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Oamenii educati si eruditi aleg 
informatiile care au la bazã studii stiintifice!

,,,

,,

EDITORIAL
Business Press Agricol g Ediţie Specială g Februarie 2022

Tr`im vremuri în care nici timpul nu mai are r`b -
dare cu noi, iar dezumanizarea omenirii nu mai are
limit`.În tot acest context, calitatea uman` [i împre-
jur`rile care condi]ioneaz` existen]a nu pot fi moti-
vate în vreun fel.

Pandemia, lansat` agresiv de uciga[ul Covid-19
a schimbat via]a a milioane de oameni. Am pierdut
rude, prieteni dragi, parteneri de suflet [i colabora-
tori valoro[i. Incertitudinea a devenit numitorul co -
mun în toat` aceast` perioad`, iar consecin]ele au
fost devastatoare. Ce este cel mai trist este c` [i
agrobusiness-ul a fost greu încercat, prin pierderea
unor speciali[ti remarcabili ai domeniului.

Personal, în toat` acest` perioad` am empatizat
cu suferin]a familiilor greu încercate prin pierderea
celor disp`ru]i dar [i cu eforturile supra omene[ti [i
super profesionale ale cadrelor medicale din linia
întâi. 

S-a dovedit o dat` în plus, c` nu pu]ini sunt oa-
menii tenta]i s` cread` în diverse teorii ale conspi -
ra]iei, unii fiind predispu[i s` cad` în capcana lor.
Aici intervine problema legat` de diferen]a de opinii.
Oamenii educa]i [i erudi]i  aleg informa]iile care au
la baz` studii [tiin]ifice, iar cei mai pu]in ini]ia]i cau -
t` universul paralel care le satisface nevoia proprii -
lor percep]ii. 

Conform psihologilor, ace[tia din urm` sunt per-
soane care au pierdut o parte din controlul propriei
vie]i. Lumea conflictual` devine foarte u[or de în]e -
les, ei str`duindu-se [i mai mult s`-i convin g` pe
ceilal]i despre “adev`r”. {i dac` reu[esc s` ob ]in`
aceea[i opinie, atunci chiar au impresia c` a[a [i
este. De fapt, vorbim de un sindrom sau despre o
psihoz` a frustr`rii. În acest context a ap`rut o falie,
între vaccini[ti [i nevaccini[ti, între românii care
doresc s` se protejeze împotriva Covid-ului [i a ce -
lor care nu cred în virus. 

Speciali[tii în sociologie [i psihologie spun c`
lip sa de încredere în vaccin este tot o form` de ne -
recunoa[tere a angoasei. “Vorbim de ideea de a
nega realitatea. Este ceea ce în psihologie se chea-
m` comportamentul iluziei de protec]iei. În spatele
acestui cinism se ascunde de fapt un cocktail de

cauze: neîncredere, igno ran]`, lips` de empatie [i
fanatism”. 

O alt` explica]ie, mult mai dureroas`, oferit` de
sociolog este lipsa de respect. “Nu suntem obi[nui]i
s`-l respect`m [i pe cel`lalt, mai ales când are o
opinie diferit`. Aici vorbim de mentalitate, dialog [i
comunicare”.

În condi]iile în care la nivel de ]ar` se pierd zilnic
câteva sute de cet`]eni în fa]a unui virus nemilos,
si tua]ia nu poate fi tratat` cu deta[are, ignoran]` [i
cu umor. A[adar, \n aceast` perioad` plin` de pro -
voc`ri, consider c` e vremea s` ne maturiz`m [i s`
ne res ponsabiliz`m, dragi rom#ni!

Geo Beldiman

5

,
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ROMVAC — O istorie 
a succesului în medicin`

Romvac [i primii pa[i 
în medicina veterinar`

Anul 1972! Nu departe de capi-
tala ]`rii, p`durea de salcâmi care
apar]inea Ocolului Silvic Bucure[ti
ceda locul primei pietre de temelie
pentru construirea viitoarei compa -
nii Romvac, un institut cu un destin
spectaculos în tumultoasa econo -
mie din Rom#nia, care de-a lungul
timpului, nu numai c` nu a permis
multora evolu]ia, dar nici m`car su -
pravie]uirea. 

Acesta a fost momentul în care a
început s` se contureze complexul
de laboratoare amplasat în ora[ul
Voluntari pe [oseaua Centurii nr. 7,
un centru medical veterinar consi -
derat pe plan interna]ional, în anul
1981, cea mai mare realizare în do -
meniu. Institutul era format din dou`
cl`diri cu laboratoare de produc]ie
[i cercetare, dou` pavilioane pentru
experimente pe animale, dou` fer -
me de p`s`ri SPF, formate din 8 pa -
vilioane echipate cu izolatoare spe  -
ciale [i anexele tehnologice. Astfel,
Romvac a beneficiat de cea mai mo -
dern` dotare din lume în acest do -
meniu (1972-1985) [i de o echip`
de speciali[ti tineri.

|n acest fel î[i începe istoria com-
pania Romvac, înfiin]at` în 1974,
ini]ial ca Laboratorul de Virusuri 
Tumorale Aviare (LVTA), în cadrul
Cen tralei pentru produc]ia avicol`.
LVTA producea un singur vaccin,
contra Bolii Marek, marcând astfel,
o premier` pe plan european, a c` -
rei importan]` era eviden]iat` [i de
produc]ia anual` de 20 de milioane
de doze. 

Flerul în afaceri [i abilitatea de a
anticipa evolu]ia cererii pe pia]` au

impulsionat reorganizarea cercet`rii
LVTA [i, astfel, în 1981, pe structura
acestuia a fost organizat Centrul de
Cercet`ri [i Biopreparate pentru P` -
s`ri [i Animale Mici (CCBPAM). 

Din acest moment, unitatea în-
cepe s` se dezvolte rapid, în special
în do me niul cercet`rii [i produc]iei
de vaccinuri [i reagen]i pentru p` -
s`ri [i alte animale mici. Activitatea
intens` de cercetare a f`cut posibil
ca, pân` în 1990, CCBPAM s` ajun -
g` s` înregistreaze în portofoliu pes -
te 30 de produse biologice [i s` atin -
g` performan]a de a asigura între -
gul necesar de vaccinuri pentru ma -

rile avicole române[ti, dar [i une le
vaccinuri pentru vulpi, iepuri [i câini.
Nevrând s`-[i tr`deze destinul

care îi dicta permanenta evolu]ie,
centrul face urm`torul pas firesc [i,
în anul 1990, prin preluarea activului
[i pasivului CCBPAM, se înfiin ]ea -
z` Societatea Comercial` Romvac
Company S.A. – Voluntari. Cu o lo -
gic` matematic` bine pus` la punct,
conducerea Romvac decide c` acum
este momentul lans`rii sectorului de
produc]ie de medicamente pentru
p`s`ri [i animale, dar [i al extinderii
celui de vaccinuri, începând astfel,
s` produc` vaccinuri [i pentru bo -
vine, ovine [i suine. 
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Cinci ani mai târziu, în 1995, 
într-o perioad` marcat` de tranzi]ia
economic`, Romvac întrevede solu -
]ia care s-a dovedit a fi cea salva-
toare, compania fiind una dintre pu -
]inele fabrici din ]ar` privatizate prin
metoda MEBO [i care a reu[it s`
evolueze nestingherit`, într-o pia]`
puternic concuren]ial`. Dup` priva-
tizare, Romvac avea 370 de ac]io -
nari, adic` to]i angaja]ii de atunci au
primit dreptul de a cump`ra ac]iuni,
f`r` a fi vreunul limitat în privin]a
num`rului de ac]iuni. }elurile echi -
pei de management de atunci au
vizat podiumul în domeniul de acti -
vitate al companiei.

Dac` pân` în 1989 Romvac era
cunoscut drept Centrul de Cerce-
t`ri [i Biopreparate, dup` privatizare
[i-a pierdut acest statut, de[i cerce -
tare tehnologic` s-a f`cut în perma-
nen]`, f`r` vreo întrerupere. Din fe -
ricire, începând cu anul 2010, Aca-
demia de {tiin]e Agricole [i Silvice
a recunoscut din nou Romvac ca [i
unitate de cercetare [i astfel, com-
pania a ob]inut dreptul de a organi -
za concurs pentru posturile de cer -
cet`tor [tiin]ific gradele III, II [i I. Mai
mult, au început s` se deruleze pro -
iecte de cercetare în parteneriat cu
ASAS. 
Cu toate acestea, perioada în care

cercetarea [i produc]ia s-au desf` -
[urat sub emblema Romvac este [i
cea mai prolific` din dezvoltarea so-
ciet`]ii. Aceasta este perioada în
care s-a produs o diversificare foar -
te mare a produc]iei. Acum au ap` -
rut vaccinurile pentru porci, respec -
tiv Rompestivac contra pestei porci -
ne, dar [i vaccinul contra rujetului la
porci. Apoi a fost realizat [i vaccinul
contra antraxului, boal` comun` la
animale [i oameni, respectiv vacci -
nul Carboromvac care se prepar`
continuu de atunci, din 1994 [i pân`
în prezent, [i care a contribuit [i con -
tribuie la prevenirea acestei boli. 

De asemenea, s-a dezvoltat pro-
duc]ia de medicamente, începând
cu tonice generale [i rehidratan]i [i
trecând la vitamine, premixuri, pro-

duse antiinfec]ioase, produse anti -
parazitare, în general toat` gama
de produse medicamentoase nece-
sare pentru speciile de animale din
România.
Munca, implicarea [i devotamen-

tul întregii echipe Romvac au f`cut
posibil` diversificarea portofoliului
de produse proprii care ajunsese s`
cu prind` peste 40 de produse bio-
logice [i 170 de medicamente con-
forme cu standardele UE. 

Anii au trecut [i schimb`rile în
plan economic nu au f`cut deloc
via ]a u[oar`! Dimpotriv`, criza eco-
nomic` izbucnit` în 2007 [i intrarea
în Uniunea European` au fost o pia -
tr` de încercare pentru to]i. Cu toate
acestea, conducerea companiei a
abordat rapid strategia de adaptare
la noul context: folosirea în pro duc -
]ie a materiilor prime conform cu noi -
le norme, renun]area la anumite pro-
duse [i lansarea altora noi, ob]ine -
rea certific`rilor care s` ateste ca -
litatea produselor etc.

Pe drumul evolu]iei 
continue, timp de 48 de ani
Plierea pe noile realit`]i impuse

de contextul economic [i dep`[irea
cu înc`p`]ânare, a tuturor obstaco -

lelor ivite de-a lungul timpului, au f` -
cut ca Romvac s` ajung` pentru o
perioad` lung` de timp, cel mai ma -
re produc`tor [i distribuitor local de
vaccinuri [i medicamente pentru ani -
male. Mai mult, în urm` cu 10 ani,
dintr-o pia]` local` a medicamen -
telor pentru animale, estimat` la cir -
ca 55-60 milioane de euro, Romvac
ajunsese s` de]in` aproape 20%. 

În prezent, în ciuda situa]iei eco-
nomico-sociale, Romvac are o cifr`
de afaceri de peste 12.000.000 de
euro [i este recunoscut` pentru c`
asigur` o gam` variat` de produse
în toate formele (solu]ii, comprima -
te, pulberi, unguente etc.) [i pentru
toate speciile de animale crescute
în România. De la vaccinuri, sub-
stan]e revelatoare [i kituri de diag-
nostic, la tonice generale [i rehi dra-
tante, premixuri vitamino-minerale,
promotori de cre[tere [i vitamine,
antimicrobiene [i antimicotice, me -
dica mente antiparazitare, produse
pentru dezinfec]ie, dezinsec]ie [i de -
ratizare, antiinfec]ioase locale [i ci-
catrizante [i produse desensibili zan -
te [i antitoxice, întregul porto foliu de
produse însumeaz` aproape 300 de
produse bilogice [i medicamente de
uz veterinar.

BPAgricol Ed Speciala Februarie 2022_Layout 1  2/6/2022  7:15 PM  Page 7



8

COMPANII
Business Press Agricol g Ediţie Specială g Februarie 2022

Ast`zi, nu exist` cresc`tor de ani -
male în România care s` nu fi au-
zit vreodat` de Romvac [i care s`
nu fi cump`rat vreun produs de-al
companiei! Dar notorietatea aces-
teia nu s-a construit singur`, ci prin
eforturi mari [i ac]iuni inspirate, cum
este [i asigurarea propriei re]ele de
distribu]ie, formate, la ora actual`,
din 36 de depozite teritoriale [i 5 far-
macii Romvac.

Îns`, pân` la distribu]ie [i varie -
tate, aspectul cu ponderea predomi -
nant` în ceea ce prive[te produsele
[i serviciile companiei este cel al ca -
lit`]ii, aspect garantat oficial, înc`
din anul 2004, când Romvac a pri -
mit din partea Autorit`]ii Na]ionale
Sanitare Veterinare, confirmarea în-
cadr`rii în normele de bun` practic`
de fabrica]ie (G.M.P.), certificatele
ob]inute fiind confirmate în 2007,
2009, 2011, 2013, 2016 [i 2019. 

Din dorin]a de a se perfec]iona,
Romvac nu s-a dat înapoi de la a
concentra importante resurse finan-
ciare [i umane, impunându-[i în
mod voluntar, s` ob]in` [i restul cer-
tific`rilor care s` îi ateste statutul de
companie premium [i, astfel, a ob ]i -
nut în anul 2008, certificarea SMI
(Sistemul de Management Integrat).
A[adar, Managementul Calit`]ii SR
EN ISO 9001:2015 atest` calitatea
produselor, în timp ce Sistemul de
Ma nagement al Mediului SR EN ISO
14001:2015 [i Sistemul de S`n` -

tate [i Securitate Ocupa]ional` SR
ISO 45001:2018 demostreaz` c` ac -
tivitatea societ`]ii se face cu respec -
tarea normelor de mediu [i, res pec -
tiv a celor de siguran]` în munc`.

Ob]inerea tuturor acestor certifi -
c`ri a facilitat p`trunderea [i dezvol -
tarea companiei pe pia]a interna]i o-
 nal`, produsele Romvac ajun gând
acum, pe trei continente, în ]`ri pre-
cum Lituania, Nigeria, Macedonia,
Albania, Malta, Kosovo, Moldova,
Georgia, Kuweit, Spania, Olanda, 
Irlanda, Ungaria, Irak, Iran, Italia [i
Qatar. 

Dezvoltarea continu` a Romvac
Company S.A. nu ar fi fost posibil`
f`r` componenta uman` transpus`
într-un colectiv unit, bine preg`tit [i
care î[i cunoa[te [i î[i asum` rolul
pe care îl are în societate. Din cei
aproape 400 de angaja]i actuali,
pes te 100 sunt absolven]i de înv` -
]`mânt superior (medici veterinari,
chimi[ti, biochimi[ti, biologi, ingineri
chimi[ti etc.), iar 127 sunt anga ja]i
de-ai societ`]ii, de mai bine de 20
de ani. 

În]elegând perfect evolu]ia do -
me niului [i a pie]ei, Romvac a in-
vestit mereu, atât în preg`tirea pro -
 fesional` a angaja]ilor, cât [i în re -
teh nologizare, trecându-[i la dot`ri,
laboratoare moderne de control al
medicamentelor [i vaccinurilor, dar
[i propriul Laborator Sanitar – Vete -

rinar [i pentru Siguran]a Alimentelor
(LSVSA). Acesta este autorizat sa -
nitar-veterinar [i posed` Certifica tul
de Acreditare RENAR.

Imunoglobulinele Y 
specifice Imunoinstant 
sau anticorpii viitorului

Romvac a continuat s` fac` cin-
ste domeniului cercet`rii [tiin]ifice,
deoarece, în ultimii ani, a abordat cu
rezultate excep]ionale, cercetarea
[tiin]ific` fundamental` care are ca
scop completarea cu biopreparate
specifice [i suplimente alimenatare,
a mijloacelor utilizate în medicina
uman`. În acest fel, în structura or-
ganizatoric` a societ`]ii au luat fiin]`
dou` noi subunit`]i, respectiv Com-
partimentul de Biotehnologii [i La -
borator de Cercetare-Dezvoltare în
domeniul medicinei umane.
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}inând cont de contextul global
care prezint` o realitate foarte dur`
pentru s`n`tate prin rezisten]a bac-
teriilor la antibiotice, Romvac a lan -
sat în anul 2014 [i a dezvoltat con -
siderabil Oul hiperimun PC2 [i ga -
ma de produse Imunoinstant pentru
uz uman, pe baz` de anticorpi (IgY)
specifici. 

