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Am a[teptat cu ner`bdare noul an, în ideea c` vom
uita de tot ceea ce s-a întâmplat în 2020 [i 2021 [i cu
speran]a c` 2022 ne va aduce ve[ti [i evenimen te mult
mai bune. Dac` ultimii doi ani au fost marca]i de criza
sanitar`, de infla]ie, de sc`derea puterii de cump`rare,
de pre]uri crescute la facturile de energie electric`,
gaze naturale [i alimente, cu to]ii am visat la o alt` per-
spectiv`. Din p`cate sau din nefericire, nu va fi deloc
a[a.

Chiar dac` începutul acestui an a debutat cu majo -
r`ri de venituri pentru pensionari, minori [i angaja]ii cu
venitul minim pe economie, totu[i scumpirile vor fi greu
de suportat pentru întreaga popula]ie. Anali[tii econo -
mici estimeaz` o nou` perioad` extrem de pesimist`
pentru anul 2022, în care nivelul de trai se va degrada
[i mai mult, adâncindu-se agravant diferen]a dintre pre -
]uri [i salarii.

Infla]ia î[i va continua ritmul alert de evolu]ie, ceea
ce înseamn` c` nici în 2022 nu vom sc`pa de scumpiri,
iar acest lucru ne va sc`dea [i mai mult puterea de
cump`rare. Practic, rata infla]iei se traduce prin scum-
piri fiind acea gaur` neagr` care ne înghite veniturile [i
ne deterioreaz` puterea de cump`rare, dac` salariile [i
pensiile nu sunt majorate cu un procent care s` dep` -
[easc` aceast` cre[tere.

Ve[tile sunt proaste [i din perspectiva cursului valu -
tar. Anticipata cre[tere a cursului euro peste nivelul de
5 lei se va sim]i în bugetul de cheltuieli a celor care au
credite în valut`. Se pare c` nici aici lucrurile nu vor sta
a[a cum speram, iar românii care au rate la b`nci vor fi
primii care vor suferi de pe urma evolu]iilor nefavorabile
ale cursului euro-leu.

Pe umerii românilor deja împrumuta]i la b`nci vor
atâr na costuri din ce în ce mai mari ale ratelor lunare,
în cazul în care n-au avut inspira]ia de a contracta do -
bânzi fixe, cel pu]in pentru câ]iva ani. Este incontestabil
[i faptul c` se vor în`spri condi]iile de creditare impuse
de b`nci pentru to]i cei care vor dori s` solicite împru-
muturi. 

Conform declara]iilor exper]ilor bancari, înc` din pri -
ma zi a acestui an, s-a majorat avansul pentru creditele
imobiliare destinate investi]iilor. Astfel, românii nu vor
mai putea accesa împrumuturi de la b`nci cu un avans
de cel pu]in 15%, dac` mai de]in o locuin]` în propie -
tate. M`sura determin` majorarea avansului minim ne -
cesar în cazul unui împrumut pentru locuin]`, de la 15%
la 25% pentru un credit în lei, de la 25% la 35% pentru
un împrumut în euro [i de la 40% la 50% pentru o finan -

]are în alt` valut`. De altfel, aceast` m`sur` de pruden -
]ialitate luat` de b`nci este legitim` pentru a se asigura
c` debitorii le pot returna banii. 

Concluzia este clar`, nivelul de trai va continua s`
se deprecieze în 2022. Anali[tii se a[teapt` la o rat` a
infla]iei exploziv`, de peste 10%, ceea ce înseamn` c`
vor urma scumpiri semnificative. În aceste condi]ii, spe -
cia li[tii se a[teapt` ca Banca Na]ional` s` intervin` pe
pia]` [i s` ia m`suri, pentru a calma pu]in spiritele in -
fla]ioniste.

Conform analizei companiei de consultan]` Frames,
“Anul 2022 ar trebui s` fie anul reformelor structurale
îns` va fi anul contrastelor, cu o adâncire a dezechili-
brelor din economie. Perspectivele acestui an indic` o
accentuare a diferen]ei dintre pre]uri [i salarii – fapt ce
va determina o sc`dere a nivelului de trai, o discrepan]`
tot mai mare între mediul public [i cel privat, între pro -
misiuni [i realitate, între boga]i [i s`raci. Vor exista sec-
toare economice pe plus, dar [i multe domenii în care
in fla]ia, blocajul financiar [i criza for]ei de munc` vor
con tinua s` fac` victime. Dincolo de cre[terea infla]iei,
pandemia COVID va afecta economia [i în 2022. Nu
este exclus ca valul 5 s` determine autorit`]ile s` im -
pun` noi restric]ii, care vor afecta în primul r#nd consu -
mul, principalul motor al economiei, dar [i apetitul pen -
tru investi]ii.

Lipsa de predictibilitate a deciziilor guvernamentale
asociate pandemiei [i ezit`rile privind implementarea
certificatului verde accentueaz` neîncrederea în eco -
no mie. Cum mare parte dintre firmele române[ti sunt
slab capitalizate, cre[terea salariilor va fi o provocare
pe care multe nu o vor putea îndeplini. {i a[a, odat` cu
cre[terea salariului minim de la 1 ianuarie 2022, multe
companii [i-au pus problema optimiz`rii costurilor, fapt
care se va traduce, din p`cate, în disponibiliz`ri de per-
sonal. Dincolo de aceast` situa]ie, marea problem` este
c` a ajuns o adev`rat` misiune imposibil` s` g`se[ti
angaja]i buni, cu experien]`, pe pia]a for]ei de munc`”,
arat` analiza Frames.

În tot acest context global, guvernan]ii, cu întreg su-
portul exper]ilor economici, ar trebui s` ]in` cont [i de
strategiile pe care le adopt` alte ]`ri din Europa, aflate
în situa]ii similare, pentru c` fenomenul infla]ionist nu
se manifest` doar în România, ci la nivelul tuturor sta -
telor europene. M`surile trebuie luate imediat, având în
vedere c` previziunile economice referitoare la 2022 nu
arat` deloc bine! 

Geo BELDIMAN

Analistii economici estimeazã o perioadã 
extrem de pesimistã pentru anul 2022!

,
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În data de 5 ianuarie 2022, Minis-
terul Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale a
primit suma de 1,081 miliarde euro, ce
reprezint` rambursarea de la Comisia
European`, în contul cheltuielilor efec-
tuate de Agen]ia de Pl`]i [i Interven]ie
pentru Agricultur`, în perioada 16 oc -
tom brie – 30 noiembrie 2021, pentru
acor darea pl`]ilor în avans fermierilor,
aferente Campaniei 2021 din pl`]ile di-
recte finan]ate din FEGA (Fondul Eu -
ropean de Garantare Agricol`).
Sumele reprezint` sprijinul acordat

fermierilor de la bugetul de stat, conform
prevederilor europene [i se rambur sea -
z` ulterior de la Comisia European`.

Pl`]ile finan]ate din FEGA se efectuea -
z` la cursul de schimb valutar stabilit de
c`tre Banca Central` European` de
4,9475 lei pentru un euro [i publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din
30.09.2021.
“Este un lucru îmbucur`tor c` avem

coeren]` [i performan]` în ceea ce pri -
ve[te absorb]ia fondurilor europene în
materie de pl`]i directe, obiectiv strate-
gic asumat prin programul de guverna -
re. Consider c` fermierii români au ne -
voie de predictibilitate [i stabilitate [i
este foarte important ca sprijinul pe
care îl primesc s` fie ]intit pe nevoile lor
[i s` vin` la timp. Prin programele pe

care le-am preg`tit pentru anul 2022,
ne propunem s` utiliz`m pe deplin banii
europeni disponibili pentru agricultura
româneasc` [i, totodat`, fermierii s`
pri measc` la timp sprijinul financiar ne -
cesar. Astfel, vom men]ine un nivel ridi-
cat al produc]iei agricole, iar consu ma -
torii vor avea acces la produse româ -
ne[ti, de calitate, la pre]uri rezonabile”,
a declarat ministrul Adrian Chesnoiu.
Men]ion`m c`, în conformitate cu re -

glement`rile stabilite prin Regu lamen -
tele Comisiei Europene, pl`]ile din ca -
drul schemelor de sprijin se realizeaz`
în perioada 1 decembrie – 30 iunie a
anului calendaristic urm`tor.

Fonduri europene de peste 1 miliard 
de euro, virate de Comisia European` 
pentru pl`\ile efectuate fermierilor

Ministerul Agriculturii [i Dezvolt`rii
Rurale aduce la cuno[tin]a tuturor celor
interesa]i c` sesiunea de depunere a
proiectelor pentru subm`sura 4.2 “Spri-
jin pentru investi]ii în procesarea/mar-
ketingul produselor agricole” – com po -
nenta “Sprijin pentru investi]ii de moder -
nizare în procesarea/marketingul pro-
duselor agricole”, din cadrul PNDR se
prelunge[te pân` la data de 07 febru-
arie 2022.
“Suntem receptivi la nevoia fermie -

rilor de a accesa fonduri europene pen-
tru dezvoltarea [i modernizarea unit` -
]ilor de procesare a produselor agricole,
transformarea materiei prime în produs
finit reprezentând una dintre priorit`]ile
asu mate prin programul de guvernare.
Fermierii au nevoie de predictibilitate [i
sprijin în accesarea fondurilor europene
disponibile pentru a deveni competitivi
pe pia]`”, a afirmat ministrul Agriculturii
[i Dezvolt`rii Rurale, Adrian Chesnoiu.

Reamintim c` termenul ini]ial de de -
punere a proiectelor expira pe 7 ianua -
rie a.c. Fondurile disponibile pentru sub -
m`sura 4.2 “Sprijin pentru investi]ii în
procesarea/marketingul produselor agri -
cole” sunt de 182.777.722 euro, împ`r -
]ite în dou` componente, dup` cum ur -
meaz`:

n Sprijin pentru investi]ii de moder -
nizare în procesarea/marketingul pro-
duselor agricole – 143.611.067 euro;

n Sprijin pentru investi]ii noi, extinde -
 re [i modernizare în procesarea/mar ke -
tingul produselor agricole pentru plante
proteaginoase – 39.166.655 euro.
Mai multe informa]ii privind condi]ii-

le minime obligatorii pentru acordarea
spri jinului, criteriile de eligibilitate, tipu -
ri le de investi]ii sprijinite, precum [i alte
de talii utile, pot fi g`site pe site-ul
Agen]iei pentru Finan]area Investi]iilor
Rurale, www.afir.info, la sec]iunea “In-
vesti]ii PNDR”.

Termenul de depunere a proiectelor 
pentru investi\ii în procesarea 
produselor agricole a fost prelungit
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|n data de 7 ianuarie 2022, o dele ga -
 ]ie a Consiliului Na]ional al Întreprin de -
rilor Private Mici [i Mijlocii din România
(CNIPMMR) a fost primit` de minis trul
Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale, Adrian
Chesnoiu, la sediul institu]iei. 
Principalele teme de discu]ie au vi -

zat domeniul îmbun`t`]irilor funciare [i
accesul la fondurile europene ce vor fi
dis ponibile prin Planul Na]ional Strate-
gic (PNS) din anul 2023, cu accent pe
construc]ia de depozite regionale [i fi -
nan ]area investi]iilor în energia verde. 
“Dialogul cu reprezentan]ii mediului

antreprenorial este extrem de util în de-
finitivarea Planului Na]ional Strategic
pentru agricultur`. S`pt`mâna urm` -
toa re demar`m calendarul consult`rilor
cu fermierii, pe sectoare de activitate.
Obiectivul meu este s` transmitem la
Bruxelles un document coerent, care s`
r`spund` cu adev`rat a[tept`rilor fer-
mierilor [i nevoilor reale ale agriculturii
române[ti. PNS trebuie s` fie un instru-

ment util pentru fermieri [i pentru agri-
cultura României, nu pentru consultan]i
sau reforme pe hârtie. Dup` cum [ti]i,
al`turi de mai mul]i colegi mini[tri din
UE, am solicitat flexibilitate din partea
Comisiei Europene în privin]a termenu-
lui de transmitere a Planului Na]ional
Strategic, având în vedere întârzierile în
adoptarea reformelor Politicii Agricole
Comune”, a declarat ministrul Adrian
Chesnoiu.
În cadrul întâlnirii au fost discutate [i

situa]ia for]ei de munc` în agricultur`,
dotarea atelierelor de preg`tire practic`

ale liceelor agricole, precum [i implica -
]iile cre[terii pre]urilor la energie elec-
tric` [i gaze naturale pentru agricultur`
[i industria alimentar`. În acest context,
ministrul Agriculturii [i Dezvolt`rii Rura -
le a men]ionat continuarea m`surilor de
sus]inere care vizeaz` furnizarea apei
gratuite pân` la punctele de livrare, acolo
unde sunt încheiate contracte pentru iri -
ga]ii, precum [i decontarea cheltuielilor
în cot` de pân` la 50%, aferente con-
sumului de energie electric` necesar
func]ion`rii agregatelor sau a echipa-
mentelor pentru iriga]ii. 
În ceea ce prive[te stimularea ocu -

p`rii for]ei de munc` în agricultur` [i in-
dustrie alimentar`, ministrul a reamintit
prevederile proiectului de lege depus în
Parlament prin care se dore[te acorda -
rea de facilit`]i fiscale celor care anga-
jeaz` în agricultur`, industrie alimen -
tar`, silvicultur` [i piscicultur`, pe mo -
de lul celor aplicate în domeniul con-
struc ]iilor.

Ministrul Adrian Chesnoiu, în 
dialog cu reprezentan\ii CNIPMMR

În perioada 25 noiembrie – 23 de-
cembrie 2021, Ministerul Agriculturii [i
Dezvolt`rii Rurale, prinAgen]ia de Pl`]i
[i Interven]ie pentru Agricultur`, a auto -
rizat la plat` suma de 913,36 milioane
de euro din Fondul European de Ga -
ran tare Agricola (FEGA), Fondul Euro-
pean Agricol pentru Dezvoltare Rurala
(FEADR) [i din Bugetul Na]ional.
Astfel, un num`r de 742.950 fermieri

sunt autoriza]i la plata final` în Campa-
nia anului 2021, ceea ce reprezint` un
procent de 91,27% din num`rul total de

fermieri eligibili. Este pentru prima dat`
când se înregistreaz` un num`r atât de
mare de fermieri autoriza]i la plat`, ra-
portat la aceast` perioad` din an (23
decembrie).
Autorizarea la plat` a continuat în

ritm sus]inut [i în zilele urm`toare, pân`
la sfâr[itul anului 2021.
Situa]ia sumelor autorizate la plat`

în perioada 25 noiembrie – 23 decem-
brie 2021, defalcat` pe fonduri [i pe
scheme de plat`/m`suri de sprijin, pre-
cum [i num`rul de beneficiari autoriza]i

poate fi accesat` pe www.madr.ro.
În ceea ce prive[te activitatea Agen -

]iei pentru Finan]area Investi]iilor Rurale
(AFIR), în anul 2021, valoarea pl`]ilor
prin PNDR s-a ridicat la 1,06 miliarde
de euro. De la începutul perioadei de
programare 2014-2020, au fost pl` tite
peste 8 miliarde de euro beneficia ri lor
Programului Na]ional de Dez vo l tare Ru -
ral` 2014 – 2020 (PNDR 2020). Aceas -
t` sum` reprezint` o absorb]ie de 85%
din totalul fondurilor disponibile prin Pro -
gram.

Ministerul Agriculturii, prin APIA, 
a autorizat plata a peste 900 
de milioane de euro c`tre fermieri 
în ultima lun` a anului 2021
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Ca urmare a solicit`rilor formulate de
Alian]a pentru Agricultur` [i Cooperare
(APPR, Pro Agro, LAPAR [i UNCSV),
MADR a emis o autorizare de urgen]`
pentru insecticide neonicotinoide folo si -
te la tratamentul semin]elor de porumb
[i floarea soarelui pentru campania de
primavar` din 2022.
Au fost aprobate autoriza]iile pentru

3 produse neonicotinoide: NUPRID AL
600 FS (600 g/l imidacloprid), CRUISER
350 FS (350 g/l tiametoxam) [i PONCHO
600 FS (600 g/l clotianidin).
Autorizarea este valabil` pentru pe-

rioada 25 ianuarie – 24 mai 2022. Tra -
tamentul la s`mân]` va fi efectuat nu -
mai de c`tre prestatorii de servicii au -
toriza]i.
În scopul reducerii riscurilor asociate

utiliz`rii acestui tip de tratament la s` -
mân]`, se impun urm`toarele m`suri
de siguran]`:

g utilizarea semin]elor tratate se face
doar în regiunile afectate de d`un`torii
de sol Tanymecus dilaticollis [i Agriotes
spp.;

g fermierii trebuie s` semnalizeze
câmpurile îns`mân]ate cu s`mân]` tra -

tat` cu pl`cu]e de avertizare;
g semin]ele se eticheteaz` cores -

punz`tor;
g stocurile de s`mân]` tratat`, dac`

exist`, nu mai pot fi folosite dup` data
de 24 mai [i trebuie distruse.
Autoriza]iile de urgen]` au fost emi -

se pentru tratamentul semin]elor de po-
rumb [i floarea soarelui, în scopul asi -
gur`rii protec]iei culturilor la atacul in-
sectelor din speciile Tanymecus dilati-
collis [i Agriotes spp.
Tratamentele se vor putea efectua

în perioada 25 ianuarie – 24 mai 2022.

Au fost aprobate autoriza\iile 
pentru 3 produse neonicotinoide!

Ministerul Agriculturii [i Dezvolt`rii
Rurale informeaz` c` fermierii care au
depus facturile pentru decontarea a
pân` la 50% din contravaloarea ener -
giei electrice consumate pentru iriga]ii
au primit banii în conturi.
În total, 172 de Organiza]ii ale Utili -

zatorilor de Ap` pentru Iriga]ii (OUAI)
au depus facturi a c`ror valoare total`
eligibil` pentru decontare se ridic` la
16.598.267,61 lei. Astfel, pân` la data
de 27 decembrie 2021, pentru 159 de
beneficiari au fost efectuate pl`]i în va -
loare de 16.091.886,41 lei, iar pentru
13 beneficiari urmeaz` s` se fac` plata
imediat dup` finalizarea procedurii de
verificare a datelor conturilor.
Speciali[tii din cadrul MADR vor mo -

nitoriza respectarea prevederilor legale,
astfel încât reducerea costurilor pentru
energia electric`, pe baza facturilor de-
puse de Organiza]iile Utilizatorilor de
Ap` pentru Iriga]ii, s` se reg`seasc` în
beneficiul fermierilor.
Reamintim c`, pentru anul 2021, a

fost stabilit` cota de pân` la 49,99%

pentru decontarea cheltuielilor aferente
consumului de energie electric` nece-
sar func]ion`rii agregatelor sau echipa-
mentelor pentru iriga]ii pentru care se

asigur` apa pentru iriga]ii în baza con-
tractelor multianuale/sezoniere înche ia -
te cu Agen]ia Na]ional` de Îmbun`t`]iri
Funciare.

Au fost pl`tite sumele pentru decontarea
a pân` la 50% a facturilor la energia
electric` folosit` pentru iriga\ii
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Sta]ia de procesare s`mân]` a com-
paniei Corteva Agriscience, situat` \n
Afuma]i, a încheiat cu succes sezonul
de produc]ie agricol 2021. Peste 1,6 mi -
lioane de unit`]i standard de porumb [i
circa 400.000 de floarea soarelui au fost
produse pentru sezonul 2022.
Aflat` la 12 km de Bucure[ti, ampla -

sat` pe o suprafa]` de 15 ha, este cea
mai mare sta]ie de procesare semin]e
din România [i a doua ca [i capacitate
din Europa. În Afuma]i se proceseaz`
peste 50 de hibrizi de porumb [i floarea
soarelui marca Pioneer® pentru 15 ]`ri,
concentrându-se preponderent pe pia]a
local` [i Moldova. De asemenea, hibri -
zii produ[i în România se adresez` [i
pie]elor din Bulgaria, Ucraina, Rusia [i
Polonia. 

Sta]ia de la Afuma]i a fost construit`
în anul 2002 în România. Pân` în pre -
zent, s-au investit peste 60 de milioane
de euro. În cei 19 ani de func]ionare,
milioane de saci au fost procesa]i aici,
completând valoarea genetic` excep -
]ional` a semin]elor, prin aplicarea tra -
tamentelor premium. Sta]ia de procesa -
re dispune de cele mai moderne echi -
pamente din industrie, sortere optice,
ma [ini de tratat performante care aplic`
cu precizie de câteva miligrame pe bob.
Unitatea de produc]ie [i procesare

semin]e respect` cele mai înalte stan-
darde interna]ionale [i toate cerin]ele
legisla]iei din România cu privire la con -

di]iile de munc`, reglement`rile de si -
guran]` [i cele ecologice. Compania
colaboreaz` cu ferme produc`toare de
s`mân]` performante cu care a dezvol -
tat parteneriate de lung` durat`. Sta ]ia
este una dintre cele mai moderne faci -
li t`]i de produc]ie din lume [i ofer` cli en -
 ]ilor din întreaga Europ` cele mai avan  -
sate inova]ii în materie de genetic` a
plantelor.
O echip` t#n`r`, dinamic`, experi-

mentat`, în care se investe[te perma-
nent [i care asigur` o eficien]` extra or -
dinar` \[i desf`[oar` activitatea \n sta -
]ia de la Afuma]i. Aproximativ 300 de
an gaja]i permanen]i [i sezonieri garan-
teaz` ciclul complet de produc]ie al hi-
brizilor de înalt` calitate ai brandului
Pioneer®. Capacitatea de condi]ionare
este în continu` cre[tere iar acest lucru
determin` deservirea unui num`r tot
mai mare de clien]i, care pot beneficia
în timp util de produsele Corteva.

“Compania Corteva investe[te per-
manent în tehnologie [i dispune de cele
mai moderne echipamente în sta]ia de
procesare a semin]elor din Afuma]i. Aju -
t`m fermierii români s` ob]in` cele mai
bune rezultate datorit` tehnologiilor ino -
vatoare de care dispunem, creând toate
condi]iile necesare pentru a dezvolta
pro duc]ia în România. De-a lungul tim-
pului, personalul nostru a acumulat o
experien]` vast` [i punem accent pe si -
guran]a [i protec]ia muncii, toate proce-

sele desf`[urându-se în condi]ii de ma -
xim` siguran]`, pentru ca la final s`
ob]inem cele mai bune rezultate”, a de-
clarat Jean Ionescu, Country Leader
Corteva Agriscience în Romania [i Re-
publica Moldova. 

