scar` glo -
bal`.

Compania Corteva Agriscience s-a
implicat în lansarea unui program de -
dicat femeilor din mediul rural. Ce [i-a
propus acest proiect?

A[a cum bine [ti]i, în anul 2019, cu
ocazia Zilei Interna]ionale a Femeilor
din Mediul Rural, celebrat` în toat` lu -
mea pe data de 15 octombrie, Corteva
Agriscience a organizat un eveniment
înso]it un de panel de discu]ii pentru a
radiografia situa]ia real` a doamnelor

din România active în domeniu, în ca -
drul evenimentului fiind pus` în discu]ie
[i lansarea unui proiect de sus]inere a
femeilor din sectorul agricol.

Astfel, pe 1 iulie 2020, compania
Corteva Agriscience a lansat [i un pro-
gram gratuit pentru dezvoltarea compe-
ten ]e lor profe sionale în managementul
afa cerilor [i agricultur` dedicat femeilor
din mediul ru ral, denumit “TalentA”. Prin
ini ]ierea acestui program, Corteva [i-a
pro pus s` sus]in` obiectivele de suste -
nabilitate anun]ate legate de practica -
rea unei agriculturi durabile, protejarea
so lu lui [i a resurselor naturale, îmbun` -
t` ]irea vie]ii comunit`]ilor [i cre[terea
pro fitabilit`]ii opera]ionale.

Pe 15 octombrie 2020, de Ziua Mon-
dial` a Femeilor din Mediul Rural, au
fost anun]ate câ[tig`toarele concursu-
lui, Corteva Agriscience sprijinind prin
acest program implementarea a 3 pro -
iecte cu o valoare total` de 12.000 $.
Suma a fost distribuit` între proiectele
câ[tig`toare astfel: locul I – 5.000 $,
locul II – 4.000 $ [i locul III – 3.000 $.
Programul fiind unul educa]ional, aces -
ta [i-a propus s` ajute femeile din me -
diul rural s`-[i dezvolte [i s`-[i moder -
nizeze afacerile.

Avem nevoie o cultur` antrepreno -
rial`, de experien]` [i modele de suc-
ces. Acest lucru poate fi extrapolat [i în
agricultur`. Doar 675.000 de femei din
România sunt implicate azi în antrepre -
noriat, în pozi]ii de manager, asociat,
ac ]ionar, administrator sau PFA. Datele
statistice arat` c` sunt multe lucruri pe
care le putem face pentru a îmbun`t`]i
statutul femeii.

“Când î\i place ceea ce 
faci, nimic nu este greu!”

Interviu cu doamna Maria Cîrj`, director de marketing 
Corteva Agriscience România ]i Republica Moldova

Maria Cîrj` este de profesie inginer agronom, fiind absolvent` a Facult`]ii de Horticultur`, dar
[i o personalitate cunoscut` [i apreciat` în agribusiness. Dup` mul]i ani de carier`, Maria Cîrj`
este o femeie de succes, acceptând s` r`spund` unei mari provoc`ri, func]ia de director de mar-
keting în cadrul companiei Corteva Agriscience România [i Moldova. 
Maria Cîrj` este în prezent una dintre femeile de succes ale agriculturii române[ti, iar acest

lucru este sus]inut de partenerii str`ini, de fermieri, colaboratori [i colegi, care apreciaz` evolu]ia
sa în acest domeniu exigent, agricultura.

8
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Corteva Agriscience, companie 100%
agricol`, cu departamente puternice de
cercetare, produc`tor [i furnizor de se -
min]e, produse de protec]ia plantelor [i
solu]ii digitale, ]inte[te s` devin` pro-
motor global al egalit`]ii de gen pe plan
global [i, mai ales, în România. În]ele -
gând impactul pozitiv pe care îl au fe-
meile, compania noastr` caut` s` \n -
corporeze egalitatea de gen în cultura
sa [i s` beneficieze de efectele echili-
brului de gen.

Corteva Agriscience a comandat anul
trecut un studiu amplu, care a colectat
date din 17 ]`ri pentru a sublinia impor-
tan]a femeilor în domeniul agricol [i pen-
tru a identifica barierele care stau în ca-
lea unei implic`ri depline [i de succes
a acestora. Rezultatele studiului arat`
c`, de[i femeile sunt foarte încântate s`
lucreze în acest domeniu, ele simt o dis -
criminare de gen destul de r`spândit`,
care variaz` de la 78% în India pân` la
52% în SUA. Doar jum`tate dintre fe -
mei spun c` au la fel de mult succes ca
b`rba]ii cu acelea[i aptitudini, 42% afir -
m` c` beneficiaz` de acelea[i [anse ca
omologii lor b`rba]ii [i 38% spun c` sunt
împuternicite s` ia decizii privind modul
în care sunt utilizate fondurile în ferme
[i agricultur`. Aproape 40% dintre res -
pondente spun c` au venituri mai mici
decât b`rba]ii [i un acces mai limitat la
surse de finan]are.

Din punctul dumneavoastr` de ve -
dere, cât de greu a fost drumul acestei
cariere de succes, dac` ne referim la
sa crificii?

Atunci când î]i place ceea ce faci,
nimic nu este greu. Agribussines-ul, ar
spune unii c` nu este pentru femei, dar
foarte multe au f`cut carier` în agricul-
tur`. Într-adev`r, ai nevoie de mult` t` -
rie de caracter, dar [i de putere fizic` s`
treci peste toate obstacolele care pot
ap` rea în acest sector. Este adev`rat
c` [i satisfac]iile sunt pe m`sur`. Nu te
po]i bucura mai mult decât atunci când
fermierii care au avut încredere în tine
[i ]i-au urmat sfaturile sunt mul]umi]i de
rezultatele ob]inute.

Întotdeauna, când am început ceva
am dus la cap`t [i nu m-am l`sat pân`
când nu mi-a reu[it. Îns`, cea mai im-
portant` misiune este s` îmbini calita -
tea de mam`, fiind al`turi de cea mai
frumoas` realizare – copilul t`u, în sim-
bioz` perfect` cu des`vâr[irea profesi -
ei, iar eu sunt sigur` c` am reu[it [i voi
reu[i acest lucru. Niciun sacrificiu nu este
prea mare, iar r`splata este pe m` sur`.

Care sunt elementele care definesc
func]iile de conducere [i ce atuuri au fe-
meile în tot acest angrenaj de afaceri?

Eu cred c` femeile ocup` pozi]ii im-
portante, iar istoria mondial` ne demon-
streaz` c` ne afl`m în fa]a unor mi[c`ri
profunde de identitate [i de respon sa -
bi litate ale acestora în func]ii vitale. Per-
spectiva prin care femeile sunt prezente
în domenii vitale de activitate nu poate
s` fie decât benefic` [i un exemplu po -
zitiv. 

Spre exemplu, implicarea femeii în
mediul agricol presupune o prezen]` per -
manent` [i dinamic`, pasiune [i asu ma -
re. Succesul este sus]inut de compe -
ten ]e, profesionalism, responsabilit`]i [i
abilit`]i, fiind consolidat de integritate,
ca adev`rat` valoare a profilului de ma -
nager.

Experien]a, carisma, capacitatea de
organizare [i de analiz`, dar [i flexibili-
tatea sunt avantajele femeii-manager,
cu rol determinant în lansarea [i com-

pletarea sc`rii de valori manageriale. În
toate situa]iile, problemele trebuie tra -
ta te  cu maturitate, pruden]` [i încre de -
re de sine, pentru c` realiz`rile finale
sunt de fapt rezultatul muncii în echip`,
unde comunicarea este esen]ial`.

În încheiere, v` rug`m s` transmite]i
un mesaj de suflet tuturor femeilor din
agribusiness.

În agricultur`, prim`vara nu vine doar
cu ghiocei, vine cu noi [i multe speran]e
economice. Nu e u[or s` lucrezi într-un
domeniu vital, unde rezultatele clien]ilor
t`i sunt în mare m`sur` influen]ate de
factori externi. 

Admir cu adev`rat frumuse]ea [i in-
teligen]a tuturor colegelor mele [i încu-
rajez dezvoltarea acestora ori de câte
ori este posibil. De aceea, cu ocazia so -
sirii prim`verii, doresc s` le transmit tu-
turor femeilor din sectorul agricol un 8
Martie fericit, s`n`tate, încredere în for -
]ele proprii [i mult optimism!
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Alina Cre]u, directorul executiv al
asocia]iei, este [i primul angajat al aces-
teia, inspira]ia, energia [i sursa inepu -
i zabil` de entuziasm a echipei. Alina
crede c`, atunci când începi s` lucrezi
într-un domeniu, nu î]i pui problema s`
ai o carier`, ci mai degrab` s` reu[e[ti
s` schimbi ceva, s` faci mai bine decât
cei de dinaintea ta. Dac` dup` ani mul]i
în care ai muncit [i s-au v`zut rezultate
începi s` prime[ti [i recunoa[tere sub
diferite forme, probabil po]i spune c` ai
o carier`. 

Dac` e s` vorbim despre secretul
succesului într-o func]ie de manager în
agribusiness, Alina crede c`, dac` mun -
ce[ti cu pasiune [i ai norocul s` întâl -
ne[ti oamenii potrivi]i, totul devine posi-
bil. Nu exist` secrete, exist` implicare
permanent` [i recunoa[tere pentru cei
cu care se împarte succesul unor rezul-
tate ob]inute. În proiectele profesionale
e nevoie de o echip` cu care po]i reu[i
[i pentru care trebuie s` g`se[ti în mod
constant cele mai bune strategii de lu -
cru. 

În ceea ce prive[te elementele [i
particularit`]ile care definesc func]iile
de conducere [i coordonare, se întâm -
pl` s` ajungi în pozi]ia de a conduce
sau de a o coordona o activitate, o echi -
p`. Cand ai preluat o astfel de misiune
trebuie s` pui întotdeauna în fa]` rezul-
tatele finale ale echipei, departamentu-
lui, companiei. Trebuie s` fii responsa -
bil, implicat, obiectiv [i un pic mai cura-
jos decât ceilal]i. Întotdeauna a consi -
de rat c` e bine s` te înconjori de oa -
meni care sunt mai buni decât tine sau
complementari. Doar a[a pot rezulta
pro iecte de succes.

Agricultura este unul dintre domeniile
cele mai ofertante pentru femeile care

î[i doresc s` lucreze în cercetare, în
vân z`ri, în marketing sau s` coordo -
neze o exploata]ie agricol`. Ca în orice
domeniu, prin munc` [i implicare con-
stant` po]i avea cariera [i via]a la care
speri. Doar c` echilibrul trebuie s` exis-
 te în tot ceea ce întreprindem. Ast`zi,
mai mult ca niciodat`, provoc`rile le -
ga te de hran` [i mediu au devenit cen-
trul preocup`rilor pentru întreaga socie -
tate. 

S` nu uit`m! «Grija e în natura noas -
tr`!», natura noastr` de fermieri, între-
prinz`tori, agronomi, mame, femei…

Cristina Cionga, directorul pentru
afaceri europene, are o experien]` de
peste 25 de ani în agribusiness, atât în
sectorul privat, cât [i în cel public, fie c`
a fost vorba de cercetare economic`,
administra]ie central` sau companii mul -
ti na]ionale. Crede c` educa]ia este cel
mai bun lucru pe care un p`rinte îl poa-

te d`rui copiilor s`i [i noi to]i, ca socie -
tate, genera]iilor viitoare. 

Cristina se consider` norocoas` c`
a întâlnit, de-a lungul carierei, oameni
providen]iali, care au avut încredere în
ea [i i-au dat responsabilit`]i importante
înc` de când era foarte tân`r`. Este
convins` c` femeile au o for]` extraor -
di nar` de a duce lucrurile la bun sfâr[it
cu con[tiinciozitate [i suflet, de aceea
pot avea mare succes în func]ii de con -
du cere, cu condi]ia s` cread` în ele în -
sele. 

O re]et` pentru o via]` împlinit` ca
fe meie de carier` este s` p`strezi m` -
sura [i echilibrul în toate, s`-]i alegi cu
grij` colaboratorii [i s`-i inspiri prin pu -
terea exemplului, s`-]i p`strezi bun` -
tatea [i generozitatea. De[i privit` ade -
sea cumva de sus de restul societ`]ii,
agricultura este fascinant`, pentru c`
totul începe cu mirabila s`mân]`...

APPR are o echip` care 
se declin` la feminin!
Echipa Asocia\iei Produc`torilor de Porumb din Rom@nia — APPR este în în-
tregime feminin`. Un echipaj dinamic ]i de dicat, puternic ]i eficient, care
crede cu t`rie c` nu exist` defini\ie mai bun` a patriotismului decât cea
dat` de profesorul Gheorghe |i\eica: “Fiecare s`-]i fac` treaba cât de bine
poate la el acas`!” 

10

2021 Martie_Layout 1  3/10/2021  3:55 PM  Page 10



Business Press Agricol n Martie 2021
8 MARTIE

11

Anca Hurjui este responsabil de pro -
iecte speciale în cadrul APPR. A absol -
vit Universitatea Politehnic` în urm` cu
10 ani [i a lucrat înc` de la început în
organiza]ii din agricultur`. 

Atent` la detalii [i lucid`, Anca are o
capacitate organizatoric` ie[it` din co -
mun [i are grij` ca toate lucrurile s` se
fac` la timp [i temeinic. De trei ani [i ju -
m`tate, via]a ei este plin` de dragostea
unei feti]e minunate, aflat` la vârsta pri -
melor întreb`ri.

De[i este înc` pe b`ncile facult`]ii
(în acest an va absolvi masteratul în
ma nagement agricol), Veronica Radu,
responsabil de comunicare, are aproa -
pe doi ani în echipa APPR. Veronica a
fost aruncat` direct în valuri, primind
sar cina de a ]ine leg`tura cu membrii
APPR, iar apoi, [i pe cea de a g`si
uneltele potrivite de a comunica extern
în afara organiza]iei. 

De[i la început de drum, [i-a f`cut
deja o idee clar` despre ce înseamn`
femeia de carier`, care poate fi definit`
prin profesionalism, încredere [i ambi -

]ie. Femeia de succes este persoana
care ]inte[te spre vârful piramidei, cu
determinarea de a realiza ceea ce [i-a
propus. Pentru a-[i atinge obiectivele
propuse, femeia de carier` are abilita -
tea de a-[i crea o viziune clar` asupra
lucrurilor [i de a împ`rt`[i viziunea cu
ceilal]i cu scopul de a motiva persoa -
nele din jur s` o urmeze. 

Inspirat` de ceea ce a v`zut în orga -
niza]ia care i-a fost [i primul angajator,
crede c` func]ia de manager în agri-
business înseamn` viziune, încurajare,
dragoste. Managerul este acea persoa -
n` care asigur` atingerea obiectivelor
organiza]ionale prin planificare, organi-
zare [i orientare c`tre finalitate. Un ma -
nager impune [i aplic` regulile unei or -
ganiza]ii, caut` [i urmeaz` o direc]ie [i
investe[te în cre[terea sentimentului de
încredere [i acceptare în mediul de lu -
cru pentru a avea sus]inerea echipei
sale.

Cristina Radu este inginer agronom,
responsabil de proiecte de cercetare.
Dup` o burs` de studii în Fran]a, din
anul 2017 lucreaz` în proiecte de cer -

cetare aplicat` în condi]ii de ferm`. Din
octombrie 2020 face parte din echipa
tehnic` a APPR. Pasiunea, devotamen-
tul [i încrederea sunt, în concep]ia sa,
cele trei cuvinte ce definesc femeia de
carier`. 

Elena Mihai este contabil. Dup` 20
de ani de carier`, crede despre conta -
bilitate c` este jum`tate [tiin]`, jum`-
 ta te art`. “Este o meserie foarte grea,
îns`, a[a cum spune mama mea, dac`
era o meserie u[oar`, putea s` o fac`
oricine”, sus]ine Elena. 

|n asocia]ie, ea este cea care înre -
gis treaz` toate tranzac]iile, toate opera -
]iunile, le p`streaz` în siguran]` [i le
face u[or de accesat. Este puntea din-
tre institu]iile statului [i organiza]ie. {i
face toate astea cu bucurie si optimism,
al`turi de colegele sale, fiindc` este
convins` c`, dac` faci lucrurile cu per-
severen]` [i din suflet, vei avea totdea -
una rezultatele dorite.

APPR este o echipa unit` [i produc-
tiv`, în care fiecare are rolul s`u bine
definit, [i din care fiecare e mândr` s`
fac` parte.
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Dincolo de o defini]ie clasic` a
femeii de carier`, consider c` vor-
bim despre o femeie puternic`, cu
mult` inspira]ie, cu o gândire ana -
litic`, critic` [i creativ` care reu -
[este zi, de zi s` dep`[easc` pro -
voc`rile specifice domeniului în
care activeaz`. A fi femeie de ca -
rier` înseamn` mult mai mult de -
cât s` î]i faci treaba bine, înseam -
n` s` acorzi aten]ie detaliilor [i s`
reu[e[ti acolo unde to]i cred c`
nu vei reu[i.

În spatele titlului de manager nu cred c` exist` secrete. Consider
c`, dincolo de func]ie, pa[ii pe care trebuie s` îi parcurgi ca s` ajungi
acolo sunt esen]iali. Este important s` înve]i din fiecare provocare, s`
î]i asumi gre[elile [i s` te adaptezi permanent la climatul în care lu-
crezi. Pandemia de COVID-19 ne-a pus la mare încercare aptitudinile
de organizare [i adaptare la noile condi]ii. Dac` nu e[ti asumat, res -
ponsabil [i cu picioarele pe p`mânt nu po]i s` î]i duci la bun sfâr[it
toate activit`]ile. 

Mai departe de func]ie sunt oamenii, colegii cu care pui la punct
cele mai mici detalii ale fiec`rui proiect, oamenii care au încredere în
tine [i care sunt convin[i c` deciziile tale sunt cele mai bune [i sunt
dispu[i s` î[i sacrifice timpul [i energia necesar` pentru a duce la bun
sfâr[it fiecare proiect, mai mic sau mai mare. 

Cel mai important element în interiorul fiec`rei organiza]ii este omul.
F`r` oameni rezultatele, cifrele de la finalul fiec`rui an nu ar fi posibile.
Fiecare om, indiferent de pozi]ia pe care o ocup` în organiza]ia sa este
un om valoros care trebuie apreciat pentru efortul depus la îndeplinirea
obiectivelor organiza]iei. 

Strict legat de agribusiness, acesta este un univers întreg. Oricât
de mult ai fi lucrat în acest domeniu apar în permanen]` lucruri care te
surprind [i te provoac`. Dincolo de leg`tura cu p`mântul [i reîntoar -
cerea la origini, agricultura este un domeniu creativ, care î]i d` voie s`
experimentezi lucruri frumoase [i s` cuno[ti oameni speciali, iar de la
mul]i dintre ace[tia chiar ai ce s` înve]i. 

Dragi doamne [i domni[oare, fi]i îndr`zne]e, creative, vesele [i
zâm bitoare, crede]i în voi [i în puterile voastre, înconjura]i-v` de ener -
gie pozitiv` [i g`si]i inspira]ie în tot ce v` înconjoar`. 

“Cel mai important 
element în interiorul
fiec`rei organiza\ii 

este omul!”
Gabriela Dumitru, coordonator 

rela\ii publice ]i comunicare AIPROM

Cred cu t`rie c` orice femeie poate reu[i într-o
func]ie de conducere, în orice industrie, inclusiv în
agricultur`. Este nevoie de ambi]ie, determi nare,
pasiune, empatie [i spirit de echip`. Agricultura
este o industrie frumoas` prin natura sa [i este,
în acela[i timp, o provocare. 

În agricultur` sunt multe necunoscute [i situa]ii
imprevizibile, de aceea, activitatea are o mare în -
c`rc`tur` emo ]ional`, iar energia este la cote ma -
xime. Agilitatea este un punct cheie în drumul c` -
tre succes în aceast` industrie.

Dragi femei, v` urez o prim`var` frumoas`,
a[a cum v-o dori]i! V` recomand s` nu v` opri]i
niciodat` din a înv`]a [i a asculta activ. Pune]i pa-
siune în tot ceea ce face]i. V` doresc mult succes!

“{n agricultur`,
agilitatea este 
un punct cheie 
în drumul c`tre
succes!”
Raluca Bo\an, 
director de marketing, 
Divizia Semin\e Syngenta,
Regiunea Marea Neagr`
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Vorbind despre o femeie de carier`,
defini]ia unui observator de pe margine
ar fi: “O femeie, care pe lâng` respon -
sa bilit`]ile tradi]ionale de mam`, so]ie
[i fiic`, caut` s`-[i g`seasc` împlinirea
[i în meseria pe care o face.” 

Secretul succesului într-o func]ie de
manager este legat de cât de bine î]i
faci treaba. Cum la fotbal [i la politic`
se pricepe toat` lumea, iat` c` la fel
stau lucrurile [i la management. P`re -
rea mea este c` în orice meserie este
nevoie s` te plasezi mereu în pozi]ia
beneficiarilor muncii tale. 

Dac` e[ti medic, s` meditezi la cum
ar fi s` fii propriul pacient, dac` e[ti
buc`tar, s` te gânde[ti dac` ai mânca
ce g`te[ti în condi]iile de igien` în care
î]i desf`[ori activitatea, iar dac` e[ti ma -
nager la o asocia]ie de agribusiness,
dac` merit` s` fii membrul asocia]iei
tale. {i pe lâng` aceast` capacitate de
a te plasa pe pozi]ia celuilalt, s` fii con-
vins c` munca ta este util`. 

Referindu-ne la elementele [i parti -
cu larit`]ile care definesc func]iile de con -
ducere [i coordonare, consider c` este
vorba de un conglomerat de aspecte
care se înva]` teoretic din manualele de
management, dar mai ales practicân-
du-le [i observând cu aten]ie managerii
proprii, dac` ai avut norocul, ca mine, s`
întâlne[ti astfel de exemple în via]a ta. 

Cred c` un bun conduc`tor trebuie
s` aib` privirea a]intit` spre unde vrea
s` ajung` împreun` cu echipa, s` adu -
c` al`turi de el oameni c`rora le place
s` în ve]e [i cu care s` mearg` înainte.
A mer ge constant spre ]inta propus` nu
este nici simplu [i nici lin. Este vorba
despre o fin` ajustare permanent` a di -

rec]iei. Cred c` aceasta define[te mo -
dul în care se deplaseaz` o asocia]ie,
cel pu]in.

Le transmit tuturor femeilor care as -
pir` la o carier` în agribusiness s`-[i
alea g` ceea ce le place s` fac` sau
m`car s` se îndrepte spre o carier` pe

care în mod sincer pot ajunge s` o iu -
beasc`! Observa]i c` nu am spus nea-
parat “ceea ce [tiu s` fac`”, dar ajut`
foarte mult dac` î[i aleg o carier` care
se potrive[te cu abilit`]ile [i cuno[tin -
]ele personale. {i, mai mult decât atât,
s` g`seasc` mereu motive s` le plac`
oamenii!

“Tinerele femei trebuie s` se 
îndrepte spre o carier` pe care în 
mod sincer pot ajunge s` o iubeasc`!”

Carmen Botez, director executiv al Asocia\iei Industriei 

de Protec\ia Plantelor din Rom@nia — AIPROM
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Cum defini]i calitatea de fe-
meie de carier`?

