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Produsele ecologice versus cele traditionale!
,

Produsele ecologice sunt din ce în ce mai c`utate
în România. Organic, eco sau bio sunt denumiri care
atest` puritatea produselor, adic` lipsa din compozi]ia
acestora a substan]elor chimice pentru fertilizare,
pentru protec]ia împotriva d`un`torilor, pentru conservare sau poten]area gustului. Produsul ecologic nu
este acela[i lucru cu natural sau tradi]ional.
Exist`, mai ales printre consumatorii neaviza]i, o
mare confuzie între no]iunile de produs ecologic, na tu ral [i tradi]ional. E drept c` [i legisla]ia, fie ea euro pean` sau na]ional`, este destul de ermetic`, folosind
termeni [i formule de specialitate care se concentrea z` mai mult pe partea de legalitate decât pe cea de
descriere a unui produs. De aceea, chiar [i eticheta
este greu de deslu[it. În România, cu atât mai mult lucrurile sunt confuze – nici produc`torii [i nici consu matorii neavând experien]` prea mult` în spate în
ceea ce numim, rând pe rând, incorect cel mai des,
bio sau organic, tradi]ional, eco sau natural.
Produs ecologic „bio“, „eco“ sau „organic” repre zint` unul [i acela[i produs, certificat dup` o legisla]ie
european` comun`. O ferm` ecologic` trebuie s` fie
autorizat` în acest sens, iar conversia de la agricultura conven]ional` la cea ecologic` dureaz` o anumit` perioad` de timp, interval în care se afl` sub
controlul organismelor acreditate.
În agricultura ecologic`, în perioada de produc]ie
la ferm` – vegetal` sau animal` – se interzic: utili za rea organismelor modificate genetic, folosirea ferti -

EDITORIAL

lizan]ilor [i pesticidelor de sintez`, a stimulatorilor [i
regulatorilor de cre[tere, hormonilor, antibioticelor,
substan]elor ajut`toare pentru preg`tirea furajelor,
produse pentru cur`]area [i dezinfectarea ad`posturilor pentru animale, cu excep]ia celor permise în
agricultura ecologic`. În etapa de procesare a alimen telor se interzice, de asemenea, folosirea aditivilor ali mentari, a substan]elor complementare [i a altor in grediente. La raft, un produs ecologic poate fi recu nos cut dup` etichet`, care trebuie s` con]in` sigla
na]ional` “ae“ [i logoul comunitar.
La rândul lor, produsele tradi]ionale, atestate de
autorit`]i, trebuie s` fie ob]inute din materii prime
tradi]ionale, s` prezinte o compozi]ie tradi]ional` sau
un mod de prelucrare care reflect` un procedeu teh nologic tradi]ional [i care se distinge în mod clar de
alte produse similare apar]inând aceleia[i categorii.
Un produs tradi]ional, fie el cu denumire de origine
sau indica]ie geografic` protejat` ori specificitate tra di]ional` garantat`, nu înseamn` în mod automat c`
este [i ecologic sau bio.
A[adar, exist` o diferen]` major` între pâinea pre zentat` drept tradi]ional` la târgurile alimentare, reali zat` dup` re]ete str`vechi, coapt` în cuptor de lemne
[i f`r` aditivi, dar f`cut` din f`in` obi[nuit` [i pâinea
bio, ob]inut` doar din f`in` cultivat` ecologic, f`r`
niciun fel de substan]` chimic`. Este important s` fim
informa]i!
Geo BELDIMAN
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România realizeaz` o treime din produc\ia
anual` de floarea-soarelui din Uniunea
European`, dar pierde anual dou` miliarde
de dolari la valorificarea acestei culturi
Clubul Fermierilor Români consider` c` ]ara noastr` are nevoie ast`zi, mai
mult ca oricând, de asigurarea unor politici care s` sprijine cre[terea valorii
ad`ugate în agricultur` prin stimularea
cantit`]ii de depozitare [i procesare a
cerealelor [i plantelor oleaginoase, realizat` concomitent cu investi]ii de modernizare a infrastructurii principale a
sistemelor hidroameliorative, care s`
permit` cre[terea competitivit`]ii afacerilor agricole române[ti [i îndreptarea
deficitului balan]ei comerciale.
România are nevoie de o coordonare care s` asigure în mod eficient, responsabil [i sustenabil echilibrul între
nevoia asigur`rii securit`]ii alimentare
a ]`rii [i calitatea produselor exportate,
respectând în acela[i timp condi]iile europene specifice fiec`rui produs în parte.
În acest sens, pentru a sprijini fermierii în scopul cre[terii valorii ad`ugate generate de afacerile agricole din
]ara noastr`, Clubul Fermierilor Români
propune urm`toarele:
n Stimularea finan]`rii specifice realiz`rii unor investi]ii în infrastructura de
depozitare;
n Subven]ionarea dezvolt`rii [i moderniz`rii unit`]ilor de procesare cu scopul cre[terii capacit`]ii de procesare;
n Oferirea de sprijin cuplat pentru
fermieri, în vederea p`str`rii în ]ar` a
materiei prime specifice zonei de procesare;
n Crearea de facilit`]i fiscale pentru
activitatea de procesare;
n Ofertarea produselor procesate în
pie]ele tradi]ional partenere pentru vânzarea materiei prime, concomitent cu
identificarea de pie]e noi pentru comercializarea produselor finite.

“Spre exemplu, pentru cultura de
floarea-soarelui, ]ara noastr` utilizeaz`

6

pentru consumul intern aproximativ 1,2
-1,3 milioane tone, dintr-un total prognozat la nivelul anului 2021, de 3,3 milioane tone. Aceast` cantitate reprezint`
aproximativ 34% din produc]ia Uniunii
Europene specifice acestei culturi, realizat` la un randament minim de 2,75
tone/ha, în cadrul unei suprafe]e îns`mân]ate de 1,2 milioane hectare”, explic` Cezar Gheorghe, consultantul Clubului [i expert analist în comer]ul cu cereale.
“Anul acesta, România înregistreaz` un maximum al produc]iei de floareasoarelui, raportat la perioada ca membr` a spa]iului comunitar european, înregistrând astfel o cre[tere de aproximativ 1,22 milioane tone fa]` de anul
2020. Lipsa unor unit`]i de procesare la
nivel na]ional conduce la vânzarea materiei prime c`tre ]`ri precum Bulgaria
(circa 400.000 tone/an), Turcia (circa.
400.000 tone/an), Ungaria (circa 220.000
tone/an), ]`ri din Asia sau vestul Europei (Olanda, Fran]a [i Spania). Practic,
în acest an agricol, aproximativ 2 milioane de tone vor fi exportate la nivel
intra-UE [i extra-UE”, concluzioneaz`
Cezar Gheorghe.
Impactul financiar al acestor expor-

turi indic` o diferen]` de 535 dolari/ton`
(vânzare materie prim`), comparativ cu
1.570 dolari/ton` (vânzare produse procesate), cumul realizat din produc]ia de
ulei brut (1.200 dolari/ton`) [i cantitatea
de [rot rezultat (370 dolari/ton`). Prin
acest calcul ar`t`m c` România ar fi
putut genera în acest an, doar la nivelul
culturii de floarea-soarelui, o valoare
ad`ugat` de 2.070.000.000 dolari, f`r`
a lua în calcul veniturile provenite din
zona de industrie conex` (procesarea,
activitatea furnizorilor de produse necesare proces`rii, activitatea produc`torilor de mase plastice, logistica [i distribu]ia uleiurilor, distribu]ia [i suportul
acordat industriei c`rnii prin vânzarea
de [rot etc.).
Suprafa]a cultivat` cu floarea-soarelui în România reprezint` 27,3% din
suprafa]a total` a Uniunii Europene, aspect care indic` înc` o dat` poten]ialul
de valorificare a acestei materii prime pe
plan na]ional. În compara]ie cu Fran]a,
una dintre ]`rile cu cea mai mare suprafa]` agricol` la nivel european, care
a îns`mân]at în acest an aproximativ
660.000 ha, România înregistreaz` unul
dintre cele mai bune randamente agricole specifice acestei culturi. Mai mult,
anul trecut ]ara noastr` a raportat un
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deficit important privind produc]ia de
floarea-soarelui, respectiv 820 mii de
tone fa]` de 2019, aspect care a generat ulterior modific`ri ale pre]urilor
aferente principalelor produse agroalimentare [i nu numai.

“Acest randament se poate men]ine
sau poate înregistra cre[teri anuale doar
prin realizarea de investi]ii în modernizarea infrastructurii principale a sistemelor hidroameliorative, care s` permit` cre[terea competitivit`]ii afacerilor
agricole române[ti [i îndreptarea deficitului balan]ei comerciale. Diminuarea
produc]iei agricole din ultimii ani, datorat` lipsei de precipita]ii, a condus la realizarea unui randament sc`zut a celor
mai importante culturi agricole la nivel
na]ional. Având în vedere impactul pe
care l-a avut în fermele din ]ara noastr`,
seceta pedologic` din 2020 a eviden]iat înc` o dat` importan]a vital` a apei
pentru agricultur`. Întregul spa]iu comunitar beneficiz` în mod direct de materia prim` oferit` de ]ara noastr`, iar o
diminuare a acesteia va conduce la o
instabilitate a securit`]ii alimentare, un
aspect extrem de important în aceast`
perioad`”, afirm` Florian Ciolacu, director executiv Clubul Fermierilor Români.
}`ri precum Rusia sau Ucraina aplic` o politic` de protec]ie a siguran]ei alimenta]iei interne. De exemplu, Ucraina
nu ramburseaz` TVA-ul (valoare 20%)
la exporturile semin]elor de floarea-soarelui, având o mic` tax` de export, în
timp ce Rusia aplic` o tax` de export la
nivelul semin]elor de floarea-soarelui în
valoare de jum`tate din costul unei tone, dar nu mai pu]in de 320 dolari/ton`.
Începând cu 01.09.2021, Rusia va institui o tax` la nivelul uleiului brut de 170
dolari/ton`, aspect care va conduce la
lipsa exporturilor în cadrul acestei ]`ri.

“Consider`m c` dezvoltarea unor
unit`]i de procesare la nivel na]ional va
permite crearea unor locuri de munc`,

8

dezvoltarea industriei conexe ca suport
pentru activitatea de baz` [i care la
rândul ei, prin segmentele care o compun, va contribui la generarea de valoare financiar` [i social`. Clubul Fermierilor Români î[i manifest` interesul [i
disponibilitatea de a contribui activ, al`turi de celelalte p`r]i implicate, la stabilirea [i prioritizarea ac]iunilor care vizeaz` implementarea cu succes a unor
politici care s` permit` dezvoltarea unit`]ilor de procesare la nivel na]ional [i
a proiectelor de îmbun`t`]iri ecosistemice [i funciare la nivel na]ional”, consider` Florian Ciolacu, director executiv

Clubul Fermierilor Români.
Despre Clubul Fermierilor Români
Clubul Fermierilor Români pentru
Agricultur` Performant` este o asocia]ie non-profit [i neguvernamental` a
fermierilor din România. Membrii asocia]iei sunt fermieri performan]i care au
modele de afaceri bazate pe inova]ie,
tehnologie [i bunele practici în agricultur`, pentru cre[terea competitivit`]ii [i
a valorii ad`ugate create în acest domeniu.
Obiectivul principal al Clubului Fermierilor Români este s` asigure implicarea activ` a membrilor s`i în procesul
de consultare [i elaborare a reglement`rilor europene [i na]ionale în domeniul agricol, cu scopul de a cre[te performan]a fermierilor din România.
Clubul Fermerilor Români lanseaz`
[i deruleaz` programe [i proiecte concrete pe patru direc]ii strategice de ac]iune: reprezentare, consiliere [i consultan]`, formare [i leadership, informare
[i comunicare. www.cfro.ro.
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Corteva Agriscience, printre primele
companii care valorific` agilitatea robo\ilor
mobili pentru a colecta date despre culturi
COMPANII

Cu ajutorul naviga\iei GPS ]i a inova\iei oferite de Corteva, robotul
Spot creat de Boston Dynamics, are poten\ialul de a revolu\iona
fenotiparea ]i aplicarea produselor de protec\ie a culturilor

Corteva Agriscience inten]ioneaz`
s` duc` utilizarea robo]ilor agricoli la un
alt nivel, folosind robotul Spot creat de
Boston Dynamics. |n domeniul agricol,
Corteva este printre primele companii
care utilizez` aceast` platform` agil`
de ultim` genera]ie pentru a inspecta
rândurile de porumb, floarea-soarelui [i
multe alte culturi. Robotul este capabil
s` testeze în câmp atât noii hibrizii, cât
[i solu]iile propuse pentru protec]ia plantelor, având capacitatea de a colecta
cantit`]i uria[e de date, oferind sprijin
în aplicarea moleculelor nou-descoperite în scop fitosanitar [i verificând aceste opera]iuni. Numeroasele abilit`]i ale
lui Spot pot ajuta compania Corteva s`
în]eleag` mai bine fenotipurile complexe, impulsionând astfel procesul de cercetare [i dezvoltare.
Corteva [i-a numit robotul Anatoly
(“Annie”) dup` numele câinelui ciob`nesc anatolian al fondatorului Pioneer,
Henry A. Wallace. Annie lucreaz` con-

tinuu în medii cu suprafe]e neuniforme
[i la temperaturi zilnice ridicate, protejând astfel angaja]ii Corteva Agriscience
de situa]ii poten]ial periculoase. Acest
robot u[or [i portabil este un alt exemplu al modului în care Corteva for]eaz`
cu mult curaj limitele [tiin]ei pentru a
cre[te siguran]a [i durabilitatea.

“Capacit`]ile de detec]ie proximal`
ale lui Annie [i însu[irea sa de a executa ac]iuni specifice pe un anumit teren sau la o anumit` plant` ne vor ajuta
s` verific`m ipotezele cu privire la modul în care se petrec lucrurile. Un robot
care are capacitatea de a naviga printre
rândurile de cultur`, în timp ce transport` instrumentele necesare colect`rii
de date sau aplic`rii eficiente a produselor chimice, are un poten]ial extraordinar [i ne ajut` s` împingem limitele
cunoa[terii pentru ceea ce ne propunem s` livr`m fermierilor”, a declarat

10

Geoff Graham, lider în dezvoltarea de
semin]e pentru Corteva Agriscience.
Robo]ii Spot automatizeaz` procesul de detec]ie [i inspectare, capteaz`
cantit`]i enorme de date [i exploreaz`
arealul \n mod exhaustiv, f`când opera]iunile mai sigure, mai eficiente [i mai
previzibile. Corteva colaboreaz` [i cu
Trimble, un furnizor de vârf de solu]ii
avansate bazate pe localizare, care maximizeaz` productivitatea [i îmbun`t`]esc profitabilitatea, pentru validarea
conceptului [i pentru a integra tehnologii precise de ghidare prin GPS cu
platforma robotului Spot. Solu]ia dezvoltat` în comun de cele trei companii
combin` mobilitatea unic` a robotului
Spot cu capacit`]ile de naviga]ie autonome Trimble [i cu abordarea inovatoare a companiei Corteva, ajutând astfel
fermierii s` dep`[easc` cele mai presante provoc`ri ale agriculturii.
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vânz`rile nete în România cu
73% în Trimestrul 2 din 2021
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Corteva Agriscience a raportat o
cre[tere financiar` a afacerilor consolidate în România cu 73% în al doilea
trimestru al anului 2021, comparativ cu
aceea[i perioad` a anului trecut. Cre[terea se datoreaz` cererii mari de produse inovatoare din portofoliul Corteva
de c`tre fermierii români.
Segmentul de produse de Protec]ia
plantelor a crescut semnificativ în acest
sezon, cu 93% – rezultatele financiare
nete pe acest segment aproape s-au
dublat în al doilea trimestru al anului
2021, comparativ cu aceea[i perioad`
a anului trecut.
Principalii factori pentru aceast` cre[tere semnificativ` au fost lansarea cu
succes a unor produse inovatoare:
n Korvetto™ – un erbicid post-emergent pentru rapi]`, aplicat pe mai mult
de 150 000 de hectare în 2021;
n Pachetul Pixxaro™ Super care
con]ine molecula Arylex active™, cea
mai eficient` solu]ie pentru controlul
unei game largi de buruieni din culturile
de cereale;
n Pallas™ [i Floramix™ – cele mai
eficiente erbicide pentru combaterea
buruienilor din culturile de grâu.
Un alt rol semnificativ în aceast`
cre[tere l-a avut Evolus®, un fungicid
sistemic pentru cereale.
Vânz`rile pe segmentul de Semin]e
al companiei Corteva în România a
crescut cu 59% în T2 din 2021 fa]` de
aceea[i perioad` a anului trecut. Aceast` cre[tere financiar` a fost sus]inut` de
cre[terea vânz`rilor de semin]e de floarea-soarelui cu 8%, datorit` lans`rii unui
nou portofoliu de produse de genetic`
performant`, împreun` cu tehnologia
Express®. De asemenea, [i segmentul
de hibrizi de porumb a avut o contribu]ie semnificativ`, datorit` vânz`rilor
de ultim moment pentru îns`mân]area
culturii duble, dup` cereale.
Un alt avantaj competitiv al companiei Corteva Agriscience pe pia]a din

12

România este echipa tehnic` [i comercial`, care ofer` expertiz` agronomic`
cu cel mai înalt profesionalism. Datorit`
productivit`]ii excep]ionale [i a geneticii
performante, hibrizii de porumb din portofoliul Pioneer® marca Optimum® AQUA
max® [i noii hibrizi de floarea-soarelui
Pioneer® sunt cultiva]i în aproape fiecare ferm` româneasc`.
Datorit` biostimulantului Ympact®,
prezent la vânzare anul acesta pe pia]a
din România, Corteva a revolu]ionat tratamentul semin]elor pentru cereale [i
maz`re, fiind singura companie care a
adus acest tip de produs organic, unul
de ultim` genera]ie.
Rezultatele semestriale în 2021 demonstreaz` o cre[tere a afacerilor financiare cu 24% pentru afacerea Corteva
din România, comparativ cu prima jum`tate a anului 2020.

“Corteva Agriscience [i-a consolidat
pozi]ia de lider pe o pia]` competitiv`,
datorit` eforturilor incredibile [i dedic`rii
echipei noastre, dar [i prin sprijinul de
încredere al partenerilor. Sunt mândru
de echipa noastr` [i împreun` vom putea ob]ine cele mai bune rezultate. Sunt
recunosc`tor pentru încrederea fermierilor români [i îi asigur de implicarea
Corteva în orice moment [i în orice situa]ie. R`mânem concentra]i pentru a
oferi genetic` de top, solu]ii de protec]ie
a culturilor de ultim` genera]ie, agricul-

tur` digital` [i expertiz` financiar`, pentru a ob]ine rezultate excep]ionale [i
pentru a ne atinge poten]ialul maxim”,
a declarat Jean Ionescu, Country Leader România [i Moldova Corteva Agriscience.
Despre Corteva Agriscience
Corteva Agriscience este o companie global`, eminamente agricol`, tranzac]ionat` pe burs`, care ofer` fermierilor din întreaga lume cel mai complet
portofoliu din industrie – inclusiv un mix
echilibrat [i divers de semin]e, solu]ii
pentru protec]ia culturilor [i solu]ii digitale axate pe maximizarea productivit`]ii [i cre[terea randamentului [i profitabilit`]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 viitoare, compania se angajeaz` s` colaboreze cu p`r]ile interesate din întreg
sistemul alimentar, contribuind la promisiunea de a îmbog`]i via]a celor care
produc [i a celor care consum` [i asigurând progresul genera]iilor viitoare.
Corteva Agriscience a devenit o companie independent` listat` la burs` pe
data de 1 iunie 2019 anterior fiind divizia agricol` a DowDuPont.
Mai multe informa]ii sunt disponibile
pe www.corteva.ro. Urm`ri]i Corteva
Agriscience pe Facebook, Instagram,
LinkedIn, Twitter [i YouTube.
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Syngenta Group: cre]terea produselor ]i
serviciilor ce faciliteaz` sustenabilitate a
condus la rezultate financiare extraordinare
pentru prima jum`tate a anului 2021
Orientarea grupului de a-i sprijini pe fermieri s` se adapteze
schimb`rilor climatice genereaz` oportunit`\i de cre]tere

Syngenta Group a raportat rezultate
financiare extraordinare pentru al doilea
trimestru [i prima jum`tate a anului încheiat` la 30 iunie 2021.
Vânz`rile grupului în al doilea trimestru au fost de 7,4 miliarde de dolari,
în cre[tere cu 28% fa]` de al doilea trimestru 2020 (+20% la curs constant).
EBITDA a crescut în al doilea trimestru
cu 25% (+21% la curs constant) la 1,2
miliarde de dolari.
Vânz`rile grupului pentru prima jum`tate a anului 2021 au fost de 14,4 miliarde de dolari, în cre[tere cu 24% fa]`
de anul anterior (+18% la curs constant).
EBITDA pentru prima jum`tate a anului
a fost de 2,7 miliarde de dolari, cu 22%
mai mare fa]` de anul anterior (+25% la
curs constant).
Pre]urile majorit`]ii cerealelor au r`mas robuste în prima jum`tate a anului
2021, din cre[terea suprafe]elor cultivate
rezultând [i o cerere mai mare. De altfel,
cererea cea mai mare pentru produsele
Syngenta Group a fost pentru acele produse care s`-i ajute pe fermieri s` dep`[easc` condi]iile de secet`, de frig [i
inunda]ii din întreaga lume.
Performan]a puternic` a grupului
Syngenta în primul trimestru 2021 a continuat în al doilea trimestru. Toate unit`]ile de business au înregistrat o cre[tere
de dou` cifre în prima jum`tate a anului
2021. Marja EBITDA s-a p`strat, în ciuda
provoc`rilor logistice [i a infla]iei, determinat` de noi inova]ii [i productivitate.
Grupul a investit puternic în agtech [i
de]ine tehnologie de vârf în agricultura
de precizie, de hibridizare a grâului, însu[iri (caractere) biotehnologie [i de editare a genelor. Prin investi]ii strategice,
Syngenta Group a creat mai multe platforme digitale cu instrumente de gestio-
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nare a fermelor care s` sprijine sustenabilitatea fermierilor [i s` creasc` vânz`rile. De altfel, vânz`rile de produse biologice Syngenta Group, inclusiv Valagro,
au demonstrat o cre[tere de 27% în prima jum`tate a anului, ceea ce înt`re[te
[i mai mult pozi]ia de lider a Grupului pe
aceast` pia]`, în cre[tere rapid`.

“Continuitatea performan]ei puternice
[i a rezultatelor noastre demonstreaz`
modul în care echipele noastre din întreaga lume îi sprijin` pe fermieri [i îi ajut`
s` fac` fa]` provoc`rilor COVID-19, f`când parte din solu]ia la schimb`rile climatice. Ne concentr`m pe dezvoltarea [i
lansarea produselor [i a serviciilor care
s` permit` fermierilor s` ob]in` recolte
bune, în ciuda secetei, c`ldurii, inunda]iilor [i a vântului puternic sau a altor
condi]ii meteorologice extreme. Rezultatele noastre demonstreaz` c` satisfacem nevoile produc`torilor agricoli locali,
nu numai cu produsele noastre sustenabile, ci [i cu serviciile noastre digitale”, a
subliniat CEO-ul grupului Syngenta, Erik
Fyrwald.
CFO-ul grupului Syngenta, Chen
Lichtenstein, a declarat: “Echipele noastre au realizat din nou vânz`ri de dou`
cifre [i o cre[tere puternic` a profitului în
toate unit`]ile noastre de business. Am
lansat produse inovatoare, am utilizat sinergii de cre[tere pentru grup, am controlat costurile [i am reu[it s` satisfacem
cererea crescut` a clien]ilor no[tri, chiar
[i în timp ce pandemia continu`. Concentrarea noastr` pe cercetare [i dezvoltare [i achizi]ii ne va ajuta s` stimul`m
cre[terea în viitor.”
În primele [ase luni ale anului 2021,
vânz`rile Syngenta Crop Protection au

crescut cu 20% (+17% la curs constant)
la 6,8 miliarde de dolari.
Vânz`rile ADAMA au crescut cu 18%
(14 procente, la curs constant) în primele
[ase luni ale anului 2021, având o cre[tere robust`, continu` în toate regiunile
cheie, atingând vânz`ri record de 2,9 miliarde de dolari.
Vânz`rile Syngenta Seeds au crescut
cu 19% (18% la curs constant) la 2,0 miliarde de dolari în prima jum`tate a anului 2021.
Vânz`rile culturilor de câmp în Europa,
Africa [i Orientul Mijlociu au crescut cu
14%; în America de Nord, vânz`rile au
crescut cu 1%; vânz`rile în America Latin` au crescut cu 10%; în Asia Pacific
(cu excep]ia Chinei), vânz`rile au crescut cu 15%, iar în China, vânz`rile s-au
triplat, asistate de achizi]ia Winall.
V#nz`rile semin]elor de legume au
crescut în toate regiunile, rezultând o
cre[tere de 15%, iar Flowers a înregistrat o cre[tere a vânz`rilor de 27%.
Syngenta Group China a realizat în
primele [ase luni ale anului vânz`ri de
4,2 miliarde de dolari, cu o cre[tere de
47% fa]` de anul precedent (34% la curs
constant).
Pentru mai multe informa]ii despre rezultatele financiare [i comunicatul de pres` al grupului Syngenta, pute]i accesa:
https://www.syngentagroup.com/en/
media/syngenta-news/year/2021/
syngenta-group-growth-sustainabilityenabling-products-and-services.

2021 Septembrie_Layout 1 8/30/2021 9:53 PM Page 15

2021 Septembrie_Layout 1 8/30/2021 9:53 PM Page 16

Business Press Agricol

Noi pachete comerciale pentru
o cultur` profitabil` de rapi\`!
COMPANII

n

Septembrie 2021

Preg`ti\i-v` campania de toamn` cu noile pachete comerciale din
portofoliul FMC dedicate culturii de rapi\`: GAJUS® ]i SUCCESSOR® PRO!