Romvac produce la ora actual`
anticorpi naturali IgY utiliza]i ca ad-
juvant în tratarea specific` a in fec -
]iilor date de 30 de tulpini bacte ri -
ene, virale [i fungice rezistente la
terapia antimicrobian`, printre care:
Acinetobacter baumannii, Streptoco -
ccus pneumoniae, Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Klebsiella
pneumoniae, Salmonella spp., Sal-
monella enteritidis, Salmonella ty-
phimurium, Pseudomonas aerugi -
nosa, Clostridium difficile – corpi bac -
terieni [i anatoxina, Candida albi-
cans, Helicobacter pylori, Strep to-
coccus mutans, Enterococcus fae-
calis, Proteus mirabilis, Streptoco -
ccus grup B, Candida glabrata [i
Candida krusei. 

Urm`rind s` ob]in` rezultatele
cele mai bune prin administrarea
terapiei pe baz` de IgY, speciali[tii
de la Romvac au extras anticorpii
din g`lbenu[ul ou`lor provenite de
la g`ini imunizate cu microorga nis -
me patogene pentru om [i care au
fost izolate de la pacien]i din spita -
lele din România. 

În acest fel, Compania Romvac
mai scrie o pagin` în cartea sa de
succese, prin folosirea bacteriilor re -
coltate de la pacien]i umani pentru
realizarea unei terapii inovatoare. În
plus, testele de laborator au demon-
strat c` pe lâng` imunoglobulina Y
specializat`, în g`lbenu[ul oului de
g`in` exist` mai mul]i anticorpi [i 
elemente biologic active care pot
neu traliza diverse bacterii [i chiar vi -
rusuri. 
Ob]inute prin hiperimunizarea

g`i nilor cu microorganisme pato-
gene pentru om, imunoglobuline-
le IgY specifice din Oul hiperimun

Romvac ajut` mecanismul de sus -
]inere a imunit`]ii pasive, adic` or-
ganismul uman prime[te gata pre -
para]i anticorpii de care are nevoie,
f`r` a mai fi nevoit s` îi produc` sin-
gur a[a cum se întâmpl` în cazul
imuniz`rii active, prin vaccinare. De
asemenea, aceste imunoglobuline
IgY specifice ac]ioneaz` preventiv,
ca o barier` pe care organismul nos-
tru o cap`t` împotriva factorilor bio-
logici agresivi patogeni, dar are, în
acela[i timp, [i ac]iune curativ` în
cazul pacien]ilor care au contactat,
deja, o infec]ie cu unul din agen]ii pa-
 togeni împotriva c`rora, în Oul hi -

perimun Romvac, exist` deja anti-
corpi specifici.
Imunitatea pasiv` indus` de imu -

no globuline IgY specifice din Oul
hiperimun Romvac asigur` o pro -
tec ]ie imediat` fa]` de infec]ii uri -
nare, respiratorii, cutanate, gastrice,
gastrointestinale, genitale etc. Imu -
no globulinele IgY din Oul Hiperimun
sunt principiul activ esen]ial pe care
se bazeaz` toate produsele [i pro-
tocoalele terapeutice Imunoinstant
dezvoltate [i validate de exper]ii com-
paniei Romvac, pentru a oferi su-
port imunitar organismului, pentru a
ajuta în terapia diferitelor afec]iuni
cauzate de microorganisme pato-
gene [i, de asemenea, pentru a re-
genera [i echilibra organismul.

Rezultatele ob]inute în urma te -
ra piei personalizate sunt uimitoare:
vindecarea clinic` este rapid`, iar
test`rile bacteriologice cu rezultat
negativ confirm` eliminarea agen -
tului patogen din organism. În plus,
cercet`torii de la Romvac au folosit
cu succes, IgY specifice ca adju-
vante în infec]ii bacteriene vechi de
ani de zile [i chiar în psoriazis (for -
ma clinic`), contribuind considerabil
[i la îmbun`t`]irea st`rii de s`n`tate
a copiilor bolnavi de epidermoliz`
buloas`, fapt unic în lume la ora ac-
tual`. 
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Prin produsele Romvac am înre -
gistrat o premier` mondial`, fiind
pri mii din lume care am vindecat
clinic o feti]` de 5 ani  de psoriazis
vulgar generalizat. {tim foarte bine
faptul c` pentru copiii cu psoriazis
nu exist` tratament alopat, din cau -
za efectelor secundare care apar
prin adminstrarea acestuia. 

Rezultatele spectaculoase ale noii
terapii din abordarea medicinii uma -
ne au func]ionat ca un magnet pen-
tru pacien]ii chinui]i ani de zile, de
nereu[ite în aplicarea tratamentelor
clasice. Ace[tia au ajuns s` se bucu -
re de efectele benefice ale terapiei
cu imunoglobuline Y specifice Imu-
noinstant, la recomand`rile tera peu -
]ilor din cadrul Cabinetului de Medi -
cin` Complementar` – Alternativ`
Imunoinstant, parte component` a
Departamentului de Cercetare-Dez-
voltare al Romvac Company. Acesta
[i-a început activitatea în anul 2016,
dup` lansarea pe pia]` a produselor
din gama Imunoinstant [i a ajuns, în
2021, la un num`r de peste 7.000
de pacien]i afla]i sub tratament sau
vindeca]i clinic. 

Ca o recunoa[tere a beneficiilor
sale, Imunoinstant a fost distins cu
2 Medalii de Aur [i 4 de Bronz, la
Salonul Interna]ional al Cercet`rii
{tiin]ifice, Inov`rii [i Inventicii, Pro
Invent, desf`[urat la Cluj-Napoca,
în martie 2018. Aurul a fost acordat
Companiei Romvac, pentru merite
deosebite în medicina uman`, res -
pectiv pentru ob]inerea [i utilizarea
imunoglobulinelor din g`lbenu[ de
Ou hiperimun PC2 (Igy), dar [i pen-
tru procedeul de tratament imuno-

logic cu produse biologice PC2, uti -
lizat în epidermoliza buloas`.

Romvac în proiecte 
[i produse noi 

... veterinare

Timpul a demonstrat pân` acum,
c` toate demersurile întreprinse de
Romvac în medicina veterinar` [i
mai nou, în cea uman`, au fost ex-
trem de inspirate, fiind rezultatul unor

ac]iuni ini]iate în momentul potrivit [i
la locul potrivit. 
Acesta este [i motivul pentru care

Romvac va continua în for]`, activi-
tatea de cercetare care vizeaz` ob -
]inerea de noi produse medicinale,
biopreparate, aditivi furajeri, alimen-
tari, substan]e fitoterapeutice, dar [i
produse bio destinate agriculturii [i
zootehniei. 

Principala direc]ie de cercetare
în medicina veterinar` este [i în con -
tinuare, cercetarea [tiin]ific` tehno-
logic`. Aceasta se desf`[oar` pe
baz` de programe anuale [i de per-
spectiv`. Programul actual cuprinde
mai multe teme de cercetare [i î[i
propune s` aduc` în pia]`, noi pro-
duse medicinale, pe lâng` cele deja
lansate în anul abia încheiat, res -
pectiv: Osteocicatrat Forte Gel, un
excelent adjuvant antiinflamator [i
analgezic, siropul expectorant Her -
bal Tusifug, RomFortMin, o solu]ie
con centrat` de minerale esen]iale [i
oligoelemente pentru toate speciile
de animale [i Carnicol Plus Sol, un
complex de vitamine, minerale [i car -
nitin` pentru porumbei. În portofoliul
Romvac vor mai intra: o nou` solu -
]ie antiparazitar` pentru animale de
companie, solu]ia StomaTrat pen -
tru s`n`tatea cavit`]ii orale la oa-
meni, dar [i crema JolieDerm, pen-
tru persoanele care se confrunt` cu
anumite probleme ale tenului.
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... pentru s`n`tatea oamenilor

Romvac are în proiect l`rgirea ga -
mei de suplimente alimentare pen-
tru uz uman – Imunoinstant –, util`
în terapia adjuvant` a infec]iilor cu
microorganisme rezistente la tera -
pia antimicrobian`, a psoriazisului [i
pentru înt`rirea imunita]ii organis-
mului. 

Preocuparea pentru s`n`tatea pa-
 cientului care a trecut pragul Ca bi -
netului de Medicin` Complementa -
r`-Alternativ` Imunoinstant, a fost
mo torul pentru ini]ierea proiectelor
de cercetare în vederea ob]inerii de
produse cu specificitate pentru in -
fec ]iile bacteriene, virale [i fungice
cu unii dintre patogenii care au cea
mai mare inciden]` în România, dar
[i în lume.

Pe lâng` produsele Imunoinstant
deja consacarate, în gam` au ap` -
rut [i alte produse recomandate în
afec ]iuni dermatologice. Printre aces -
tea se afl` balsamul de buze Immuno
Lip Balm cu imunoglobuline IgY îm-
potriva virusului herpetic, Immuno
White Cream cu proteine din albu[
de Ou hiperimun pentru pielea sen-
sibil` [i iritabil`, laptele de corp Skin
Trat pentru persoanele cu pielea sen -
sibil`, fragil` sau afectat` de cica-
trici [i arsuri, dar [i balsamul de p`r
Instant Hair.

Romvac va lansa cât de curând
gama de produse cosmetice de lux
pentru fiecare etap` a ritualului de
îngrijire. Colec]ia va con]ine produ -
se pe baz` de imunoglobuline Y,
pentru cur`]are [i demachiere, exfo -
li ere, tonifiere [i hidratare [i va ac -
]iona activ în tratarea [i ameliorarea
dife ritelor afec]iuni cutanate speci-
fice, precum: acneea, foliculita, der -
mati ta atopic` [i usc`ciunea [i des -
hi dratarea pielii.

Dezvoltare: 
farmacii veterinare 
[i magazine naturiste

Pentru acest an, Romvac are pro -
iecte de dezvoltare a re]elei de vân-
zare en detail, atât a produselor de
uz veterinar, motiv pentru care va
deschide o farmacie nou` în Gala]i,
cât [i a produselor de uz uman cu
anticorpi IgY specifici din Oul hiper-
imun, urmând s` inaugureze dou`
noi magazine naturiste Imunoinstant,
unul în Bucure[ti [i altul la sediul
central al companiei.

Viorica Chiurciu, DVM, 
PhD – Director General 
al Romvac Company S.A. 

Concluzionând, imaginea pe care
Romvac [i-a construit-o de la înfiin -
]area sa [i pân` în prezent descrie
o istorie extrem de bogat` [i dina -

mi c` sub aspectul realiz`rilor [tiin ]i -
fice ca num`r [i importan]`, o parte
dintre acestea fiind premiere na]io -
nale sau interna]ionale. 

Îns`, în acela[i timp, istoria so-
ciet`]ii este marcat` [i de constante
care s-au dovedit a fi condi]ie “sine
qua non” pentru existen]a [i dez-
voltarea acesteia: echipa manage-
rial` eficient`, colectivul profesi o -
nist, experin]a acumulat` de-a lun-
gul anilor, seriozitatea, dorin]a de
men]inere permanent` pe pia]`, ca-
pacitatea de adaptare rapid` la noi -
le realit`]i ale pie]ei, respectul fa]`
de profesie [i domeniu [i nu în ulti -
mul rând, grija pentru s`n`tatea oa-
menilor [i a animalelor care s-a re -
flectat în fiecare produs ie[it pe por -
]ile produc`torului Romvac.

Faptul c` societatea [i-a început
existen]a de la un singur vaccin,
pentru ca ast`zi s` ajung` s` reali -
zeze aproape 300 de produse medi -
cinale de uz veterinar [i alte aproa -
pe 100 de uz uman, confer` marelui
produc`tor Romvac, statutul de so-
cietate reprezentativ` pentru medi-
cina veterinar` [i uman`, statut de
la care nu va abdica deoarece pro -
iectele sale se vor realiza în conti -
nuare cu ambi]ie [i profesionalism. 
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Stimat` doamn` pre[e din-
te-director general Dr. Viorica
Chiurciu, situa]ia pandemic`
a generat efecte majore asu -
pra mediului de afaceri. Cum
a reu[it Compania Romvac s`
func]ioneze la capacitate maxi -
m` în toat` aceast` perioad`
dificil`? 

Compania Romvac este unul din -
tre cei mai mari produc`tori locali de
vaccinuri [i medicamente de uz ve -
te rinar [i, peste 2 ani, va împlini ju -
m`tate de secol de existen]`. Dac`,

la început ne-am mândrit cu faptul
c` suntem una dintre pu]inele fabrici
din România, privatizate prin meto -
da MEBO, care a reu[it s` creasc`
f`r` probleme, într-o pia]` în care
con curen]a a devenit din ce în ce
mai acerb`, acum, mul]umirea noas -
tr` vine [i din faptul c`, în ciuda cir-
cumstan]elor economico-sociale ge-
 nerate de pandemie [i nu numai,
Romvac r`mâne un juc`tor impor-
tant pe pia]a veterinar`, de]inând în
portofoliul actual, aproape 300 de
produse proprii care se vând pe pia -
]a intern` [i interna]ional`. 

Contextul actual este cu siguran -
]` cel mai ostil din istoria companiei,
deoarece s-a accentuat fenomenul
de declin zootehnic prin sc`derea
semnificativ` a efectivelor de ani-
male. Boli precum pesta porcin`,
boala limbii albastre la vac` [i gripa
aviar` au însemnat nu numai pier -
deri uria[e, dar [i restric]ii pentru
cres c`tori. 

Nu trebuie uitat nici faptul c`, obli -
gativitatea alinierii permanente, la
noile norme europene impune res -
tric]ii [i investi]ii serioase la nivel de
companie. 

Toate acestea vin pe fondul de -
po pul`rii satelor, a sc`derii num` -
rului de tineri din mediul rural care
vor s` dezvolte afaceri în domeniul
zootehnic, a dificult`]ii de accesare
a fondurilor europene [i a emigr`rii
unui num`r mare de tineri în spa]iul
european. Mai mult, pandemia a in-
fluen]at puterea de cump`rare. 

Îns`, în ciuda tuturor acestor as-
pecte, Compania Romvac a func]io -
nat [i continu` s` func]ioneze la ca -
pacitate maxim`, a[a cum a f`cut
mereu. Acest fapt se datoreaz` noii
strategii manageriale. Astfel, am mi -
zat pe diversificarea gamei noastre 

“Romvac are în gam` aproape 300 
de produse biologice ]i medicamente
care se adreseaz` tuturor speciilor 
de animale crescute în România!”

Interviu cu doamna Dr. VIORICA CHIURCIU, DVM, PhD
Director General al Romvac Company S.A.

Pre]edintele Consiliului de Administa\ie al Romvac Company S.A.
Cercet`tor }tiin\ific Gradul I, Doctor în }tiin\e Medicale

Membru al Academiei Române A.S.A.S.

12
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de produse, de la cele de uz veteri-
nar [i agro, pân` la cele de uz uman.
Mai mult, Romvac nu este restric -
]ionat în produc]ie doar de câteva
specii, deoarece are în gam` apro a-
pe 300 de produse biologice [i me -
dicamente care se adreseaz` tutu -
ror speciilor de animale crescute în
România. Un avantaj este [i faptul
c` liniile noastre tehnologice certifi-
cate GMP, ne permit condi]io narea
produselor în toate formele: so lu]ii
injectabile, comprimate, pulberi [i
altele.

Toat` activitatea noastr` este sus -
]inut` [i prin modernizarea spa]iilor
de produc]ie [i a laboratoarelor, dar
[i prin men]inerea propriei re]ele na -
]ionale de distribu]ie care cuprinde
36 de depozite teritoriale [i 5 farma-
cii veterinare.

De asemenea, prin strategia ma -
nagerial` adoptat` în ultimii doi ani,
am vizat [i diversificarea [i cre[ te -
rea vânz`rilor pentru produsele de
uz uman, din gama Imunoinstant,
su plimente alimentare cu imunoglo -
buline Y specifice, adic` anticorpi
care ac]ioneaz` ]intit asupra viru -
surilor, fungilor [i bacteriilor pato-
gene [i care ajut` în acela[i timp, la
sporirea imunit`]ii organismului, mai
ales în fa]a unor situa]ii solicitante
pentru s`n`tatea noastr`, cum sunt
cele actuale.

Astfel, de peste 12 ani, compania
Romvac este implicat` activ în lupta
împotriva rezisten]ei antimicrobiene,
realizând produse unice cu imuno -
glo bulinele Y specifice care se g` -
sesc numai în produsele Imuno in-
stant pentru a ajuta organismul uman
s` lupte împotriva infec]iilor [i a anu -
mitor boli autoimune, precum psori-
azisul, dar [i pentru a-l sus]ine din
punct de vedere imunologic. 

În acest fel, Romvac a f`cut posi-
bil ca infec]ii urinare, respiratorii, gas -
trointestinale sau cutanate cu pato -
geni precum Escherichia coli, Sta -
phylococcus aureus, Salmonella spp.,
Streptococcus pneumoniae sau Clo -

stridium difficile etc. s` poat` fi re-
zolvate cu ajutorul anticorpilor IgY
specifici care se g`sesc numai în
Oul Hiperimun Romvac [i care ac -
]io neaz` exact asupra microorga -
nismului vinovat pentru producerea
infec]iei respective.