Elena Leaot`: Femeia de carier`
este aceea care [i-a propus s` fie mai
mult decât “femeie de casa” [i a reu[it.
Îns`, ea a trebuit s`-[i planifice evo lu -
]ia, parcurgând etapele de preg`tire, ac-
]iune [i avansare mai mult sau mai pu -
]in rapid`, c`tre sferele mai înalte ale
domeniului de activitate. Realiz`rile fe-
meii de carier` sunt recunoscute de c` -
tre cei din jur, asigurându-i astfel su por-
tul pentru implicarea în noi etape calita-
tive.

Mihaela Radu: În agribusiness, fe-
meile au loc suficient pentru a face per-

forman]`. V`d destul de des femei care
î[i exercit` munca cu mult` minu]io zi ta -
te, aten]ie [i dedicare [i, implicit, re zul ta -
tele apar. Acum, mai mult ca ni cio dat`,
femeile din agribusiness au do vedit c`
pot ocupa func]ii importante [i le pot exer-
cita cu mult` u[urin]`. Astfel de exemple
prezint` multe companii din agri busi -
ness: Naturevo, Corteva, Adama etc.

Pentru a fi o femeie de carier`, con -
si der c` este foarte important ca via]a
de acas` s` fie în echilibru cu cea pro-
fesional`, s` cunoasc` pia]` [i s` aib`
mult` rezilien]` la acest mediu.

Rodica Zidaru: O femeie de carier`
se remarc` prin capacitatea de a se de -
p`[i pe sine îns#[i. Pensonal, consider

c` un alt aspect esen]ial în activitatea
acesteia este autocontrolul.

Care este secretul succesu-
lui într-o func]ie de manager în
agribusiness?

Elena Leaot`: Managementul este o
[tiin]` care se înva]` [i se exerseaz`.
Po]i avea calit`]i native de manager,
dar dac` nu te preg`te[ti, nu po]i atinge
performan]a. Preg`tirea trebuie s` fie
continu`, pentru c` lucrurile se schim-
b` foarte repede. Munca este o condi]ie
esen ]ial`. De cele mai multe ori, mana -
gerul munce[te mai mult decât subor -
do na]ii s`i. Dedica]ia este de aseme -
nea important` [i de obicei este înso]it`
de pasiune: “Unde dragoste nu e nimic
nu e!”. Empatia este o calitate necesar`
unui manager de succes, c`ci numai
astfel poate s`-i în]eleag` pe ceilal]i.
En tuziasmul [i încrederea în viitor re -
prezint` vectori importan]i pentru reali -
zarea unei cariere de succes.

Mihaela Radu: Cum s` definim suc-
cesul? Situa]ie financiar` bun`, cifr` de
afaceri, obiective de vânz`ri îndeplinite,
recunoa[tere, formarea echipelor sau
stilul de leadership pe care îl adop]i?
Poate câte pu]in din fiecare [i mai mult
din ceea ce la[i în urm` sau ce echip`
formezi. Pentru a fi de succes, consider
c` este nevoie s` te întrebi în perma-
nen ]` DE CE faci ceea ce faci. Care
este cauza pe care o promovezi? Dac`
r`spunsul la aceast` întrebare te mul]u -
me[te, înseamn` c` e[ti pe drumul cel
bun [i succesul este acolo. Pentru tine.
În final, a[ spune c` succesul este o
emo]ie [i ce am enumerat mai sus se
numesc realiz`ri.

“Entuziasmul ]i încrederea în viitor
reprezint` vectori importan\i pentru 
realizarea unei cariere de succes!”

Interviu cu Elena Leaot`, director strategii Naturevo, 

Mihaela Radu, director de marketing Naturevo ]i 

Rodica Zidaru, manager dezvoltare pia\` Naturevo
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Rodica Zidaru: Este important s` fii
victorios în lupta care se d` în interiorul
t`u, înainte de a fi victorios în lumea ex-
terioar`. Totul ]ine de tine [i de încrede -
rea pe care o ai în for]ele proprii.

Care sunt elementele [i par-
ticularit`]ile care definesc func -
]iile de conducere [i coordo na -
re?

Elena Leaot`: Pentru a accede la o
func]ie de conducere [i coordonare, con -
sider c` sunt necesare câteva elemen -
te, printre care autocunoa[terea sau
cu noa[terea de sine, pentru a evalua
corect nivelul de preg`tire [i capacita -
tea de a-i influen]a pe cei din jur, spiritul
de echip`, care reprezint` o condi]ie
esen]ial` pentru a putea ocupa o func -
]ie de conducere, dar [i responsabilita -
tea sau sim]ul datoriei, o caracteristic`
util` pentru ac]iunile grupului coordo-
nat. De asemenea, pentru func]ia de
conducere este nevoie de în]elegerea
co rect` a domeniului de activitate, a re -
sur selor necesare [i a pa[ilor ce trebuie
efectua]i pentru realizarea ac]iunilor. Al]i
pa[i importan]i în activitatea de coordo -
nare sunt cunoa[terea grupului pe care
îl conduci, precum [i dezvoltarea unei
culturi organiza]ionale.  

Mihaela Radu: Consider c` încrede -
rea, perseveren]a, cunoa[terea [i vizi -
u nea sunt cele mai importante repere
atunci când vorbim despre coordonarea
unei echipe.

Rodica Zidaru: Sunt câteva aspecte
care definesc un bun manager. M` re -

fer la profesionalism, voin]`, disciplin`
[i energie. Totodat`, într-o func]ie de
conducere este esen]ial [i spiritul de
echip`.

V` rug`m s` transmite]i un
me saj, tuturor femeilor care as -
pi r` la o carier` în agribusiness.

Elena Leaot`: Agricultura, cu toate
aspectele sale, este un domeniu foarte
interesant, dar [i deosebit de dificil prin
complexitatea lui. De aceea, pentru a
avea succes într-o carier` în agribusi-
ness, consider c` femeile ar trebui s`
aib` în vedere câteva aspecte. 

În primul rând, s` le plac` domeniul
în care [i-au propus s` activeze, s` reu-
 [easc` s`-l în]eleag` [i s` fie dispuse
la adapt`ri continue. De asemenea, este
esen]ial s` nu dispere în momente de
cump`n`, c`ci agricultura este o [tiin]`
complex`, activit`]ile desf`[u rân du-se
în cea mai mare parte din timp “sub ce -
rul liber”, iar provoc`rile sunt tot mai evi -
dente în ultima perioad`.

Personal, pot spune c` am tr`it un
sentiment frumos lucrând în agricultur`,
coodonând o lung` perioad` unul dintre
cele mai sensibile [i în ace la[i timp com -
plexe domenii din agricultur`, cel fito sa -
nitar, unde am întâlnit oameni deosebi]i,
speciali[ti de înalt` clas`, c`rora le-am
dedicat mare parte din via]a mea [i le
port un respect deosebit.

Acum pot spune c` tr`iesc acela[i
sentiment frumos, lucrând într-o com -
pa nie cu capital integral românesc din
domeniul agricol, Naturevo, care are
clien]i fermi e ri în toat` ]ara, ale c`ror

nevoi le identific` [i c`rora le recoman -
d` solu]ii de calitate, personalizate, sub
marca FLEXITECH AGRO.

Aflându-ne în luna martie, prima lu -
n` de prim`var`, simbol al rena[terii,
lu minii [i victoriei, luna în care se s`r -
b`tore[te “femeia”, doresc s` urez “La
mul]i ani!” tuturor doamnelor [i dom -
ni[oarelor, mult succes în activit`]ile pe
care le desf`[oar`, s` fie puternice,
per severente [i încrez`toare în for]ele
lor.

Mihaela Radu: Femeilor care aspir`
la o carier` \n agribusiness le transmit
s` aib` încredere, s` fie perseverente,
s` se informeze în permanen]` [i s` nu
renun]e u[or. În final, fiecare persoan`
care activeaz` în acest domeniu contri -
buie la îndeplinirea unui scop m`re]: ace -
la de a asigura hrana pentru o popu la]ie
în continu` cre[tere.

Îmi aduc aminte de începuturile mele
în agribusiness, când majoritatea cole -
gilor din domeniu încercau s` m` tes -
te ze foarte mult din punct de vedere teh-
 nic. R`spunsurile corecte mi-au adus
câ[tigarea respectului. Au fost [i mo-
mente în care nu aveam r`spunsul la
întrebarea respectiv`, dar de fiecare
dat` reveneam. Nu este o ru[ine s` nu
[tii, important este s` te documentezi
mereu.

Rodica Zidaru: Tuturor femeilor le
spun doar atât: r`mâne]i cu cei care v`
fac s` visa]i, care v` determin` s` v`
perfec]iona]i, care v`d în voi magia pe
care o ave]i [i care v` fac fericite!
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“Le transmit 
tuturor femeilor 
din agribusiness 
s` aib` încredere 
în ele!”

Cred în calitatea de femeie mai întâi [i nu în cea de fe-
meie de carier`. Femeia de carier` este o alegere perso -
na l` [i nu o calitate, neap`rat. 

Sunt convins` c` succesul în tot ceea ce faci se con-
struie[te cu obiceiuri s`n`toase [i priorit`]i, iar ideea de
echilibru trebuie abordat` pentru a ajunge s` nu excluzi
posibilitatea de a fi [i “mam` de carier`” [i “femeie de ca -
rier`”.

Secretul succesului în agribusiness nu este diferit fa]`
de alte domenii de activitate, iar pentru mine s` ai succes
înseamn` s` faci fa]` responsabil tuturor provoc`rilor [i s`
accep]i c` responsabilitatea a ceea ce se întâmpl` la nivel
personal î]i apar]ine numai ]ie.

Cred c` apropierea fa]` de oameni, transmiterea încre -
derii [i comunicarea onest` sunt elementele care definesc
func]iile de conducere [i coordonare. Restul vine de la sine.

Le transmit femeilor din agribusiness, în primul rând, s`
aib` încredere în ele. Persevera]i [i fi]i preg`tite s` gestio -
na]i situa]ii dificile cu mult` feminitate [i s` conduce]i în stilul
“mân` de fier în m`nu[` de catifea”! 

Monalisa Ungureanu, 
CEO Agrii România

În cadrul companiei AgroConcept, peste 25% dintre an-
gaja]ii la nivel na]ional [i 3 dintre cei 7 membri ai echipei de
Top Management sunt femei. 

Este adev`rat c` multe locuri de munc` din agribusiness
par exclusiv masculine, dar nimic nu opre[te o femeie s`
aib` o carier` de succes în acest domeniu, dovad` [i nume -
roasele femei CEO din companii na]ionale sau interna ]io -
nale.

De asemenea, nu exist` secrete pentru a ajunge într-o
func]ie de management. Exist` îns` oportunit`]i, dublate de
munc` [i pasiune, ca în orice alt domeniu.

Orice femeie care aspir` la o carier` în acest domeniu
trebuie s` [tie c`, de[i activitatea de agribusiness nu este
foarte bine oglindit` în media generalist`, domeniul este
fascinant [i extrem de generos. 

Vorbim despre cariere pe termen lung, într-o lume foarte
dinamic`, real`, profund uman`, care se adapteaz` non-
stop anotimpurilor, inova]iilor, cererilor tot mai diverse din
domeniul alimenta]iei. 

În plus, cu cât un sector de activitate pare mai masculin,
cu atât este mai motivant s` ai succes [i s` spargi tiparele.

“Agribusiness-ul 
este un domeniu
fascinant ]i extrem
de generos!”
Iulia Tudor, manager comunicare

]i Adriana Mitran, manager 

marketing, AgroConcept Impex
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În opinia mea, femeia de carier` trebuie s` aib` încredere
în for]ele proprii, s` aib` curajul în a-[i asuma obiective
înalte, s` fie organizat` [i perseverent`. De-a lungul timpului,
femeile au dovedit c` pot fi buni manageri, având în jurul lor
nenum`rate modele care au construit afaceri de succes.

Agricultura a devenit un segment din ce în ce mai com-
petitiv, iar pentru a face performan]` ai nevoie de cuno[tinte
solide, dar [i de o mare pasiune pentru acest domeniu.

Nu cred c` exist` un “secret” al succesului. Unul dintre
criteriile de baz` este perfec]ionarea continu`, dar [i foarte
mult` munca [i implicare. Pentru a excela în orice domeniu
trebuie s` dai dovad` de corectitudine, perseveren]`, înv` -
]are continu` [i poate cel mai important, s` ai o mare putere
de adaptabilitate.

În ceea ce prive[te particularit`]ile care definesc func]iile
de conducere, cred c` pe primul loc ar trebui s` punem mun -
ca în echip`, pentru c`, întotdeauna, de aici vin cele mai
bune rezultate. 

Omul ar trebui s` reprezinte unul dintre cele mai impor-
tante investi]ii în cadrul unei organiza]ii, iar rezultatele nu vor
întârzia s` apar`.

Adaptabilitatea este o alt` caracteristic` important` pen-
tru un bun coordonator, având în vedere evolu]ia agriculturii
din ultimii ani: digitalizarea, schimb`rile climatice, agricultura
sustenabil` [i multe alte aspecte.

Pentru c` este luna martie, luna femeilor, vreau s` m`
adresez doamnelor [i domni[oarelor care vor s` aib` o ca -
rier` în agribusiness. În primul rând, este important s` se
gândeasc` foarte bine ce î[i doresc de la viitorul lor profe-
sional, f`r` s` lase lucrurile la voia întâmpl`rii. 

Femeile trebuie s` aib` curaj [i s`-[i stabileasc` obiec-
tive, uneori chiar m`re]e. Modelele care pot ajuta tinerele ge -
ne ra]ii sunt femeile de succes din jurul nostru. Acestea au
încredere în for]ele proprii, sunt creative [i [tiu foarte bine
s`-[i organizeze [i via]a personal`.

“Modelele care pot ajuta 
tinerele genera\ii sunt femeile 
de succes din jurul nostru!”

Cornelia Pistol, manager de produs cereale 

p`ioase ]i leguminoase Saaten Union România
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O femeie puternic` poate fi, cu sigu ran]`, [i o femeie de
carier`. Principa lele calit`]i pe care o femeie de carier` le
posed` sunt perseveren]a, integrita tea, seriozitatea, dar [i
determinarea de a-[i dep`[i uneori propriile limite. 

Pentru a-]i atinge întotdeauna obiectivele [i a demara
proiecte de succes este foarte important s` ie[i din zona de
confort. Implicarea, capacitatea de a-]i asuma responsabi -
lit`]i, precum [i ori en tarea spre dezvoltare sunt factori impor-
tan]i, care suprim` cele dou` cuvinte: “nu pot”.

Consider c` nu exist` un secret sau o re]et` a succesului
pentru a fi manager în agribusiness. În general, un bun ma -
na ger trebuie s` fie în primul rând un lider, o surs` de inspi -
ra ]ie [i omul care genereaz` încredere echipei pe care o
co ordoneaz`. Un alt aspect foarte im por tant este profesio -
nalismul cu care ges tioneaz` situa]iile limit` pe care le în-
tâmpin` de-a lungul timpului.

În ceea ce prive[te strict domeniul agribusiness, acesta
este în plin` ex pan siune [i fiecare an vine cu noi pro vo c`ri
[i situa]ii, uneori greu de prev`zut, martor fiind anul 2020, cu
totul ati pic, în care ne-am confruntat atât cu pan demia provo-
cat` de noul Covid-19 cât [i cu seceta care a afectat culturile
de toamn`, dar [i pe cele de prim`var` în procent destul de
ridicat. 

În acest context, elementele care stau la baza unei func]ii
de conducere sunt integritatea, implicarea, abilit`]ile de co-

municare [i empatia. În plus, consider c` un manager trebuie
s` aib` capacitatea de a anticipa. Totodat`, este necesar ca
el s` fie în permanen]` la curent cu toate informa]iile din sec-
torul s`u de activitate. 

Indiferent de mediul pe care îl alegi, condimentele cheie
trebuie s` fie pasiunea [i dragostea pentru tot ceea ce între-
prinzi. Agricultura, cu siguran]`, este o provocare pentru fe-
meile care aspir` la o carier` în acest domeniu, o lume în
ge neral a b`rba]ilor, în care femeile au reu[it în ultimii ani s`
se impun` prin profesionalism [i implicare.

“Agricultura este o provocare 
pentru femeile care aspir` 
la o carier` în acest domeniu!”

Alina Petrea, director de marketing Saaten Union 

Rom@nia ]i director de produs Rapool Ring Rom@nia
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Doamna Bibiana Stanciulov, sunte]i
una dintre cele mai puternice [i cunos-
cute personalit`]i feminine din Româ-
nia. Spun puternice pentru c` nu pu]ine
au fost obstacolele peste care a]i tre-
cut. Cât de greu a fost drumul în lumea
business-ului?

Promovarea tradi]iei române[ti este
o obliga]ie care se transform` în bucu -
rie când realizezi succesul pe care îl
are o re]et` p`strat` cu sfin]enie de pes -
te un secol. Din p`cate, obstacolele sunt
create de concuren]a neloial` permis`
de autorit`]ile statului. 

Dificil a fost datorit` faptului c` am
fost primii produc`tori români care au
înregistrat o Indica]ie Geografic` Pro -
tejat` – Topoloveni Magiun de prune.
Aceast` confirmare a calit`]ilor unui
produs ca unic, autentic, tradi]ional a
atras interesul celor care au dorit câ[tig
financiar f`r` s` investeasc` în ob]i ne -
rea unor produse alimentare deosebite. 

Care sunt principiile care v` carac-
terizeaz` [i v` definesc activitatea?

Corectitudinea, respectul pentru par -
tenerii de afacere [i ridicarea perma-
nent` a [tachetei calit`]ii! 

Concret, ce calit`]i trebuie s` de]in`
o femeie de afaceri? Sunt acestea atu-
uri în business-ul pe care îl conduce?

Nu exist` calit`]i diferite pentru fe -
mei sau b`rba]i. În fa]a legii suntem to]i
egali. Pentru noi, cei care lucr`m în in-
dustria alimentar` ar fi obliga]ia de a
con suma ceea ce producem, ca test
pentru calitate. 

Care sunt cele mai recente realiz`ri
ale companiei Sonimpex Topoloveni,
raportându-ne la perioada 2020-2021?
{i care sunt cele de perspectiv`?

Anul 2020 a însemnat ob]inerea de
la Ministerul S`n`t`]ii a men]iunii de s` -

n`tate “f`r` zah`r ad`ugat“. Este o con -
firmare suplimentar` c` nu folosim za -
h`r ad`ugat sau conservan]i de orice tip
în procesul de ob]inere a magiunului din
prune. 

Continu`m procesul de promovare,
cu fonduri europene, în Vietnam, Emi-
ratele Arabe Unite, Grecia [i pentru pri -
ma dat` în România. Suntem parte neri
pentru promova rea produselor ro mâ -
ne[ti de calitate în Japonia, America [i
Brazilia. 

Care este mesajul transmis consu -
matorilor români, privind siguran]a [i
ca litatea alimentar`? Dar autorit`]ilor?

Consumatorii au obliga]ia moral` de
a folosi produse române[ti [i de a citi
eticheta. Câteva secunde folosite pen-
tru citirea etichetei pot face diferen]a în -
tre s`n`tate [i maladie. 

Autorit`]ilor le transmit c` trebuie s`
dep`[easc` demagogia [i s` aplice le -
gile specifice alimentelor. 

“Consumatorii au obliga\ia 
moral` de a folosi produse 
române]ti ]i de a citi eticheta!”

Interviu cu doamna Bibiana Stanciulov, 
director general al Sonimpex Topoloveni
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În primul rând, vrem s` mul]umim echipei re -
dac]ionale Business Press Agricol pentru [ansa de
a transmite un mesaj tuturor cititoarelor revistei \n
edi]ia din Martie, c#nd s`rb`torim Ziua Femeii.
Este o revist` condus` de o doamn`, care în luna
M`r]i[orului aduce în prim-plan femeile din agri -
business. 

Pentru c` ne-am dorit un altfel de interviu des -
pre femeile de carier` [i secretele acestora, ne-am
gândit s` punem în eviden]` faptul c` o femeie de
carier` este o femeie care are în spate o echip`
puternic`, iar o echip` puternic`, cel pu]in în cazul
nostru, la Alcedo, este format` [i din doamne [i
domni[oare pe care ne putem baza la orice or`.

Cariera înseamn` în primul rând s` munce[ti
din pasiune, nu din obliga]ie, iar atunci vor veni [i
rezultatele. La Alcedo putem vorbi de o echip` de
doamne [i domni[oare care aduc echilibrul [i c`l du -
ra unei familii de care avem nevoie în business-ul
nostru.

Le mul]umim tuturor doamnelor [i domni[oa re -
lor din echipa Alcedo! Ce le ur`m în aceast` pri -
m` var`? Ce ur`m tuturor: s` se bucure de ceea
ce ofer` via]a, pentru c` vedem acum cât de mult
ne lipsesc lucrurile care odat` ni se p`reau obi[ -
nuite.

Gabriela Rizescu, Director Marketing Alcedo

“O femeie de carier` este o femeie 
care are în spate o echip` puternic`!”
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Solu\iile ]i recomand`rile Syngenta 
pentru cultura de cereale p`ioase!

Syngenta România a organizat \n
data de 26 februarie a.c. webinarul live
dedicat cerealelor p`ioase. Moderatorii
evenimentului au fost Gabriela Drago[,
director marketing culturi cereale p`ioa -
se [i Ovidiu Ghinea, realizator AgroTV.
Invita]i speciali în cadrul înt#lnirii online
au fost Elena Mateescu – direc tor ANM,
dr. ing. Marian Popa – director general
Polirom Prod [i ing. Mihai Budai, con-
sultantul tehnic al companiei Agroind
Cauaceu.

“Valorile pe care se bazeaz` compa-
nia Syngenta sunt oamenii [i apoi ino -
va ]ia. Deschiderea pe care o au spe cia-
li[tii no[tri pentru a afla lucruri noi [i a
le împ`rt`[i mai departe este un atu în
obiectivul companiei de a fi mai aproa -
pe de fermieri. Vorbind de Syngenta, îmi
vine în minte cuvântul ino va]ie. Precizez
c` Syngenta este compania care ino -
veaz` foarte mult [i investe[te sume
im presionante în cerce tare [i dezvolta -
re. 

Dac` v` vine s` crede]i, ast`zi, în
timp ce noi suntem aici în sal`, sunt in-
vesti]i 4 milioane de dolari în cercetare-
dezvoltare, în contextul în care substan -
]ele active sunt din ce în ce mai mult 
restric]ionate de cadrul legislativ. Prin
urmare, trebuie s` ]inem pasul cu ino -
va]ia [i s` aducem solu]ii noi. În pre -
zent, din pia]` ies patru produse [i intr`
doar unul. De aceea, este nevoie de in-
vesti]ii [i efort, vorbesc de efort finan-
ciar, dar [i de pasiune [i angajament 
a celor peste 5000 de oameni care lu -
crea z` în cercetare dezvoltare pentru a
aduce solu]ii. Iar solu]iile noi necesit`
foarte mult timp. 

Dac` fac referire la un produs nou
lansat de Syngenta, Elatus™ Era, tre-
buie s` precizez c` au fost necesari
aproape 20 de ani pentru a aduce acest
produs în pia]`, dar [i peste 300 de mi -
lioane de dolari investi]i. Noul produs
reprezint` un standard în protec]ia îm-
potriva bolilor.

Pe de alt` parte, agricultura digital`
este una dintre priorit`]ile pe care le are
compania. În momentul de fa]`, compa-
nia Syngenta vine cu dou` programe pe
care le lanseaz` în România în acest

sezon [i, categoric, va continua s` ino -
ve ze în acest domeniu, pentru a veni cu
solu]ii [i aplica]ii digitale care s` ajute
fermierii în activitatea de zi cu zi.