Formate dintr-un erbicid, un fungicid
[i un insecticid, pachetele GAJUS® [i
SUCCESSOR® PRO asigur` un control
eficient al buruienilor, bolilor [i d`un`torilor care ar putea periclita buna dezvoltare din toamn` a culturilor dumneavoastr` de rapi]`. Prin achizi]ia pachetelor GAJUS® [i SUCCESSOR® PRO,
ve]i beneficia de o reducere de 9% comparativ cu pre]ul de list` al produselor
individuale.

Erbicidul GAJUS® (petoxamid 400g/l
+ picloram 8 g/l) este flexibil în aplicare
[i poate fi aplicat pre-emergent sau
post-emergent timpuriu (BBCH00-13),
în doz` de 2,25-3 l/ha, pentru combaterea buruienilor graminee [i a unor buruieni cu frunz` lat`, printre care [i anumite buruieni crucifere. Printre buruienile comb`tute de erbicidul GAJUS® se
num`r`: Apera spica-venti (iarba vântului), Chenopodium album (lobod`), Capsela bursa-pastoris (traista ciobanului),
Galium aparine (turi]a), Matricaria chamomilla (mu[e]el), Poa annua (firuta),
Papaver rhoeas (mac), Stellaria media
(rocoina), Thlaspi arvense (pungulita),
Veronica persica (ventrilica) sau Viola
arvensis (viorele de ogoare).

Pachetul GAJUS con]ine 60 l erbicid
Gajus®, 12 l fungicid Riza® 250 EW [i 2 l
insecticid Vantex® 60 CS, pentru tratamentul a 20 ha de rapi]`, iar pachetul
SUCCESSOR PRO con]ine 80 l erbicid
Successor® Pro, 24 l fungicid Riza® 250
EW [i 5 l insecticid Vantex® 60 CS, suficiente pentru aplicarea unui tratament
pe o suprafa]` de 50 de ha de rapi]`.

Erbicidul disponibil în cel de-al doilea pachet, SUCCESSOR® PRO (petoxamid 600 g/l), se poate aplica tot în
pre-emergen]` sau post-emergen]` timpurie la cultura de rapi]`, în doz` de
1,5-2 l/ha, pentru controlul buruienilor
graminee [i a unor buruieni cu frunz`
lat`.
Pentru tratamentul de toamn`, FMC

Cu aceste dou` pachete, FMC Agro
România vine în ajutorul fermierilor cultivatori de rapi]`, cu o combina]ie echilibrat` de produse, menite s` p`streze
culturile curate [i s`n`toase pân` la intrarea în iarn`.
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v` recomand` fungicidul RIZA® 250 EW
pentru combaterea bolilor ce pot ap`rea în toamn` (ex. Phoma lingam - putregaiul negru) [i pentru efectul secundar de regulator de cre[tere a plantelor
mai dezvoltate ce prezint` risc de alungirea a tijei florale, în vedere cre[terii rezisten]ei la iernare. RIZA® 250 EW este
un fungicid sistemic cu spectru larg [i
ac]iune protectiv`, curativ` [i eradicant`.
Atacul d`un`torilor asupra plantelor
în curs de r`s`rire [i al pl`ntu]elor abia
r`s`rite, poate duce la compromiterea
culturii. Pentru combaterea d`un`torilor
din cultura de rapi]` care atac` toamna:
viespea rapi]ei – Athalia rosae, puricii
cruciferelor – Philotreta spp. sau mai
nou fluturele alb al verzei – Pieris brassicae, FMC v` recomand` tratamentul
cu insecticidul VANTEX® 60 CS, pe care
îl reg`si]i în ambele pachete disponibile.
Pentru mai multe detalii despre produsele din pachete [i datele de contact
ale echipei de vânz`ri FMC, accesa]i
www.fmcagro.ro.
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Big4Agro — Împreun` oferim
solu\ii pentru agricultura viitorului
COMPANII

În data de 19 August 2021, în ferma
Almos, compania Limagrain România a
organizat unul dintre cele mai importante evenimente de agribusiness din aceast` var`, unde au avut ocazia de a se întâlni fermierii cei mai importan]i din zona Moldovei, dar [i din jude]ele din sudestul României.

“Încerc`m de fiecare dat` s` avem
al`turi de noi parteneri din agribusiness
pentru a veni în întâmpinarea nevoilor
fermierilor din România [i împreun` s`
g`sim cele mai bune solu]ii pentru dezvoltarea unor parteneriate de succes.
Ast`zi, suntem al`turi de parteneri extrem de importan]i pentru pia]a de agribusiness: FMC Agro, Titan Machinery [i
Michelin” , spune Roxana G`man, Marketing Manager Limagrain România.
Tema evenimentului a fost legat` de
Agricultura de precizie [i de solu]iile pe
care cele 4 companii le propun fermierilor din România, pentru îmbun`t`]irea
produc]iei, dar [i pentru optimizarea cât
mai bun` a pierderilor pe care le pot
avea în ferm`.
PROGRAMUL LG AGRILITY este o
platform` digital` destinat` exclusiv fermierilor din România pentru maximiza-
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rea profitului la hectar. De altfel, agrility.
Density este primul serviciu care se reg`se[te pe aceast` platform` [i vine în
sprijinul fermierilor pentru alegerea unei
densit`]i optime de sem`nat a hibrizilor
de porumb LG pentru fiecare zon` diferit` din parcela dumneavoastr`. De asemenea, agrility.Density are capacitatea
de a alege cel mai potrivit hibrid din portofoliul Limagrain, pentru parcela respectiv`, dar [i cantitatea de s`mân]` necesar` pentru suprafa]a pe care se dore[te înfiin]area culturii de porumb.
FMC Agro România a sus]inut o prezentare despre noua aplica]ie ARC™
FARM INTELLIGENCE, care este oferit` gratuit fermierilor de c`tre companie, în vederea monitoriz`rii d`un`torilor Ostrinia nubilalis [i Helicoverpa armigera în culturile de porumb.
“Cu ajutorul aplica]iei digitale, Arc™
farm intelligence, pute]i urm`ri online,
în timp real, capturile celor dou` specii
de d`un`tori din punctele de monitorizare amplasate pe întreg teritoriul ]`rii.
De asemenea, pute]i primi alerte de tratament în momentul în care se înregistreaz` zbor intens al d`un`torilor [i astfel ve]i eficientiza tratamentele fitosanitare din culturile dumneavoastr`”, au
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subliniat reprezentan]ii companiei FMC
Agro Rom#nia.
Titan Machinery este cel mai mare
dealer autorizat din lume al Case IH [i
importatorul exclusiv în România pentru
produc`torii CASE IH [i Väderstad. De
peste 8 ani, Titan Machinery este pionier în dezvoltarea [i aplicarea solu]iilor
de Agricultur` de Precizie, iar în acest
an, este din nou al`turi de Limagrain în
proiectele de Sem`nat cu Rat` Variabil`. Dup` un adev`rat succes în aplicarea RVS la grâu, Titan Machinery a pus
în valoare Sem`natul Variabil la cultura
de porumb prin cele mai performante
utilaje [i tehnologii din pia]`.
Tandemul tractor Case IH PUMA 165
Stage V [i sem`n`toarea de precizie
Väderstad TEMPO TPT 6 a aplicat cu
fidelitate Harta de Varia]ie generat` de
serviciul LG AGRILITY pentru ferma
Almos. În cadrul evenimentului organizat aici, invita]ii au cunoscut în detaliu
atât noua genera]ie de tractoare inteligente AFS Connect, cât [i particularit`]ile sem`n`torii Väderstad TEMPO,
de]inatoare a 4 recorduri mondiale.
Întrucât Michelin are o bogat` experien]` în a r`spunde exigen]elor din
agricultura modern`, parteneriatul cu
Limagrain a debutat natural înc` de
acum 4 ani de zile [i cu un obiectiv comun: ridicarea standardelor de productivitate pentru fermieri, prin dezvoltarea
de solu]ii tehnice complementare.
În acest context, Michelin Rom#nia
a prezentat \n cadrul evenimentului din
ferma Almos tehnologia revolu]ionar`
MICHELIN ULTRAFLEX, care contribuie la cre[terea profitabilit`]ii \n ferm`,
prin \mbun`t`]irea productivit`]ii, conservarea solului fertil [i sc`derea costurilor. Performan]ele acestei tehnologii au fost demonstrate prin dou` teste
care au eviden]iat avantajele anvelopelor MICHELIN Ultraflex legate de compactarea solului [i amprenta la sol, produc`torul oferind fermierilor din toat`
lumea cele mai performante anvelope
pentru agricultur`.

Articol furnizat de Limagrain
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PERFORMANȚĂ SUB LUPĂ:
CE TREBUIE URMĂRIT ÎN ATINGEREA SUCCESULUI
Performanța merge mână-n mână cu succesul. Fără urmărirea acesteia,
fără o evaluare corectă a ei, atingerea anumitor obiective este o misiune
imposibilă. Iar cei de la Biocrop sunt conștienți de acest aspect și de
aceea au pus bazele unui model de evaluare a performanței în muncă.
Ioana Breazu, Manager Resurse Umane în cadrul companiei românești
Biocrop, cu o experiență de 15 ani pe piața locală de agribusiness, ni-l
dezvăluie în cadrul acestui material!
Procesul de evaluare în cadrul Biocrop
este realizat semestrial. Practic la începutul ﬁecărei campanii agricole, elaborăm
un plan de lucru pe 6 luni, speciﬁc domeniului nostru de activitate. Acest plan este
realizat de ﬁecare angajat împreună cu
managerul de resurse umane și conține
obiective speciﬁce, măsurabile, și orientate în timp. Întâlnirea are ca rezultat un
document ce conține indicatorii de performanță, planul de lucru și acțiunile esențiale pentru atingerea obiectivelor.
Procesul de evaluare a performanței în
muncă este împărțit în 4 etape: agrearea obiectivelor, identiﬁcarea resurselor și competențelor de dezvoltat,
implementare și monitorizare și etapa
ﬁnală: analiza.
În etapa de agreare a rezultatelor, se
cuantiﬁcă performanța ﬁecărui angajat, performanță ce ar trebui obținută în
următoarea campanie în baza istoricului rezultatelor, potențialului perceput,
obiectivelor globale ale companiei.
În etapa următoare identiﬁcăm resursele
și competențele ce necesită a ﬁ dezvoltate conform ﬁșei de post. Este creionat un proﬁl de competențe speciﬁce
și generale ﬁecărui post, iar pentru ﬁecare competență, o descriere comportamentală. De asemenea, toate competențele sunt cuantiﬁcate pe o scală
de la 1 la 5, unde 1 este foarte slab și
5 - excelent. Aceste competențe se
evaluează de către angajat, un coleg
ales aleator și superiorul ierarhic. Pe
baza acestei evaluări, a experienței
anterioare și opțiunilor primite, ﬁecare
angajat își alege direcțiile de ajustare
pe care le consideră esențiale atinge-

rii obiectivelor. Astfel, angajații aleg să
urmeze cursuri precum: dezvoltarea
aptitudinilor de leadership, dezvoltarea abilităților de prezentare, a celor
de contabilitate și participă la conferințe și/sau workshop-uri. Se pune accent
pe dezvoltarea competențelor angajaților pentru a maximiza performanța
obținută de ei.
În etapa de implementare și monitorizare,
angajatul și managerul se întâlnesc la
jumătatea perioadei de evaluare pentru a monitoriza progresele realizate.
Obiectivele inițial stabilite sunt evaluate și modiﬁcate, dacă este cazul. De
asemenea, angajatul beneﬁciază de
un feedback constructiv, ce poate ﬁ valoriﬁcat pe plan profesional.
Ultima etapă, cea de analiză, are ca
scop obținerea unei imagini cât mai
ample asupra activității angajatului.
Prin urmare, după 6 luni organizăm
întâlnirile de analiză a modului în care
obiectivele au fost realizate și identiﬁcăm aspectele de îmbunătățit pentru
următorul ciclu.
TRAG LINIE ȘI…
… subliniez faptul că, pentru a ajunge la
performanța înaltă în muncă, este esențial ca angajatul să aibă o motivație intrinsecă puternică, cunoștințe solide speciﬁce
jobului său, o serie de aptitudini esențiale
și, nu în ultimul rând, resurse cognitive;
vorbim practic despre cei doi predictori ai
performanței în muncă: conștiinciozitate și
inteligență. Acest sistem de management
al performanței prezentat în rândurile de
mai sus accentuează relația dintre comportamentul angajatului și obiectivele și
strategiile organizației.
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„Managementul
Biocrop este
orientat continuu
spre crearea
oportunităţilor
de învăţare,
dezvoltarea
capacităţilor
decizionale,
promovând
comunicarea și
lucrul în echipă ca
valori fundamentale
ale culturii
organizaţionale.”
Ioana Breazu, MANAGER
RESURSE UMANE Biocrop
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Fertilizantul de natur` organic` Ympact® reprezint`
noutatea în portofoliul de tratament s`mân]` de
anul acesta al companiei Corteva Agriscience
Acest fertilizant, unul de ultim` genera]ie, de origine organic`, ce poate fi utilizat pentru tratarea semin]elor de cereale p`ioase [i maz`re, poate fi aplicat foarte u[or împreun`
cu tratamentul insectofungicid aplicat în mod uzual pe semin]e, doza fiind de 0,7 l/tona de semin]e.
Ympact® beneficiaz` de o formulare bazat` pe lignosulfona]ii rezulta]i de la fabricile de celuloz` îmbun`t`]i]i cu acizi
fulvici [i humici, dar [i cu microelemente esen]iale cre[terii
tinerelor plante, precum Zinc, Mangan [i Cupru.
Perioadele secetoase frecvent întâlnite dup` sem`nat în
ultimii ani, duc adesea la o r`s`rire neuniform` a culturilor
de cereale p`ioase de toamn`, efect care poate duce la intrarea plantelor nepreg`tite în iarn` [i uneori chiar mai r`u,
la pierirea lor pân` în prim`var`.
Ympact® este un fertilizant special creat, ce favorizeaz`
imbibi]ia semin]elor cu ap` pân` la de 7 ori mai mult decât
în mod obi[nuit, ducând la o r`s`rire uniform`.
Acest fertilizant de ultim` genera]ie nu doar c` ajut` s`mân]a s` absoarb` apa mai repede, dar datorit` micronutrien]ilor special ale[i, ajut` tân`ra plant` s` se dezvolte mai
bine chiar imediat dup` ce a epuizat energia embrional`.
În testele efectuate de compania Corteva Agriscience [i
de fermieri, se observ` c` Ympact® ajut` la o mai bun` dez-
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voltare radicular`, ceea ce ofer` plantei un volum mult mai
mare de sol din care planta s` î[i extrag` apa [i nutrien]ii
atât de necesari cre[terii.
Cum în agricultur` niciun an nu seam`n` cu cel`lalt, anul
acesta am analizat un lot unde a fost aplicat Ympact® în compara]ie cu o sol` f`r` Ympact®, doar cu tratament insectofungic.
Într-un areal cu un sol argilos, care în condi]ii de secet`
pierde repede apa [i se compacteaz` rupând r`d`cinile
plantelor de grâu, sola tratat` cu noul produs Ympact® a
demonstrat c` poate crea un microclimat propice împiedicând stresul hidric s` fac` daunele prezente în sola netratat`.
Efectele benefice ale acestui biostimulator organic nu se
limiteaz` doar în prima faz` de vegeta]ie, oferind avantaje
pân` la recoltare.
În testele efectuate de speciali[tii companiei atât în loturile de cercetare, cât [i în loturile fermierilor care au folosit
Ympact®, s-au observat mai multe avantaje:
n O mai bun` înfr`]ire a plantelor, procesul fiind favorizat
de o r`s`rire mult mai uniform` (cu pân` la 30% mai mare
decât variantele martor);
n O mai bun` iernare a cerealelor p`ioase, acestea intrând mai bine dezvoltate în iarn`;
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n O mai bun` fertilitate a fra]ilor datorit` dezvolt`rii uniforme (s-au observat cu p#n` la 45% mai multi fra]i viabili pe
plant`);
n O lungime mai mare a spicelor, mas` radicular` bine
dezvoltat`, alimentând mai bine planta care a favorizat la
maximum genetica;
n Un num`r mai mare de boabe pe spice, ob]inând în majoritatea loturilor studiate un plus de pân` la 30% la produc]ie, plantele fiind vizibil mai verzi, fapt ce a demonstrat o îmbun`t`]ire a proceselor fotosintetice;
n O elasticitate mai bun` a plantei, cu un procent mai
redus de c`dere. De[i toate solele au fost tratate [i cu regulatori de cre[tere, a existat o diferen]` clar` [i în stabilitatea lanurilor, datorit` lignosulfona]ilor din componen]a produsului Ympact® ;
n O îmbun`t`]ire a st`rii fitosanitare a plantelor, pentru c`
o plant` bine dezvoltat` este [i mai rezistent` în fa]a bolilor;
n Nu în ultimul rând, la recoltare, solele tratate cu fertilizantul Ympact® au avut o uscare mai uniform` (cu 2% mai
mic` decât solele netratate), con]inutul în protein`, gluten,
dar [i MMB-ul, au fost [i ele în mod evident mai bune decât
în variantele martor.

Cele mai evidente diferen]e au fost observate îns` în zonele afectate de stres hidric sau termic.
Corteva Agriscience este singura companie care a adus
acest tip de produs organic pentru cultura de cereale p`ioase
[i maz`re pe pia]a din România, observând acest aspect în
încercarea de a compara produsul Ympact® cu un alt fertili-

COMPANII

zant organic pentru tratarea semin]elor.
În concluzie, se poate spune c` datorit` fertilizantului
Ympact®, Corteva Agriscience este compania care a revolu]ionat tratamentul s`mân]` la culturile de cereale p`ioase
[i maz`re, nu doar în România, pentru c` acest produs este
comercializat [i la nivel european în peste 20 de ]`ri.
Adrian Ionescu
Category Marketing Manager Fungicide [i Insecticide
Rom#nia [i Republica Moldova Corteva Agriscience

Corteva Agriscience angajeaz`
promotori în jude\ele Olt, Dolj, Gorj,
Mehedin\i, Vâlcea, Arge] ]i Teleorman!

DESCRIEREA COMPANIEI:
Corteva Agriscience, cu un portofoliu complet, care con]ine atât semin]e, cât [i produse pentru protec]ia plantelor,
are ca obiectiv îmbog`]irea vie]ilor tuturor celor care produc
[i consum`, asigurând astfel progresul genera]iilor viitoare.
Punem la dispozi]ia cultivatorilor din România cei mai productivi hibrizi de porumb, floarea soarelui, rapi]` [i soiuri de
soia, cu o înalt` puritate genetic` [i cele mai performante
produse pentru protec]ia plantelor [i acord`m asisten]` tehnic`, precum [i alte servicii pentru realizarea de produc]ii [i
profituri mari. Oferim prezen]a noastr` global`, cuno[tin]ele
[i resursele noastre, astfel încât fermierii s` progreseze.
DESCRIERE JOB – PROMOTOR (contract prest`ri servicii)
RESPONSABILIT~}I:
Promovarea [i vânzarea produselor din portofoliu (semin]e [i produse pentru protec]ia plantelor) c`tre fermierii din
zona de activitate alocat`;
g Men]inerea unui contact permanent cu fermierii din zona
sa de activitate;
g

Identificarea poten]ialilor clien]i;
Administrarea conturilor de clien]i din regiune;
g Preg`tirea [i controlul loturilor [i a încerc`rilor din zona
de activitate;
g Asigur` asisten]` directorului de vânz`ri la diferite activit`]i.
CERIN}E:
g Studii superioare în agricultur`;
g Abilit`]i de comunicare [i rela]ii personale excelente
concentrate pe client;
g Cuno[tin]e minime de calculator;
g Posesie de vehicul auto [i disponibilitate de desplasare;
g Experien]` în vânz`ri (semin]e [i produse pentru protec]ia plantelor).
OFERIM:
g Un mediu de lucru cu standarde profesionale foarte înalte;
g Onorariu atractiv;
g Instruire permanent`.
g
g

Cei interesa]i sunt ruga]i s` trimit` CV-ul la adresele de
email: liliana.ciulu@corteva.com [i anca.popa@corteva.com.
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10 puncte de compara\ie
între siloz, hal` ]i silobag
COMPANII

n
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Ne afl`m în pragul unei noi campanii de recoltare. }i pentru c` fiecare fermier are nevoi diferite, speciali]tii Grain Bags România ]i-au propus s` prezinte 10 puncte forte, a trei dintre cele mai folosite sisteme de depozitare
a culturilor de cereale ]i oleaginoase din România.
Depozitarea reprezint` o tehnologie
vital` pentru orice fermier, iar alegerea
metodei potrivite de stocare a recoltei,
poate aduce cu sine o cre[tere consistent` a veniturilor. Astfel încât, dac` fermierul depoziteaz` recolta în siguran]`
[i a[tept` momentul în care va primi un
pre] mai avantajos, î[i poate face o
strategie f`r` s` mai fie la mâna pre]urilor mici din pia]`, moment care coincide adesea cu cel al recolt`rii.
Compania Grain Bags România î[i
propune s` vin` în întâmpinarea nevoilor fermierilor – oferind solu]ii de depozitare personalizate, în func]ie de necesit`]ile fiec`ruia. Grain Bags are speciali[ti cu experien]` atât pe partea de depozitare în silobag, cât [i în hal` sau
siloz.

“Am început s` discut`m cu mai
multe companii, care ofer` servicii
de depozitare a cerealelor [i furajelor, cu obiectivul de a crea colabor`ri solide, de lung` durat`, ce
ne vor permite s` direc]ion`m fermierul spre solu]ia optim`, de care
are nevoie acesta, fie c` vorbim de
siloz metalic, hal` metalic` sau silobag.
Pe partea de hale metalice, am
legat deja o strâns` colaborare cu
firma Frisomat. În acest fel, Grain
Bags România va activa sub noul
slogan: «Specialistul t`u în depozitare eficient` [i economic`!»” –
explic` Narcis Ranghiuc, director
general Grain Bags România.

În cele ce urmeaz`, expunem 10
puncte esen]iale de compara]ie, între
trei sisteme de depozitare, unele dintre
cele mai folosite de fermierii din ]ara
noastr` [i anume: siloz metalic, hal`
metalic` [i silobag.
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1. C`rui tip de fermier se adreseaz`:
Siloz: fermieri mijlocii [i mari
g Hala: fermieri mijlocii [i mari
g Silobag: fermieri mici, mijlocii [i mari
g

2. Necesitatea unei autoriza]ii de construc]ie:
La siloz: Da
g La hal`: Da
g La silobag: Nu
g

3. Timp necesar pentru finalizarea spa]iului de depozitare:
La siloz: 3-5 luni
g La hal`: minimum 3 s`pt`mâni
g La silobag: 30 min – 1 or`
g

4. Spa]iu de amplasare ocupat:
La siloz: spa]iu mic deoarece amplasarea este pe vertical`, diamentrul
celulelor poate fi de 12 m sau 14 m
g La hal`: minimum 300 mp, iar maximul este nelimitat
g La silobag: de la 210 mp la 420 mp (în func]ie de silobag-ul ales)
g

5. Cantit`]i ce pot fi stocate:
În silozuri: mai mari de 500 de tone, pot ajunge la 5.000 tone
g În hal`: mai mari de 500 de tone, pân` la mii de tone
g În silobag: de la minimum 200 tone pân` la maxim 400 tone/silobag
g

6. Ce pute]i depozita:
Siloz metalic: cereale, oleaginoase, furaje etc.
g Hal`: poate fi multifunc]ional`, depozitare cereale sau garare utilaje
agricole în afara campaniei
g Silobag: cereale, oleaginoase, furaje, diferite tipuri de de[euri, sare pentru
drumuri
g
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7. Pierderi estimate:
La siloz: 1-1,5%
g La hal`: 1-1,4%
g La silobag: 0,1%
g

8. Viteza de înc`rcare în sistem:
La siloz: 100-150 tone/or`
(echipament automatizat
de transport cereale)
g La hal`: difer` în func]ie de
metoda de înc`rcare aleas`
(înc`rc`toare frontale sau benzi
transportoare)
g La silobag: 60-100 tone/h
în medie (cu utilaje speciale
de înc`rcare/desc`rcare)
g

9. Costuri de mentenan]`:
La siloz: Da (sub 1 euro/ton`)
g La hal`: Nu
g La silobag: Nu
g

10. Perioada de depozitare:
g Siloz: 2-3 ani
g Hal`: maximum 1 an
g Silobag: maximum 2 ani
Pre]urile de vânzare pot cre[te
cu 100%, dac` nu vinzi la recoltare
“Am întâlnit fermieri care se concentrau pe pierderile din câmp, la combin`
de 1% în plus, iar pe produc]ii în func]ie
de tehnologii, ob]ineau între 2-10 % în
plus. În schimb, mai important` este alegerea momentului vânz`rii, cum a fost
de exemplu anul trecut, la floarea soarelui, unde a existat o cre[tere de pân`
la 100%. Cred c` acesta este principalul avantaj al silobag-ului [i permite fermierilor s` aleag` corect, în func]ie de
evolu]ia pie]ei. Iar fermierii trebuie s`
urm`reasc` oferta în lume, nu doar pe
o regiune sau la nivel na]ional” – Ionel
Apostu, director Divizia Silozuri Prutul SA.

Cere oferta la:
0743.495.355 sau
info@grainbags.ro

Opinii ale fermierilor despre sistemele de depozitare

S` cumperi o hal` de calitate
înseamn` s` investe[ti
în viitorul fermei tale
“Suntem prea s`raci s` ne permitem
lucruri ieftine. Cine în]elege, are de câ[tigat. Dac` faci ieftin – atât [i rezist`.
Dac` dai pre]ul corect pentru un produs
de calitate – hal` de depozitare, de fapt
investe[ti în viitorul t`u [i al fermei. De ce
investim în utilaje de ultima genera]ie,
de calitate? Pentru c` vrem s` asigur`m investi]ia [i performan]a pe termen
lung. A[a este [i o hal` Frisomat, rezistent` [i f`r` costuri suplimentare anuale de mentenan]`!” – Gabriel Stanciu, fermier - SismadAgro, partener Frisomat
România.