Despre Corteva Agriscience
Corteva Agriscience este o compa -

nie global`, eminamente agricol`, tran-
zac]ionat` pe burs`, care le ofer` fer -
 mie rilor din întreaga lume cel mai com-
plet portofoliu din industrie – inclusiv un
mix echilibrat [i divers de semin]e, so -
lu]ii pentru protec]ia culturilor [i solu]ii
digitale axate pe maximizarea producti -
vit`]ii [i cre[terea randamentului [i pro -
fi tabilit`]ii. Având în portofoliu unele din -
tre cele mai cunoscute m`rci din agri-
cultur` [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 în-
treg sistemul alimentar, contribuind la
promisiunea de a îmbog`]i via]a celor
care produc [i a celor care consum` [i
asigurând progresul genera]iilor viitoa -
re. Corteva Agriscience a devenit o com -
panie independent` listat` la burs` pe
data de 1 iunie 2019 anterior fiind divi -
zia agricol` a DowDuPont. Mai multe
in forma]ii sunt disponibile pe site-ul
www.corteva.ro.
Urm`ri]i Corteva Agriscience [i pe

Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter
[i YouTube.

Sta\ia de condi\ionare a companiei
Corteva Agriscience a încheiat 
cu succes sezonul de produc\ie
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Corteva Agriscience a lansat în Europa Utrisha™ N, bio -
stimulatorul cu rol în eficientizarea nutri]iei, ca parte a por -
tofoliului de produse biologice, contribuind astfel la îndeplin i -
rea cererii mai sustenabile de produse de protec]ie a plan -
telor. 
Utrisha™ N este o surs` alternativ` de azot care poate

fur niza plantelor \n vegeta]ie azot suplimentar pentru a faci -
lita cre[terea lor.

Aceast` tehnologie inovativ` ofer` valoare prin eficien]a
gestion`rii integrate a nutri]iei în condi]ii naturale de câmp,
adaptându-se la nevoile de cre[tere a plantelor [i contribuind
în mod sustenabil la maximizarea poten]ialului de produc]ie.
Acest produs va fi disponibil pentru o gam` larg` de culturi,
inclusiv culturi de câmp, legume, livezi, struguri [i va fi lansat
în toat` Europa cu excep]ia Turciei, }`rilor de Jos [i ]`rile
nordice.

“Lans`m Utrisha™ N ca r`spuns la cererea consumato-
rilor europeni pentru alimente care provin din culturi la care
se utilizeaz` produse de protec]ie a plantelor într-un mod
sustenabil.
Corteva Agriscience continu` s` aduc` pe pia]` solu]ii noi

[i inovatoare, oferind produse cu origine natural` care
func]ioneaz` în mod complementar cu solu]iile noastre con-
ven]ionale de protec]ie a culturilor, cum ar fi stabilizatorul de
azot Optinyte™. 
Utrisha™ N poate ajuta fermierii s` întâmpine schimb`rile

climatice, men]inând în acela[i timp culturile productive [i s` -
n`toase. Lansarea acestui produs consolideaz` oferta com-
paniei Corteva de a îmbun`t`]i eficien]a [i disponibilitatea
sustenabil` a azotului, sporind poten]ialul de produc]ie [i
durabilitatea, în conformitate cu Obiectivele de sustenabili-
tate Corteva Agriscience 2030”, a declarat Monica Sorribas,
Corteva Agriscience Marketing Leader, Europa.

“Lansarea Utrisha™ N reprezint` un pas important pentru
Corteva în ceea ce prive[te extinderea portofoliului global de
produse biologice, dedicat dezvolt`rii biostimulatorilor, bio-
controlului [i produselor pe baz` de feromoni cu performan]e
dovedite [i previzibile”, a ad`ugat Monica Sorribas.

Utrisha™ N se bazeaz` pe bacteria endofitic` Methylo -
bac terium symbioticum, care lucreaz` în simbioz` cu planta
pentru a asigura asimilarea azotului necesar din atmosfer`.

Despre Corteva Agriscience
Corteva Agriscience este o companie global`, eminamen -

te agricol`, tranzac]ionat` pe burs`, care ofer` fermierilor din
întreaga lume cel mai complet portofoliu din industrie – in-
clusiv 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 in-
dustrie, care pot genera cre[teri viitoare, compania se anga-
jeaz` 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 pro-
gresul 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. 

Corteva Agriscience lanseaz` 
în Europa biostimulatorul Utrisha™ N,
cu rol în eficientizarea nutri\iei

Produsul biologic se adapteaz` 
nevoilor de dezvoltare a plantelor 
[i ajut` la maximizarea sustenabil` 
a poten]ialului de produc]ie

14
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Dechiderea sesiunii de discu]ii a fost f`cut` chiar de
doamna Sorribas, cu subiectul “De ce avem nevoie de mai
multe femei antreprenor în agricultur`”. Participan]ii la dialog
au considerat la unison rolul femeilor drept crucial, dup` ce
Monica Sorribas a prezentat punctul de vedere al Corteva
asupra atitudinilor femeilor din agricultur`, rezumate în stu -
diul Global Women in Agriculture.

Aceast` cercetare la scar` larg` sugereaz` c`, de[i s-au
înregistrat progrese, inegalitatea de gen r`mâne o barier`
pentru ca femeile din agricultur` s` î[i ating` poten]ialul
maxim. În timp ce femeile care au participat la sondajul
Corteva observ` c` în ultimii ani s-au înregistrat progrese,
multe dintre ele sunt pesimiste în leg`tur` cu acest aspect.

“Dezvoltarea vie]ii femeilor din agricultur` aduce beneficii
în vie]ile tuturor: copiii [i familiile care depind de ele, comu-
nit`]ile din care fac parte [i societatea în ansamblu”, a de-
clarat doamna Sorribas.

Potrivit afirma]iilor sale, exist` argumente care demon-
streaz` interesul crescut al femeilor pentru conservarea me -
diului. Accesul acestora la cele mai recente tehnologii [i
educa]ia corespunz`toare privind inova]iile ofer` o [ans` im-
portant` în tranzi]ia c`tre practici mai sustenabile. 

Adoptarea unei game largi de instrumente, cum ar fi teh -
nologiile de agricultur` de precizie, SAT, genetica avansat`,
biopesticidele etc. vor ajuta femeile s` r`spund` cererilor tot

mai mari ale consumatorilor pentru alimentele produse în
mod sustenabil.

De asemenea, pandemia a adus numeroase provoc`ri,
iar femeile trebuie s`-[i asume un volum de munc` supli-
mentar cu oportunit`]i reduse de a gestiona echilibrul dintre
via]a profesional` [i cea personal`.

“Acum, mai mult ca oricând, trebuie s` sprijinim femeile
din mediul rural [i s` ne asigur`m c` joac` un rol-cheie în
procesul de redresare a agriculturii [i a securit`]ii alimentare
globale”, a comentat Monica Sorribas.

În cadrul evenimentului a fost eviden]iat` [i Strategia de
Sustenabilitate Corteva Agriscience 2030. Aceasta include
14 obiective ce urmeaz` s` fie atinse în urm`torii 10 ani,
bazate pe piloni-cheie: obiective în beneficiul fermierilor;
obiective pentru resursele de teren arabil; obiective pentru
opera]iunile companiei; obiective în beneficiul comunit`]ilor,
cu responsabilizarea femeilor. 

Pentru a sprijini acest angajament, Corteva ofer` o serie
de programe pentru femei din întreaga lume, precum ini]ia-
tiva TalentA în Europa, care asigur` instruire în domeniul fi-
nanciar [i tehnic femeilor inovatoare din domeniul agricol.
Peste 500 de femei fermier au beneficiat deja de programul
TalentA din Spania, Portugalia, Ucraina, Rusia, România [i
Ungaria.

Femeile din agricultur` sprijin` 
tranzi\ia c`tre practici sustenabile
“Femeile deschise spre inova\ie care activeaz` în agricultur` au ocazia s`-]i asume
rolul principal în tranzi\ia practicilor mai sustenabile, care s` asigure securitatea
ali mentar` la nivel global”, a declarat Monica Sorribas, vicepre]edinte de marke -
ting pentru Europa la Corteva Agriscience, în cadrul evenimentului EWA Networking
Online, organizat de EIT Food pe 9 decembrie 2021. EIT Food reprezint` o comuni-
tate a inov`rii sprijinit` de Institutul European de Inovare ]i Tehnologie (EIT), un or -
ga nism al Uniunii Europene.
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Prin procesele [i produsele sale ino -
vatoare, industria chimic` aduce o con-
tribu]ie important` la reducerea emi -
siilor de gaze cu efect de ser`, iar echi -
pa de cercet`tori de la BASF sus]ine
acest efort prin întreaga sa activitate.
Exemple actuale de inova]ie din re]ea -
ua de cercetare BASF pentru mobilitate
[i agricultur`, cum ar fi lichidele de r` -
cire inovatoare pentru ma[ini electrice
sau noile tehnologii de aplicare de înal -
t` precizie în agricultur`, au fost pre zen -
tate în cadrul conferin]ei pe tema Cer-
cet`rii, de Dr. Melanie Maas-Brunner,
membru al Consiliului Exe cutiv de Di-
rectori [i Chief Technology Offi cer în ca -
drul BASF SE, împreun` cu cercet`torii
BASF.
“Migrarea c`tre sustenabilitate înce -

pe cu cercetarea”, a spus Maas-Brunner,
BASF ocupând un loc de frunte în aceas -

t` privin]` [i având o configura]ie unic`
de cercetare [i dezvoltare, cu aproxima -
tiv 10.000 de angaja]i, la nivel global. 
“Pentru a dep`[i provoc`rile acestei

transform`ri într-un ritm rapid [i pentru
a avea succes pe termen lung, trebuie
s` consolid`m, în continuare, apropi -
erea fa]` de clien]i [i s` profit`m de
avantajul pe care ni-l ofer` cuno[tin]ele
[i expertiza de pe platforma chimic` inte-
grat` Verbund”, a mai ad`ugat Melanie
Maas-Brunner. 
Din acest motiv, în anul urm`tor,

compania î[i va reorganiza activit`]ile
de cercetare la nivel mondial. Astfel,
unit`]ile de cercetare legate de afaceri,
care au f`cut parte, pân` în prezent, din
cele trei divizii de cercetare, vor fi inte-
grate în diviziile opera]ionale [i vor de-
veni mai orientate c`tre nevoile cli en-
 ]ilor. În viitor, BASF va grupa activit`]ile

de cercetare relevante pentru mai multe
divizii, într-o divizie central` de cerce -
tare, cu prezen]` global`.
BASF [i-a propus obiective ambi]i -

oa se de sustenabilitate, precum acce -
lerarea proceselor cu emisii zero de
CO2, dezvoltarea economiei circulare
sau digitalizarea. În total, BASF a in-
vestit aproximativ 2 miliarde de euro în
cercetare [i dezvoltare în 2020.

Cre[terea siguran]ei 
în mobilitatea electric`
Sectorul transporturilor este respon-

sabil pentru o parte substan]ial` din
emisiile globale de dioxid de carbon, iar
trecerea c`tre mobilitatea electric` poa -
te reduce aceste emisii. Pentru reali za -
rea acestui obiectiv sunt necesare ino -
va]ii precum reducerea timpului de în -
c`r care a bateriilor, cre[terea siguran]ei
[i transformarea proceselor de pro duc -
]ie a vehiculelor electrice în unele mai
sustenabile [i mai eficiente.
Chimia va juca un rol cheie: con]i -

nutul chimic al unui vehicul electric (EV)
este considerabil mai mare decât cel al
unui vehicul cu motor cu ardere intern`.
Acest lucru se datoreaz` faptului c`
mul te dintre celelalte componente ale
vehiculelor electrice se schimb`, ca ur-
mare a sistemului de propulsie modifi-
cat. Echipele de cercetare [i dezvoltare
BASF lucreaz` continuu la produse de
ultim` genera]ie pentru vehicule elec-
trice, precum: materiale pentru baterii,
materiale plastice de înalt` performan -
]`, lichide de r`cire modificate [i pro-
duse inedite de acoperire.

Sustenabilitatea începe 
cu cercetarea ]i inovarea — 
aceasta este concluzia conferin\ei
globale BASF Research 2021 
g În total, BASF a investit aproximativ 2 miliarde de euro în cercetare [i
dezvoltare în 2020;
g BASF a prezentat solu]ii pentru o mobilitate [i o agricultur` sustenabile;
g Produsele [i procesele chimice inovatoare pot contribui la reducerea emi -
siilor de dioxid de carbon.
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Materialele plastice, de exemplu, au
o contribu]ie important` la siguran]a ve-
hiculelor electrice. Acestea sunt utilizate
pentru a ob]ine o protec]ie stabil` la im-
pact, o distribu]ie sigur` a energiei elec-
trice, ca adezivi conductivi termic, [i pen-
 tru a codifica pe culori componentele [i
conectorii de înalt` tensiune.
Noul lichid de r`cire din gama de

produse Glysantin® este un alt produs
BASF care aduce îmbun`t`]iri supli -
men tare siguran]ei vehiculelor electrice.
Are o conductivitate electric` foarte sc` -
zut` datorit` formulei sale inovatoare.
Astfel, în cazul în care bateria este de-
teriorat`, spre exemplu, într-un acci-
dent, noul produs BASF nu reac]io nea-
z` cu componentele de înalt` tensiune
ale bateriei. În acela[i timp, Glysantin®

ElectrifiedTM ofer` protec]ie fiabil` îm-
potriva coroziunii din interiorul sistemu-
lui de r`cire al vehiculelor electrice.
Cu ajutorul metodelor digitale, cer -

cet`torii BASF au dezvoltat, de aseme-
nea, o nou` versiune a electrocoat-ului
catodic (e-coat), CathoGuard®, special
conceput pentru a îndeplini cerin]ele de
electromobilitate. Acesta permite apli-
carea la temperaturi mai sc`zute, redu -
când, astfel, emisiile de CO2, [i p`s -
t rând, în acela[i timp, propriet`]ile pro-
dusului. În plus, tehnologia îndepline[te
standardele de durabilitate stabilite, de -
oarece nu con]ine staniu [i poluan]i at-
mosferici periculo[i, ci doar un nivel sc` -
zut de compu[i organici volatili.

Inova]ii pentru o 
agricultur` sustenabil`
Echipa de cercetare BASF lucreaz`

[i la solu]ii pentru o agricultur` durabil`.
Fermierii se confrunt` cu provoc`ri ma-
jore: hr`nirea unei popula]ii mondiale în
cre[tere, ce va ajunge la 10 miliarde

pân` în 2050, condi]ii meteorologice
me reu în schimbare, din cauza modifi -
c` rilor climatice, controlul sigur [i efi-
cient al d`un`torilor [i buruienilor, în
contextul unei rezisten]e în cre[tere,
dar [i nivelul limitat al resurselor natu-
rale [i al terenurilor arabile. Prin urma -
re, domeniul are nevoie de inova]ii cât
mai curând posibil, precum noi semin]e
[i tr`s`turi genetice sau produse de
pro tec]ie a plantelor inedite [i aplica]ii
digitale.
Grâul este una dintre cele mai im-

portante cereale din lume, cu un volum
de peste 770 de milioane de tone me -
trice pe an. Produc]ia de grâu trebuie
s` creasc` semnificativ în urm`torii ani.
Acest obiectiv va fi mai greu de atins
din cauza num`rului limitat de terenuri
arabile [i a recoltelor insuficiente, cau -
zate de schimb`rile climatice. În cadrul
programelor sale de cercetare, BASF
dezvolt` un hibrid de grâu care s` asi -
gure produc]ii mai mari, calitate sporit`,
precum [i o mai mare rezisten]` la boli
[i insecte. Utilizând diverse tr`s`turi ge-

netice din regiunile cheie în care se cul-
tiv` grâul, cercet`torii BASF selecteaz`
cele mai bune tr`s`turi ale plantelor din
linii parentale distincte genetic, asigu -
rând astfel o recolt` stabil` [i o rezis-
ten]` mai puternic` la schimb`rile cli -
matice.
Pentru a optimiza produc]ia cultu -

rilor, compania a dezvoltat o platform`
inteligent` de modelare a plantelor, care
ofer` recomand`ri agronomice precise,
bazate pe analiza continu` a datelor.
Aceasta monitorizeaz` parametrii eco-
nomici [i biologici, ajutându-i pe fermi -
eri s` ob]in` o cultur` bogat` [i sigur`
pentru mediul înconjur`tor. Datele plat-
formei sunt utilizate în cadrul aplica]iilor
xarvio® Digital Farming Solutions. De
exemplu, în solu]ia Smart Spraying, dez -
voltat` în parteneriat cu Bosch, datele
sunt asociate cu senzorii camerelor de
înalt` tehnologie [i integrate în soft-
ware, pentru a aplica erbicid pe buruieni
numai acolo unde este necesar. Testele
pe teren arat` c` aceast` combina]ie
de tehnologie poate reduce cu pân` la
70% volumul de erbicid utilizat. Aceasta
este o contribu]ie important` la protec -
]ia mediului, oferind, în acela[i timp, be -
neficii financiare fermierilor.
Schimb`rile aduse etapelor cerce -

t`rii, precum trecerea de la cercetarea
secven]ial` la cea paralel`, reprezint`,
de asemenea, o abordare înclinat` spre
inova]ii [i produse durabile. BASF a dez -
voltat cu succes în acest mod noile fun-
gicide pe baz` de Revysol®. Aceast` sub-
stan]` activ` din grupa chimic` a tria-
zolilor demonstreaz` performan]e bio-
logice puternice împotriva unui num`r
important de boli fungice relevante. În
acela[i timp, îndepline[te toate cerin ]e -
le pentru o aplicare sigur` [i compa ti -
bil` cu mediul.

2022 Ianuarie_Layout 1  1/10/2022  3:30 PM  Page 19



COMPANII
Business Press Agricol n Ianuarie 2022

20

BASF Agricultural Solutions va lansa Programul Global
de Gestionare a Carbonului în Agricultur` (Global Carbon
Farming), care îi va ajuta pe fermieri s` reduc` emisiile de
dioxid de carbon.

În contextul în care agricultura este responsabil` pentru
aproximativ 20% din emisiile globale de CO2, practicile agri-
cole eficiente din punct de vedere al carbonului pot contribui
în mod semnificativ la combaterea schimb`rilor climatice.
BASF va stabili un program care le va permite fermierilor s`
urm`reasc` [i s` profite de pe urma practicilor de reducere a
emisiilor de CO2, realizând astfel înc` un pas în combate rea
schimb`rilor climatice. Programul Global Carbon Farming,
care va fi lansat la începutul anului 2022, va sprijini angaja-
mentul BASF Agricultural Solutions de a reduce amprenta
de carbon cu 30% pe tona de cultur` produs`, pentru cultu -
rile de grâu, soia, orez, rapi]` [i porumb, pân` în 2030.

Programul Global Carbon Farming va promova practici
agricole sustenabile [i va încuraja o utilizare a întregului por -
tofoliului BASF pentru fermieri – de la semin]e,  tr`s`turi ge-
netice, produse chimice [i biologice inovatoare de protec]ie
a culturilor, pân` la agricultura digital` [i solu]iile de manage-
ment al îngr`[`mintelor. Programul va fi sus]inut de instru-
mente pentru direc]ionarea [i evaluarea progreselor f`cute

de fermieri, astfel încât s` îi ajute s` ia decizii echilibrate în
parcursul lor spre o agricultur` durabil`. În plus, îi va ajuta
s` reduc` emisiile din ferm` [i s` capteze mai mult carbon
în sol, ace[tia jucând un rol important în atingerea obiecti -
velor asumate de companie. 

De asemenea, BASF va construi un cadru global care s`
le permit` fermierilor s` genereze credite de carbon de la
certificatori recunoscu]i, care vor genera un al doilea flux de
venituri, ca urmare a eforturilor pe care le fac pentru redu -
cerea carbonului.

Programul BASF are o abordare holistic` pentru a oferi o
recolt` mai bun` [i va sprijini în continuare fermierii s` de -
vin` mai flexibili în opera]iunile agricole [i s` î[i creasc` pro-
ductivitatea.

“Lansarea Programului Global de Gestionare a Carbonu-
lui în Agricultur` este o dovad` a angajamentului nostru solid
fa]` de agricultura durabil`. Acesta va permite fermierilor din
întreaga lume s` îmbun`t`]easc` starea de s`n`tate a solu -
rilor, s` reduc` emisiile, s` capteze carbonul [i, în acela[i
timp, s` fie recompensa]i pentru eforturile lor dedicate com-
baterii schimb`rilor climatice”, spune Vincent Gros, pre[e -
dintele BASF Agricultural Solutions.

BASF Agricultural Solutions a început recent primele teste
multianuale pe teren, acestea concentrându-se pe practici
agricole durabile, captarea carbonului în sol [i reducerea
emi siilor la nivelul fermei. Rezultatele testelor vor duce la
ofer te care s` le permit` fermierilor s` valorifice sinergii prin
tehnologiile inovatoare BASF, prin puterea agriculturii digitale
oferit` de utilizarea platformei xarvio® [i a instrumentului de
evaluare a durabilit`]ii al companiei, recunoscut interna]ional,
AgBalance®, pentru a evalua date [i a lua decizii informate
cu scopul îmbun`t`]irii sustenabilit`]ii.

În 2022, BASF va extinde cooperarea existent` cu clien]ii
s`i [i va continua, în mod activ, s` asigure noi parteneriate
pentru a dezvolta managementul emisiilor de carbon.

BASF Agricultural Solutions
lanseaz` un program de reducere 
a emisiilor de CO2 din ferme
g Ini]iativa le va permite agricultorilor din întreaga lume s` cultive
într-un mod mai sustenabil [i mai eficient din punct de vedere al emi -
siilor de carbon; 
g BASF î[i continu` astfel angajamentul de a reduce emisiile de CO2

cu 30% pe tona de cultur` pân` în 2030;
g Programul va fi lansat la începutul acestui an.
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“Crop360 este o platform` de agri-
cultur` digital` integrat`, construit` pen -
tru a le oferi fermierilor acces rapid la
serviciile [i informa]iile specifice acti -
vit`]ilor de zi cu zi din ferm` pentru a
putea adopta decizii în timp real. 
De exemplu, Modulul Ferma Mea

permite fermierilor monitorizarea de la
distan]` a evolu]iei culturilor prin prelu-
crarea imaginilor satelitare [i determi -
narea unui set de indici de vegeta]ie.
De asemenea, platforma mai dispune
de alerte meteo sau de alerte tip boli [i
d`un`tori, precum [i de inform`ri refe -
ritoare la accesul în câmp. 
Pentru construc]ia platformei am ales

ca partener tehnologic Microsoft, îmbi -
nând expertiza lor tehnologic` cu cea
de agricultur` a grupului nostru, rezulta -
tul fiind un produs de care suntem mân-
dri”, a spus Liviu Dobre, director general
Agricover Holding.