Raportându-ne la ]ara noastr`, nu
pot s` nu amintesc faptul c` suntem
num`rul 1 la semin]ele de floarea-soa -
relui. Genetica performant` [i munca oa-
 menilor din cercetare-dezvoltare [i-au
spus cuvântul [i au determinat o po zi]ie
de lider pentru Syngenta în segmentul
semin]elor de floarea-soarelui”, a pre-
cizat Gabriela Drago[, în deschiderea
evenimentului. 

Interven]ii valoroase au avut [i Iulia
Nicola, director marketing zona M`rii
Negre [i Emil Nedelcu, director na]ional
de vânz`ri protec]ia plantelor \n cadrul
companiei Syngenta.

“Compania Syngenta pune la dispo -
zi]ia fermierilor noi solu]ii pentru a face
fa]` provoc`rilor actuale. Vor bim de ge-
netic` performant`, dar [i de produse
de protec]ie optime. Syngenta vine în
plus [i cu alte servicii digitale, menite s`
monitorizeze [i s` eficienti zeze culturile
agricole. {tim cu to]ii care este impactul
vremii în agricultur`, iar experien]a ulti -
milor ani ne-a ar`tat cât de important
este s` gestion`m pe cât po sibil impac -
tul condi]iilor meteo asu pra produc]iei. 

Compania a lansat pentru sezonul
agricol 2020-2021, AgriClime™, pro gra -
mul prin care fermierii împart riscul de
secet` cu Syngenta. Prin urmare, dum-
neavoastr`, fermierii, investi]i cu încre -
dere în produsele de calitate Amistar®

Prime Pack [i Elatus™ Era, iar în cazul
în care nivelul de precipita]ii este sub
limita care ia în calcul precipita]iile din
ultimii 20 de ani, Syngenta v` poate

compensa pierderea de produc]ie cu
pân` la 30% din valoarea de achizi]ie a
produselor”, a declarat Iulia Nicola \n in-
terven]ia sa.

La rândul s`u, Emil Nedelcu a ]inut
s` precizeze c` în rela]ia Syngenta cu
fermierii exist` dou` elemente impor-
tante. “În primul rând sunt oamenii, echi -
pa mea din teren care face comunica -
rea eficient` cu dumneavoastr` [i în al
doilea rând sunt produsele de calitate
pe care compania Syngenta le de]ine în
portofoliu”, a ]inut s` precizeze direc-
torul de v#nz`ri 

În cadrul webinarului, invita]ii au ofe -
rit detalii legate de cultura de cereale.

Marian Popa, un fermier important
din jude]ul Teleorman a vorbit despre
sc`derea cifrei de afaceri în contextul
secetei. “A fost un an agricol dificil. Chiar
dac` ferma mea se situeaz` în partea
de nord a jude]ului Teleorman, unde
practic s-a f`cut trecerea de la seceta
excesiv` la condi]iile ceva mai bune din
vest, din fericire pentru mine a fost un
an cu produc]ii de doar 30-40% mai mici
decât în 2018 [i 2019, evident [i cu sc` -
derea propor]ional` a cifrei de afaceri.
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Sigur c` noi, fermierii din Teleorman,
am fost mult mai noroco[i decât colegii
din Sud-Estul ]`rii unde situa]ia a fost
dramatic`, iar dauna în unele areale
agricole a fost total`. Anul acesta pri vim
cu optimism situa]ia, condi]iile fiind fa-
vorabile culturilor agricole pân` în pre -
zent. Vorbim de o cantitate de ap` de
170 l/mp fa]` de 60 l/mp anul trecut.
Grâul arat` bine, îns` trebuie s` urm` -
rim atent ce se întâmpl` pe parcursul
dezvolt`rii culturii. La acest moment, m`
declar mul]umit”, a spus Marian Popa.

La rândul s`u, ing. Mihai Budai, re -
prezentantul Agroind Cauaceu, [i-a ex-
primat îngrijorarea pentru culturile de ce -
reale p`ioase la acest moment. “În zona
de vest, la acest moment, situa]ia nu
este deloc bun`, în sensul c` am avut
o perioad` cu temperaturi de 12-14 gra -
de Celsius, plantele fiind în plin proces
de vegeta]ie [i ulterior o perioad` de 3
zile ploioase, cu 37 l/mp, cu cea]` [i umi -
ditate crescut`. Pe acest fond, ce lu lele
cerealelor p`ioase s-au suprahi dra tat,
vorbim deopotriv` de grâu, orz [i orzoai -
c`, iar când a survenit înghe]ul în cele
4 zile cu temperaturi negative, de -12
grade noaptea, acestea s-au spart. 

Culturile arat` ca arse pe zone în-
tregi de la Cara[ Severin [i pân` la Baia
Mare. Sigur, exist` [i situa]ii fericite la
majoritatea culturilor care s-au sem`nat
dup` perioada de ploi din toamn`, ast-
fel c` la acele culturi, tulpina principal`
este afectat` o treime la partea supe-
rioar`, fra]ii având înc` o dezvoltare in-
cipient`, fiind feri]i de ger. 

Important este ca o dat` cu venirea
c`ldurii s` ajut`m plantele. |n acest sens,
Syngeta recomand` \ngr`[`m#ntul bio -
logic Quantis™, un biostimulator care
con]ine carbon orga nic, aminoacizi, pre-
cum [i potasiu [i cal ciu. Quantis™ spo -
re[te performan]a plantelor [i reduce
pier derea randamentului provocat` de

condi]iile de stres abiotic”, a explicat
ing. Mihai Budai.

Speciali[tii Syngenta [i fermierii au
prezentat în detaliu situa]ii tehnologice
personalizate pentru cultura de cereale
p`ioase, r`spunzând totodat` [i între -
b`rilor participan]ilor.

Ca regulator de cre[tere, ing. Marian
Popa a recomandat produsul Moddus
Evo®. Moddus Evo® este un regulator de
cre[tere pentru cereale p`ioase care,
atunci când este aplicat culturilor, ajut`
la producerea de plante mai scurte, mai
puternice, cu sisteme radiculare îmbu -
n` t`]ite, reducând în mod semnificativ
riscul c`derii culturilor. Produsul poate
furniza randamente sporite la culturile
de cereale printr-o excelent` calitate a
boabelor [i prin recoltarea mai u[oar`. 

Ca un prim tratament de protec]ie al
culturii, speciali[tii recomand` Pachetul
Amistar® Prime, care este alc`tuit din
dou` fungicide, Amistar® [i Celsivo®, cu
efect complementar, ce controleaz` ma -
joritatea bolilor din culturile de cereale.

Amistar® este un fungicid cu ac]iune
sistemic` local` translaminar` pe frun -
ze. Produsul interfereaz` cu ciclul de
via]` al agen]ilor patogeni, în principal

în timpul germina]iei sporilor, prin inhi -
barea mobilit`]ii [i germina]iei zoospo-
rilor (reduce riscul infec]iilor secunda-
re). Substan]a activ` Azoxistrobin este
preluat` gradual în frunze.

Celsivo® este un fungicid sistemic
care p`trunde rapid în planta, chiar [i la
temperaturi sc`zute. Protejeaz` în mod
eficient [i durabil culturile de grâu, orz
[i triticale împotriva tuturor tulpinilor cu -
noscute de f`inare în frunze [i spic. Are
propriet`]i preventive [i curative [i se
poate utiliza singur sau în combina]ie
cu alte fungicide.

Pachetul Amistar® Prime reprezint`
solu]ia ideal` pentru controlul bolilor care
apar în prima parte a perioadei de ve -
ge ta]ie, în special f`inare [i rugini.

Un alt produs revolu]ionar prezentat
a fost Elatus™ Era care are în compo -
zi]ie 75 g/l benzovindiflupir (Solatenol)
+ 150 g/l protioconazol. Elatus™Era este
un fungicid puternic, consistent [i com-
plet, având toate atuurile unui lider. Pro-
dusul are ac]iune preventiv` [i curativ`,
eviden]iindu-se printr-un spor de pro-
duc]ie considerabil. El reprezint` noul
standard în protec]ia culturii de cereale,
împotriva bolilor. Elatus™Era asigur` o
protec]ie complet` a frunzei, având cel
mai îndelungat efect din pia]`. Pentru
re zultate optime, tratamentul se va efec -
tua preventiv sau imediat ce primele
simptome de boal` sunt vizibile.

Pentru combaterea buruienilor din
cultura de cereale p`ioase, ing. Mihai
Budai a recomandat produsul Axial One®.

Axial One® este un erbicid cu ac]iu -
ne sistemic`, fiind preluat prin frunze [i
r`d`cini [i translocat rapid în punctele
de cre[tere. Pinoxadenul este preluat
de sistemul libero-lemnos al buruienilor
monocotiledonate anuale, provocând
blocarea imediat` a dezvolt`rii meriste -
me lor de cre[tere. 
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Cre[terea activ` a bu ruienilor în ce -
teaz` în 48 de ore de la aplicare. Simp-
tomele sunt observate în termen de una
pân` la trei s`pt`mâni, în func]ie de
condi]iile de mediu [i a speciilor impli-
cate. Florasulamul este preluat prin frun -
ze [i prin sistemul radi cular al buru -
ie nilor, inhib` activitatea enzimatic` a
acestora având ca rezultat final distru -
gerea speciilor de buruieni sensibile.
Primele simptome care apar sunt clo ro -
za sau îng`lbenirea frunzelor urmat` de
necroza punctelor de cre[ te re. Safe ne -
rul, cloquintocet-mexil, previ ne efectul
fitotoxic asupra cerealelor [i accelerea -
z` activitatea substan]elor active.

“Culturile sunt foarte sensibile atunci
când concureaz` cu buruienile. Gradul
mare de îmburuienare frâneaz` vizibil
dezvoltarea plantei de cultur`. Ast`zi,
Syngenta de]ine solu]ia ideal` pentru
controlul principalelor buruieni monoco -
tiledonate [i dicotiledonate anuale pe
care le întâlnim în culturile de cereale
p`ioase, respectiv Axial One®. Comple-
mentaritatea celor dou` substan]e ac-
tive, cu efect îm potriva buruienilor cu
frunza lat`, face din Axial One® o exce-
lent` alegere în programul de combate -
re a buruienilor, printr-o singur` tre ce re”,
a concluzionat Jean Baptiste Hemard,
expert tehnic Syngenta. 

Specialistul a atras aten]ia c` pro-
dusele trebuie aplicate când tempera-
turile sunt pozitive, peste 5ºC, astfel în -
cât plantele s` nu fie supuse unui stres
termic, cu valori negative.

Nout`\ile în pomicultur`, prezentate la
Forumul OptiTech™ pentru Pomicultur` —
“S` fii pomicultor este o art`!” 

Forumul OptiTech™ pentru Pomicul -
tur` edi]ia 2021, organizat de Syngenta
\n data de 2 martie a.c., a fost transmis
online pe canalele de social media ale
companiei. Gazdele evenimentului au
fost Andreea Caimac, director de mar -
ke ting culturi horticole România [i Re -
pu blica Moldova [i Andrei M`ru]escu,
director rela]ii publice [i comunicare pen-
tru Europa de Sud-Est, iar de la distan -
]` au fost al`turi Emil Nedelcu, director
vânz`ri – divizia pentru protec]ia plan -
te lor, Marieta Larion, reprezentant vân -
z`ri culturi horticole, Mihail Coman, di -
rector general ICDP M`r`cineni, dar [i
Ronald Damme, consultant pomicultu -
r`, Syngenta Olanda. 

La deschiderea evenimentului, din
studio, gazdele au prezentat conceptul
evenimentului “S` fii pomicultor este o
art`!”, ca o recunoa[tere a eforturilor
speciale din ultima perioad` a tuturor
celor care lucreaz` în pomicultur` [i
pentru c` administrarea unui business
în pomicultur` (o livad`), în vremuri atât
de dificile, este o provocare. 

“Arta de a fi pomicultor reprezint`
ast`zi o provocare: schimb`rile clima ti -

ce, finan]area, reglement`rile euro pe -
ne, noul Pact Verde European (Green
Deal), sustenabilitatea în agricultur`, re-
glementarea substan]elor active [i utili -
zarea produselor de protec]ie a plan te -
lor. Avem nevoie de încredere, dialog,
[tiin]` [i inova]ie! Sunt multe de f`cut [i
va trebui s` colabor`m [i s` lucr`m îm-
preun` pentru a duce mai departe po -
mi cultura... Arta de a fi pomicultor!”, a
men]ionat Andrei M`ru]escu.

Emil Nedelcu a prezentat contextul
în care se desf`[oar` Forumul Opti
Tech™ din acest an [i a vorbit despre
angajamentul Syngenta pentru pomi -
cul tura pe viitor. “Am fost implicat în or-
ganizarea întâlnirilor OptiTech™ înc`
de la începuturi, din anul 2005 [i m`
bucur s` v` cunosc personal, pe mul]i
dintre dumneavoastr`, pomicultorii, [i
s` fi fost martor la dezvoltarea busines-
surilor pe care le conduce]i. Acest con-
cept al forumurilor s-a dezvoltat în timp,
iar Forumul OptiTech™ pentru Pomicul-
tur` reprezint` în ziua de ast`zi un eve -
niment anual de referin]`, unde discu -
t`m despre tehnologii noi [i împ`rt`[im
experien]a ultimului an în pomicultur`.”

Prezentarea rap`nului, boal` provo-
cat` de Venturia sp., una dintre cele mai
p`gubitoare boli care afecteaz` livezile,
a fost realizat` dintr-o livad` din jude]ul
Vrancea de c`tre Marieta Larion: “Bazat
pe datele înregistrate în sistemele de
suport pentru luarea deciziilor, cum sunt
sta]iile meteo, determin`m strategia de
combatere [i momentul optim de apli-
care: înainte de apari]ia bolii, se reco-
mand` utilizarea produselor preventive
de contact precum cupru. Syngenta re-
comand` produsul Coprantol™ Duo,
omologat la doza de 2,5 kg/ha, iar dup`
confirmarea infec]iei cu rap`n [i a in-
tensit`]ii acesteia, utilizarea produselor
cu ac]iune curativ`: Chorus® 50WG [i
Score 250EC®. Recomand`m aplicarea
fiec`ruia împreun` cu un alt produs par-
tener de contact, în doz` intreag` din
fiecare produs.”

Nout`]ile cu privire la suprafe]ele de
livezi \nfiin]ate prin subm`sura 4.1a, au
fost prezentate de c`tre Mihail Coman,
directorul general al ICDP M`r`cineni,
al`turi de criteriile de accesare a fon-
durilor pentru pomicultur`, în perioada
urm`toare: “Ne a[tept`m ca, \n linie cu

Tehnica r`ritului chimic prezentat` de echipa Syngenta
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recomand`rile Comisiei, pomicultorii s`
se confrunte cu eliminarea mai multor
produse de pe pia]`. Pân` în anul 2025,
8 substan]e fungicide (echivalentul a
29%) vor disparea din portofoliul sub-
stan]elor disponibile ast`zi la îndemâna
pomicultorilor. Vor disp`rea 11 insecti-
cide, echivalentul a 39%, iar 3 substan -
]e erbicide, reprezentând 11%, vor fi eli -
minate. 

Ne a[tept`m ca aceste substan]e s`
fie eliminate pân` la momentul când
livezile moderne vor fi în plin` produc-
]ie [i sper`m ca, din timp, împreun` cu
com paniile din industrie, s` putem veni
cu solu]ii pentru a sus]ine dezvoltarea
speciilor pomicole [i o plaj` suficient`
de tehnologii de protec]ie la îndemâna
pomicultorilor.” 

La solicitarea pomicultorilor rom#ni,
în cadrul Forumului OptiTech™ a fost
organizat` o sesiune dedicat` tehnicii
r`ritului chimic, cu ocazia c`reia spe-
cialistul Ronald Damme a prezentat ex-
perien]ele din Olanda despre aceast`
tehnologie [i a f`cut recomand`ri pen-

tru utilizarea Brevis®, pentru a ajunge la
produc]ii optime. 

“Beneficiul net al r`ritului chimic este
o produc]ie mai timpurie, cu cât efectu -
a]i mai repede r`ritul, cu atât mai mari ca
dimensiuni vor fi merele dumneavoas -
tr`. Avem acum un nou instrument, mai
«previzibil», cu Brevis®, luând în cal cul
condi]iile meteo, putem estima ce doz`
trebuie aplicat`. Pentru cele mai bune
rezultate tehnice, prima aplicare Brevis®

trebuie s` fie f`cut` la fructul central de
8-10 mm. Dac` este nevoie de a doua
apli care, trebuie f`cut` la o dimensiune
a fructului de aproximativ 15-16 mm.
Dac` a[tepta]i prea mult, Brevis® nu va
fi eficient! De aceea, trebuie s` estima]i
de la început, împreun` cu speciali[tii
Syngenta, dac` este nevoie de trata-
ment”, a men]ionat specialistul olandez.

Ana Munteanu, un invitat special mai
vechi al Forumurilor OptiTech™pentru
Pomicultur`, artist plastic care activea -
z` în Bucure[ti, a pictat în deschiderea
evenimentului un tablou în tehnica pic-

turii în culori acrilice pe pânz`, sursa in-
spira]iei venind din activitatea Forumu-
lui OptiTech™ Syngenta pentru Pomi -
cul tur`. 

Syngenta a fost [i r`mâne un par -
tener de încredere, mereu #aproapede-
fermieri care î[i propune s` vin` în în -
tâmpinarea cerin]elor [i nevoilor tuturor
agricultorilor din toat` ]ara cu un por -
tofo liu performant de semin]e, produse
pentru protec]ia culturilor, consiliere per -
sonalizat` dar [i cu solu]ii inovatoare
care s` ofere sprijin industriei agro-ali-
mentare. 

Compania Syngenta a lansat plat-
forma de e-commece “TO}I PENTRU
VIN” care vine s` sus]in` angajamen -
tele de sustenabilitate lansate la înce -
putul lunii iulie 2020, prin formarea par -
teneriatelor [i sprijinirea lan]urilor de
aprovizionare. Astfel de proiecte [i par -
teneriate au un impact pozitiv asupra
în tregului sector agro-alimentar, adu -
când beneficii atât viticultorilor cât [i
consumatorilor.

27
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New Holland Agriculture a sus]inut în data de 23 februarie
a.c. prima sa conferin]` de pres` virtual` european`, pentru
a prezenta strategia, dar [i ofertele de produse pentru prima
jum`tate a anului 2021. Acesta este unul dintre cele trei
evenimente digitale ale New Holland Agriculture în vederea
men]inerii unui dialog constant cu angaja]ii, dealerii [i repre -
zentan]ii presei, în acest moment, când oportunit`]ile obi[ -
nuite de întâlnire [i comunicare direct` sunt limitate din cau -
za restric]iilor pandemice Covid-19.

Evenimentul, g`zduit pe o nou` platform`, a oferit o expe -
rien]` perfect` pentru un public numeros. Titlul evenimentu-
lui, “Haide]i s` o facem... pe toate c`ile!”, exprim` atitudinea
de care d` dovad` New Holland, dar [i capacitatea sa de a
dep`[i toate provoc`rile, chiar [i în aceast` situa]ie, f`r` pre -
cedent.

O performan]` solid` în vremuri dificile

Industria european` de echipamente agricole a avut de su -
ferit, volumul vânz`rilor din 2020 sc`zând în toate segmente -
le, în ciuda unei redres`ri în multe ]`ri în cea de a doua jum` -
tate a anului. În acest context, New Holland a închis anul cu
cota sa general` de pia]`, doar cu o u[or` abatere, îns` [i-a
men]inut valoarea [i pozi]ia de lider pe pie]e precum Italia,
Polonia, Danemarca, Belgia, Olanda, Portugalia [i Ucraina.

“La nivel global, New Holland a închis anul cu o perfor-
man ]` solid` care confirm` puterea m`rcii noastre. Obiecti -
vul pentru 2021 va fi s` ne consolid`m viziunea ca un brand
complet. Pentru a face acest lucru, vom continua s` ne dez-
volt`m pe deplin pentru a oferi propuneri puternice în fiecare
segment agricol [i vom continua s`  extindem sfera de apli-
care a ini]iativelor noastre în domeniul energiei curate, cu noi
inova]ii [i parteneriate”, a subliniat Carlo Lambro (foto sus),
Brand President New Holland Agriculture, în deschiderea
conferin]ei virtuale.

La rândul s`u, Sean Lennon, vicepre[edinte Europa, New
Holland Agriculture, a ad`ugat c`: “În Europa, prima jum`tate

a anului 2020 a fost deosebit de dificil`, dar New Holland a
luat m`suri imediate pentru a asigura siguran]a echipei sale
[i a echipelor dealerilor s`i, tocmai pentru a le proteja suste -
nabilitatea economic`. S-au implementat rapid noi ac]iuni,
dintre care unele sunt înc` în vigoare [i ast`zi, precum [i
ini]iative financiare direc]ionate în diferite pie]e. În a doua ju -
m`tate a anului, rezisten]a industriei noastre a început s` se
manifeste prin recuperarea vânz`rilor.”

“La început de 2021, obiectivul nostru strategic este s`
ne stabilim în continuare pozi]ia de brand , o ac]iune la 360
de grade, consolidându-ne astfel, rolul de full-liner care ser -
ve[te to]i clien]ii, satisf`cându-le toate nevoile, oferindu-le
totodat` propuneri valoroase [i solu]ii exclusive, de neegalat.
În ceea ce prive[te activitatea, ne propunem s` cre[tem
vânz`rile în conformitate cu pozi]ia pe care o merit` tehnolo-
gia [i productivitatea produselor noastre”, a sus]inut Sean
Lennon.

Brandul full-liner î[i reînnoie[te [i extinde 
în mod constant gama de produse

New Holland investe[te constant în îmbun`t`]irea [i ex-
tinderea ofertei sale cu noi game, modele [i inova]ii, cum ar
fi produsele revizuite în cadrul evenimentului, care vor ajunge
pe pia]` în prima jum`tate a anului 2021.

Tractorul cu metan urmeaz` s` fie livrat clien]ilor selecta]i
din Germania, Fran]a, Italia, Marea Britanie [i }`rile de Jos,
fiind preg`tit pentru a intra în gama New Holland în acest an.

Dou` parteneriate importante vor aduce noi inova]ii în
sec torul de specialitate: un nou prototip de tractor biometan
care va fi testat în podgoriile Fontanafredda [i un concept 
inovator pentru electrificarea instrumentelor pentru podgorii
[i livezi, dezvoltat împreun` cu italianul produc`tor Nobili.

Combina CH7.70 Crossover Harvesting™ face un salt
înainte în tehnologie [i productivitate, oferind capacitate [i
versatilitate f`r` egal pe pia]a combinelor din gama medie.

New Holland Agriculture a prezentat
strategia pentru 2021 într-o 
conferin\` de pres` virtual`!
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Noul model BigBaler High Density Packer de mare ca-
pacitate, cu trei furci de împachetare cu trei din]i, ofer`
aceea[i performan]` de neegalat asigurat` de versiunea pre-
miat` Cutter.

Tractorul T6.160 Dynamic Command™ cu 6 cilindri este
un adev`rat multi-tasker care aduce unicitatea combina]iei
de dimensiuni compacte, un motor cu 6 cilindri [i dublu am-
breiaj, exclusiv tehnologie New Holland.

Solu]iile de gestionare a terenurilor de precizie se vor ex-
tinde în continuare cu noi servicii în cadrul MyPLM Connect
Portal, cum ar fi serviciile la distan]` care permit dealerilor
s` efectueze diagnoza [i operatorilor de software de la dis-
tan]` s` asigure integrarea complet` a AgDNA cu portalul,
care vizualizeaz` automat datele agronomice cheie pentru
informa]ii complete care conduc la decizii îmbun`t`]ite.