Silobag-ul, tehnologie
permanent` în Insula Mare a Br`ilei
“Acum pot vorbi din experien]`, iar rezultatele ob]inute m-au f`cut s` schimb
tehnologia. A[a cum fiecare dintre noi
are în tehnologie sem`natul, erbicidarea, tratamentele [i recoltatul, noi avem
[i aceast` tehnologie, inclus` ca fiind
permanent`, care se nume[te, depozitarea în silobag. Aproape c` nu mai concepem s` facem grâu, porumb, orz, soia,
f`r` ca în tehnologie s` avem inclus` depozitarea în silobag” – Lucian Buzdugan,
supervizor la Grup Aldahra-Agricost.

Despre Grain Bags România
Este o companie 100% româneasc`, înfiin]at` în anul 2015 [i care furnizeaz` solu]ia de depozitare în silobag
(sac industrial, fabricat din polietilen
elastic, care asigur` conservarea în
condi]ii optime a recoltei). Totodat`, este
singura din ]ar` care are speciali[ti în
acest sistem, care [tiu s` ofere consultan]` fermierilor. Grain Bags comercializeaz` atât silobag-uri, cât utilaje de
înc`rcare/desc`rcare în/din silobag, dar
presteaz` [i servicii cu personal calificat. Silobag-urile marca Grain Bags sunt
importate din Germania [i reprezint`
cea mai ieftin` metod` de depozitare a
cerealelor [i furajelor de pe pia]a din
România, oferind o alternativ` pentru o
mai bun` valorificare a produc]iei.
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Clubul Fermierilor Români lanseaz`
programul de perfec\ionare managerial`
”Antreprenor în Agricultura 4.0”
PRIM-PLAN

Clubul Fermierilor Români lanseaz` programul de perfec]ionare
managerial` “Antreprenor în Agricultura 4.0”, în sprijinul fermierilor
interesa]i s` cunoasc` [i s` aplice noi modele de afaceri, capabile
s` asigure rezilien]a [i competitivitatea fermelor, în contextul marilor
schimb`ri generate de reforma Politicii Agricole Comune, aplicarea
Pactului Ecologic European [i riscurile pentru agricultur` asociate
schimb`rilor de mediu [i clim`.
Programul ofer` cursan]ilor studii de caz aplicate, eviden]iind
instrumente de management validate pentru gestiunea schimb`rilor [i a riscurilor, alese în raport cu tendin]ele actuale în agricultur`.
Acest aspect vizeaz` includerea digitaliz`rii [i a reglement`rilor de
mediu precum Pactul Ecologic European, Strategia Biodiversitate
[i Farm to Fork la nivelul fermelor europene competitive. În acela[i
timp, o alt` direc]ie strategic` a programului este crearea unui plan
de dezvoltare sustenabil a propriei afaceri agricole, în contextul noii
Politici Agricole Comune, care s` le permit` fermierilor români p`strarea unui echilibru financiar în perioada 2021-2027.

“Agricultura româneasc` beneficiaz` de un poten]ial extraordinar de cre[tere, dac` sunt lansate ac]iuni care s` transforme unele
dezavantaje structurale [i sistemice în oportunit`]i de dezvoltare.
Cre[terea anual` de peste 10% înregistrat` de România la nivelul
produc]iei agricole [i randamentului în ultimii 10 ani, ritmul rapid în
care s-au implementat cele mai noi tehnologii agricole, trecerea
c`tre activit`]i legate de agricultur` cu valoare ad`ugat` ridicat` solicit` un nivel ridicat al competen]elor antreprenoriale ale fermierilor
care conduc afacerile agricole în România. În cadrul acestui program, fiecare participant va construi un plan de dezvoltare a propriei
afaceri sub îndrumarea celor mai buni traineri [i speciali[ti cu care
colabor`m”, declar` Florian Ciolacu, director executiv al Clubului
Fermierilor Români.
Clubul Fermierilor Români lanseaz` înscrierile pentru programul
“Antreprenor în Agricultura 4.0” care va debuta în data de 03 noiembrie 2021. Fermierii interesa]i pot completa formularul de înscriere
pe site-ul Clubului: cfro.ro/antreprenor-in-agricultura-4-0.
Programul “Antreprenor în Agricultura 4.0” este recomandat fermierilor activi, cu minim 5 ani de experien]` managerial`.
Calendar înscrieri [i selectare participan]i:
Perioad` înscrieri: 26 august – 19 septembrie 2021
n Anun]area candida]ilor selecta]i: 27 septembrie 2021
n Completarea fi[ei de profil pentru fermierii participan]i: 27 – 30
septembrie 2021
n Începerea cursurilor: 03 noiembrie 2021
n

Programul “Antreprenor în Agricultura 4.0” este dezvoltat cu
companii de training cunoscute din România, al`turi de speciali[ti
cu experien]` în business, afaceri de familie, training [i mentoring.
Profil participan]i
Fermieri activi, cu experien]` managerial` de minim 5 ani, interesa]i s`-[i dezvolte competen]ele în administrarea afacerii [i s`
dobândeasc` un set de instrumente de management [i de analiz`
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a propriei afaceri, sub coordonarea speciali[tilor programului, cu
impact imediat în cre[terea performan]ei afacerii agricole.
Perioad` desf`[urare
Programul se desf`[oar` pe o perioad` de 5 s`pt`mâni, în intervalul 03 noiembrie 2021 – 05 februarie 2022. Cursurile vor avea
loc \n sal` la Bucure[ti [i pe online.
Curricula Program
Programul cuprinde cursuri de preg`tire în urm`toarele domenii:
Agricultura digital`; Simul`ri de business; Managementul strategic
al fermei; Rela]ia cu furnizorii [i lan]ul de aprovizionare – disitribu]ie
(Supply chain); Managementul vânz`rilor [i negocierea contractelor; Fizionomie [i comportamente – putere de negociere în func]ie
de interlocutor; Accesare fonduri europene; Managementul riscului
[i asigur`rile agricole; Direc]iile europene privind noua Politic` Agricol` Comun`; Modele sustenabile de afaceri agricole, din perspectiva noii Politici Agricole Comune; Antreprenoriat în mediul V.U.C.A.
(Volatilitate, Incertitudine, Complexitate, Ambiguitate); Simulare strategii de business; Comer] cu cereale; Marketing în agribusiness;
Afacerea agricol` de familie; Fiscalitate [i contabilitate ferm`; Legislativ.
Cursurile sunt interactive, cu activit`]i practice [i studii de caz
dezvoltate pe baza situa]iilor concrete cu care se confrunt` fermierii
în activitatea curent`. Transferul de cuno[tin]e, metode [i concepte
se face prin raportare permanent` la propria afacere.
În func]ie de nevoile de instruire [i de specificul fermei, participan]ii au posibilitatea s` opteze pentru o sesiune personalizat` de
cursuri, prin aprofundarea subiectelor de interes în cadrul cursurilor
op]ionale.
Investi]ia în Program
Taxa de participare include strict valoarea cursurilor sus]inute
de partenerii educa]ionali [i costurile administrative (închiriere sal`,
prânz, dou` coffee break-uri/zi).
Detalii despre programul “Antreprenor în Agricultura 4.0” pute]i
alfla pe site-ul cfro.ro/antreprenor-in-agricultura-4-0, pe e-mail la
adresa office@cfro.ro sau la telefon 0749.999.921.
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Nu l`sa\i s`mân\a de cereale
p`ioase la voia întâmpl`rii
PROTECTIA
PLANTELOR
,

Sezonul 2020-2021 a fost unul cu
multe provoc`ri pentru cultura de cereale p`ioase. Anul 2020 a fost extrem
de secetos [i, pe deasupra, s-au v`zut
tot mai mult efectele retragerii neonicotinoidelor. Din motive lesne de în]eles,
unii fermieri au preferat s` semene s`mân]a netratat`, ceea ce a însemnat
cre[terea rezervei de d`un`tori [i chiar
apari]ia unor boli care pot fi comb`tute
prin tratament fungicid la s`mân]`.
Am v`zut înc` o dat` [i în acest an
c` lipsa aplic`rii unui insecticid la tratarea semin]elor de cereale are drept consecin]` cre[terea semnificativ` a popula]iei de viermi sârm` (Agriotes spp.),
situa]ie ce poate conduce atât la compromiterea culturilor de cereale, cât [i a
celor de porumb sau de floarea soarelui.
Lipsa tratamentului fungicid la s`mân]` a fost [i ea eviden]iat` în culturile de cereale p`ioase, în prim`vara
rece [i umed` de care am avut parte în
2021, prin prezen]a unor boli care se
transmit prin s`mân]`: Tilletia caries
(m`lura), Fusarium spp. (fuzarioza),
Ustilago nuda (t`ciunele zbur`tor) [i
care “pândesc” în continuare s`mân]a
în sol pentru sezonul de toamn` 2021.
De aceea, nu putem l`sa s`mân]a
la voia întâmpl`rii [i trebuie s` o trat`m
cu produsele pe care le avem ast`zi la
dispozi]ie [i care sunt acceptate de Uniunea European`.
Porne[te la drum
cu semin]e de calitate
{i în cazul cerealelor p`ioase este
obligatoriu s` începem prin alegerea
unei semin]e de calitate. Trebuie s` facem cu aten]ie o condi]ionare corespunz`toare a semin]ei sau s` achizi]ion`m
o s`mân]` certificat` de la furnizori autoriza]i.
Dar, s` vedem concret, cu ce putem
trata s`mân]a. În aceast` toamn` vom
alege:
LANGIS:
n asigur` protec]ia culturii înc` din
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start împotriva viermilor sârm` (Agriotes spp.);
n ac]ioneaz` prin ingestie [i contact,
dar are [i efect repelent asupra d`un`torilor;
n pentru c` densitatea culturilor de
grâu sau orz este mare, aplicarea insecticidului LANGIS îndep`rteaz` viermii sârm` [i astfel reduce rezerva de
d`un`tori din sol pentru cultura urm`toare;
n datorit` formul`rii de tip emulsie,
nu se creeaz` particule de praf, a[adar
LANGIS este sigur pentru operatorul
care efectueaz` tratamentul;
n se poate aplica la 4 culturi: gr#u [i
orz în doz` de 2,5 l/t, porumb [i floareasoarelui în doz` de 2 l/t;
n acoperire [i colorare uniform` a
semin]elor datorat` formul`rii de calitate superioar`;
n prin aplicarea pe s`mân]`, al`turi
de LANGIS, a îngr`[`mântului MICROFERT U în doz` de 2,5 l/t de s`mân]`,
se prelunge[te ac]iunea insecticid`; se
va reduce corespunz`tor cantitatea de
ap` necesar` pentru tratamentul semin]ei;
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n compatibil cu majoritatea produselor pentru tratarea semin]elor destinate
îns`mân]`rilor.

AMIRAL PROFFY 6 FS este un fungicid iscusit consacrat, fabricat în România, ce beneficiaz` de o formulare modern`. Este un produs sistemic ce ac]ioneaz` preventiv [i curativ asupra unui
spectru larg de agen]i fitopatogeni care
se transmit prin semin]e [i/sau sol. Fungicidul AMIRAL PROFFY 6 FS este omologat la grâu, orz, orzoaic`, triticale [i secar`, în doz` de 0,5 l/t de s`mân]`.
AMIRAL NEO este un alt fungicid sistemic din clasa triazolilor, special creat
pentru tratamentul semin]elor de cereale p`ioase, cu propriet`]i protective [i
curative, având o eficacitate dovedit` în
combaterea unui spectru larg de boli
transmise prin s`mân]` [i/sau sol. Produsul AMIRAL NEO este omologat la
grâu în doz` de 1 l/t [i orz 1,33 l/t s`mân]`.
Pentru ca fermierii s` beneficieze de
un PRE} ATRACTIV, Alcedo a preg`tit
4 pachete tehnologice, respectiv:
g PACHETUL LANGIS AMIRAL
PROFFY: care con]ine LANGIS (300 g/l
cipermetrin) + AMIRAL PROFFY 6 FS
(tebuconazol 60 g/l);
g PACHETUL LANGIS AMIRAL
PROFFY PLUS: care con]ine LANGIS
(300 g/l cipermetrin) + AMIRAL PROFFY 6 FS (tebuconazol 60 g/l) + MICROFERT-U;
g PACHETUL LANGIS AMIRAL
NEO: care con]ine LANGIS (300 g/l cipermetrin) + AMIRAL NEO (ipconazol
15 g/l);
g PACHETUL LANGIS AMIRAL
NEO PLUS: care con]ine LANGIS (300
g/l cipermetrin) + AMIRAL NEO (ipconazol 15 g/l) + MICROFERT-U.

Pentru mai multe detalii despre oferta companiei apela]i la reprezentan]ii
ALCEDO din zona dumneavoastr`. Informa]ii g`si]i [i în aplica]ia ALCEDO,
disponibil` în AppStore sau Google Play.

Articol furnizat de Alcedo
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Basfoliar Kelp O — un produs
pe baz` de Eklonia maxima
PROTECTIA
PLANTELOR
,

Compo Expert este o companie care
produce specialit`]i pentru nutri]ia plantelor. Unul dintre produsele de top ale
Compo Expert este Basfoliar Kelp O,
distribuit în România de NATUREVO.
Experien]ele fermierilor care reu[esc
s` fac` fa]` provoc`rilor climatice au
ar`tat c` majoritatea culturilor tratate cu
produse pe baz` de Eklonia maxima au
reac]ionat favorabil la condi]iile de stres
precum: temperaturi sc`zute, secet`,
ar[i]`, atacul de d`un`tori etc.

Ecklonia este un gen de alge brune
ce apar]ine familiei Lessoniaceae.
Produsele pe baz` de Ecklonia maxima aduc plus valoare culturilor agricole în felul urm`tor:

n Sus]in cre[terea [i dezvoltarea
plantelor. Produsele pe baz` de Eklonia
maxima contribuie într-un mod unic la
cre[terea, dezvoltarea [i productivitatea plantelor. Acestea sunt bogate în
auxine naturale pure [i sunt completate
cu un nivel optim de citokinone [i gibereline, substan]e care favorizeaz` cre[terea [i devoltarea echilibrat` a plantelor. Este binecunoscut faptul c` produsele ce au o concentra]ie ridicat` din
ace[ti hormoni ai plantelor permit dezvoltarea aparatului radicular, capabil
s` sus]in` cre[terea viguroas` [i o produc]ie bogat`.

Plantele î[i manifest` ponten]ialul
maxim de produc]ie, chiar [i în condi]ii
n

n
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de stres biotic [i abiotic. Produsele pe
baz` de Eklonia maxima con]in o serie
de stimulen]i organici speciali [i acizi
precum poliamine, brassinolide, florotanine [i aminoacizi liberi. Ace[ti compu[i organici joac` roluri semnificative
în ap`rarea plantei împotriva stresului.

Cre[terea rezisten]ei plantelor împotriva agen]ilor patogeni, stresului biotic
[i abiotic sunt rezultatul faptului c` to]i
componen]ii fiziologic activi din Eklonia
maxima determin` un r`spuns favorabil
complex din partea plantelor de cultur`.
Compo Expert este singurul produc`tor care stabilizeaz` auxinele din
Eklonia maxima, dând acestui produs,
Basfoliar Kelp O, o valoare de neegalat.
Basfoliar Kelp O con]ine [i o cantitate important` de citochinone. Produsul este ob]inut prin micronizare la rece
(f`r` c`ldur`, f`r` substan]e chimice,
f`r` schimbarea pH-ului), permi]ând p`strarea intact` a componentelor naturale.
Printre avantajele utiliz`rii produsului Basfoliar Kelp O, men]ion`m:
g Îmbun`t`]e[te r`s`rirea plantelor,
ajut` la cre[terea, dezvoltarea [i s`n`tatea plantelor rezultând culturi mai rezistente;
g |mbun`t`]e[te parametrii de calitate: culoare, gust, con]inut în zaharuri,
fermitatea pulpei la legume [i fructe etc.;
g Ac]ioneaz` pentru revigorarea plantelor stresate din cauza factorilor abiotici [i biotici;
g Asigur` absorb]ia [i translocarea
extrem de rapid` în plant`, împreun` cu
produsele din combina]ii;
g M`re[te cantitatea [i calitatea recoltelor;
g Optimizeaz` balan]a hormonal`
din plante;
g Culturile tratate sunt mai s`n`toase [i mai rezistente la factorii negativi de mediu.
Pentru a cre[te produc]iile [i calitatea lor utilizând Basfoliar Kelp O, apela]i
la echipa NATUREVO!
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NHR Agropartners anun\`
începerea activit`\ii într-un nou
sediu în jude\ul Constan\a!
EVENIMENT
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În data de 19 august 2021 a avut loc deschiderea oficial` a noii
filiale NHR Agropartners din jude]ul Constan]a. Cu aceast` ocazie,
echipa NHR Agropartners [i-a ]inut promisiunea fa]` de fermierii
din zona Dobrogea [i continu` planul ambi]ios de extindere!
|n ultima s`pt`mân` din luna iunie
a.c., filiala NHR Agropartners care deserve[te jude]ele Constan]a [i Tulcea
s-a mutat într-un sediu nou, modern [i
generos din punct de vedere al spa]iului, venind în sprijinul fermierilor din
aceast` regiune a ]`rii cu servicii [i produse de înalt` calitate, într-un mediu
primitor.
Lucr`rile la noul sediu, situat în localitatea Ovidiu, pe DJ 228, A190/3, au
demarat în noiembrie 2020 [i, în mai
pu]in de 8 luni, echipa zonal` a NHR
Agropartners [i-a început activitatea
chiar înainte de startul campaniei de
recoltare.

“În ciuda situa]iei provocatoare în
care ne afl`m, consider`m c` investi]ia
de 1,8 milioane de euro reprezint` atât
o investi]ie în viitor, într-o zon` cu poten]ial agricol foarte ridicat, cât [i respectarea angajamentului f`cut de NHR
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Agropartners fermierilor din aceast`
zon`”, a subliniat Anamaria Damian, director general al NHR Agropartners.
Noul sediu al filialei companiei din
jude]ul Constan]a, aflat la doar 6 km
distan]` de vechea loca]ie, însumeaz`
o suprafa]` de 30.000 mp, dintre care
5.250 mp au fost amenaja]i, iar restul
deservesc test`rii [i regl`rii utilajelor
agricole. Au fost construite dou` cl`diri
moderne care cuprind spa]ii ample de
birouri, un depozit generos de piese de
schimb [i atelier repara]ii utilaje agricole.
Atelierul de repara]ii cuprinde [ase
posturi de lucru unde se pot repara simultan pân` la [ase tractoare sau patru
tractoare [i o combin` de cereale. De
asemenea, filiala beneficiaz` de un spa]iu generos de expunere a utilajelor,
unde sunt prezentate inova]iile din domeniul tehnicii agricole.

Echipa NHR Agropartners Constan]a
este format` din aproape 30 de persoane, din care peste 20 asigur` servicii
post-vânzare, atât la sediu cât [i pe teren. To]i angaja]ii companiei sunt în permanen]` preg`ti]i profesional pentru ca
fermierii s` beneficieze de îndrumare de
specialitate în achizi]ia de utilaje agricole, de service profesionist [i de piese
de schimb disponibile, într-un termen
cât mai scurt în cazul situa]iilor nedorite, cu scopul de a reduce la maximum
timpul de imobilizare a utilajelor.
Cu o poveste de succes de 20 de
ani, istoria dealerului de utilaje agricole
NHR Agropartners arat` modul în care
succesul poate fi cultivat: 13 filiale cu
peste 230 de angaja]i dedica]i la nivel
na]ional, dintre care peste 120 de angaja]i în departamentul tehnic, cu o gam` de utilaje agricole de înalt` tehnologie [i cu misiunea de a fi partenerul
de încredere al fermierilor.
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În deschiderea evenimentului de lansare, Florin Neac[u, directorul general
adjunct al NHR Agropartners, le-a mul]umit produc`torilor agricoli fideli companiei, care au stabilit un parteneriat
stabil.
“NHR Agropartners pune la dispozi]ia fermierilor consultan]`, dar [i m`rci
de ma[ini [i utilaje conectate la tehnologia digital` de precizie care apar]ine
agriculturii viitorului”, a declarat Florin
Neac[u.
Specialistul a mai spus c` echipa
NHR se ]ine de cuvânt cu tot ceea ce
promite [i r`mâne aproape de partenerii fermieri, oferindu-le toat` expertiza
acumulat`. În cadrul discursului s`u,
Florin Neac[u a trecut în revist` m`rcile
distribuite de NHR, f`c#nd [i o scurt`
prezentare a acestora: Deutz-Fahr, JCB,
Gregoire, Hardi, Bogballe, Poettinger,
Sfoggia, Einboeck, Olimac, Dondi, DalBo [i multe altele.
La evenimentul de la Ovidiu au participat [i reprezentan]i din conducerea
firmei mam`, VA Intertrading Austria.
Este vorba despre Nils Krage – director
opera]ional [i Membru executiv al Consiliului de Administra]ie [i Peter Köck –
director financiar. În discursul s`u, Nils
Krage [i-a manifestat respectul pentru
cei 20 de ani de parteneriat în care
NHR Agropartners s-a dezvoltat în folosul fermierilor!
De asemenea, invita]ii s-au bucurat
[i de prezen]a doamnei Monika Puiu,
fost director general al companiei NHR
Agropartners, c`reia îi revine meritul de
a fi g`sit terenul pe care s-a înfiin]at
noua filial` din jude]ul Constan]a.
La finalul evenimentului de lansare,
R`zvan Stanca, directorul filialei Constan]a, i-a invitat pe participan]i la un tur
de vizitare a noii filiale.

“Prin aceast` deschidere oficial` de
la Constan]a, NHR Agropartners a semnat un parteneriat de încredere cu fermierii din zon`, dar [i o pagin` de succes în istoria celor peste 20 de ani de
activitate, materializa]i în 13 filiale cu
peste 230 de angaja]i dedica]i, la nivel
na]ional, dintre care peste 120 de angaja]i în departamentul tehnic”, a subliniat R`zvan Stanca.
Felicit`ri [i mult succes echipei NHR
Agropartners!
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Lidea Master Field — Performan\`
pentru o agricultur` durabil`!
Compania Lidea România a organizat în luna august a.c. dou` evenimente “Lidea Master Field”. Primul, în parteneriat cu BASF [i Smart Fert, a avut
loc în data 5 august, în cadrul fermei
ARPREST din localitatea Dragalina, jude]ul C`l`ra[i, acolo unde speciali[tii
Lidea au prezentat performan]a geneticii hibrizilor de porumb, floarea-soarelui
[i sorg, împreun` cu un flux tehnologic
complet, pentru o dezvoltare cât mai
durabil` a culturilor.
În contextul unui an dificil din punct
de vedere pedoclimatic, fermierii [i speciali[tii prezen]i au avut oportunitatea s`
constate performan]a geneticii Lidea,
completat` de tehnologia de protec]ie a
culturilor oferit` de partenerul BASF [i
cea de fertilizare asigurat` de compania Smart Fert.
Lidea, unul dintre cei mai
inovatori produc`tori de
material genetic semincer
În deschidere, Magdalena Darac,
Business Country Manager Lidea, le-a
mul]umit invita]ilor pentru participare [i
a prezentat echipa: Constantin {tefan,
Mihai Mu[at – Sales Representative
zonali, Valentin Radu – Regional Sales
Manager zona Sud, Florin Guloiu [i
Adrian Gean` – Product Manageri, [i
Diana T`nase – Marketing & Crop Manager.

“În cadrul evenimentului Lidea Master Field organizat la ferma domnului
Arp`[anu, avem oportunitatea de a demonstra în câmp performan]a ob]inut`
în culturile agricole prezentate, utilizând
genetic` premium, scheme de fertilizare [i tratament eficiente”, a subliniat
Magdalena Darac, Business Country
Manager Lidea.
Performan]a hibrizilor Lidea,
dovedit` în ferma Arprest
În preambulul evenimentului de la
Dragalina, redactorul revistei Business
Press Agricol a stat de vorb` cu domnul
Gheorghe Arp`[anu, proprietarul fermei Arprest din jude]ul C`l`ra[i.
“Am rezervat la culturile de prim`var` – porumb, floarea-soarelui [i sorg

– un lot demonstrativ pe 8,5 ha cu hibrizi performan]i, marca Lidea. Chiar
dac` treburile la câmp sunt în toi, am
remarcat c` mul]i colegi fermieri cunoscu]i [i-au rupt din timpul lor, fiind dornici
s` afle nout`]i despre performan]a hibrizilor Lidea, dar [i despre tehnologiile
aplicate.
Ca plant` premerg`toare, pe aceast` sol` am avut grâu. Am efectuat ar`tura de toamn` cu un disc, iar în prim`var` s-a f`cut preg`tirea terenului în vederea sem`natului. Pentru combaterea
buruienilor am folosit un erbicid total pe
baz` de glifosat în doz` de 3 l/ha, Dup`
aceea, a urmat o fertilizare, odat` cu sem`natul. Am folosit 200 kg de complex
8:19:28. Când plantele au r`s`rit am
efectuat o pra[il` mecanic` pentru afânarea solului. Am aplicat un erbicid preemergent, Frontier Forte 1 l/ha [i unul
postemergent. Ulterior, a urmat un pr`[it, dar [i o fertilizare fazial` cu azotat de
amoniu, 120 kg/ha, dup` care am efectuat tratamentele foliare.
A[a cum se vede, culturile arat` bine,
mai ales c` am avut [i noroc de ploi în
prim`var`. Am cultivat [i sorg, dar suprafa]a este mai mic`. Aici, în sud, nu
prea îl cultiv`m, deoarece nu este pia]`
de desfacere, pre]ul este mic [i nu suntem tenta]i s`-l introducem în cultur`,
cu toate c` este o plant` rezistent` la
secet` [i con]ine proteine mai mult decât porumbul. Eu chiar îl recomand, mai
ales pe cel cu bobul c`r`miziu, cresc`torilor de p`s`ri, în special celor ou`toare, deoarece g`lbenu[ul va fi mai ro[u.
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Personal, am o leg`tur` strâns` cu
speciali[tii Lidea [i sunt extrem de mul]umit de performan]a geneticii [i de rezultatele ob]inute cu hibrizii companiei”,
a ]inut s` precizeze fermierul gazd`.
Genetic` premium [i solu]ii
tehnologice de top în culturile de
porumb, floarea-soarelui [i sorg
Evenimentul a continuat cu vizitarea
loturilor demonstrative [i prezentarea
tehnologiilor aplicate. La cultura de porumb, printre hibrizii vedet` s-au reg`sit: ES FARADAY – FAO 350, conceptul
HiCORN – formula efecient` pentru FAO
350 [i FAO 450, INICI – FAO 370, ES
METHOD – FAO 380, ES HORNET –
FAO 420, precum [i ES RHODIUM –
FAO 450.