“Agricultura este unul dintre sectoa -
rele economice esen]iale [i, la fel ca ori-
care alt domeniu, trece printr-un proces
accelerat de transformare digital`. Noi,
la Microsoft, suntem extrem de încân -
ta]i de faptul c` avem [ansa s` contri -
buim la dezvoltarea sustenabil` a sec  -

torului agricol din România [i de pre -
tutindeni, prin parteneriatele pe care le
derul`m al`turi de companiile din acest
sector. Obiectivul nostru este acela de
a sprijini fermierii români în contextul în
care provoc`rile pe care trebuie s` le
re zolve sunt tot mai însemnate. 
Prin par teneriatul cu Agricover ne

pro punem s` punem la dispozi]ia aces-
tora solu]ii de tip cloud, instrumente [i
platforme, precum Crop360, care sim-
plific` munca fermierilor [i îi ajut` s`-[i
gestioneze cât mai bine [i u[or culturile
agricole [i s` maximizeze produc]ia,
eficientizând în acela[i timp utilizarea
resurselor”, a declarat Bogdan Putinic`,
Country General Manager Microsoft
România.

Crop360. Conecteaz` 
fermierii de ast`zi 
cu agricultura de mâine
Prin accesarea platformei Crop360,

fermierul prime[te acces la o serie de in -
strumente digitale gândite special pen-
tru gestionarea optim` a activit`]ilor din
ferm`. Odat` ce fermierul [i-a importat
parcelele din APIA, poate monitoriza sta -
diul de cre[tere al plantelor [i starea lor
de s`n`tate prin intermediul imaginilor
satelitare. Î[i poate planifica lucr`ri în
câmp [i atribui sarcini angaja]ilor din
fer m`, este alertat atunci când exist`
probabilitatea de apari]ie a bolilor în cul-
tur` sau când exist` riscul de vreme ex-
trem`. De asemenea, poate localiza în
orice moment echipamentele agricole [i
are acces la istoricul traseului parcurs
de acestea. Alte facilit`]i importante pen-
tru fermieri le reprezint` organizarea în
mod eficient a contractelor de arend`,
gestionarea stocurilor de substan]e con -
trolate [i raport`rile c`tre autorit`]i.
Fermierii parteneri Agricover au o

vedere de ansamblu asupra rela]iei co -
merciale. Ace[tia pot achizi]iona rapid
inputurile necesare prin intermediul ma -
gazinului online, pot avea acces la in-
forma]ii privind situa]ia financiar`, sca -
den]ele creditelor, tragerile [i rambur s` -
rile efectuate, precum [i posibilitatea
uti liz`rii creditelor la un click distan]`.

Agricover lanseaz` platforma 
de agricultur` digital` Crop360

Agricover – liderul pie]ei de agribusiness din România, lanseaz`
platforma specializat` Crop360, care ofer` partenerilor fermieri
servicii de agricultur` digital`, fiind un sprijin suplimentar în
cre[terea unor afaceri profitabile.
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Agricover împreun` cu SeedBlink [i
Microsoft lanseaz` Nextcelerator, un
nou accelerator digital conceput pentru
a ajuta startup-urile Agritech aflate în
stadiu incipient s` sporeasc` viteza ino -
va]iei în sectorul agricol din Europa Cen -
tral` [i de Est.
Grupul Agricover, principalul juc`tor

în agribusiness-ul românesc, activ de
peste 20 de ani în domenii precum agri-
business, agri-fi nan]are [i agri-tech, în
colaborare cu SeedBlink, platforma eu-
ropean` de investi]ii pentru startup-uri
tech, [i Micro soft, prin filiala dedicat`
sprijinirii startup-urilor, caut` companii
inovatoare care s` r`spund` nevoilor
sectorului.
Nextcelerator – The Digital Agricul-

ture Hub, lansat pe 20 decembrie 2021,
este deschis antreprenorilor din secto -
rul AgriTech cu un startup în stadiu in-
cipient fondat în Europa Central` [i de
Est, cu un MVP deja testat [i planuri de
scalare interna]ional`. Programul va fo -
losi sesiuni de mentorat pentru a iden-
tifica vulnerabilit`]ile [i oportunit`]ile
startup-urilor, [i apoi va implementa
mecanisme de sprijin adecvate sub for -
m` de cursuri de formare, planificare de
afaceri, mentorat [i înlesnirea accesului
la fermieri profesioni[ti [i juc`tori din
agricultur`.
Scopul general al programului este

de a dezvolta capacitatea startup-urilor
[i antreprenorilor din domeniul agricul-
turii preg`tite pentru pia]a din Europa
Central` [i de Est, astfel încât ace[tia
s` aib` un poten]ial mai mare de a ge -
nera venituri durabile [i pentru a-i co -
necta cu parteneri de investi]ii care s`
le sus]in` viziunea.
Startup-urile selectate vor avea ac -

ces la 4 sesiuni s`pt`mânale de mento -
rat individual, concentrate pe abilit`]ile
antreprenoriale, cum ar fi dezvoltarea
unui model de afaceri, finan]area unei
afaceri [i planificarea lans`rii, precum
[i o serie de masterclass-uri unice adap -

tate nevoilor startup-ului. Subiectele pot
varia de la vânzarea c`tre fermieri [i
încheierea de parteneriate, pân` la dez -
voltarea de noi tehnologii [i aplicarea
inteligen]ei artificiale în agricultur`.

Liviu Dobre, General Manager Agri-
cover Holding, a declarat: “România se
afl` printre primele ]`ri din Uniunea 
European` în ceea ce prive[te produc -
]ia agricol`, cu un poten]ial semnificativ
de cre[tere neexploatat. Agricultura vii -
torului trebuie s` fie durabil` [i respon-
sabil` în privin]a normelor de mediu, iar
adoptarea tehnologiei digitale este un
factor cheie în transformarea acestui
sector. 2021 a fost un an bun pentru
agricultur` [i pentru agribusiness în ge -
neral în România, iar toate perspecti -
vele indic` faptul c` tehnologia este cea
care va sus]ine aceast` cre[tere suste -
nabil`. Prin urmare, un parteneriat strâns
în tre exper]i în agribusiness, exper]i în
tehnologie [i o platform` de investi]ii
poate stimula [i sprijini o nou` gene ra -
]ie de AgriTech. Parteneriatul Agricover
cu SeedBlink [i Microsoft ofer` compa -
niilor AgriTech în stadiu incipient acces
la resurse de excep]ie, suport pentru
dez voltarea afacerii, expertiz`, cerceta -
re [i know-how [i abia a[tept`m s` în-
cepem.”

“Este clar c` pentru noi to]i – nu doar
pentru comunit`]ile rurale, ci pentru în-
treaga societate – c` nu putem permite
s` l`s`m agricultura în urm` din punct
de vedere al digitaliz`rii. Conversa]iile
pe care le avem ast`zi cu clien]ii din
agricultur` sunt aproape acelea[i ca
acum câ]iva ani – cum ar putea s`-[i
reduc` costurile, s`-[i îmbun`t`]easc`
eficien]a [i s` creeze noi locuri de mun -
c` prin folosirea instrumentelor potri -
vite. Agricultura se transform` radical [i
tehnologia are poten]ialul de a rezolva
multe provoc`ri globale de sustenabili-
tate [i productivitate. Programul î[i pro -
pune s` ajute startup-urile cu poten]ial
ridicat s` î[i dezvolte în continuare mo -
delul de afaceri, oferindu-le resurse teh -
nologice, de afaceri [i financiare care
s` le ajute s` î[i asigure o pozi]ie de li -
der în scena AgriTech din CEE. Încura -
j`m to]i antreprenorii AgriTech s` verifi -
ce oferta programului [i s` aplice”, a de -
clarat Bogdan Putinic`, director ge neral
Microsoft România.

Pentru mai multe informa]ii despre
acest program [i detalii despre cum pu -
te]i apli ca, vizita]i site-ul https://pages.
seedblink.com/agritech-hub.

Articol furnizat de Agricover

Nou accelerator pentru 
afacerile CEE Agritech

Agricover, SeedBlink ]i Microsoft fac echip` pentru 
a lansa Nextcelerator — The Digital Agriculture Hub 
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Care au fost hibrizii perfor -
meri în cultura de rapi]`, dar [i
nout`]ile com pa niei pentru anul
2022?
În 2021, al`turi de hibrizii deja con-

sacra]i, SY Iowa, SY Harnas, NK Technic,
Syngenta a adus pe pia]a din România
un hibrid cu o genetic` nou`. Este
vorba despre SY Glorietta, un hibrid se -
mitardiv, foarte productiv, care a dat re -
zultate foarte bune [i stabile în re]eaua
intern` de testare, atât din Rom#nia cât
[i din Europa. Fermierii au primit bine
acest nou hibrid [i chiar am avut un nou
record de productivitate pentru portofo -
liul nostru, de 6.232 kg/ha, într-o ferm`
din Dr`g`ne[ti-Vla[ca, jude]ul Teleor-
man. SY Glorietta a demonstrat o exce-

lent` adaptabilitate la condi]iile de clim`
din România, aceasta prezentând o dez -
voltare rapid` în primavar` [i toleran]`
foarte bun` la înghe] [i la scuturare. 
Pentru 2022, preg`tim lansarea a

doi hibrizi noi, din aceea[i familie cu SY
Glorietta, având aceea[i genetic` de
re zisten]` la virusul galben al ridichii.
Este vorba despre SY Cornetta [i SY
Floretta. 
SY Cornetta este un hibrid cu o dez-

voltare rapid` în toamn`, ce se poate
sem`na [i spre sfâr[itul perioadei op-
time. Este o varietate ce ramific` bine,
foarte productiv`, adaptat` diferitelor
condi]ii pedoclimatice [i de tehnologie.
SY Floretta are un poten]ial de pro duc -
]ie foarte bun [i constant, chiar [i în
condi]ii de stres hidric [i o toleran]` re-
marcabil` la înghe]. 

Care au fost problemele la
aceast` cultur` [i cum a ges-
tionat Syngenta situa]ia?
Condi]iile climatice din ultima peri oa -

d` au adus în aten]ie impactul d`un`to-
rilor specifici culturii de rapi]`. Noua ge -
netic` din portofoliul Syngenta vine cu
rezisten]` la virusul galben al ridichii, vi -
rus ce este transmis de c`tre afi de [i
care afecteaz` cultura de rapi]`, deter-
minând pierderi de produc]ie de pân` la
30%. Aceast` rezisten]` este importan -
t` mai ales în situa]iile în care, din dife -
rite motive, nu reu[im s` apli c`m tra t a-
mentele cu insecticide, în pri mele faze
de vegeta]ie. Pe lâng` rezis ten]a gene -
tic`, hibridul SY Glorietta manifest` [i
toleran]` bun` la principalele boli, în
spe cial la Phoma Lingam (putregaiul
cenu[iu). 

Produc\ii peste medie la 
culturile de rapi\` ]i cereale
p`ioase, cu produsele Syngenta

Interviu cu Raluca Vasile, director marketing semin]e cultura
de cereale [i rapi]` Syngenta [i Gabriela Drago[, director
marketing protec]ia plantelor cultura de cereale Syngenta

CULTURA DE RAPI|~
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Un alt avantaj al noului hibrid SY
Glorietta este c` acesta utilizeaz` foar-
te eficient îngr`[`mintele cu azot, ceea
ce vine în sprijinul normelor agricole eu-
ropene ce sus]in o agricultur` suste -
nabil`.

Care este tehnologia de pro -
tec]ie a culturii de rapi]` reco-
mandat` de Syngenta?
Din punct de vedere al protec]iei cul-

turii de rapi]`, Syngenta recomand` er-
bicidarea preemergent`, pentru un con -
trol mult mai bun al buruienilor proble -
m` [i pentru o dezvoltare optim` a cul-
turii în toamn`, eliminând concuren]a
buruienilor. Totodat`, insecticidul nostru
consacrat, Karate Zeon®, este ideal pen-
tru combaterea d`un`torilor din toamn`
[i din prim`var`. 
Tehnologia Zeon®, cu micro-capsu-

lare, permite elibererea treptat` a sub-
stan]ei active, având un efect mai \nde -
lungat, în compara]ie cu alte insecticide
de contact. Pentru protec]ia fitosanitar`
împotriva bolilor specifice culturii de ra -
pi]`, speciali[tii no[tri recomand` apli -
carea fungicidului Amistar® Gold, cu pro -
priet`]i preventive [i curative, [i cu un
efect de \nverzire, specific tehnologiei
Amistar®. Sistemicitatea pro dusului aju -
t` la distribuirea uniform` a produsului
în plant`, protejând inclusiv noile cre[ -
teri.

A fost 2021 un an benefic
pentru rapi]`? Care au fost pro-
duc]iile ob]inute la aceast` cul -
tur`?
Anul 2021 a fost unul bun pentru

cultura de rapi]`, atât din punct de ve -
dere al produc]iilor, cât [i al pre]ului,

ceea ce face din aceast` cultur` o in-
vesti]ie foarte atractiv` pentru fermieri.
Media produc]iei la nivel na]ional a fost
de 3.022 de kg/ha, în timp ce media
produc]iilor Syngenta din re]eaua inter -
n` de testare din mai multe ferme a fost
peste 4.300 kg/ha (4.346 kg/ha).

Care au fost soiurile de ce-
reale p`ioase care au perfor-
mat în cultur` în anul agricol
2021?
Syngenta are un portofoliu diversi -

ficat de cereale p`ioase, recunoscut
pentru productivitatea variet`]ilor [i ca -
litatea boabelor, performând atât în con -
di]ii intensive cât [i extensive de cultu -
r`. În segmentul panificabil, noutatea a
fost soiul de grâu Pibrac, o varietate
semitimpurie foarte productiv`, care to -
lereaz` excelent fluctua]iile de tempe -
ratur`, [i în special înghe]urile târzii din
prim`var`. Avem încredere în genetica

Syngenta, iar rezultatele din loturile de
testare interne au demonstrat o bun`
adaptabilitate a portofoliului în diferite
zone climatice, cu produc]ii peste me -
die. Un exemplu îl constituie rezultatele
ob]inute din cadrul platformei experi-
mentale SCDA Caracal, unde, din 38 de
variet`]i de grâu testate, în top 5 cele
mai productive soiuri, 4 au fost so iuri
care apa]in Syngenta. În cultura de orz,
hibridul Jallon a reconfirmat calit` ]ile
productive în diferite condi]ii de teh -
nologie, în toate zonele de cultur` din
România.

Ce nout`]i genetice vor intra
în portofoliul comercial al com-
paniei Syngenta în 2022?
În 2022, Syngenta va lansa pe pia]`

doi hibrizi noi de orz, SY Dakoota [i SY
Dooblin, cu o vigoare hibrid` foarte bun`,
ce aduce un plus de productivitate do -
vedit` în loturile de testare intern`, din
fermele din \ntreaga ]ar`. Credem c`
2022 va fi un an al soiurilor [i hibrizilor
capabili s` utilizeze eficient resursele
din sol. Hibrizii de orz Syngenta sunt
solu]ia recomandat` fermierilor, atât pen-
tru produc]ii superioare orzului conven -
]ional, cât [i datorit` faptului c` hi brizii
utilizeaz` mai eficient fertilizan]ii, având
un randament mai bun pentru cantita -
tea de îngr`[`mânt aplicat`. 

Care au fost provoc`rile în
cultura de cereale p`ioase [i
ce solu]ii a oferit Syngenta în
acest sens?
|n anul 2021, din perspectiva preci -

pi ta]iilor, am avut parte din nou de pro -
voc`ri, în special în zona Moldovei [i în
partea de vest a ]`rii. Anul trecut a fost
unul în care Syngenta a introdus un nou
program destinat fermierilor pentru pro-
tec]ie împotriva secetei, [i anume Agri-
Clime™.

CULTURA DE CEREALE
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Acest program s-a bucurat de un
succes înc` din primul an de lansare.
Fermierii au îmbr`]i[at programul, s-au
înscris [i o bun` parte dintre ei au fost
compensa]i pentru deficitul de ap` din
perioada de risc pentru cultur`. Progra-
mul AgriClime™ va continua [i în anul
2022. Noutatea vine din extiderea aces-
tuia [i pentru cultura de porumb, pe lân -
g` cea de cerele p`ioase. Pa[ii pe care
trebuie s` îi parcurg` fermierii sunt foar -
te simpli: achizi]ioneaz` produsele in-
scrise în program: Amistar® Prime Pack
[i Elatus™ Era pentru cereale, Elumis®

[i Gardoprim® Plus Gold pentru cultura
de porumb [i î[i \nscriu parcela tratat`
în platforma AgriClime™. 
Diferen]ele mari de temperatur` din-

tre zi [i noapte, din perioada de pri m` -
var`, pun sub risc eficacitatea triazolilor
[i din acest motiv Syngenta recomand`
Amistar® Prime Pack, o solu]ie care aju -
t` planta s` tolereze aceste varia]ii, [i
s` aib` un start bun. Pentru a ajuta plan -
ta s` dep`[easc` stresul abiotic, venim
în sprijinul fermierilor cu biostimulatorul
Quantis™.
Presiunea ridicat` de boli din pri -

m`var` a reprezentat, de asemenea, o
alt` provocare pentru fermieri. Produ -
se le Syngenta [i-au dovedit eficacita -
tea, atât printr-un control foarte bun al
bolilor, cât [i printr-un efect de lung`
durat`. Protejarea frunzei stindard este
întotdeauna o prioritate, iar anul acesta,
în anumite zone din ]ar`, a fost destul de

greu de realizat. Elatus™ Era, un brand
deja consacrat, a fost, [i este în conti -
nuare, solu]ia ideal` datorit` preven]iei
[i curativit`]ii oferite de cele dou` sub-
stan]e active.
Sem`natul din ce în ce mai timpuriu

[i toamnele tot mai lungi, favorizeaz`
apari]ia buruienilor în primele stadii de
vegeta]ie, iar din acest motiv, o aplicare
în pre-emergen]` cu erbicidul Boxer® îi
poate ajuta pe fermieri s` controleze
eficient buruienile dificile. O erbi cidare
în toamn` diminueaz` riscul de a inter-
veni prea târziu, impiedicând buruienile
s` ajung` într-un stadiu de dezvoltare
prea avansat, când este greu s` le mai
controlezi. În prim`vara anului 2021,
am avut o presiune ridicat` de buru ieni,
atât monocotiledonate, cât [i dicotile -
donate. Fermierii care au aplicat Axial
One® au reu[it s` controleze aceste bu-
ruieni dintr-o singur` trecere.

Care sunt nout`]ile pe seg-
mentul de protec]ia plantelor
pentru aceast` cultur`?
Pentru sezonul 2022, Syngenta vine

cu multe nout`]i, atât în segmentul er-
bicidelor, cât [i al fungicidelor. Avoxa®

este un produs recomandat fermierilor
care au probleme cu bromus, dar [i pen-
tru a controla buruienile dicotiledonate
problem` din cultura de cereale. 
În segmentul fungicidelor, lans`m

trei pachete tehnologice, care au rolul
de a servi specific nevoile fermierilor.

Aceste pachete noi au la baz` branduri
solide, consa crate deja în pia]`, cum ar
fi Amistar® [i Solatenol™. Valoarea pe
care aceste pachete tehnologice o adu -
ce fermierior este dat` de controlul foar -
te bun al bolilor, spectrul larg de control,
dar [i de efectul de lung` durat` oferit.
Pachetele tehnologice sunt combinate
astfel încât s` ofere o protec]ie foarte
bun` culturii, pe o perioad` cât mai lun -
g` de timp.
În zona digital`, vom dezvolta [i con -

solida mai departe programele afla te
deja în derulare, AgriClime™ [i Spray
Assist®. Spray Assist® este o aplica]ie
digital` care ajut` fermierii s`-[i optimi -
zeze tratamentele cu produse de pro-
tec]ia plantelor. Spray Assist® poate fi
desc`rcat gratuit din Google Play sau
App Store. 

Cultur` tratat` cu Amistar® Prime Pack Cultur` netratat`
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A fost 2021 un an bun pen-
tru cultura de floarea soarelui?
Pentru început trebuie men]ionat c`

sezonul agricol 2021 a debutat cu un
deficit major de ap` \n sol, dup` un se -
zon 2020 extrem de secetos. Condi]iile
anu lui 2021 îns`, au variat destul de
mult de la o regiune a ]`rii la alta. Astfel,
dac` în prim`var` precipita]iile au fost
destul de abundente, pe parcursul verii,
sece ta s-a instalat destul de rapid, în
general în zonele vestice [i sudice. Tot -
odat`, în zone cunoscute ca fiind sece-
toase, cum este Dobrogea, condi]iile au
fost favo rabile pentru floarea-soarelui în
2021, ob]inându-se astfel un nivel pro-
ductiv ridicat în cultur`.

Totu[i, la nivel na]ional, putem spu -
ne c` anul agricol 2021 a fost un an bun
pentru cultura de floarea-soarelui, cu pro -
duc]ii în intervalul mediu pentru aceast`
cultur`. Un element extrem de impor-
tant pentru fermieri, care a contribuit ma -
jor la randamentul financiar al culturii de
floarea-soarelui, a fost pre]ul de vân-
zare, situat în maximele istorice pentru
aceast` cultur`.

Care au fost preferin]ele fer-
mierilor în aceast` cultur` [i
ce nout`]i genetice a preg`tit
Syngenta pentru floarea soa -
re  lui?
În materie de preferin]e, în ceea ce

prive[te tehnologiile de erbicidare folo -
site în cultura de floarea-soarelui, pu -
tem spune c` se observ` o oarecare
sta bilitate în ponderea acestora în fer -
me. O stabilitate în privin]a suprafa]ei

cultivate, a putut fi observat` [i în seg-
mentul high oleic, adesea tratat oportu -
nistic în func]ie de nivelul bonusului în -
casat la recoltare. Acest lucru poate sem -
nala formarea unui segment de fermieri
fideli, culivatori de high oleic, care v`d
perspective de dezvoltare în acest seg-
ment.