Romvac este o institu]ie de
cercetare în medicin` cu mul]i
ani de tradi]ie, care a marcat
is toria în domeniu. Ce ne pu -
te]i spune despre performan -
]ele companiei legate de s` -
n` tatea animalelor?

Înc` de la începuturile sale, com-
pania Romvac a avut un cuvânt greu
de spus în medicina veterinar`. În

mâinile oamenilor de aici a stat pen-
tru 15 ani, soarta sectorului avicol ro -
mânesc, deoarece la înfiin]area sa
în ’74, Laboratorul de Virusuri Tu-
morale Aviare (LVTA), cum se nu -
mea institu]ia la acea vreme, pro du-
cea un singur vaccin, respectiv cel
contra bolii Marek, o boal` tumoral`
grav` a g`inilor, care adusese în
pragul falimentului, industria avicol`
din lume. Producerea acestui vac-
cin a fost o premier` pe plan euro-
pean, LVTA ajungând la o produc]ie
anual` de 20 de milioane de doze,
în 1977. 

Vaccinul produs de Romvac apa -
re într-un context în care avicole-
le vindeau popula]iei, pui la o lun`
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nevaccina]i [i care, de cele mai mul -
te ori, mureau. Astfel, primul produs
al companiei a luat na[tere dintr-o
nevoie, deschizând drumul colabo -
r`rii cu micii cresc`tori de p`s`ri
care se men]in printre clien]ii no[tri
actuali.

Tot în anii de început, complexul
nostru de laboratoare a fost vizitat
de speciali[ti din numeroase ]`ri din
lume [i a primit oferte de cump`rare
integral` din partea ]`rilor din la -
g`rul socialist [i din Libia. În 1982,
la un congres de specialitate des f` -
[urat în Canada, CCBPAM (Centrul
de Cercet`ri [i Biopreparate pentru
P`s`ri [i Animale Mici), fostul LVTA,
a fost declarat cea mai mare rea -
lizare în domeniu din lume.

A[adar, în cadrul complexului, s-a
produs vaccinul contra bolii Marek,
setul de diagnostic al leucozei la bo -
vine [i a început cercetarea [i diver-
sificarea produc]iei pentru diferite
specii de animale mici. Pân` în anul
1989, noi am produs tot necesarul
de vaccinuri pentru p`s`ri [i anima -
le mici – iepuri, vulpi argintii [i câini
– din România. 

Atent` mereu la evolu]ia [i nevoi le
pie]ei, în 1990, Societatea Comer -
cial` Romvac Company S.A., în fi in -
]at` prin preluarea activului [i pa -
sivului CCBPAM, începe s` produ -
c` vaccinuri [i pentru bovine, ovine
[i suine, dar [i medicamente. Mai
mult decât atât, pentru a ajunge cât
mai u[or la clien]ii s`i, Romvac pu -

ne bazele propriei re]ele de distri -
bu]ie, înfiin]ând depozite în toate ju -
de]ele din ]ar`. 
În 2005, Romvac atinge perfor-

man]a de a produce circa 300 de
medicamente înregistrate realizate
dup` tehnologie proprie. Mic sau
mare, orice cresc`tor de animale
din ]ar` ajunge s` cunoasc` numele
nostru.

Odat` cu intrarea României în
Uniunea European`, ni s-a impus
eliminarea unor produse din porto-
foliu, îns` acest fapt nu ne-a împie -
dicat s` venim cu repere noi. Astfel,
am dezvoltat re]ete medicamen-
toase noi, sec]ia de fitoterapice, cât
[i produse agro pentru s`n`tatea
so lului [i a plantelor.

Pot spune c` tot o performan]`
este [i faptul c` Romvac a func]io -
nat f`r` întreruperi înc` de la înce -
putul pandemiei, reu[ind s` asigure
fluxul permanent de produse nece-

sar pentru asigurarea s`n`t`]ii ani-
malelor, dar [i a oamenilor.
Pentru toate acestea, Romvac a

fost este [i va fi o poveste de suc-
ces, fiind [i în prezent, unul dintre
cei mai mari produc`tori locali de
vaccinuri [i medicamente pentru ani -
male, ce pune la dispozi]ia clien]ilor
toate serviciile, de la produse bio-
logice, medicamente, seturi de diag-
nostic, hran` etc., pân` la asisten]`
tehnic`. 

Compania de]ine foarte mul -
te brevete de inven]ie, toate
utilizate în produc]ie. V` ru -
g`m s` le eviden]ia]i pe cele
mai importante dintre ele?

A[a cum spuneam, unul dintre
produsele care au marcat istoria
companiei Romvac este vaccinul
pentru boala tumoral` la p`s`ri [i,
în acest sens, de]inem brevetul de
inven]ie pentru procedeul de pre pa -
rare a vaccinului contra bolii Marek
dintr-o tulpin` de virus herpes de
curc`. Acesta este primul vaccin
contra unui proces tumoral de ori -
gine viral`, folosit industrial la p` -
s`ri. Cu ajutorul s`u, au fost vacci -
nate peste 100 de milioane de p` -
s`ri, în România. 

La fel de important este [i breve-
tul privind ob]inerea vaccinului inac-
tivat contra leucozei enzootice bo -
vine [i ovine [i procedeul de prepa -
rare a acestuia. Deoarece acest vac -
cin s-a administrat cu succes la bo -
vine [i ovine. Dup` modelul nostru

BPAgricol Ed Speciala Februarie 2022_Layout 1  2/6/2022  7:16 PM  Page 14



15

INTERVIU
Business Press Agricol g Ediţie Specială g Februarie 2022

publicat în revistele de specialitate,
s-a realizat în Japonia, un vaccin
care se folose[te la oaie.

Tot Romvac de]ine [i brevetul de
inven]ie pentru un procedeu de ob]i -
nere a unui vaccin contra parvovi-
rozei canine, produs care se reali -
zeaz` [i în prezent, în institut.

În anul 1982, s-a preparat un vac -
cin contra difterovariolei aviare, pen -
tru care s-a folosit o tehnologie nou`
brevetat` [i recunoscut` în litera -
 tu ra de specialitate. Un alt proce-
deu brevetat este cel de preparare
a vac cinului contra ji godiei la câine,
care a fost admis pentru produc]ie.
Vaccinul contra bolii Carré se pre -
par` [i în prezent.

Romvac este cel care a produs
primul vaccin anti-pasteurelic reali -
zat în Europa [i care s-a folosit in-
dustrial la p`s`rile crescute în Ro -
mâ nia. Pentru prepararea vaccinu-
lui anti-pasteurelic aviar, compania
de]ine un procedeu brevetat. Acest
produs este un mod prin care se
dovede[te c` omul poate interveni
în protec]ia animalelor contra unor
germeni patogeni care produc boli
grave la p`s`ri.

Deoarece eforturile noastre pen-
tru asigurarea s`n`t`]ii s-au extins
inclusiv în medicina uman`, recent
compania Romvac a primit brevetul
de inven ]ie pentru procedeul de ob -
]inere [i utilizare a imunoglobuli ne -
lor de g`i n`.

F`când o retrospectiv` a
anu lui 2021, cum îl pute]i ca -
racteriza?

Anul 2021 a fost un an al pro-
duselor nou-lansate, atât în gama
de uz veterinar, cât [i în cea de uz
uman. Dup` atâ]ia ani de experie n -
]`, este clar c` performan]a nu se
poate ob]ine decât cu munc` mult`
[i investi]ii pe m`sur` [i de aceea
anul 2021 a fost [i un an al inves -
ti]iilor serioase, cele mai importante
fiind lucr`rile de modernizare a sec -

]iei de liofilizare [i a laboratorului de
control al produselor biologice.
Investi]iile au cuprins, de aseme-

nea, înnoirea [i modernizarea par-
cului auto pentru a asigura continui -
tatea în distribuirea produselor în
toat` ]ara. 

În ciuda contextului economic
descris anterior, Romvac a men]inut
în 2021, acela[i nivel al vânz`rilor
cu anul 2020. Toate eforturile noas-
tre se reflect` [i în cifra de afaceri
de peste 12.000.000 euro cu care
am încheiat anul precedent. 

Vorbi]i-ne despre produsele
lansate de Romvac în 2021,
dar [i despre nout`]ile preg` -
tite pentru 2022?

Anul care tocmai s-a încheiat a
însemnat lansarea de produse noi.
Astfel, deoarece unii dintre cei mai
fideli clien]i ai no[tri sunt columbo -
filii, Romvac a completat gama de
produse pentru porumbei cu un com -
plex de vitamine, minerale [i carni -
tin`, Carnicol Plus Sol. Acesta este
o solu]ie buvabil` recomandat` în
preven]ia avitaminozelor [i pentru
asi gurarea func]iilor de cre[tere, re-
producere, fertilitate [i clocire. Fiind
un supliment nutritiv, Carnicol Plus
Sol influen]eaz` pozitiv, metabolis-
mul energetic al musculaturii sche -

letice, prevenind oboseala [i asigu -
rând capacitatea de rezisten]` a p` -
s`rii în condi]ii de efort. 

Un alt produs nou este solu]ia
concentrat` de minerale esen]iale [i
oligoelemente, RomFortMin. Este
indicat ca acest produs s` a fie ad-
ministrat în caren]e de minerale, tul-
bur`ri de cre[tere, anorexie, rahi -
tism, deficien]e ale calit`]ii cojii oului
[i tulbur`ri de cre[tere. Solu]ia este
recomandat` pentru toate speciile
de p`s`ri [i animale [i se poate ad-
ministra tot timpul anului.

Îmbun`t`]ind formula clasic`,
Romvac a lansat Bioenterom Z, pro-
biotic [i detoxifiant ce se adminis -
treaz` la toate speciile de mamifere,
cu predilec]ie, în primele zile de via -
]` ale nou-n`scu]ilor, având ca scop
colonizarea intestinului cu o micro-
biot` benefic`, menit` s` protejeze
organismul de agresiuni infec]ioase. 

Formula con]ine zeolit microni -
zat pe care sunt adsorbite bacteriile.
Zeolitul favorizeaz` fixarea acestora
pe suprafa]a epiteliului intestinal [i
are ac]iune carminativ`, împiedi când
ba lonarea, flatulen]a [i colicile abdo -
 minale. Mai mult, zeolitul fluidizeaz`
trecerea con]inutului intestinal prin
tubul digestiv [i combate consti pa -
]ia. Datorit` ac]iunii sale antitoxice, 
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zeolitul absorbe toxinele rezultate în
urma digestiei, cât [i pe cele produ -
se de bacteriile patogene.

În ultimii ani ne-am dezvoltat foar -
te mult gama de produse fitotera pi -
ce, tendin]` pe care am continuat-o
[i în anul abia încheiat. Astfel, am
lansat produsele Osteocicatrat Forte
Gel [i Herbal Tusifug, cu formule noi
fa]` de produsele omoni me deja con-
sacrate. Osteocicatrat Forte Gel este
adjuvant în entorse, luxa]ii, fracturi,
osteoartrit` [i artrit` reumatoid`,
contracturi musculare sau \ntinderi
de ligament. Siropul ex pectorant Her -
bal Tusifug este un adjuvant în tera -
pia afec]iunilor c`ilor respiratorii in-
ferioare cauzate de aler geni, fungi
[i agen]i microbieni.

În noul an, avem \n plan lan sa -
rea de repere noi, ca rezultat al pro -
iectelor de cercetare proprii aflate în
desf`[urare. Astfel, portofoliul com-
paniei Romvac va cuprinde printre
altele [i o nou` solu]ie antiparazi-
tar` pentru câini [i pisici, o solu]ie
pentru s`n`tatea cavit`]ii orale la
oameni, StomaTrat, precum [i crema
JolieDerm, pentru îngrijirea [i refa -
ce rea pielii la persoanele cu un ten
foarte uscat, sensibil, predispus la
irita]ii [i eczema.

Noi sau consacrate, produsele
noastre se vor g`si, începând cu
acest an, [i în noua farmacie veteri-
nar` pe care o vom deschide cât de
curând în ora[ul Gala]i.

{i dac` tot vorbim despre pro -
iecte noi, precizez c` Romvac va
dez volta anul acesta [i re]eaua de
vânzare en detail, a produselor de
uz uman cu anticorpi IgY specifici,
Imunoinstant. Prin urmare, în prima
jum`tate a anului 2022, vom investi
în des chiderea a dou` noi maga-
zine naturiste Imunoinstant, unul în
Bucure[ti, în cartierul Drumul Tabe -
rei [i cel de-al doilea, la sediul cen-
tral al companiei.

Fermierii care cultiv` tere -
nu rile agricole se pot bucura
de inova]ia Romvac \n ceea
ce prive[te spo rurile de pro-
duc]ie. Ce ne pute]i spune în
acest sens?

Utilizarea excesiv` a produselor
chimice pe întregul lan] trofic – agri-
cultur`, zootehnie, industrie alimen-
tar` – a avut, în multe cazuri, urm`ri
din cele mai nedorite [i a generat

dezechilibre majore. Aceste aspecte
au determinat orientarea cercet` -
rilor companiei Romvac c`tre elabo -
rarea unor produse prietenoase cu
natura ca întreg – sol, aer, ap`, plan -
te, animale, oameni.

Mergând pe ideea ob]inerii unor
produse BIO prin utilizarea de[eu-
rilor din alte domenii ale industriei
(zerul din industria laptelui, melasa
din industria zah`rului), speciali[tii
de la Romvac au creat, în ultimii ani,
mai multe produse naturale pe baz`
de culturi bacteriene benefice [i pro-
teine bioactive din zer, cu rol probio -
tic, imunomudulator, biocon ser vant
sau biofertilizator. Aceast` di rec]ie
se va men]ine prin diversifica rea ga -
mei.
Fermierii mari [i mici au avut timp

s` se conving` de eficacitatea bio -
fertilizatorului Rom-Agrobiofertil NP,
îngr`[`mânt 100% ecologic pe ba -
z` de culturi bacteriene [i care din
2021, este certificat ECOCERT pen -
tru culturi bio.

Rom-Agrobiofertil NP a ap`rut din
nevoia de a reduce impactul chimi -
z`rii, dar [i pentru a promova agri-
cultura ecologic` durabil`. Având la
baz` 3 bacterii benefice existente în
microflora solului, respectiv Azospi -
rillum lipoferum, Azotobacter chroo -
coccum [i Bacillus megaterium, bio -
fertilizatorul Rom-Agrobiofertil NP
este o alternativ` ecologic` pentru
îmbog`]irea nutritiv` a solului, în ve -
derea asigur`rii unui spor de pro -
duc ]ie a plantelor cultivate. 

16
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Datorit` ac]iunii sinergice a celor
trei componente bacteriene asupra
descompunerii fosfa]ilor [i azota]ilor
anorganici din sol, administrarea re -
petat` a biofertilizatorului contribuie
la îns`n`to[irea solului prin cur`]a -
rea acestuia de îngr`[`mintele chi -
mi ce [i ob]inerea unor culturi BIO.

În vederea ob]inerii unor sporuri
de produc]ie, recomand`m cel pu]in
dou` administr`ri pentru fiecare lot
de cultur`. Prima administrare, atât
la culturile de toamn` (cereale, ra -
pi]` etc.), cât [i la cele de prim`var`
(porumb, sfecl`, cartof, legume etc.)
se va efectua înainte de îns`mân -
]are, pe patul germinativ. Aceast`
pri m` administrare înainte de îns` -
mân]are favorizeaz` o mai bun` r` -
s`rire [i ob]inerea unor plante mai
viguroase [i mai rezistente. A doua
administrare se va efectua în cul-
turile mari dup` r`s`rire.

O parte dintre avantajele utiliz`rii
acestui biofertilizator sunt costurile
mai mici fa]` de cele implicate de
fer tilizarea chimic`, administrarea
care se realizeaz` prin pulverizare
pe sol, cu utilajele uzuale din dota -
rea fermelor agricole – agregate de
erbicidat, aspersoare [i faptul c` este
aplicabil la toate culturile.

În acest sens, una dintre satis -
fac ]iile anului 2021, a fost cre[terea
num`rului de contracte încheiate cu
fermierii care utilizeaz` [i care vor
utiliza odat` cu venirea prim`verii,
biofertilizatorul nostru.

Romvac vine [i în sprijinul fermi e -
rului cresc`tor de animale de ren t`.
Produc]iile dorite de la animalele de
interes economic se ob]in prin crea -
rea unor condi]ii optime de ad`pos -
tire, dar [i prin asigurarea hranei de
cea mai bun` calitate. Acest dezi de -
rat este mai greu de atins în special
în sezonul rece. 