“Genetica Tropical® Dent are cei mai
performan]i hibrizi de porumb. Ace[tia
exceleaz` prin trei caracteristici: randament, stabilitate [i uscare rapid` a boabelor. Hibrizii de porumb Lidea v` vor
demonstra performan]`, randament [i
calitate în condi]ii climatice de stres”, a
eviden]iat Adrian Gean`.
ES FARADAY – FAO 350 este cel
mai bine vândut hibrid de porumb din
portofoliul Lidea, cu genetic` Tropical®
Dent, pretabil atât pentru sole cu poten]ial ridicat, cât [i pentru cele cu un poten]ial redus. Hibridul se caracterizeaz`
prin randament, stabilitate [i uscarea rapid` a boabelor. Are un sistem radicular
robust [i asigur` produc]ii stabile, indiferent de condi]iile climatice.
HiCORN este un concept inovator,
compus din doi hibrizi ce au perioada
de înflorit complementar` [i o maturitate compatibil`, de unde rezult` o perioad` extins` de polenizare, o fecundare mai bun`, reducându-se riscul cauzat de varia]ia condi]iilor pedo-climatice
de pierdere a variabilit`]ii polenului prin
compatibilitatea perfect` dintre cei doi
hibrizi. Ace[tia pierd foarte rapid apa
din bob la maturitate [i prezint` o stare
fitosanitar` excelent` pe tot parcursul
perioadei de vegeta]ie. Acest concept
este disponibil pentru diferite grupe de
maturitate, fiind formula efecient` pentru FAO 350 [i FAO 450.
ES METHOD – FAO 380 este un hibrid cu genetic` Tropical® Dent, care
asigur` o vigoare foarte bun` la pornirea în vegeta]ie, un poten]ial ridicat de
produc]ie [i toleran]` excelent` la Fu-

sarium, fiind caracterizat prin randament,
stabilitate [i uscarea rapid` a boabelor.
ES HORNET – FAO 420 este un hibrid cu genetic` Tropical® Dent, cu toleran]` bun` la boli [i c`dere, un efect
stay-green pronun]at, un sistem radicular foarte bine dezvoltat, caracterizat prin
randament, stabilitate [i uscarea rapid`
a boabelor.
ES RHODIUM – FAO 450 este un
hibrid cu dubl` utilizare, boabe [i siloz,
având un poten]ial foarte ridicat de produc]ie. Hibridul are o toleran]` foarte
bun` la c`dere, un efect stay-green pronun]at, dar [i o vigoare foarte bun` la
startul în vegeta]ie.
Echipa BASF prezent` în cadrul evenimentului “Lidea Master Field” de la
Dragalina a fost reprezentat` de Silviu

Ro[ca – Crop Manager cereale [i porumb BASF [i de reprezentan]ii tehnici
[i de vânz`ri zonali – Cristian Oncic`,
Florian Velicu [i Marius Mircioiu.

“BASF, unul din cei mai mari furnizori de produse pentru protec]ia plantelor, vine în sprijinul fermierilor cu o gam` larg` de produse, incluzând erbicide, fungicide, insecticide [i tratament
pentru semin]e. Investim permanent în
cercetare-dezvoltare pentru a descoperi
noi produse, tot mai eficiente, pentru
culturi agricole s`n`toase [i productive.
Prin tot ceea ce întreprindem ne dorim
s` fim al`turi de fermieri [i s` cre`m împreun` solu]ii inovatoare pentru o agriculturã durabil`. Pornim de la în]elegerea profund` a nevoilor agricultorilor [i
ne propunem s` construim rela]ii bazate pe încredere [i parteneriate solide,
menite s` conduc` la solu]ii eficiente în
domeniul protec]iei plantelor”, a declarat
Silviu Ro[ca, Crop Manager cereale [i
porumb BASF.
Produsele de protec]ie BASF utilizate în cultura de porumb pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale [i dicotiledonate au fost: Frontier Forte
– 1 l/ha, aplicat în preemergen]`, iar în
postemergen]`, în faza de 4-6 frunze
ale porumbului a fost utilizat pachetul
Rekord MAX (Callam – 0,4 kg/ha +
Samson Extra 6 OD – 0,7 l/ha + adjuvantul Dash® – 1 l/ha). Fungicidul Retengo®
a fost folosit în stadiul de 10 frunze,
doza fiind de 1 l/ha. Pentru combaterea
d`un`torilor, în data de 7 mai a.c., s-a
intervenit cu un insecticid pe baz` de
acetamiprid 200g/kg, în doz` de 0,1 l/ha.
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La rândul s`u, Mihai Postelnicu reprezentantul Smart Fert, a detaliat schema de fertilizare pentru fiecare cultur`
în parte.
“Smart Fert este cel mai nou brand
de solu]ii inovatoare în ceea ce prive[te
nutri]ia plantelor. La Smart Fert facem
lucrurile cu inteligen]` pentru a avea
rezultate maxime cu costuri mici, dac`
se poate. Echipa noastr` tân`r`, dinamic` [i cu experien]` st` la dispozi]ia
fermierilor pentru a g`si cea mai bun`
rezolvare la problemele ap`rute. Solu]iile pe care le adopt`m sunt bazate pe
cercetare [tiin]ific`, pe rezultatele de laborator, dar [i pe experien]ele [i testele
efectuate în câmp.

Din anul 2014, de când am început
s` dezvolt`m aceste produse în România, am constatat c` fermierii sunt din
ce în ce mai interesa]i de a face calitate, aceasta, pe lâng` cre[terea randamentului produc]iilor fiind singurele solu]ii pentru a deveni din ce în ce mai
profitabili. Ne mândrim cu faptul c` produsele noastre au performat, iar cei care
le-au încercat au r`mas clien]i fideli”, a
precizat Mihai Postelnicu.
Schema de fertilizare Smart Fert pentru cultura de porumb a inclus 200 kg/ha
de complex 8:19:28. Când plantele au
r`s`rit s-a aplicat o fertilizare fazial` cu
azotat de amoniu, 120 kg/ha, dup` care
dou` tratamente foliare cu biostimulatorul Spur [i fertilizantul foliar Xmicro,
fiecare în doz` de 1,5 l/ha.
În cel de al doilea atelier din cadrul
evenimentului de la Dragalina, fermierii
prezen]i au avut posibilitatea s` vad`
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hibrizii de floarea-soarelui, cei cu toleran]` la sulfonilureice [i cei cu sistem
de produc]ie Clearfield® Plus. Dintre hibrizii Lidea de floarea-soarelui au fost
eviden]ia]i: ES GENESIS CLP, noul ES
BELFIS CLP, ES ANTHEMIS CLP, ES
JANIS CLP, ES JURASSIC SU, ES ARGENTIC SU [i ES AROMATIC SU.

“Hibrizii cu sistemul de produc]ie
Clearfield® Plus, practic cel mai eficient
sistem de combatere a buruienilor, au
toleran]` excelent` la erbicid, manifest`
rezisten]` genetic` la Orobanche, dar
[i un randament bun în condi]ii climatice diferite. Ceea ce trebuie s` subliniez este c` hibrizii no[tri au calit`]i deosebite, [i anume: un con]inut ridicat de
acid oleic, în cazul hibrizilor high-oleici,
o vigoare bun` la pornirea în vegeta]ie,
dar [i o foarte bun` toleran]` la stresul
climatic [i la boli”, a spus Florin Guloiu,
Product Manager, care a prezentat în
detaliu fiecare hibrid.

ES GENESIS CLP este un hibrid linoleic, timpuriu, cu sistem de produc]ie
Clearfield® Plus, rezisten]` genetic` la
Orobanche pân` la rasa G, toleran]`
foarte bun` la c`dere, cu stabilitate [i
randament în condi]ii climatice variate.
Hibridul are o vigoare excelent` de pornire în vegeta]ie, asigurând un con]inut
de ulei de 48%.
ES BELFIS CLP este un hibrid linoleic nou, semi-timpuriu, cu sistem de produc]ie Clearfield® Plus, con]inut de ulei
48-49%, toleran]` bun` la c`dere [i rezisten]` genetic` la Orobanche pân` la
rasa G.
ES ANTHEMIS CLP este un hibrid
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linoleic, semi-timpuriu, cu sistem de produc]ie Clearfield® Plus, con]inut de ulei
51-52%, vigoare bun` la startul în vegeta]ie, tulpin` robust` [i toleran]` foarte bun` la c`dere.
ES JANIS CLP este un hibrid linoleic, semi-tardiv, cu sistem de produc]ie
Clearfield® Plus, comportament agronomic foarte bun, pierderi minime la recoltat datorit` unei talii reduse, având rezisten]` genetic` la Orobanche pân` la
rasa G.
ES JURASSIC SU este un hibrid
high-oleic, semi-timpuriu, cu toleran]`
genetic` la erbicidul EXPRESS®, cu
rezisten]` genetic` la Orobanche pân`
la rasa G [i un con]inut de acid oleic
89%. Hibridul prezint` o toleran]` foarte
bun` la Phomopsis [i Macrophomina.
ES ARGENTIC SU este un hibrid
high-oleic, semi-timpuriu, cu toleran]`

genetic` la erbicidul EXPRESS®, con]inut de acid oleic 91% [i toleran]` foarte
bun` la mana florii-soarelui. Având un
profil fitosanitar foarte bun, hibridul este
adaptat foarte bine pentru tehnologia
extensiv` [i semi-intensiv`.
ES AROMATIC SU este un hibrid
high-oleic, semi-timpuriu, cu toleran]`
genetic` la erbicidul Express®, fiind cel
mai bine vândut hibrid de floarea-soarelui din portofoliul Lidea. Are un poten]ial
excelent de produc]ie, stabilitate foarte
bun` [i un con]inut de ulei de 49-50%.
Este un hibrid homozigot, care nu manifest` fitotoxicitate în urma aplic`rii erbicidului.
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Tratamentele de protec]ie BASF utilizate în cultura de floarea-soarelui, pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale [i dicotiledonate, au vizat în preemergen]` aplicarea erbicidului Frontier Forte – 1 l/ha, iar în postemergen]` s-a folosit Pulsar Plus \n doz`
de 1,6 l/ha. Fungicidul Retengo® a fost
aplicat în data de 3 iunie a.c., doza folosit` fiind de 1 l/ha.
Fertilizarea propus` de Smart Fert
pentru cultura de floarea-soarelui a inclus 200 kg/ha de complex 8:19:28.
Când plantele au r`s`rit s-a aplicat o
fertilizare fazial` cu azotat de amoniu
120 kg/ha, iar ulterior tratamentele foliare cu biostimulatorul Spur [i fertilizantul foliar Xmicro, fiecare în doz` de 1,5
l/ha, dar [i un produs pe baz` de Bor,
\n doz` de 2 l/ha – Baron Extra.
Ultima cultur` prezentat` în ferma
Arprest a fost sorgul, o veche cereal`
care revine în aten]ie, având în vedere
c` asigur` produc]ii bune, fiind [i o hran` sigur` pentru animale. Hibrizii cultiva]i în lotul prezentat au fost noul ES
SHAMAL, ES ALIZE, ES FOEHN [i
noul ES ARABESK. De altfel, hibrizii de
sorg din portofoliul Lidea reprezint` o
alternativ` foarte bun` la porumb în
zonele afectate de secet`, sorgul fiind
numit [i “c`mila vegetal`”.

“Sorgul este o alternativ` real` la
cultura porumbului, mai ales în zonele
secetoase, reu[ind s` ofere produc]ii
bune chiar [i în condi]ii de stres hidric.
Sorgul este un hr`nitor în cre[terea animalelor. A[adar, cresc`torii de animale,
în special cei de p`s`ri, ar putea recurge la înlocuirea, m`car par]ial`, a porumbului cu sorg”, a subliniat specialistul companiei Lidea, Valentin Radu (\n
dreapta foto sus, al`turi de Gheorghe
Arp`[anu, fermierul gazd`).
ES SHAMAL este un hibrid nou, timpuriu, echivalent FAO 300-350 la porumb, cu boabe c`r`mizii, panicul semicompact, poten]ial foarte ridicat de produc]ie în condi]ii normale [i de secet`,
dar [i cu o adaptabilitate ridicat`. Densitatea recomandat`: 300.000 b.g./ha.
ES ALIZE este un hibrid semi-timpuriu, echivalentul FAO 380-400 la porumb, cu boabe de culoare ro[ie, panicul semi-compact, cu toleran]` ridicat`
la frângere [i scuturare. Densitatea recomandat` este de 300.000 b.g./ha.

ES FOEHN este un hibrid semi-timpuriu, echivalentul FAO 350-400 la porumb, cu boabe c`r`mizii, panicul compact, toleran]` ridicat` la frângere, secet`, scuturare [i Fusarium. Densitatea recomandat` la sem`nat este de 300.000
b.g./ha.
ES ARABESK este un hibrid nou,
timpuriu, echivalentul FAO 300-350 la
porumb, cu boabe albe, de nou` genera]ie, cu poten]ial foarte ridicat de produc]ie, panicul semi-compact, asigur`
performan]` în condi]ii de secet`, are
vigoare excelent` la startul în vegeta]ie,
dar [i un efect de stay-green foarte pronun]at. Densitatea recomandat` este de
300.000 b.g./ha.
Smart Fert a aplicat la cultura de
sorg 200 kg/ha de complex 8:19:28, o
fertilizare fazial` cu azotat de amoniu
120 kg/ha, iar ulterior dou` tratamentele foliare cu biostimulatorul Spur [i
fertilizantul foliar Xmicro, fiecare în doz`
de 1,5 l/ha.

Fermierii din Moldova
apreciaz` genetica Lidea
Cel de al doilea eveniment în câmp
organizat de compania Lidea a avut loc
în ferma Top Com Impex, din localitatea
Târgu Frumos, jude]ul Ia[i, în data de
18 august. În platform` a fost prezentat`
genetica Lidea pentru culturile de prim`var`: porumb, floarea-soarelui, soia [i
sorg, al`turi de tehnologia complet`.
Echipa Lidea prezent` la eveniment
a fost alc`tuit` din: Magdalena Darac –
Business Country Manager, Daniel Vasiliu – Regional Sales Manager zona
Nord-Est, Florin Guloiu [i Adrian Gean`
– Product Manageri, Emanuiel Diaconu
[i Melania Lungu – Sales Reprezentative zonali pentru jude]ul Ia[i.
|n cultura de floarea-soarelui au fost
sem`na]i hibrizii: ES GENESIS CLP,
noul ES BELFIS CLP, ES ANTHEMIS
CLP, ES JANIS CLP, ES JURASSIC
SU, ES ARGENTIC SU [i ES AROMATIC SU.
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La cultura de porumb au fost prezenta]i hibrizii: ES HATTRICK – FAO
260, ES FARADAY – FAO 350, conceptul HiCORN, INICI – FAO 370, ES METHOD – FAO 380, KERALA – FAO 400
[i QUERCI – FAO 420.
KERALA este un hibrid din grupa de
maturitate FAO 400, cu bob dentat [i
omogenitate foarte bun`, talie redus` [i
inser]ie joas` a [tiuletelui. Acesta prezint` o toleran]` foarte bun` la c`dere
[i Fusarium [i un comportament foarte
bun, indiferent de condi]iile climatice.
QUERCI este un hibrid de porumb
semi-tardiv, din grupa de maturitate FAO
420, cu un poten]ial de produc]ie ridicat
[i o bun` rezisten]` la c`dere. Hibridul
se remarc` prin pierderea rapid` a apei
din bob dup` atingerea maturit`]ii fiziologice.
Lotul demonstrativ de sorg a inclus
hibrizii Lidea: ES SHAMAL, ES ALIZE,
ES FOEHN [i ES ARABESK.
Cultura de soia a fost \nfiin]at` cu
soiurile ES GOVERNOR – grupa de timpurietate 000, ES DIRECTOR – grupa
00, ES PALLADOR – grupa I de timpurietate [i ES CREATOR –grupa II.

“Lidea investe[te constant în programul de cercetare pentru cultura de
soia. Compania folose[te cele mai noi
tehnologii de marcare molecular` pentru a putea accelera procesul genetic.
Variet`]ile din portofoliu corespund nevoilor fermierilor, sunt adaptate la diferite codi]ii climatice, au o toleran]` ridicat` la boli, rezisten]` excelent` la c`dere [i o capacitate foarte bun` de ramificare. Cererea mondial` de protein`
este în continu` cre[tere, prin urmare
suprafe]ele cultivate cu soia cresc de la

an la an în Europa.
Toate soiurile din portofoliul Lidea
prezint` o bun` germina]ie [i r`s`rire,
o puritate garantat`, un control strict al
bolilor [i buruienilor, o trasabilitate complet` pentru consumatori [i industrie, în
general, precum [i posibilitatea de preinoculare din fabric`”, a explicat reprezentantul zonal de vânz`ri al companiei
Lidea, Emanuiel Diaconu.
ES PALLADOR, grupa I, are un con]inut de protein` de 41,3% [i un con]inut de ulei de 20,3%. Este un soi de
soia cu pierderi minime la recoltare, datorate unei inser]ii înalte a primei p`st`i,
16 cm, are o capacitate de ramificare
excelent` [i se preteaz` pentru densit`]i sc`zute. Densitatea recomandat` pe
soluri neirigate este de 40-45 b.g./mp,
iar pe soluri irigate de 35-40 b.g./mp.
ES DIRECTOR, grupa 00, are un
con]inut de protein` de 41%, con]inut
de ulei 20,5% [i toleran]` foarte bun`
la c`dere. Punctul de inser]ie al primei
p`st`i este la 13 cm. Densitatea recomandat` pe soluri neirigate este de 5055 b.g./mp, iar pe soluri irigate de 45-50
b.g./mp.

Hibrizii Lidea asigur`
garan]ia unor produc]ii
stabile [i de calitate
La finalul evenimentului, reprezentantul revistei Business Press Agricol a
stat de vorb` cu Marian Topal`, fermierul gazd`.

“Am fost un an bun din punct de vedere al precipita]iilor, din aprilie pân`
în august 2021 având o medie de 330
l/mp. Pentru aceast` platform` demonstrativ` am alocat 3 hectare, câte unul
pentru porumb [i floarea-soarelui [i câte
0,5 ha pentru sorg [i soia. Cultura premerg`toare a fost grâul, iar ca lucr`ri
ale solului, în septembrie 2020 am arat
la 35 cm, în martie 2021 am discuit [i o
lun` mai târziu am preg`tit patul germinativ [i am fertilizat cu 200 kg/ha de
complex 8:19:28. La r`s`rit s-a aplicat
o fertilizare fazial` cu azotat de amoniu
200 kg/ha. Ca tratamente am aplicat o
erbicidare în preemergen]` [i una în
postemergen]`. Culturile se prezint`
foarte bine, având în vedere [i poten]ialul genetic al hibrizilor Lidea.
Eu administrez 550 de hectare pe
care cultiv grâu – 125 ha, rapi]` – 125
ha, porumb – 200 ha, soia pentru mas`
verde – 10 ha, iar restul cu floarea-soarelui. Folosesc hibrizii din portofoliul companiei Lidea care îmi asigur` garan]ia
unor produc]ii stabile [i de calitate, fiind
extrem de mul]umit [i de informa]iile [i
consultan]a oferit` de speciali[tii companiei”, a precizat Marian Topal`, administratorul fermei Top Com Impex, din
localitatea Târgu Frumos, jude]ul Ia[i.
Felicit`ri organizatorilor pentru cele
dou` evenimente reu[ite, în cadrul c`rora fermierii au beneficiat de informa]ii
detaliate privind performan]ele produselor din portofoliu.
Geo Beldiman
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“Zilele Câmpului Saaten Union”,
un eveniment care a eviden\iat
genetica de înalt` tehnologie
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Compania Saaten Union România
duce mai departe tradi]ia evenimentului
anual organizat la Drajna, dedicat culturilor de porumb, floarea-soarelui [i
soia. Întâlnirea din acest an s-a desf`[urat pe parcursul a dou` zile, 10-11
august, cu participarea fermierilor din
zon`, a speciali[tilor companiei, dar [i
a reprezentan]ilor presei agricole.
Deschiderea evenimentului i-a apar]inut domnului Mihai Miri]escu, directorul general al companiei Saaten Union,
care a vorbit despre performan]a geneticii [i a prezentat echipa de profesioni[ti care s-a ocupat de înfiin]area lotului demonstrativ.
“Bine a]i venit la Zilele Câmpului
Saaten Union de la Drajna! Ca de fiecare dat`, la acest eveniment noi prezent`m genetica noastr` la culturile de
porumb, floarea soarelui [i soia, detaliind caracteristicile hibrizilor pe care îi
avem în acest lot, dar [i genetica de
perspectiv`. În cadrul c#mpului, pe lâng` genetic` venim [i cu ateliere de densit`]i pentru anumi]i hibrizi, în a[a fel
încât fermierii s`-[i fac` o idee foarte
bun` despre produsele noastre [i performan]a acestora la diferite densit`]i.
Mai mult decât atât, în cadrul companiei noastre încerc`m ca tehnologia
aplicat` s` fie una minimal`, iar cheltuielile pe care le fac fermierii s` fie la un
nivel minim spre mediu. Nu dorim o înc`rcare a cheltuielilor [i un cost mare
pe hectar, ci vrem s` avem o profitabilitate maxim`. Prin hibrizii pe care îi
avem în portofoliul nostru [i prin performan]a genetic` pe care ace[tia o ating,
aducem un spor mare de produc]ie pe
unitatea de suprafa]`.
Suntem o companie exclusiv de s`mân]` [i punem la dispozi]ia fermierilor
o genetic` de top atât la porumb [i floarea-soarelui, dar [i la cereale p`ioase,
la grâu în special, unde discut`m de
soiuri care ating performan]e de peste
10 tone la hectar cum au fost în acest
an. Pentru c` ne apropiem de campa-
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nia de toamn` de îns`mân]are, aten]ionez colegii fermieri c` în cadrul companiei noastre g`sesc întreaga gam` de
semin]e pentru fermele lor. Avem soiuri
[i hibrizi de grâu, orz pe dou` rânduri,
triticale, secar`, ov`z, soia, maz`re,
deci întreaga gam` de culturi pe care
fermierii pot s` le semene în câmpurile
lor. Ca de fiecare dat`, la asemenea
evenimente, prezent`m pe viu catalogul companiei Saaten Union. Avem un
portofoliu larg, cu o gam` variat` de
produse, pentru c` noi vindem hibrizi [i
soiuri nu numai în România ci [i în alte
]`ri cum ar fi Moldova, Ucraina, Rusia,
Kazahstan, Germania [i Bulgaria.
Desigur, acest câmp de la Drajna
n-ar putea fi realizat f`r` ajutorul colegilor mei, echipa de profesioni[ti care
m` înconjoar`: Marius Cre]u, directorul
comercial al companiei care se ocup`
de vânzarea în România a produselor
noastre, Alina Petrea, directorul de marketing care se ocup` de organizarea
acestor evenimente frumoase, Simona
Boboc, Product Manager pentru cereale, soia [i leguminoase, o tân`r` membr` a echipei noastre, Ionu] B`rbulescu,
Product Manager pentru porumb [i floarea-soarelui, responsabilul acestui c#mp,

dar [i Cornelia Pistol, International Key
Account Manager, care se ocup` de dezvoltarea portofoliului companiei în ]`rile
cu care colabor`m. To]i colegii mei vor
participa la prezentarea produselor cultivate în acest lot [i vor r`spunde la întreb`rile dumneavoastr`. Ei sunt în contact direct cu fermierii [i vin cu informa]ii
referitoare la tehnologia aplicat` [i la
modul în care se pot cultiva ace[ti hibrizi.
Vreau s` v` informez c` la cultura
de floarea-soarelui, cu ajutorul centrului
nostru de ameliorare [i cercetare avem
hibrizi din cele trei tehnologii de cultur`
existente în România: clasic`, sulfo [i
Clearfield. La porumb avem hibrizi din
grupa FAO 200 pân` la FAO 500, hibrizi
care sunt destina]i atât culturii pentru
produc]ia de boabe, dar [i pentru siloz.
Fermierul când vine în câmp [i vede
aceste loturi poate s`-[i aleag` hibridul
pe care dore[te s`-l cultive în ferma lui.
De asemenea, el poate s` stabileasc`
[i densitatea de cultivare. Noi aici am
utilizat densit`]i diferite – la floare avem
65.000 de boabe, iar la porumb 68.000
de boabe”, a men]ionat Mihai Miri]escu,
directorul general al companiei Saaten
Union.
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În continuare, Ionu] B`rbulescu, Product Manager pentru culturile de floarea-soarelui [i porumb în cadrul companiei Saaten Union România, a prezentat tehnologia aplicat` în câmpul de la
Drajna.
“Am lucrat terenul cu un utilaj Tiger
Horsch în toamn`, iar în prim`var` am
fertilizat cu NPK 18:46:0, în doz` de
300 kg/ha, încorporat superficial cu un
combinator. Imediat dup` aceea am venit cu sem`n`toarea, care a fost reglat`
la 65.000 de boabe germinabile pe hectar, opera]iune care a fost încheiat` cu
succes într-o singur` zi. Ulterior, în ziua
urm`toare am realizat erbicidarea preemergent`. Pentru cultura de floareasoarelui, dar [i pentru cea de porumb,
am ales un singur produs comercial, bazat pe substan]ele active S-metaloclor
[i terbutilazin. În vegeta]ie am f`cut o
fertilizare cu azotat de amoniu în doz`
de 120 kg/ha, concomitent cu pr`[itul.
Bineîn]eles, pentru tehnologia conven]ional` nu am aplicat erbicid în vegeta]ie, de[i se poate aplica graminicid, iar
pentru segmentul Clearfield [i Clearfield
Plus am utilizat erbicide bazate pe imazamox, doza de produs comercial fiind
de 1 l/ha. Pentru gama de sulfonilureice
am aplicat un erbicid cu substan]a activ` tribenuron-methyl, în doz` de 30 g/ha.
Acestea au fost toate opera]iunile pe
care le-am f`cut în lotul demonstrativ
de floarea soarelui [i porumb, care acoper` aproximativ dou` hectare”, a subliniat Ionu] B`rbulescu.
Prezentarea loturilor a început cu
floarea-soarelui. Alina Petrea, director
de marketing, a oferit informa]ii despre