Referindu-ne la oferta Syngenta pen -
tru fermieri, în sezonul agricol 2022 pu -
nem la dispozi]ia fermierilor o gam` foar -
te bogat` de hibrizi de floarea-soarelui,
atent selec]iona]i pentru condi]iile din
România. Fermierii  pot alege atât hi -
brizi linoleici cât [i high-oleici, pentru fie -
care tehnologie de erbicidare în parte:
conven]ional, Clearfield®, Clearfield® Plus
sau Express™.
Pentru segmentul high oleic reco -

man d`m fermierilor s` aleag` hibrizi cu

un poten]ial ridicat de produc]ie, cel pu -
]in la nivelul celor mai buni hibrizi li no -
leici, a[a cum sunt SY Experto, Talen to
sau SY Gracia CLP. În acest sezon lan -
s`m [i primul hibrid high oleic în teh no -
logia Express™, din portofoliul com pa-
niei Syngenta, NX02267 HTS. Cu acest
hibrid, ne propunem s` redefinim stan-
dardele de produc]ie în segmentul high
oleic Express™.

În portofoliul destinat tehnologiei
Clearfield® Plus îmbun`t`]im constant
toleran]a la man`. Propunerea noastr`
pentru acest sezon este SY Onestar
CLP, un hibrid care prezint` toleran]`
genetic` la toate rasele de man` cu -
noscute în România. Pe lâng` toleran]a
la man`, hibridul SY Onestar CLP, vine
[i cu o foarte bun` adaptabilitate la zo -
na noastr`, cu un poten]ial genetic de

“{n sezonul agricol 2022 
Syngenta pune la dispozi\ia 
fermierilor o gam` foarte bogat`
de hibrizi de floarea-soarelui!”

Interviu cu Dana R`duic`, director marketing semin]e 
cultura de floarea-soarelui [i Ionu] Nae, director vânz`ri 
[i marketing, solu]ii profesionale Syngenta
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produc]ie foarte mare [i cu un profil de
toleran]e la boli foliare foarte bun. Re zul-
tatele de excep]ie ob]inute în culturile-
comerciale, dar [i în diferite test`ri in-
dependente din România, fac din hibri -
dul SY Onestar CLP o alegere potrivit`
pentru fermieri. Al`turi de acesta vom
introduce al]i doi hibrizi noi în acest seg-
ment: SY Michigan CLP [i Fergus CLP.

Pentru segmentul Express™ oferta
noastr` cuprinde hibrizi deja consacra]i,
cum sunt Sumiko HTS [i Subaro HTS,
hibrizi care dovedesc în fiecare sezon
prin rezultate ob]inute în ferm`, în spe-
cial datorit` armoniei dintre poten]ialul
genetic productiv, toleran]a la boli folia -
re [i man`, precum [i stabilitate în dife -
rite condi]ii de cultur`. Pe lâng` ace[tia,
am ad`ugat sezonul trecut doi hibrizi noi,
Suomi HTS [i Sureli HTS, care p`strea -
z` caracterele generale ale hibrizilor
Syngenta, în aceea ce prive[te produc-
tivitatea [i toleran]ele la boli, [i la care
îmbun`t`]im toleran]a la lupoaie. Suomi
HTS este un hibrid semitimpuriu, cu ta -
lie medie, pozi]ie semierect` a calati -
diu lui, mas` hectolitric` mare [i profil
foarte bun de toleran]` la boli foliare.
Sureli HTS este un hibrid semi-tardiv,
cu un impresionant poten]ial de pro-
duc]ie [i o bun` toleran]` la c`dere [i
frângere.

Care au fost provoc`rile din
cultur` [i ce solu]ii a oferit com-
pania Syngenta pentru a le ges -
tiona?
Principalele provoc`ri în cultura de

floarea-soarelui în sezonul 2021 au con -
stat în evolu]ia factorilor climatici. Ploile
din aprilie-mai nu au permis implemen -
tarea în totalitate a tehnologiilor de cul-
tur` planificate, în multe zone ale ]`rii.
În aceste condi]ii, aplicarea tratamen -

telor cu fungicid a fost imposibil de rea -
lizat. Astfel, concomitent cu o presiune
crescut` a atacului de boli, pe un fond
de umiditate crescut`, au dus la defo -
lierea plantelor, cu impact negativ în
ma sa hectolitric` a semin]elor [i pro -
duc ]ie. Chiar dac` hibrizii de]in tole ran -
]` genetic` la boli, interven]ia cu fungi -
cide este deosebit de important`, de -
oarece în anii cu precipita]ii multe într-un
interval scurt de timp, presiunea de in -
fec]ie este foarte mare.

O alt` problem` întâlnit` în câmp a
fost reprezentat` de apari]ia manei în
cultura de floarea-soarelui, un pericol
din ce în ce mai mare, [i în România.
Boala poate determina pierderi de pro-
duc]ie însemnate, ajungând [i la com-
promiterea în totalitate a culturii în con -
di]ii favorabile bolii [i în câmpurile cu in-
festare mare. 

Agentul patogen Plasmopara heli -
an thi, este o ciuperc` ce se transmite
cu prec`dere prin sol, unde oosporii \[i
p`streaz` viabilitatea timp de cel pu]in
6 ani, cu men]iunea c` au fost raportate
infec]ii cu man` chiar [i la rota]ii mai
lungi. În practic` acest lucru înseamn`

c` odat` ap`rut` mana în câmp, sola
va r`mâne infectat` iar manifestarea
bolii în viitor este iminent`, considerând
un asolament uzual. Frecven]a infec]iei
îns`, este influen]at` în mare m`sur`
de existen]a factorilor ce favorizeaz`
boala [i anume umiditate ridicat` [i vre -
me r`coroas` (12 -18ºC), a[a cum am
avut în prim`vara anului 2021. Astfel,
dup` un sezon agricol extrem de sece-
tos în 2020, cu o frecven]` relativ sc` -
zu  t` a infec]iilor cu man`, iat` c` în
anul 2021, condi]iile prielnice au deter-
minat infect`ri masive ale culturilor, ajun -
gând [i pân` la 60-70% din plante pe
anumite sole. 

Toleran]a genetic` la man` re pre -
zin t` o prioritate în programele de cer -
cetare-dezvoltare Syngenta [i o carac  -
teristic` important` a hibrizilor atunci
când se decide lansarea acestora în
pia]`. Ca r`spuns, de]inem în acest mo -
ment, cea mai avansat` toleran]` ge-
netic` la man`, demonstrat` în câmp
prin experien]a recent` a multor fer-
mieri din România. Astfel, în condi]iile
acestei prim`veri, cu o presiune foarte
mare de man`, hibrizii Syngenta au
f`cut diferen]a. Manifestarea toleran]ei
genetice sporite arat` limitarea semni-
ficativ` a gradului de infec]ie sau chiar
inexisten]a atacului de man` în solele
cu risc crescut. Chiar dac` hibrizii aco -
per` destul de bine riscul de man` în
acest moment, pentru un control efici -
ent al manei, cel mai recomandat mo -
del este cel de gestionare integrat` a
patogenului. Acesta presupune utiliza -
rea concomitent` a rezisten]ei genetice
– prin folosirea hibrizilor cu toleran]`
ge netic` ridicat`, ce determin` limitarea
apari]iei de rase noi, a tratamentului la
s`mân]` – ce previne introducerea pa -
to genului în câmpurile neinfectate [i a
bu nelor practici agricole – ce ajut` la re-
ducerea inoculului din sol.

28
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Ce alte nout`]i în materie de
protec]ia plantelor vor mai in -
tra în portofoliul Syngenta?
Atunci când vorbim de solu]ii de com -

batere chimic`, Syngenta are un porto-
foliu complet [i complex, cu produse de
protec]ia plantelor adaptate pentru
combaterea buruienilor, bolilor, d`un` to -
rilor, [i de gestionare a stresului abiotic.
Pentru segmentul de combatere a bu-
ruienilor în tehnologia Clearfield® Plus,
în 2022 lans`m solu]ia Listego® Pro.
Este un erbicid dezvoltat de Syngenta,
cu utilizare în tehnologia Clearfield® Plus,
care maximizeaz` poten]ialul de pro -
duc  ]ie al hibrizilor prin formula inova-
toare ce asigur` un control mai bun asu -
 pra buruienilor [i a parazitului Oroban -
che cumana. Acesta con]ine adjuvantul
unic COLLEAF care asigur` un control
mai bun împotriva buruienilor. Listego®

Pro se aplic` postemergent, de la sta-
diul de 2-8 frunze al culturii de floarea-
soarelui, iar buruienile la stadiul de 2-4
frunze. Recomand`m aplicarea în doz`
de 1 l/ha [i a nu se amesteca împreun`
cu alte erbicide gramineice.

Solu]ia Syngenta de protec]ie, cu
efect de lung` durat`, în combaterea
bolilor este Amistar® Gold, un produs cu
dou` componente, cu moduri de ac]iu -
ne complementare, respectiv de prelua -
re gradual` [i activitate sistemic` local`
în frunze pe o perioad` lung` de timp.

Amistar® Gold poate fi utilizat la floarea-
soarelui, rapi]` [i sfecl` de zah`r în do -
z` de 1 l/ha. Al`turi de combaterea cu
succes a principalelor boli, Amistar®

Gold contribuie [i la men]inerea plan -
telor verzi pe o perioad` lung` de timp,
cu rezultate excelente în sporul de pro-
duc]ie.

Ce sfaturi le oferi]i fermieri -
lor privind aceast` cultur`?
În asemenea condi]ii climatice, se

pun în eviden]` atât calit`]ile hibrizilor,
cât [i bunele practici \n ferme. Rota]ia
culturilor este deosebit de important`,
astfel c` zonarea timpurie a culturii de
floarea-soarelui este primul pas esen]ial
care face trecerea c`tre preg`tirile din
câmp ale viitoarei produc]ii. Rezisten]a
diverselor forme de patogeni din sol mer -
ge pân` la 6-7 ani, iar recomanda rea
este ca rota]ia culturii de floarea-soare-
lui s` fie de minimum 4-5 ani. Acest lu -
cru este mai greu de realizat în prac -
tic`, îns` intervalul minim de rota]ie nu
ar trebui s` scad` sub 3-4 ani, pentru
c` astfel riscul apari]iei de boli [i para -
zi]i noi, cu forme mult mai agresive, este
mult crescut.

Pentru gestionarea manei [i în ve -
de rea aplic`rii modelului integrat de ges -
tionare a d`un`torilor, recomand`m fer -
mierilor s` acorde aten]ia cuvenit` eva -
lu`rii riscului de man` din ferm`. În acest

sens, speciali[tii Syngenta au întocmit
un ghid practic pentru fermieri, al`turi de
m`surile preventive ce trebuie apli ca te,
în func]ie de categoria de risc. Acesta
poate fi u[or accesat în catalogul digital
de semin]e disponibil pe site-ul com-
paniei www.syngenta.ro. Dintre aceste
m`suri trebuie subliniat` importan]a ale -
gerii momentului optim pentru înfiin ]a -
rea culturii, iar pentru solele cu risc ri -
di cat de man`, recomand`m sem`natul
în epoca optim`, atunci când tempera -
tura [i umiditatea solului favorizeaz` o
r`s`rire cât mai rapid` a culturii.

Alegerea hibrizilor adapta]i climatu-
lui de cultur` este extrem de important`
în ob]inerea poten]ialului productiv ma -
xim. În acest sens, analiza rezultatelor
din zon` ale hibrizilor poate s` fie foarte
util`. 

Pentru solele cu risc ridicat de ma -
n`, recomand`m fermierilor alegerea
unor hibrizi cu toleran]` genetic` la toa -
te rasele de man` cunoscute în Româ-
nia, [i aici men]ion`m c` peste jum` -
tate din portofoliul actual Syngenta de -
]ine aceast` toleran]a. Mai exact, vor-
bim despre to]i hibrizii din segmentul
Express™, despre SY Barilio, NX02267
HTS, al`turi de SY Experto [i Talento
dintre hibrizii high oleic [i despre SY
Onestar CLP din segmentul Clearfield®

Plus.
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Syngenta de]ine un porto-
foliu complex [i apreciat de le -
gume. Care sunt cele mai soli -
citate variet`]i?
Într-adev`r, portofoliul Syngenta de

semin]e legume este deosebit de com-
plex. În acest moment avem la comer-
cializare peste 120 de produse – se -
min]e legume, pentru o varietate mare
de culturi. Ne mândrim cu pozi]ia de li -
der la anumite culturi sau segmente,
tocmai datorit` cererii din pia]` pentru
produsele noastre. În continuare, ardeii
din portofoliul nostru sunt foarte c`uta]i,
fie c` ne referim la ardeiul gras, Barbie
sau la ardeiul iute, Sahem, ace[tia se
diferen]iaz` în pia]` prin calit`]i deo -
sebite, au productivitate foarte bun` ce
determin` câ[tiguri ridicate pentru legu-
micultori [i sunt [i produse u[or de cul-
tivat. 
Pepenii Syngenta sunt recunoscu]i

ca fiind foarte dulci, calitativi [i produc-
tivi – Mirsini este unul dintre cei mai so-
licita]i pepeni datorit` calit`]ii sale, aces -
ta are forma alungit`, fiind u[or de re-
cunoscut de c`tre consumatori. Tot la
cultura de pepeni, observ`m un trend
ascendent c`tre specialit`]i, astfel c`
pepenii f`r` semin]e sunt din ce în ce
mai c`uta]i în fiecare an; aceast` cate-
gorie este bine diversificat` în portofo -
liul nostru, astfel c` produc`torii pot re -
g`si pepeni f`r` semin]e cu aspect ti -
grat, Kasmira, cu coaj` neagr`, More na,
de tip Crimson, Fascination sau cu as-
pect exterior tigrat [i miez galben, Yellow
Bite.
La cultura de tomate putem vorbi des-

pre cele mai c`utate variet`]i, în func]ie
de fiecare segment. Astfel, la tomatele
cu cre[tere semideterminat`, extratim-
purii, cu fruct rotund, avem Gravitet, o
tomat` foarte productiv` [i cu un gust

deosebit, precum [i Devonet, ce pre zin -
t` o legare foarte bun` pân` pe v#rfuri.
La categoria ro[iilor extratimpurii, dar
cu mucron, Pekonet este una dintre cele
mai solicitate variet`]i datorit` toleran]ei
ridicate la TSWV, formei sale atractive,
gustului [i productivit`]ii ridicate. Toma -
tele cu cre[tere nedeterminat` ce pot fi
cultivate pe toate ciclurile de cultur` sunt
solicitate datorit` leg`rii foarte bune,
produc]iei totale ridicate [i toleran]ei la
TSWV, iar aici putem men]iona Ciciu [i
Sandoline.
{i la cultura de tomate observ`m ten-

din]a c`tre specialit`]i, c`tre tomate pru -
ni[oar` de diferite dimensiuni: Bacalar
ce are o greutate medie de 160 de gra -
me sau Landolino, de tip cherry pruni -
[oar` ce ajunge la o greutate medie de
30 de grame. Tomatele de culoare roz
sunt din ce \n ce mai solicitate, iar în
por tofoliul Syngenta putem reg`si 3 va-
riet`]i, în func]ie de nevoile [i cerin]ele
pie]ei: Manekro, Malduo [i Mamston.
La cultura de castrave]i, una dintre

cele mai solicitate variet`]i este Spino
ce se remarc` printr-un comportament
foarte bun la temperaturile sc`zute ce
apar atât la plant`rile extratimpurii, cât
[i pe ciclul doi de cultur`, toamna târziu.
Spino are o produc]ie foarte bun`, for -
mea z` fructe de 10-12 cm [i poate fi
consumat atât în stare proasp`t`, dar
[i murat. Un avantaj al lui Spino îl re -
pre zint` num`rul redus de l`stari late -
rali, fiind un castravete u[or de cultivat.
În ceea ce prive[te cultura de varz`,

Escazu este una dintre cele mai c`u -
tate variet`]i de pe pia]` din România
datorit` calit`]ilor sale, este o varz` foar -
te productiv`, rezistent`, uniform`, idea -
l` pentru cultura de toamn` întrucât se
mureaz` foarte bine.

“An de an, speciali]tii Syngenta
lanseaz` pe pia\` noi solu\ii 
pentru sectorul de legume!”

Interviu cu Ramona Grama, director marketing semin]e
legume Syngenta [i Andreea Caimac, director marketing 
protec]ia plantelor culturi speciale Syngenta
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Care sunt nout`]ile din por -
tofoliul de semin]e de legume,
f`când referire la toate varie -
t`]ile?
A[a cum ne-am obi[nuit, în fiecare

an test`m produse noi pentru a veni în
întâmpinarea nevoilor legumicultorilor [i
a cerin]elor consumatorilor. Pentru anul
2022, avem mai multe nout`]i pentru
clien]ii no[tri, produse cu calit`]i foarte
bune, produc]ii ridicate, toleran]e la boli
[i d`un`tori, precum [i un gust foarte
bun.
Dup` mai mul]i ani de cercetare,

Syngenta introduce în portofoliul s`u
Marifet, prima tomat` cu cre[tere semi-
determinat`, cu fruct rotund, ce prezint`
toleran]` la virusul petelor de bronz –
TSWV, o problem` ce a început s` se
manifeste [i pe ciclul 1 de cultur`. 

Aceasta vine în sprijinul fermierilor
care se confrunt` cu presiunea de boa -
l` [i caut` o tomat` extratimpurie cu
fruct mare, de 200-220 de grame [i gust
foarte bun. Pentru a înt`ri portofoliul pe
segmentul tomatelor cu mucron, tot în-
cepând cu noul sezon, fermierii pot în -
cerca Dominet, o ro[ie extratimpurie ce
formeaz` mucron în mod natural, leag`
foarte bine pân` pe vârfuri, 5-6 etaje,
generând astfel produc]ii ridicate [i pro -
fit legumicultorilor. Dominet se remarc`
[i prin gustul s`u foarte bun [i o culoare
de ro[u închis. 
Pentru cultura de tomate cu cre[tere

nedeterminat` avem dou` alte produ-
se noi: Paronema, recomandat` pentru
cultivare pe toate ciclurile de produc]ie,
leag` foarte bine, fructele nu crap` [i
au un gust foarte bun [i Gigawak, o no-

utate de tipul tomatelor inim` de bou.
Gigawak se poate cultiva pe toate ci-
clurile [i prezint` un pachet complex de
toleran]e, printre care [i la virusul pe-
telor de bronz – TSWV, o problem` des
întâlnit` mai ales pe ciclul doi de cul-
tur`. Aceasta are form` striat`, foarte
atractiv` pentru consumatori, gust bun
[i capacitate foarte bun` de transport [i
p`s trare la raft. 
Segmentul de tomate specialit`]i

este din ce în ce mai c`utat, astfel c` în
noul sezon lans`m Cherye, tomat` de
tip cherry cu o greutate medie de 18-25
de grame, recomandat` pentru toate ci-
clurile de cultur`. Cherye se remarc`
prin gustul s`u foarte bun, precum [i
prin toleran]a la temperaturile sc`zute
[i produc]iei totale ridicate, având o me -
die de 12 fructe/ciorchine.
La cultura de pepeni aducem pe

pia ]a din România doi pepeni de tip
Charleston Gray, cunoscu]i la noi [i sub
denumirea de “pepenoaic`”, Ghalina [i
Elghali, unul cu form` alungit`, iar ce -
l`lalt cu form` rotund`, pentru a satis-
face cerin]ele tuturor produc`torilor [i
consumatorilor. 
Vitalley este un portaltoi nou în por -

tofoliul nostru recomandat pentru altoi -
rea pepenilor verzi [i galbeni, precum
[i a castrave]ilor, având ca principale
avantaje îmbun`t`]irea vigorii altoiului
[i cre[terea productivit`]ii culturii. Dato -
rit` r`d`cinilor puternice, Vitalley ofer`
o rezisten]` foarte bun` plantei, chiar [i
în condi]ii mai dificile [i tolereaz` foarte
bine temperaturile sc`zute ce apar la
plant`rile timpurii, dar [i temperaturile
ridicate din timpul verii. Vitalley este
pre tabil pentru toate tipurile de sol, fiind
compatibil cu întreg portofoliul de pe -

peni verzi, pepeni galbeni [i castrave]i
Syngenta.
O noutate avem [i la cultura de cas-

trave]i. Balkan este un castravete de tip
partenocarpic ce poate fi cultivat atât în
spa]ii protejate, cât [i în câmp, fructele
au o lungime medie de 10-12 cm, cu-
loare verde închis cu ]epi proeminen]i,
este foarte productiv [i poate fi consu -
mat în stare proasp`t`, dar [i conservat.
Cultura de varz` extratimpurie este

completat` de Vettel, o varietate reco-
mandat` pentru cultivare prim`vara de-
vreme atât în spa]ii protejate, la tunel,
cu folie microporoas`, dar [i în câmp,
iar greutatea sa dep`[e[te 2 kg chiar 
[i cu o perioad` scurt` de vegeta]ie.
Vettel se diferen]iaz` prin forma sa per-
fect rotund`, este uniform`, are culoare
verde deschis [i nu crap`.
Începând cu noul sezon, produ c` -

torii pot reg`si în portofoliul nostru [i sa -
lat` de tip Iceberg, Ice Circle, recoman -
dat` pentru cultivare prim`vara-vara [i
toamna. Ice Circle este foarte uniform`,
are culoare verde deschis, atractiv` pen-
tru consumatori [i ceea ce o diferen ]ia -
z` în pia]` este pachetul de toleran]e,
având toleran]` ridicat` la man`, rasele
16-36, la afide, la virusul ofilirii salatei [i
la ofilirea vascular`.
Cesar este o noutate la cultura de

ridichi, acesta are form` rotund` [i un
diametru de 3-5 cm, în func]ie de den-
sitatea utilizat` de fiecare fermier, cu -
loa rea este ro[u str`lucitor, cu aspect
de proasp`t, iar gustul este pl`cut, ne-
fiind iute. Cesar se remarc` printr-o ca -
litate intern` deosebit`, pulpa este alb`,
f`r` fibre, crocant` [i nu se dospe[te.
Reco mandarea noastr` de plantare este
de 100-150 de plante pe metru p`trat.
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Ce solu]ii propune Syngenta
pentru sectorul de legume?
An de an, speciali[tii Syngenta cau -

t` [i lanseaz` pe pia]` noi solu]ii pentru
sectorul de legume. În primul rând, ino -
va]ia este una dintre principalele as-
pecte la care ne referim. Suntem prima
companie produc`toare de semin]e de
legume ce a lansat în România o to -
mat` semideterminat`, cu fruct rotund,
ce are toleran]` la TSWV. {tim c` în
zonele unde exist` presiunea de virus
[i pe cultura de prim`var`, fermierii ale -
geau s` cultive tomate cu cre[tere ne -
determinat` întrucât acestea au tole -
ran]` la TSWV, îns` pierdeau timpurie -
tatea pe care o au doar tomatele semi-
determinate. Marifet reprezint` solu]ia
pentru aceast` categorie de legumicul-
tori, oferind atât timpurietate, produc]ie
[i calitate, cât [i siguran]` în cultur` da-
torit` toleran]ei ridicate la virusul petelor
de bronz – TSWV.
Chiar [i în ace[ti ani dificili, în pan-

demie, colegii no[tri sunt aproape de
fer mieri pentru a în]elege nevoile aces-
tora [i pentru a asigura suportul tehnic
necesar. Condi]iile climatice în schim -
ba re au un impact mare asupra secto -
rului de legume, astfel c` speciali[tii
Syngenta testeaz` an de an produse
noi ce prezint` calit`]i îmbun`t`]ite, to -
le ran]e la stresul termic, la boli [i d`u -
n`tori, rezisten]e la transport, dar [i la
raft, ]inând cont de gust, întrucât gustul
este cel care face diferen]a la culturile
de legume.
O solu]ie pe care o propunem legu-

micultorilor, pentru a face fa]` provo c` -
rilor ce apar în fiecare sezon, este di -
versificarea culturilor. Acesta este [i
unul dintre motivele pentru care porto-

foliul nostru este atât de complex. În
aceste condi]ii, împreun` cu produc` -
torii de legume, vom putea s` satisfa -
cem cerin]ele mai multor categorii de
consumatori, în func]ie de nevoile aces-
tora.