Oferta de implementare New Holland se va extinde pen-
tru ]`rile selectate din Europa cu un nou subsolator, grape
cu discuri compacte [i un cultivator de culturi cu SRC montat
în spate pentru plivirea culturilor între rânduri.

Înc`rc`toarele pe pneuri New Holland au fost îmbun`t` -
]ite, pentru a oferi economii suplimentare de TCO [i o expe-
rien]` confortabil` utilizatorului.

Vor urma mai multe lans`ri de produse noi în a doua parte
a anului, extinzându-se în continuare [i îmbun`t`]irea gamei
complete de echipamente New Holland.

Urm`toarea întâlnire cu New Holland va fi în perioada 9-
18 aprilie în cadrul târgului agricol virtual YOUNIVERSE.
New Holland planific` alte evenimente digitale pentru a
men]ine comunicarea direct` cu to]i partenerii s`i. În cadrul
târgului digital YOUNIVERSE, oaspe]ii vor fi primi]i în standul
virtual de unde, cu prima ma[in` agricol`, g`zduit` pe o
nou` platform` interactiv`, vor fi condu[i într-o c`l`torie de
descoperire într-o experien]` unic`, total captivant` de info-
tainment.

Printre produsele [i proiectele prezentate în cadrul confe -
rin]ei s-au eviden]iat:

n CH Crossover Harvesting
n Comand` dinamic` T6.160
n Ambalator BigBaler de înalt` densitate
n Instrumente pentru energie curat`
n Înc`rc`toare pe ro]i
n Echipamente
Reputa]ia New Holland Agriculture se bazeaz` pe succe-

sul clien]ilor – produc`tori de culturi agricole, de vi]` de vie,
cresc`tori de animale, antreprenori sau profesioni[ti în do -
meniul îngrijirii terenului. Ei se pot baza pe cea mai larg`
ofert` de produse inovatoare [i servicii: o gam` complet` de
echipamente, de la tractoare la combine de recoltare, echi -
pamente de manipulare a materialelor, completate de servicii
financiare adaptate, dar [i de consultan]` de specialitate în
agricultur`. Angajamentul de excelen]` New Holland este
unul extrem de profesionist [i garanteaz` experien]a final`
a clien]ilor [i mul]umirea fiec`ruia dintre ei.

New Holland Agriculture este un brand al CNH Industrial,
lider global, cu o experien]` industrial` consacrat`, care
ofer` o gam` larg` de produse la nivel mondial. 

29
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EIU a publicat cel de-al nou`lea
Index Global de Securitate Alimentar`,
sponsorizat de Corteva Agriscience.
GFSI 2020 are în vedere securitatea
ali mentar` în contextul inegalit`]ii eco-
nomice [i a veniturilor, a inegalit`]ii de
sex [i a inegalit`]ii resurselor naturale
[i de mediu. 

Indexul atrage aten]ia asu pra deca -
lajului sistemic [i asupra mo dului în care
COVID-19 a accentuat im pactul asupra
sistemelor alimentare. Concluzia aces-
tei analize este c` securitatea global`
alimentar` a sc`zut pentru al doilea an
consecutiv. (https://foodsecurityindex.
eiu.com/)

“Indexul dezv`luie provoc`rile grave
privind securitatea alimentar` [i eviden -
]iaz` oportunit`]ile pentru un sistem glo -
bal alimentar mai puternic – iar agricul-
tura se afl` în centrul acestuia. 

Corteva Agriscience sponsorizeaz`
GFSI pentru a facilita discu]iile despre
perspectivele [i solu]iile privind aborda -
rea insecurit`]ii alimentare globale. 

Suntem mândri s` fim una dintre vo -
cile principale în acest efort comun de
a construi o lume mai sigur` din punct
de vedere al securit`]ii alimentare”, a
declarat Jim Collins, directorul general
executiv al Corteva Agriscience.

În acest an, GFSI a analizat factorii
determinan]i ai securit`]ii alimentare,
precum accesibilitatea pre]urilor, dispo -
nibilitatea produselor, calitatea [i sigu-
ran]a acestora, sau resursele naturale
[i rezilien]a regiunii. Conform raportului
EIU, Europa ocup` a doua pozi]ie din
clasamentul general global [i [i-a asi -
gurat locul de lider global în ceea ce pri -
ve[te accesibilitatea pre]ului alimente -
lor. 

Cu excep]ia Ucrainei, toate ]`rile eu-
ropene au programe solide de tip plas`
de siguran]` alimentar`, care, îns`, au
fost supuse unei presiuni semnificative
de criza COVID-19. România a ob]inut
100 de puncte pentru programele de
siguran]` alimentar`, ocup#nd [i un loc
frunta[ atât în ceea ce prive[te accesul
la pia]`, c#t [i serviciile financiare pen-
tru agricultur`. În 2020, din cauza lipsei
de lucr`tori migran]i sezonieri generat`
de pandemie, a fost afectat` furnizarea
general` de alimente din regiune, prin
reducerea disponibilit`]ii inputurilor. 

În Uniunea European`, furnizarea de
alimente a fost amenin]at` de Covid-19
[i prin prisma comportamentului con-
sumatorului, cum a dus la cump`r`ri \n 

Indexul Global al Securit`\ii 
Alimentare a fost actualizat

Raportul regional european dezv`luie liderul 
regiunii în materie de accesibilitate alimentar`

În 2020, România de\ine pozi\ia 22 în Indexul Global al Securit`\ii Alimen -
tare (GFSI) elaborat de EIU (Divizia de Cercetare ]i Analiz` a Grupului The
Economist) ]i sponsorizat de Corteva Agriscience.
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exces, din cauza panicii lipsei alimen -
te lor esen]iale. Pentru aceast` perioa -
d`, raportul a evaluat România ca fiiind
una dintre ]`rile frunta[e \n ceea ce pri -
ve[te furnizarea de alimente. 

Conform raportului EIU, indexul ara -
t` faptul c` volatilitatea produc]iei agri-
cole din Europa este peste media glo-
ba l`. Aceast` instabilitate afecteaz` pre -
dictibilitatea [i, în consecin]`, planifica -
rea unei furniz`ri consistente de alimen -
te. 

Serbia, Slovacia [i Norvegia sunt
printre ]`rile care se confrunt` cu o vo -
latilitate ridicat` a produc]iei agricole.
Cu toate acestea, Europa, ca regiune,
poate fi capabil` s` compenseze defi-
cien]ele men]ionate mai sus prin îm -
bun`t`]irea infrastructurii [i a cuno[ tin -
]elor tehnice pentru a genera o eficien]`
mai ridicat`. De aceea, pentru a com-
pensa aceast` volatilitate [i a atenua
riscurile, deschiderea spre inovare r` -
mâne un punct esen]ial [i Europa tre-
buie s` se angajeze sus]inut în introdu-
cerea m`surilor de adaptare [i a ideilor
inovative de management agricol. 

“În acest` perioad` marcat` de criza
COVID-19 [i de schimb`ri climatice,
GFSI (Indicele de Securitate Alimenta-
r` Global` al EIU) din acest an atrage
aten]ia asupra provoc`rilor pentru sigu -
ran]a alimentar`. Ne sim]im încuraja]i
de statutul de lider global al Europei \n
ceea ce prive[te accesibilitatea alimen -
telor, dar lu`m în calcul [i volatilitatea
produc]iei agricole. 

Pentru o mai bun` rezisten]` \n fa]a
crizei lan]urilor [i sistemelor de furni -
zare a hranei, ne ba z`m pe aceste date
pentru a identifica vulnerabilit`]ile [i a
asigura o ofert` con sistent` de alimen-
te [i resurse pe pia ]`”, a men]ionat Igor
Teslenko, pre[edinte pe Europa al com-
paniei Corteva Agriscience.

Calitatea [i siguran]a m`soar` varie-
tatea [i calitatea nutri]ional` a dietelor
medii, precum [i siguran]a alimentar`.
Indexul a ar`tat c` dieta oamenilor din
România întrune[te toate standardele
nutri]ionale. 

“La nivel mondial [i local, preocu-
parea principal` a companiei Corteva
Agriscience este securitatea alimenta -
r`. Fiecare dintre noi trebuie s` se im-
plice mai activ în rela]ia cu organismele

de reglementare, cu ONG-urile care vor
avea un cuvânt de spus în transforma -
rea viitorului [i creionarea politicilor pri -
vind schimb`rile climatice. 

S` nu ac]ionezi nu este o op]iune.
Aceasta, pentru c` aproape fiecare sec -
tor de afaceri va fi influen]at, fie c` vor-
bim despre companiile care fac eforturi
s` reduc` emisiile de carbon, fie c` vor-
bim despre firmele care comercializea -
z` produse [i servicii. Vestea bun` este
c` avem puterea mental` [i imagina]ia
necesar` pentru a crea o nou` lume,
semnificativ mai avansat` în domeniul
agricol. 

De asemenea, trebuie s` ar`t`m so -
ciet`]ii c` fermierii [i oamenii de [tiin]`
lucreaz` neobosit pentru a asigura un
lan] de aprovizionare cu alimente la pre -
]uri accesibile, acum într-o perioad` de
criz`, dar [i pentru genera]iile urm`to -
are. Cu to]ii avem un rol important în
acest sens, iar, \n România, la fel ca [i
\n trecut, vom fi \n continuare implica]i
activ în a sprijini atât fermierii, cât [i con -
sumatorii”, a declarat Jean Ionescu, di-
rector general al Corteva Agriscience
România [i Republica Moldova.

Pentru prima oar`, în acest an GFSI
a inclus “Resursele Naturale [i Rezi li -
en]a” ca a patra principal` dimensiune
analizat`. Acest lucru a marcat o schim-
bare semnificativ` de metodologie, dez -
v`luind rezisten]a sistemelor alimentare
în fa]a schimb`rilor climatice. Subindi-
catorii acestei categorii includ depen-
den]a fa]` de importul de alimente, ris -
cul unui management deficitar [i previ -
ziunea cre[terii popula]iei.

Conform raportului regional al EIU,
\n ciuda faptului c` regiunea este expu -
s` la secet` [i inunda]ii, indexul a ar`tat

c` ]`rile din Europa dep`[esc toate ce -
lelalte regiuni analizate \n raport. |n zo -
nele supuse secetei [i inunda]iilor, ma -
nagementul apei devine un factor im-
portant, cu impact decisiv asupra calit` -
]ii [i cantit`]ii produc]iei agricole. Din p` -
cate, în România managementul apei
se face într-o manier` deficitar`. Rapor-
tul relev` c` Europa este lider global în
stimularea angaj`rii în politici legate de
adaptarea la schimb`rile climatice.

Pentru a afla mai multe detalii, ac ce -
sa]i site-ul: foodsecurityindex.eiu.com/
Resources

Despre Corteva Agriscience
Corteva Agriscience este o compa -

nie global`, pur-agricultur`, tranzac]io -
nat` pe burs`, care ofer` fermierilor din
întreaga lume cel mai complet porto-
foliu din industrie – inclusiv un mix echi -
librat [i divers de semin]e, solu]ii pentru
protec]ia culturilor [i solu]ii digitale axa -
te pe maximizarea productivit`]ii [i cre[ -
terea randamentului [i profitabili t`]ii. 

Având în portofoliu unele dintre cele
mai cunoscute m`rci din agricultur` [i
o linie de produse [i tehnologii de top în
industrie, care pot genera cre[teri vii -
toare, compania se angajeaz` s` cola-
boreze cu p`r]ile interesate din întreg
sistemul alimentar, contribuind la promi-
siunea de a îmbog`]i via]a celor care
produc [i a celor care consum` [i asi -
gurând progresul genera]iilor viitoare.
Corteva Agriscience™ a devenit o com-
panie independent` listat` la burs` pe
data de 1 iunie 2019 anterior fiind divi -
zia agricol` a DowDuPont. 

Mai multe informa]ii sunt disponibile
pe www.corteva.ro. Pute]i urm`ri Corteva
Agriscience pe Facebook, Instagram,
LinkedIn, Twitter [i YouTube.
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Actualizarea actelor constitutive ale
cooperativelor agricole din România,
obligatorie pân` la 20 aprilie 2021

Sunt dovezi istorice c`, mai ales în
perioadele de criz`, cooperativele agri-
cole moderne sunt alternative de echili-
brare economico-social`, a puterii de ne -
gociere, a veniturilor pe lan]ul agro-ali-
mentar [i suntem convin[i c` vor conti -
nua s` înt`reasc` aceast` realitate [i în
contextul actualei crize provocate de pan -
demia de coronavirus. 

Uniunea de Ramur` Na]ional` a Coo-
perativelor din Sectorul Vegetal le re a -
minte[te tuturor cooperativelor agricole
din România c` prin modific`rile [i com-
plet`rile aduse la Legea Coopera]iei Agri -
cole nr. 566/2004, au obliga]ia actuali -
z`rii actelor constitutive conform preve -
derilor recent introduse [i înregistrarea
la Oficiul Registrului Comer]ului pân` la
20 aprilie 2021.

Pentru a nu aglomera birourile ORC
aproape de termenul limit`, recoman -
d`m organizarea din timp, în condi]ii de
siguran]` a Adun`rilor Generale, pre g` -
tirea propunerilor de modificare a acte -
lor constitutive [i depunerea acestora
începând cu luna martie 2021. Al`turi
de modific`rile actelor constitutive, este
nevoie de elaborarea, aprobarea [i res -
pectarea altor documente interne pre-
cum: 

n Regulamente interne urm`rind re -
la]iile dintre cooperativa agricol` [i mem -
bri;

n Contract cadru între cooperativ` [i
membru, încheiat pe o perioad` de mi -
ni mum 3 ani;

n Fi[a de post a directorului execu-
tiv al cooperativei agricole.

Pentru buna func]ionare, dezvoltare
[i consolidare a formelor cooperatiste
mo derne, reiter`m necesitatea respe c -
t`rii principiilor cooperatiste stabilite de
Alian]a Interna]ional` a Cooperativelor
[i tragem un semnal de alarm` prin
care solicit`m respectarea prevederilor
art. 12 alin (2) care interzice societ`]ilor
comerciale sau societ`]ilor pe ac]iuni

din România, s` foloseasc` sintagma
cooperativ` agricol`, coop sau coope -
rativa, în denumirea, brandurile, m`rcile
înregistrate ale societ`]ilor, în promo va -
rea entit`]ilor care nu au statutul de co-
operativ`/societate cooperativ` [i for -
ma de organizare corespunz`toare. Cei
care sunt convin[i de beneficiile aso -
cierii în cooperative, sunt bineveni]i s`
preia principiile cooperatiste, toate drep -
turile [i obliga]iile specifice cooperati ve -
lor [i s` acorde p`r]i sociale partenerilor
implica]i în activitate.

Principalele modific`ri de avut în ve -
dere la actualizarea actelor constitutive
sunt:

g Definirea cooperativei agricole ac-
tive conform art. 9, lit. g);

g Completarea obliga]iilor membri -
lor, art. 16 alin. (6), lit. f), cu respectarea
regulamentelor interne [i lit. g) s` aco -
pere integral eventualele prejudicii cau -
zate cooperativei agricole;

g Men]ionarea expres` c` angaja]ii
[i prestatorii de servicii cu profesie libe -
ral` r`spund solidar fa]` de coopera-
tiv`, de modul în care î[i îndeplinesc
atribu]iile [i sunt responsabili pentru
ero rile personale comise, în conformita -
te cu art. 19 alin (2) [i legisla]ia în vi -
goare;

g Precizarea obligativit`]ii încheierii
între membri [i cooperativ` a unui con-
tract pe minimum 3 ani, conform alin.
(3) al art. 19;

g Completarea actelor constitutive
cu modificarea regulamentelor interne,
urm`rind rela]iile dintre cooperativa agri -

col` [i membri conform art. 24 lit. c);
g Introducerea obliga]iilor prev`zute

la art. 29 alin. 21 [i 22 prin care un fer-
mier poate fi membru într-o singur` coo-
perativ` pe acela[i sector de activitate
[i pentru cooperativele cu o vechime
mai mare de 2 ani, s` aleag` în Consi -
liul de Administra]ie doar membri coo -
pe ratori de]in`tori de p`r]i sociale cu o
experien]` în cooperativ` de minimum
2 ani;

g Prevederea expres` c` atât coo -
perativele agricole cât [i membrii aces-
tora nu se încadreaz` în categoria în -
treprinderilor afiliate conform art. IV alin.
(2) din Legea nr. 265/2020; 

g Precizarea în actele constitutive
c` Legea Coopera]iei Agricole nr. 566/
2004 se completeaz` în mod corespun -
z`tor cu prevederile Legii nr. 1/2005 pri -
vind organizarea [i func]ionarea coope -
ra]iei, republicat`, cu modific`rile ulte-
rioare.

România, sectorul agroalimentar [i
fermierii au nevoie de cooperative agri-
cole autonome, independente, rentabile
[i consolidate!

U.N.C.S.V. s-a implicat activ în per-
fec]ionarea cadrului legislativ specific
cooperativelor agricole [i î[i manifest`
disponibilitatea de a veni cu informa]ii
suplimentare pentru clarificarea tuturor
aspectelor din activitatea cooperati ve -
lor, inclusiv în rela]iile cu membrii aces-
tora, putând împ`rt`[i din experien]a
membrilor.

Articol furnizat de U.N.C.S.V.
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Toate detaliile despre folosirea teh -
no logiei silobag de c`tre cresc`torii de
animale, au fost oferite de c`tre Narcis
Ranghiuc, directorul general al compa -
niei Grain Bags România, punându-se
accent pe beneficiile acesteia. Afirma -
]iile sale au fost înt`rite de declara]iile
celor invita]i la discu]ie. 

Flexibilitatea, un atu al 
silobagului care l-a convins 
pe fermierul Iosif Bota

Administrator în cadrul EMA Gab,
Iosif Bota, a detaliat în cadrul eveni -
men tului online cum a optat pentru de-
pozitarea în silobag, fix în momentul în
care se preg`tea s` investeasc` în con -
struc]ia de silozuri tradi]ionale. Acesta
a precizat c` silobagul se preteaz` per-
fect în sectorul zootehnic [i l-a testat în
mod special, la p`strarea borhotului de
bere. De asemenea, a explicat [i ce be -
neficii i-a adus sistemul de-a lungul tim-
pului.

“Am aflat de tehnologia silobag în pe -
rioada 2007-2008. Pe vremea aceea,
eram în faza în care urma s` investim în
construc]ia de silozuri, pentru c` aveam
nevoie s` stochez cantit`]i mari de po-
rumb de siloz, având în vedere c` de]i -
nem un efectiv de 500 de vaci. Apoi, am
aflat întâmpl`tor de aceast` metod` ino -
vatoare de depozitare [i m-a încântat
ideea pentru c` nu mai trebuia s` con-
struiesc silozuri. Aveam nevoie doar de
o platfor m` plan`, care nici m`car nu
era obliga toriu s` fie betonat`”, a spus
Iosif Bota.

Mai mult, silobag-ul i-a creat oportu-
nitatea de a stoca borhotul de bere înc`
din timpul verii, când este din bel[ug.
“Stochez aproximativ 750 de tone, în
trei silobaguri. Astfel c`, din septembrie
pân` în aprilie, nu m` mai intereseaz`
dac` lucreaz` sau nu fabricile de bere,
pentru c` am borhot de calitate impeca-

bil`, stocat tot timpul anului [i cump`rat
la un pre] bun”, a ad`ugat Iosif Bota. 

Un aspect economic important în
ceea ce prive[te utilizarea silobagului [i
care a fost punctat de acesta, a f`cut
referire la faptul c` nu a mai avut nevoie
de utilaje grele pentru a[ezarea silozu-
lui în celul`. Mai mult, flexibilitatea sis-
temului, dar [i gestionarea exact` a can-
tit`]ii depozitate, au fost atuurile care 
l-au convins pe Iosif Bota s` r`mân`
fidel sistemului silobag. 

“În timp, am observat [i flexibilitatea
sistemului. Po]i s` întrerupi procesul
când dore[ti, în caz c` s-a stricat un uti-
laj sau dac` este vreme nefavorabil`.
Nu e[ti presat ca în tehnologia clasic`,
când celula trebuie închis` cât mai re-
pede ca s` nu se degradeze produsul
din interior. Un alt avantaj pe care l-am
descoperit este gestionarea exact` a
cantit`]ii de produse, dar [i a celei con-
sumate. {tii exact cât consumi. Iar, pen-
tru toate aceste avantaje nu pierzi deloc
la calitate”, a concluzionat Iosif Bota.

“Mai sunt fermieri în cadrul 
cooperativei care doresc 
s` achizi]ioneze silobag-uri”

“Mul]i dintre fermierii care desf`[oa -
r` activit`]i în zootehnie [i care sunt afi -
lia]i la Cooperativa Some[ Arie[ folo -
sesc cu succes sistemul silobag de circa
doi ani, în special pentru depozitarea
pastei de porumb. Îns`, mai exist` fer-
mieri în cadrul cooperativei care urmea -
z` s` im plementeze [i ei acest sistem
de depozitare, dup` ce au v`zut cât de
bine func]ioneaz` la ceilal]i”, a declarat
în interven]ia sa online, Ioan Opri]a, di-
rector general al Cooperativei Some[
Arie[. 

“Noi am început s` folosim silobagul
în urm` cu doi ani, mai ales pentru sto-
carea pastei de porumb. Aveam cinci
fermieri care s-au asociat [i care mai
presteaz` servicii [i c`tre al]i colegi din
cadrul cooperativei. Porumb siloz nu am
depozitat înc`, dar este posibil ca de
anul acesta, s` depoziteze unii fermieri.
Pot s` v` zic c` to]i care folosesc sis-
temul acesta, pentru pasta de porumb, 

Afl` experien\ele fermierilor care
au depozitat furaje în silobag
Fermieri importan\i care activeaz` în sectorul zootehnic din România ]i-au dat întâl-
nire la cea de-a IV-a edi\ie a evenimentului “Cre]te-\i profitul în ferm`. Alege depozi -
tarea în silobag!”, organizat de Grain Bags România, pe 17 februarie 2021. Acesta
a putut fi urm`rit în mediul online, pe Zoom ]i pe pagina de Facebook a companiei.
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sunt extraordinar de mul]umi]i, atât ca
[i metod` de conservare, cât [i în ceea
ce prive[te costurile. Mai sunt colegi
care î[i doresc [i ne gândim s` mai
lu`m silobaguri prin cooperativ`. Noi
a[a func]ion`m, nu ne este fric` de aso -
ciere”, a continuat Ioan Opri]a. 

El a mai ad`ugat faptul c` silobagul
este “o metod` eficient`, care d` alter-
native fermierului care nu are infrastruc-
tur` pentru a depozita anumite furaje.
Dac` reu[e[ti s` pui în balan]` pierde-
rile pe care le elimini, c` nu se mai mu -
ceg`ie[te, c` nu mai ai costuri de usca -
re, m` refer la porumb [i pasta de po-
rumb, silogabul nu este o alternativ` de
depozitare scump`”. 

Ca [i planuri de viitor, Ioan Opri]a a
men]ionat c` în cadrul cooperativei se
începe construc]ia unui FNC, cu o capa -
citate de 10 tone pe or`, un proiect în
va loare de 3,2 milioane de euro. De ase -
menea, a mai spus c` fermierii sunt se-
curiza]i în ceea ce prive[te vânzarea
lap telui din cadrul asocia]iei, pentru c`
au contracte cu procesatori [i care se
deruleaz` de mai bine de 10 ani. 