EVENIMENT

hibrizii conven]ionali, dar [i despre câ]iva hibrizi din gama Clearfield.
“Pentru început vreau s` v` spun c`
în premier`, la acest eveniment, avem
un partener din agribusiness, compania
Mewi România, o echip` de profesioni[ti c`rora le mul]umim pentru participare. Dup` prezentarea hibrizilor din
câmp vom asista la o demonstra]ie live
cu dou` tractore Fendt împreun` cu
dou` agregate – Horsch Tiger [i Horsch
Joker.
Dup` cum bine [ti]i, Saaten Union
România are un portofoliu vast, în care
se reg`sesc toate variet`]ile pe care
fermierii le pot cultiva. Mie îmi revine
misiunea de a prezenta o parte din cultura de floarea-soarelui [i voi începe cu
doi hibrizi conven]ionali pe care îi comercializ`m în România: SURO 162 [i
Velko. Sunt doi hibrizi destina]i fermie-

rilor care înc` mai cultiv` acest tip de
tehnologie, conven]ional`, pentru c` [tim
c` aceasta a pierdut destul de mult teren în fa]a hibrizilor din gama Clearfield
[i sulfonilureici. SURO 160 este un hibrid nou intrat în portofoliul nostru, are o
maturitate semitardiv`, are toleran]` la
Orobanche, un pachet fitosanitar foarte
bun, de asemenea, are toleran]` la secet`.
Vom prezenta fiecare hibrid în parte
[i continu`m cu Sunflora CL din gama
Clearfield, un hibrid cu maturitate semitardiv` care are de asemenea o toleran]` foarte bun` la secet` [i la principalele boli foliare. Este un hibrid pe care
îl comercializ`m foarte mult în zona de
export, dar se preteaz` la fel de bine [i
pentru România.
Victory CL este un hibrid nou, cu
maturitate medie, un hibrid care promite
produc]ii foarte ridicate. Are un pachet
agronomic de excep]ie, toleran]` la principalele boli foliare [i aici pot s` men]ionez [i Plasmopara Halstedii, pentru
c` [tim problemele cu care fermierii se
confrunt` de trei ani de zile. Anul acesta
boala a fost chiar mai agresiv` [i vreau
s` le reamintesc fermierilor c` Saaten
Union le pune la dispozi]ie trei hibrizi de
floarea-soarelui care au rezisten]` la
toate rasele de man` din România.
Practic, rezisten]a celor 3 hibrizi pe care
noi \i comercializ`m este la 12 rase de
man`, iar \n România sunt cunoscute 9
rase de man`. A[adar, dac` ave]i probleme cu mana încerca]i Victory CL [i
cu siguran]` nu ve]i fi dezam`gi]i.
Un alt hibrid este Integral CL, cu maturitate medie, cu o toleran]` foarte bun`
la secet`, fiind pretabil pentru toate zonele de cultur` a florii-soarelui.
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ZOOTEHNIE
Trecem în zona de hibrizi high-oleici
[i avem în acest lot Ceres HO CL Plus
[i un hibrid cu nume de cod, UN40179
HO CL, care înc` nu are denumirea de
produs comercial pentru c` nu a intrat
în portofoliul nostru. Probabil peste doi
ani îl ve]i reg`si la vânzare. Ceea ce
vreau s` spun despre ace[ti doi hibrizi
este faptul au un con]inut de acid oleic
de 88%, au o toleran]` foarte bun` la
boli [i la secet`, se preteaz` pentru toate tipurile de sol, iar fermierii care cultiv` hibrizi high-oleici îi pot utiliza cu încredere. Momentan, în portofoliul nostru, în ceea ce prive[te hibrizii high-oleici reg`si]i doar Suntec HO CL, care are
un con]inut de acid oleic de 88%, se preteaz` pentru toate tipurile de sol [i pentru toate zonele de cultur` a florii-soarelui, prezint` un pachet agronomic foarte
bun [i pot s` spun c` este destul de solicitat de c`tre fermierii din România care
cultiv` hibrizi high-oleici.
În continuare avem trei hibrizi care
pentru mine sunt speciali [i am s` v`
detaliez câteva puncte cheie despre fiecare. Primul este Paraiso 102 CL, num`rul unu în vânz`ri, un hibrid foarte
vechi în portofoliul nostru, fiind \ns` foarte c`utat de fermieri. Practic, comenzile
vin din rândul fermierilor, nici nu mai are
nevoie de promovare deoarece produc]iile [i constan]a acestora l-au recomandat în fiecare an. Un aspect foarte important la Paraiso 102 CL este toleran]a
la man`, a[a cum v` spuneam [i în cazul hibridului Victory CL. De asemenea,
greutatea hectolitric` reprezint` un reper la Paraiso 102 CL. În acest sens,
pot s` v` spun c` anul trecut mi-a trimis
un coleg un bon de consum cu o greutate hectolitric` de 53, un acest aspect
este foarte important la hibrizii de floarea-soarelui, pentru c` de cele mai multe ori calitatea face diferen]a.
Surimi CL este un hibrid nou, care
vine în completarea hibrizilor Paraiso
102 CL [i Marquesa CL. Îi încuraj`m pe
fermierii care au avut deja experien]`
cu ace[ti doi hibrizi s` cultive [i Surimi
CL deoarece are o îmbun`t`]ire genetic`, vorbim de o toleran]` foarte bun`
la principalele boli foliare, toleran]` la
secet`, greutatea hectolitric` este foarte bun` [i în cazul lui, fiind pretabil atât
în tehnologii intensive cât [i în cele extensive.
Marquesa CL, un alt vârf de lance al
companiei, un hibrid foarte cultivat de
fermieri, care are un poten]ial foarte ridicat de produc]ie, o constan]` în fiecare an, chiar [i în cei mai dificili am avut
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Hibrizii de floarea-soarelui din gama
Cearfield au fost prezenta]i de Cornelia
Pistol, International Key Account Manager, Saaten Union.

Saaten Union este faptul c` tulpina este
foarte puternic` [i au o foarte bun` toleran]` la c`dere, oferit` de aceast` vigurozitate a tulpinii.
Un alt hibrid pe care vreau s`-l men]ionez este Arteon CL, care reprezint`
o îmbun`t`]ire a geneticii. Spun asta
pentru c` aducem în pia]` un hibrid cu
un poten]ial de produc]ie mult mai bun.
Driver CL este un hibrid semitimpuriu, la care am înregistrat o cerere de
semin]e în continu` cre[tere. Fermierii
care l-au cultivat nu au fost dezam`gi]i,
hibridul având o mare adaptabilitate în
zona de cultur` a florii-soarelui.
Subella CL este un hibrid destul de
interesant, pentru c` asigur` produc]ii
foarte ridicate [i în cultura principal`, dar
[i în cea secundar` dup` orz. Totodat`,
prezint` o greutate hectolitric` bun`, un
MMB foarte ridicat [i toleran]` la princi-

“Dup` ce a]i primit informa]ii despre
hibrizii conven]ionali [i hibrizii semitardivi pe sistemul Clearfield, eu v` prezint
acum hibrizii semitimpurii [i extratimpurii Clearfield [i Clearfield Plus. Pentru
compania Saaten Union, cultura de floarea soarelui este extrem de important`.
Din datele furnizate de MADR, suprafa]a cultivat` în 2021 în ]ara noastr`
este de circa la 1.200.000 de hectare.
Încerc`m s` ne pliem pe toate cerin]ele
fermierilor [i s` le punem la dispozi]ie
o gam` variat` de hibrizi, cu diferite
maturit`]i, în a[a fel încât s` împart`
riscurile în ferma lor. A[adar, le recomand`m s` cultive [i hibrizi timpurii [i
hibrizi tardivi.
Puntasol CL este un hibrid destul de
vechi în portofoliul nostru, care se cultiv` cu prec`dere în zonele Giurgiu,
Teleorman, Gala]i [i are o mare c`utare
la export. Ce vreau s` punctez la hibrizii

palele boli foliare ale florii-soarelui.
Goldy IR este un hibrid destul de nou
în portofoliul nostru, este extratimpuriu
[i merge [i dup` cultura a doua. Îl vindem cu succes în ]`rile unde se solicit`
hibrizi exatratimpurii [i timpurii. Se poate vedea c` este foarte compact, foarte
viguros, are tolena]` foarte bun` la c`dere [i observ`m c` nu sunt plante lips`, ceea ce înseamn` c` a fost liber de
man`.
Ultimul hibrid din aceast` gam` este
Meridies CL, destinat pentru Rusia [i
Ucraina. Are o perioad` foarte scurt`
de vegeta]ie.
Pentru c` cerin]ele fermierilor sunt
în continu` schimbare, noi încerc`m tot
timpul s` ne adapt`m portofoliul [i hibrizii în func]ie de solicit`rile lor. A[adar,
pentru a le oferi solu]ii venim cu o gam`
destul de larg` [i pe sistemul Clearfield
Plus.

produc]ii bune la acest hibrid. Dac` ne
apropiem putem observa c` are rezisten]` la c`dere, fiind un hibrid care se
preteaz` pentru toate zonele de cultur`
a florii-soarelui. Un aspect important la
Marquesa CL este rezisten]a la man`,
mai ales în condi]iile acestui an dificil.
Este un subiect de interes pentru fermierii din România, având în vedere c`
venim dup` un an 2020 cu destul de
multe provoc`ri, dar iat` c` [i 2021 a
venit cu alte probleme pentru culturile
de prim`var`, cum a fost de exemplu
Plasmopara [i, în plus, în anumite zone
ale ]`rii, seceta cu care fermierii se confrunt`”, a men]ionat Alina Petrea.
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O îmbun`t`]ire este Lorette CL Plus,
un hibrid semitardiv de ultim` genera]ie, cu un poten]ial ridicat de produc]ie.
Am avut câmpuri unde s-au recoltat 4
tone, 4 tone [i jum`tate.
Paraiso 1000 CL Plus este un hibrid
consacrat, care a f`cut istorie al`turi de
Paraiso 102 CL. Putem spune c` fermierii nu pot renun]a la el, pentru c` atât
în România cât [i ]`rile externe avem o
cerere foarte mare. Este un hibrid semitardiv, cu un poten]ial foarte bun de produc]ie [i cu o tulpin` viguroas` care-i
confer` rezisten]` la c`dere.
Lucia CL Plus este un hibrid semitardiv, destinat pie]elor externe, în ]ara
noastr` fiind foarte pu]in comercializat,
pentru c` este foarte greu s`-l înlocuim
pe Pariso 1000 CL Plus.
Un alt hibrid destul de interesant în
gama Clearfield Plus este Surprise CL
Plus. Anul acesta am vândut toate semin]ele pe care le-am avut, atât în cultura principal` dar [i în cultura a doua
dup` orz, cerin]e mari fiind în România
[i în Bulgaria. Fiind cultivat dup` orz,
acest hibrid aduce un beneficiu în plus
fermierilor, iar pentru noi a fost un succes faptul c` am avut un extratimpuriu
care s` acopere toate nevoile acestora”, a spus Cornelia Pistol.
Gama hibrizilor de floarea soarelui
sulfonilureici a fost prezentat` de Ionu]
B`rbulescu, Product Manager pentru
culturile de floarea-soarelui [i porumb.
“Am pl`cerea s` v` prezint portofoliul de hibrizi sulfonilureici. Începem
cu un produs foarte dinamic, foarte versatil, Petronas SU, a c`rui denumire ne
spune c` este un câ[tig`tor. Hibridul
este foarte competitiv, prezint` o plasticitate excelent`, iar timpurietatea îl

EVENIMENT

ajut` s` fac` fa]` stresului biotic [i abiotic pe care îl întâlnim pe parcursul vegeta]ei.
Îmi face o deosebit` pl`cere s` v`
prezint un nou hibrid marca Saaten
Union, SURO 20-5 SU, care vine cu o
capacitate de produc]ie extraordinar`,
cu un pachet fitosanitar de excep]ie [i
o rezisten]` genetic` la Orobanche
Cumana rasele A-G. Vedem la aceste
plante cum sunt polenizate calatidiile de
floarea-soarelui [i se poate observa capacitatea remarcabil` a acestui hibrid,
care asigur` o produc]ie foarte mare.
SURO 20-5 SU vine s` schimbe tehnologia în cultivarea florii-soarelui [i s`
aduc` productivitate [i profitabilitate în
fermele din România.
Neta SU este un hibrid special pentru fermierii care cultiv` floarea-soarelui, cu post înalt [i o capacitate de produc]ie foarte ridicat`.
Mai departe o s` v` prezint o echip`

fantastic`, format` din hibrizii Davero
SU [i Alexa SU. Sunt doi hibrizi marca
Saaten Union care vin s` ajute portofoliul de floarea-soarelui pentru tehnologia tribenuron-methyl. Sunt hibrizi cu
capacitate de produc]ie foarte mare [i
cu toleran]` ridicat` la Orobanche Cumana pân` la rasa F inclusiv. Avem în
acest lot o zon` atacat` de Tanymecus
[i, dup` cu [ti]i, la cultura de floareasoarelui nu exist` posibilitatea de a
efectua tratamente cu neonicotinoide.
Hibrizii Davero SU [i Alexa SU au o
capacitate remarcabil` de compensare
a golurilor din cultur`. Acestea pot ap`rea din cauza unor d`un`tori ca Tanymecus dilaticollisi sau Opatrum sabulosum, dar pot fi provocate [i de factori
precum preg`tirea terenului, umiditate
[i altele. Alexa [i Davero sunt doi hibrizi
de excep]ie care nu trebuie s` lipseasc` din fermele dumneavoastr`”, a declarat Ionu] B`rbulescu.
Specialistul companiei a continuat,
prezentând atelierul de densit`]i înfiin]at
la cultura de floarea soarelui.
“În atelierul de densit`]i avem patru
rânduri cu o densitate de 75.000 de boabe germinabile pe hectar, o alt` parte
cu 65.000 de boabe [i o extrem` cu
45.000 de boabe. Putem observa c` la
o densitate ridicat` hibridul Alexa SU
s-a prezentat foarte bine, cultura a crescut pu]in mai înalt` [i a ajuns la maturitate cu dou` trei zile mai devreme. Este
un hibrid care r`spunde bine densit`]ilor ridicate, dup` cum putem vedea,
nu avem probleme cu c`derea, nici cu
bolile sau cu Macrophomina [i Phoma
macdonaldi.
În densitatea optim` de 65.000 de
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boabe, cultura este un pic mai scund`,
plantele nu au mai fost în competi]ie
pentru lumin` [i, dup` cum se vede, nu
au crescut foarte mult, dar calatidiile
sunt uniforme [i se prezint` foarte bine.
Plantele sunt stabile [i productive.
Ultima densitate este cea de 45.000
de boabe germinabile pe hectar [i vedem c` aici cultura este mai verde, plantele sunt pu]in mai scunde, dar p`l`riile
de floarea-soarelui au avut loc s` se
dezvolte [i au valorificat foarte bine
spa]iul de nutri]ie pe care l-au avut la
dispozi]ie”, a explicat Ionu] B`rbulescu.
Acela[i specialist a deschis prezentarea hibrizilor de porumb din lotul de la
Drajna, detaliind pentru început tehnologia aplicat`, dar [i caracteristicile atelierului de densit`]i.
“Terenul a fost preg`tit în toamn` cu
Tigerul, în prim`var` am aplicat 300
kg/ha de NPK 18:46:0, dup` care am
lucrat superficial cu un combinator. Am
sem`nat pe 15 aprilie a.c., la o densitate de 68.000 de boabe germinabile pe
hectar. Acela[i erbicid preemergent pe
baz` de S-metaloclor [i terbutilazin utilizat la floarea-soarelui a fost aplicat [i
la porumb. La pr`[it am f`cut [i o fertilizare cu azotat de amoniu în doz` de
120 kg/ha.
În cadrul atelierului de densit`]i la
porumb am folosit hibridul Spartan –
FAO 320. Observ`m c` aici densitatea
nu a mai fost afectat` de c`tre insecte.
Avem în primele 4 rânduri o densitate
optim`, iar apoi avem una de 85.000 de
plante. Pe cea de a doua nu o recomand`m fermierilor dac` nu implementeaz` tehnologia potrivit`. Noi o test`m
s` vedem ce se întâmpl` în condi]iile
din jude]ele C`l`ra[i [i Ialomi]a”, a spus
Ionu] B`rbulescu.
În continuare, Marius Cre]u, director
comercial al companiei Saaten Union
România, a vorbit despre performan]ele
hibrizilor de porumb din portofoliu.
“Mai întâi vreau s` v` spun c` rostul
acestei platforme este ca fermierii care
vin s` o viziteze s` descopere caracterele fenotipice ale fiec`rui hibrid în parte. În acest lot, hibrizii sunt sem`na]i începând cu cei tardivi, pân` la cei timpurii.
Primul este ISH 510 W – FAO 510,
a[ spune eu un fel de desert al hibrizilor
de porumb, fiind destinat în principal
consumului uman. Din acesta se ob]ine
f`ina de porumb alb din care se produc
pastele f`inoase utilizate de cei care
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sufer` de boala celiac`.
Filigran – FAO 510 este un hibrid
nou care va fi introdus în portofoliu în
prim`vara anului viitor. Ne vom axa pe
comercializarea acestuia în toate zonele de cultur` a porumbului. Este destinat produc]iei de boabe, având un bob
dentat, a[a cum se vede, galben la maturitate, cu 18-20 de rânduri de boabe,
un MMB de 340-360 grame. Planta propriu-zis` are un stay-green foarte bun,
o rezisten]` foarte bun` la Fusarium, la
p`tarea brun` [i, nu în ultimul rând, la
t`ciune.
Mergem la OS 4014 – FAO 420, un
hibrid consacrat, care a ap`rut în portofoliu în urm` cu trei ani [i acolo unde a
fost cultivat, la nivel na]ional, a dat randament, fermierii fiind foarte mul]umi]i
de produc]iile ob]inute. Este un porumb
dentat, foarte frumos la maturitate, are
un [tiulete cilindro-conic, un bob galben,
mi[una profund`, ceea ce înseamn` c`
are un pericarp sub]ire în partea superioar`, deci pierde apa rapid la maturitate. Are un MMB în jur de 350-360 grame [i o mas` hectolitric` de 78-80 kg,
fiind pretabil atât pentru boabe cât [i
pentru siloz în toate zonele de cultur` a
porumbului.
SUR 307 – FAO 410 este un hibrid
cunoscut, cu un [tiulete foarte bine fecundat, bobul dentat, galben la maturitate, rahisul ro[u. Face parte dintr-o
grup` de maturitate foarte bun` pentru
produc]ie, dar se poate utiliza [i pentru
siloz. Are o mas` hectolitric` în jur de
80 kg [i un MMB de 360-380 grame.
Pot s` v` spun c` a reu[it s` p`trund`
foarte bine în Transilvania.
Am ajuns la SUM 402 – FAO 400,

care este hibridul meu de suflet. Este
un hibrid sticlos, cu o culoare galbenoranj la maturitate, aproape portocalie,
cu 16-18 rânduri de boabe. Acest hibrid
are o vechime de 6 ani în portofoliul
companiei noastre.
SUM 405 – FAO 400 reprezint` for]a
vânz`rilor Saaten Union, cu cele mai
multe doze comercializate în România,
al`turi de SUM 305. Hibridul SUM 405
are o plant` de talie medie, 220-240
cm, o inser]ie a [tiuletelui medie [i uniform`, are o toleran]` foarte bun` la
boli în special la Fusarium [i la Helminthosporium. {tiuletele la maturitate are
o culoare galben deschis, mi[una foarte
profund`, pericarp sub]ire. Ceea ce este
de eviden]iat la acest hibrid este lungimea pedunculului, care ajuns la maturitate va permite [tiuletelui s` se orienteze cu vârful în jos, astfel încât orice
precipita]ii care vin în timpul matur`rii
s` nu r`mân` între p`nu[` [i [tiuletele
propriu-zis, pierderea apei fiind mult
mai rapid`. Acest hibrid se preteaz`
pentru recoltat mecanizat [i pentru cultura intensiv`.
Darius – FAO 390 este un hibrid nou,
semitardiv, foarte frumos, cu un [tiulete
extrem de bine prezentat, cu form` cilindro-conic`, galben oranj la maturitate, mi[una adânc` [i puternic`, pericarp sub]ire, pierderea apei din bob
fiind foarte rapid`. Acesta va fi cu siguran]` promovat în prim`vara anului viitor.
OSSK 396 – FAO 380 este un hibrid
recunoscut în pia]a româneasc`, la fel
ca [i SUM 405 [i SUM 305. Sunt foarte
mul]i fermieri care sunt interesa]i de el
[i care îl utilizeaz` în fiecare an, la fel
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cum era Bonito în trecut.
Am ajuns la hibridul Replik – FAO
380. Acesta reprezint` vârful vânz`rilor
la porumb în cadrul companiei. Men]ionez c` s`mân]a de porumb Replik vine
din Germania, nu este produs` în ]ara
noastr`. Este un hibrid excep]ional, cu
o extraordinar` adaptabilitate [i plasticitate ecologic`. De remarcat faptul c`
de la Constan]a la Mehedin]i, la SatuMare, la Boto[ani [i retur acest hibrid
are o foarte mare adaptabilitate. Un alt
aspect important la Replik este pierderea apei din bob, care se realizeaz` instantaneu.
SUM 305 – FAO 370 este un hibrid
frumos, cu un [tiulete uniform, cu 18-20
de rânduri de boabe, mi[una extrem de
profund`, pierde rapid apa din bob, are
un MMB în jur de 360 grame, masa
hectolitric` fiind de 80-82 kg. A[a cum
am spus, al`turi de SUM 405, acest hibrid reprezint` baza vânz`rilor a volumelor comercializate la porumb.
Badiane – FAO 360 este un hibrid
nou, iar al`turi de Darius [i de Cali –
FAO 350 vor fi cei pe care ne vom axa
în prim`vara anului viitor. Sunt hibrizi
noi, cu poten]ial genetic foarte bun [i
sunt convins c` vor aduce rezultate pozitive în vânz`rile Saaten Union.
Despre YSH 303 – FAO 350 vreau
s` v` spun un lucru: acest hibrid de porumb este singurul din portofoliu care
are un num`r de 20-22 de rânduri de
boabe. Are o form` cilindric` aproape
perfect`, o fecundare total`, este extrem de productiv [i îl recomand tuturor
fermierilor care vor s` încerce un hibrid
de calitate superioar`. Pân` acum l-am
promovat exclusiv în zona Transilvaniei.
Basilic – FAO 340, la fel ca [i Cali
este un hibrid nou, are 16-18 rânduri de
boabe, foarte uniform, un MMB în jur de
380 grame [i masa hectolitric` de 8082 kg. De remarcat faptul c` la grupa
lui de maturitate FAO 340 se comport`
ca un hibrid de maturitate tardiv`.
Spartan – FAO 320 este promovat
în România din anul 2018, fiind introdus
în portofoliu în locul hibridului Bonito,
care a avut 20 de ani de vechime compania Saaten Union. Spartan are o adaptabilitate pedoclimatic` extraordinar de
bun`, este cultivat în zona de sud a
]`rii, în Câmpia Român`, în sud-vest, în
Banat [i Cri[ana, dar [i în sudul Moldovei, fiind foarte c`utat de fermieri.
Paparazzi – FAO 300 face parte dintre hibrizii noi, are un [tiulete foarte frumos, complet fecundat, galben la maturitate, pedunculul este lung [i cu sigu-
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ran]` [tiuletele se va orienta cu vârful
în jos la maturitatea fiziologic`, iar pierderea apei va fi rapid`. Avem câ]iva hibrizi noi în portofoliu care cu siguran]`
vor face o impresie foarte bun` în campania agricol` urm`toare.
Surround – FAO 300 este un hibrid
care a avut un succes în ultimii doi ani.
Ce vreau s` scot în eviden]` este vânzarea care a avut loc dup` recoltatul
orzului, când cantit`]i masive de unit`]i
de Surround s-au vândut foarte bine ca
[i cultura a doua. Fermierii au fost interesa]i s` semene acest hibrid, care are
un poten]ial de produc]ie foarte bun,
de[i grupa lui FAO este de 300.
Hibridul Suporto – FAO 290 are un
[tiulete frumos, extrem de dens, cilindro-conic, galben la maturitate, mi[una
foarte bun`, un stay-green în regul` [i
a avut un r`spuns foarte bun în special
în ultimii trei ani. Suporto este hibridul
care cu siguran]` ne va asigura vânz`rile din cadrul companiei.
SUR 204 – FAO 280, ca [i Tonacja
– FAO 220, au fost hibrizii comercializa]i
preponderent în cultura a doua, dup`
recoltatul orzului. Cei mai mul]i fermieri
care i-au achizi]ionat îi cuno[teau din
anii preceden]i. Despre Tonacja pot s`
v` spun c` la grupa lui FAO 220 are un
[tiulete semisticlos foarte frumos, cu
14-16 rânduri de boabe, fiind comercializat în fiecare an de c`tre fermierii din
România, atât pentru consumul uman,
cât [i pentru furaje.
SM Wawel – FAO 220 este un alt hibrid nou, asem`n`tor cu Tonacja. Are
cam aceea[i genetic`, este mai scurt,
dar are un num`r de rânduri mai mare,