Care sunt nout`]ile pe par -
tea de protec]ie a plantelor?
În sezonul 2022, pentru culturile le -

gumicole, compania Syngenta preg` te[-
te lansarea a dou` solu]ii noi: Isabion®

[i Afinto®. Prima noutate este biostimu-
lantul Isabion®, un produs de origine na -
tural` ob]inut din hidroliza de colagen,
o materie prim` foarte bogat` în amino -
acizi. Poate fi utilizat în aplica]ii foliare
sau prin irigare pentru revitalizarea plan -
telor, de]inând un echilibru optim de ami  -
noacizi, peptide [i nutrien]i. Isabion spo -
re[te p`trunderea fungicidelor sistemi -
ce [i a insecticidelor în interiorul plantei
[i le cre[te eficacitatea.
Isabion® îmbun`t`]e[te productivita -

tea [i vigoarea plantelor satisfacând ne -
voile specifice ale plantelor în timpul fa -
zelor de cre[tere [i în fazele de repro-
ducere prin urm`toarele mecanisme:
efect pseudo-hormonal – multiplicarea
[i diferen]ierea celulelor, efect de se nes-
cen]` întârziat; stimularea activit`]ii en-
zimelor – o mai bun` asimilare [i utili -
zare a macro [i micronutrien]ilor care
conserv` energia metabolic` pentru ab-
sorb]ia [i asimilarea lor; fertilitatea flo-
rilor – o fructificare mai bun`.
Dintre principalele avantaje ale pro-

dusului enumer`m efectul anti-stres [i
anti-senescen]` datorat stresurilor abio -
tice – frig, c`ldur`, secet`, înghe], grin -

din` etc. – sau crizei de transplant care
încetine[te înr`d`cinarea [i deficien]a
de calciu. Un alt avantaj este cre[terea
fertilit`]ii [i a capacit`]ii de reproducere
prin îmbun`t`]irea înfloririi [i leg`rii fruc -
telor – fertilitate mai mare [i reducerea
fructelor c`zute printr-o vitalitate mai
mare a frunzelor, tulpinilor [i r`d`cinilor
– [i beneficii la maturare – fructe mai
omogene [i cu o mai bun` calitate: cu-
loare [i zah`r.
Afinto® este un insecticid sistemic

pentru combaterea afidelor, a musculi -
]ei albe, a tripsului [i a cicadelor, fiind
omologat pentru o gam` larg` de culturi
horticole [i de câmp. Ofer` protec]ie
complet` plantelor prin modul s`u de
ac]iune translaminar [i sistemic. Sub-
stan]a activ` din formularea produsului,
flonicamid, poate fi absorbit` prin sis-
temul radicular al plantei [i translocat`
în p`r]ile verzi, oferind protec]ie eficien -
t` [i cre[terilor noi. Flonicamid apar]ine
grupului IRAC 29 – piridincarboxamide
– fiind singura substan]` activ` repre -
zentant` a acestei clase de insecticide.
Afinto® inhib` nevoia de hr`nire [i ac]io -
neaz` prin contact sau ingestie. Hr`ni -
rea afidelor ([i daunele datorate aces -
tora) este inhibat` la 30 de minute dup`
ce a intrat în contact cu produsul, iar
moartea are loc la 2-5 zile dup`. Este
eficace atât împotriva larvelor, cât [i a
adul]ilor. Produsul prezint` un mod de
ac]iune sistemic [i translaminar, stabi -
litate la expunerea la razele UV [i este
rezistent la ploaie, în plus previne trans-
miterea viru[ilor. Este prietenos cu me -
diul [i entomofauna util` [i are o fe -
 reastr` larg` de aplicare.
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Produsul MINECTO™ ALPHA
Compania Syngenta dore[te s` in-

formeze to]i utilizatorii de produse de
protec]ia plantelor cu privire la modi fi -
c`rile ap`rute în domeniu de utilizare a
produsului MINECTO™ ALPHA.

Prin Regulamentul Comisiei (UE) nr.
856/2020, au fost aprobate noi limite
maxime de reziduuri (LMR) pentru sub-
stan]a activ` ciantraniliprol, motiv pen-
tru care, compania Syngenta a hot` -
rât retragerea utiliz`rii la salat` în spa-
]ii protejate a produsului MINECTO™
ALPHA. 
În consecin]`, compania Syngenta a

solicitat autorit`]ilor române retragerea
utiliz`rii la salat` (spa]ii protejate) de pe
Certificatul de omologare al produsului
MINECTO™ ALPHA, precum [i de pe
eticheta produsului. 

Folosirea produsului MINECTO™
ALPHA la celelalte utiliz`ri omologate ȋn
România, inclusiv salata cultivat` în
câmp, conform dozelor omologate [i a
instruc]iunilor de utilizare de pe eticheta
produsului, r`mân sigure [i respect`
limitele maxime de reziduuri prev`zute
\n Regulamentul Comisiei (UE) nr.
856/2020.

Produsul AMISTAR® GOLD
Compania Syngenta dore[te s` in-

formeze to]i utilizatorii de produse de
pro tec]ia plantelor cu privire la modifi -
c`rile ap`rute în domeniu de utilizare a
produsului AMISTAR® GOLD.
Compania Syngenta a ob]inut în

luna septembrie, extinderea domeniului
de utilizare a produsului Amistar® Gold
pentru controlul Rhizoctonia solani în
cultura de sfecl` de zah`r [i sfecl` fu-
rajer`, în doz` de 1 l/ha.

Men]ion`m c` acest anun] nu este
un act de informare legislativ` [i nici o
opinie legal` cu privire la informa]iile pe
care le con]ine. Acest document nu în-
locuie[te [i nici nu supline[te obliga]ia
ter]ilor de a se informa [i de a se con-
forma cu dispozi]iile legale aplicabile
activit`]illor pe care le desf`[oar`.

Informare Syngenta privind modific`rile
ap`rute în utilizarea produselor 
Minecto™ Alpha ]i Amistar® Gold
Compania Syngenta aduce la cuno[tin]a utilizatorilor de produse de pro-

tec]ia plantelor unele informa]ii cu privire la modific`rile ap`rute în dome-

niul de utilizare a mai multor produse Syngenta.

Compania Syngenta dore[te s` in-
formeze to]i utilizatorii de produse de
pro tec]ia plantelor cu privire la modifi -
c`rile ap`rute în domeniul de utilizare a
urm`toarelor produse: Calaris Pro / Click
Pro (a doua denumire comercial`), Gar-
doprim® Plus Gold 500 SC, Lumax®

537,5 SE [i Lumax® H.
Astfel, în conformitate cu prevederi -

le Regulamentului (UE) 824/2021, Par -
tea A, produsele de protec]ia plantelor
pe baz` de terbutilazin pot fi aplicate o
dat` la 3 ani pe aceea[i suprafa]`, la o
doz` maxim` de 850 g terbutilazin pe
hectar.  
Certificatele de Omologare ale pro-

duselor de protec]ia plantelor pe baz`
de terbutilazin vor fi revizuite pentru a

reflecta aceste prevederi.
Men]ion`m c` acest anun] nu este

un act de informare legislativ` [i nici o
opinie legal` cu privire la informa]iile pe
care le con]ine. Acest document nu în-
locuie[te [i nici nu supline[te obliga]ia
ter]ilor de a se informa [i de a se con-
forma cu dispozi]iile legale aplicabile
activit`]illor pe care le desf`[oar`.

Noi reglement`ri privind utilizarea 
produselor de protec\ia plantelor 
Syngenta pe baz` de terbutilazin
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Evenimentul a avut loc \n data de 10 decembrie 2021 [i
a fost o ocazie unic` de a promova tehnologia japonez` uti-
lizat` în agricultur`, compania japonez` Summit Agro Româ-
nia, precum [i mediul economic, cultural [i turistic din mu ni -
cipiul Oradea [i regiunea Cri[ana, în fa]a E.S. Hiroshi Ueda,
Ambasadorul Japoniei în România, care a participat cu aceas -
t` ocazie la o vizit` oficial` în jude]ul Bihor, precum [i a celor
mai importan]i clien]i din România ai companiei Summit Agro
[i a oficialit`]ilor prezente.

Evenimentul a fost organizat de c`tre compania japonez`
Summit Agro România, care contribuie de 25 ani la agricul-
tura româneasc`, cu afaceri în România, Bulgaria, Croa]ia,
Slovenia, Serbia, Moldova, Albania, Macedonia, Bosnia [i
Her]egovina. Summit Agro România este membr` a grupului
japonez Sumitomo Corporation – companie global`, aflat`
în top Fortune 500, care a aniversat 100 de ani de existen]`
în 2019, descinzând din Grupul Sumitomo, cu o tradi]ie de
peste 400 de ani în Japonia.

Summit Agro România a avut ca parteneri în organizarea
acestui eveniment: Asocia]ia Interna]ional` de Art` Foto gra -
fic` “Euro Foto Art” (AIEFA), Comisia pentru Afaceri Externe
din Camera Deputa]ilor, Prim`ria Oradea, Muzeul }`rii Cri -
[u rilor Oradea [i Centrul de Cultur` al jude]ului Bihor, aflat
în subordinea Consiliului Jude]ean Bihor. Evenimentul s-a
aflat sub patronajul Ambasadei Japoniei în Rom#nia [i sub
auspiciile Federa]iei Interna]ionale de Art` Fotografic`, recu -
noscut` de UNESCO.

Evenimentul s-a desf`[urat în Cetatea medieval` Oradea,
cu circuit închis [i aproximativ 120 de invita]i, printre care
E.S. Hiroshi Ueda, Ambasadorul Japoniei în România [i
doamna Mika Iga Secretar I al Ambasadei Japoniei în Româ-
nia, parteneri de afaceri ai Summit Agro România din toat`
]ara, fermieri utilizatori de succes ai tehnologiei [i produselor
japoneze în agricultur`, al`turi de al]i distin[i invita]i: prefec-
tul jude]ului Bihor – Dumitru }iplea, primarul municipiului
Ora dea – Florin Birta, P.S. p`rinte Sofronie Drincec – Epis-
cop al Episcopiei Ortodoxe a Oradiei, P.S. Laszlo Bocskei –
Episcop al Episcopiei Romano Catolice de Oradea, P.S. Virgil
Bercea – Episcop Eparhial Greco Catolic de Oradea Mare,
reprezentat prin Vicarul General P`rintele Mihai V`t`m`nelu,
doamna deputat Rozalia Biro, domnul deputat Ioan Cup[a,
{tefan Toth – Pre[edintele Asocia]iei Interna]ionale de Art`
Fotografic` “Euro Foto Art” (AIEFA), City Manager Oradea –

Mihai Jurc`, Mari[-Hinsu Florin – Manager al Centrului de
Cultur` al Jude]ului Bihor, Constantin Bung`u – Rector al
Universit`]ii din Oradea, Gabriel Moisa – Manager interimar
al Muzeului ]`rii Cri[urilor, Ioan Ciorba – [ef sec]ie în cadrul
Muzeului }`rii Cri[urilor, Prof. Univ. Dr. Dorin Popa – Centrul
de cultur` [i civiliza]ie a Vinului, care este [i Pre[edintele
Asocia]iei Consultan]ilor Oenologi din Rom#nia, prof. Radu
Gîrb`, al`turi de reprezentan]i ai unor companii japoneze din
România: Yukihiko Saito – Vicepre[edinte Alcedo, Claudiu
Crângu[ – Director General Alchimex [i Danilo Firpo – Direc -
tor General Nidec Oradea, precum [i reprezentan]i ai presei
locale [i na]ionale. 

Virtual, au fost prezen]i la eveniment [i Antoine Meyer –
CEO Sumi Agro Europa, Koji Ichinose – Vicepre[edinte [i
CFO Sumi Agro Europa, dar [i reprezentan]i ai Federa]iei de
Art` Fotografic` din Japonia.

Aniversarea a 100 de ani de la 
stabilirea rela\iilor diplomatice 
dintre România ]i Japonia
Premisa dezvolt`rii rela]iilor culturale [i economice dintre
cele dou` ]`ri, un eveniment organizat de Summit Agro

România, în cetatea Oradea
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Desf`[urarea evenimentului a cuprins [i sesiunea aniver-
sar`, în cadrul c`reia au fost decernate premiile speciale ale
Centenarului, împletite cu vernisajul expozi]iei ikebana “Cerul,
omul [i p`mântul” realizat` de artista florist` Anca Vlad, pre-
cum [i vernisajul expozi]iei de art` fotografic`. În cadrul ver -
nisajului expozi]iei de art` fotografic` “Oameni [i peisaje din
România [i Japonia” au fost r`spl`tite cele mai valoroase lu -
cr`ri [i a fost lansat albumul jubiliar ce con]ine 100 de foto -
grafii realizate de arti[ti fotografi din România [i Japonia.
Invita]ii prezen]i la vernisaj au fost încânta]i de c`tre artista
liric` Simona Totelecan, mezzosopran` la Opera din Nisa [i
Monaco [i Thurzó Sándor József (viol`) “Duo Varadiensis”.

Cele 100 de imagini din cadrul expozi]iei de art` foto -
grafic` [i albumului jubiliar “Oameni [i peisaje din România
[i Japonia”, acceptate la salonul interna]ional, au putut fi ad-
mirate la Centrul Expozi]ional al Federa]iei Interna]ionale de
Art` Fotografic` din Cetatea Oradea, pân` pe 5 ianuarie
2022, precum [i pe site-ul Asocia]iei Interna]ionale “Euro
Foto Art” (AIEFA). Aceast` expozi]ie va fi vernisat` în anul
2022 [i în Japonia. 

Valorile culturale ale municipiului Oradea [i ale regiunii
Cri [ana, una din cele mai performante regiuni agricole din
Rom#nia, au fost prezentate invita]ilor, într-un scurt tur ghidat
al Cet`]ii [i Muzeului, unde, în parteneriat cu Centrul de Cul-
tur` al jude]ului Bihor, Summit Agro România a organizat [i
o expozi]ie de costume autentice populare bihorene, precum
[i un mic atelier de manufactur` cojoace tradi]ionale din zona
Beiu[ului, cu concursul artistelor populare Anca Banda [i
Violeta Gherman.

De asemenea, invita]ii au avut ocazia s` asculte, în Bise -
rica din Cetate, corul “Schola cantorum” al Seminarului Teo-
logic Greco-Catolic Sfin]ii Trei Ierarhi Vasile, Grigore [i Ioan
din cadrul Departamentului Oradea, al Facult`]ii de Teologie
Greco-Catolic`, Universitatea Babe[-Bolyai precum [i corul
Grupului cultural catolic Sola Fide.

Evenimentul s-a încheiat cu un grupaj de instantanee cul-
turale, foarte apreciat de c`tre invita]i, sus]inut de: Ansamblul
Lioara, mezzosoprana Simona Totelecan, Alexandru Lucaciu
de la Liceul de Arte din Oradea, familia Florian Chelu Madeva
de la Rock Filarmonica Oradea, Cristina Drîmb`, familia preot
Ciprian Talo[, Toth Istvan Aramisz [i Lilly Cantineau de la
clubul de dans sportiv Stephany Dance Oradea, precum [i
artista de muzic` popular` Vl`du]a Lup`u.

Summit Agro România are ca principal obiect de activitate
comer]ul cu produse pentru protec]ia plantelor, produse pen-
tru combatere biologic`, biostimulatori, fertilizan]i, oferind din
anul 2021 [i servicii de consultan]` în asigurarea culturilor
cu pachete personalizate, chibzuite, pentru culturi, animale,
p`s`ri, albine, pe[ti, protejarea angaja]ilor, cl`dirilor [i utilaje -
lor, precum [i asigur`ri generale de persoane, de locuin]`,
auto, voiaj, s`n`tate, via]`, economii etc.

Prin num`rul [i diversitatea produselor [i serviciilor din
portofoliu, Summit Agro contribuie la prosperitatea agriculto-
rilor români, oferindu-le de 25 de ani produse [i tehonologii
japoneze, care integrate în programe complete de protec]ie
[i nutri]ie a plantelor, de la sem`nat pân` la recoltat, asigur`
recolte bogate.

Printre m`rcile cele mai cunoscute, comercializate de com-
pania Summit Agro în România, se remarc`: insecticide –
Mospilan 20 SG / Krima 20 SG, Inazuma, Trika Expert, fun-
gicide – Cyflamid 5 EW, Zetanil / Lieto, erbicide – Click Pro,
Pledge 50 WP, fertilizan]i – Fertigofol Ultra, Sulfomax Fluid
[i produse din gama BIO Seipro: insecticidul NoFly, precum
[i biostimulan]i [i fertilizan]i foliari: Kaishi, Shigeki etc.

Articol furnizat de Summit Agro Rom#nia
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|n data de 9 decembrie 2021,
Adrian Chesnoiu, Ministrul Agri-
culturii [i Dezvolt`rii Rurale, a
participat la [edin]a Consiliului
Director al Clubul Fermierilor Ro -
mâni, în care au fost prezentate
Raportul de Bilan] pentru 2021 [i
Planul de Ac]iuni pentru 2022. 

În aceea[i zi, Ministrul Agriculturii 
s-a întâlnit cu fermierii participan]i la
programele “Antreprenor în Agricultura
4.0” [i “Tineri Lideri pentru Agricultur`”
derulate de Club în scopul preg`tirii fer-
mierilor pentru ridicarea nivelului de
competen]e manageriale [i profesio na -
le ale acestora, dezvoltarea propriilor
afa ceri agricole [i cre[terea compe -
titivit`]ii [i profitabilit`]ii fermelor din
România.

{edin]a Consiliului Director 
al Clubul Fermierilor Români

Ministrul Agriculturii a participat la
{edin]a Consiliului Director în cadrul
c`reia au fost prezentate rezultatele
aso cia]iei în anul curent [i planurile de
ac]iune pentru anul 2022. Florian Cio-
lacu, directorul executiv al Clubului, a
anun]at c` asocia]ia are reprezentare
na]ional` [i capacitatea de promovare
a intereselor fermierilor pentru asigu-
rarea competitivit`]ii [i rezilien]ei fer -
me lor. 
Organiza]ia se focuseaz` pe servi -

cii le de consultan]` care creeaz` valoa -
rea ad`ugat` pentru fermieri precum
managementul riscului în ferme (asigu -
r`ri agricole), valorificarea produc]iei
agricole (comer] cu cereale) [i optimi -
zarea investi]iei în tehnologizarea fer-
melor (consultan]` utilaje agricole). Clu -
bul continu` s` dezvolte programele de
preg`tire profesional` [i activit`]ile de
reprezentare [i informare-comunicare
pentru fermieri, [i vizeaz` pe termen
mediu-lung s` devin` un Think Tank
specializat pe agricultur` [i s` ofere
input relevant, strategic pentru Guvern
[i Ministerul Agriculturii [i Dezvolt`rii

Rurale.
Dan Hurduc, Pre[edintele în exer -

ci]iu la acel moment, a eviden]iat impli-
carea activ`, sus ]inut` a Clubului în
elaborarea PNS prin participarea la gru -
purile de lucru de la nivelul ministerului
agriculturii [i a organiz`rii grupurilor de
lucru regionale pentru consultarea fer-
mierilor în elaborarea propunerilor de
eco-scheme. Clubul a transmis în no -
iem brie o propunere fun da mentat` de
eco-scheme c`tre MADR, pentru pre -
lua re în PNS, propunere care ]ine cont
de specificul regiunilor agricole din ]ara
noastr` [i factorii limitativi pentru pro-
duc]ia agricol` (apa, calitatea so lurilor
[i schimb`rile climatice).

Laszlo Becsek, care a preluat man-
datul de Pre[edinte al Clubului înce -
pând cu 1 ianuarie 2022, a men]ionat
c` sunt necesare mai multe programe
pentru dezvoltarea sectoarelor din agri-
cultur`, implementarea Strategiei inte-
grate la nivel na]ional privind gestiona -
rea apei pentru agricultur` (propunere
lansat` de Club privind finan]area re -
facerii [i moderniz`rii sistemelor de
iriga]ii) [i a scos în eviden]` nevoia fer-
mierilor ca Ministerul Agriculturii s` ela-
boreze planuri pe mai mul]i ani pentru

predictibilitatea [i stabilitatea afacerilor
agricole [i identificarea solu]iilor optime
de dezvoltare pentru fermele din Româ-
nia.