Perioada de var` este sezonul în
care fermierii [i cresc`torii de ani -
ma le preg`tesc rezervele de hran`
pentru sezonul rece. Unul dintre cele

mai importante furaje folosite de unii
cresc`tori de animale pe tot parcur-
sul anului este silozul. Acesta este,
de fapt, un furaj ob]inut din plante
verzi, m`run]ite prin tocare [i mura -
te, în urma fermenta]iei acidolactice.
Aceast` fermenta]ie acidolactic` se
poate produce în mod natural dato -
rit` florei microbiene care este alc` -
tuit` din drojdii [i bacterii [i existen-
 t` pe suprafa]a plantelor, îns` cele
mai bune rezultate se ob]in prin utili -
zarea unor culturi bacteriene spe-
cializate folosite la însilozare. 

Compania Romvac a venit în spri -
jinul cresc`torilor de animale cu pro-
dusul Bioromsil, probiotic [i auxiliar
tehnologic pentru însilozare, com-
pus dintr-un amestec din p`r]i egale

de germeni vii de Enterococcus fae-
cium [i Lactobacillus plantarum, mi -
nimum 1x109 germeni vii/ml de pro-
 dus. Acest amestec de germeni re -
pre zint` de fapt “maiaua“ pentru ac-
celerarea procesului de fermenta]ie
în timpul însiloz`rii.

Din seria beneficiilor aduse de uti -
lizarea produsului Bioromsil amintim
sc`derea rapid` a pH-ului sub 4,5 a
silozului, prin intensificarea fermen -
ta ]iei acidolactice a zaharurilor din
plante [i cre[terea con]inutului în
acid lactic, accelerarea matur`rii si -
lo zului prin reducerea perioadei de
fermentare [i eficien]a conserv`rii
proteinelor, asigurarea calit`]ii orga -
no leptice crescute a silozului, cres -
când palatabilitatea [i digestibi lita -
tea acestuia, dar [i asigurarea unei
flore probiotice benefice în tubul di-
gestiv al animalelor, pe toat` peri -
oada de consum a silozului, inhi -
bând dezvoltarea florei patogene cu
E. coli sau Salmonella spp. De ase-
menea, datorit` utiliz`rii produ sului
Bioromsil, prin acidifierea rapi d` a
silozului pe cale natural`, se in hib`
dezvoltarea florei de putrefac]ie, a
mucegaiurilor [i se stopea z` fermen -
ta]ia butiric`, reducându-se pierde -
rile datorate degrad`rii. 
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Bio romsil este un produs biologic
natural, apatogen, atoxigen pentru
anima le, produs care îmbun`t`]e[te
produc]ia animalelor furajate prin
cre[terea conversiei hranei [i o mai
bun` asimilare a acesteia, asigur`
produse animaliere de calitate, „bio“,
f`r` reziduuri de antibiotice cu efec -
te secundare negative, nu are efec -
te adverse asupra lan]ului trofic [i
nu polueaz` mediul. 

La utilizare, dup` agitarea puter-
nic` a recipientului în vederea omo -
geniz`rii con]inutului acestuia, se
face dilu]ie în raport de 1/10, adic`
în 9 litri ap` se adaug` câte 1 litru
de produs. Se amestec` bine [i se
pulverizeaz` peste fiecare nou strat
de furaj supus însiloz`rii. O cantita-
te de 10 litri de produs se dilueaz`
pentru 20 tone de furaje.

Pentru o cât mai bun` adminis-
trare a produsului [i pentru utiliza -
rea corect` a acestuia, speciali[tii
de la Romvac recomand` ca plan -
tele furajere s` fie recoltate în faza
optim` de produc]ie, calitativ [i can-
titativ, iar materialul vegetal trebuie
tocat la 3-5 cm. Dup` pulverizarea
produsului, fiecare strat de furaj va
fi bine tasat pentru asigurarea ana -
erobiozei [i intensificarea fermen -
ta]iei. Celula de însilozare se va um -
ple într-un timp relativ scurt, de ma -
ximum o s`pt`mân`. Silozul va fi
aco perit cu o folie de polietilen` sau
cu o prelat` de cauciuc pentru men -

]inerea anaerobiozei, stimularea fer-
menta]iei la rece [i p`strarea valorii
nutritive a furajului însilozat, iar la fi-
nalul procesului se vor a[eza cau -
ciucuri uzate sau alte greut`]i peste
folie, pentru tasare [i o mai bun` con -
servare a furajului.

Romvac inoveaz` [i în do -
meniul s`n`t`]ii umane. Care
sunt nout`]ile din gama Imuno-
instant?

Una dintre cele mai mari reu[ite
[tiin]e ale Companiei Romvac este
Oul Hiperimun [i produsele din ga -
ma Imunoinstant, ob]inute dup` ani
de cercetare, de c`tre echipa noas -
tr` de oameni de [tiin]`.

Oul Hiperimun este oul [tiin]ific,
unic, deosebit de cel conven]ional,
prin anticorpii s`i IgY specifici care
ajut` la sus]inerea imunit`]ii orga -
nis mului [i ac]ioneaz` împotriva bac -
teriilor, virusurilor [i fungilor, factori
biologici agresivi patogeni pentru om.

Activitatea de cercetare a f`cut
ca ast`zi Romvac s` produc` anti-
corpi împotriva a 30 de agen]i pato-
geni respectiv: Acinetobacter bau -
mannii, borelioza (boala Lyme) (an -
tigenele Borrelia burgdorferi sensu
stricto, Borrelia burgdorferi sensu
lato, Borrelia garinii, Borrelia afzelii),
Candida albicans, Candida glabra -
ta, Candida krusei, Citrobacter spp.,
Clostridium difficile, Enterococcus
faecalis, Escherichia coli, Fuso -
bac te rium nucleatum, Helicobacter
pylori, Virusul Herpes Simplex tip 1
(HSV 1), Papilomavirusul uman
(HPV) 9-valent, respectiv tipurile 6,
11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 [i 58,
Klebsiella pneumoniae, Mycobac-
terium, Parvimonas micra, Prevo te -
lla oralis, Proteus mirabilis, Proteus
spp., Pseudomonas aeruginosam,
rotavirus, Salmonella enteritidis, Sal -
monella spp., Salmonella typhimu -
rium, Staphylococcus aureus, Sta -
phylococcus epidermidis, Strep to-
coccus grup B, Streptococcus mu-
tans, Streptococcus pneumoniae [i
virusul varicelo-zosterian.

18
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Noi am folosit oul integral [i ast-
fel, am reu[it s` ob]inem solu]ii bu -
va bile, pulberi liofilizate, comprimate
geluri, spray-uri [.a.m.d., cu imuno -
globuline IgY specifice [i/sau alte 
elemente imunologic active din Oul
hiperimun, ce ac]ioneaz` ca adju-
vante împotriva a diferi]i agen]i pa -
togeni [i care au multiple beneficii
prin sus]inerea imunologic` a orga -
nismului. 

Cazuistica întâlnit` în cadrul Ca -
binetului nostru de Medicin` com-
plementar`-alternativ` a necesitat
introducerea recent` în gam` a unor
noi creme, precum Immuno White
Cream indicat` pentru pielea sensi-
bil` [i iritat`. Astfel, proteinele din
albu[ de Ou hiperimun au efect nu-
tritiv, regenerator, protector [i hidra -
tant. Colagenul din albu[ ajut` la
men]inerea elasticit`]ii [i fermit`]ii,
iar asocierea cu uleiul de cocos [i
vi tamina E are efecte benefice asu -
pra pielii. 
Tot pentru persoanele cu pielea

sensibil` [i fragil` sau afectat` de
cicatrici [i arsuri, a fost creat` [i for-
mula Skin Trat, lapte de corp cu ac -
]iune antioxidant`, efect de calmare
[i propriet`]i keratolitice [i emo li ente.

De asemenea, pentru terapia ad-
juvant` împotriva infec]iilor herpeti -
ce, a fost introdus în gam` [i pro -
dusul Immuno Lip Balm, balsam de
buze cu imunoglobuline IgY împo -
triva virusului herpetic. 
Mai mult, în completarea terapiei

pentru afec]iunile scalpului, a fost
conceput [i balsamul de p`r Instant
Hair ce se va utiliza pentru afec]iu-
nile scalpului, dup` folosirea [am-
ponul Immuno-Hair Shampoo.

Concluzionând, cum defini]i
succesul companiei Romvac?

Cum spuneam mai înainte, com-
pania Romvac [i-a pornit în for]`,
drumul titanic pe pia]a medico-vete -
rinar` [i de-a lungul celor aproape
5 decenii de existen]`, a evoluat în
permanen]` în ciuda tuturor vicisitu-
dinilor. Dar s` [ti]i c` indiferent de

cât de profitabil` este o idee, un do -
meniu [i o afacere, exist` un factor
comun care condi]ioneaz` în mod
real [i hot`râtor reu[ita oric`rui bu -
si ness [i acela este omul. 

Din acest punct de vedere, pot
spune c` Romvac a fost h`r`zit de
Dumnezeu dintotdeauna, cu un co -
lec tiv de oameni profesioni[ti, seri -
o[i [i muncitori, care au în]eles va -
lorile [i menirea noastr` [i au pus

um`rul la evolu]ia acestei companii.
Dar Dumnezeu ne-a mai dat ceva
extrem de pre]ios: manageri price -
pu]i, abili, profesioni[ti adev`ra]i [i
buni strategi. Este crucial rolul aces-
tuia! Managerul are puterea de a
uni, de a da un scop colectivului c` -
ruia trebuie s` îi fie [i lider. Mana -
gerul este cel care inspir` încredere
[i curaj echipei pe care o conduce.

Vorba din b`trâni: “Omul sfin]e[ -
te locul!”. Acest lucru l-am în]eles
cel mai bine când 400 de angaja]i
m-au desemnat în unanimitate, di -
rec tor general [i pre[edinte al consi -
liului de administra]ie al compani ei.
Atunci mi-am dat seama c` m-au
ales ca manager pen tru performan -
]ele profesionale avute ca direc tor
de produc]ie [i m-au ales ca lider
pentru abilit`]i [i pentru faptul c` to]i

credeau în mine. Oamenii singuri [i-
au ales conduc`torul. Când a iz buc -
nit pandemia [i a început pr`bu [i-
rea multora din jurul nostru, am ci -
tit în ochii lor speran]a pe care [i-au
pus-o în mine [i, în acel moment,
am con[tientizat cel mai bine, res -
pon sabilitatea pe care o am fa]` de
ace[tia [i, mai ales, fa]` de cei care
sunt fideli companiei de 30, 40 [i 45
de ani [i unii din genera]ie în gene -
ra]ie. 

A[adar, coordonata principal` a
succesului Romvac este omul. Pe
lâng` acesta este aten]ia fa]` de cli -
ent, fa]` de nevoile sale, motiv pen-
tru care cre`m, dezvolt`m [i adap -
t`m mereu gama de produse. Stra -
tegia managerial` este corelat` per-
manent cu pia]a, care î]i impune in -
vesti]ii permanente pentru a nu fi
de p`[i]i de realitate [i de nevoile
care se nasc mereu. De asemenea,
investi]iile necesare pentru ob]ine -
rea certificatelor GMP [i SMI, ne-au
asigurat ie[irea produselor pe pia]a
extern`.
În plus, avem echipe de specia -

li[ti [i fiind unitate acreditat` pentru
cercetarea [tiin]ific`, avem proiecte
de cercetare atât în domeniul medi -
cinei veterinare, cât [i în cel al medi -
cinei umane, acestea având ca scop
realizarea de noi produse.
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Sunte]i o personalitate com -
plex`, care îmbin` deopotriv`
cariera profesional` de cer ce -
t`tor cu m`iestria unui mana -
ger apreciat [i cu sensibilita-
tea unui artist pasionat de mu -
zic`. Care este secretul aces-
tei simbioze valorice?

Întotdeauna, am vrut ca în via]`
s` fac ceea ce îmi place, ceea ce
îmi aduce mul]umirea sufleteasc` [i
împlinirea. De asemenea, mi-am do -
rit ca mereu s` fac ceva util în via]`,
ceva pentru oameni, pentru animale
[i, în felul acesta a ap`rut dragostea

pentru medicin`. A[a a început dru-
mul meu în lumea [tiin]ei, mai întâi
în medicina veterinar` [i apoi în cea
uman`, un drum cu multe provoc`ri
[i munc` enorm`, dar [i cu satis-
fac]ii pe m`sur`. Este un sentiment
extraordinar s`-]i vezi visul deve-
nit realitate, s` vezi cum mâinile [i
mun ca ta au contribuit la construi -
rea unei companii na]ionale de re -
nu me, care a avut [i are un impact
cu adev`rat benefic asupra s`n`t`]ii
animalelor [i a oamenilor. 

Acum, când destinul a f`cut s`
conduc nu numai un departament ci

chiar întreaga companie, este ne vo -
ie de [i mai mult` dedicare [i impli-
care, mai ales c` momentul acesta
al prelu`rii frâielor a coincis cu cel
al izbucnirii pandemiei, fapt care a
f`cut totul s` fie extrem de solicitant
ca manager. Îns`, atunci când anali -
zezi totul corect, când î]i cuno[ti afa -
cerea în care ai investit o via]`, ca
pe propriul buzunar [i când ai capa -
citatea de a adopta strategiile potri -
vite [i de a gestiona resursele co -
respunz`tor, lucrurile, cu siguran]`,
merg bine, fapt demonstrat de re -
zultatele pe care le-am ob]inut ca
manager de când am fost învestit`
în aceast` func]ie.

Îns`, cu toate c`, activitatea de
om de [tiin]` [i director general, m`
solicit` extrem de mult, totu[i pe
amândou` le fac cu mult` pl`cere,
cu d`ruire, cu ambi]ie [i pasiune [i
tot cu pasiune îmi urmez [i pornirea
sufletului spre cântec, încercând s`
îl las, ce-i drept, mai rar decât îmi
doresc, s` î[i exprime tr`irile pe
note vesele sau mai triste.

În încheiere, stimat` doam -
n` Dr. Viorica Chiurciu v` ru -
g`m s` transmite]i acum la în -
ceput de an 2022, un mesaj
de suflet fermierilor români.

Fermierilor români, ca de altfel
tutror clien]ilor [i colaboratorilor com -
paniei Romvac, le doresc un an nou
cu împliniri, cu multe realiz`ri, cu
roade bogate [i sporuri de pro duc -
]ie. Le doresc s` aib` încredere în
ei în[i[i, cât [i în munca lor, iar în
momentele mai grele ce apar ine vi -
tabil, le spun s` nu cedeze, ci s`
mear g` mai departe, aducându-[i
aminte c` niciodat` nu au ob]inut ni -
mic f`r` munc` grea. De aceea, le
doresc s` aib` puterea s` se îmb`r -
b`teze la gândul fericirii [i mul]umirii
care le-a n`p`dit sufletul ori de câte
ori au v`zut reu[ita cu ochii lor. 

{i le mai spun, c` Romvac va fi
o companie care le va veni mereu
în sprijin pentru c` numai împreun`
vom reu[i.
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“V` asigur c` vaca de lapte va 
avea viitor în România prin grija
noastr`, a cresc`torilor de animale!”

De vorb` cu domnul Dr. Mihai Petcu, 

administratorul fermei Agroindustriala Pantelimon

Domnul Dr. Mihai Petcu [i-a de -
s`vâr[it activitatea profesional` în -
tre practica la “coada vacii” [i studiul
perseverent care i-a conferit titlul de
doctor în zootehnie, dar [i pe cel de
licen]iat în economie agrar`.

“Ferma Agroindustriala Panteli -
mon este o realizare profesional`
care a acumulat mult` munc`, mul -
te eforturi [i o dragoste înn`scut`.
Pot s` spun c` Dumnezeu m-a r`s -
pl`tit, oferindu-mi, pe lâng` darul
pro fesional [i o familie frumoas`,

pentru c` sunt un so] [i un tat` fe -
ricit. Am doi copii realiza]i, care m`
ajut` în afacere, dar [i dou` nepo -
]ele care sunt comoara familiei [i
via]a mea.

Totu[i, un v`l de triste]e îmi aco -
per` sufletul… starea na]iunii [i a
economiei, respectiv, a agriculturii
române[ti. Exist` tot mai multe voci
neavizate care spun c` laptele este
cancerigen. Chinezii au un cult [i
afi rm` c` vaca [i orezul sunt aurul,
respectiv, argintul omenirii. La rân-

dul lor, ]`rile nordice au prosperat [i
au ajuns la un nivel înalt de indus-
trializare [i informatizare plecând de
la agricultur`, deci, de la vac` [i
porc.