“Cu toate acestea, anul trecut a fost
unul greu, deoarece a existat un sur-
plus de lapte în pia]`. Cauza a fost sc` -
derea consumului, deoarece oamenii
au devenit mult mai cump`ta]i”, a con-
chis Ioan Opri]a.

Primele silobag-uri 
din ferma Fenov au fost 
luate cu împrumut 

Domnul Pari[, care activeaz` în ca -
drul fermei Fenov, a explicat c` prima
sa experien]` cu silobagul a fost în urm`
cu 7 ani, când a împrumutat un silobag
[i un utilaj de înc`rcat. “An de an, ce-
realele [i borhotul de bere le însiloz`m
în ace[ti saci uria[i. Avem avantajul c`
suntem localiza]i aproape de fabrica de
bere [i astfel depozit`m siloz de borhot
anual, undeva la 3.000-4.000 de tone”,
a spus reprezentantul fermei Fenov.

Mai mult, acesta a men]ionat c` a
livrat 200 de tone de grâu din silobag,

în luna ianuarie, iar jum`tate din canti-
tate a fost panificabil`. 

Acum i-a venit [i lui rândul s` ajute
al]i fermieri s` depoziteze în silobag,
dup` ce ace[tia au v`zut la el cât de
bine se p`streaz` cerealele. “Anul tre-
cut, i-am împrumutat [i eu ma[ina de
însilozat, dar [i un silobag unui fermier
care lucreaz` aproximativ 200 de ha
teren. A v`zut cum func]ioneaz` la noi
sistemul [i a spus s` îl ajut`m, iar acum
are cultura de ast` var` în silo bag”, a
ad`ugat domnul Pari[. 

“Trebuie sporit` aten]ia la 
închiderea sacilor la cap`t”

În cadrul fermei Panifcom, tehnolo-
gia silobag este utilizat` de mai bine de
10 ani, pentru depozitarea de cereale,
borhot de bere [i porumb crimping. Mai
este folosit` ca [i solu]ie de rezerv`, pe
partea de însilozat furaje de volum pre-
cum, porumb siloz sau siloz de lucern`. 

“Spun ca solu]ie de rezerv`, pentru
c` noi avem un efectiv de vaci destul de
mare, de 2.000 de vaci, [i facem un-
deva la 10.000-15.000 de tone de siloz
în fiecare an. Iar, la un moment dat, ne
lovim de problema spa]iului la aceste
silobaguri. Avem ni[te ma[ini de furajat
autopropulsate care în general, merg 
[i î[i iau tot din depozit, din silozuri [i
avem nevoie ca silobagurile s` fie pe
beton. În mare parte, le avem depozita -
te pe platfoma de beton [i atunci avem
o înc`rcare foarte u[oar`”, a men ]ionat
Lucian Chelariu.

Calitatea înalt` a furajului p`strat în
silobag este un avantaj important. De
asemenea, umiditatea mai crescut` la
care se pot depozita cerealele în silo -
bag, este un alt avantaj în viziunea sa.
“Cerealele pot fi introduse în silobaguri,
având o umiditate de pân` la 18-20%,
în cazul porumbului [i grâului, f`r` s`
existe probleme. Dar, când am depozi-
tat rapi]a, a avut ni[te resturi vegetale
prin ea [i a trebuit s` intervin repede,
s` o scoatem din silobaguri pentru c`
ap`rea fenomenul de aprindere. A[a -
dar, dac` e[ti la limit` cu umiditatea [i

mai ai [i resturi vegetale, atunci trebuie
sporit` aten]ia. Cel mai mult îmi place
s` depozitez crimpingul în aceste silo -
ba guri pentru c` are loc fermenta]ia
acido-lactic`, undeva la 28-30% umidi-
tate [i acolo pierderile sunt aproape de
zero. {i foarte mult conteaz` cum închi-
dem sacii la cap`t. Dac` scoatem bine
aerul din ace[tia, atunci pierderile sunt
foarte mici”, a mai spus specialistul. 

Produc]ia pe cap de vac` în ferma
Panifcom a fost de peste 41 de litri de
lapte, în anul 2020. “Este un nivel ridicat,
ajungi u[or la acesta, dar este greu s`
te men]ii”, a ad`ugat Lucian Chelariu.

La Suinprod se depoziteaz` 
în silobag-uri de 10 ani

Sorin Cobuz, director comercial la
Suinprod SA Roman, a men]ionat în ca -
drul evenimentului online c` a depozitat
pentru prima dat` în silobag orz [i grâu,
în urm` cu 10 ani. I-a fost team` pentru
c` recolta avea o umiditate de 15%.
Îns`, când a deschis silobagurile în pri -
m`vara urm`toare, a observat cum to -
tul s-a p`strat excelent, iar pierderile au
fost foarte mici. “Apoi, am mai stocat o
recolt` de 3.500 [i 4.000 de tone, am
amenajat sacii [i pe nisip [i pe p`mânt.
De asemenea, am cump`rat [i utilajul
de înc`rcare, care în prim` faz` îl închi -
ri asem”, a spus Sorin Cobuz. 

Ca [i probleme, acesta a men]ionat
faptul c` atunci când a a[ezat sacii pe
zona betonat` au ap`rut mici g`uri în
silobag, dar a intervenit la timp [i tot de
atunci a ales [i folosirea plaselor de pro -
tec]ie pentru silobaguri. Concluzia sa
este c` “pe nisip s-a depozitat cel mai
bine, cu toate c` ne gândeam c` nisipul
poate re]ine apa, dar nu au existat in-
conveniente”. 

“Silobag-ul a p`strat cultura de
m`zare f`r` s` fac` g`rg`ri]e”

Sistemul silobag a trecut testul în fer -
ma vegetal` a lui Alexandru Hait`, prin
fapul c` maz`rea depozitat` nu a f` cut
g`rg`ri]e. “Am avut un rezultat foarte
bun. Am p`strat maz`rea aproximativ
4-5 luni. Anul urm`tor am trecut la de -
po zitarea grâului, undeva la 1.000 de
tone [i acum am ajuns la 2.500 de to -
ne”, a spus Alexandru Hait`.

Acesta a men]ionat c` fermierii care
lucreaz` teren în zona sa sunt afilia]i la
Cooperativa Tinoasa [i din ce în ce mai
mul]i au început s` depoziteze în silo -
bag, chiar [i cei care de]in silozuri, pen-
tru c` este o variant` rapid` [i econo -
mic`.

36
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Ast`zi, Phosphea, divizia Grupului care comercializeaz`
mare parte a solu]iilor de nutri]ie animal`, de]ine, prin fabrici
din Fran]a, Tunisia, Spania sau Serbia, un onorant loc 1 la
nivel european [i locul 3 la nivel mondial pe partea de fosfa]i
minerali utiliza]i în nutri]ia animal`.

Timac Agro România, ca [i reprezentan]` local` a Grupu-
lui Roullier, este compania promotoare la nivel na]ional a
solu]iilor inovatoare de nutri]ie ale grupului, fie c` sunt desti-
nate sectorului vegetal sau celui animal.

Pionieratul Timac Agro pe nutri]ie vegetal` este, de ast`zi,
replicat [i pe nutri]ia animal`, prin lansarea unui produs ino-
vator: TIMAFEED BOOST.

O nou` tehnologie, 
patentat`, în nutri]ia animal`!

Timafeed Boost este asocierea între o component` pro-
teic` (azot) [i o component` care ac]ioneaz` pe valorizarea
ra]iei (nucleul Boost). Important este îns` c` nu vorbim des -
pre un produs format doar dintr-un amestec de materii prime.
Mai exact, este vorba despre înglobarea acestora într-o nou`
stuctur` molecular` care confer` omogenitate produsului
Timafeed. 

Vasta experien]` a Grupului Roullier pe partea de azot,
suplimentat` de existen]a unui laborator de cercetare de
ultim` genera]ie la nivelul Centrului Mondial de Inova]ie al
grupului a permis realizarea acestui produs dup` o cercetare
de peste 4 ani atât în laboratoarele proprii cât [i în partene-
riate cu cel mai mare centru de cercetare din Fran]a (INRAe),
cu centre de experimentare (Lab To Filed – Dijon, Blanca –

Spania) sau cu universit`]i de prestigiu, printre care USAMV
Cluj-Napoca.

Vorbim, a[adar, despre o abordare a solu]iilor pentru nu -
tri]ia animal` dus` la un nivel superior! 

Care sunt principalele 
atribute ale Timafeed BOOST?

1. Cre[terea performan]elor zootehnice

Datorit` unei mai bune valoriz`ri a ra]iei, la vacile de lapte
se ob]ine: 

n o productivitate crescut` - cantitatea de lapte a crescut,
în test`ri universitare, cu pân` la 4 l/vac` în plus fa]` de mar-
tor;

n o stare mai bun` a corpului.

M`rirea productivit`]ii la t`ura[ii de carne:
n +77 kg/cap pe un ciclu de cre[tere

Timafeed Boost, alternativa pentru
viitor în nutri\ia rumeg`toarelor
Poate mai pu]in cunoscut în România este faptul c` Gru pul Roullier are o

experien]` de peste 45 de ani inclusiv în nutri]ia animal`, aceasta începând

în 1975, odat` cu construc]ia primei uzine de fosfa]i alimentari în Fran]a. 

,
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2. Sc`derea dependen]ei de furajele proteice

Vorbind de nutri]ia animal`, problema principal` cu care
se confrunt` cresc`torii de animale din Europa, deci [i din
România, o reprezint` deficitul de protein`.

Timafeed reduce dependen]a de furajele proteice, majori-
tatea din acestea fiind din import [i, nu în ultimul rând, de
fluctua]iile de pre] ale acestora, care cunosc la acest început
de an 2021 cel mai mare nivel din anul 2014.

În urma test`rilor efectuate în universit`]i [i ferme de re -
ferin]` au fost eviden]iate avantajele ob]inute prin înlocuirea
cu Timafeed Boost a unui furaj cu aport proteic mare, corec-
tor de azot ([rot de soia, rapi]`, floarea soarelui).

Timafeed înlocuie[te cu succes echivalentul a pân` la
1.000 de grame de [rot de soia/animal/zi, 1.400 de grame
de [rot de rapi]`/animal/zi sau 1.700 de grame de [rot de
floarea soarelui/animal/zi. 

3. Efect de eliberare a azotului, conform cerin]elor
nutri ]ionale!

Timafeed permite eliberarea controlat` a azotului, astfel
încât acesta s` se suprapun` cu perioada de eliberare a 
energiei din furaj, maximizând absor]ia la nivelul rumenului.

Având la baz` un nou tip de azot [i materii prime avan -
sate tehnologic, cu o valoare nutritiv` ridicat`, inclusiv pro-
biotice cu rolul de a stimula microorganismele din rumen,
Timafeed men]ine standardele de produc]ie non OMG.

Performan]` îmbun`t`]it` 

Prin includerea în ra]ie a produsului Timafeed Boost asi -
gura]i stabilitatea ph-ului ruminal, oferind astfel func]ionarea
optim` a florei ruminale. 

În concluzie, Timafeed Boost este produs inovator, un
produs adaptat noii agriculturi durabile, care îmbun`t`]e[te
parametrii de produc]ie printr-o digestie mai bun` [i o efi-
cien]` superioar` a fermenta]iei proteolitice.

Contacta]i cu încredere speciali[tii Timac Agro România.
Compania dispune de toate instrumentele necesare pentru
a v` sprijini în teren [i a v` oferi solu]iile cele mai potrivite în
vederea cre[terii profitabilit`]ii fermei dumneavoastr`!

Accesa]i ro.timacagro.com pentru a afla mai multe detalii
des pre solu]iile de nutri]ie animal` ale companiei.

Articol furnizat de Timac Agro Rom#nia

Rentabilitate pentru fermieri!
Stiați că? 

Timafeed este formulat sub formă de microgranule,
ambalat la saci de 25 kg, ceea ce îl face foarte ușor
de aplicat și manipulat, dar și de depozitat, ocupând
un spațiu de două ori  mai mic decât șrotul de soia și
de 4 ori mai mic ca cel de floarea soarelui? 

,
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Despre erbicidare 
la cereale p`ioase

Toamna anului 2020, chiar dac` a
debutat cu o umiditate redus` în sol, a
permis sem`natul cerealelor de toam -
n`, poate mai târziu în unele zone, dar
în condi]ii cât de cât optime. În majorita -
tea zonelor ]`rii, culturile au r`s`rit bine,
au înfr`]it, intrând în iarn` în condi]ii
foarte bune. 

În ultima vreme ne-am obi [nuit cu
toamne mai lungi, cu temperaturi peste
media perioadei, ceea ce face ca buru -
ienile s`-[i fac` apari]ia într-un num`r
chiar mare înc` din toamn`, lucrarea de
erbicidare fiind necesar`, chiar “obliga-
torie”, în toamn`. Dac` a]i f`cut erbici-
darea în toamn` cu unul dintre produ -
sele recomandate de noi, RIVAL TOP
20 SG, BIZON, JOYSTICK, chiar [i
PELICAN DELTA 606 WG, aceast` lu-
crare trebuie continuat` [i în prim`var`,
în func]ie de spectrul de îmburuienare,
densitatea buruienilor, faza de vegeta]ie
etc. 

Familia RIVAL î[i men]ine suprem a -
]ia în combaterea buruienilor cu frunz`
lat`. Pe lâng` RIVAL TOP 20 SG, pe
baz` de metsulfuron-metil, venim [i cu
RIVAL STAR 50 SX, pe baz` de tribe-
nuron-metil, cu aplicare atât în toamn`,
cât [i în prim`var`, pentru combaterea
buruienilor dicotiledonate din culturile
de grâu, orz, ov`z, secar` de toamn` [i
tri ticale. 

Tot pentru prim`var` v` recoman -
d`m dou` antigraminicide din portofo-
liu de PRODUSE ISCUSITE, respectiv
FENOVA SUPER (a doua denumire co -
mercial` a produsului FOXTROT 69
EW) [i SENIOR (a doua denumire co -
mercial` a produsului PALLAS 75 WG).
Ambele sunt omologate pentru comba te -
rea buruienilor monocotiledonate, prin -
tre care: iarba vântului, ov`zul s`lbatic,
coada vulpii etc., din culturile de grâu.
Se aplic` din stadiul de 2-3 frunze pân`
la al doilea internod. 

Combinate cu RIVAL STAR 50 SX
sau RIVAL TOP 20 SG, m`rim spectrul
de combatere, acoperind [i un num`r
mare de buruieni dicotiledonate. 

O prezen]` bun` în PORTOFOLIUL

ISCUSIT este [i erbicidul STARANE
SUPER, o formulare mai nou` a bine-
cunoscutului STARANE, pe baz` de flu -
roxipir. Este o solu]ie consacrat` pentru
combaterea buruienilor problem` în sta -
dii foarte târzii, f`r` a afecta planta de
cultur`. STARANE SUPER, aplicat în
doz` de 0,54 l/ha, combinat cu RIVAL
STAR 50 SX sau RIVAL TOP 20 SG,
m` re[te spectrul de combatere a buru -
ienilor dicotiledonate. 

Nu trebuie uitate nici erbicidele deja
conoscute pentru combaterea buruieni -
lor dicotiledonate [i care înc` î[i fac
trea ba bine, a[a cum sunt: CEREDIN
FORTE 464 SL (2,4 D + dicamba),
DICO PUR M (MCPA din sare de dime -
tilamina), FIGHTER (benta-zon) sau
VECTOR (florasulam + acid 2,4 D din
etilhexil ester).

Despre prevenirea 
[i combaterea bolilor 
la cereale p`ioase

Trebuie s` re]ine]i faptul c` PORTO-
FOLIUL ISCUSIT ALCEDO are solu]ii
pentru prevenirea [i combaterea bolilor
în toate etapele de dezvoltare a culturii
de cereale p`ioase. 

Dac` în toamn` v` spuneam c` e
bine s` aplica]i fie SALVATOR 25 EW
(tebuconazol 250 g/l), fie TOPSIN 500
SC (tiofanat metil 500 g/l) sau TOP-
GUARD 25 (flutriafol 250 g/l), pentru ca
plantele de grâu [i orz s` intre în iarn`
cu un aparat foliar s`n`tos [i cu rezis-
ten]` mai bun` la iernare, în prim`var`,
pe lâng` aceste fungicide, v` recoman -
d`m: AVIATOR XPRO 225 EC, CO -
MET, ELATUS ERA, IMPULSE PRO

425 EC, MIRADOR XTRA [i PRIAXOR.
Tot pe segmentul combaterii bolilor

venim cu biofungicidul POLYVERSUM,
ce con]ine o ciuperc` Pytium oligandrum
M1 (1 x 106/g produs), produs omologat
la grâu [i orz în doz` de 0,1 kg/ha. Bio-
fungicidul inhib` sporii agentului pato-
gen Fusarium spp. [i induce plantelor
rezisten]` la al]i agen]i patogeni. 

Despre insecticide

Pe lâng` insecticidul KARIS 10 CS
(lamda cihalotrin 100 gr/l), formulat sub
form` de microcapsule, cu o ac]iune pre  -
lungit` datorit` degaj`rii lente a sub-
stan]ei active, mai avem în PORTOFO -
LIUL ISCUSIT un alt insecticid pe baz`
de lamda cihalotrin, respectiv FASTER
GOLD 50 EC.

Un alt insecticid, FASTER DELTA,
pe baz` de deltametrin, este un insecti -
cid cu multiple omolog`ri, atât la cerea -
le p`ioase, cât [i la alte culturi.

Nu uita]i de MOSPILAN 20 SP, îm-
preun` cu adjuvantul VITAL 90, care
poate fi aplicat atât la grâu pentru com-
baterea plo[ni]ei cerealelor, a viespei [i
gândacului lucios la rapi]`, cât [i ca tra -
tament de corec]ie pentru r`]i[oara la
porumb.

Poate cel mai cunoscut insecticid din
portofoliu este FASTER 10 EC, care r` -
mâne în continuare o alegere motivat`
în orice ferm`, g`sindu-[i u[or locul în
tehnologie.

Detalii despre aceste produse g`si]i
în paginile catalogului Alcedo disponibil
online, dar [i în aplica]ia mobil` Alcedo
România.

Articol furnizat de Alcedo

Recomand`ri iscusite de la Alcedo 
pentru culturile de cereale p`ioase
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Fermierii campioni la cultura de porumb
cu hibrizii Pioneer®, din jude\ul Neam\

A[adar, seria fermierilor din acest
jude] debuteaz` cu domnii Dan [i Vlad
Samson care au ob]inut 11.280 kg/ha
cu hibridul P9415.

{i în cadrul societ`]ii Ted Agro fer-
mierii Teodor Nicolae [i Urma {tefan au
ales hibrizii P9415 [i P9903 care le-au
oferit recolte bogate, respectiv 11.200
kg/ha [i 9.993 kg/ha. 

“Anul trecut am avut 100 ha cu po-
rumb, iar plantele premerg`toare au di -
ferit în func]ie de sol`, astfel c` a fost [i
monocultur`, soia [i floarea-soarelui.
Pentru ace[ti hibrizi terenul a fost arat
în toamn`, apoi preg`tit în prim`var` cu
discul [i combinatorul, fiecare o singur`
trecere [i am sem`nat începând cu 15

aprilie. Am fertilizat mai întâi cu uree –
100 kg/ha, la preg`tirea patului germi-
nativ, apoi la sem`nat am aplicat NPK
– 200 kg/ha [i în vegeta]ie am mai îm -
pr`[tiat 200 kg/ha de nitrocalcar. Cultu -
ra a mai primit dou` erbicide [i un în -
gr`[`mânt foliar. Am recoltat ace[ti hi-
brizi începând cu data de 7 octombrie
2020 [i ]i nând cont de anul dificil pe
care l-am avut, pot spune c` am fost
mul]umit de produc]iile pe care le-au ofe-
rit. De aceea, în campania din aceas -
t` prim`var` voi alege pentru 100 ha hi-
brizi Pioneer®, [i al`turi de P9903 [i
P9415 am ales înc` un hibrid nou”, a
declarat Urma {tefan.

Un alt fermier campion din jude]ul
Neam] este domnul Gheorghe Cenu[`,
care a ob]inut 11.800 kg/ha cu hibridul
P9415. 

“Noi am sem`nat porumbul în peri -
oada 11-23 aprilie, iar terenul l-am pre -
g`tit corespunz`tor în func]ie de plan -
tele premerg`toare, grâu [i respectiv
sfecl`. Aplic`m de fel o fertilizare de
baz`, în jur de 400 kg/ha de îngr`[` -
minte complexe, substan]` comercial`.
Am erbicidat în preemergen]`, iar în ve -
geta]ie am mai intervenit de dou` ori.

Am avut o produc]ie bun`, zic eu, [i de
recoltat am recoltat în perioada 15 sep-
tembrie-24 octombrie. În acest an voi
se m`na în jur de 300 ha cu porumb”, a
punctat fermierul campion.

{i tân`rul fermier Daniel Marius
Bocu]a a ob]inut rezultate bune cu hi -
bridul P9241, care i-a oferit o produc]ie
de 10.100 kg/ha. Acesta î[i desf`[oar`
activitatea în localitatea Spiridone[ti, lu-
creaz` 800 ha, iar în 2020 a sem`nat
po rumb pe 240 ha. 

“Am sem`nat porumbul dup` grâu,
astfel c` am arat terenul, l-am preg`tit
cu discul în prim`var` [i am sem`nat la
începutul lunii aprilie. Fertilizarea a con-
stat în 200 kg/ha de uree aplicat` la
preg`tirea patului germinativ, apoi la
sem`nat am aplicat 180 kg/ha de îngr` -
[`mânt complex 20.20.0, dar [i îngr` -
[` mânt microgranulat – 25 kg/ha, dup`
care în vegeta]ie, în stadiul de 8 frunze,
am mai administrat nitrocalcar – 200
kg/ha. Am administrat [i un erbicid, pre-
cum [i un foliar în stadiul de 6-7 frunze.
La jum`tatea lunii octombrie am recol -
tat [i pentru anul dificil pe care l-am tra-
versat, pot spune c` am avut o  pro duc-
]ie bun`. În 2019 acest hibrid mi-a oferit
14.700 kg/ha, de aceea îl voi alege [i în
aceast` campanie când voi sem`na în
jur de 160 ha cu porumb”, a precizat fer -
mierul campion.

Fermierii din jude]ul Neam] au avut parte în 2020 de vreme capricioas` [i secet` în mo-
mente importante, astfel c` produc]iile de porumb nu au fost la fel de ridicate precum în
al]i ani. Cu toate acestea, genetica de excep]ie Pioneer® [i-a spus cuvântul [i în multe
ferme rezultatele oferite de hibrizii din portofoliul Corteva Agriscience au fost cu mult mai
bune fa]` de cele ob]inute cu hibrizi competitori.
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Prim`vara a \nceput în for]`! NETagro a lansat la 1 martie
a.c. cea de-a doua edi]ie a Concursului “Punem fermele în
mi[ care!” – o campanie destinat` fermierilor, prin care com-
pania dore[te s` vin` în sprijinul produc`torilor agricoli nu
numai cu solu]ii tehnologice optime, ci [i cu premii atractive. 

{i pentru c` anul acesta NETagro aniverseaz` 15 ani de
activitate, 15 ani de când sus]ine agricultura româneasc`,
compania [i-a dorit s` creasc` [i miza concursului pe m`su -
ra unui asemenea an. 