18-20, este semisticlos [i foarte bine
adaptat pentru zona de sud a ]`rii. Cu
siguran]` îl vom comercializa în perioada urm`toare, începând din toamna
acestui an.
Mai avem un alt hibrid nou, Leguan
– FAO 220. La fel ca SM Wawel, arat`
foarte bine la grupa lor FAO 220 [i merit` s` fie încerca]i. Noi îi vom introduce
în portofoliu [i cu siguran]` fermierii
care îi vor utiliza vor avea de câ[tigat”,
a declarat Marius Cre]u.
“Suntem mul]umi]i c` în fiecare an
cre`m aceast` platform`, încercând s`
le prezent`m fermierilor întregul portofoliu de cereale p`ioase – grâu, orz, orzoaic`, triticale, dar [i hibrizii de rapi]`,
în perioada mai-iunie, iar în jum`tatea
lunii august le oferim [ansa celor interesa]i s` vad` culturile de floarea-soarelui, porumb [i soia. Dup` cum vede]i
sunt foarte mul]i hibrizi, dar trebuie remarcat faptul c` din aceast` platform`
hr`nim atât popula]ia din România, cât
[i din alte state. În special, la cultura de
floarea-soarelui se export` semin]e produse în România, certificate în România,
care au calit`]i superioare.
Avem un cuvânt de spus în pia]a româneasc` [i toat` genetica pe care o
comercializ`m este de înalt` tehnologie. Fac un apel c`tre fermierii care vor
s` utilizeze genetica noastr` s` aib` încredere în ceea ce le recomand`m [i s`
fie convin[i c` ceea ce vor sem`na vor
culege înzecit. Genetica Saaten Union
[i-a spus cuvântul întotdeauna [i a adus
profit fermierilor utilizatori”, a mai spus
directorul comercial al Saaten Union.
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Prezentarea culturii de soia a fost
realizat` de Simona Boboc, Product
Manager pentru cereale, soia [i leguminoase, care a trecut în revist` cele 4
soiuri din portofoliu.
“În câmpul nostru de la Drajna avem
toate variet`]ile de soia pe care le comercializ`m pe pia]a din România. Vom
începe cu soiul cel mai timpuriu, Yakari,
care face parte din clasa de maturitate
000 [i are o în`l]ime medie a plantelor,
ceea ce îi asigur` o rezisten]` bun` la
c`dere.
Continu`m cu Dakota, cel mai vândut soi de soia din portofoliul companiei. Ceea ce este special la acesta este
inser]ia primului etaj de p`st`i care se
face la 12 cm, astfel încât fermierii evit`
pierderile la recoltare. Dakota este un
soi care face parte din clasa de maturitate 00.
Urm`torul, Smaragd, este un soi semitimpuriu ca [i Korana, cu un port mai
înalt, cu o rezisten]` foarte bun` la boli
[i la condi]iile de secet`. Cele patru variet`]i pe care noi le comercializ`m au
o capacitate de produc]ie foarte bun` [i
se pliaz` pentru toate arealele de cultivare a soiei în România”, a men]ionat
Simona Boboc.
La final, partenerul Mewi România a
organizat o demonstra]ie live cu dou`
tractore Fendt, al`turi cu dou` agregate: Horsch Tiger 3 MT [i Horsch Joker
10 RT M14 RP. Prezentarea acestora a
fost realizat` de Costin M`r`cine, director regional al companiei.
“Ne bucur`m s` fim împreun` la evenimentul Saaten Union [i v` mul]umim
pentru acest parteneriat. Avem în câmp
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tractorul Fendt 1050 Vario Profi Plus,
cel mai mare model din seria 1000, care
are 517 CP, fiind dotat cu un motor
MAN de 12,4 l, sistem de autoghidare
[i o transmisie continu` VarioDrive –
trenul de rulare care ac]ioneaz` independent ambele pun]i, pentru prima
dat`. În spatele lui se afl` echipamentul
Horsch Joker 10 RT M14 RP, un disc
scurt, dezmiri[titor cum îi spunem noi,
care are o lungime de lucru de 10 m,
dou` rânduri de talere independente,
cu un diametru de 520 mm, câte dou`
a[ezate pe bra], pentru evitarea aglomer`rii spa]iului de lucru. De asemenea, utilajul este echipat cu ro]i de sprijin pe fa]`, care îi asigur` o foarte bun`
planeitate pe sol în timpul lucrului, dar
[i cu t`v`lugi dubli.
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Al doilea tractor Fendt prezent la demonstra]ie face parte din seria 900, modelul Fendt 942 Vario Profi Plus, fiind
cel mai mare din gama sa. Are 420 CP,
fiind dotat cu un motor MAN de 9,0 l.
Acesta este înso]it de cunoscutul Tiger
MT Horsch, cu o l`]ime de lucru de 3 m,
care este de fapt o combina]ie între un
disc scurt [i un cultivator. Are dou` rânduri de talere cu diametrul de 680 mm
care se pot regla independent \n lucru,
fa]a cu spatele. Organele active pot ajunge pân` la o adâncime de 35 cm în lucru. Acestora li se pot ad`uga [i aripioare stânga-dreapta pe fiecare organ
de lucru \n parte, pentru a reduce suprafa]a neprelucrat`, atunci când este
cazul. Talerele de t`v`lugire a[eaz` p`mântul din spatele organelor active pentru a astupa [an]urile pe care acestea
le las`. Urmeaz` un t`v`lug de cauciucuri spumate, cu rolul de a recompacta
solul \n urma c`ruia mai poate fi ad`ugat op]ional [i un t`v`lug SteelDisc pentru o m`run]ire mai intensiv` a bolovanilor.
Suntem importatori unici ai acestor
branduri în România [i ne bucur`m s`
v` putem sta la dispozi]ie pentru a v`
oferi detalii despre utilajele noastre [i,
de ce nu, s` încheiem un parteneriat pe
termen lung \n fermele dumneavoastr`”,
a spus reprezentantul Mewi Rom#nia.
Felicit`ri echipei de speciali[ti a companiei Saaten Union România [i partenerilor din agribusiness, Mewi România,
pentru un eveniment reu[it [i mult succes în activitatea agricol`!
Daniel Dicu
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DEMO Dicor Land — iriga\ii
]i utilaje pentru prelucrarea
solului super performante!
EVENIMENT

Dicor Land a organizat în data de 4
august a.c., în cadrul fermei Alnic Agrocom din loc. Chiselet, jude]ul C`l`ra[i
un eveniment dedicat performan]elor
utilajelor agricole: sistemul de iriga]ii tip
HIPODROM de la IRTEC, cultivatorul
KARAT 12 de la LEMKEN [i grapa cu
discuri ADMIRAL de la produc`torul italian Maschio Gaspardo, în vederea cre[terii eficien]ei [i productivit`]ii din ferme.
De asemenea, în cadrul evenimentului au fost expuse utilaje, echipamente, piese de schimb, accesorii [i consumabile, necesare pentru întregul an agricol.
Dicor Land este furnizorul de utilaje
agricole, piese, solu]ii tehnice, service
[i servicii de finan]are necesare realiz`rii performan]ei în agricultur`.

“De 10 ani Dicor Land se remarc`
prin deosebita seriozitate [i dedicare
pentru tot ceea ce înseamn` agricultur`. Compania noastr` a dezvoltat în
aceast` perioad`, un model propriu de
afacere pornind de la cerin]ele [i exigen]ele clien]ilor s`i.
Dicor Land este unic importator [i
distribuitor de echipamente pentru iri-
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ga]ii marca IRTEC [i distribuie utilaje
agricole LEMKEN, Maschio Gaspardo,
Olimac, Pronar, Madara Agro, dar [i
alte branduri.
Speciali[tii Dicor Land stau la dispozi]ia produc`torilor agricoli cu o gam`
larg` de utilaje agricole, respectiv sem`n`tori, scarificatoare, pluguri, combinatoare, atomizoare, prese de balo]i,
sisteme de iriga]ii pe care le pot livra
rapid din stoc, asigurând transportul oric`rui echipament, precum [i punerea în
func]iune cu mecanici specializa]i. Compania ofer` totodat` mentenan]` pe perioada garan]iei dar [i în post-garan]ie.
La rândul s`u, Dicor Parts asigur` serviciile de identificare piese, transport [i
consiliere gratuit`”, a subliniat Daniel
Auric`, director comercial Dicor Land,
în cuvântul de deschidere.
În discu]ia cu redactorul Business
Press Agricol, specialistul a mai spus
c`: “Produsele de înalt` calitate, rapiditatea în ofertare [i livrare, dar [i consilierea gratuit` pe care le oferim clien]ilor
printr-un personal tân`r, dinamic [i profesionist, trainuit în fabricile furnizorilor
no[tri, au f`cut din Dicor Land unul dintre cei mai importan]i parteneri pentru
fermierii care î[i doresc solu]ii aplicate

pentru dezvoltarea afacerilor agricole.
Toate utilajele sunt transportate gratuit
în fermele partenerilor no[tri, iar punerile în func]iune sunt, de asemenea, realizate gratuit de echipa tehnic` Dicor
Land.”
SISTEMUL DE IRIGAT
TIP HIPODROM – solu]ia
ideal` pentru complexitatea
situa]iilor din teren!
Compania IRTEC produce sisteme
de irigat de peste 50 de ani, iar Dicor
Land este unic importator al acestor sisteme în România din 2018. IRTEC produce atât sisteme de irigat clasice, formate din tamburi [i motopompe, cât [i
sisteme de irigat liniare, de genul pivot
central, instala]ie liniar` [i Hipodrom.
Denumirea de “Hipodrom” este dat` de
forma pe care o descrie mi[carea instala]iei în timp ce func]ioneaz`.

“Instala]ia este capabil` s` se deplaseze liniar, pe o suprafa]` determinat`
de fermier, în func]ie de necesit`]ile din
teren. La cap`tul solei, instala]ia face o
pivotare spre exterior, cu udare, apoi se
întoarce la cel`lalt cap`t al solei, unde
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face din nou o mi[care de pivotare, cu
udare. Un sistem de duze duble permite
irigarea [i în timpul pivot`rii. În momentul în care începe mi[carea de pivotare, intr` în ac]iune, automat, [i un al doilea rând de duze. Când se termin` mi[carea liniar`, instala]ia poate efectua
mi[carea de pivotare f`r` nici o interven]ie uman`”, a declarat Adrian N`forni]`,
director produs Dicor Land.
rea mi[c`rilor efectuate de instala]ie
ob]inând, în aceste condi]ii, o autonomie chiar mai ridicat` de atât, respectiv
pe capetele solei. HIPODROMUL este
capabil s` realizeze în mod automat
dou` mi[c`ri liniare [i o pivotare, f`r`
s` fie nevoie de interven]ia operatorului.
Posibilitatea de adaptare a acestui
tip de echipament, randamentul ridicat
[i autonomia deosebit`, fac din HIPODROM solu]ia ideal` pentru complexitatea situa]iilor din teren.

HIPODROMUL define[te îmbinarea
perfect` între echipamentele de irigat
de tip Pivot [i Liniar`, înglobând elemente mecanice extrem de performante, precum etan[eitatea articula]iei rotative, cadrul robust [i un sistem de ghidare extrem de eficient.
Pivotarea extern` sau intern`, ofer`
posibilitatea unor configura]ii variate,
pentru o acoperire maxim` pe sole cu
forme complexe. Uniformitatea distribu]iei apei este asigurat` atât în mi[carea
liniar`, cât [i în cea de pivotare, prin intermediul unui kit de duze duble, reglate
în mod automat de c`tre panoul de control al HIPODROMULUI.
Cartul principal al instala]iei are cea
mai mare capacitate de tractare din
acest segment [i un sistem patentat
IRTEC de ghidare a furtunului pe sub
cart, fiind capabil s` func]ioneze cu un
furtun lung de pân` la 270 m. În aceste
condi]ii, HIPODROMUL are o autonomie de pân` la 540 m în deplasare liniar` far` s` necesite schimbarea hidrantului. Panoul de control permite, printr-un
display generos de 7 inch, automatiza-

Cultivatorul KARAT 12
de la LEMKEN – reduce
costurile de exploatare!
Echipamentul ofer` posibilitatea de
a efectua cultivarea miri[tilor atât la
adâncimi mici, cât [i la adâncimi mari,
precum [i preg`tirea patului germinativ,
fiind un utilaj care reduce investi]iile [i
costurile de exploatare.
Cultivatorul Karat 12, cu l`]imi de
lucru de 4 pân` la 7 metri, urmeaz` seriei de succes Karat 9. Principala diferen]` este aceea c` la Karat 12 a fost
dispus înc` un rând de cu]ite (patru rânduri în loc de trei) reducând astfel dis-

tan]a dintre rândurile de cu]ite de la 2728 cm pân` la 23 cm. Karat 12 poate s`
prelucreze intens [i eficient solul la o
adâncime de 5 cm pân` la 30 cm, chiar
de la o singur` trecere.
Prin cele opt variante de br`zdare,
ce pot fi montate pe organele active, se
poate realiza combina]ia perfect` în orice
condi]ii de lucru. Br`zdarele pot fi foarte
rapid înlocuite prin sistemul op]ional de
schimbare rapid`. Utilizarea noilor vârfuri de br`zdar K8H, acoperite cu metale dure este recomandat` pentru o performan]` superioar`.
Pentru cultivatorul Karat 12 este disponibil, op]ional, un sistem hidraulic de
asisten]` la trac]iune. Prin acesta se reduce patinarea [i, astfel, se economise[te carburant. Cu ajutorul sistemului
de reglare hidraulic` a adâncimii, este
posibil`, în timpul deplas`rii, reglarea
continu` a adâncimii de lucru, direct din
cabina tractorului. Pentru ghidarea exact` în adâncime, fiecare unitate val]-disc
concav dispune de un dispozitiv de compensare a oscila]iilor care asigur` o func]ionare lin` [i o ghidare constant` în
adâncime.
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Pentru respectarea unei adâncimi
de lucru constant`, aspect deosebit de
problematic la exploatarea pe terenuri
accidentate, se recomand` echiparea cu
ContourTrack, sistemul electro-hidraulic
de adaptare la contur prin ro]i de palpare. Astfel este garantat un rezultat
optim în lucru [i în cazul cultivatoarelor
de lungime mai mare. Sistemul Contour
Track permite, de asemenea, distribu]ia
inteligent` a greut`]ii [i o trac]iune optim`.

“Cultivatorul intensiv LEMKEN Karat
12 permite cultivarea câmpurilor la diferite niveluri, fie la o adâncime mic`, medie sau mai mare. Cu o cultivare superficial` în timpul primei treceri, ac]iunile
de aripi cu form` special` încorporeaz`
cereale voluntare [i materia organic` în
sol mai aproape de suprafa]`. Cerealele voluntare r`mân în stratul superior al
solului, unde pot germina rapid. A doua
trecere este apoi finalizat`, aproximativ
dou` s`pt`mâni mai târziu: acela[i cultivator fiind folosit pentru a lucra la o
adâncime de aproximativ 10-15 cm, cultivatorul intensiv Karat 12 încorporând
paiele [i materia organic` uniform în
sol”, a explicat Ionu] Podaru, director
produs Dicor Land.
Grapa cu discuri ADMIRAL de
la Maschio Gaspardo - o unitate
versatil` folosit` pentru o varietate de lucr`ri de cultivare!
Fermierii cu suprafe]e de mii [i zeci
de mii de hectare pot s` opteze pentru
grapa tractat` Admiral, care a fost realizat` în special pentru fermele de dimensiuni mari din Rusia [i din Ucraina,
dar care a captat [i aten]ia fermierilor
mari din România.
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Grapa poate avea o l`]ime de lucru
de de la 4,5 m pân` la 8,5 m sau chiar
9 m în comand` special`, în func]ie de
nevoile fermei. Diametrul discului este
de 610 mm, adâncimea de lucru este
de 12-17 cm, greutatea 10.500 kg, iar
puterea la tractor poate fi cuprins` între
330 [i 500 CP, în func]ie de tipul solului
pe care se lucreaz`.
Butucul Culti Hub de la Admiral este
supradimensionat, pentru a se asigura
fiabilitate maxim` [i durabilitate în timp.
Datorit` rulmentului dublu cu role sferice, butucul rezist` la solicit`rile mari [i
la impactul cu eventualele pietre.
Suportul în form` de “C” a fost studiat [i realizat special pentru a fi folosit
în combina]ie cu discurile de 610 mm,
acesta fiind fabricat dintr-un o]el special
cu rezisten]` înalt`, pentru a face fa]`
celor mai solicitante utiliz`ri.
Cuplajul dedicat pentru fiecare disc
permite executarea unei lucr`ri uniforme. Cursa vertical` considerabil` a arcului permite dep`[irea obstacolelor f`r`
probleme. Forma compact` [i fusiform`
asigur` o trecere optim` a reziduurilor
între discuri.

“Grapa tractat` ADMIRAL, o unitate
versatil` folosit` pentru o varietate de
lucr`ri de cultivare, de la prelucrarea primar` pe solurile foarte grele la prelucrarea secundar` a patului germinativ
în vederea sem`natului. Datorit` designului perechii duble de discuri dispuse succesiv, ADMIRAL introduce un
nou concept al ma[inii pentru prelucrarea minim` a solului. La o singur` trecere, terenul [i miri[tea sunt amestecate [i îngropate eficient. Ac]iunea de

rupere, atât a solului, cât [i a resturilor
vegetale, face din ADMIRAL un utilaj
unic pe pia]`, versatil pe toate tipurile
de sol, de la terenurile reci [i dificile, la
cele umede [i turboase, cu mari cantit`]i de resturi vegetale, chiar [i cu un
con]inut de schelet”, a detaliat specialistul Ionu] Podaru.
Grapa Admiral efectueaz` mai multe
opera]iuni în câmp, [i anume:
n introducerea oxigenului/înc`lzire:
oxigenul intr` în zona lucrat` [i înc`lze[te zona de îns`mân]at pentru o înr`d`cinare [i o încol]ire rapid`;
n dimensionarea reziduurilor: discurile agresive crestate au rolul de a t`ia
reziduurile la dimensiuni care s` duc`
la o descompunere rapid`;
n amestecarea reziduurilor în sol:
rota]ia discurilor cu viteza mare întoarce solul în timp ce taie reziduurile;
n activarea bacteriilor din sol: când
solul este înc`lzit [i oxigenul este introdus, bacteriile din sol descompun reziduurile recoltei;
n finisarea: consolidarea produselor
amestecului sol/reziduuri produce un
pat germinativ ideal, previne eroziunea
[i spore[te efectul capilar pentru a p`stra umiditatea.
Fermierii prezen]i la eveniment au
avut oportunitatea de a câ[tiga unul
dintre cele dou` vouchere de 500 de
euro, constând în piese de schimb de
la Dicor Parts.
Evenimentul organizat de Dicor Land
[i Dicor Parts a fost de mare interes pentru participan]i, fiind o dovad` clar` a
profesionalismului [i performan]ei demonstrate fermierilor!
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Netafim ]i Reinke dezvolt`
sisteme inovatoare în domeniul
iriga\iilor, pentru agricultura
româneasc` de precizie
IRIGATII
,

Companiile Netafim powered by EPRS Romania ]i Reinke powered by BNY
Holding au organizat, în data de 19 August 2021, în ferma vegetal` Grup
}erban, un seminar cu tema ”Sisteme integrate de irigare pentru agricultura de precizie”.
Seminarul a avut loc direct în câmp,
lâng` platforma de irigare prin picurare,
unde se afl` sta]ia de pompare, bateriile de filtrare, precum [i instala]iile [i
bazinele de fertilizat.
Nicolae {erban, fondatorul Grupului
{erban, Bogdan Zainea, managerul
companiei Netafim powered by EPRS
Romania, Drago[ Zainea, managerul
firmei Reinke powered by BNY Holding,
Marius Eftene, directorul de marketing
al celor dou` companii [i Isaac Tzarfati,
consultant agricol, au prezentat solu]iile
tehnice folosite în cadrul proiectului, precum [i profitabilitatea unui astfel de sistem.
În cadrul fermei vegetale a fost dezvoltat un proiect de legumicultur` [i un
sistem de iriga]ii pentru 5000 de ha în
Lunca Siretului. La momentul de fa]`,
în cadrul sistemului de 5000 ha, în 2020
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s-au irigat 700 ha, iar pân` la finalul
anului 2021 se va ajunge la 1400 ha.
Suprafa]a va continua s` creasc` [i în
anii urm`tori, astfel încât în 2022 vor fi
irigate 2100 ha [i în anul 2023, 2800
ha. Pe modelul celor 4 grupe de 700 ha
dezvoltate de la an la an, Grupul are în
plan dezvoltarea legumicol` în rota]ie,
cartofi, cereale [i alte legume inclusiv
sfecla de zah`r, rezultând o capacitate
de produc]ie de 1400 ha pe sectorul r`d`cinoase, acesta fiind cel mai mare
proiect de iriga]ii din jude]ul Bac`u.
Nout`]ile aduse de acest proiect nu
se rezum` doar la dimensiunea [i gradul de complexitate ridicat, ci [i la faptul
c` pentru realizarea lui, împreun` cu
partenerii de la Netafim powered by
EPRS Romania [i Reinke powered by
BNY Holding, au fost integrate mai multe tehnologii care s` satisfac` nevoile
fiec`rei culturi incluse în rota]ie, cum ar

fi sisteme de irigare cu pivo]i mobili, prin
picurare, prin aspersie, sisteme de fertirigare, automatiz`ri, senzori de sol,
sta]ii meteo, demonstrând c` agricultura de precizie poate fi scalat` [i la ordinul de mii de hectare. Toate echipamentele au fost personalizate pentru cerin]ele specifice [i s-au realizat chiar [i
ni[te tamburi de mari dimensiuni [i utilaje speciale pentru întinderea liniilor de
picurare.
De[i Grup {erban are o experien]`
vast` în culturile de câmp, proiectul din
sectorul de legumicultur` a reprezentat
o nou` provocare, mai ales în cazul
cartofului, care fiind destinat industrializ`rii trebuie s` respecte mai mul]i indici de calitate [i calibru. În sus]inerea
proiectului, partenerii de la Netafim powered by EPRS Romania au asigurat
un consultant extern din Israel, care a
fost relocat în România, direct în ferm`,
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pentru a coordona tot procesul tehnologic de producere al cartofului, de la
selec]ia materialului s`ditor, plantare,
irigare [i fertilizare, managementul fitosanitar [i pân` la recoltare.
Acest proiect complex ce include [i
culturi de câmp, dar [i culturi legumicole (cartof, ceap`, morcovi, sfecl`) folose[te toate tipurile de sisteme de iriga]ii
(pivot, picurare [i aspersie) [i toate sistemele au integrate componente de
agricultur` de precizie (sta]ii meteo,
senzori de sol) [i digital farming (automatiz`ri [i control de la distan]`) ce au
ca scop cre[terea eficien]ei irig`rii [i
fertiliz`rii, dar [i reducerea consumului
de ap`. Toate aceste aspecte sunt prev`zute în noua politic` agricol` 2021 –
2027 [i vor fi prioritizate de c`tre MADR
la acordarea granturilor din m`surile
4.1, ce vor fi lansate chiar din aceast`
toamn`.
Evenimentul s-a bucurat de participarea unor fermieri români bine-cunoscu]i, precum Mihai Solomei de la ferma
Agricost, Insula Mare a Br`ilei, dar [i a

unor lideri ai organiza]iilor profesionale
de agricultori, cum ar fi Romulus Oprea,
Pre[edintele Federa]iei Na]ionale Cartoful din România sau Viorel Marin, Pre[edintele ANAMOB – Asocia]ia Na]ional` a Industriilor de Mor`rit [i Panifica]ie
din România [i co-leader al SmartAgriHubs – un proiect UE de 20 de milioane
de euro în cadrul programului Orizont
2020, ce reune[te un consor]iu format
din peste 164 de parteneri din sectorul
agroalimentar european. Obiectivul proiectului SmartAgriHubs este de a contribui la digitalizarea agriculturii europene prin încurajarea unui ecosistem de
inovare agricol` dedicat excelen]ei, durabilit`]ii [i succesului.
De asemenea, au mai fost prezen]i
[i Gabriel Popescu, Specialist Comercial, din cadrul diviziei de agricultur` a
Ambasadei SUA în România; Marius
Viorel Posa, Consilier al Secretarului de
Stat pentru Rela]ia cu Republica Moldova din Secretariatul General al Guvernului României, Coordonat de Primul
Ministru al României, precum [i Cezar
Olteanu, Director, Centrul de Promova-

re Afaceri al Biroului din One[ti al Camerei de Comer] [i Industrie a Jude]ului
Bac`u.
Companiile Netafim powered by
EPRS Romania [i Reinke powered by
BNY Holding de]in echipe de profesioni[ti specializa]i în implementarea integral` a unui proiect de iriga]ii, cu tot ce
presupune acesta, de la sursa de ap`
(infrastructura de iriga]ii, canale, sta]ii
de pompare) [i pân` la r`d`cina plantelor (proiectare, executare, integrarea
de automatiz`ri, sisteme de fertilizat,
senzori de sol [i sta]ii meteo, dar [i consultan]` tehnic` sau agronomic`).
Grup {erban este un grup de firme
cu capital românesc, în plin` expansiune, care [i-a început activitatea în
One[ti, în 1994. Structura grupului este
integrat` [i are urm`toarele domenii de
activitate: agricultur`, comer] cu cereale, plante oleaginoase [i leguminoase,
cre[terea p`s`rilor, panifica]ie, patiserie-cofet`rie, alimenta]ie public` (lan]
propriu de magazine B`c`niile {erban),
distribu]ie [i transport.
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Massey Ferguson nume]te un nou
distribuitor în sud-estul României
Sigma CVM Romania preia franciza pentru
linia complet` de utilaje agricole Massey Ferguson