Într-adev`r, în România nu exist`
aceast` voin]`, în sensul dezvolt`rii
produc]iei interne. Apoi, este vorba
[i de educa]ie în ceea ce înseamn`
consumul din produc]ia intern`. Pre-
fer`m s` mânc`m toate porc`riile
pline de E-uri, în loc s` consum`m,
de exemplu, lapte, care este cel mai
complex [i valoros aliment. În Ro -
mâ nia, consumul de lapte este re -
dus, în medie de 100 litri/an, în timp
ce în Europa valoarea este de peste
300 litri/an.

Adev`rul este c` la noi nu mai
exist` produc`tori de lapte, având
în vedere num`rul sc`zut de ex -
ploa ta]ii mari. În cele mai multe ca -
zuri, fermele mari sunt f`cute pentru
cash-flow, respectiv, s` aib` bani de
salarii. De altfel, având în vedere si -
tua]ia de fapt, în viitor, probabil c`
num`rul de vaci va sc`dea coside -
rabil [i, în plus, România va fi inva-
dat` de lapte din import, care numai
natural nu e!

A[a cum am mai spus [i cu alte
ocazii, cu bun` [tiin]`, laptele româ-
nesc a fost supus unei campanii
suspecte în care anumite persoane
care nu au nimic de-a face cu nutri -
]ia sau cu medicina spun c` lapte-
le este un produs care favorizeaz`

22
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apari]ia cancerului. În opinia mea,
teoria laptelui cancerigen poate fi
u[or demolat` cu exemplul persoa -
nelor din mediul rural care consum`
cantit`]i mai mari de lapte [i pre zin -
t` mai pu]ine tumori maligne, în com -
para]ie cu popula]ia care locu ie[te
la ora[. 

Oare de ce ]`ri precum China [i
Turcia au investit masiv în ultimii ani
în achizi]ia de vaci de lapte din Eu-
ropa? Vor oare chinezii [i turcii s`
\[i omoare popoarele cu laptele de
vac`? Ce spune]i de acest lucru?
Vreau s` v` asigur c` [i în România
vaca de lapte va avea viitor prin gri -
ja noastr`, a fermierilor, cresc`tori
de animale. Sigur mai exist` [i alte
interese care militeaz` pentru dis-
trugerea fermelor zotehnice...

Mai nou, din cauza bumului imo-
biliar o serie de vile au început s`
flancheze fermele, iar proprietarii re -
clam` mereu c` miroase a gunoi de
grajd. Când au hot`rât s` cumpere

teren în zon` [i [i-au construit case,
multe f`r` autoriza]ii, nu au sim]it
mi rosul din ferme?! Dar s` trecem
la lucruri mai optimiste...

Doresc s` v` vorbesc despre pro -
iectul nostru realizat în urm` cu 6
ani. Este vorba despre fabrica de
pre lucrarea laptelui, o investi]ie teh -
nologic` modern`. În toat` lumea
este cunoscut faptul c` fabricile de
lapte sunt ale cresc`torilor de vaci
care închid astfel un lan] tehnolo-
gic complet [i s`n`tos. F`bricu]a de
lapte a ap`rut din dorin]a de a trans-
forma laptele gustos de la ferm` în
produse lactate natural, traseul lap -
telui fiind foarte scurt, de numai câ -
teva ore! Asta face ca produsele
noastre naturale [i s`n`toase – ia -
urt, sana, brânz`, smântân` –, toate
cu gustul de alt` dat`, comerciali -
zate sub brandul Ferma animalelor
s` se bucure de o calitate superi  -
oa r` celor aflate pe pia]`, p`strân -
du-[i toate valorile nutritive… dar [i
gustul autentic de demult!”, a de-

clarat Dr. Mihai Petcu, administrator
al SC Agroindustriala Pantelimon
SA pentru Business Press Agricol.

Personal, am consumat produ se -
le de la Ferma Animalelor, pe care
le cump`r de la magazinul Agroin-
dustriala Pantelimon, Str. Sf. Gheor -
ghe nr. 20, loc. Pantelimon, jude]ul
Ilfov, deschis zilnic între orele 9-17
[i sunt extrem de încântat` de gus-
tul lor.

Am testat toate m`rcile de lapte
[i produse lactate bio, chiar [i pe
cele extrem de mediatizate, dar de-
clar cu toat` sinceritatea c` nu au
gustul [i calitatea celor de la Ferma
Animalelor. A[adar, le recomand cu
pl`cere tuturor iubitorilor de pro duse
lac tate. 

Rela]ii la tel: 0724.581.845, pe 
email la office@fabricutadelapte.ro
sau pe www.fabricutadelapte.ro.

Geo Beldiman
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Grain Bags România — 
depozitare f`r` stres!

Pentru început, domnule di -
rector, v` rug`m s` ne spu -
ne]i în câteva cuvin te de ce ar
trebui fermierii s` aleag` si -
lobag-urile Grain Bags?

Silobag-ul reprezint` o solu]ie si -
gur`, rapid` [i eficient`. Fermierii
câ[tig` timp [i bani cu silobag-urile
Grain Bags. Acestea ofer` o insta-
lare ime diat` în ferm`, depozitare
ieftin` [i rapid` dup` recoltate, chiar
[i la umiditate ridicat`, prezentând
o capacitate mare de stocare între
200-400 tone/silobag. 

Silobag-ul este un sistem de saci
industriali fabrica]i din polietilen elas-
 tic, ce asigur` conservarea în con di -
]ii optime a recoltei direct pe câmp,
indiferent de vreme sau tempera tu -
r`. Totodat`, un avantaj important îl
reprezint` [i depozitarea cerealelor
în ferm` pân` la perioada profitabil`
vânz`rii.

Care este condi]ia esen]ia l`
în pozi]ionarea silobag-urile?

Amenajarea terenului este foarte
important` pentru pozi]ionarea co -
rec t` a silobag-ului [i, implicit, rezis-
ten]a acestuia. Este indicat ca p`-
 mântul pe care se a[az` silobag-ul
s` fie cur`]at în prealabil [i dac` se
poate, s` fie [i pu]in nisipos. Abia
apoi s` se amplaseze sacii care vor
prinde [i sezonul rece. De aseme-
nea, a[ recomanda alegerea unei
zone pu]in înclinate, ca s` nu b`l -
teasc` apa [i s` nu se formeze umi -
ditate sub saci.

Pentru cei care s-au ho t` -
rât s` cumpere silobag-urile
Grain Bags pentru depozita -
rea recoltelor sau a furajelor,
am în]eles c` este indicat s`
achizi]ioneze [i pachetul de
ac cesorii. Ce ne pute]i spune
\n acest sens?

Într-adev`r, propunem un pachet
ce con]ine câteva accesorii, care au
costuri mici de achizi]ie. Primul este
indicat pentru a verifica în orice mo-
ment starea cerealelor, umiditatea,
culoarea [i mirosul. Dac` fermierii
doresc s` fie la curent cu starea ce-
realelor din interiorul sacului, atunci
au nevoie de o valv` de vizitare cu
clapet`. Aceasta se monteaz` pe si -
lobag, dup` ce se realizeaz` în pre-
alabil o mic` gaur` în sac, cu un per-
 forator special. Rolul valvei de vizi -
tare este de a face un mic tunel prin
care fermierii sa ajung` cu o sond`
la cereale.

O alt` solu]ie este [i pentru anu-
mite întâmpl`ri neprev`zute, pre-
cum t`ieri ale foliei de la silobag.
Este vorba despre o band` adeziv`,
special creat` pentru a rezista pe
timp de ploaie, dar [i când ninge.
Aceasta are o l`]ime de 10 cm, lun -
gime de 10 m [i grosime de 0,15 mm.

Un element esen]ial în gama ac-
cesoriilor este plasa de protec]ie,
care se a[az` peste silobag, pe toa -
t` lungimea sa. Aceasta protejeaz`
sacul de atacul roz`toarelor sau al
ciorilor, ori de alte distrugeri care pot
fi cauzate de fenomene meteo ex-
treme, precum grindina. Interesant
este faptul c` odat` cump`rat`, pla -
sa poate fi refolosit` mai mul]i ani la
rând, având o durabilitate de pân`
la 10 ani. A[adar, este o investi]ie
destul de mic`, ce se amortizeaz`
în timp. 

De asemenea, este nevoie [i de
chedere, f`r` de care nu se poate
realiza o închidere ermetic` a silo -
bag-ului [i astfel recolta nu se poate 

Interviu cu Narcis Ranghiuc, director general Grain Bags
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p`stra în condi]ii optime. Chederele
se reg`sesc într-o cutie, având o lun-
gime de 75 metri.
Cred c` grija pentru siguran]a

se min]elor [i p`strarea calit`]ii re -
col tei sunt elemente care primeaz`
pentru fermieri. Astfel, pot spune c`
peste 80% dintre clien]ii no[tri au
ales s` achizi]ioneze [i accesoriile
atunci când au luat silobag-uri. Tre-
buie s` precizez c` printre cele mai
achizi]ionate accesorii au fost che -
de rul, plasa de protec]ie [i banda
adeviz`.

V` rug`m s` explica]i cum
se men]ine recolta în silo bag
la o calitate înalt`?

Esen]ial în p`strarea calit`]ii boa -
belor în silobag este dioxidul de car-
bon. Acesta se formeaz` în interior,
dup` închiderea ermetic` a sacului,
fiind un conservant natural prin de -
fi ni]ie. Grain Bags România garan-
teaz` o stocare eficient` a cerea -
lelor, f`r` a exista alte probleme,
pre cum mucegaiul.

Silobag-urile pot fi amplasate di-
rect pe câmp, pe o suprafa]` bine
drenat`, tare [i uniform`. Spa]iile ba-
z`, ideale pentru amplasarea aces -
tora, sunt pietri[ul, nisipul [i chiar be-
 tonul. 

În silozul de tip sac se pot stoca
deopotriv` cereale, furaje, borhot de
bere, t`i]ei de sfecl`, past` de po-
rumb, porumb siloz, floarea soare-
lui, diferite tipuri de de[euri, sare
pentru drumuri [i alte materii depo -
zitate în condi]ii ermetice.

Pentru a-[i p`stra propriet`]ile [i
a r`spunde cu succes nevoilor fer-
mierului, depozitarea în silobag-uri
trebuie f`cut` cu aten]ie. În primul
rând, terenul trebuie s` fie foarte
bine cura]at în prealabil, asigu rân -
du-se c` nu r`mân obiecte ascu]ite
sau alte lucruri care ar putea perfora
sacul [i ar pune astfel în pericol ca -
litatea recoltei depozitate. În al doi -
lea rând, terenul trebuie s` fie în per-
 manen]` bine drenat. Dac` aceste

reguli simple sunt respectate, silo -
bag-ul va p`stra cerealele [i furajele
în condi]ii foarte bune chiar [i doi ani.

Ce se întâmpl` în interiorul
silobag-ului dup` închiderea
sa?

Silobag-urile sunt silozuri erme -
tice de stocare, asemenea unor saci
industriali din polietilen` coextruda -
t`, cu protec]ie UV, având forma unui
tub cu lungime între 60-120 metri,
diametru între 1,2-3 metri [i o capa -
citate de stocare de 100-400 tone.
Datorit` închiderii ermetice a silo -
bag-ului, nivelul de oxigen scade [i
va cre[te concentra]ia de dioxid de
carbon. În acest mod se va forma în
interior un mediu anaerob în care
to]i d`unatorii vor muri. Dioxidul de
carbon este un conservant natural

prin defini]ie, ce va asigura o stoca -
re de calitate înalt`, f`r` mucegai.

Depozitarea silobag-urilor în aer
liber este indicat` indiferent de con -
di]iile meteorologice. Nici ploaia, nici
viscolul [i nici soarele nu constituie
un pericol pentru recolta depozitat`.
Sacii sunt rezisten]i atât la ploaie, la
z`pad`, cât [i la razele directe ale
soarelui. Nici c`ldura de +50 grade
Celsius, nici frigul de -20 grade Cel-
sius nu îi va afecta. 

Practic, silobag-ul reprezint` o mo -
dalitate ermetic` de stocare, fiind fa -
bricat dintr-o folie cu trei straturi cu
protec]ie UV: dou` straturi albe la
exterior, ce ac]ioneaz` ca un filtru
UV [i un strat negru la interior ce
pro tejeaz` cerealele de lumina soa -
relui.
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Concret, pentru c` suntem
în sezonul rece, cum rezist`
si lobag-ul în condi]iile de iar -
n`?

Fermierii trebuie s` [tie c` silo -
bag-ul rezis t` atunci când e vânt pu -
ternic, ploaie, z`pad` [i înghe]. Ex -
perien]a anilor ne-a demonstrat c`
silobag-urile au f`cut fa]` cu brio 
intemperiilor, având o folie special
cre at` pentru a-i spori rezisten]a în
toate condi]iile meteo. Atât sacul, cât
[i recolta sau furajele din interior,
sunt protejate pe toat` perioada de-
pozit`rii. Mai exact, silobag-ul a de -
monstrat c` rezist` la temperaturi
de pân` la -20 de grade Celsius,
f`r` s` prezinte nicio urm` de de -
gradare. Totodat`, boabele [i-au p`s-
 trat nealterate toate propriet`]ile –
culoare, umiditate [i miros, neexis -
tând 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 dintre fermieri î[i amplaseaz`
silobag-urile, nu reprezint` un peri-

col pentru silobag. Sacul a[ezat la
orizontal`, pe p`mânt, are o stabili-
tate foarte ridicat`. Mai mult, chiar
dac` ninge încontinuu câteva zile,
iar sacii vor fi îngropa]i în z`pad`,
nu este cazul s` v` face]i griji. Silo -
bag-ul rezist` excelent sub n`men]ii
de z`pad` [i nu este nevoie s` fie
cur`]a]i. 

La ce alte riscuri sunt supu -
se silobag-urile [i care este so -
lu]ia Grain Bags în aceste si -
tua]ii?

Ca orice sistem de depozitare,
si lobag-urile sunt expuse anumitor
riscuri care pot periclita recolta de-
pozitat`, dac` fermierul nu respect`
câteva m`suri de siguran]`. Aici m`
refer la atacurile din exterior, pre-
cum cel al roz`toarelor sau al p` s` -
rilor, în special al ciorilor.

Este bine de [tiut c` roz`toarele
se orienteaz` cu preponderen]` spre
cap`tul silobag-ului, acolo unde exis -
t` acel loc de închidere a sistemului.
Din acest motiv, echipa Grain Bags

România recomand` închiderea sa -
cului cu o aten]ie sporit`, dar [i o cu -
r`]are riguroas` a resturilor de ce-
reale din jurul acestuia.

Mai mult de atât, pentru a spori
siguran]a sacilor, suger`m fermieri -
lor s` pun` p`mânt, nisip sau balas -
tru la cap`tul silobagului [i, de ase -
menea, câteva capcane pentru [oa -
reci. P`s`rile pot reprezenta un pe -
ricol pentru silobag, în sensul c` îl
pot sparge. Îns`, Grain Bags Româ-
nia are [i solu]ia pentru aceast` si -
tua]ie – o plas` de protec]ie care se
poate pune peste silobag pe toat`
lungimea [i l`]imea acestuia [i care
poate fi refolosit` de la an la an.

Este foarte important ca fermierii
s` res pecte anumite reguli atunci
când se face depozitarea în silobag
[i în acest fel vor avea certitudinea
c` recolta lor este în siguran]`. De
asemenea, pot achizi]iona de la noi
plasa de protec]ie împotriva p`s` ri -
lor [i astfel riscul atacurilor de d`u -
n`tori este redus la minimum. 

În încheierea discu]iei, v` rog
s` ne împ`rt`[i]i câ te va dintre
obiectivele anului 2022?

Am ini]iat un amplu proces de
transformare organiza]ional` [i de
consolidare a echipei. Recrut`m co -
legi noi, chiar [i f`r` experien]`, pen -
tru c` obiectivul nostru este s` atra -
gem, s` dezvolt`m [i s` p`str`m
oameni talenta]i, care ne împ`rt` -
[esc valorile [i viziunea. {tim c` suc -
cesul nostru se bazeaz` pe oamenii
no[tri [i de aceea în Grain Bags oa-
menii sunt pe primul loc. M` refer la
angaja]ii [i clien]ii no[tri, cu toate
ne voile, planurile [i ambi]iile lor. 

Pentru anul 2022, obiectivul nos-
tru principal este s` p`trundem cu
produsele din oferta noastr` [i pe
pie ]ele vecine, în prezent lucr`m la
strategia de dezvoltare [i sunt în cre -
z`tor c` vom avea succes, deoa re -
ce Grain Bags România ofer` silo -
bag-uri pentru depzitarea cerea le -
lor, f`r` stres!
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În condi]iile în care produc]ia de
cereale din România se afl` în cre[ -
tere, fiind estimat` la 34,16 milioane
de tone în anul agricol 2021, de pa -
tru ori mai mare decât în anul agri-
col 2007 (Sursa: Clubul Fermierilor
Români), spa]iile de depozitare deja
existente devin tot mai insuficiente.
Chiar dac`, România are o capaci-
tate de depozitare în silozuri [i ba -
ze, notat` în hârtii, de peste 26 mi -
lioane de tone, în realitate o parte
nu func]ioneaz` la capacitate maxi -
m`.