Adrian Chesnoiu, Ministrul Agricul-
turii, a salutat ini]iativele Clubului Fer-
mierilor Români [i a apreciat implicarea
asocia]iei [i rezultatele ob]inute pân`
acum în avantajul fermierilor. Ministrul
consider` c` propunerile mediului aso-
ciativ trebuie s` se reg`seasc` în politi -
ci le [i programele ministerului [i a anun -
]at c` PNS se va finaliza pân` la sfâr -
[itul lunii decembrie 2021. Ministrul con -
sider` c` mecanismele pentru investi]ii
trebuie s` fie legate de performan]`,
care s` vizeze acoperirea deficitului de
balan]` comercial`, politicile publice tre-
buie adaptate pentru a r`spunde aces-
tei nevoi, iar raportarea trebuie facut`
]inând cont de specificitatea domeniilor
din agricultur`.

Ministrul Agriculturii a abordat câ te -
va subiecte de interes major pentru fer-
mieri, precum: identificarea solu]iilor pen-
tru finan]area iriga]iilor; lansarea unor
programe [i politici pentru atragerea ti -
nerilor în agricultur` [i ridicarea gradu-
lui de cuno[tin]e [i specializare a for]ei 

Fermierii membri în Clubul Fermierilor
Români, fa\` în fa\` cu Adrian Chesnoiu,
Ministrul Agriculturii ]i Dezvolt`rii Rurale 
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de munc` active în acest domeniu; ne -
cesitatea unor politici [i programe alini-
ate la nevoile fermierilor, care s` vizeze
cre[terea competitivit`]ii la nivel euro-
pean a agricultorilor din ]ara noastr`;
dezvoltarea activit`]ilor de procesare a
materiei prime; posibilitatea [i necesi-
tatea ca România s` deschid` pie]e noi
externe; subven]iile pentru anumite cul-
turi [i inputuri; debirocratizarea [i coo -
perarea inter-ministerial` pentru efi ci-
entizarea interac]iunilor cu fermierii; im-
plementarea [i extinderea solu]iilor de
digitalizare a institu]iilor responsabile
pen tru agricultur`, pentru a veni în spri-
jinul fermierilor; reglement`ri necesare
privind inputurile pentru agricultur` (uti-
lizare fertilizan]i, acces la pesticide).

Ministrul Agriculturii a eviden]iat în
interven]ia domniei sale în [edin]a Con-
siliului Director al Clubului c` este nece-
sar` punerea în prim-plan a compe ti -
ti vit`]ii afacerilor agricole: rezultatele [i
viabilitatea afacerilor agricole trebuie s`
fie în centrul programelor de finan]are a
investi]iilor, raportarea s` fie f`cut` la
modele multiperforman]`, cu accent pe
competen]e, preg`tirea [i disponibilita -
tea for]ei de munc` specializat` în agri-
cultur`.

Programul “Antreprenor 
în Agricultura 4.0”

Clubul Fermierilor Români a marcat
prima s`pt`mân` de cursuri din progra-
mul de perfec]ionare managerial` “An -
tre prenor în Agricultura 4.0”, care se
adreseaz` fermierilor interesa]i s` cu -
noasc` [i s` aplice noi modele de afa -
ceri, capabile s` asigure rezilien]a [i
com petitivitatea fermelor, [i a adus lao-
lalt` 21 de participan]i provenind din
toate regiunile ]`rii.

Ministrul Agriculturii a salutat ini]iati -
va organiz`rii programului “Antreprenor
în Agricultura 4.0”, exprimându-[i încre -
derea c` fermierii antreprenori repre zin -
t` parteneri al`turi de care autorit`]ile
din România pot perfec]iona [i armo-
niza politicile publice, într-o abordare
pragmatic` [i eficient`. În timpul întâl-
nirii dintre Ministrul Agriculturii Adrian
Chesnoiu [i fermierii antreprenori au
fost dezb`tute subiecte precum viabili-
tatea sistemelor de iriga]ii, situa]ia sub-
ven]iilor pentru grâu [i îngr`[`mânt,
recomand`rile Uni u nii Europene privind
reducerea utili z`rii de fertilizan]i în agri-
cultur`, dar [i reglementarea accesului
la pesticide.

“Suntem onora]i s` îl avem al`turi
de noi pe domnul ministru Chesnoiu la
debutul acestui program [i sa lut`m in-
teresul manifestat de domnia sa cu pri -
vire la ini]iativele Clubului Fermie rilor
Ro mâni. Programul “Antreprenor în Agri -
cultura 4.0” este unul dintre proiectele
importante ale asocia]iei noastre, misiu -
nea noastr` fiind aceea de a sus]ine
cre[ terea competen]elor antreprenori-
ale ale fermierilor care conduc afaceri
agricole în România – [i, implicit, cre[ -
terea performan]ei lor”, a declarat Dan
HURDUC, pre[edinte Clubul Fermieri -
lor Români.

“Programul “Antreprenor în Agricul -
tu ra 4.0” se aliniaz` obiectivelor pe care
Ministerul Agriculturii le contureaz` în
ceea ce prive[te dezvoltarea [i digitali -
zarea acestui sector [i, de aceea, pro -
punerea noastr` este de a conecta în
permanen]` afacerile cu comunitatea
decident` politic` [i administrativ`. Sunt
convins c` în urma acestui program,
fermierii vor pleca cu o încredere mai
mare în posibilitatea lor de a performa
[i de atinge indicatorii de performan]`
pe care i-au stabilit pentru afacerile lor”,
a declarat Florian CIOLACU, director
executiv Clubul Fermierilor Români.
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Programul “Antreprenor în Agricul-
tura 4.0” î[i propune s` sprijine fermierii
antreprenori s` î[i creeze un plan de
dezvoltare sustenabil` a propriei afa -
ceri agricole [i pune la dispozi]ia aces-
tora studii de caz aplicate, concomitent
cu oferirea unui set de instrumente de
ma nagement care s` le ofere posibili-
tatea de a-[i alinia propriile afaceri la
tendin ]ele actuale din agricultur`. Acest
aspect vizeaz` includerea digitaliz`rii [i
a reglement`rilor de mediu precum Pac-
 tul Ecologic European, Strategia Biodi-
versitate [i Farm to Fork la nivelul fer -
melor europene competitive. Acest pro-
gram de perfec]ionare managerial` se
desf`[oar` în perioada decembrie 2021
– februarie 2022.

Programul “Tineri Lideri 
pentru Agricultur`”

În cadrul întâlnirii din 9 decembrie
2021, Ministrul Agriculturii a interac ]io -
nat cu tinerii fermieri participan]i la pro-
gramul “Tineri Lideri în Agricultur`”, or -
ganizat de Clubul Fermierilor Români [i
aflat la a treia edi]ie.

Adrian Chesnoiu a subliniat faptul c`
ar dori ca la nivelul ministerului pe care
îl conduce s` fie abordate direc]iile iden -
tificate de tinerii antreprenori pentru dez -
voltarea agriculturii din România, astfel
încât împreun` cu ace[tia s` fie g`site
acele solu]ii care pot transforma riscu -
rile în oportunit`]i în agricultur`. În opi -
nia domniei sale, tinerii au puterea de a
schimba percep]ia asupra agriculturii, [i
de aceea este nevoie ca ei s` fie la cu -
rent cu direc]iile [i schimb`rile tra sa te
la nivel global, astfel încât s` poat`
asigura o mai bun` reprezentare la ni -
vel european [i determina schimbarea.
Ministrul Agriculturii a salutat tinerii fer-
mieri din Republica Moldova [i a în -
dem nat paticipan]ii din program s` fac`
schimb de idei [i bune practici pentru
valorificarea oportunit`]ilor [i poten]ia -
lului agriculturii din cele dou` ]`ri, pen-
tru a consolida puntea de leg`tur` din -
tre cele dou` ]`ri.

Ministrul Adrian Chesnoiu consider`
c` tinerii sunt resursa de care România
are nevoie, în condi]iile în care for]a de
munc` din agricultur` este îmb`trânit`.
Printre subiectele discutate cu fermierii
participan]i la programul “Tineri Lideri
pentru Agricultur`” s-au num`rat pro -
blema for]ei de munc` din fermele zoo -
tehnice, condi]iile trasate în cadrul pro -

gramelor de finan]are, respectiv proble -
ma actualiz`rii pre]urilor [i necesitatea
diversific`rii produc]iei agricole din ]ara
noastr`. În încheiere, ministrul [i-a ex-
primat încrederea c` tinerii în]eleg me -
canismele care conduc spre schimbare
la nivel global [i se vor implica activ în
aceast` schimbare.

Programul “Tineri Lideri pentru Agri-
cultur`” are ca scop preg`tirea genera -
]iilor viitoare de tineri fermieri pentru a
continua afacerile familiei, pentru asu -
marea rolului de lider în propriile afaceri
[i în comunitate, dar [i pentru a parti -
cipa activ la mai buna reprezentare pro-
fesional` a fermierilor în structurile ad -
ministra]iei publice din România [i de la
Bruxelles. Seria 2021-2022 a progra -
mu lui num`r` 60 de participan]i prove -
nind atât din România, cât [i din Re -
publica Moldova.

Despre Clubul Fermierilor Români 

Clubul Fermierilor Români pentru
Agricultur` Performant` este o aso cia -
]ie non-profit [i neguvernamental` a
fermierilor din România. Membrii aso-

cia]iei sunt fermieri performan]i care au
modele de afaceri bazate pe inova]ie,
tehnologie [i bunele practici în agricul-
tur`, pentru cre[terea competitivit`]ii [i
a valorii ad`ugate create în acest do -
meniu. 
Obiectivul principal al Clubului Fer -

mi erilor Români este s` asigure impli-
carea activ` a membrilor s`i în procesul
de consultare [i elaborare a reglemen -
t`rilor europene [i na]ionale în dome-
niul agricol, cu scopul de a cre[te per -
forman]a fermierilor din România.
Activitatea asocia]iei este organizat`

pe proiecte, bazate pe nevoile fermie -
rilor, aprobate de Consiliul Director [i
puse în practic` de unitatea executiv`
a Clubului. Proiectele vizeaz` domenii -
le legislativ, fiscal, tehnologie [i resurse
umane [i î[i propun s` identifice solu]ii
care s` r`spund` în mod real, concret,
problemelor cu care se confrunt` fer-
mierii.
Clubul Fermerilor Români lanseaz`

[i deruleaz` programe [i proiecte con-
crete pe patru direc]ii strategice de ac -
]iune: reprezentare, consiliere [i consul -
tan]`, formare [i leadership, informare
[i comunicare. www.cfro.ro.
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În cadrul evenimentului a fost pre -
zentat succint stadiul activit`]ii desf` -
[urate de fiecare cooperativ` în parte,
provoc`rile întâmpinate, 4 modele de
succes din ambele sectoare, recoman -
d`ri pentru înregistrarea contabil` co -
rect` în eviden]a cooperativelor agri -
 cole, erori identificate în actele consti-
tutive ale cooperativelor agricole din
România, preciz`ri privind aplicarea fa-
cilit`]ilor fiscale, activitatea UNCSV –
COGECA [i bune practici în coope  -
rativele agricole europene, proiect în
co mun Erasmus, CooPerformance –
UNCSV, Laboratorul de solidaritate.

Ramon ARMENGOL, pre[edintele
COGECA, a transmis c`tre coopera-
tivele din România un mesaj video, pe
care \l pute]i viziona pe canalul de
Youtube al UNCSV.

Cei prezen]i au participat [i la o se-
siune de prezentare, exemplificare [i
multiplicare în cadrul careia au avut
oca zia s` se familiarizeze cu bunele
practici cooperatiste, cu situa]ia ge ne -
ral` [i politicile na]ionale ale sectorului
cooperatist din Spania [i Germania,
dezvoltate în cadrul proiectului Erasmus
CooPerformance de Universitatea de

{tiin]e Agronomice [i Medicin` Veteri-
nar` din Bucure[ti, în colaborare cu
Asocia]ia Laboratorul de Solidaritate,
Universitatea Almeria Spania [i catedra
Raiffeisen de la Universitatea Humboldt
din Germania. 

De asemenea, s-au dezb`tut [i bu -
nele practici cooperatiste identificate în
România, starea general` a sectorului
cooperatist [i îndrum`rile de politici pen -
tru acesta, realizate de expertul de la
Universitatea Humboldt, prof. Markus
Hanisch. 

Împreun` cu reprezentan]ii compa -

niei RWA România, Bogdan Radu – di-
rector general, Andreea Han]` – CFO
[i George Pârvu – director marketing,
au fost dezb`tute concluziile schimbu-
lui de experien]` la care au participat
membrii UNCSV, organizat în Austria la
RWA AGRO, cât [i aspecte importante
ale modelului cooperatist austriac. 

Un prim proiect rezultat din acest
schimb de experien]` se concretizeaz`
în programul comun de testare, în di-
verse condi]ii de ferm`, a geneticii de
semin]e de porumb marca G-Seed
de]inut` de RWA, cu scopul de a îm bu -
n`t`]i oferta pentru membrii [i de a crea
un portofoliu propriu în viitor.

În legatur` cu asigurarea finan]`rii
cooperativelor, au fost expuse nout`]i [i
exemple de colaborare ale diverselor
activit`]i [i investi]ii realizate de coope -
rative în parteneriat cu Banca Transil-
vania.

Florentin Bercu, directorul executiv
al UNCSV, a prezentat Analiza econo -
mico-financiar` a cooperativelor agri-
cole din România pentru intervalul 2015
-2021, dar [i un set de realiz`ri [i obiec-
tive propuse de UNCSV pentru anul
2027. 

Cooperativele se consolideaz`

Uniunea de Ramur` Na]ional` a Cooperativelor din Sector Vegetal – UNCSV

[i Uniunea Na]ional` de Ramur` a Cooperativelor din sectorul Taurin –

BOVICOOP au organizat Ziua Cooperativelor, Edi]ia a VII-a, în peri oada 

16-18 decembrie 2021. La eveniment au fost prezen]i reprezentan]ii a 40

de cooperative func]ionale din sectorul vegetal [i 9 din sectorul taurin.
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|n cadrul evenimentului, pre[edinte -
le UNCSV Mircea B~LU}~ [i pre[edin-
tele BOVICOOP Daniel FREI au pledat
pentru necesitatea consolid`rii coope -
rativelor agricole, planuri de viitor, solu]ii
[i instrumente de managementul riscu-
lui, activit`]i [i obiective comune pentru
cele dou` Uniuni.
“Suntem con[tien]i c` sunt înc` foar -

te multe lucruri de recuperat [i de îm -
bun`t`]it. De aceea ne-am constituit în
UNCSV [i în Alian]`. Este foarte impor-
tant s` prelu`m pro blemele pe care le
în t#mpin`m, s` le generaliz`m, s` ajun -
gem cu ele la decidentul politic [i s` îi
spunem: pân` aici e bine, de aici încolo
trebuie schimbat ceva.
Via]a economic`, via]a social` evo -

lueaz` [i este bine s` ne adapt`m, s`
preîntâmpin`m [i s` scurt`m ni[te eta -
pe care ne-ar putea ajuta s` ne înde pli -
nim mai rapid obiectivele. Vorbim des -
pre obiective de consolidare, de rezili -
en ]`, de sustenabilitate, a[a cum le g` -
sim în diverse acte europene sau na -
]io nale, iar aceste lucruri eman` de la
noi, de la dumneavoastr`.
Este misiunea noastr` s` prelu`m

mesajele [i s` le sus]inem astfel încât
s` reias` necesitatea consolid`rii coo -
perativelor din România [i mediului aso -
ciativ, pe diverse domenii de activitate,
fiecare domeniu având specificitatea
sa”, a subliniat Mircea B`lu]`, pre[edin -
tele UNCSV.

Marius MICU, secretar de stat MADR
[i Aurel B~L~{OIU, deputat, i-au asigu -
rat pe participan]i c` pentru Ministerul
Agriculturii [i Comisia de Agricultur` din
Camera Deputa]ilor eficientizarea ac-
tivit`]ii cooperativelor agricole reprezin -
t` o prioritate. 

De asemenea, pre[edintele APPR
Nicolae SITARU [i pre[edintele LAPAR
Nicolae VASILE, prezen]i la eveniment,
au transmis un mesaj de încurajare pen -
tru cooperativele agricole.

O parte foarte animat` a evenimen-
tului a fost momentul dedicat prezent` -
rii lui Florin CONSTANTIN, fondatorul
AGXECUTIVE, în care s-au dezb`tut
concluziile sondajelor recente pe seg-
mentul Agribusness, fiind realizat` [i o
analiz` pe segmentul de trading.

Un element important în cadrul dis -
cu ]iilor, a fost legat de îmbun`t`]irile
care trebuie aduse la Legea Coope ra -
]iei Agricole pentru a urgenta cre[terea

num`rului de membri, îns`n`to[irea [i
eficientizarea activit`]ii sectorului coo -
pe ratist modern din România.

Pe toat` durata evenimentului au
avut loc schimburi de opinii pertinente
între reprezentan]ii cooperativelor agri-
cole [i invita]i referitor la etapele nece-
sare pentru capitalizarea, consolidarea
cooperativelor agricole, cât [i pentru a
ad`uga valoare produc]iei primare a
membrilor, a ajuta cooperatorii s` se
ca pitalizeze [i s` se men]in` în com-
peti]ia de pe pia]a unic`. 
Odat` cu aprobarea dosarelor noilor

cooperative care au dorit s` adere,
UNCSV a ajuns la un num`r de 40 de
cooperative agricole func]ionale din sec -
torul vegetal.

Misiunea de baz` a UNCSV este s`
asigure reprezentativitate pentru coo -
pe rativele agricole la nivel na]ional [i
european, s` urm`reasc` încurajarea
fenomenului dezvolt`rii [i eficientiz`rii
activit`]ii fermierilor prin cooperative
agri cole consolidate, sustenabile [i du -
rabile, care s` aib` capacitatea de a în -
t`ri puterea de negociere a fermierilor
în lan]ul agroalimentar. 
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Pentru a testa productivitatea hi -
brizilor [i performan]ele produselor de
protec]ia plantelor, compania Corteva
Agriscience, în parteneriat cu fermieri
de top din mai toate zonele ]`ri, în fiin -
]eaz` platforme demonstrative ce pot fi
vizitate [i de al]i agricultori din respec-
tivul areal geografic.

Una dintre platformele bine cunos-
cute este cea din zona Br`teiu, jude]ul
Sibiu, acolo unde domnul Teodor Aflat
cultiv` de peste 20 de ani hibrizi marca
Pioneer. În luna octombrie 2021 aici a
avut loc recoltarea porumbului, cultura
de suflet a fermierului, iar cei 11 hibrizi
Pionner sem`na]i în data de 23 aprilie
2021 au ob]inut rezultate foarte bune.

Motivul? Terenul, care are o valoare pe -
dologic` ridicat`, priceperea fermieru-
lui, alegerea hibrizilor potrivi]i, precum
[i aplicarea unei tehnologii bine puse la
punct.

“De peste 20 de ani apelez la pro-
dusele acestei companii, [i de la an la
an am luat tot mai multe produse. La
cultura porumbului, peste 60% din su -
prafa]` o sem`n cu hibrizi Pioneer, îns`
[i la culturile de floarea-soarelui, soia,
rapi]`, apelez la genetica Pioneer. De
asemenea, achizi]ionez produse [i pen-
tru protec]ia plantelor, dar [i erbicide.
Colaborând de atâ]ia ani cu aceast`
companie, am observat o evolu]ie a hi-
brizilor, de aceea le recomand tuturor

agronomilor care vor s` fac` agricultur`
la un nivel înalt s` încerce produsele
Corteva”, a spus domnul Teodor Aflat.

Produc]iile ob]inute în lotul demon-
strativ au fost urm`toarele:

n P8812 – 16.716 kg/ha
n P8834 – 17.598 kg/ha
n P9241 – 18,627 kg/ha
n P9415 – 20.098 kg/ha
n P9610 – 19.313 kg/ha
n P9889 – 20.637 kg/ha
n P9903 – 18.480 kg/ha 
n P9757 – 20.441 kg/ha
n P0023 – 20.724 kg/ha
n P9960 – 19.414 kg/ha
n P9978 – 20.686 kg/ha

Hibridul Pioneer P9889, 
produc\ie de peste 20 t/ha
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Produc]ii foarte bune au oferit to]i hi-
brizii, îns` vom detalia tehnologia de
cultur` a hibridului P9889, unul dintre
hibrizii de viitor pe pia]a din România.
Astfel, în ferma domnului Aflat, terenul
a fost arat în toamn` [i frezat cu com-
binatorul în prim`var`, folosind utilaje
de ultim` genera]ie. Planta premer g` -
toare a fost sfecla de zah`r, motiv pen-
tru care a r`mas în sol o mare cantitate
de substan]e nutritive [i o bun` afânare
a acestuia. Densitatea la sem`nat a fost
de 87.000 plante/ha cu sem`n`toare
de mare precizie, în data de 23 aprilie
2021. 

Cultura a fost erbicidat` preemer-
gent [i postemergent în vegeta]ie cu
Principal Plus. Au fost aplicate frac]io -
nat îngr`[`minte chimice: la sem`nat,
18:46 – 200 kg, iar în vegeta]ie, uree –
200 kg. De asemenea, s-au aplicat în
vegeta]ie îngr`[`minte foliare (microe -
le mente), dar [i stimulatori. În ceea ce
prive[te precipita]iile, în perioada apri -
lie-septembrie în zon` s-au înregistrat
peste 550 l/mp. 

Reprezentan]ii Corteva sunt mereu
al`turi de fermieri, de aceea [i reco man -
d`rile lor în ceea ce prive[te alegerea
hibrizilor potrivi]i este apreciat` de c`tre
ace[tia. 

Pentru Transilvania, Andrei Ciocoiu,
Category Marketing Manager Corn &
Soybean România & Republica Mol -
dova, a recomandat o serie de hibrizi ce
vor oferi produc]ii ridicate: “Pentru aceas -
t` zon` recomand`m în special 5 hibrizi
de porumb. Primul dintre ei este P9415,
care face parte din grupa 330 FAO [i
reu[e[te s` ofere produc]ii foarte bune.
Este un hibrid ce trebuie sem`nat la
densitatea de 75.000 plante recoltabile
pentru a-i observa poten]ialul corect.
Are un [tiulete cu peste 16 rânduri, com-
pact, soft-dent, care pierde apa foarte
bine la maturitate. 

Al doilea hibrid este P9889, despre
care spunem noi c` va deveni cel mai
vândut hibrid de porumb din România.
Poate fi cultivat în întreaga ]ar`. Este un
hibrid care a demonstrat în ultimii ani o
adaptabilitate impresionant` la condi -
]iile de cultur` din ]ara noastr`. Tole rea -
z` foarte bine seceta [i ar[i]a, are ne -
voie de densitate, deoarece trecerea de
la 65.000 b.g/ha la 75.000 b.g/ha poate
aduce un plus de produc]ie de peste
15%. 