Massey Ferguson – brand interna]ional al grupului american AGCO (NYSE:
AGCO) a numit Sigma CVM România, membr` al Grupului Saracakis, distribuitor unic pentru gama sa complet` de echipamente agricole \n regiunea
de sud-est a României.
Aceast` nou` franciz` face parte din strategia Massey
Ferguson de îmbun`t`]ire a experien]ei utilizatorilor m`rcii [i
de a consolida puterea [i calitatea re]elei globale de distribu]ie. Cu scopul de a îmbun`t`]ii atât satisfac]ia clien]ilor, cât
[i cota de pia]`, aceast` mi[care va permite, la rândul s`u,
utilizatorilor, distribuitorilor [i companiei s` fie mai profitabili.
Grupul Saracakis este o prezen]` a peisajului de afaceri
grecesc de aproape un secol [i are statut de distribuitor exclusiv pentru o gam` larg` de m`rci globale din industria
auto.
Înfiin]at` în anul 1922 [i condus` în continuare de familia
fondatoare, Saracakis este o organiza]ie activ`, angajat` s`
deserveasc` [i s` sprijine toate tipurile de clien]i: persoane
fizice, companii private [i de stat. Grupul este structurat în
linii de afaceri [i entit`]i juridice distincte, pentru a proteja [i
promova interesele fiec`rei m`rci individuale. În prezent,
Saracakis are prezen]` fizic` în Grecia, România, Bulgaria
[i Cipru.
Grupul de companii Saracakis se angajeaz` s` ofere produse inovatoare [i servicii de pionierat, ad`ugând valoare
comunit`]ilor pe care le deserve[te. Angajamentul grupului
este de a crea solu]ii bazate pe experien]` personalizat`,
r`mânând în acela[i timp total implicat s` func]ioneze într-un
mod durabil.
Cifre cheie pe anul 2020 ale grupului Saracakis
Cifra de afaceri: 140 de milioane de euro, 340 angaja]i,
re]ea de vânzare cu am`nuntul (în proprietate sau închiriat`)
de 350 de loca]ii, 20 m`rci interna]ionale reprezentate (inclusiv Massey Ferguson, Volvo, Honda, Mitsubishi, Komatsu [i
altele).
Frederic Moreau – Brand Business Manager Massey
Ferguson pentru Europa Central` [i de Vest, este de p`rere
c` Saracakis [i-a construit o reputa]ie puternic` pe teritoriile
sale, bazându-se pe excelen]a serviciilor oferite clien]ilor, pe
parteneriatele de încredere [i pentru asisten]a complet`
oferit` clien]ilor Massey Ferguson.
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“Aceast` ultim` mi[care în sud-estul României este parte
a planului strategic de 5 ani «Growing Together» al Massey
Ferguson, pentru a oferi clien]ilor MF un serviciu remarcabil
din partea dealerilor. Numirea va spori impulsul opera]iunilor
Massey Ferguson în sud-estul României [i a[tept`m cu ner`bdare s` lucr`m cu echipa Saracakis”, a declarat Frederic
Moreau (foto sus).
Sigma CVM România va fi responsabil` pentru vânz`rile
[i post-vânz`rile pentru întreaga gam` de produse Massey
Ferguson – tractoare, combine, prese de balotat, unelte pentru fân [i furaje [i echipamente pentru manipularea materialelor. Opera]iunea Massey Ferguson va fi condus` de c`tre
Artemios Kotsiras, care lucreaz` cu Saracakis Group din
2011, iar în ultimii patru ani a condus divizia de vânz`ri de
piese de schimb.

“Suntem încânta]i c` am fost desemna]i ca distribuitori
pentru prestigiosul brand Massey Ferguson, care este deja
bine cunoscut [i respectat în România”, a men]ionat Artemios
Kotsiras, Director General SIGMA CVM România. “Sunt extrem de încântat de extinderea afacerii Grupului Saracakis
prin Massey Ferguson, care este unul dintre liderii pie]ei agricole”, a continuat acesta.

2021 Septembrie_Layout 1 8/30/2021 9:59 PM Page 55

Business Press Agricol

n

Septembrie 2021

“Produsele MF au o credibilitate extraordinar` în pia]` [i
pot acoperi o gam` larg` de nevoi ale fermierilor români. {i,
împreun` cu experien]a grupului de companii Saracakis de
aproape 100 de ani în inova]ii [i expertiz` opera]ional`, ne
dorim s` ajungem prima alegere pentru fermierii români, oferind o experien]` unic` atât în produse, cât [i în servicii.
A[tept cu ner`bdare s` lucrez cu angaja]ii no[tri, cu fermierii români [i cu partenerii, pentru a ne dezvolta împreun`
[i pentru a conduce compania la cel mai înalt nivel”, a mai
spus Artemios Kotsiras (foto dreapta).
Massey Ferguson deruleaz` o ofensiv` major` de produse, care va consta \n lans`ri de echipamente noi pe toat`
gama. Scopurile principale sunt de a oferi cel mai bun raport
calitate-pre], împreun` cu produse solide [i de încredere.
Aceste produse trebuie s` fac` fa]` nevoilor în cre[tere ale
fermelor, în scopul atingerii unor rapoarte excelente de performan]` pentru utilizatorii finali, s` ofere un bun randament
al investi]iei f`cute [i o valoare de revânzare solid`.

UTILAJE AGRICOLE
de tehnologie înalt` pentru fermieri, prin gama sa complet`
de echipamente [i servicii asociate. Produsele AGCO sunt
vândute prin cinci m`rci de baz`, Challenger®, Fendt®, GSI®,
Massey Ferguson® and Valtra®, sprijinite prin solu]iile inteligente de agricultur` Fuse®. Înfiin]at` în anul 1990 [i cu sediul
în Duluth, Georgia, USA, AGCO a înregistrat vânz`ri nete de
9,1 miliarde dolari în 2020. Pentru mai multe informa]ii, vizita]i site-ul www.AGCOcorp.com. Pentru [tiri [i evenimente
despre companie, urm`ri]i-ne pe Twitter: @AGCOCorp. Pentru [tiri financiare pe Twitter, urm`ri]i-ne pe #AGCOIR.

Massey Ferguson a anun]at, de asemenea, un pachet de
servicii de suport pentru clien]i care are drept scop o de]inere
[i utilizare mai u[oar` a echipamentelor Massey Ferguson.
Cunoscut drept “Serviciile MF”, acest pachet de produse de
activit`]i de service include finan]are [i garan]ii extinse, împreun` cu activit`]i de service, de comunicare, tehnologii pentru agricultura de precizie [i piese originale Massey Ferguson.
Despre AGCO
AGCO (NYSE:AGCO) este lider global în proiectarea,
produc]ia [i distribu]ia de utilaje agricole [i furnizeaz` solu]ii
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Recoltarea mecanizat` a strugurilor, o
alternativ` viabil` la recoltarea manual`
În condi]iile accentu`rii lipsei for]ei de munc` manuale [i
din motive de costuri [i de logistic`, inclusiv ]in#nd cont de
restric]iile legate de pandemie, se impune din ce în ce mai
mult g`sirea unor solu]ii alternative pentru recoltarea strugurilor la momentul optim. Recoltarea mecanizat` a strugurilor
este o solu]ie viabil`, îns` aceasta se poate aplic` cu rezultate bune doar în planta]iile modernizate [i preferabil care nu
au butuc lâng` spalier, pentru a avea eficien]` maxim`. Sunt
prefera]i spalierii de lemn, compozit sau metal celor de beton. Spalierii din beton sunt mai agresivi fa]` de scutur`tori
[i de elementele benzilor colectoare “cu solzi”, care se uzeaz` mult mai rapid. Totodat`, spalierii din beton prezint` un
risc crescut de deterioare, ceea ce poate influen]a buna func]ionare a ma[inii de recoltat. Totu[i, cu mai mult` grij`, ma[inile pot lucra [i în podgorii cu spalieri de beton.
Sunt voci care consider` c` la recoltarea mecanizat` nu
se poate ob]ine aceea[i calitate a strugurilor, ceea ce este
departe de realitate, deoarece cu ma[ina se poate recolta
atât ziua cât [i noaptea, eliminând nevoia desciorchin`rii la
cram` [i timpul pierdut pentru aceasta, face sortarea boabelor de struguri, recoltând prin reglarea corect` a frecven]ei [i
amplitudinii scutur`rii doar boabele coapte [i s`n`toase,
ajunse la maturitate, iar cele verzi sau bolnave r`mânând pe
ciorchine pe butucii din vie. De asemenea, pierderile sunt
foarte mici.
Gregoire vine în ajutorul viticultorilor cu o
ofert` larg` de combine de recoltat struguri
Dup` demonstra]iile efectuate cu combinele Gregoire
pentru recoltat struguri, concretizate prin achizi]ia de combine Gregoire de c`tre unii dintre cei mai mari [i mai exigen]i
viticultori din România, în ultimii ani am extins oferta, introducând, pe lâng` ma[inile existente autopropulsate [i tractate,
înc` 3 modele noi de combine autopropulsate pentru recoltat
struguri Gregoire, GL6.4, GL7.4 [i GL8.6, care se bucur` de
recunoa[tere interna]ional`, materializat` printr-o serie de
premii ob]inute la târgurile de specialitate.
Ma[inile p`streaz` elementele cunoscute, care deja [i-au
ar`tat eficien]a [i fiabilitatea la celelalte combine autopropulsate realizate de Gregoire în cei aproape 50 de ani de experien]`, îns` vin cu îmbun`t`]iri: un nou motor Deutz cu poluare redus` (TIER V) [i cu putere m`rit`, bene din inox cu
capacitate m`rit` la 2000 litri fiecare (la GL6.4 standard 1800
litri [i op]ional 2000 l), gresare centralizat`, platform` [i sistem pentru sp`l`re, reglare automat` a distan]ei între scutur`tori în func]ie de grosimea stratului vegetal, orizontalizarea
automat` pe teren înclinat, sistem de ghidare [i monitorizare,
sistem de cartare a recoltei, noul echipament pentru cur`]area suplimentar` a recoltei, EasyClean, mai simplu [i cu eficien]a de peste 99,8% boabe curate etc.
Avantajele fa]` de alte m`rci de combine de struguri fac
din ma[inile Gregoire preferatele celor mai mul]i viticultori.
Principalele avantaje sunt:
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n cabina montat` central deasupra rândului de vi]` de vie,
care d` posibilitatea urm`ririi perfecte a rândului;
n cabina presurizat`, spa]ioas`, confortabil`, cu suprafa]a vitrat` mare, aer condi]ionat, computer de bord, joystick,
camer` de monitorizare etc.;
n capul de recoltare cu pendul dublu, cu silentblocuri [i
cu a[ezare automat` pe vertical`;
n senzori pentru men]inerea corect` pe rând a ma[inii;
n sistemul de montare/demontare rapid` a scutur`torilor
[i forma special` a acestora, care asigur` o scuturare perfect` a boabelor, chiar [i în zona spalierilor;
n sistemul cu reglare pneumatic` a rigidit`]ii benzii “cu
solzi” de colectare a boabelor, care permite reglarea for]ei cu
care ace[tia ating butucii de vi]`, aceasta fiind cea mai pu]in
agresiv` fa]` de butucii de vi]` de vie din industrie;
n dou` benzi transportoare pentru boabele de struguri,
cu posibilitatea regl`rii tura]iei în func]ie de viteza de lucru [i
de recolt`;
n dou` extractoare verticale de coarde în partea de jos a
benzilor colectoare (cu solzi), în apropierea celor dou` ventilatoare inferioare;
n traseul în form` de “O” al benzilor transportoare a boabelor de struguri, care asigur` respect fa]` de struguri, f`r`
mi[care relativ` între boabe [i benzi (care ar favoriza producerea unei cantit`]i de suc) [i forma paletelor benzii care permite trecerea aerului pe sub struguri [i cur`]area foarte bun`
a boabelor de struguri de resturi vegetale;
n antrenarea benzilor transportoare cu curea, care, în
compara]ie cu ac]ionarea cu lan], permite o anumit` alunecare în caz de blocare a benzii, evitând ruperea acesteia.
Este prev`zut` o alarm` pentru tura]ie redus` [i posibilitatea
de reversare a sensului de rota]ie;
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n sistemul simplu de cur`]are suplimentar` Easy Clean
(brevet Gregoire), cu foarte pu]ine organe în mi[care, eficient, fiabil [i u[or de între]inut;
n platforma pentru cur`]are, sp`lare [i între]inere;
n sistemul de monitorizare [i reglare a parametrilor de lucru, camera video pentru urm`rirea proceselor în capul de
recoltare [i în bene;
n sistemul flex speed, de reducere a frecven]ei [i amplitudinii scutur`torilor în dreptul spalierilor;
n op]ional, magne]i pentru extragerea resturilor metalice
care ar putea ajunge în bene;
n sistemul automat de urm`rire a configura]iei terenului;
n gresare centralizat`.

MOTORUL Deutz, prietenos cu mediul, turbo cu intercooler
[i cu catalizator SCR, respect` norma de poluare Stage V,
este r`cit cu lichid, beneficiaz` de adaptarea automat` a
regimului de lucru în func]ie de sarcin`. În modul ECO, mai
pu]in gurmand cu combustibilul, motorul ruleaz` în regim
optim în func]ie de sarcin`, ma[ina beneficiind de un regulator de vitez` de lucru [i de o transmisie hidrostatic` pe toate cele patru ro]i motrice, cu motoreductoare. Viteza maxim` de transport de 25 km/h se ob]ine la numai 1650 rpm.
Rezervorul de motorin` are capacitatea de 260 l, iar cel de
AdBlue de 20 l.
Ma[ina de recoltat struguri Gregoire GL8.6 este dotat`
cu un motor în 6 cilindri de 190 CP, modelele GL8.4 [i GL7.4,
în 4 cilindri de 156 CP [i modelul GL6.4 cu un motor în 4
cilindri de 143 CP, care [i-au ar`tat eficien]a [i în podgoriile
din România. Acestea au benele cu desc`rcare în spate.
Acelea[i motoare sunt folosite [i pe cele dou` modele cu
ben` central` cu desc`rcare lateral`, GX8.4 [i GX8.6, cu capacitatea benei de 3200 l la versiunea cu Easyclean [i 3500 l
la versiunea cu ventilatoare superioare [i pe un model mai
mare GX9.6 cu dou` bene laterale de 2200 l, cu distan]a între benzi de 750 mm, lungimea benzilor de colectare (a tunelului) 3300 mm, cu 10 perechi de scutur`tori standard [i
cu tub cu în`l]imea de desc`rcare 3100 mm.
Distan]a minim` între rânduri este de 1,6 m la GL6.4 [i
1,7 m la celelalte. Important este c` raza de întoarcere este
foarte redus`, sub 4 m (la GL6.4 chiar sub 3,8 m), asigurând
o manevrabilitate foarte bun` [i în podgoriile cu spa]ii reduse
la cap de rând.
Pentru planta]ii mai mici, r`mân în continuare disponibile
modelele tractate G320 [i G Prima. În acest fel, Gregoire
poate oferi ma[ina potrivit` pentru orice tip [i dimensiune de
ferm` viticol`.
Recoltarea mecanizat` este nu doar o solu]ie de moment,
ci este una necesar` [i de viitor, putând asigura un flux con-

tinuu de struguri la cram`, productivitate mare, înlocuind 100150 de oameni.
CABINA
Cabina, montat` central ca [i la celelalte ma[ini Gregoire,
are dimensiunea [i caracteristicile identice la întreaga gama
GL, asigurând o vizibilitate excelent` asupra rândului de recoltat, a fiec`rui butuc de vi]` de vie [i pentru urm`rirea întregului proces de recoltare.
Comenzile [i reglajele ma[inii se fac din cabin` prin intermediul unui computer de bord foarte prietenos. Acesta, ca
[i un monitor pentru camerele de supraveghere a func]ion`rii
montate în capul de recoltare [i în benele de colectare a
strugurilor fac parte din dot`rile standard. Cu ajutorul calculatorului se pot regla [i urm`ri înclinarea ma[inii, viteza de
croazier` [i parametrii de lucru: distan]a între scutur`tori,
frecven]a [i amplitudinea scutur`torilor, viteza benzilor de
transport a boabelor de struguri în bene, regimurile de func]ionare a motorului etc. Func]iile de deplasare în 3 moduri:
manual, semiautomat [i automat se gestioneaz` cu ajutorul
unui joystick.
CAPUL DE RECOLTARE
În ceea ce prive[te func]ionarea în modul de recoltare,
Gregoire a aplicat tehnologiile deja verificate, cum ar fi capul
de recoltare pendular care se a[eaz` automat dup` verticala
locului [i este suspendat pe 8 silentblocuri, prev`zut standard cu 7 perechi de scutur`tori tip ARC 2 cu fixare rapid` [i
reglare pe în`l]ime. Ma[ina are posibilitatea de a recolta [i
strugurii afla]i la mai pu]in de 15 cm deasupra solului, dar [i
în vii înalte, garda la sol ajungând pân` la 2,55 m.
L`]imea tunelului de recoltare de 650 mm permite intrarea
operatorului la nevoie [i asigur` un flux optim al boabelor de
struguri c`tre cele dou` benzi de 320 mm care transport`
boabele în bene. Acestea sunt montate pe ni[te fulii de 35
cm diametru, cu tura]ie redus`, care asigur` protec]ia benzilor [i respect fa]` de boabele de struguri. Colectarea [i dirijarea boabelor spre benzile transportoare se face cu ajutorul
a dou` benzi înclinate, “cu solzi”, care creeaz` un tunel cu
lungimea de 2,4 m la GL6 si 2,6 m la celelalte modele. Ele
sunt prev`zute cu un sistem pneumatic de reglare a agresivit`]ii, asigurând o protec]ie deosebit` a butucilor de vi]` de
vie, fiind solu]ia tehnic` cea mai pu]in agresiv` fa]` de plante
dintre toate ma[inile existente pe pia]`.
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Cur`]area preliminar` a boabelor de frunze [i resturi de
coarde se face cu dou` ventilatoare montate în partea de jos
a ma[inii (op]ional se pot folosi [i dou` în partea superioar`)
[i cu dou` extractoare verticale de coarde. Pentru o cur`]are
perfect` a boabelor, ma[ina are, ca [i la celelalte modele,
op]iunea Easy Clean, cu mi[care de oscila]ie, ob]inându-se
un grad de cur`]are de 99,8% a boabelor de struguri.
Doi senzori monta]i la intrarea în sistemul de recoltare
propriu-zis dau informa]ii operatorului dac` ma[ina este bine
centrat` pe rând în raport cu vegeta]ia, prin afi[are pe o bar`
cu LED-uri. Corec]ia pozi]iei ma[inii pe pant` se face semiautomat (op]ional, complet automat) [i este, ca [i la celelalte
ma[ini autopropulsate Gregoire, de 600 mm (28%) pe direc]ia stânga/dreapta.
ÎNTRE}INEREA MA{INII
Cur`]area ma[inii [i sp`larea zilnic` se fac cu u[urin]` de
pe o platform` func]ional`, iar punctele de gresare sunt grupate în locuri u[or accesibile. La fel, accesul la toate punctele
de verificare zilnic` [i pentru schimburile de ulei [i filtre este
foarte u[or.
LUMINI
Combina este adaptat` [i pentru lucrul noaptea. Luminile
cu LED de 18000 lumeni asigur` vizibilitate excelent`. Astfel,
se pot recolta în condi]ii optime [i soiurile sensibile la temperatur`.
EXTINDEREA PERIOADEI DE UTILIZARE
Pentru a m`ri perioada de utilizare a combinelor pentru
recoltat struguri Gregoire sunt disponibile trei echipamente
de stropit: Multiflow Progress [i Multiflow Quatro pe 4 rânduri
[i Ecoprotect L3 pe 3 rânduri.
Ecoprotect este o ma[in` de stropit cu recuperarea sur-
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plusului de solu]ie, care asigur` o lucrare de calitate, chiar
când bate vântul, cu evitarea derivei, protejând mediul [i realizând o economie substan]ial` de chimicale [i de lichid.
Dou` panouri montate de o parte [i de alta a fiec`rui rând
de vi]` de vie asigur` o incint` etan[` în care se pulverizeaz` solu]ia, acoperind foarte bine vi]a de vie, iar surplusul
de solu]ie se prelinge pe pere]iii panourilor [i se transfer` în
rezervor. Economia de lichid [i chimicale este substan]ial`,
pentru ca toat` solu]ia este pulverizat` acolo unde trebuie,
iar restul se recupereaz`.
Principalele avantaje ale acestui echipament sunt:
realizarea unui tratament de foarte bun` calitate [i la
momentul optim, f`r` a ]ine cont de condi]iile de vreme;
n eliminarea derivei prin crearea unei incinte etan[e (lateral, în spate, în partea de jos [i de sus a panourilor), care
nu permite pierderea solu]iei în atmosfer`;
n economii importante de substan]a activ` în raport cu
tratamentul conven]ional, în func]ie de faza vegetativ` în
care se afl` cultura în momentul tratamentului, aplicarea unei
cantit`]i optime de substan]` activ` [i recuperarea excesului
de solu]ie [i reducerea impactului pesticidelor asupra mediului, cre[terea autonomiei ma[inii de stropit prin reducerea
cantit`]ii de lichid aplicat la hectar etc.;
n suple]ea panourilor de pulverizare, de doar 20 kg pe
rând [i flexibilitatea lor, elimin` riscul de deteriorare la lovirea
cu un corp solid, dur, oferind siguran]` atât în transport cât
[i în lucru;
n reglarea automat` a pozi]iei de lucru prin setare pe
computer a distan]ei între rânduri [i a grosimii stratului vegetal al vi]ei de vie; prin ap`sarea unui singur buton de pe
maneta multifunc]ional` panourile se a[eaz` singure în pozi]ia de lucru corespunz`toare;
n urm`rirea topografiei terenului [i p`strarea pozi]iei fa]`
de sol, prin utilizarea unor senzori cu ultrasunete care m`soar` distan]a de la ramp` pân` la sol;
n u[urin]a exploat`rii: preg`tiriea solu]iei se face de la sol
datorit` unei cuve speciale prev`zute [i cu posibilitatea de
sp`lare a recipientelor cu solu]ie; gresare centralizat` pentru
u[urin]a între]inerilor; acces u[or la filtre;
n posibilitatea de reglare a debitului de aer pe fiecare rând;
n protec]ia tijelor cilindrilor hidraulici pentru cre[terea duratei de via]` a acestora etc.
n

Pe l#ng` alte modele, combinele de recoltare struguri
Gregoire GL7 [i GL8, care lucreaz` deja [i în fermele din
România, sunt apreciate pentru cabina central`, grija fa]` de
butucii de vi]` de vie, fiabilitate, calitatea boabelor, gradul de
cur`]are, productivitate, consum de combustibil, u[urin]a în
exploatare, costurile totale ale lucr`rii [i fac din combinele
de recoltat struguri Gregoire utilaje indispensabile, cu avantaje incomparabile cu recoltarea manual`.
Pentru a asigura func]ionarea sigur`, reducerea timpilor
mor]i, service [i piese de schimb originale, consultan]` [i
vânz`ri, NHR Agropartners, importatorul oficial Gregoire în
România, are speciali[ti preg`ti]i [i piese de schimb în toate
filialele sale din ]ar` [i v` poate oferi toate detaliile de care
ave]i nevoie.
Dr. ing. Florin NEAC{U
Director general adjunct
NHR Agropartners
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Pr`]itul mecanic — istorie sau actualitate
UTILAJE AGRICOLE

Pr`[itul mecanic, uneori neglijat în ultimii ani [i deseori
înlocuit cu erbicidarea, începe s`-[i reia locul în tehnologii.
Pe m`sura ce se în`spresc restric]iile legate de folosirea erbicidelor [i de protec]ia mediului [i cre[te pre]ul pesticidelor,
pr`[itul mecanic revine ca o solu]ie alternativ` în tehnologiile
de între]inere a culturilor de plante pr`[itoare [i câ[tig` teren
[i la p`ioase, dac` se folosesc sisteme de ghidare performante. De asemenea, este o solu]ie eficient` în cazul agriculturii ecologice.
AVANTAJELE PR~{ITULUI MECANIC
Pentru cultur`:
n Eliminarea buruienilor, permitând culturii s` se dezvolte
mai bine;
n Stimularea dezvolt`rii în solul afânat a r`d`cinilor plantelor cultivate;
n U[urarea infiltr`rii [i înmagazin`rii apei din ploi sau iriga]ii în sol;
n Conservarea apei prin spargerea crustei [i a capilarelor
de la suprafa]a solului, care reduc evaporarea, asigurând
mai mult` ap` pentru cultur`;
n Evitarea stresului plantelor [i a distrugerii frunzelor prin
evitarea folosirii erbicidelor;
n Asigurarea hranei plantelor prin încorporarea localizat`
a îngr`[`mintelor faziale;
n Posibilitatea încorporarii localizate a îngr`[`mintelor cu
ocazia pra[ilei.