Mai mult, estim`rile arat` c` ]ara
noastr` se apropie de o produc]ie
de 40-45 de milioane de tone de ce-
reale, în jurul anului 2030. În con di -
]iile date, Grain Bags România tra -
ge un semnal de alarm`, în ideea
c` ]ara noastr` are nevoie de o ex-
tindere a spa]iilor de depozitare, pro -
punând o solu]ie eficient` în acest
sens – sistemul silobag. 

Peste 2.000 de saci 
uria[i, vându]i în 2021
Bilan]ul din 2021 arat` c` vân -

z`rile Grain Bags România au fost
pe un trend ascendent, pe toate seg -
mentele. Astfel c`, s-au vândut cu
99% mai multe silobag-urile în 2021,
comparativ cu 2020, [i cu 48% mai
multe, fa]` de anul 2019. Ca [i cifr`,
peste 2.000 de saci uria[i au ajuns,
anul trecut în fermele de la noi, dar
[i peste hotare.

De asemenea, utilajele vândute
au fost cu 84% mai multe, compara -
tiv cu 2020, [i cu 120% mai multe,
fa]` de 2019. Cea mai mare cre[te -
re se poate observa pe partea de
închirieri de utilaje, unde procentul
a trecut de 100%, atingând o cre[ -
te re de 180% în 2021, comparativ
cu 2020, [i de 46% fa]` de 2019. 

“Dup` cum spunea odat` Lucian
Buzdugan, Senior Advisor la Al Dahra
Agriculture: «silobag-ul a devenit o
tehnologie permanent` folosit` în
Insula Mare a Br`ilei, nu este o op -

]iune». Pe acela[i principiu merg [i
ceilal]i clien]i ai no[tri, care dup` ce
au observat utilitatea sistemului, nu
mai închiriaz` utilajele, ci prefer` s`
le achizi]ioneze de la noi. Astfel, se
explic` aceast` cre[tere mare pe
partea de închiriere în 2021, dar mult
mai mic` fa]` de 2019”, a men]ionat
Narcis Ranghiuc, director general
Grain Bags România, în cadrul eve -
nimentului “Cum arat` depozitarea
de cereale în România”, organizat
de companie, pe 14 ianuarie 2022,
la Restaurantul Ferma Baciu, din
Bucure[ti. 

Grain Bags ]i-a dublat cifra de afaceri 
în 2021 ]i preg`te]te o solu\ie 
financiar` complet` pentru fermieri

Grain Bags România, furnizor de solu\ii pentru depozitarea în silobag-uri,
a generat anul trecut o cifr` de afaceri de 2,2 milioane de euro, dublu
fa\` de 2020, când cifra de afaceri trecuse pu\in peste 1 milion de euro,
iar antreprenorul mizeaz` pe o cre]tere de 77% în 2022.
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La eveniment au participat jurna -
li[tii din presa agricol`, dar [i cei din
zona business. De asemenea, au
dat curs invita]iei reprezentan]ii din
asocia]iile agricole, precum [i fermi -
eri: Nicu Vasile – pre[edintele Ligii
Asocia]iilor Produc`torilor Agricoli
din România (LAPAR), Alina Cre]u
– director executiv al Asocia]iei Pro-
du c`torilor de Porumb din România
(APPR), Costin Telehuz – pre[edin -
tele Asocia]iei Cultivatorilor de Ce-
reale [i Plante Tehnice Ialomi]a
(ACCPT Ialomi]a), Florentin Bercu –
director executiv al Uniunii de Ra -
mur` Na]ional` a Cooperativelor din
Sectorul Vegetal (UNCSV), Ionel
Arion – pre[edintele Federa]iei Na -
]ionale Pro Agro, Alexandru Hait` –
fermier din Teleorman, care lucrea -
z` 1.100 ha, Gheorghe Ni]u – fer-
mier care lucreaz` 4.000 ha în jud.
Giurgiu, Alexandru Baciu – cresc` -
tor de vaci, peste 1.000 de capete,
lucreaz` peste 2.000 ha teren \n jud.
C`l`ra[i [i este pro prietar al Res -
 taurantului Ferma Baciu. 

2.500 tone de grâu – 
record de depozitare 
în silobag pentru o zi

Sistemul silobag se adreseaz`
atât fermelor de mici dimensiuni, cât
[i mari, drept dovad` clien]ii Grain
Bags România sunt fermieri care lu-
creaz` terenuri de la 100 de ha, la
peste 10.000 de ha. De asemenea,
mul]i cresc`tori de vaci, porci sau
pui folosesc deja silobag-urile pen-
tru depozitarea de furaje, dar [i mul]i
procesatori din zona de uleiuri sau
mor`rit [i panifica]ie. 

Astfel c`, cele mai depozitate ma -
terii în sacii uria[i au fost, anul tre-
cut: grâu, porumb [i floarea-soare-
lui, pe partea de cereale [i crimping,
siloz porumb [i siloz lucern`, pe
par tea de furaje. Iar, recordul de în -
c`rcare în silobag pentru o singur`
zi a fost de 2.500 de tone de grâu,
realizat în jude]ul Constan]a, la un
trader de cereale.  

În ceea ce prive[te obiectivele

pentru anul acesta, reprezentan]ii
com paniei [i-au propus s` dezvolte
o solu]ie financiar` complet` în avan -
tajul fermierilor, s` extind` echipa
Grain Bags România, s` intre [i pe
alte pie]e din Europa [i s` creasc`
cifra de afaceri cu 77%.

“Am observat c` exist` fermieri
care nu î[i permit s` stocheze ce-
realele. Asta pentru c`, au anumite
scaden]e, trebuie s` pl`teasc` rate
la o combin`, un tractor sau chiar in-
puturi. A[a c`, ne-am gândit s` ofe -
rim o solu]ie complet` în parteneriat
cu o banc` româneasc`, care va su -
porta de fapt, finan]area pentru de -
po zitarea de cereale. Astfel fermie -
rul, î[i va putea vinde recolta la mo -
mentul potrivit, fie la o lun` sau mai
multe dup` depozitare”, a ad`ugat
Narcis Ranghiuc.

Despre Grain Bags România
Grain Bags este o firm` 100%

româ neas c`, înfiin]at` în anul 2015
[i care furnizeaz` solu]ia de depo -
zitare în silobag (sac industrial, fa -
bricat din polietilen elastic, care asi -
gur` conservarea în condi]ii optime
a recoltei). De asemenea, este sin-
gura companie din ]ar` care are spe-
ciali[ti în acest sistem, care [tiu s`
ofere consultan]` fermierilor. Grain
Bags România comercia lizeaz` atât
silobag-uri, cât utilaje de înc`rcare/
desc`rcare în/din silobag, dar pres -
teaz` [i servicii cu personal calificat.
Silobag-urile marca Grain Bags  sunt
importate din Germania [i repre zin -
t` cea mai pro fitabil` metod` de de-
pozitare a cerealelor [i furajelor de
pe pia]a din România, oferind o al-
ternativ` pentru o mai bun` valorifi-
care a produc ]iei. 
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Alta Seeds, brandul premium de
semin]e pentru culturi de înalt` ca -
litate care apar]ine companiei glo -
bale UPL, a organizat pe 27 ianua -
rie a.c. prima conferin]` de pres` în
România, la hotelul Crowne Plaza
din Bucure[ti, pentru a comunica in-
forma]ii despre brandul [i portofoliul
s`u de produse. 

Prezentarea companiei a fost f` -
cut` de Cosmin Popescu – Business
Development Manager Europa Cen -
tral` [i de Est [i de membri ai con-
ducerii globale, respectiv: Saumen
Sarkar – Europe Business Lead [i
Benjamin Marolda – Global Co mmer -
cial Director. Portofoliul Alta Seeds
a fost prezentat de Ion Voinea, Pro -
duct Manager. Compania UPL a fost
reprezentat` de Andreea Manolescu,
UPL Crop Protection Country Head.  
Alta Seeds este prezent` în pes -

te 84 de ]`ri cu birouri de vânzare,
are o prezen]` comercial` în cele
mai importante pie]e [i este în con-
tinu` dezvoltare, având în acest
moment 24 de sta]ii de produc]ie [i
24 de centre de cercetare [i dez-
voltare. Misiunea lor este foarte cla -
r`: s` asigure solu]ii viabile fermie -
rilor [i consumatorilor finali, ]inând
cont de provoc`rile cu care ei se con -

frunt` în acest moment, printre care
schimb`rile climatice sau sc`derea
siguran]ei alimentare. 
“Suntem ner`bd`tori s` investim

în România [i în alte ]`ri europene.
Opera]iunea noastr` este în cre[ -
tere aici. Recent am înfiin]at un hub
de produc]ie de semin]e în România
pentru a livra semin]e în toat` Euro -
pa”, a declarat Soumen Sarkar, Eu-
rope Business Lead. El consider`
c` regiunea Europei Centrale [i de
Est are tot ce este necesar pentru a
asigura viitorul agriculturii în Europa.
Alta Seeds este una dintre com-

paniile de semin]e cu cre[tere rapi -
d` la nivel global [i se implic` pen-
tru o dezvoltare sustenabil`. 
“Ne-am angajat s` respect`m obi-

ectivele de dezvoltare durabil` ale
ONU [i s` sporim prosperitatea [i
securitatea alimentar` a fermierilor”,
a men]ionat Benjamin Marolda, di-
rector comercial global UPL, în ca -
drul conferin]ei. 
“Suntem aici s` îi ajut`m pe fer-

mieri s` ob]in` mai mult cu mai pu -
]in. Fie c` vorbim de timp, bani sau
efortul depus în a atinge rezultatele
dorite”, a subliniat Cosmin Popescu,

Business Development Manager
Europa Central` [i de Est. 
Investi]ia în cercetarea culturilor

inteligente din punct de vedere cli -
ma tic (cum ar fi cea de sorg sau cea
de floarea-soarelui cu con]inut ridi-
cat de ulei) merge mai departe, iar
efortul depus de Alta Seeds pentru
a asigura fermierilor români semin]e
de cea mai bun` calitate, în vederea
îmbun`t`]irii productivit`]ii, r`mâne
obiectivul ]int` al companiei.

Despre Alta Seeds
Alta Seeds este un brand pre-

mium al Advanta Seeds în Europa
[i America de Nord. Advanta Seeds
este parte a grupului UPL, grup care
ocup` a cincea pozi]ie în clasamen-
tul mondial, în domeniul Agribusi-
ness, ca cifr` de afaceri. 
Compania are peste 60 de ani de

experien]` în cercetarea [i dezvol -
tarea în domeniul geneticii plantelor
[i este lider în multe regiuni în ceea
ce prive[te culturile de câmp, pre-
cum cerealele de sorg, furajele, po-
rumbul, floarea-soarelui, rapi]a, ore -
zul [i multe segmente de legumi -
noa se.

Alta Seeds asigur` solu\ii viabile ]i
sustenabile pentru fermierii români

30
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“Fascinanta c`l`torie a cartofului,
de la s`mân\` la farfurie!”, 
un eveniment marca AIPROM

Manifestarea a avut loc în for -
mat hibrid, deschiderea revenindu-i
dom nului Vasile Iosif, Pre[edintele
AIPROM. 

“În primul rând vreau s` v` mul -
]u mesc pentru participarea la întâl ni -
rea noastr` anual`, de data aceas ta
în mediu virtual pentru a ne asigura
de toat` protec]ia. În prima parte a
evenimentului nostru vom vorbi des -
pre proiectele AIPROM [i despre ac-
tivit`]ile pe care industria le desf` -
[oa r` pentru a promova utilizarea
responsabil` a produselor de pro-
tec]ie a plantelor în condi]ii de sigu-
ran]` pentru utilizatori [i mediul în -
conjur`tor, luând în considerare sa -
tisfacerea cererii de produse agri-
cole.

În cea de a doua parte a întâlnirii
vom continua discu]iile despre cul-
tura cartofului, a doua pâine a ro mâ -
nilor, mai bine zis despre fascinanta
c`l`torie a cartofului de la s`mân]`
la farfurie. Pentru cei care sunt cu -
nosc`tori profesioni[ti în agricultur`,
c`l`toria este chiar fascinant` [i pli -
n` de riscuri [i de peripe]ii”, a spus
Vasile Iosif. 

Pre[edintele AIPROM a prezen-
tat pe scurt [i situa]ia industriei de
protec]ie a plantelor, precum [i pro-
vo c` rile pe care aceasta trebuie s`
le dep`[easc` în contextul european
[i na]ional. 

“Ast`zi, industria de protec]ie a
plantelor trece prin schimb`ri pro -
fun de, pentru c` ma joritatea consu -
matorilor conside r` c` aceste pro-

du se sunt periculoase pentru om [i
me diul înconjur`tor. Ca urmare, re -
ac  ]ia autorit`]ilor europene este de
a reduce num`rul de produse de uz
fitosanitar. Dup` cum [ti]i, Comisia
European` a prezentat recent dou`
strategii: De la ferm` la consumator
[i Biodiversitate 2030, piloni centrali
ai Pactului Verde European. 

Obiectivul global al strategiei De
la ferm` la consumator este repre -
zentat de regândirea întregului lan]
de aprovizionare [i construirea unui
sistem alimentar durabil din punct
de vedere ecologic, social [i econo -
mic care s` acopere toate verigile
unei economii circulare. Acest obi ec-
tiv reflect` un nivel ridicat de deter-
minare pentru a reduce utilizarea [i
riscul asociat produselor de protec -
]ie a plantelor cu 50% pân` în 2030.
Comisia European` propune de ase -
menea o reducere a consumului de
fertilizan]i cu cel pu]in 10% pân` în
2030 [i solicit` statelor membre dez -

voltarea [i implementarea planului
integrat de management al nutrie n -
]ilor, luând în considerare noile stra -
tegii europene. 

În acest context, cred c` trebuie
s` ne punem o serie de întreb`ri:
Putem furniza produse alimentare
pentru o popula]ie în continu` cre[ -
tere? Putem men]ine profitabilitatea
[i viabilitatea fermelor din Uniunea
European`? Poate fermierul român
[i european s` î[i protejeze culturile
agricole cu mai pu]ine produse de
uz fitosanitar, atunci când are un nu -
m`r în cre[tere al organismelor de
d`u nare? Vor contribui cele dou`
strategii la nivelul Uniunii Europene
la crearea unei agriculturi mai rezi li -
ente la crizele care vor urma sau doar
vom transfera problemele noastre
c`tre alte continente? Consider c`
la aceste întreb`ri va trebui s` r`s -
pundem ast`zi cu to]ii: consumatori,
fermieri, autorit`]i, precum [i indus-
tria de protec]ie a plantelor.

Asocia\ia Industriei de Protec\ia Plantelor din România (AIPROM)
a organizat în data de 27 ianuarie a.c. evenimentul cu tema
“Fascinanta c`l`torie a cartofului, de la s`mân\` la farfurie!” 
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Este cunoscut faptul c` în acest
moment doar pu]in peste dou` pro-
cente din popula]ia activ` produce
hran` pentru circa 7,5 miliarde de
locuitori la nivel global. Statisticile
prefigureaz` c` pân` în 2030 vom
dep`[i 8,6 miliarde de locuitori. Acest
lucru înseamn` c` o mul]ime de oa-
meni trebuie hr`ni]i. Cum vom pu -
tea oferi produse alimentare tuturor
acestor oameni? Cre[terea utiliz`rii
produselor de protec]ie a plantelor
a fost unul dintre motoarele esen]ia -
le ale cre[terii produc]iei agricole la
nivel global, pân` acum.

Chiar [i în aceste condi]ii, în care
]`rile utilizeaz` pesticide, conform
da telor Organiza]iei Mondiale pen-
tru Agricultur` [i Alimenta]ie, în fie -
care an, în lume, între 20 [i 40% din
produc]ia agricol` este pierdut` din
cauza agen]ilor de d`unare, iar pier -
derile economice înregistreaz` anual
220 de miliarde de dolari.

Având în vedere cre[terea popu -
la]iei, satisfacerea cererii de alimen -
te s`n`toase [i asigurarea unui aport
alimentar optim, putem spune c` toa -
te aceste aspecte reprezint` una
dintre cele mai mari provoc`ri mon-
diale. Unele estim`ri apreciaz` c`
ne cesarul de alimente va cre[te cu
peste 70% pân` în anul 2050, în
condi]iile în care resursele de mediu
sunt limitate, terenurile disponibile
pentru activit`]ile agricole sunt mai
pu]ine, nevoile energetice cresc, de -
ficitul de ap` se accentueaz`, iar în
cultur` apar noi organisme: boli [i
d`un`tori care exercit` o presiune

considerabil`, pentru fermier fiind
din ce în ce mai dificil s` produc` ali -
mente în mod durabil. 