Astfel, cea de-a doua edi]ie a campaniei “Punem Fermele
în Mi[care” vine nu cu unul, ci cu 3 premii atractive! 
✓ Premiul III – 1 Voucher “Tehnologiile NETagro”, în va -

loare de 10.000 Ron 
✓ Premiul II – 1 autoturism Dacia Duster 
✓ Marele Premiu – 1 autoturism Ford Ranger 

Campania “Punem fermele în mi[care!” a fost creat` de
NETagro pentru a veni în întâmpinarea fermierilor cu o solu -
]ie extrem de versatil` [i eficient`, atât pentru cultura mare,
cât [i pentru culturile speciale. Este vorba despre biostimu-
latorul organic de origine natural`, pe baz` de aminoacizi li -

beri [i peptide SIAPTON 10L. 
Mecanismul concursului este simplu: acumula]i punc te

NETagro pentru a completa talonul de participare pân` în
data de 30.11.2021 [i pute]i intra în concurs pentru a câ[tiga,
prin tragere la sor]i, unul dintre cele 3 premii extrem de atrac-
tive. 1 punct NETagro se acord` la achizi]ionarea a 60 l (litri)
de Siapton 10L (la ambalaj de 5 litri). 

Pentru a completa un talon sunt necesare 5 puncte. Pe-
rioada de desf`[urare a concursului: 1 martie - 30 noiembrie
2021, iar Marea Extragere va avea loc pe 22 decembrie 2021.

Mai multe taloane, mai multe [anse de câ[tig! 

NETagro a lansat “Punem 
fermele în mi]care!” — edi\ia a II-a 

“Punem afacerile române[ti în mi[ care!” este o campanie
NETagro ce a fost creat` în urm` cu trei ani, pentru a veni în
sprijinul afacerilor române[ti mici [i mijlocii de profil, care au
nevoie de sus]inere [i impulsionare, nu numai prin oferte
competitive, ci [i prin programe dedicate.

Primit` de comunitatea fitofarmaci[ tilor cu deschidere din
ce în ce mai ma re de la o edi]ie la alta, campania des ti nat`
fitofarmaciilor s-a transformat deja într-o tradi]ie.

Lansarea celei de-a IV-a edi]ii a campaniei “Punem afa -
cerile române[ti în mi[ care!” a avut loc pe 4 martie a.c. 

{i pentru c` anul acesta NETagro aniver seaz` 15 ani de
activitate, organizatorii au decis s` creasc` miza concursului.
Astfel, anul acesta NETagro pune în joc nu patru, ci 6 premii
atrac tive:
✓ 5 Vouchere NETagro în valoare de 5.000 Ron fiecare
✓ Marele Premiu – 1 autoturism Da cia Duster

Mecanismul concursului este acela[i: 1 punct NETagro
se acord` la achizi]ionarea de produse în valoare de 10.000
lei (f`r` TVA). Pentru a completa un talon sunt necesare 5
puncte. Orice participant se poate înscrie la tombol` cu mai
multe taloane, în condi]iile anterior men]ionate. Mai multe
taloane, mai multe [anse de câ[tig!

Perioada de desf`[urare a concursului este 4 martie – 30
iulie 2021, iar Marea Extragere va avea loc în data de 11 no -
iembrie 2021. Mai multe taloane, mai multe [anse de câ[tig! 

Cere]i taloanele de participare la ambele concursuri de la
reprezentantul NETagro din zona dumneavoastr`. Regula-
mentele celor dou` concursuri lansate \n luna martie pot fi ac -
cesate în integralitate pe site-ul companiei: www.netagro.ro.

NETagro a lansat a IV-a edi\ie a 
concursului dedicat fitofarmaciilor
“Punem afacerile române]ti în mi]care!”
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Peste 11.000 de vizion`ri în cele dou` zile pe care fer-
mierii le-au avut la dispozi]ie pentru dezbateri, pe tema opor-
tunit`]ilor [i provoc`rilor cu care se confrunt` în sectorul
agricol.

Primul, dedicat filierei de legume [i fructe din România,
organizat în parteneriat cu OIPA LEGUME FRUCTE, a adus
împreun` principalii produc`tori [i a setat obiectivele de pro-
duc]ie, procesare [i desfacere. În zona de de Expo Hall au
fost prezente branduri ro mâ ne[ti de legume [i fructe, cu
standuri virtuale. Dintre expo zan]i, amintim Mere de Ite[ti,
Serele Super, Ferma Stoian, Ana Are Mere, Pannere, Livada
Bunicului, Livada cu Cire[.

La eveniment au participat autorit`]i publice, reprezentan]i
ai retailului modern, anali[ti de pia]`, traderi, produc`tori de
legume [i fructe, profesioni[ti din industrie. 

“Pentru a avea un impact asupra pozi]iei produc`torului
în acest lan], organiza]iile de produc`tori trebuie s` fie orga-
niza]ii economice veritabile – este un lucru de o importan]`
extraordinar`. 

În Belgia, circa 90% dintre cultivatorii de fructe [i legume
fac parte din organiza]ii de produc`tori. În 2020, putem ob-
serva c` cifra de afaceri provenit` din produc]ia vândut` an-
grosi[tilor, distribuitorilor etc. a dep`[it 1 miliard de euro
(1.078 miliarde euro). Dou` treimi sunt le gume [i o treime,
fructe. Dac` ne uit`m la ultimii 5 ani, ve dem c` cifra a crescut
cu peste 25%. A[adar, afacerile merg foarte bine în Belgia,
de[i avem o mul]ime de probleme – cu pesticidele, cu pro-
dusele fitosanitare, interzicerea importuri lor în Rusia, criza
provocat` de Covid-19 etc., îns` datorit` faptului c` lucr`m
împreun` în cooperative [i organiza]ii de produc`tori, fer-

mierii din ]ara noastr` se bucur` de o sus]i nere masiv`.
Dac` ne uit`m la valoarea produc]iei comercializate în

sta tele membre, observ`m o evolu]ie. La România, de exem -
plu, dac` e s` compar`m valoarea medie a produc]iei co -
mer cializate pe anii 2013-2017 cu valoarea pentru 2018, ve -
dem o cre[tere de 25%. În ]ara mea, Belgia, cre[terea e de
9%, iar în Europa, cre[terea valorii produc]iei comercializate
este una mic`, dar exist`. Graficul arat` 34 milioane pentru
România”, a spus LUC VANOIRBEEK, pre[edintele Grupului
de lucru Legume Fructe din cadrul COPA COGECA.

Evenimentul dedicat fermierilor produc`tori de cartof,
Ziua cartofului Live Connect, a fost organizat cu sus]inerea
FNCR. Printre expozna]ii zilei s-au reg`sit AgricoM, }ara
F`g`ra[ului, Ferma Bioplant, Grup {erban, Ferma Cernat.

“Suprafe]ele cu cartof s-au diminuat, în prezent datele în-
registrate în APIA arat` c` în România sunt 28.000 ha, care
acoper` 40% din consumul na]ional. Restul pân` la 60% din
consum import`m iar deficitul în balan]a comercial` se ridic`
la 64 mil. euro. În aceast` perioad` realiz`m programul de
tranzi]ie cât [i PNS. Din analiza SOWT am \n]eles c` trebuie
s` investim în unit`]i de procesare [i depozitare, astfel încât
s` aducem o valoare ad`ugat` a produc]iei primare”, a spus
ADRIAN OROS, ministrul Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale.

În cadrul conferin]elor s-au discutat [i planurile pentru noi
investi]ii ce vor fi continuate anul acesta de proprietarii fer-
melor Serele Super, Merry Berry [i Grup {erban. 

Cei interesa]i pot urm`ri înregistrarea conferin]elor pe pa -
gina de Facebook Virtual Agro: Legume Fructe Live Connect
[i Ziua Cartofului Live Connect. 

Legume Fructe Live Connect ]i 
Ziua Cartofului Live Connect au dat 
startul evenimentelor Virtual Agro în 2021
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Bayer Expert Forum Horticultur`, cel
de al doilea eveniment tematic organi-
zat de compania Bayer în acest an a
avut loc \n data de 12 februarie. Cu
aceast` oca zie, exper]ii companiei au
oferit pomicultorilor informa]ii utile atât
despre planul de tratamente, cât [i des -
pre bolile [i d`un`torii din livezi.

Interzicerea la nivel european a unor
produse de uz fitosanitar, f`r` a pune la
dispozi]ia fermierilor alternative, stag-
neaz` inclusiv dezvoltarea sectorului
fructelor. În acest context, Bayer vine cu
solu]ii eficiente, menite s` asigure atât
protec]ia plantelor, cât [i un impact mi -
nim asupra mediului.

“Horticultura este un domeniu în care
Bayer crede cu t`rie. Tocmai de aceea,
compania investe[te sume importante
pentru adaptarea portofoliului de pro-
duse de protec]ie. Suntem hot`râ]i s`
sprijinim [i s` contribuim la punerea pe
pia]` a unor fructe sigure. Bayer, cu ex-
perien]a sa de peste 100 de ani, aduce
solu]ii inovatoare în protec]ia plantelor,
pentru a combate insectele, buruienile
[i bolile culturilor. Portofoliul nostru solid
include produse [i solu]ii ecologice, pen-
tru a stimula propriile mecanisme de
ap`rare a plantelor, a proteja culturile [i
a ocroti mediul înconjur`tor. Oferim ex-
pertiz` agronomic` [i inova]ie în agri-

cultur`”, a fost mesajul transmis de
Boualem Saidi (foto), directorul Diviziei
Bayer Crop Science România, Bulgaria
[i Republica Moldova, în des chiderea
forumului.

Mai multe detalii despre inova]iile
consacrate sectorului horticol a oferit
Lauren]iu Sorin Petrache, Manager pro-
duse Bayer din segmentul Horticultur`
pentru România, Bulgaria [i Moldova.

“La acest moment, pe pia]` nu sunt
alternative eficiente ce ar putea înlocui
mai multe produse, astfel, compania
Bayer elaboreaz` [i testeaz` tehnologii
biologice care vor permite reducerea
presiunii [i vor ajuta fermierii s` fac`
fa]` provoc`rilor. Inova]ia companiei
Bayer vine la pachet cu siguran]`, cali-
tate, profesionalism [i profitabilitatea ce
urmeaz` a fi ob]inut`”, a spus specia -
listul companiei.

Discu]iile tehnice din cadrul Bayer
Expert Forum Horticultur` 2021 au atins
mai multe probleme. Sorin Petrache a
vorbit despre prima dintre acestea, care
a vizat tratamentul livezilor în timpul se-
zonului rece, produsele pe baz` de
cupru, uleiurile horticole [i produsele pe
baz` de sulf fiind cele recomandate.

“Produsele cuprice sunt esen]iale
pentru livezi, îns` nu trebuie ameste-

cate cu uleiul de iarn`, pentru c` astfel
risc` s` nu intre în contact cu pomii.
Este important s` avem cel pu]in 5 zile
cu temperaturi de peste 5 grade [i f`r`
precipita]ii când aplic`m tratamente cu-
price. Ulterior, dup` înc` 4-5 zile, în ace-
lea[i condi]ii, putem interveni cu ule iul
horticol”, a explicat Sorin Petrache.

Acesta a precizat c` cel mai impor-
tant pericol pentru planta]iile pomicole
din România îl reprezint` Focul bacte -
rian. “Bayer are solu]ia pentru a reduce
impactul acestei boli asupra livezilor.
Astfel, Aliette este singurul fungicid total
sistemic de pe pia]`, care se poate apli -
ca pu]in înainte de înflorire [i chiar la în-
florire. A[adar, Bayer de]ine trei solu]ii
care completeaz` spectrul restrâns îm-
potriva Focului bacterian: Aliette, Sere-
nade [i Luna Care”, a mai ad`ugat spe -
cialistul.

Aliette® 80 WG este un fungicid sis-
temic cu capacitate ridicat` de penetra -
re în plante prin frunze (sub 30 minute),
flori [i r`d`cini pentru combaterea bo-
lilor pomilor fructiferi. Fungicidul are o
ac]iune preventiv` foarte bun`, ac]io -
nând prin inhibarea germina]iei sporilor
[i prin blocarea dezvolt`rii miceliului în
plant` [i a sporul`rii. Produsul prezint`
suplimentar proprietatea unic` de sti -
mulare a sistemelor de autoap`rare a
plantelor [i nu prezint` risc de apari]ie
a rezisten]ei. Fungicidul nu este com-
patibil cu produsele pe baz` de dicofol
[i cupru, îngr`[`mintele foliare pe baz`
de azot [i solu]iile nutritive.

Serenade® ASO este un fungicid [i
bactericid biologic pentru combaterea

Solu\iile speciali]tilor, oferite la 
Bayer Expert Forum Horticultur` 2021!
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bolilor în culturile horticole [i pomicul-
tur` – m`r [i p`r. Produsul biologic poate
fi folosit cu succes [i în agricultura orga -
nic`. Fungicidul previne îmboln`virea
prin crearea unei zone de protec]ie pe
frunze [i prevenirea fix`rii [i penetr`rii
patogenilor. Dezvoltarea patogenilor este
stopat` prin privarea acestora de nu-
trien]i [i de spa]iu pe frunze. În plus, se
produc 3 grupe de lipopeptide (iturine,
plipastatine [i surfactine) care ac]io nea -
z` împreun` pentru a distruge tuburile
germenilor [i miceliul fungilor patogeni
prin penetrarea membranelor celulare.
Odat` cu stoparea germin`rii sporilor
este stopat` infec]ia, iar boala nu se va
mai extinde. De asemenea, Serenade®

ASO declan[eaz` r`spunsul de rezis-
ten]` sistemic` al plantei, fapt indicat de
activitatea peroxidazei m`rite.

Luna® Care 71,6 WG este un alt
fungicid din portofoliul Bayer folosit pen -
tru combaterea bolilor la m`r [i p`r.
Produsul con]ine fluopiram, o substan]`
activ` nou`, cu propriet`]i sistemice [i
translaminare, ce apar]ine grupei piridi-
letilamide. În ciclul de dezvoltare a pa -
togenilor, fluopiram ac]ioneaz` în toate
stadiile, inhibând germina]ia sporilor,
cre[terea tubului germinativ, cre[terea
miceliului [i sporularea. Este eficient
îm potriva unui spectru larg de patogeni
în tratamente preventive. Fluopiram ac -
]ioneaz` asupra ciupercilor din clasa
Ascomycete [i Deuteromycete. Fosetil
de aluminiu este o substan]` activ` cu
o capacitate foarte bun` de penetrare
în plante. Odat` p`truns în plant`, fos-
etilul de aluminiu se remarc` printr-o
mobilitate foarte mare în toate ]esuturile
[i printr-o distribu]ie descendent` [i as-
cendent`, fapt care permite protejarea
pe o lung` perioad` de timp a organelor
vegetative [i fructifere, inclusiv a cre[ -
te rilor noi. De asemenea, fosetilul de
aluminiu prezint` o proprietate unic` de
stimulare a sistemelor de autoap`rare
a plantelor. Nu se dezvolt` fenomene
de rezisten]` la efectuarea mai multor
tratamente.

Depre circula]ia Focului bacterian [i
despre celelalte pericole din planta]iile
pomicole a vorbit prof. univ. dr. Florin
St`nic`, prorector la Universitatea de
{ti in ]e Agricole [i Medicin` Veterinar`
Bucure[ti.

“Circula]ia liber` a materialului s`di -
tor, circula]ia fructelor [i circula]ia per-
soanelor au dus, din p`cate, la o glo -
ba lizare a bolilor [i d`un`torilor. Dup`

anii ‘80, în România au ap`rut minatoa -
rele frunzelor, în timp ce Focul bacte -
rian a lovit prima dat` în 1992, într-o fer -
m` din jude]ul Br`ila. 

Cicada alb` me lifer`, plo[ni]a brun`
marmorat`, plo [ni]a verde [i musca me -
diteranean` a fructelor sunt d`un` tori
care au p`struns în România în ultimii
10 ani. Presiunea de infestare în livezile
noastre continu` s` fie destul de ridi-
cat`. Este important ca fermierii no[tri
s` fie în permanen]` vigilen]i [i s` mo -
ni torizeze starea fitosanitar`, iar în mo-
mentul în care g`sesc primul semn de
atac s` informeze speciali[tii Bayer, dar
[i pe noi, catedrele de specialitate de la
facult`]ile de horticultur` din ]ar`, ca
împreun` s` putem recomanda [i s`
lu`m în timp optim cele mai bune m` -
suri”, a atras aten]ia Florin St`nic`.

În continuare, Constantin Gheorghiu,
director de vânz`ri pe zona de Sud-
Vest, a detaliat trei dintre marile provo -
c`ri din ultimii ani, care afecteaz` [i
zo na de horticultur`: problemele clima -
ti ce, adaptarea portofoliului la noile spe -
cii pomicole [i oferirea de tehnologii
per sonalizate [i integrate fermierilor.

“Trebuie s` schimb`m tunul cu pu[ -
ca cu lunet`. Asta înseamn` c` trebuie
s` venim cu produse care s` ]inteasc`
insectele [i s` protejeze entomofauna
util`. Trebuie s` combatem doar acele
insecte d`un`toare”, a precizat specia -
lis tul companiei Bayer.

La rândul s`u, Mihai Gheorghe, di-
rector comercial Bayer România [i Re-
publica Moldova, a subliniat c` Bayer
s-a preg`tit pentru provoc`rile din fer-
mele horticole din anul 2021.

“Echipele de vânzare din cadrul com-
paniei Bayer vor aduce în ferme toate
cuno[tin]ele necesare pentru ca agri -
cul  torii s` aib` parte de cele mai bune
solu]ii la problemele ap`rute în acest

an. A reu[i s` asiguri un program de
pro tec]ie necesit` un bagaj de cuno[ -
tin]e larg [i s` îmbini cuno[tin]ele teh -
nice cu cele practice. Noi avem aceast`
echip` specializat`, care cunoa[te spe -
cificul, problemele [i cuno[tintele teh -
nice. 

Oamenii no[tri sunt deja echipa]i cu
cataloagele Bayer pentru culturile hor-
ticole, care cuprind nu mai pu]in de 24
de produse. Dintre acestea, 12 sunt
fungicide, 4 insectide, 2 erbicide, iar 6
sunt insecto-fungicide sintetizate biolo -
gic. 

Movento, Luna Care, Luna Sensation,
Sivanto Prime, Serenade [i Requiem
Prime sunt printre produsele care i-au
ajutat [i îi vor ajuta pe horticultori s`
combat` cu succes bolile [i d`un`torii
din livezile pe care le-au înfiin]at”, i-a
asigurat Mihai Gheorghe pe produc` -
torii agricoli.

La finalul evenimentului dedicat hor -
ti culturii, Gabor Raviczki, director de mar -
keting Bayer Crop Science România,
Bulgaria [i Republica Moldova, a definit
ce înseamn` anul 2021 pentru to]i spe-
ciali[tii din acest sector de activitate.

“Noul an este de fapt o cuantificare
a tuturor experien]elor din 2020. Lucrul
bun este faptul c` am înv`]at împreun`
[i în continuare vom înv`]a împreun`,
la bine [i la greu. Numai a[a vom reu[i
s` r`spundem tuturor cerin]elor [i ten -
din ]elor. 

Speciali[tii Bayer sunt bine preg`-
ti]i pentru a fi al`turi de to]i produc`torii
agricoli, oferind solu]ii atât pentru pomi-
cultura conven]ional`, cât [i pentru cea
ecologic`. 

De asemenea, o veste bun` este c`
tradi]ionala Aren` de la Domne[ti ar pu -
tea avea loc anul acesta chiar în fer -
m`!”, a spus Gabor Raviczki, în înche-
ierea Bayer Expert Forum Horticultur`
2021.
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Compania Bayer a continuat seria
de discu]ii din cadrul Bayer Expert Fo -
rum, organizând cea de-a treia dezba -
tere dedicat` culturii de rapi]` în data
de 15 februarie a.c. În cadrul forumului,
speciali[tii companiei au oferit produc` -
torilor agricoli r`spunsuri la problemele
reale privind aceast` cultur` important`
[i profitabil`, prezentând totodat` [i
cele mai inovatoare solu]ii [i tehnologii.

În deschidere, Boualem Saidi, direc-
torul Diviziei Bayer Crop Science Româ-
nia, Bulgaria [i Republica Moldova, a
transmis fermierilor un mesaj optimist
pentru acest an agricol.

“Dup` un an cu multe provoc`ri, 2021
a început cu perspective pozitive. Am
avut precipita]ii suficiente, iar pre]urile
de pe pia]` dau mari speran]e fermieri -
lor. Practic, toate condi]iile sunt favora-
bile culturii de rapi]`. La rândul ei, echi -
pa de speciali[ti Bayer este preg`tit` s`
ofere tot suportul pentru ca produc`torii
agricoli s` ob]in` profit în ferme. În 2021,
solu]iile integrate Bayer vor aduce în
fermele din România inova]ie, perfor-
man]` [i profitabilitate. Când vorbim de
inova]ie, vorbim de un program complex
de cercetare-dezvoltare care include un
portofoliu puternic de solu]ii, tratamente

pentru semin]e, pentru combaterea bo-
lilor [i d`un`torilor. Solu]iile Bayer vor
aduce astfel, performan]` de produc]ie,
stabilitate [i adaptabilitate în condi]iile
variate de clim` [i de sol. Totodat`, prin
platforma Climate FieldView Bayer, care
v` permite s` lua]i deciziile corecte pe
baza datelor din ferm` [i a [tiintei, vom
implementa cele mai eficiente solu]ii pen-
tru rentabilizarea profitului dumneavoas -
tr`. Haide]i s` facem împreun` din 2021
un sezon de succes pentru rapi]`!”, a
spus Boualem Saidi.

Evenimentul a fost dedicat [i fermie -
rilor din Republica Moldova, fiind un pri -
lej de a afla care sunt nout`]ile acestui
an. Mihai Gheorghe, director comercial
Bayer România [i Republica Moldova,
a ]inut s` precizeze c` ]ara vecin` este
o pia]` foarte important` pentru compa-
nia Bayer. 

“Portofoliile sunt similare în cele dou`
]`ri. Mai mult de atât, avem acelea[i
probleme în timpul ciclului de vegeta]ie.
Pie]ele din România [i din Republica
Moldova sunt importante [i le trat`m
deopotriv` cu mult` seriozitate. Avem o
echip` de cinci speciali[ti care ofer` su-
portul necesar [i trei distribuitori care
acoper` întreaga ]ar`”, a explicat Mihai

Gheorghe.
Specialistul a trecut în revist` [i so -

lu ]iile Bayer privind protec]ia culturii de
rapi]`. “Programul de protec]ie pentru
cul tura de rapi]` porne[te de la faptul
c` ciclul de vegeta]ie este foarte lung,
are nevoie de peste 300 de zile pentru
a ajunge la maturitate. În aceast` pe-
rioad`, cultura de rapi]` trebuie s` fac`
fa]` atacului de boli [i d`un`tori. 

Una dintre provoc`ri la cultura de ra -
pi]`, dup` sem`nat, o reprezint` bolile
cu transmitere prin s`m`n]`: mana, al -
ter narioza, putregaiul negru [i c`derea
pl`ntu]elor. Pentru aceste boli, solu]ia
Bayer este tratamentul la s`mân]` cu
Scenic Gold. Acesta este singurul fungi-
cid sintetizat chimic care exist` în acest
moment omologat în pia]a european`.
Schema de tratamente propus` de noi
pentru cultura de rapi]` este complex`
[i ofer` siguran]` culturii. 

Pachetul Tilmor ac]ioneaz` asupra
g`rg`ri]ei tulpinilor, în timp ce pachetul
Tilmor Complet are ca ]int` Melighetes
aeneus. Sclerotinia poate fi comb`tut`
cu pachetul Propulse Plus, format din
fun gicidul Propulse [i insecticidul Mos -
pi lan. Pia]a de produse de protec]ie a
plantelor a suferit transform`ri prin elimi -
narea certificatelor de omologare pentru 

“Asigurarea la ner`s`rire” — 
Programul de asigurare Bayer 
pentru cultura de rapi\`!
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anumite substan]e active, dar Bayer vine
cu solu]ii noi. Un exemplu \n acest sens
este Propulse, pentru controlul Scle roti -
niei [i al complexului de boli”, a anun]at
Mihai Gheorghe.