P9757 este un hibrid cu o stabilitate
impresionant` [i nu are preten]ii ridi-
cate fa]` de fertilitatea solului, nici în
ceea ce prive[te densitatea la sem`nat.
Ofer` produc]ii foarte bune [i în anii cu
precipita]ii sc`zute. 

Hibridul P9911 este deja consacrat
în România, a fost cel mai bine vândut
hibrid în anul 2021. Face parte din gru -
pa de maturitate FAO 410 [i aduce pro-
duc]ii foarte bune. Este unul dintre cei
mai c`uta]i hibrizi pentru procesare pen -
tru c` îndepline[te o serie de indici foar -
te importan]i, motiv pentru care unii pro -
cesatori pl`tesc [i bonusuri fermierilor.
Este un hibrid care are nevoie de con -
di]ii foarte bune de cultur`, de fertilizare
corespunz`toare, deci are nevoie de re-
spectarea tuturor verigilor tehnologice. 

P0217 este un hibrid ce ar trebui s`
se reg`seasc` în majoritatea ferme lor,

deoarece într-un an cum a fost 2021, va
ob]ine o produc]ie superioar`. Este un
hibrid de genetic` nou`, cu inser]ie
adânc` [i rahis sub]ire.”

Fermierii se confrunt` cu un peisaj
în continu` schimbare [i se str`duiesc
constant s` ob]in` un randament mai
ridicat al produc]iilor. Ei au nevoie de
semin]e [i produse de protec]ie a cul-
turilor care s` corespund` provoc`rilor
din fermele foarte mari pân` în fermele
mici. De aceea suntem pe teren al`turi
de fermieri, mai întâi ascultându-i [i
apoi inovând colaborativ, pentru a con-
tribui la succesul din fermele lor. De alt -
fel, sus]inem \ntotdeaunta faptul c` pri -
oritatea noas tr` este succesul fermieru-
lui, deoarece atunci când produc`torii
prosper`, lumea întreag` prosper`.

Articol furnizat de
Corteva Agriscience

,
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FRIGUL
În sezonul rece, principalul inamic al

animalelor de companie este umezea -
la. Aceasta produce o sc`dere semni-
ficativ` a temperaturii corpului, iar în
combina]ie cu frigul, [ansele ca hipoter-
mia s` î[i fac` apari]ia, cresc. Semnele
primare ale hipotermiei sunt tremurul,
st`rile de agita]ie [i scheunatul. Anima -
lele de companie trebuie s` stea într-un
loc uscat [i cald, iar ad`postul acestora
s` fie bine între]inut [i cur`]at pentru a
evita acumularea de umezeal`. Blana
este singura protec]ie a animalelor îm-
potriva frigului, de aceea trebuie îngri-
jit` corespunz`tor. Dac` animalul este
în vârst`, acesta are nevoie de mult mai
mult` c`ldur`, în special câinii de talie
mic`, care sunt predispu[i la artrit` de
la vârste fragede, indiferent de cât de
deas` este blana lor. 
În cazul pisicilor, temperatura con-

stant` din casele st`pânilor le poate
provoca probleme ale pielii, mai ales
dac` acestea au obiceiul de a lenevi în
apropierea caloriferelor. C`ldura exce-
siv` duce la uscarea [i exfolierea pielii,
iar majoritatea pisicilor nu î[i cur`]` bla -
na în aceast` perioad`.

ALIMENTA}IA
Alimenta]ia reprezint` un detaliu im-

portant în aceast` perioad` [i trebuie
s` fie proasp`t`, la temperatura came -
rei [i de bun` calitate. Pentru animalele
care stau afar` sau care fac un efort
fizic m`rit, hrana trebuie s` con]in` su-
ficiente calorii pentru ca animalul s`
poat` genera mai mult` c`ldur` [i ener -
gie. Formulele de hran` din gama Dibaq
sunt concepute pentru a satisface ce -
rin]ele pentru o nutri]ie corespunz` toa -
re, ajut` la înt`rirea sistemului imunitar,
totodat` prevenind alergiile [i proble -
mele digestive ale câinilor [i pisicilor.
Administrarea hranei corespunz`toare
se face în func]ie de talie, ras`, intensi-
tatea activit`]ii [i specifica]iile fiec`rui
individ în parte. Se poate administra [i
echivalentul în hran` umed`, atât pen-
tru câini, cât [i pentru pisici, dar se va
]ine cont de faptul c` hrana uscat` ofe -
r`, în plus, un detartraj [i un scaun mai
legat care ajut` la vidarea glandelor pe-

rianale. S`n`tatea tractului digestiv poa -
te fi asigurat` prin pulverizarea pe hra -
n` a probioticelor pentru stabilizarea
flo rei intestinale, Bioenterom Z în aso -
ciere cu Biolactorom. În cazul animale -
lor cu tendin]e de îngr`[are sau care au
un nivel sc`zut de activitate fizic`, se va
reduce cantitatea de hran` pe timpul
iernii, dar va fi administrat` la acela[i
in terval orar.

SUPLIMENTELE ALIMENTARE
Administrarea suplimentelor alimen -

tare pe timpul iernii este recomandat`
tuturor animalelor. O aten]ie sporit` tre-
buie acordat` acelora care intr` în iarn`
cu patologii deja existente [i li se vor
ad ministra, pe lâng` suplimentele uzu -
ale pentru imunitate, [i alte suplimente
necesare nevoilor fiec`rui animal de
companie în parte. Sistemul osteoarti -
cular este mult mai solicitat iarna, iar
pentru ameliorarea durerilor articulare
provocate de reumatismul articular se
folose[te un adjuvant osteoreparator,
antiinflamator [i rubefiant sub form` de
gel precum Osteocicatrat Gel, adminis-
trat în strat sub]ire. Pentru construirea
unui sistem imunitar puternic sunt reco-

mandate suplimente de uz veterinar cu
cel mai important rol în imunitatea ani-
malelor fa]` de infec]iile virale sau bac -
te riene, Romimunoactiv S, indicat cu
pre dilec]ie în primele 48 de ore ale nou-
n`scu]ilor. Pentru protec]ia pielii [i a
bl` nii se recomand` Biotin` Super.

PROTEC}IA EXTREMIT~}ILOR
Coada, urechile [i labele animalelor

au cel mai mare risc de producere al
deger`turilor în timpul plimb`rilor foarte
lungi. Este recomandat` scurtarea plim -
b`rilor, în special în cazul raselor cu
bla n` scurt`. O problem` real` [i seri -
oas` a câinilor pe timp de iarn` o re -
prezint` cr`p`turile perni]elor, provo -
cate de sarea împr`[tiat` pe asfalt îm-
potriva înghe]ului [i alunecu[ului. Pen-
tru preven]ia [i tratamentul acestor cr` -
p`turi se recomand` Dermacicatrat, un -
guent cicatrizant cu extract de g`l be -
nele, cu aplicare în strat sub]ire, de 2-3
ori pe zi, pân` la dispari]ia simpto melor.
Acesta nu este indicat pentru feline. 

Dr. C`t`lin Tudoran
Romvac Company S.A.

Îngrijirea animalelor de 
companie în sezonul rece
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Datorit` cre[terii puternice a cererii de ma[ini agricole
pentru controlul mecanic al buruienilor, precum [i pentru cul-
tivarea solului [i tehnologia de îns`mân]are, produc`torul
austriac Einboeck î[i va dubla capacitatea de produc]ie cu o
investi]ie de aproximativ 30 de milioane de euro. În toamna
anului 2023, noua unitate de produc]ie numit` “Werk Dobl”
este programat` s` intre în func]iune [i s` creeze aproxima-
tiv 100 de locuri de munc` suplimentare în regiunea Austria
Superioar`.

Noi facilit`]i de produc]ie, hal` de asamblare, 
hal` de expediere, birouri [i cantin`
Nucleul central al celei mai mari investi]ii din istoria com-

paniei Einboeck va fi format din dou` linii de vopsitorie care
vor repre zenta cea mai mare nou` tehnologie în acest dome-
niu din sectorul ma[inilor agricole. Energia necesar` proce-
sului de vopsire va fi asigurat` în întregime din resurse re -
generabile. În plus, un depozit cu un grad înalt de automati-
zare [i o cale aerian` între linia de acoperire [i linia de asam-
blare vor mo der niza [i automatiza produc]ia. “Odat` cu du-
 blarea capa cit`]ii de produc]ie, precum [i cu noile echipa -
men te, va fi posibil s` se produc` ma[ini noi [i de dimenisuni
mari, mai rapid [i mai eficient”, spune Michael Einböck. El
mai adau g` faptul c` nivelul ridicat de automatizare va per-
mite, de asemenea, cre[terea semnificativ` a produc]iei. Di-
rectorul de produc]ie Alfred Erkner-Sacherl subliniaz`, de
asemenea, c` noile teh no logii de produc]ie vor cre[te [i mai
mult calita tea produsului [i va îmbun`t`]i fluxul de produc]ie.
Leopold Einböck Sr. explic` cu mândrie: “Sunt deosebit

de mul]umit c` acum putem oferi angaja]ilor no[tri o cantin`
de companie cu teras`, unde vor fi oferite în mare parte pro-
duse locale, pe lâng` birouri [i s`li de recreere care înde pli -
nesc cele mai noi standarde”. Toate condi]ille puse laolalt`
vor duce la producerea de ma[ini agricole de o calitate su-
perioar` în noua fabric`: fluxul de produc]ie va fi optimizat,
calea aerian` automat` pentru transportul componentelor [i
ma[inilor, depozitarea complet automatizat` pentru piese [i
componente, locuri de munc` pline de lumin` [i func]ionare
logistic` îmbun`t`]it` în zona interioar` de înc`rcare.

Energie proprie produs` 100%
Produc`torul austriac Einboeck acord` o deosebit` aten -

]ie atât producerii de utilaje agricole destinate agriculturii eco -
lo gice [i durabile, cât [i modului sustenabil în care acestea
sunt produse. Spre exemplu, noua unitate de produc]ie “Werk
Dobl” va fi înc`lzit` cu produse de lemn de la copacii care
cresc în regiune. În plus, este planificat` generarea de ener -
gie electric` cu ajutorul panourilor fotovoltaice, care vor fi am-
plasate pe acoperi[ul noilor unit`]i de produc]ie. Acest lucru
va permite s` produc` 100% din energia [i c`ldura necesare
pentru cele dou` unit`]i de produc]ie “Werk Schatzdorf”, fa -
brica actual`, [i “Werk Dobl”, noua fabric`, din energie rege -
nerabil`.
“La planificarea noii unit`]i de produc]ie, am dep`[it din

nou cu mult cerin]ele legale minime, am acordat o mare aten -
]ie celui mai înalt nivel posibil de protec]ie a mediului [i con-
servarea resurselor. Acum suntem mândri c` în viitor vom
putea produce energie în mod autonom [i neutru din punct
de vedere al emisiilor de dioxid de corbon”, spune proprie -
tarul Leopold Einböck Jr., care adaug` faptul c`, de dragul
mediului, o suprafa]` mare a fost plantat` cu aproximativ
2.000 de copaci.

Pentru inginerie agricol` modern` [i preg`tit` de viitor
În unitatea de produc]ie existent` “Schatzdorf”, fluxul de

materiale va fi optimizat, iar extinderea uzinei va crea spa]iu
suplimentar pentru extinderea “produc]iei primare” aflate
acolo (toate lucr`rile metalice, cum ar fi sistemul de t`iere cu
laser, robo]i de sudur`). În consecin]`, toate utilajele vor con-
tinua s` fie planificate, dezvoltate, testate [i produse direct
la sediul companiei din localitatea Dorf un der Pram (Austria
Superioar`). Se face astfel un pas în fa]` c`tre un viitor dura-
bil [i, odat` cu “Werk Dobl”, se d` un exemplu pentru agri-
cultura [i tehnologia modern` [i durabil`. Astfel Einboeck ia
parte în mod constant la dezvoltarea regiunii numit` Austria
Superioar` prin crearea de locuri de munc` de înalt` calitate.

Produc`torul austriac de 
utilaje agricole Einboeck î]i 
va dubla capacitatea de produc\ie
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Bayer România, în parteneriat cu
Asocia]ia MaiMultVerde a finalizat pro -
iectul “Walk the talk - Sustenabilitatea
de zi cu zi, de la obiective globale la
comportamente personale”, o campa -
nie de con[tientizare a problemelor de
mediu [i a impactului personal asupra
acestuia. 
În cadrul acestui proiect au fost im-

plica]i angaja]ii companiei din România
[i Republica Moldova, care au partici-
pat la o serie de dezbateri pe baza unor
documentare pe teme sociale [i de me -
diu. În urma parteneriatului, Bayer face
cadou 1000 de cop`cei pentru gene ra -
]iile viitoare, planta]i cu ajutorul volunta -
rilor MaiMultVerde.
“Impactul societ`]ii umane asupra

me diului înconjur`tor a ajuns într-un
punct critic; suma tuturor factorilor (ma-
joritatea antropici) care contribuie la re-
ducerea biodiversit`]ii, trebuie ponde-
 rat`/contrabalansat` de m`suri active,
concrete [i eficiente imediate pentru a
conserva biodiversitatea [i resursele
Terrei; sus]inând în acela[i timp, suste -
nabil, nevoile societ`]ii umane în conti -
nu` cre[tere. În aceast` direc]ie, sunt pri -
mordiale: educa]ia societ`]ii [i con[tien -
tizarea impactului pe care noi, oamenii,

îl avem asupra mediului înconjur`tor.
Sesiunile la care am participat au atins
tocmai aceste dou` aspecte; informa]ia
odat` absorbit`, te pune pe gânduri.
Este imposibil ca cineva, odat` v`zând
aceste informa]ii, s` r`mân` pasiv. Te
face s` te întrebi: «Eu, CE pot s` fac,
pentru ca toate frumuse]ile astea din jur
s` r`mân` [i pentru genera]iile viitoare,
cel pu]in la nivelul la care le-am primit
[i noi?»”, a men]ionat Sorin Daraban,
Head of Marketing Operations în ca drul
companiei Bayer, în urma particip`rii la
aceast` campanie. 

Contribu]ia Bayer, dincolo 
de sus]inere financiar`, parte 
a strategiei de Corporate 
Social Engagement
Asocia]ia MaiMultVerde a primit sus -

]inere financiar` în valoare de 24.650
de lei din partea companiei Bayer, pen-
tru a derula campania “Walk the talk -
Sustenabilitatea de zi cu zi, de la obiec-
tive globale la comportamente perso -
nale”. 
“Misiunea noastr` este s` cre[tem

nivelul de responsabilitate fa]` de me -
diu, prin implicarea comunit`]ilor, com-
paniilor [i institu]iilor publice în activit`]i

de protejare a naturii. Con[tientizarea
impactului individual sau organiza]ional
este primul pas în acest proces, este
punctul de la care începe schimbarea.
În anii urm`tori, cu to]ii vom avea de
restituit ce am luat pe datorie de la pla -
net` în ultimul secol. }ine doar de noi
s` decidem dac` vom achita renun]ând
la practicile care ne-au adus aici, sau
vom l`sa P`mântul s` regleze contu-
rile”, a afirmat Doru Mitrana, Pre[edin-
tele Asocia]iei MaiMultVerde.
Bayer a ales s` se implice în acest

proiect ca urmare a raportului de sus -
tenabilitate publicat la nivelul grupului
Bayer, care stabile[te ]inte clare pentru
anii urm`tori, fapt ce implic`, \ntre alte -
le, o bun` cunoa[tere a tematicilor so-
ciale [i de mediu de c`tre angaja]i.
Detalii suplimentare despre activita -

tea desf`[urat` de Bayer România ca
parte a strategiei de Corporate Social
Engagement g`si]i pe site-ul compa ni -
ei, la pagina bayer.com/ro/ro/implicare-
si-sus te nabilitate [i pe bayer.com/ro/ro/
stiinta-de-acasa.
Detalii suplimentare despre activita -

tea desf`[urat` de Asocia]ia MaiMult
Verde sunt disponibile pe site-ul web
maimultverde.ro.

Bayer planteaz` pentru un viitor codru verde!
• Bayer România, în parteneriat cu Asocia\ia MaiMultVerde, a plantat 1000 de cop`cei,
ca rezultat al campaniei de con]tientizare “Walk the talk - Sustenabilitatea de zi cu zi, de
la obiective globale la comportamente personale”.
• Proiectul a avut ca scop cre]terea nivelului de con]tientizare a problemelor de mediu
]i impactului personal asupra acestuia.
• În cadrul acestui proiect au fost implica\i angaja\ii companiei din România ]i Republica
Moldova, care au participat la o serie de dezbateri pe baza unor documentare pe teme
sociale ]i de mediu.
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A V-a edi]ie a Forumului P`durilor, Industriei Lemnului [i
Economiei Verzi, organizat de Fordaq – Comunitatea Fores -
tierilor, reprezint` deja o tradi]ie pentru sectorul p`dure-lemn.
La dezbaterile online din 14 decembrie 2021 au participat or-
ganiza]ii reprezentative de pe întregul lan] valoric al lemnului
(AAP, APMR, AIL – Prolemn, Nostra Silva), dar [i ai mediului
universitar [i de cercetare (INDCS “Marin Dr`cea”), invita]i
din sectorul energetic (Energy Serv), reprezentan]i ai auto -
rit`]ilor [i ai RNP-Romsilva, jurnali[ti [i politicieni interesa]i
de unul dintre cele mai dinamice sectoare ale economiei ro -
mâne[ti [i de poten]ialul s`u pentru mediu [i societate.

Câteva [tiri au f`cut înconjurul presei \n ultima parte a
anului 2021:
“Pre]ul certificatelor de carbon a atins maxime istorice,

dep`[ind 80 de Euro/certificat, de la 25 de Euro/certificat
anul trecut, punând [i mai mare presiune pe decarbonarea
economiilor [i penalizând sectoarele poluante. Direct afec-
tate, ]`rile cu pondere mare a energiei din centrale pe c`r -
bune.”
“Pre]ul gazului, resurs` de tranzi]ie, atinge maxime isto -

rice pe burse, dep`[ind 120 de Euro MWh.”
“Finan]ele ]`rilor europene fac fa]` cu greu m`surilor de

sus]inere a pre]urilor cu energia termic` [i electric` a popu -
la]iei, m`suri ce pot fi sus]inute pe termen scurt, dar nu [i pe
termen lung! Situa]ia este identic` în România, care prin m` -
surile de plafonare a pre]urilor [i plat` a diferen]ei c`tre furni-
zorii de energie termic` [i gaz, va suporta costuri de nivelul
a 2-3 miliarde de Euro. Subven]ie care merge practic c`tre
sus]inerea combustibililor fosili [i este în mare parte irosit`
c`tre plata pre]ului ridicat al polu`rii prin plata certificatelor
de carbon, subven]ie acordat` de mul]i ani în loc s` sus]in`
investi]iile pentru eficien]` energetic` [i decarbonare.”
“WWF, cunoscutul ONG de mediu, atrage aten]ia c`

România aloc` prin Planul Na]ional Strategic doar 0,46% din
finan]are pentru gestionarea durabil` a p`durilor [i sus]i ne -
rea m`surilor de protec]ie a acestora.”

La Forumul P`durilor, Industriei Lemnului [i Economiei
Verzi, reprezentantul Regiei Na]ionale a P`durilor - Romsilva
a ar`tat c`, datorit` previziunii de necesitate a revizuirii eva -
lu`rii de mediu a amenajamentelor silvice, RNP-Romsilva a
retras din oferta de mas` lemnoas` pentru anul 2022 un vo -
lum de 2,5 milioane m3! Pre]urile medii de adjudecare pentru
masa lemnoas` ce se va exploata în 2022 au crescut la
395,61 lei. În 2021, pre]ul mediu de adjudecare a fost de 177
lei/m3, iar în 2020 de 153,36 lei/m3. La nivelul RNP-Romsilva,
recoltarea masei lemnoase este blocat` în 17 ocoale silvice,
pentru p`durile aflate în procedur` normal` de reamenajare
în 2021.

C`t`lin Tobescu, pre[edintele Asocia]iei Industriei Lem-
nului – Prolemn, a ar`tat c`, datorit` sistemului SUMAL 2.0,
prin nerespectarea temeiurilor juridice de emitere de norme
diferen]iate pentru circula]ia masei lemnoase comerciale [i
pentru consumul propriu al proprietarilor de p`duri, de pe
aproximativ 800.000 ha mici propriet`]i de p`dure, 500.000
ha p`[uni împ`durite [i 700.000 ha cu arbori izola]i se recol-
teaz` doar 1 milion m3 mas` lemnoas` fa]` de un poten]ial
de minim 5 milioane m3, prin blocarea accesului proprietarilor
la uzufructul propriet`]ii lor, cu rezultat într-un deficit artificial
de resurs` de lemn în pia]`. Deficitul de lemn afecteaz` di-
rect [i cele 3,5 milioane gospod`rii care se înc`lzesc cu lemn
de foc, conducând la o dublare a pre]urilor lemnului de foc [i
deturnarea resursei valoroase de lemn de la utiliz`ri indus-
triale c`tre lemn de foc. Din punct de vedere energetic,
fiecare 2 milioane m3 mas` lemnoas` echivaleaz` cu pute -
rea unui reactor nuclear.

Aceasta este o imagine de ansamblu a ceea ce se în-
tâmpl` în România, la nivel macro: s`r`cie energetic`, cos-
turi foarte ridicate ale energiei termice [i electrice, sus]inere
a combustibililor fosili cu costuri uria[e care se duc în mare

Biomasa: resursa ignorat` a
României pentru dezvoltare, 
decarbonare ]i reducere a costurilor
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parte în certificate de carbon f`r` nicio îmbun`t`]ire a situa -
]iei, iar pe domeniul p`durilor: lipsa de sus]inere a gestion`rii
durabile a p`durilor [i a m`surilor de conservare, deficite ar-
tificiale de resurs` de lemn create prin blocaje administra-
tive.

Lemnul – resursa ignorat` pentru 
dezvoltare, reducere a costurilor 
cu energia [i decarbonare

În cadrul lucr`rilor Forumului P`durilor, Industriei lemnului
[i Bioeconomiei s-a ar`tat c` lemnul din p`durile gestionate
durabil ale României este o resurs` pentru dezvoltare, de-
carbonare [i reducerea costurilor cu energia.