Agricultura modern` a adop tat
as t`zi instrumente digitale [i [tiin]a
datelor pentru a conserva mai bine
resursele naturale ale planetei. În
fermele din întreaga lume tehnolo-
gia îi ajut` pe fermieri s` devin` mai
inteligen]i, în timp ce folosesc mai
pu]in pentru a produce mai mult, re-
ducând amprenta negativ` asupra
mediului.

AIPROM este un bun partener al
fermierilor români în a g`si cele mai
bune modalit`]i de a proteja plan -
tele de agen]i de d`unare [i pentru
a ob]ine produc]ii mai mari [i de ca -
li tate ridicat`. De asemenea, cola -

bo rând cu autorit`]ile ne asigur`m
c` vom g`si cele mai bune solu]ii
pentru a asigura produse agricole
s`n`toase, securitatea alimentar` [i
protejarea mediului înconjur`tor. În
ultimii 10 ani, peste 50% din produ -
sele de protec]ie a plantelor au fost
retrase din pia]a european` [i acest
lucru a pus [i pune presiune pe com-
baterea agen]ilor de d`unare în cre[ -
tere, cu mai pu]ine substan]e active. 

Am remarcat cu to]ii progresele
consistente pe care agricultura ro -
mâ neasc` le-a realizat în ultimii 10
ani: productivitatea pe hectar a cres -
cut, se lucreaz` întreaga suprafa]`
de teren agricol, s-au cump`rat echi -
pamente noi, iar grija pentru mediul
înconjur`tor nu a fost niciodat` mai
important` decât acum. Toate aces -
te progrese realizate în decursul ul -
ti milor 10 ani, precum [i cele care
vor urma sunt legate de adoptarea
tehnologiilor moderne [i accep ta rea
de noi inova]ii. 

Indiscutabil, aceste progrese sunt
remarcabile, îns` avem [i grave pro -
v`c`ri ale noilor agen]i de d`unare,
dar [i a celor vechi, care fac ravagii
la cultu rile de porumb, floarea-soa -
re lui, sfe cl` de zah`r [i altele. Din
p` cate, f`r` a avea derogare pentru
utilizarea de neonicotinoide la trata-
ment s`mân ]`, fermierul nu-[i poate
proteja culturile. 
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AIPROM î[i propune s` lanseze
proiecte importante în domeniul pro-
tec]iei plantelor, proiecte care vor
cre[te productivitatea fermierului ro -
mân [i vor proteja mediul înconju r` -
tor. Vom lucra împreun` cu autorit` -
]ile na]ionale la elaborarea unui nou
model de legisla]ie în domeniul pro-
tec]iei plantelor. Ast`zi, este o bun`
oportunitate pentru a mul]umi cole -
gi lor din cadrul AIPROM [i grupu ri -
lor de lucru, conducerii AIPROM [i
tu turor membrilor pentru implicarea
activ` în dezvoltarea industriei de
pro tec]ie a plantelor din România,
dar [i pentru munca asidu` depus`
pentru a ajuta fermierii s` protejeze
culturile agricole de organisme de
d`unare.

Totodat`, doresc s` adresez ru -
g` mintea autorit`]ilor statului din
do meniu s` coopereze cu AIPROM
[i cu to]i cei implica]i în industria de
protec]ie a plantelor, în misiunea de
a ajuta fermierii români s` produc`
mai mult [i de mai bun` calitate!”, a
fost mesajul Pre[edintelui AIPROM,
Vasile Iosif.

Primul panel de discu]ii din ca drul
evenimentului i-a avut ca lectori pe
membrii Consiliului Director al aso-
cia]iei, care au r`spuns [i întreb` ri -
lor adresate cu privire la activitatea,
realiz`rile din anul 2021, dar [i des -
pre obiectivele de dezvol tare vii toa -
re. 

“Ne dorim ca acest eveniment s`
nu îl dedic`m numai profesioni[tilor
din industrie sau celor care lucreaz`
în agricultur` [i sper s` ne urm` reas -
c` foarte mul]i consumatori de pro-
duse agricole, pentru c` la final cu
to]ii suntem consumatori, chiar dac`
lucr`m în industrie, tot de la super-
market cump`r`m alimentele.

Defini]ia produsului de protec]ie
a plantelor este foarte clar precizat`
în legisla]ia în vigoare, în Regula-
mentul 1109 din 2009 al Uniunii Eu-
ropene [i este una foarte complex`.
Produsul de protec]ia plantelor este
orice substan]` sau amestec de sub-
stan]e destinate prevenirii, distru ge -
rii, respingerii sau diminu`rii pagube-
lor care sunt produse de organisme -

le de d`unare asupra plantelor de
cultur` [i semin]elor. 

În categoria de produse de pro-
tec]ia plantelor sau pesticide intr`
erbicidele utilizate pentru combate -
rea buruienilor, fungicidele folosite
împotriva bolilor produse de ciuper-
cile patogene [i insecticidele pentru
combaterea d`un`torilor. Tot în ca -
tegoria pesticidelor intr` [i biocidele
care cuprind dezinfectan]ii, produ -
se  le pentru combaterea d`un`tori -
lor, a[a cum sunt: rodenticidele, re -
pe len]ii [i atractan]ii.

A[adar, toate aceste patru cate-
gorii intr` sub umbrela mare de pes-
ticide [i eu a[ spune c` pesticidele
sunt extrem de importante pentru c`
ele permit controlarea organismelor
de d`unare: boli, d`un`tori [i buru -
ieni, în a[a fel încât fermierul s` poa -
t` ob]ine mai mult` hran` pe o su -
prafa]` mai mic` [i o productivitate
mai mare.

Din studiile noastre, o cultur` care
nu este corespunz`tor tratat` poate
pierde între 40 [i 60% din produc]ie
[i asta nu este tot, pentru c` proble -
ma apare [i la calitatea recol tei. Nu
exagerez când spun c` f`r` pesti-
cide 50% dintre culturile agricole ar
disp`rea. Sunt situa]ii în care fermie -
rul a sem`nat s`mân]` de bun` ca -
litate, dar cultura nu a r`s` rit din cau -
za Tanymecus dilaticollisi, un d`u n` -
tor extrem de periculos, de culoarea
p`mântului, greu de obsevat, care

distruge cultura înainte s` r`sar`.
Este daun` total`.

Trebuie s` men]ionez faptul c`
pesticidele contribuie la mai mult`
hran` [i de mai bun` calitate, asi gu -
r` securitatea alimentar` a oric`rei
na]iuni, iar securita tea alimentar`
este extrem de im portant` pentru fie-
care dintre noi. Pesticidele sau me -
dicamentele pen tru plante gene rea -
z` foarte mult` satisfac]ie pentru cei
care consum` alimente de trei ori
pe zi.

Sigur, exist` o percep]ie negativ`
despre pesticide din partea unora.
Dar îmi permit s` îi întreb dac` con-
sum` medicamente când sunt bol-
navi [i de ce? Exist` dou` categorii
a celor neinforma]i [i a celor care
privesc problema tenden]ios. Ca [i
medicamentele de uz uman, pesti-
cidele sau medicamentele plantelor,
dac` nu sunt administrate conform
prospectelor, pot avea [i efecte ne -

gative. Sunt abord`ri diferite.
Eu îi rog pe to]i cei care au ceva

de comentat sau întrebat s` ne con-
tacteze. Au datele noastre de con-
tact, le st`m la dispozi]ie la orice fel
de nel`murire sau întrebare. Le adre -
sez rug`mintea celor care sunt în-
grijora]i de pesticide s` ne contac te-
ze, avem site, avem telefoane, sun-
tem total deschi[i la dialog. Privind
în oglind`, dac` persoana respec-
tiv` are nevoie de medicamente tre-
buie s` în]eleag` c` [i plantele au
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nevoie de medicamente, pentru c`
au probleme, [i f`r` s` rezolv`m
acele probleme nu avem produc]ie
agricol`. Dac` nu avem pro duc ]ie
agricol`, nu avem mâncare. 

Pentru to]i cei care ne urm` resc,
trebuie s` subliniez c` s`n`tatea
plantelor este la fel de important` ca
[i s`n`tatea oameni lor [i trebuie s`
avem grij` ca plan tele s` î[i ating`
poten]ialul de pro duc]ie, inclusiv car -
toful, pentru c` nu mai a[a o s` avem
fericire pe fa]` când plec`m dimi -
nea]a la munc`. Vede]i ce se întâm -
pl` la ora actual` cu energia? Ima -
gina]i-v` dac` am mai avea [i o cri -
z` alimentar`!”, a atras aten]ia Pre -
[edintele AIPROM, Vasile Iosif.

Marijan Tomsic, Country Mana -
ger al BASF, a subliniat faptul c`
m`surile luate la nivelul institu]iilor
Uniunii Europene nu trebuie s` aib`
ca influen]` factorul politic, ci doar
considerente le [tiin]ifice.

“La nivelul decizional al Uniunii
Europene trebuie s` se în]eleag` c`
situ]ia este diferit` în cele 27 de sta -
te membere. Ce este bun pentru o
]ar`, poate s` nu fie bun pentru alt`
]ar`. Politicienii trebuie s` ia acest
lucru în considerare atunci când iau
decizii. În opinia mea, este impor-
tant s` g`sim echilibrul corect între
[tiin]` [i politic` pentru a asi gura un
viitor sustenabil tuturor ]` ri lor euro -
pene, dar [i întregii omeniri. 

Oame nii de [tiin]` [i cercet`torii
au experien]`, au argumente care
s` se transpun` foarte u[or în mo -
de le de gândire [i de lucru. Cuno[ -
tin ]ele [tiin]ifice nu sunt u[or de în -
]eles, dar au în spate ani de exper-
tiz`. Chiar am observat o cre[tere
constant` a interesului pentru solu]ii
inovatoare în domeniul agriculturii
din partea cercet`torilor, care caut`
în mod con stant noi solu]ii în con-
textul legislativ actual.

Sunt unele domenii în care nu
exist` solu]ii pentru anumite boli
dup` interzicerea unor molecule.
Aceste interziceri au un efect nega-
tiv în România, iar g`sirea unor so -
lu]ii alternative nu este u[oar`. Cer -
 cetarea [i dezvoltarea sunt elemen -

te cheie pentru toate companiile din
industrie, reprezint` un proces care
necesit` timp [i ar putea s` dureze
10 ani sau chiar mai mult pentru a
g`si o solu]ie nou`. În tot acest timp,
costurile pentru companii sunt foar -
te mari, iar pierderile pentru fermieri,
devastatoare.

De alftel, chiar [i fermierilor le re -
vine provocarea de a lua alte decizii
legate de managemenul reziduuri -
lor, al rezisten]ei [i al costului de pro -
duc]ie. Cred c` se pot evita pierde -
rile [i reanaliza situa]ia \n mod obi -
ec tiv [i [tiin]ific. Consider c` politi  -
ci enii ar trebui s` ia în considerare

aceast` implicare a mediului acade -
mic [i [tiin]ific [i s` încerce s` fac`
ce este mai bine pentru agricultur`!”
a men ]ionat Marijan Tomsic.

Boualem Saidi, Country Group
Head România, Bulgaria and Mol -
do va, Bayer Crop Science, a conti -
nuat discu]ia legat` de obiectivele
AIPROM.

“Este extrem de important s` lu -
cr`m în parteneriat cu privire la anu -
mite obiective comune în care sun -
tem angaja]i, cum ar fi m`rirea re -
zi li en]ei produc]iei [i a sistemului 
alimentar. Suntem în parteneriat cu
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comisia [i lucr`m împreun` la stra -
tegia de cre[tere pentru viitor, un
obiectiv clar al întregii industrii de a
produce mai mult cu resurse mai
pu]ine. În urm`torul deceniu, oame -
nii vor fi tot mai mul]i, iar terenurile
dis ponibile pentru a produce alimen -
te vor fi mai pu]ine.

Din pespectiva noastr`, este clar
c` trebuie s` aducem cele mai bune
inova]ii [i instrumente pentru fermi -
eri, cu scopul de a produce mai mul -
te ali mente [i mai sigure, în viitor.
Vom continua s` sprijinim produc]ia
de alimente, securitatea alimentar`
[i vom folosi instrumente digitale [i
solu]ii de protec]ie a plantelor pentru
a pro duce mai mult cu mai pu]in. 

Despre Geen Deal nu vreau s`
vor besc foarte mult. Asta înseamn`
s` folosim produse biologice deri -
va te din natur`, dar [i instrumente

digitale. Sunt lucruri bazate pe [ti-
in ]`, aceste date oferind o baz` de
luare a deciziilor.

Prin Geen Deal se vor lua o serie
de decizii prin care vor fi interzise
multe produse, comisia dorind s` în -
jum`t`]easc` utilizarea pesticidelor.
Pentru noi, ca juc`tori în aceas t`
pia]`, va fi mult mai greu [i mai
scump s` aducem noi molecule [i
produse de top la fel de eficiente.
Într-adev`r, este o mare provocare
pentru toat` lumea.

Doresc s` vorbesc îns` despre
angajamentul AIPROM legat de im-

plicarea în economia circular`, res -
pectiv despre cum colect`m [i reci -
cl`m materialele plastice provenite
din ambalajele produselor de pro -
tec ]ie a plantelor. România este un
exemplu extraordinar de implemen -
tare a acestui program. În cei 14 ani
am reu[it s` colect`m peste 70%
din ambalaje, iar dintre acestea mai
mult de jum`tate sunt reciclate. Este
un angajament puternic, la care vom
continua s` lucr`m, fiind o modalita -
te ideal` de a proteja fermierii, con -
su matorii [i mediul înconjur`tor”, a
]inut s` precizeze Boualem Saidi.

Jean Ionescu, Country Manager
al Corteva Agriscience România &
Moldova, a tras un semnal de alar -
m` privind riscurile reducerii num` -
rului produselor de protec]ie a plan -
telor.

“Încep prin a atrage aten]ia asu -
pra faptului c` în acest moment, la
nivel european, nu exist` un studiu
real de impact legat de reducerea
produselor de protec]ie a plantelor
cu 50% pân` în 2030. Cum toat`
lumea din industrie [tie, agricultura
este o afacere destul de complex`,
[i f`r` tehnologie nu se poate pro-
duce mai mult.

Eu cred c` ast`zi nu putem con-
trola factorii de mediu [i schimb`rile
climatice, dar partea de tehnologie
st` la noi, cei care particip`m cu teh -
nologie în afacerea fermierilor, dar

[i în capabilit`]ile lor. Sigur, vorbeau
colegii mei despre agricultura digi-
tal` [i [tiin]a care favorizeaz` pro-
gresul. Dar noi avem acest progres
prin coroborarea celor dou`. Noi tre-
buie s` producem mai mult, cu mai
pu]ine resurse. 

În acest moment, statistic vor bind,
în România consum`m cam 700 de
grame pe hectar de substan]` acti -
v`, produs de protec]ie a plantelor,
fa]` de Ungaria care are circa 1,2
kilograme pe hectar [i undeva la 2
kilograme la nivel de Europa, adic`
suntem de trei ori sub media comu-
nitar`. A reduce în continuare [i a
nu pune nimic în loc, exact ce se în-
tâmpl` ast`zi, nu este în regul`. 

Remarc`m cu to]ii c` viteza cu
care substan]ele active [i molecule -
le actuale ies din pia]` este uria[`.
Dac` este s` analiz`m în detaliu,
companiile din industrie, membre
ale AIPROM, investesc în fiecare zi
zeci de milioane de dolari în cerce -
tare agricol`, în dezvoltarea de noi
tehnologii [i molecule care s` ajute
fermierul s` produc` mai mult.

Se va ajunge în situa]ia în care
nu vom putea controla din punct de
vedere tehnologic mare parte dintre
bolile [i d`un`torii culturilor agricole.
Cât despre biopesticide, în general
toate companiile dezvolt` programe
de cercetare în care fiecare corpo -
ra]ie investe[te mul]i bani. Ast`zi nu
putem spune c` din punct de vede -
re al performan]elor sau al efica ci -
t`]ii biopesticidele se ridic` la nive-
lul actualelor produse de protec]ie a
plantelor. Deci, aici este problema,
f`r` produse conven]ionale, practic,
va fi tot mai dificil s` control`m pro -
blemele din culturi. 

Este nevoie s` se în]eleag` mai
bine ce înseamn` securitatea ali -
men tar` [i faptul c`, din 2050, sta -
tis tic, popula]ia globului va fi de pes-
 te 9,5 miliarde de locuitori. Dar unde
ne îndrept`m [i ce dorim s` facem?
S` r`mânem f`r` medicamentele
plantelor sau s` încerc`m s` în]ele -
gem mai bine aspectele care ]in de
hran`! 