Scenic Gold 350 FS este un fungicid
sistemic [i translaminar pentru comba -
terea bolilor care se transmit prin s` -
mân]` la rapi]a de toamn` [i la cea de
pri m`var`. Fungicidul se caracterizea -
z` printr-o ac]iune sistemic` [i preven-
tiv`. Fluoxastrobin face parte din clasa
strobilurinelor cu spectru larg de com-
batere a bolilor [i prezint` ac]iune sis-
temic`. Fluopicolid este o substan]`
activ` dintr-o nou` clas` chimic`: acilpi-
colide. Are o activitate penetrant` [i o
dis tribu]ie translaminar` în plante. Ac -
]iunea preventiv` se manifest` specific
prin distrugerea rapid` a zoosporilor, iar
ac]iunea puternic` antisporulant` se ma-
nifest` prin împiedicarea form`rii fruc -
tifica]iilor ciupercilor [i disemin`rii ul te -
rioare a bolii.

Tilmor 240 EC este un fungicid per-
formant de ultim` genera]ie pentru com -
ba terea bolilor la rapi]`. Produsul are
ac ]iune sistemic` în plante [i spectru
foarte larg de ac]iune. Fungicidul con]i -
ne substan]a activ` de înalt` eficacitate
protioconazol, care împreun` cu sub-
stan ]a activ` consacrat` tebuconazol
prezint` propriet`]i preventive, curative
[i uneori eradicative, care îi confer` un
spectru larg de activitate. La aplicare,
Tilmor ofer` o serie de avantaje precum
controlul tuturor bolilor importante din
cultura rapi]ei, cre[terea vigorii plante -
lor de rapi]`, îmbun`t`]irea toleran]ei la
stres, reducerea necesarului de ap` al
plantelor, reducerea taliei plantelor (10-
25 cm în func]ie de varietate), stimula-
rea form`rii l`starilor laterali [i a ob]i ne-
 rii unei culturi uniforme, mai pu]in sen-
sibil` la varia]iile de temperatur`. 

Tilmor 240 EC este omologat la cul-
tura de rapi]`, în doz` de 1,0 l/ha, pen-
tru combaterea putregaiului alb (Scle-
 rotinia sclerotiorum), putregaiului ce -
nu [iu (Botrytis cinerea), a p`t`rii brune
(Al ternaria brassicae) [i a f`in`rii (Ery -
siphe communis). Se aplic` în vege -
ta]ie, pe întreaga suprafa]`, numai cu
echipament terestru, la avertizare, de
preferat preventiv sau la începutul apa -
ri]iei primelor simptome, prim`vara pân`
la înflorit (pân` la BBCH 59). Num`rul
maximum de tratamente pe sezon este
de dou`, efectuate la un interval de mi -
nimum 14 zile. Timpul de pauz` înain-

tea recolt`rii este de 56 zile.
Propulse 250 SE este un fungicid 

inovator cu aplicare în perioada de în-
florire la rapi]` pentru prevenirea celei
mai periculoase boli, Sclerotinia, asigu -
rând un plus de produc]ie de pân` la
500-700 kg. Fungicidul con]ine noua
substan]` activ` fluopiram, cu proprie -
t`]i sistemice [i translaminare, apar]i -
nând unei clase chimice noi, inhibitori
SDH. Al`turi de fluopiram, formularea
cuprinde [i substan]a activ` deja con-
sacrat` protioconazol, recunoscut` ca
fiind cel mai activ triazol de pe pia]`. 

Propulse 250 SE ofer` un spec tru
foarte larg de activitate cu ac]iune sis-
temic` asupra unui num`r foarte mare
de ciuperci parazite, ac]ionând atât pre-
ventiv, cât [i curativ [i uneori eradicativ.
Produsul se aplic` în vegeta]ie din mo-
mentul apari]iei bobocilor florali înc` ne -
des chi[i pân` la sfâr[itul înfloritului/scu -
turarea petalelor. Se recomand` ca apli -
carea s` se fac` preventiv, înainte de
apari]ia primelor simptome de boal`.
Momentul optim de aplicare este cel de
înflorire deplin`, adic` atunci când 50%
dintre florile de pe racemul principal
sunt deschise, iar petalele primelor flori

înflorite încep s` cad`. Perioada de ab-
sorb]ie în plant` este de jum`tate de
or` pân` la o or` de la aplicare, dup`
care eventualele ploi survenite nu îi
afec teaz` eficacitatea. Se recomand`
un tratament pe sezon, fungicidul fiind
compatibil cu insecticidele destinate
acestei perioade de vegeta]ie. În cazul
utiliz`rii produsului în combina]ie cu alte
produse de protec]ie a plantelor sau în -
gr`[`minte foliare, se recomand` în pre -
alabil efectuarea unui test de compati-
bilitate fizico-chimic` [i a unui microtest
pe cultur`.  

Seceta este una dintre provoc`rile
pe care le înfrunt` fermierii din Româ-
nia, cât [i cei din Republica Moldova. În
acest context, Bayer a implementat un
proiect foarte important, denumit “Asi -
gurarea la ner`s`rire”, care a fost creat
pentru a acoperi eventualele riscuri ap` -
rute dup` sem`nat. 

“Acest program completeaz` gene -
tica de performan]`, completeaz` pro-
gramele de protec]ie a culturilor [i vine
în sprijinul fermierilor pe componenta
de risc. Am început acest proiect în
2019, cu peste 420 de fermieri, iar anul 
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trecut am ajuns la peste 1400 de fer-
mieri care au fost asigura]i împotriva
ner`s`ririi în condi]ii de secet`. Cum
func]ioneaz` programul? Foarte simplu.
Fermierii trebuie s` cumpere un sac de
s`mân]` [i vor deveni eligibili pentru
poli]a de asigurare. Dup` ce vor sem` -
na pân` în 15 septembrie [i vor trimite
datele referitoare la loca]ia culturii, asi -
gurarea va intra în vigoare”, a ]inut s`
precizeze Gabor Raviczki, director de
marketing Bayer Crop Science România,
Bulgaria [i Republica Moldova. 

În continuare, Ioan Coste, manager
portofoliu rapi]`, floarea-soarelui [i sfe -
cl` de zah`r Bayer România, a explicat
cât de important` este adaptarea teh -
no logiilor în ferm`, respectiv ale ge rea
celor mai potrivi]i hibrizi din portofo liul
Bayer pentru fiecare zon` de cultur`,
dar [i aplicarea tratamentelor în mo -
men tul optim. Specialistul a trecut în re-
vist` portofoliul de hibrzi Dekalb, evi -
den]iind doi dintre ei: DK Expansion [i
DK Exception. 

“Doresc s` prezint câteva exemple
care s` certifice performan]a hibrizilor
de rapi]`. DK Expansion este un semi-
tardiv ce asigur` o mai bun` e[alonare
a recoltatului. Este un hibrid de nou`
genera]ie, care are o excelent` toleran -
]` la scuturare [i valorific` azotul efici -
ent, astfel încât performan]ele de pro -
 duc ]ie aduc profit în ferme. Totodat`,
modalitatea de dezvoltare a plantei, îi
confer` acesteia o toleran]` crescut` în
condi]ii de înghe] [i de iarn` aspr`. 

DK Expansion valorific` eficient pa-
chetul genetic, astfel încât performan -
]ele lor de produc]ie aduc profit în fer -
me. Densitatea recomandat` este de
25-35 plante/mp, flexibil` pentru epoca

de sem`nat. De asemenea, este reco-
mandat s` se aplice regulatori de cre[ -
te re în toamn` [i în prim`var` pentru
optimizarea arhitecturii plantei. Hibridul
DK Expansion d` [ansa de a intra bine
în iarn` [i în plus, toleran]a la scuturare
face diferen]a dintre faliment [i profit. 

Un alt hibrid de nou` genera]ie, DK
Exception, cu performan]e de produc]ie
de excep]ie, valorific` foarte bine îngr` -
[`mintele cu azot, atingând produc]ii
re cord. Hibridul r`spunde excelent tutu -
ror condi]iilor de cultur`, motiv pentru

care stabilitatea este punctul s`u for-
te.Toleran]a bun` la scuturarea boabe-
lor din silicve minimizeaz` pierderile de
produc]ie [i reduce apari]ia samu las trei
în urma scutur`rii semin]elor îna intea
recolt`rii [i în timpul acesteia. 

DK Exception î[i valorific` eficient
pachetul genetic, astfel încât perfor man -
]ele de produc]ie aduc profit în ferme.
Hibridul DK Exception are o toleran]`
bun` la ger, are o înflorire u[or tardiv`
[i ne d` [ansa s` dep`[im acest risc.
{i con]i nu tul ridicat de ulei aduce valoa -
re ad`u gat` produsului, deoarece atra -
ge dup` sine beneficiile financiare care
se acor d` pentru aceast` caracteristi c`.

Acceleron® Seed Applied Solution
este o combina]ie exclusiv` de trata-
ment pentru semin]e care con]ine pro-
duse biologice [i ingrediente chimice.
Aceste solu]ii integrate protejeaz` re -
colta de boli [i d`un`tori, îmbun`t`]e[te
uniformitatea culturii [i vigoarea plantei
maximizând poten]ialul de produc]ie”, a
detaliat Ioan Coste.

Eficacitatea solu]iilor recomandate
de Bayer se observ` în culturi, cu aju-
torul platformei Climate FieldView care
indic` în timp real problemele. “Platfor -
ma Climate FieldView este u[or de in-
stalat [i folosit, iar cu ajutorul acesteia
input-urile vor fi utilizate în mod cores -
punz`tor, pentru ca fermierii s` fac`
eco nomii. Agricultorii din 15 ]`ri euro -
pene se bazeaz` pe Climate FieldView
în acest moment. Aplica]ia digital` v`
poate sprijini pe parcursul întregului se -
zon de rapi]`. Aceasta transpune datele
co lectate sub form` de h`r]i, pentru a fi
foarte u[or de în]eles [i interpretat. H`r -
]ile se construiesc în timp ce utilajul efec -
tueaz` lucr`rile în câmp [i pot fi urm` -
rite de la distan]` de pe dispozitivul mo -
bil al fermierului. Platforma este u[or de
folosit [i ofer` date pe baza c`rora se
pot recomanda solu]ii despre fertiliza-
re, între]inerea terenului [i alegerea hi -
brizilor. Este o realitate c` fermierii fac
economii evidente în ferme”, a explicat
Fabian B`descu, expert Climate Field
View.

La finalul forumului Gabor Raviczki,
i-a încurajat pe fermierii care au pariat
pe rapi]`. “Suntem capabili s` acoperim
toate verigile importante pentru ca fer -
mi erii s` dezvolte siguran]` mai mare la
momentul în care decid s` investeasc`
în cultura de rapi]`. Principalele tehno -
lo gii Bayer, disponibile produc`torilor
agricoli, vor asigura culturi s`n`toase [i
profitabilitate fermelor”, i-a asigurat pe
participan]i Gabor Raviczki, director de
marketing Bayer Crop Science.
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Divizia Crop Science a companiei
Bayer a încheiat seria celor 4 eveni -
men te Bayer Expert Forum 2021 cu în-
tâlnirea dedicat` solu]iilor [i tehnolo -
giilor pentru cultura de cereale p`ioase.

România are în prezent o suprafa]`
total` de peste 2,7 milioane de hectare
cultivat` cu cerealele p`ioase. Compa-
nia Bayer ofer` tehnologii [i solu]ii com-
plete de monitorizare [i protec]ie a
culturilor.

În deschidere, Boualem Saidi, direc-
torul Diviziei Bayer Crop Scien ce Ro -
mânia, Bulgaria [i Republi ca Moldova,
a declarat c` pentru România cultura
de cereale p`ioase este una strategic`.

“În România, cerealele p`ioase sunt
culturi strategice, contribuind pozitiv la
exportul ]`rii [i la balan]a comercial`,
fiind totodat` [i principala cultur` de
rota]ie în majoritatea fermelor. În acest
context favorabil, Bayer aloc` cel mai
mare buget de cercetare [i dezvoltare
pentru a aduce pe pia]` produse de va -
loare pentru culturile de cereale p`ioa -
se”, a spus Boualem Saidi.

Despre provoc`rile în cultura de ce-
reale p`ioase au vorbit în detaliu spe -
cia li[tii Bayer, care au remarcat c` 2021
este un an agricol mult mai bun decât
anteriorul, pornit de la faptul c` per an -
samblu culturile de cereale p`ioase ara -
t` destul de bine.

“La acest moment, stadiul culturilor
este bun, îns` fermierii trebuie s` fie
foar te aten]i la provoc`rile din câmp.
Turi]a, hri[ca urc`toare, rocoina, din ca -
tegoria dicotiledonatelor, dar [i odosul,
coada vulpii [i iarba vântului, toate mo -
nocotiledonate, pot face ravagii în cul-
tura de cereale p`ioase dac` nu sunt
controlate la timp, impunându-se o erbi -
cidare timpurie pentru a elimina concu -
ren]a nefast` a buruienilor. Indiferent de
num`rul de zile de la desprim`v`rare,
prin folosirea corect` a erbicidelor, con-
trolul buruienilor poate fi pân` la ma -
ximum 40-50 de zile de la aplicare”, a
transmis Florin Marian.

O alt` provocare pentru fermieri pri -
vind cultura de cereale p`ioase o repre -
zint` depistarea la timp a bolilor, pentru
a se interveni în timp optim cu aplicarea
fungicidelor. Printre bolile pe care tre-
buie s` le aib` în vedere fermierii se
num`r`: p`tarea în ochi a bazei tulpinii,
f`inarea, rugina galben`, septorioza, fu -
zarioza spicelor, p`tarea reticular`, ar-
sura frunzelor.

“Ferestrele de c`ldur` din timpul ier -
nii au favorizat apari]ia [i dezvoltarea
bolilor la cereale p`ioase. De aceea, re -
co mand`m aplicarea preventiv` a fun -
gicidelor, în special a celor care con]in
mai multe substan]e active, cu moduri
de ac]iune diferite [i cu spectru de com-
batere diferit. Bayer de]ine în portofoliu
fungicidele: Falcon Pro, Nativo Pro, Zan -
tara [i Aviator Xpro, care au o eficaci-
tate foarte bun`”, a men]ionat R`zvan
Gherghe, director de vânz`ri Zona Sud
Bayer.

În ceea ce prive[te combaterea d`u -
n`torilor, Constantin Gheorghiu, direc-
tor de vânz`ri Zona Sud-Vest Bayer, a
atras aten]ia asupra pericolelor la care
sunt expuse culturile de cereale p` ioa -
se.

“Zona de Sud-Vest a ]`rii a fost mai
avantajat` anul trecut din punct de ve -
dere al precipita]iilor, iar culturile au r` -

s`rit frumos. Exist` îns` pericole care
nu trebuie ignorate, iar acestea sunt le -
gate de apari]ia unor d`un`tori precum
gândacul ghebos, musca cerealelor [i
viermii sârm`, dar [i a bolilor ca f`ina -
rea, ruginile sau septorioza. Pentru com -
baterea d`un`torilor, Decis® Expert 100
EC este insecticidul eficient recoman-
dat împotriva lor. Pentru buruienile pre-
cum vulpia, iarba vântului sau ov`zul

s`lbatic, solu]ia Bayer este Atlantis Flex,
iar pentru combaterea veronic`i, erbi-
cidul Komplet”, a ad`ugat Constantin
Gheorghiu.

Pentru o eficien]` maxim` a produ -
se lor de protec]ie a plantelor, acestea
trebuie utilizate corect, printr-o dozare
corespunz`toare [i alegerea duzelor de
aplicare. În interven]ia sa, Armin Lind,
Specialist la Application Technology
Cen ter din Monheim, Germania, le-a
oferit fermierilor o prezentare detaliat`
privind duzele pe care trebuie s` le uti-
lizeze.

La rândul s`u Mihai Gheorghe, di-
rector comercial Bayer România [i Re-
publica Moldova, a eviden]iat faptul c`:
“Produsele de protec]ie de calitate apli-
cate corespunz`tor protejeaz` cultura,
crescând deopotriv` productivitatea în
ferme. Studiile Bayer arat` c` pierderile

Bayer Expert Forum Cereale 
P`ioase 2021 — Tehnologii ]i solu\ii 
complete de protec\ie a culturilor!
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cauzate de lipsa utiliz`rii produselor fi-
tosanitare pot ajunge [i la 50%. Dac`
ad`ug`m [i 17% pierderile din cauza
condi]iilor climatice, vedem im portan]a
folosirii unei tehnologii care s` duc` la
profit. Pre]ul la cereale, la grâu, a cu nos -
cut o cre[tere important` [i previziu nea
pe burs`, pe MATIF, pentru vânz`ri în
luna martie este la un nivel ridicat, de
aproximativ 230 de euro pe ton`.”

În continuare, specialistul a prezen-
tat [i solu]iile Bayer pentru tratamentele
de prim`var`. “Astfel, la T1, care vizea -
z` bolile bazei tulpinii, ale etajului infe-
rior [i ale frunzelor se recomand` Fal -
con Pro [i Aviator Xpro. La T2, pentru
protejarea etajului superior de frunze,
fermierii pot folosi Nativo Pro [i Zanta -
ra, în timp ce la T3, pentru combaterea
fuzariozei spicelor, se poate aplica Pro -
saro. Pentru controlul buruienilor, Bayer
recomand` Sekator Progress, Atlantis
Flex [i Hussar ActivPlus. 

A[a cum a]i aflat, se anun]` interzi -
cerea tebuconazolului. În aceast` situa -
]ie, portofoliul de produse de protec]ie
a plantelor va suferi schimb`ri impor-
tante în urm`toarea perioad`, pentru c`
se dore[te interzicerea produselor care
au ca substan]` activ` tebuconazolul.
Bayer are îns` solu]ii [i pentru aceast`
problem`, investind sume importante în
dezvoltarea de produse care s`-i ajute
pe fermierii care nu vor mai beneficia de
tebuconazol. Pentru T1, apare pe pia ]`
produsul Input, la T2 se vor putea folosi
Cayunis [i Nativo Forte, acesta din ur -
m` putând fi utilizat [i la T3”, a detali-
at Mihai Gheorghe, director comercial

Bayer România [i Republica Moldova.
Adrian Cosor, Manager Portofoliu Ce -

reale P`ioase, a vorbit despre ele men -
tele agrotehnice care aduc plus valoare
în ferme.

“Trebuie s` ne îmbun`t`]im calitatea
[i vorbim aici despre agrotehnica pe
care o aplic`m culturilor, de calitatea lu -
cr`rilor de preg`tire [i între]inere în cul-
turi, de un asolament potrivit, o rota]ie
ra]ional`, de folosirea de soiuri [i hibrizi
cu valoare biologic` ridicat`. De ase -
me nea, s` ne uit`m la îmbun`t`]irea
felului în care facem fertilizarea ast`zi,
care trebuie s` fie bazat` pe consumul
specific al culturii. Concret, trebuie s`
fim aten]i la toate elementele agroteh -
nice care aduc plusvaloare în ferme”, a
spus reprezentantul Bayer.

La finalul forumului, discu]ia a vizat
orientarea c`tre agricultura de precizie,
numit` [i agricultura viitorului. Aceasta
presupune un proces de colectare [i
analiz` a datelor, în etape, din offline în
online. Toate datele colectate prezint`
informa]ii reale care pot eviden]ia nevoi
distincte de administrare [i analize com -
plexe, focusul mutându-se în prezent de
pe întreaga parcel` pe sec]iuni de in-
teres ale acesteia. Având o multitudine
de date la dispozi]ie, un fermier [tie în-
totdeauna cum s` semene diferen]iat
pe parcela sa, ce tratamente s` aplice,
cum [i unde s` men]in` umiditatea, cum
s` le varieze, dar [i multe alte aspecte.
Faptul c` fermierii pot lucra îndeaproa -
pe cu anumi]i indicatori specifici pentru
a ob]ine cele mai bune rezultate repre -
zin t` un punct forte al agriculturii de pre -

cizie [i faciliteaz` maximizarea poten -
]ialului unei recolte.

Gabor Raviczki, director de marke -
ting Bayer Crop Science România, Bul-
garia [i Republica Moldova, a explicat
c` cel mai bun argument pentru agricul-
tura de precizie propus` de Bayer îl
reprezint` platforma Climate FieldView.

“Adevarata platform` util` pentru un
fermier al viitorului este FieldView Plus,
care ne d` posibilitatea s` înmagazi -
n`m într-un singur loc toate datele pe
care le execut`m în momentul în care
punem utilajele noastre în func]iune.
Toate opera]iunile care se desf`[oar`
în ferm` ofer` date care sunt înc`rcate
în platform`, iar de acolo se nasc so -
lu]iile. FieldView Plus ofer` acces fer-
mierilor la h`r]ile satelitare, care creea -
z` imaginea precis` a tot ceea ce în -
seamn` culturile. De asemenea, putem
s` prescriem manual, s` introducem în
sistem ceea ce inten]ion`m s` facem
pe diferite parcele în cursul acelui an,
de la densitate de sem`nat, tipul hibri -
dului, fertilizantul ales, produsele de pro -
tec]ie pe care inten]ion`m s` le apli c`m
[i chiar modul în care recolt`m, dând
posibilitatea platformei s` ne dea rezul-
tatul comparativ între parcele, expli cân -
du-ne ce am f`cut bine, ce nu a mers la
fel de bine, în a[a fel încât s` optimi -
z`m procesele viitoare. Climate Field
View d` predictibilitate, ajut` fermierii
s` în]eleag` înainte problemele [i s`
ac]ioneze în timp util. De la sem`nat
pân` la recoltat, aplica]ia ajut` monito -
rizarea tuturor proceselor!”, a concluzio -
nat Gabor Raviczki.
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Index de Secet` [i Agrar Basis de -
vin din acest an o poli]` comun`, cu
avan taje suplimentare precum asigu-
rarea culturilor de soia [i desp`gubirea
de la deficit mai mic de precipita]ii [i
anume de 30%. Fermierii pot fi desp` -
gubi]i pentru daunele produse de se -
cet`, grindin` [i alte calamit`]i naturale
asupra culturilor de câmp, printr-un pro-
ces simplu [i nebirocratic de subscriere
a riscurilor. Evaluarea daunelor se reali -
zeaz` transparent, iar pentru produsul
de index cu ajutorul datelor istorice sau
parametrilor istorici prelua]i de la cele
121 de sta]ii meteorologice acreditate
ANMH, cuprinse [i în produsul de asi -
gurare pentru secet` [i ar[i]a.

Valurile de canicul`, lipsa preci pita -
]iilor din ultimii ani, precum [i extremele
meteorologice tot mai frecvente confir -
m` faptul c` schimb`rile climatice au
un impact sever asupra agriculturii. În
anul agricol 2019-2020, seceta pedolo -
gic` extrem` a f`cut ravagii asupra cul-
turilor în mai multe zone ale României,
afectând circa 2,2 milioane de hectare
de teren arabil, ceea ce reprezint` aproa -
pe un sfert din suprafa]a arabil` a ]`rii,
precum [i o treime din portofoliul asigu -
rat pe acest risc. Cel mai mare deficit de
precipita]ii s-a înregistrat în zona de sud-
est a ]`rii, Moldova [i Dobrogea, iar cele
mai afectate culturi au fost cele de pri -
m` var`, porumb [i floarea soarelui, îns`
au fost afectate [i culturile de toamn`.
Nevoia fermierilor pentru asigurare din
aceste zone ale ]`rii este din ce în ce
mai mare.