Pentru sol:
Aerarea solului [i spargerea crustei dup` ploi intense,
p`strarea umidit`]ii solului;
n Mobilizarea nutrien]ilor [i stimularea mineraliz`rii, favorizând o activitate mai mare a microorganismelor;
n Îmbun`t`]irea cantit`]ii de humus prin încorporarea în
stratul de la suprafa]a solului a materiei organice [i descompunerea buruienilor, care asigur` protec]ia împotriva evapor`rii apei [i a eroziunii eoliene [i hidrice;
n Îmbun`t`]irea calit`]ii solului prin încorporarea îngr`[`mintelor organice [i minerale (gunoi, dejec]ii [i îngr`[`minte
chimice);
n Eliberarea nutrien]ilor: se spune c` dou` pra[ile = o fertilizare;
n Reducerea consumului de ap` prin eliminarea buruienilor, care sunt mari consumatoare de ap`.
n

Pentru mediu:
Evitarea sau reducerea cantit`]ii de pesticide aplicate
pe sol;
n Distrugerea f`r` pesticide a buruienilor rezistente;
n Îmbun`t`]irea fertilit`]ii [i s`n`t`]ii solului, m`rirea capacit`]ii de recuperare a solurilor;
n Conservarea apei;
n P`strarea biodiversit`]ii.
n

PR~{ITUL cu cultivatoare clasice, cu ghidare manual`,
este limitat de distan]a între rânduri [i de dexteritatea operatorului. În general, se poate face pra[ila cu cultivator clasic

cu ghidare manual` la plante pr`[itoare cu distan]a între
r#nduri mai mare de 45 cm, de[i pe m`sur` ce obose[te,
aten]ia [i viteza de reac]ie a operatorului scade, riscând distrugerea culturii. Dac` sem`narea s-a f`cut cu un tractor
dotat cu sistem de ghidare prin satelit cu precizie de câ]iva
cm, situa]ie în care este necesar un semnal de corec]ie pe
baz` de abonament, folosind acela[i tractor cu autoghidare
se poate face în condi]ii de siguran]`, în special dac` terenul
se afl` într-o zon` cu semnal bun, f`r` cl`diri, copaci, v`i,
bruiaje etc., care pot obstruc]iona semnalul. Se poate folosi
de asemenea un sistem de ghidare independent` de tractor
care folose[te una sau dou` camere de luat vederi montate
pe cultivator [i ghideaz` cultivatorul foarte precis în spa]iul
dintre rânduri.
Einboeck este unul din constructorii europeni renumi]i în
producerea de cultivatoare pentru preg`tirea patului germinativ [i pentru între]inerea culturilor, inclusiv a celor ecologice.
CONSTRUC}IA CULTIVATOARELOR EINBOECK
Cadru robust rigid sau pliabil
Cultivatoarele de pr`[it Einboeck, rigide sau pliabile hidraulic au un cadru robust, pe care se monteaz` sec]iile de
pr`[it cu paralelogram. Acestea se pot regla rapid la diferite
distan]e \ntre r#nduri. Num`rul, forma [i dimensiunile organelor de lucru difer` \n func]ie de distan]a \ntre r#nduri. Pentru reglarea precis` a ad#ncimii de lucru fiecare sec]ie de
pr`[it are c#te o roat` de nivel din cauciuc de presiune zero
montat` \n fa]a organelor de lucru. Pentru protec]ia culturii
se folosesc pl`ci sau discuri de protec]ie de o parte [i de alta
a rândului. Acestea au o importan]` foarte mare, în special
când plantele sunt mici, pentru a nu risca s` fie acoperite cu
solul mobilizat de cu]itele cultivatorului.
SISTEMUL DE GHIDARE CU CAMER~
DE LUAT VEDERI, “ROW GUARD”
Acest sistem se compune dintr-un cadru special de ghidare lateral`, cu cilindru hidraulic comandat de o valv` hidraulic` propor]ional`, care se conecteaz` la cultivator [i una
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sau dou` camere care urm`resc rândurile de plante [i ghideaz` cultivatorul cu o precizie foarte mare de-a lungul culturii. Acesta garanteaz` lucrul precis chiar la viteze mari f`r`
efort din partea operatorului, chiar [i când nu este lumin` suficient` sau în condi]ii cu mult praf.
Chiar la plante foarte mici de 1-2 cm [i cu diferite culori
sau la teren puternic îmburuienat, sistemul de ghidare Rowguard asigur` o precizie mare atât la culturi ecologice cât [i
conven]ionale. Sistemul de ghidare automat` cu camera
poate fi reglat din tractor cu ajutorul unui terminal. Cu diferi]i
parametri regla]i în func]ie de cultur` (distan]a între rânduri,
num`rul de rânduri în câmpul vizual al camerei, l`]imea [i
în`l]imea plantelor) cultivatorul este centrat exact de-a lungul
rândului cu ajutorul cadrului special de ghidare lateral`.
Aceasta asigur` o pra[il` cu spa]iu de protec]ie foarte redus,
asigurând un control maxim al buruienilor.
Pentru cultivatoare cu l`]imea cadrului pân` la 7 m se folose[te sistemul Row-guard 500 cu sistem de cuplare categoria II, iar pentru cadru pân` la 12,2 m Row-guard 500 SR
sau unul mai robust, Row-guard 500 SRHD, cu sistem de
cuplare categoria III.
Cadrul de ghidare lateral` permite o deplasare lateral`
de 500 mm. Este prev`zut cu cuple rapide pentru schimbarea rapid` a cultivatorului, deoarece un singur cadru de ghidare poate fi utilizat cu mai multe tipuri de cultivatoare de
pr`[it.
Cadrul de ghidare este foarte scurt [i aduce centrul de
greutate al ma[inii aproape de tractor, pentru o bun` stabilitate a agregatului, cu avantaje în ceea ce prive[te reducerea
înc`rc`rii pe puntea spate a tractorului, reducerea compact`rii solului. Centrul de greutate al agregatului este mutat datorit` cadrului de ghidare doar cu 20 cm spre spate fa]` de
cultivatorul clasic, prezentând un mare avantaj în special pe
terenuri în pant` sau cu configura]ie neregulat`. Cadrul se
sprijin` pe ro]i de stabilizare, care pot fi metalice sau de cauciuc.
Camera are lentile speciale de înalt` defini]ie pentru func]ionare îmbun`t`]it` în condi]ii de schimbare a luminii [i poate fi montat` în diferite pozi]ii pe vertical`.
Cadrul de ghidare lateral` are dou` ro]i de sprijin [i senzor pe tirantul central pentru determinarea pozi]iei ridic`torului hidraulic. În cabin` se afl` un computer de comand` cu
ecran tactil [i cu monitor integrat. Op]ional, se poate monta
o a doua camer` pentru lucrul cu controlul sec]iunilor.
SISTEMUL DE GHIDARE ROW-GUARD asigur` urm`rirea perfect` a rândului de plante datorit` unei valve hidraulice propor]ionale, care comand` deplasarea rapid` [i precis` a cadrului cultivatorului. Sistemul poate fi folosit în diferite culturi de la 12,5 cm pân` la 1,5 m între rânduri [i de
la plante cu înal]imea mai mare de 1 cm. Poate s` ghideze
dup` unul pân` la 5 rânduri.
Softul recunoa[te rândurile de plante singulare sau a celor multiple chiar în câmpuri infestate cu buruieni [i cu culturi
cu în`l]ime mic`. Reglajele se pot face u[or în func]ie de
condi]iile specifice. Sunt mai multe moduri de lucru: 3D, când
sistemul recunoa[te rândul de plante datorit` diferen]ei de
în`l]ime între plante [i buruieni; 2D când recunoa[te dup`
culoare. Camera se poate regla s` urm`reasc` în`l]imea sau
culoarea culturii. Se poate alege între verde/galben (ex: pentru porumb), verde/albastru (soia, legume) sau ro[u (legume,
sfecl`) în modul 2D. Modul 3D se poate folosi la porumb,
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soia, floarea soarelui etc. dac` se observ` un avans de dezvoltare a culturilor comparativ cu buruienile (aprox. 10 cm
deasupra buruienilor). Reglarea corect` în func]ie de starea
culturii cre[te acurate]ea ghid`rii pe rând.
În special la culturile foarte mici, o camer` suplimentar`
care s` urm`reasc` un rând diferit de plante, asigur` un
rezultat mult îmbun`t`]it, r`mânând ca cel pu]in o camer` s`
urm`reasc` rândul chiar la cap de parcel` pe o latur` înclinat`.

Sistemul se poate folosi [i cu palpator mecanic pentru
culturi cu distan]` între rânduri mai mare de 35 cm [i când
plantele sunt mai dezvoltate. Pentru lucrul noaptea sau pe
praf exist` op]iunea cu lumini LED.
CULTIVATORUL CHOPSTAR 1-30 – poate fi montat în
fa]` sau în spatele tractorului. Poate lucra 12 pân` la 32 de
rânduri într-o singur` trecere. Varianta pe 12 rânduri are cadru rigid, celelalte au cadru rabatabil.
Sec]iile de pr`[it au un singur organ de lucru [i pot fi folosite pentru distan]e între rânduri de 20-30 cm, de exemplu
la cereale, fasole, rapi]`, lupin etc. În anumite condi]ii, în
spatele organului de lucru se poate monta un piept`ne care
s` adune buruienile t`iate.
În special pentru culturile la peste 25 cm între rânduri în
primele stadii de vegeta]ie pot fi folosite pl`ci de protec]ie pe
paralelogram, iar de la 30 cm, discuri de protec]ie.
Un mare num`r de op]iuni privind forma, tipul [i dimensiunile organelor de lucru fac din Chopstar un cultivator care
poate fi adaptat oric`ror condi]ii, culturi sau tip de sol.
CULTIVATORUL CHOPSTAR 3-60 are pân` la 3 organe
de lucru [i poate lucra pentru distan]e între rânduri pân` la
60 cm (sfecla, soia, fasole etc). Pentru l`]imi mici se folose[te cadru rigid, iar pentru mai mult de 8 rânduri, cadru rabatabil [i poate lucra pân` la 24 de rânduri. Cultivatoarele
pân` la 12 rânduri pot fi montate [i în fa]a tractorului.
CULTIVATORUL CHOPSTAR 5-90, cu 5 organe de lucru,
pentru distan]e între rânduri pân` la 90 cm (de exemplu pentru porumb, floarea soarelui etc) sunt prev`zute cu cadrul
rigid pân` la 4 rânduri [i rabatabil pân` la 16 rânduri.
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Ca [i la celelalte modele, este disponibil` o larg` varietate
de organe de lucru op]ionale pentru prelucrat [i adunat buruienile. Sistemul de ghidare Row-Guard, ca [i la celelalte,
îmbun`t`]e[te precizia de lucru, cre[te productivitatea [i reduce riscul t`ierii plantelor.
CULTIVATORUL CHOPSTAR 10-150, cu 10 organe de
lucru [i discuri de protec]ie, pân` la distan]e de 1,5 m între
rânduri (de exemplu pentru dovleci), este disponibil cu cadru
rigid pentru 2 rânduri [i rabatabil pentru 3 rânduri [i poate fi
cuplat atât în fa]` cât [i în spatele tractorului.
CULTIVATORUL CHOPSTAR HYBRID, cu sec]ii cu discuri orizontale, solu]ia perfect` în special pentru culturi sem`nate în mulci [i în câmpuri cu mult` materie organic` la
suprafa]a solului. Discurile orizontale montate pe fiecare sec]ie de pr`[it se pot roti liber, t`ind r`d`cinile buruienilor chiar
de la o adâncime mic` sub stratul de mulci. Acest cultivator
este o op]iune bun` [i pentru anumite culturi de legume în
câmpuri cu o mas` vegetal` bogat`, f`r` s` înfunde ma[ina
cu buruieni, lucrând sub stratul de mulci, f`r` s` deterioreze
cultura. În func]ie de configura]ie, num`rul de rânduri [i diametrul discurilor orizontale, se pot pr`[i culturi cu distan]a
între rânduri de 25 -50 cm (diametrul discurilor 180 pân` la
450 mm). [i aici sunt disponibile ro]i de nivel [i pl`ci sau discuri de protec]ie.

UTILAJE AGRICOLE
gramul se poate ridica hidraulic la o înal]ime pân` la 35 cm,
fiind comandat prin GPS.
Pentru scoaterea buruienilor t`iate de cultivator, op]ional
se pot ad`uga ni[te ro]i înclinate cu degete sau elemente rotative cu degete elastice, care lucreaz` aproape de rândul
de plante [i “piapt`n`” buruienile, sco]ându-le în afara rândului. Se folosesc pe câmpuri sem`nate în mulci sau cu o
cantitate mare de resturi vegetale, pentru a nu înfunda organele de lucru.
Tot op]ional, se pot monta în spatele organelor de lucru
r`ri]e sau discuri sferice înclinate, care dirijeaz` solul spre
plante în etapele târzii de vegeta]ie, pentru a înt`ri plantele
[i r`d`cinile lor [i a îngropa buruienile pe rând.
Cultivatoarele Einboeck se pot echipa cu bunc`r pentru
îns`mân]are sau fertilizare în aceea[i trecere cu pr`[itul. Astfel, simultan cu pr`[itul se pot administra localizat îngr`[`minte minerale sau se poate sub-îns`mân]a, opera]ie care
fixeaz` nutrien]ii, îmbun`t`]e[te structura solului, m`re[te
cantitatea de humus, protejeaz` impotriva eroziunii, suprim`
buruienile [i cre[te biodiversitatea în sol [i deasupra nivelului solului. În acest scop, Einboeck ofer` un buc`r special cu
sistem de distribu]ie mecanic` cu ac]ionare electric` [i transport pneumatic al semin]elor sau îngr`[`mintelor, care este
utilizat [i pe combinatoare sau grape cu discuri pentru îns`mân]area culturilor intermediare de acoperire.

CULTIVATORUL CHOPSTAR TWIN, pentru pr`[irea unui
mare num`r de culturi: porumb, sfecl`, soia, fasole, legume
etc. Sec]iile de pr`[it nu sunt montate între rânduri, ci deasupra rândului de plante. Ele pot lucra foarte aproape de
plante, f`când posibil` între]inerea culturilor la începutul vegeta]iei. Sec]ia de pr`[it este realizat` din dou` discuri cu
unghi de atac reglabil, în combina]ie cu dou` cu]ite înclinate,
dou` ro]i cu anvelop` de presiune zero care ruleaz` de o
parte [i de alta a rândului de plante [i asigur` adâncimea
exact` de lucru a sec]iilor de pr`[it. Se poate pr`[i chiar la
culturile mici, aproape de plante [i cu vitez` mai mare dec#t
la cultivatoarele conven]ionale, f`r` riscul de a îngropa
plantele. Chopstar Twin poate fi configurat de la 30 la 75 cm
între rânduri.
Pentru CONTROLUL SEC}IUNILOR la cap de parcel`,
unde rândurile drepte se intersecteaz` cu rânduri înclinate,
sau pe teren cu form` neregulat` (clin, drum etc.) paralelo-

24/7 SPRIJIN PENTRU UTILIZATORI:
ROW-GUARD HOTLINE
În timpul sezonului de pr`[it, Einboeck asigur` o linie telefonic` special` în 3 limbi, pentru consulta]ii [i recomand`ri
privind reglarea corect` a ma[inii.
Cu o experien]` de peste 85 de ani în construc]ia de echipamente pentru preg`tirea patului germinativ [i pr`[it [i cu
mul]i ani de experien]` în agricultura ecologic`, Einboeck
ofer` o gam` larg` de op]iuni pentru lucr`rile de între]inere
mecanic` a culturilor, iar sistemul de ghidare cu camer` permite cre[terea preciziei, eficien]ei, calit`]ii [i productivit`]ii
acestor lucr`ri. Avantajele pe care le ofer` pr`[itul mecanic
readuc în aten]ia fermierilor cultivatoarele de pr`[it.
În România, importatorul oficial Einboeck este de 20 de
ani NHR Agropartners SRL. (www.nhr.ro).
Dr. ing. Florin NEAC{U
Director general adjunct
NHR Agropartners
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Babesiozele — boli grave provocate
de c`pu]e, la câini ]i pisici
ZOOTEHNIE

Babesiozele sunt boli deosebit de
periculoase care pot duce chiar la decesul animalului afectat. Ast`zi, acestea
sunt tot mai des întâlnite pe teritoriul
României. Babesioza (hemosporidioza)
este o boal` cosmopolit`, sezonier`,
determinat` de sporozoare din familia
Babesiidae care se dezvolt` în celulele
din sânge [i care sunt transmise prin intermediul c`pu[elor ixodide.
Babesiile paraziteaz` intracelular [i
au înmul]ire asexuat` în gazda vertebrat` [i sexuat` în corpul c`pu[elor.
Babesiile au parazitism strict specific,
ceea ce înseamn` c` fiecare specie de
babesie corespunde unei specii de c`pu[e.
La câine, hemosporidioza este produs` de Babesia canis, Babesia gibsoni [i Babesia vogeli, iar la pisic` este
produs` de Babesia felis, aceste babesii fiind transmise de c`pu[ele Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor
spp., Haemaphysalis bispinoza.
Manifest`rile bolii
Boala se manifest` în form` acut`
cu: abatere, anemie, icterul mucoaselor, febr` de peste 39,9˚C, edem intraorbital [i al pavilionului urechii, ataxie
locomotorie, anorexie, sl`bire [i tulbur`ri nervoase, renale [i respiratorii. De
asemenea, poate ap`rea l`crimarea
abundent`, precum [i hemoragii retiniene [i conjunctivale.
Se constat` bilirubinurie [i hemoglo-
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binurie, adic` urina are culoare ro[iatic` sau brun`. Dup` câteva zile, boala
se manifest` prin hipotermie [i refuzul
complet al hranei.

rata de succes a vindecarii, îns` câinii
care au suferit de aceast` boal` pot
ramâne purt`tori ai parazi]ilor [i rezervor natural.

Procesul de vindecare, prin revenirea la temperatura [i apetitul normale,
se realizeaz` în cazuri foarte rare.

Preven]ia, cea mai important`
Combaterea c`pu[elor este esen]ial` [i se realizeaz` prin pulverizarea de
Tetracip Zapi sau Romparasect 5% în
mediul înconjur`tor (curte, vegeta]ie etc.)
[i ad`posturi.

Diagnosticul
Se identific` parazi]ii în hematii, în
frotiuri din sângele periferic sau din organe: rinichi, cord, splin`, ficat (colorate prin metoda MGG – May Grunwald
Giemsa), iar prin hemoleucogram` se
constat` sc`derea hematocritului, trombocitopenie.
Tratamentul
Tratamentul se face cu Imidocarb [i
Diminazen, substan]e care au totu[i un
poten]ial toxic destul de ridicat. Simultan, pe parcursul tratamentului, se indic` [i reechilibrarea hidroelectrolitic`
(de exemplu, Perfuzol) [i, eventual, în
cazuri grave, transfuzie de sânge. Aplicarea din timp a tratamentului m`re[te

La câini [i la pisici, lunar, din luna
martie pân` în octombrie, se administreaz` simultan antiparazitare care combat c`pu[ele: Parakill (1-2 pic`turi/kg
greutate vie, aplicat pe piele în zona cefei) [i Rombendazol Super (1 comprimat/2,5 kg greutate vie/dou` zile, lunar).
Administrarea simultan` asigur` deparazitarea complet` a câinilor [i a pisicilor, eliminând inclusiv pericolul dirofilariozei (viermii cardiaci).
Dr. C`t`lin TUDORAN
{eful Laboratorului
de Diagnostic Romvac
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Drd. Ec. Andreea Giuc`, Dr. Ing. Rodica Chetroiu
Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii [i Dezvoltare Rural`
În economia agricol` a României, cre[terea [i exploatarea bubalinelor reprezint` o ramur` cu o importan]` deosebit`, datorit` poten]ialului de produc]ie al efectivelor existente, ce variaz` de la o zon` geografic` la alta. Produc]ia
este direct influen]at` de valoarea biologic` a animalelor, de
programul de ameliorare, de direc]iile de exploatare [i de
tehnologia de cre[tere, adaptate corespunz`tor condi]iilor
socio-economice specifice zonei.
Prezenta analiz` face parte din proiectul de cercetare
ADER 24.1.2., faza a-III-a “Eficien]a economic` a fermelor
de taurine [i bubaline de diferite dimensiuni, amplasate în
regiuni geografice [i forme de relief diferite”. În cadrul proiectului, au fost realizate calcula]ii pe baza a 23 de studii de caz,
utilizând datele tehnologice [i economice furnizate de c`tre
fermele de bubaline din diferite zone geografice ale României
(câmpie, deal [i munte), fermele analizate având o m`rime
cuprins` între 2 [i 300 de capete.
Activitatea economic` a fermelor difer` de la o zon` la
alta, acestea confruntându-se cu situa]ii distincte, fiind influen]ate de factori, precum: variabilitatea cererii, pierderea
unor pie]e de desfacere, volatilitatea pre]urilor de achizi]ie,
precum [i accentuarea concuren]ei. Astfel, pentru evaluarea
riscului economic, s-a analizat nivelul pragului de rentabilitate, ca instrument de planificare, prin care s-a eviden]iat
punctul de echilibru, de la care ferma poate ob]ine profit, determinând nivelul minim al valorilor necesare acoperirii cheltuielilor fixe [i variabile ale acesteia.
Pentru a determina riscul de exploatare s-a pornit de la
analiza rela]iei cost-volum-rezultat, numit` în termeni economici analiza pragului de rentabilitate. Pragul de rentabilitate reprezint` punctul în care cifra de afaceri acoper` cheltuielile de exploatare delimitate în cheltuieli fixe [i cheltuieli
variabile, calculându-se în unit`]i fizice [i valorice, pentru un
produs sau pentru întreaga activitate a unei exploata]ii.

peste 20 % arat` o situa]ie confortabil` în raport cu pragul
de rentabilitate. Intervalul de siguran]` exprim` capacitatea
întreprinderii de a-[i modifica produc]ia [i de a se adapta la
cerin]ele pie]ei. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât flexibilitatea întreprinderii este mai ridicat` [i riscul economic este
mai redus.
La nivelul celor 23 de ferme analizate, cu o m`rime a fermei cuprins` între 2 [i 300 de bivoli]e pentru lapte [i o produc]ie medie între 933,3 l/cap [i 1750 l/cap, s-a remarcat un
nivel al pragului de rentabilitate, exprimat în unit`]i valorice,
care a oscilat între 1.987,40 lei [i 4.226,81 lei, cu o medie
de 3.302,51 lei.

Volumul fizic al vânz`rilor la care veniturile echilibreaz`
cheltuielile este cuprins între 456,12 litri [i 1071,72 litri, înregistrând o medie de 801,00 litri. Situa]ia produsului “lapte
de bivoli]`” se apreciaz` ca fiind instabil` pentru dou` dintre
fermele analizate în cadrul cercet`rii, întrucât valoarea produc]iei principale a fost sub pragul de rantabilitate de 10%,
celelalte 21 de ferme prezentând o situa]ie confortabil` a produsului, dat fiind faptul c` valoarea produc]iei principale a
fost peste pragul de rentabilitate de 20%.

În literatura de specialitate, pragul de rentabilitate este
cunoscut ca punct de echilibru, ce indic` valoarea sau volumul produc]iei realizate [i comercializate, de la care o exploata]ie agricol` poate s` devin` eficient` din punct de
vedere economic, totalitatea cheltuielilor fiind acoperit` de
veniturile realizate din vânz`ri. Studiile statistice arat` c` un
interval de siguran]` de pân` la 10 % indic` o situa]ie instabil`, unul de 20 % caracterizeaz` situa]ia relativ stabil`, iar
Aurelia Coroian, Creșterea bubalinelor pentru producția de lapte, Editura Bioﬂux Cluj-Napoca, 2009
Ştefăniţă Şușu, Riscul – componentă ﬁrească în lumea afacerilor
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De remarcat este faptul c`, în cadrul fermelor din zona
de câmpie [i de munte a ]`rii, produc]ia medie luat` în calcul
a fost situat` peste pragul de rentabilitate, estimându-se o
situa]ie confortabil` a produsului la nivelul acestor zone geografice, zona de munte fiind una dintre arealele cu tradi]ie în
activitatea zootehnic`. În ceea ce prive[te zona de deal, s-a
apreciat o situa]ie istabil` a produsului “lapte de bivoli]`” pentru dou` dintre fermele analizate.
Activit`]ile de produc]ie, care se confrunt` cu modific`ri
ale condi]iilor de exploatare, cum este cazul activit`]ilor desf`[urate în sectorul zootehnic, realizeaz` o cifr` de afaceri
fluctuant`, deoarece produc]ia realizat` nu este aceea[i în
fiecare lun`, în acest caz unitatea pragului de rentabilitate
este reliefat` în activitatea economic` a exploata]iilor agricole.

ZOOTEHNIE
Riscul economic evalueaz` capacitatea fermei de a se
adapta la timp [i cu un cost cât mai redus la varia]iile condi]iilor din mediul în care activeaz`, acesta fiind influen]at de
structura cheltuielilor din exploatare [i prezentând o dependen]` fa]` de ponderea cheltuielilor fixe în totalul cheltuielilor.
Evaluarea riscului de exploatare s-a realizat pe baza interpret`rilor date valorilor aferente indicatorilor determina]i
la pragul de rentabilitate. Astfel, la nivelul celor 23 de ferme
analizate, rata riscului de exploatare a înregistrat un minimun
de 42,88% [i un maximum de 98,15%, media fiind egal` cu
62,66%. În ceea ce prive[te indicele de securitate, indicator
ce m`soar` marja de securitate ca procent din cifra de afaceri, pentru exploata]iile analizate, au fost înregistrate valori
pozitive cuprinse între 0,02 [i 0,57, cu o medie de 0,37. Principalii factori care au influen]at riscul economic, numit [i risc
de exploatare sunt reprezenta]i de: profitul pe unitatea de
produs [i costul unitar pe un litru de lapte.
În urma analizelor realizate în cadrul cercet`rii, putem
concluziona faptul c`, activitatea economic` a celor 23 de
ferme este una relativ profitabil`, valoarea profitului calculat`
pe unitatea de produs fiind cuprins` între 0,19 lei [i 1,35 lei,
înregistrând o medie de 0,73 lei, îns` din punct de vedere al
riscului economic, exploata]iile cu efectivele cele mai mici, în
general, sunt supuse unui risc mai ridicat al activit`]ii.
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