Fundamentele gestion`rii sustenabile a p`durilor sunt
solide: suprafa]a p`durilor României cre[te constant, p`du -
rile României au structuri primare, identic naturale într-o pro-
por]ie foarte ridicat`, de peste 91%, cu o biodiversitate ridi -
cat`, recolt`m sub 40% din cre[terea net` a p`durii, conform
INS [i Eurostat, mult sub media european` de 70%.

În context s-a ar`tat c` în România a fost o gre[eal`, care
a indus o percep]ie gre[it` privind amploarea t`ierilor ilegale,
compararea volumului “disp`rut” din p`duri dat` de Inven-
tarul Forestier Na]ional cu valoarea recoltei dat` de Institutul
Na]ional de Statistic`. Nic`ieri în Europa nu se compar` aces -
te cifre, diferen]a între ele fiind bine-cunoscut`.

Conform unui studiu al Centrului de Cercet`ri al Comisiei
Europene, volumul “disp`rut” dat de Inventarele Forestiere
include lemnul mort, întreg volumul suprateran al arborelui
cu vârfuri, crengi [i vegeta]ie din afara fondului forestier [i
nu poate fi comparat cu volumul de lemn comercial raportat
ca fiind recoltat de statistica na]ional` – în spe]` INS. Ceea
ce conteaz` este acumularea net`, Net Change, faptul c`
anual se recolteaz` mai pu]in decât cre[terea p`durii. 

În Europa aceast` acumulare este estimat` la 163 mili -
oane m3 mas` lemnoas` anual, din cre[terea total` de 505
milioane mc a p`durii, respectiv 32%. În România, procentul
de mas` lemnoas` nerecoltat` anual, care se acumuleaz`
în p`duri, este [i mai ridicat, 41%, respectiv 24 milioane m3

anual, la o cre[tere total` a p`durilor de 58 milioane m3, con-
form Inventarului Forestier Na]ional, Ciclul II!

Fundamentele gestion`rii p`durilor în România sunt so -
lide: biodiversitate, stabilitate, recolt` sustenabil`.

Cum valorific`m resursa 
de lemn din p`durile gestionate 
durabil ale României?

Valorificare actual` înseamn` deja un impact de mediu,
economic [i social pozitiv major pentru România:

Impact de mediu:
n serviciile de mediu – beneficiile eco-sistemice – aer, ap`,

protec]ie a solului, biodiversitate,func]iile sociale ale p`durii.
n 24 milioane tone CO2 bilan] de fixare net` de carbon în

p`duri [i produse din lemn.
n 14 milioane tone CO2 salvate de la emisii prin utilizarea

lemnului, prin efect de substitu]ie al produselor din lemn, prin
evitarea utiliz`rii altor materiale cu amprent` de carbon mai
mare.

nminim 13 milioane tone CO2 emisii substituite prin ener -
gia termic` folosit` pentru înc`lzirea celor 3,5 milioane gos-
pod`rii care se înc`lzesc cu lemne, prin evitarea folosirii
combustibililor fosili!
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Impact economic [i social:
n impact economic: cifr` de afaceri – 7,1 miliarde de euro.

Exporturi: 3,5 miliarde de euro anual.
n impact social: 150.000 locuri de munc` directe, 300.000

de locuri de munc` cu includerea efectului de antrenare pe
orizontal`.

n 3,5 milioane gospod`rii care se înc`lzesc cu lemn de
foc – biomas`.

Ca s` fie mai bine în]eles efectul de stocare a carbonului
în produse din lemn [i efectul de substitu]ie al acestor pro-
duse, v` propunem s` consider`m utilizarea lemnului în con-
struc]ii. 

S` consider`m o construc]ie din lemn. Fiecare metru cub
de lemn stocheaz` o ton` de CO2 în structura sa pentru
minim 35 de ani, la sfâr[itul perioadei de via]` a construc]iei
lemnul poate fi u[or reciclat în utiliz`ri energetice sau panouri
tehnice (PAL). Dar concomitent, prin utilizarea lemnului,
evit`m folosirea unui metru cub de beton, pentru a c`rui pro-

ducere – ciment, transport etc. – literatura de specialitate a
evaluat c` vor exista emisii de o ton` de CO2. 

Din aceast` cauz`, lemnul în construc]ii se consider` c`
are factor de substitu]ie de dou` tone CO2/metru cub utilizat.
Dac` se folose[te lemnul [i pentru elementele de structur`
[i se înlocuie[te astfel [i fierul, factorul de substitu]ie ajunge
2,8!
Pe categoriile foarte largi de utilizare a lemnului – consi -

derând lemnul în construc]ii, mobil`, celuloz` [i hârtie, amba -
laje, un factor prudent de substitu]ie este de 1,2 tone CO2

evitate a fi emise pentru fiecare metru cub de lemn utilizat.
Din recolta de 18 milioane m3 de lemn din România, 12 mi -
lioane m3 se reg`sesc în diverse produse din lemn, rezultând
un efect de substitu]ie de minim 14 milioane tone CO2/an.

Totalul efectului p`dure-produse din lemn pe linie de
com batere a schimb`rilor climatice prin stoc de CO2 în p`duri
[i produse din lemn, efect de substitu]ie ale produselor din
lemn [i biomas` lemnoas` în energie totalizeaz` 50 milioane
tone CO2, care la pre]ul de pia]` de 80 euro/certificat de car-
bon înseamn` o valoare de pia]` de 4 miliarde euro anual!!!!

Poten]ialul sectorului – principalele oportunit`]i:
g utilizarea resursei de lemn în cascad` – prioritar în pro-

duse din lemn cu via]` îndelungat`, cu efect maxim de sub-
stitu]ie – cu oportunitatea de promovare a utiliz`rii lemnului
în construc]ii.

g cre[terea eficien]ei energetice a resursei de lemn folo -
sit` pentru înc`lzire.

g cre[terea suprafe]ei p`durilor – oportunitatea imens`
este dat` de p`strarea folosin]ei celor 500.000 ha p`[uni
împ`durite în sisteme mixte agro-silvice. Actualmente, prin
sistemul de subven]ionare a p`[unilor, proprietarii de p`[uni
sunt obliga]i s` defri[eze aceste suprafe]e!

Oportunitatea de decarbonare [i de reducere a costurilor
în sectorul energiei prin utilizarea biomasei a fost subiectul
altei prezent`ri sus]inute în cadrul Forumului de c`tre domnul
C`t`lin Dragostin de la Energy Serv.

În Europa, dar [i în România, 35% din totalul energiei (ter-
mice, electrice, transporturi) se folose[te în sectorul rezi den -
]ial, pentru înc`lzire [i r`cire, în principal în gospod`riile
popula]iei. În România, aproape jum`tate dintre gospod`rii
sunt înc`lzite cu lemne. 
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Indiferent de resursa energetic` folosit` – c`rbune, gaz,
biomas`, nuclear – dac` se folose[te exclusiv pentru pro-
duc]ia de energie electric`, randamentul este de doar 30%.
Energia termic` rezultat`, restul de 70%, se irose[te. Pur [i
simplu se arunc` în aer – prin mari rezervoare de r`cire sau
în cazul energiei nucleare, prin sistemul de r`cire cu ap`. 

Din aceast` cauz` în toate directivele europene se încu-
rajeaz` centralele în cogenerare, cu produc]ie concomiten -
t` de energie termic` [i electric`, care au randamente
totaletermic + electric de peste 80%. Distrugerea, în Româ-
nia, a sistemelor de înc`lzire centralizat`, bazate pe CET-uri
în cogenerare de înalt` eficien]`, este o mare pierdere, cu
costuri economice [i de mediu, un trend care trebuie inver-
sat.

Iar marea oportunitate de energie regenerabil`, verde,
este biomasa forestier` [i agricol`, evaluat` în studiile na -
]ionale la un poten]ial de 28 de milioane de tone anual, cu o
pondere mare pentru biomasa agricol`.

În cadrul forumului a fost prezentat` o compara]ie a po -
ten]ialului dac` am folosi biomasa forestier` în fabrici în co-
generare, comparativ cu energia nuclear`:

De asemenea, \n cadrul forumului s-a ar`tat c` energia
din biomas` la costurile actuale ale gazului pe pia]`, este de
3-4 ori mai ieftin` decât energia din gaz, cu beneficii uria[e
adiacente prin efect de substitu]ie [i evitarea emisiilor de car-
bon ale combustibililor fosili.

Concluzia simpl`: înc`lzirea popula]iei, sectorul reziden -
]ial este segmentul neglijat în PNRR, cu oportunitatea imen -
s` a folosirii biomasei agricole [i forestiere în centrale pe
cogenerare pentru a decarbona sectorul energiei [i a reduce
costurile! În loc s` subven]ion`m cu miliarde de euro anual
industria energiei pe combustibili fosili cu agravarea perma-
nent` a problemelor [i cre[terea costurilor prin cre[terea
pre]ului certificatelor de carbon, deci a penaliz`rilor, oportuni -
tatea imens` este biomasa agricol` [i forestier`.

Poten]ialul sectorului forestier de a sus]ine dezvoltarea
eco nomic` [i de a contribui concomitent la combaterea schim -
b`rilor climatice este imens. Din p`cate, acest poten]ial este
irosit prin blocarea punerii pe pia]` a resursei de lemn – a se
vedea situa]iile expuse prin impactul revizuirii retroactive al
evalu`rilor de mediu pentru amenajamentele silvice [i al
SUMAL 2.0 asupra micilor propriet`]i de p`dure, precum [i
prin lipsa de finan]are a sectorului forestier prin Planul Na -
]ional Strategic 2023-2027: 0,46% pentru p`duri în PNS! 

Este o pr`pastie între poten]ialul p`durilor [i al industriilor
bazate pe lemn pentru dezvoltare, decarbonare, reducere a
costurilor [i realitatea politicilor publice pentru sector, pr` -
pastie umplut` cu dezinformare [i ipocrizie legat` de ap` -
rarea p`durilor!

Despre Asocia]ia Industriei Lemnului – Prolemn
Asocia]ia Industriei Lemnului – Prolemn este o organi -

za]ie non-guvernamental`, apolitic` [i non-profit care promo -
veaz` utilizarea sustenabil` a lemnului provenit din p`duri
gestionate durabil în diferite aplica]ii industriale. Constituit`
în 2020, Asocia]ia num`r` în prezent peste 30 de membri –
companii din industria de prelucrare a lemnului. Mai multe
despre AIL – Prolemn pe www.pro-lemn.ro. 

COMPARA}II STRATEGICE 
BIOMAS~-NUCLEAR PENTRU ROM@NIA

Biomas`
n Putere electric` disponibil`: ~1700 MWe
n Putere termic` disponibil`: ~3300 MWt
n Decarbonare: total, electric [i termic
n Disponibilitate: relativ imediat
n Risc de varia]ie a pre]ului energiei: ~NUL 
(biomasa este combustibil local, pre] fix, nu sunt riscuri)

COST INVESTI}II ESTIMAT: <4 miliarde EUR

Beneficii adi]ionale:
n Energie termic` curat` livrat` consumatorilor
n Reducere emisii CO2: ~1 milliard EUR/an
n Sc`dere consum biomas` (\nlocuire sobe 
cu randament ~25-30% cu CHP ~85% eficien]`)

Nuclear (2 unit`]i)
n Putere electric` disponibil`: 1320 MWe
n Putere termic` disponibil`: 0 MWt
n Decarbonare: incert` legal, eventual electric
n Disponibilitate: dup` 2031
n Risc de varia]ie a pre]ului energiei: MARE 
(capital, echipamente, timp, combustibil etc.)

COST INVESTI}II ESTIMAT: >8 miliarde EUR

Beneficii adi]ionale: 0
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De aceast` dat` ne-am propus s`
demont`m una dintre marile temeri ale
fermierilor, în ceea ce prive[te depozi -
tarea în silobag: lipsa rezisten]ei aces-
tuia, în fa]a fenomenelor meteo extre -
me din timpul iernii. 
De-a lungul anilor, silobag-ul a do -

vedit c` a f`cut fa]` cu brio intempe -
riilor, având o folie special creat` pentru
a-i spori rezisten]a în astfel de situa]ii.
A[adar, atât sacul, cât [i recolta sau fu-
rajele din interior, sunt protejate pe toa -
t` perioada depozit`rii. 
Mai exact, silobag-ul a ar`tat c` re -

zist` la temperaturi de pân` la -20 de
grade Celsius, f`r` s` prezinte nicio ur -
m` de degradare. De asemenea, boa -
be le [i-au p`strat nealterate toate pro -
priet`]ile (culoare, umiditate, miros), ne-
existând riscul de înghe]. 
Nici vântul puternic, care de cele

mai multe ori bate cu viteze de zeci de
km/h în câmp, loc unde mare parte din-
tre fermieri î[i amplaseaz` silobag-urile,
nu reprezint` un pericol pentru silobag.
Sacul a[ezat pe orizontal`, pe p`mânt,
are o stabilitate ridicat`.  
Mai mult, chiar dac` ninge încon-

tinuu câteva zile, iar sacii uria[i vor fi în-

gropa]i în z`pad`, nu este cazul s` v`
face]i griji. Silobag-ul rezist` excelent
sub n`men]ii de z`pad` [i nu este ne -
voie s` fie cur`]a]i. 

Amenajarea terenului, esen]ial`
pentru rezisten]a silobag-ului
“Este indicat ca p`mântul pe care se

a[eaz` silobag-ul, s` fie cur`]at în pre-
alabil [i dac` se poate, s` fie [i pu]in ni -
sipos. Abia apoi s` se amplaseze sa cii
care vor prinde [i sezonul rece. De ase -
menea, a[ recomanda alegerea unei
zone pu]in înclinate, ca s` nu b`lteasc`
apa [i s` se formeze umiditate sub
saci”, ne-a spus Eugen Voicu, fermier
din jude]ul Ilfov, care lucreaz` 2.000 ha. 

Chiar [i iarna pute]i 
verifica starea cerealelor
“Pentru a-[i alunga orice team` în

ceea ce prive[te starea cerealelor din
interiorul sacului, mul]i fermieri au ales
s` monteze o valv` de vizitare cu cla -
pet`, iar cu ajutorul unei sonde pentru
prelevarea probelor de cereale pot ajun -
ge la boabe [i pot verifica oricând cum
arat` acestea. Au existat [i cazuri când
au fost diferen]e între calitatea recoltei

de la depozitare [i cea de la prelevare,
din cauz` c` fermierii nu au mai inspec-
tat silobag-ul [i astfel nu au observat
g`urile ap`rute în folie pe care ar fi tre-
buit s` le lipeasc` cu scotch-ul special”,
explic` Narcis Ranghiuc, director gene -
ral Grain Bags România.

Despre Grain Bags România
Este o companie 100% româneas -

c`, înfiin]at` în anul 2015 [i care fur ni -
zeaz` solu]ia de depozitare în silobag
(sac industrial, fabricat din polietilen
elas tic, care asigur` conservarea în con -
 di]ii optime a recoltei). De asemenea,
este singura din ]ar` care are speciali[ti
în acest sistem, care [tiu s` ofere con-
sultan]` fermierilor. Grain Bags comer-
cializeaz` atât silobag-uri, cât utilaje de
înc`rcare/desc`rcare în/din silobag, dar
presteaz` [i servicii cu personal califi-
cat. Silobag-urile marca Grain Bags
sunt importate din Germania [i re pre -
zint` cea mai ieftin` metod` de depozi -
tare a cerealelor [i furajelor de pe pia]a
din România, oferind o alternativ` pen-
tru o mai bun` valorificare a produc]iei. 
Cere]i oferta la: 0743.495.355 sau

info@grainbags.ro.

Cum rezist` silobag-ul în sezonul rece
Venirea iernii poate fi o provocare pentru utilaje, culturi agri-
cole sau animale. Dar, nu ]i pentru silobag. Asta pentru c`,
sacii uria]i rezist` atunci când e vânt puternic, ploaie, z`pad`
din bel]ug sau chiar înghe\.
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Nou ghid de facilit`\i fiscale 
pentru cooperative ]i membri 
Uniunea de Ramur` Na]ional` a 

Cooperativelor din Sectorul Vegetal –
U.N.C.S.V., vine cu un nou ghid pentru
accesarea facilit`]ilor fiscale pentru coo -
perative [i membrii acestora urmare a
intr`rii în vigoare a Ordinului 190/2021.
Acestea sunt prev`zute la art. 76 din
Legea coopera]iei agricole nr. 566/2004,
modificat` prin Legea nr. 21/2019 [i
Legea 265/2020.

Ne bucur`m c` autorit`]ile au în]e -
les necesitatea consolid`rii cooperati -
velor agricole [i realiz`rii de investi]ii
co lective care s` aduc` valoare ad`u -
ga  t` produc]iei primare a membrilor
coo pe ra tori, implicit sectorului agroali-
mentar autohton [i echilibrarea balan]ei
co merciale cu produse agroalimentare
a României.

Un prim mic pas pentru stimularea
investi]iilor colective prin intermediul 
cooperativelor este scutirea coopera-

tivelor agricole de la plata impozitului
pentru cl`dirile [i terenurile aflate în
patrimoniu, utilizate pentru prestarea de
servicii c`tre membrii cooperatori. 

Cooperativele agricole care îndepli -
nesc condi]iile, trebuie s` depun` la pri -
m`riile pe raza c`rora de]in cl`diri [i te -
renuri în patrimoniu în perioada 1 ianua -
 rie - 31 martie a fiec`rui an:

n lista membrilor cooperatori înscri[i
în cooperativa agricol`;

n declara]ia pe propria r`spundere
întocmit` de c`tre cooperativa agricol`,
din care s` reias` denumirea [i valoa -
rea activit`]ilor de prest`ri servicii efec-
tuate de cooperativa agricol` c`tre mem -
brii cooperatori;

n lista cl`dirilor [i terenurilor aflate
în patrimoniu, utilizate pentru prestarea
de servicii c`tre membrii cooperatori,
pentru care solicit` scutirea.

Pa[ii pentru accesarea facilit`]ilor fis -

cale pentru cooperative [i membri îi g` -
si]i pe site-ul www.uncsv.ro.

Pentru c` în aceast` perioad` \nc`
se lucreaz` la bugetele prim`riilor, este
recomandat ca atât membri cât [i coo -
perativele agricole s` verifice dac` în-
deplinesc criteriile pentru accesarea fa-
cilit`]ilor fiscale [i s` informeze U.A.T.-
urile c` inten]ionez` s` solicite acor-
darea acestora pentru bunurile de]i nu -
te, astfel încât sumele respective s` nu
fie cuprinse în bugetul aferent anului
2022. 

U.N.C.S.V. î[i manifest` disponibili-
tatea de clarificare a eventualelor neîn -
]elegeri [i avem speran]a într-o bun`
colaborare între membri cooperatori [i
autorit`]ile locale.

Cu respect,
ÎMPREUN~ PENTRU VIITOR,

Echipa U.N.C.S.V.
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România “ecologic minimalist`” 
nu lupt` s` fie în frunte

Analizând propunerile din Planul Na]ional pentru Agri-

cultura Ecologic` impresia celor care cred în produse eco-

logice este c` nu se dore[te s` dep`[im coada Europei. Ne

fix`m o ]int` de trecere la suprafe]e certificate ecologic de

numai 5,5% pân` în 2030, ceea ce este extrem de pu]in,

fiindu-ne team` s` ne angaj`m mai mult.

“Politicile europene precizate în stra -
tegie presupun o aliniere la ]intele eu-
ropene. Studiile partenerilor Comisiei
Europene în politici europene, respectiv
IFOAM.EU, au evaluat recent poten]ia -
lul de aliniere în termeni concre]i. În
aceast` evaluare, România, ca [i Polo-
nia spre exemplu, are un nivel de adop -
]ie sc`zut, dar poten]ial mult mai mare
dac` ar fi sus]inut corespunz`tor în prac -
tic`. De aceea, ar trebui s` fixeze ]inta
la minim 10-11%, dar pentru a fi reali -
za bil ar trebui facilit`]i fiscale clare [i
alte stimulente care s` sus]in` dezvol -
tarea verigilor lips` din sistem, precum
procesarea [i valorificarea pe pie]ele in-
terne [i externe. Este nevoie de o pia]`
a acestui sector pe care s` o dezvolt`m
împreun`, producatori, procesatori, li -
deri de opinie, consumatori, autorit`]i”
a declarat Costin Lianu, pre[edintele
Asocia]iei Inter-Bio. 
De asemenea, pentru a crea un plan

eficient [i coerent de sus]inere este

nevoie de un compartiment specializat
în minister, strict pe agricultur` ecolo -
gic` (un specialist dedicat solu]ion`rii
problematicilor din sectorul ecologic),
care s` duc` la îndeplinire PNAE [i
care s` opera]ionalizeze [i bugeteze in-
strumente publice de interven]ie. Mai
mult, acest compartiment, e nevoie s`
ve gheze ca [i celelalte ministere [i au-
torit`]i eviden]iate în PNAE, pentru in-
terven]ie, s` o fac` în mod eficient [i
coerent pân` la definitivarea implemen-
t`rii.

Eficientizarea implement`rii [i un dia -
log constructiv cu ministerul va duce la
cre[terea interesului fermierilor în sec-
torul ecologic. Este nevoie maxim` de
capacitarea politicilor publice pentru a
sus]ine sectorul ecologic în procesarea
[i dezvoltarea pie]ei de produse ecolo -
gice. Interesul fermierilor va cre[te, atât
pentru produc]ie cât [i pentru procesa -
re, dac` le vom pune la dispozi]ie sti -

mu lente în domeniul pârghiilor fiscale
(exemplu: scutire de taxe pe perioad`
determinat`, acoperire costuri certific`ri
[i buletine de analiz` pentru credibili-
tatea produselor ecologice etc.), pentru
investi]ii de procesare [i pentru verigile
esen]iale pe lan]urile de produse eco-
logice de la produc`tor la consumatorul
final.

PNAE ar trebui s` fac` analiz` de
lan] valoric a instrumentelor de sus]ine -
re pe specificul filierelor ecologice, cum
ar fi produsele de cereale ([i conec -
tarea lor cu  sectorul zootehnic), produ -
sele apicole, fructe, legume [.a.m.d.

Ar ajuta mult o astfel de  abordare,
care ar clarifica cum dezvolt`m concret
procesarea, unde [i pe ce lan]uri valo -
rice de mare poten]ial, pentru a atinge
]intele [i ce facilit`]i fiscale ofer` sis-
temul pentru a acoperi aceast` verig`
aproape inexistent` în România.
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