“Având în vedere [i situa]ia precar`
a sistemelor de iriga]ie din ]ara noastr`,
asigurarea de secet` este menit` s`

vin` în sprijinul fermierilor români. Agra
Asigur`ri a adus mai multe produse de
asigurare, printre care [i Index de Se -
ce t`, un produs de asigurare unic în
pia]` la introducerea lui în anul 2015 \n
]ara noastr`”, a declarat Adrian-Horia
Lupu, director general al Agra Asigur`ri
România.

Noi avantaje introduse în programul
de asigurare Index de secet` 2021

Începând cu anul 2021, Agrar Basis
[i Index de Secet` devin o poli]` de asi -
gurare comun`, menit` s` sprijine fer-
mierii, adaptându-se cât mai bine rea -
li t`]ii din teren. Index de Secet` este un
supliment acordat la poli]a Agrar Basis
în contextul subm`surii 17.1 [i vine cu
mai multe nout`]i [i avantaje, menite s`

consolideze sprijinul acordat fermierilor.
Cel mai important avantaj este re -

prezentat de subven]ia acordat` de c` -
tre Agen ]ia pentru Finan]area Investi -
]iilor Rurale. Începând cu 2019, seceta
[i ar[i]a sunt riscuri subven]ionabile de
c`tre AFIR prin Subm`sura 17.1. Supli-
mentul financiar acordat prin poli]a In -
dex de Secet` se poate acorda al`turi
de poli]a de baz` destinat` culturilor
mari, Agrar Basis. 

Astfel, fermierul are cultura asigu-
rat` atât pentru riscul de secet`, cât [i
pentru grindin` sau înghe], într-o sin-
gur` poli]`. La încheierea acestei poli]e
Asiguratul are posibilitatea de a alege
suma asigurat` pe hectar pentru fiecare
cultur`, precum [i sta]ia meteo de la
care va fi preluat nivelul precipita]iilor.

Index de Secet`, primul produs de asigurare

pentru secet` din România aduce noi 

beneficii fermierilor în anul agricol 2021
Agra Asigur`ri, unul dintre liderii de pia]` în domeniul asigur`rilor

agricole [i totodat` prima companie care a adus în România un produs

de asigurare pentru secet`, vine în sprijinul fermierilor cu noi beneficii

pentru anul agricol 2021. 

2021 Martie_Layout 1  3/10/2021  3:59 PM  Page 58



ASIGURÀRI AGRICOLE
Business Press Agricol n Martie 2021

Agra Asigur`ri are parteneriat cu
121 de sta]ii meteo acreditate de Ad-
ministra]ia Na]ional` de Meteorologie –
ANMH. Fiind un produs de index, eva -
luarea daunelor produse de secet` se
face în mod transparent, în baza ana li -
zei parametrilor istorici oficiali pe ultimii
7-10 ani, furnizate de c`tre sta]iile me -
teo eligibile, alese de fermier la înche -
ie rea poli]ei.

Începând cu acest an, sunt incluse în
poli]a de asigurare [i culturile de soia,
al`turi de grâul de toamn`, culturile de
porumb [i floarea soarelui.

Agra Asigur`ri pune la dispozi]ia fer-
mierilor o nou` op]iune disponibil` la în -
cheierea poli]ei, respectiv varianta de
desp`gubire 60/30. În acest sens, des -
p`gubirile pentru secet` pornesc de la
un deficit mai mic de precipita]ii, ceea
ce constituie un avantaj important pen-
tru fermieri. De asemenea, desp`gubi -
rea se acord` pe fiecare punct procen -
tual al deficitului de precipita]ii [i pe în-
treaga suprafa]` asigurat` în poli]`. 

Fermierii beneficiaz` acum [i de un
termen prelungit pân` la data de 30
aprilie 2021 pentru subscrierea poli]elor
pentru culturile de floarea soarelui, po-
rumb [i soia, iar pentru cultura de grâu
de toamn`, termenul limit` de depune

a cererii de asigurare este 26 fe bruarie
2021.

Retrospectiva [i provoc`rile 
sezonului de vânz`ri 2019-2020

Evenimentele declan[ate de secet`,
împreun` cu criza mondial` generat`
de r`spândirea virusului Covid-19, au
accentuat impactul negativ resim]it de
fermieri. Acest lucru a solicitat evalua -
rea daunelor conform m`surilor de si -
gu ran]` impuse de c`tre autorit`]i.

Viitorul culturilor îns`mân]ate în pri -
m` vara anului trecut, care au fost afec-
tate de secet`, înc` se afl` sub semnul
întreb`rii. Din partea MADR nu exist`
înc` o hot`râre oficial` privind aceste

desp`gubiri. 
“Echipa Agra Asigur`ri î[i dore[te s`

r`spund` cu promptitudine solicit`rilor
de asigurare [i evaluare a culturilor, ga -
rantând siguran]` [i continuitate în acest
sector. Contextul distan]`rii sociale [i
trecerea la desf`[urarea activit`]ii în
mediul online a constituit o provocare,
atât pentru pia]a asigur`rilor, cât [i pen-
tru industria agricol`. Cu toate acestea,
ne uit`m la un sezon de vânz`ri reu[it
[i ne bucur`m c` am reu[it s` fim al` -
turi de fermieri [i în aceast` perioad`
dificil`”, a spus Adrian-Horia Lupu, direc-
tor general al Agra Asigur`ri România.

Despre Agra Asigur`ri
Societatea de asigur`ri Österreichis-

che Hagelversicherung a fost fondat`
în anul 1947 în Austria, la ini]iativa fer-
mierilor de c`tre companiile de asigura -
re austriece. Datorit` experien]ei exclu -
siv în domeniul agricol, Agra Asigur`ri
este una dintre pu]inele companii de asi -
gur`ri din Europa care are în portofo liu
o asigurare pentru secet` înc` din anul
2000.

Odat` cu deschiderea sucursalei lo-
cale din România în 2016, asigurarea
riscului de secet` este disponibil` acum
[i pentru fermierii români, al`turi de
acoperirile standard pentru grindin`, in-
cendiu, furtun`, ploaie toren]ial` [i în -
ghe].

59
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Ameliorarea durerilor cauzate de inflama]ii ale tendoa -
nelor, oaselor, ligamentelor sau articula]iilor, provocate de
boli inflamatorii de diferite etiologii sau de inflama]ii post-trau-
matice, precum [i a edemelor cu diferite localiz`ri, se poate
realiza prin intermediul terapiei adjuvante cu unguente sau
creme ce au în compozi]ie remedii naturale. 

Produsul Osteocicatrat are în compozi]ia sa plante medi -
cinale, recunoscute ca fiind un remediu puternic împotriva
inflama]iilor [i a durerii provocate de inflama]iile de diverse
etiologii care pot afecta atât animalele cu afec]iuni cronice,
cât [i animale cu afec]iuni acute. 

Animalele b`trâne pot prezenta adesea inflama]ii articu-
lare din cauza degrad`rii cartilajelor articulare [i a ligamen -
telor, dar [i animalele tinere pot dobândi aceste inflama]ii, în
urma unor traumatisme sau boli inflamatorii. Plantele din
compozi]ia produsului Osteocicatrat sunt renumite prin prin-
cipiile active puternice antiinflamatorii. 

Pentru contuzii, hematoame, traumatisme,
reumatism [i afec]iuni articulare

T`t`neasa – Symphytum officinale – are propriet`]i anti-
inflamatoare [i cicatrizante, r`d`cinile [i rizomii acestei plan -
te fiind p`r]ile recoltate [i utilizate pentru efectele lor tera peu-
 tice. Este util` în contuzii, hematoame, traumatisme, reuma-
tism [i afec]iuni articulare. 

În medicina chinezeasc`, t`t`neasa este folosit` înc` din
Evul Mediu pentru efectele sale curative. Datorit` alantoinei
din compozi]ia sa, t`t`neasa de]ine [i propriet`]i antitumo -
rale [i anticancerigene. 

În cazul anchilozelor, artrozelor [i artritelor s-a dovedit
foarte eficient` ca terapie adjuvant`, iar în cazul fracturilor
are efect de stimulare a form`rii calusului. Aplicat` în strat
sub]ire, pe r`ni [i leziuni infectate, aceast` plant` are efect
antiseptic. 

T`t`neasa stimuleaz` proliferarea celular` ce are ca re -
zultat un ]esut nou [i s`n`tos. Prin componenta sa de baz`,
alantoina, un alt efect produs de t`t`neas` este cel kera-

tolitic, prin care se îndep`rteaz` detritusurile celulare moarte
[i se cur`]` suprafa]a pe care produsul Osteocicatrat este
aplicat.

Pentru refacerea [i cicatrizarea pl`gilor

O alt` plant` care face parte din compozi]ia produsului
Osteocicatrat este rostopasca – Chelidonium majus –, renu-
mit` ca medicament natural pentru refacerea [i cicatrizarea
pl`gilor, cu ac]iune analgezic`, antiseptic`, antibacterian`,
antioxidant`, cicatrizant`, antitumoral` [i regenerant`. 

Chelidonina din rostopasc`, o component` de baz` a
acestei plante medicinale, este un benzofenantridin cu ac]iu -
ne analgezic` similar` cu cea a morfinei, ceea ce face ca
preparatul s` fie un aliat puternic împotriva durerilor cauzate
de diferite procese inflamatorii. 

Acest preparat terapeutic, fie sub form` de gel – Osteo-
cicatrat Gel, ce determin` o absorb]ie mai rapid`, fie sub
form` de crem` – Osteocicatrat TR, ce determin` o absorb]ie
pe timp mai îndelungat, are în compozi]ia sa cele dou` plante
cu efecte terapeutice intense împotriva inflama]iilor. Camforul
[i mentolul, con]inute în acest produs, au efect u[or rubefiant
[i de r`corire a zonei de aplicare. 

Profilactic [i terapeutic 
pentru toate speciile de animale

Sinergismul medicamentos al plantelor din compozi]ia
produsului Osteocicatrat, face din acest adjuvant terapeutic,
un aliat puternic împotriva numeroaselor inflama]ii, întâlnite
la diferite specii de animale, cu diverse vârste [i stadii de boli
inflamatorii. 

Folosirea preparatului nu se face doar în scop terapeutic,
ci [i în scop profilactic, înaintea unor perioade de efort intens
care solicit` sistemul musculo-scheletal al animalelor. Tot -
odat`, prin propriet`]iile analgezice ale produsului, aplicarea
local`, în strat sub]ire a acestuia pe pl`gi postoperatorii, de-
termin` împiedicarea proceselor inflamatorii.

Dr. Diana Opri[iu
S.C. ROMVAC COMPANY S.A.

Osteocicatrat — tratament 
naturist în afec\iunile osoase
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Înc` din timpuri str`vechi, pâinea joac` un rol important
în istoria [i civiliza]ia unui popor. Ea a stat la baza alimen -
ta]iei oamenilor, fie c` era vorba de masa de diminea]`,
prânz sau cin`, de la cei s`raci la cei boga]i. Pâinea este
ali ment hr`nitor, dar este considerat`, în mod simbolic le -
g`tura între om [i divinitate. 

În cultul cre[tin pâinea simbo lizeaz` trupul lui Hristos,
fiind primit` de cre[tini la Sfânta Împ`rt`[anie. Ea reprezint`
pâinea sfânt` a vie]ii ve[nice, dar [i ofranda propriei vie]i pe
care credincio[ii o d`ruiesc lui Dumnezeu. La români, primi -
rea cu “pâine [i sare” a unei personalit`]i reprezint` simbolul
supremei ospitalit`]i, cu semnifica]ii profunde de respect,
afectivitate [i încredere total`. 

În cazul produselor de panifica]ie, con]inutul de fibre ali-
mentare, vitamine [i minerale, precum [i viteza de absorb]ie
a glucidelor sunt stabilite de tipul de f`in` folosit`. Astfel, spe-
ciali[tii recomand` consumul de pâine fabricat` din f`in` in-
tegral`, datorit` con]inutului de substan]e nutritive [i a pro -
priet`]ilor acestora, care asigur` un aport important de glu-
cide complexe, proteine, fibre, vitamine, minerale, având în
acela[i timp con]inut sc`zut de calorii. 

Alimenta]ia joac` un rol extrem de important în dezvol -
tarea [i men]inerea unui corp s`n`tos. Niciodat` o diet` s` -
n`toas` nu trebuie s` cad` pe locul doi, în favoarea meselor
rapide [i haotice [i a m#nc`rurilor nes`n`toase, specifice
vie ]ii agitate a omului de azi. 

Nutri]ia s`n`toas` reprezint` una dintre provoc`rile ma-
jore cu care se confrunt` azi industria alimentar` [i este unul
dintre principalele motoare de ino vare în acest domeniu.
Mul]i consumatori sunt în c`utarea unor alternative s`n` toa -
se, cu valoare nutri]ional` mai mare, f`r` a face rabat în pri -
vin]a gustului sau a facilit`]ii în procurarea alimentelor. O ali -
menta]ie s`n`toas` este în strâns` leg`tur` cu calitatea [i
cu cantitatea alimentelor consumate. 

Calitatea unui produs reprezint` ansamblul propriet`]ilor
[i caracteristicilor care îi confer` acestuia posibilitatea de a
satisface nevoile explicite [i implicite ale consumatorilor. Pro-
dusele de panifica]ie se fabric` pe baza unor standarde sau
norme interne, care precizeaz` indicatorii minimi de calitate
pe care trebuie s`-i îndeplineasc` spre a corespunde consu -
mului. 

Pentru un produs alimentar, valoarea nutritiv` (Fig. 1.)
constituie criteriul major în aprecierea calit`]ii. Astfel, calita -

tea alimentelor este privit` drept grad de satisfacere a unei
necesit`]i de consum.

În acest context, se poate spune c` valoarea nutritiv` de-
fine[te corela]ia dintre valorile psihosenzorial`, energetic`,
biologic` [i igienic`, reunindu-le într-un tot unitar, ce condi]io -
neaz` succesul pe pia]` a unui produs alimentar. Deoarece
pâinea constituie alimentul de baz` în hrana de zi cu zi a oa-
menilor, este necesar a se pune în eviden]` motivele pentru
care aceasta se consum` zilnic [i este atât de important`
pentru men]inerea st`rii de s`n`tate în limite normale. Aceste
motive sunt legate, în special, de caracteristicile nutritive [i
de valoarea energetic` a pâinii. 

Diferitele tipuri de proteine prezente în tot ce este viu,
sunt create de cei 28 de aminoacizi cunoscu]i, care se com-
bin` în moduri diverse. 80% dintre ei sunt produ[i de ficat,
în timp ce 20% provin din alimenta]ia zilnic`. Aminoacizii ce
trebuie s` îi introducem prin diet` provin din consumul de
lapte, ou`, carne de pui, carne de vit`, carne de porc, somon,
ton, cod, soia [i quinoa. 

Necesarul organismului în amino acizi esen]iali [i protein`
variaz` în func]e de activitatea desf`[urat` zilnic, de sexul
persoanei [i de vârsta acesteia. 

La nivel european, în perioada 2010-2020 volumul mediu
de consum pe cap de locuitor în cazul pâinii [i al produselor
de panifica]ie a crescut de la 46,8 kg în anul 2010 la 47,8 kg
în anul 2020. În cazul consumului mediu de pâine se obser -
v` o sc`dere de 6,2% în anul 2020 fa]` de 2010.

Studiu privind pia\a pâinii 
]i a produselor de panifica\ie

Dr. Ec. Ancu]a MARIN
Dr. Ing. Diana-Maria ILIE
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În aceea[i perioad`, la nivel european, volumul total al
consumului în sectorul pâinii [i al panifica]iei a crescut de la
29,641 milioane kg în 2010 pân` la 30,385 milioane kg pân`
în 2020.

Potrivit unui studiu realizat de Eurostat, Turcia este ]ara
cu cel mai mare consum de pâine pe cap de locuitor din Eu-
ropa, cu 150 de kg pe an, urmat` de România unde se con-
sum` în medie într-un an per cap de locuitor, 96 kg de pâine
[i produse de panifica]ie. Pe pozi]ia a treia în privin]a con-
sumului se plaseaz` Germania, cu un consum mediu de 72
kg de pâine pe an, fiind urmat` de Fran]a [i Italia cu un con-
sum de 69 kg per cap de locuitor. În Spania, consumul mediu
de pâine [i produse de panifica]ie în anul 2019 a fost de 51
kilograme, iar în Marea Britanei de doar 57 kg.

În ceea ce prive[te pre]ul unui kg de pâine la nivelul UE,
în perioada analizat` se observ` un minimum de 1,361 euro/
kg în anul 2010 [i o valoare maxim` de 1,6 euro/kg în anul
2019, indicând o cre[tere de 9,6%. Media pre]ului unui kg de
pâine în perioada 2010-2019 a fost de 1,491 euro/kg (Fig.
nr. 4). 

}`ri precum Finlanda, Italia [i Austria au înregistrat pe pe-
rioada analizat` o medie a pre]ului de 2,5 euro/kg, 2,3 euro/
kg [i respectiv 2,1 euro/kg, dep`[ind media european`. În
România, pre]ul mediu al pâinii calculat pe perioada 2010-
2019 se afl` mult sub media UE, cu o valoare de 0,657 euro/

kg, un pre] mai mic înregistrându-se în Bulgaria de 0,485
euro/kg (Fig. nr. 5). Explica]ia este simpl`. La noi, pre]ul f`inii
este mult mai mic decât media european`, iar for]a de munc`
este mai ieftin`.

În urma studiului realizat a reie[it c` 39,6% dintre res-
ponden]i consum` mult` [i foarte mult` pâine [i produse de
pa nifica]ie. }inând cont de gen [i v#rst`, s-a observat c`
b`rba]ii tineri, sub 30 de ani, consum` mai mult` pâine [i
produse de panifica]ie decât oricare alt` categorie inclus` \n
acest studiu.

Cu cât cresc veniturile, cu atât scade consumul de pâine
[i produse de panifica]ie, ceea ce este explicabil. Pâinea este
un aliment ieftin, care confer` sa]ietate, chiar dac` nu are
calit`]i nutritive bogate precum carnea, oul sau laptele. Lipsa
de timp alocat meselor, activit`]ile multe [i în vitez` de-a lun-
gul zilelor explic` de ce 64,7% dintre responden]ii chestiona]i
din mediul urban merg pe ideea “mai bine m` nânc un covrig,
o pizza sau un produs de patiserie decât s` pierd timp la
mas`”, ceea ce e complet gre[it, ne spun nutri ]io ni[tii.
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Pâinea [i produsele de patiserie fac parte zilnic din meniul
românilor, 29% dintre cei chestiona]i achizi]ionându-le zilnic
[i 39% de 2-3 ori pe s`pt`mân`. Doar 10% dintre cei inter-
vieva]i cump`r` pâine [i produse de panifica]ie ocazional. 

Ca surse de aprovizionare, pe primul loc se situeaz` su-
permarket-urile/hypermarket-urile, 32% dintre cei intervieva]i
achizi]ionând de acolo pâine [i produse de panifica]ie, pe
locul 2 magazinele de proximitate cu 17,8% urmate de bru -
t` riile de cartier cu 9,6%. Ierarhizarea criteriilor în alegerea
locului de achizi]ie a pro duselor de panifica]ie este urm` toa -
rea: produse proas pete disponibile, calitatea superioar` a
produselor de panifi ca]ie, diversitatea sortimental`, apro pie -
rea de cas`, pre]urile accesibile practicate [i produse eco-
logice disponibile. 

44,6% dintre persoanele intervievate aloc` 11-25 lei pen-
tru pâine [i produse de panifica]ie. Ierarhizarea criteriilor în
decizia de cump`rare a produselor de panifica]ie este urm` -
toarea: prospe]ime, gust, ingrediente, aspect [i pre]. În primul
rând, responden]ii prefer` s` cumpere produse de panifica]ie
la un pre] mai mare, la o calitate mai ridicat`, respectiv pre-
fer` s` cumpere produse de panifica]ie ob]inute artizanal la
un pre] mai mare, ierarhizarea criteriilor în decizia de cum -
p` rare a produselor de panifica]ie fiind urm`toarea: pre]ul,
ofertele promo]ionale, modul de realizare (industrial/artiza -
nal) [i calitatea.

Pe primele locuri, în func]ie de cantitatea consumat`, se
afl` pâinea [i produsele de panifica]ie ob]inute din f`in` alb`
[i f`in` integral`, iar la polul opus se afl` pâinea dietetic`.
32,5% dintre responden]i sunt dispu[i s` pl`teasc` între 3,6-
5 lei, respectiv 26,6% sunt dispu[i s` pl`teasc` între 5,1-7,5
lei. Pe primele locuri, din punctul de vedere al importan]ei
acordate în decizia de cump`rare a produselor de panifica]ie,
se afl` termenul de valabilitate, natura f`inii (de grâu, secar`,
amestec), iar la polul opus se afl` sistemul de modelare (ro-
tund, alungit, împletit). Ierarhizarea aprecierilor privind pro-

dusele de panifica]ie ob]inute în mod artizanal este urm` -
toarea: sunt mai s`n`toase, au un con]inut redus de sub-
stan]e chimice [i au un gust mai bun.

În ceea ce prive[te gradul de acoperire al necesit`]ilor cu
produse de panifica]ie, din punct de vedere al diversit`]ii sor-
timentale, 48,6% dintre responden]i consider` un grad bun,
17,3% un grad foarte bun. 68,4% dintre responden]i apre -
ciaz` justificate pre]urile practicate de produc`torii artizanali
[i 73,7% dintre responden]i apreciaz` justificate pre ]urile
practicate de brut`riile de cartier. 7,2% dintre responden]i ar
cump`ra produse de panifica]ie dac` sunt produse [i certifi-
cate ecologic, 30,5% dintre responden]i ar cump`ra produ-
se de panifica]ie dac` au o calitate superioar`, 15,9% dintre
res ponden]i ar cump`ra produse de panifica]ie dac` sunt
reali zate în mod tradi]ional. |n ceea ce prive[te risipa alimen-
tar`, 59,1% dintre responden]i arunc` sub 10% din produ se -
le de panifica]ie [i 15,6% dintre responden]i arunc` 10% din
produse de panifica]ie cump` ra te.

În ceea ce prive[te principalele surse de informare referi -
toare la o alimenta]ie s`n`toas`: 36,4% apeleaz` la internet,
5,8% dintre responden]i apeleaz` la TV [i 0,3% dintre res -
ponden]i apeleaz` la radio. 94,8% apreciaz` pozitiv infor-
marea în ceea ce prive[te influen]a asupra s`n`t`]ii a con -
sumului de produse de panifica]ie.

În concluzie, pe pia]a româneasc` se consum` în princi-
pal pâinea din f`in` alb`, un produs apreciat din punct de
ve dere, dar s`rac din punct de vedere al con]inutului în nu-
trien]i importan]i pentru s`n`tate, cum ar fi: vitaminele, mine -
ralele [i fibrele. În ultimii 10 ani consumul de pâine a sc`zut
[i preferin]ele consumatorilor s-au modificat începând s`
acorde importan]` unei alimenta]ii mai s`n`toase. Se consta -
t` o cre[tere a consumului de alte variet`]i de pâine precum:
pâinea din f`in` de secar`, f`in` neagr`, pâi ne graham [i pâi -
ne cu f`in` integral` care prezint` un con ]i nut mai bogat în
fibre alimentare [i vitamine în special cele din complexul B.
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