Sigur, nu încape îndoial` c` unul
din dezideratele industriei este de a
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]ine cont de opinia consumatorului,
\ns` cu o singur` condi]ie, aceast`
opi nie s` fie una [tiin]ific`. Ce în -
seamn` de fapt un produs de pro -
tec ]ie a plantelor? Este un medica -
ment destinat plantelor, care utilizat
în mod corespunz`tor are un eco
profil excelent, sigur. 

V` dau un exemplu simplu. La
ora actual` [i în farmaciile umane
dac` ne ducem [i cump`r`m o cutie
de pa racetamol [i o s` lu`m [apte
pas tile deodat` vom avea probleme
majore. Este important controlul uti-
liz`rii, iar noi, produc`torii, suntem
responsabili de acest lu cru. |n acest
sens, dezvol t`m multe programe de
siguran]` a utiliz`rii produselor de
protec]ie a plantelor [i suntem activi
de mul]i ani în a transmite tuturor
acest lu cru.

De sus pân` jos, protejat sut` la
sut`! este motto-ul de implementare
a programului dedicat celor mai bune
practici de utilizare a produselor de
protec]ie a plantelor. S-au derulat o
serie de campanii de promovare sus -
]inute de companii la nivelul distri -
bui torilor, a fitofarmaciilor [i cu titlu
gratuit anumitor asocia]ii de fermi -
eri, dar [i unor ac]iuni derulate în li -
ceele agricole, prin care preg`tim vii -
torul fermierilor, practic, viitorul agri-
culturii. Au fost prezentate echi pa -
mentele specifice [i au fost f`cu te
cunoscute cele mai bune practici de
utilizare a produselor de protec ]ie a
plantelor, pentru siguran]a ope ra -

to rului, a fermierului, a mediului în -
conjur`tor [i s`n`tatea consumato -
rului final!”, a precizat Jean Ionescu.

Vasile Iosif a dorit s` explice în
ce const` conceptul managementu-
lui de combatere integrat` a orga -
nismelor de d`unare.

“Managementului de combatere
integrat` a organismelor de d`una -
re este un concept extrem de intere-
sant. Voi încerca s` explic pe în]e -
lesul tuturor. V` întreba]i, desigur,
ce se întâmpl` în momentul în care
autorit`]ile scot aceste produse fito -
sanitare din pia]`. Se înt#mpl` dou`
lucruri. În primul rând, tot acelea[i
autorit`]i dau derog`ri. De exemplu,
\n Fran]a, este cunoscut faptul c` oa -

menii sunt foarte porni]i împotriva
produselor de uz fitosanitar. Totu[i,
acum doi ani au venit cu o de rogare
la neonicotinoide pentru sfecla de
zah`r, deoarece [i-au dat seama c`
pierd cultura. Acela[i lu cru îl face [i
Autoritatea Na]ional` Fitosanitar`
din România, vine cu derogare pen-
tru Tanymecus.

Este foarte periculos în momentul
în care sco]i un produs. Din punctul
meu de vedere nu este respectat nici
regulamentul care spune c` atunci
când te gânde[ti s` sco]i un produs,
l-ai scos [i gata. Avem vreo 75 de
produse din 320 de substan]e active
– la nivel global sunt circa 900 de
substan]e active, în Uniunea Euro-
pean` avem 320, iar în România
doar 200. Adic` le-ai blamat, dar te
întorci la ele pentru c` pierzi cultura.
Consider c` nu este în regul` aceas -
t` abordare.

Vreau s` dezvolt subiectul legat
de combaterea integrat` a organis-
melor de d`unare, care este un con-
cept vechi, dar esen]ial pentru orice
fermier. Acest subiect reprezint` o
abordare holistic` a agriculturii du -
ra bile care se concentreaz` pe pre -
ve nirea [i combaterea pe termen
lung a d`un`torilor sau a daunelor
acestora prin diverse combina]ii de
tehnici: controlul biologic, manipu-
larea habitatelor, soiuri rezistente
sau tolerate [i, nu în ultimul rând,
combaterea chimic` cu pesticide. 
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Combaterea integrat` spune c`
atunci când alegi o anumit` metod`,
trebuie s` o faci ]inând cont de ris -
cul pe care acest procedeu îl pre -
su pune pentru s`n`tatea uma n`,
pentru organismele non ]int` [i pen-
tru mediul înconjur`tor. Comba terea
integrat` trebuie s` fie o abordare
flexibil`, pentru c` problemele fito -
sanitare pe care le are un fermier
care cultiv` tomate în Spania sunt
diferite fa]` de problemele fitosani -
tare pe care le are un fermier care
cultiv` tomate la Buz`u. 

Spuneam c` este o obliga]ie [i
a[ vrea s` le spun celor care ne as-
cult` c` un fermier trebuie s` aib`
ABC-ul ca s` poat` s` fie un fermier
de succes. ABC-ul înseamn` c` tre-
buie s` urm`re[ti ni[te metode pre-
ventive din punct de vedere fitosa-
nitar. Ce înseamn` metode preven-
tive? În seamn` c` dac` faci rota]ia
culturii, reduci [i num`rul de trata-
mente fito sa nitare. Este un aspect
foarte simplu, dac` vii cu grâu dup`
grâu, logic c` ai boli [i d`un`tori
care iu besc cultura respectiv`. Dac`
îns`, vii cu o cultur` care este total
dife rit`, acele boli [i acei d`un`tori
nu mai au niciun fel de impact. Deci,
în aceste condi]ii, deja reduci trata -
men tele. De asemenea, o doz` mare
de azot sensibilizeaz` planta la boli
[i trebuie s` aplic`m mai multe fun-
gicide. Utilizarea soiurilor tolerante
[i rezisten te este un punct esen]ial. 

Toate aceste metode sunt deja
cunoscute, sunt publicate [i de c` -
tre autorit`]ile noastre, drept pentru
care îi invit pe cei care doresc s` se
documenteze s` o fac`. Este litera
A din punct de vedere fitosanitar. La
litera B e pu]in mai complicat, pen-
tru c` trebuie s` fii profesionist, în -
seamn` observare [i monitorizare.
Practic, te duci în sol`, e[ti mereu
în alert` pentru a [ti ce inamici î]i
targeteaz` cultura. Dup` partea de
obsevare [i monitorizare, vine spe-
cialistul care decide ce tratamente
trebuie aplicate – tratament chimic,
tratement biologic sau o combina]ie
a celor dou`. {i pentru c` tot vorbim
de alternative biologice, [ti]i ce în -
seamn` combatere biologic`? În -

seam n` utilizarea de virusuri, de bac -
terii, de ciuperci etc. Avem experien -
]a ultimilor doi ani, în ceea prive[te
virusul… [i nu este deloc safe.

Combarea integrat` este un su -
biect care m` fascineaz` [i mi-a pl` -
cut foarte mult înc` de pe b`ncile fa -
cult`]ii. Am avut un cercet`tor mem -
bru al Academiei Române, domnul
Tudorel Baicu. Din p`cate, nimeni
nu mai vorbe[te despre el, dar era
un specialist extraordinar care a scris
foarte multe c`r]i prin anii ‘70 des -
pre combaterea integrat`. România
are tra di ]ie în acest domeniu, inclu-
siv per delele forestiere pe care le
avem pe câmp sunt adaptate [i cre-
ate în Ro mânia. Deci, avem tradi]ie
din punct de vedere agricol [i este
[i normal pentru c` suntem o ]ar`
agricol`. 

Doresc s` spun c` aceast` di -
rec tiv` de utilizare durabil` este [i
la nivel european înc` din 2009, iar
speciali[tii au dezvoltat tot felul de
programe de combatere integrat` [i
de reducere a atacului organismelor
de d`unare asupra culturilor.

Noi, cei de la AIPROM, solicit`m
de mai mult` vreme autorit`]ilor eu-
ropene s` creeze o baz` de date în
care bunele practici din Spania s`
fie foarte u[or vizualizate [i de fer-
mierii care cultiv` tomate la Buz`u,
de exemplu. În aceast` situa]ie pu -
tem s` înv`]`m unii de la ceilal]i,
pentru c` de multe ori, ceea ce face
foarte bine un coleg în Spania, Po -
lonia sau în Olanda, ar putea s` fie
foarte u[or de împ`rt`[it [i cu cei -
lal]i colegi fermieri din alte state” , a
precizat Vasile Iosif.
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Carmen Botez, Directorul Exe cu -
tiv al AIPROM, a vorbit despre pro-
dusele contraf`cute [i despre noile
revizuiri legislative.

“Legea privind contrafacerea pro -
duselor de protec]ie a plantelor a
devenit prioritatea num`rul unu a
AIPROM. În legisla]ia actual` exist`
ni[te sanc ]iuni pentru cei care con-
trafac produse de protec]ie a plan -
telor sau aduc în România produse
ilegale de protec]ie a plantelor, dar
aceste sanc]iuni sunt nedimensio -
na te cu importan]a vinei. Cred c`
tre buie s` fie revizuite aceste preve -
deri. Dac` omul moare c` a consu -
mat un produs care a fost tratat cu

un pesticid adus ilegal, cu ce ne aju-
t ̀  c` pl`te[te o sanc]iune. Nu trebu -
ie s` pl`teasc` numai amenda, tre -
buie imediat introduse pedepse pe-
nale. În prezent, revizuirea legis la -
]iei este pe masa de lucru a auto -
rit`]ilor [i sper`m ca în curând s` fie
finalizat` ]inând cont [i de solici t` -
rile noastre. Spe r`m ca în acest act
legislativ s` fie prev`zute m`suri mai
dure pentru cei care fac astfel de lu-
cruri.

România este o ]ar` la grani]a
dintre Uniunea European` [i câteva
state care nu fac parte din uniune.
Cum se spune, intr` produse con-
traf`cute [i legal, chiar în mijlocul
Uniunii Europene, nu numai în Ro -
mânia. Situa]ia noastr` este [i mai
special`, pentru c` suntem o poart`
de intrare din Europa, dar [i din sta -

tele înconjur`toare – Ucrai na, Repu -
blica Moldova [i Serbia. Se spune
c` nu intr` cantit`]i mari, ci intr` cu
unul sau cu altul prin mi cul trafic de
frontier`. Nu este adev`rat, în mo-
mentul în care se aduce un produs
în cantitate foarte mic` nu înseam -
n` pu]in. Cu aceste cantit`]i foarte
mici se pot trata zeci de hectare.
Deci, acesta nu mai repre zint` mic
trafic de frontier`, ci un pe ricol pen-
tru noi to]i! Sigur, pericolul comer-
cializ`rii de produse contraf` cute
este [i în on-line, îns` colabo r`m
foarte bine cu autorit`]ile care sunt
implicate în demersul nostru de a
stopa acest flagel.

Pentru noi, ca asocia]ie, este o
pri  oritate [i dorim s` ob]inem o ima -
gi ne foarte clar` asupra legisla]iei.
Co labor`m cu ni[te profesioni[ti [i
sper`m ca la sfâr[itul lunii februarie
s` avem primele rezultate pe care
si gur le vom împ`rt`[i!

Referitor la subiectul legat de pro -
gramul SCAPA – Sistemul de Co -
lec tare a Ambalajelor de Pesticide
al AIPROM, acesta este un meca -
nism de colectare, transport [i valo -
ri ficare a de[eurilor de ambalaje din
plastic, metal [i hârtie provenite de
la produsele de protec]ie a plantelor
(PPP) importate sau produse în Ro -
mânia de c`tre companiile care sus -
]in sistemul. Începând cu anul 2008,
campania de colectare a ambala -
je lor provenite de la PPP se desf` -

[oa r` la nivel na]ional sub sloganul
SCAPA de ambalaje! Este un pro-
gram foarte scump, sus]inut de c` -
tre membrii no[tri care au cheltuit 7
milioane de euro. Acum 4 ani ne gân -
deam c` dac` am înc`rca ni[te ca -
mioane cu întreaga cantitatea de am -
balaje goale de pesticide recicla te,
am face un [ir de camioane de la
Bucure[ti p#n` la Bra[ov. Anul aces -
ta cred c` am ajunge cu [irul dinco -
lo de Sighi [oara. 

Rata de colectare în 2021 ajun -
sese la aproape 70%, ceea ce este
extraordinar pentru România. Este
un program de succes la care am
co laborat foarte bine [i cu auto rit` -
]ile care au în]eles cât de important
este s` ne ajute. Sunt considerate
nepericuloase [i ca atare noi le su -
pu nem regimului de de[euri neperi -
culoase [i le recicl`m în mare parte,
acest aspect fiind un avantaj pentru
România. Sigur, o parte din ceea ce
colect`m sunt [i coincinerate, prac-
tic este o valorificare cu recuperare
de ener gie. Ce pot s` v` spun este
c` st`m foarte bine la acest capitol,
compa ra tiv cu alte ]`ri. Pentru viitor,
ne do rim foarte mult s` avem un pro -
gram frate, dac` se poate spu ne, [i
în Republica Moldova. |ns` este des -
tul de greu cu legisla]ia de acolo…
dar s` sper`m c` nu r`mâ ne doar
în faza de proiect!” , a spus Carmen
Botez. 

A doua parte a eveni men tului a
avut ca tem` situa]ia culturii de car -
tof în România, discu]ia fiind deschi -
s` de o prezentare cu date statistice
relevante [i a conti nuat cu o dezba -
tere despre aportul fiec`rui actor im-
plicat în etapele c` l`toriei cartofului,
de la s`mân]` la farfurie.

Primul lector al panelului a fost
domnul Vasile Iosif, Pre[edintele
AIPROM, care a realizat traseul în
“Fascinanta c`l`torie a cartofului,
de la s`mân]` la farfurie!”. În pre -
zentare s-a vorbit despre intersanta
istorie a cartofului, despre benefi -
ciile gastronomice [i medicale, dar
[i despre impedimentele din cultura
acestuia. 
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Specialistul a enumerat bolile [i
d`un`torii culturii de cartof, sublini-
ind importan]a preven]iei [i rolul tra -
tamentelor de protec]ie. La boli a
amintit: Mozaicul X al cartofului (Po -
tato virus X), Mozaicul Y al cartofului
(Potato virus Y), Înnegrirea bazei
tul pinii [i putregaiul umed al tuber-
culilor de cartof (Erwinia carotovora
pv. atroseptica), Râia neagr` a car -
tofului (Synchytrium endobioticum),
Mana cartofului (Phytophthora in-
festans), Putregaiul uscat al tuber-
culilor de cartof (Fusarium solani) [i
Alternarioza (Alternaria solani). La
categoria d`un`tori au fost adu[i în
discu]ie: Nematodul galicol al r` d` -
cinilor (Meloidogyne incognita), Ne -
ma todul tuberculilor de cartof (Di -
tylenchus destructor), Viermii sârm`
(Agriotes spp.), C`r`bu[ul de mai
(Melolontha melolontha), Gândacul
de Colorado (Leptinotarsa decemli -
neata), P`duchele verde al sola na -
ceelor (Macrosiphon euphorbiae),
Pu ricele cartofului (Epitrix cucume -
ris), Molia cartofului (Phthorimaea
operculella), Coropi[ni]a (Gryllotal -
pa gryllotalpa) [i Buha sem`n` turi -
lor (Agrotis segetum).

“Mi-a[ fi dorit ca prezentarea mea
s` fie doar una optimist`, dar din
p`cate, privind statistica, este destul
de complicat... În fascinanta c`l` to -
rie vorbim [i de boli, de d`un`tori [i
nu mai vreau s` amintesc [i de bu -
ru ieni. Când spunem boli, ne gân -
dim în primul rând la virusuri care
sunt specifice culturii de cartofi. Aviz
celor care iau cartofi din gr`din` [i
îi cultiv` ca s`mân]` anul urm`tor.
Pot fi deja bolnavi de anumite viru -
suri [i a[a se prolifereaz` boala. În-
totdeauna, calitatea materialului se -
mincer face diferen]a dintre o cultu -
r` de cartofi productiv`, bun` [i una
care are probleme [i foarte mul te vi-
roze. 

Din p`cate, nu prea sunt solu]ii
fitosanitare [i la genul acesta de vi-
roze, la fel ca la oameni. Me dicina
plantelor nu este atât de evo luat`
încât s` avem produse mira culoa-
se pe care s` le aplic`m. De obicei,
plantele sunt scoase [i distruse, iar

solul foarte bine dezinfectat. 
Acum îmi doresc s` vorbesc des -

pre business. În acest sens, Româ-
nia are într-adev`r ni[te probleme
colosale privind deficitul comercial.
Dac` în anul 2018 deficitul balan]ei
comerciale, respectiv diferen]a între
ce export`m [i ce import`m, era de
15 miliarde de euro, în 2021 am de -
p`[it valoarea de 22 de miliarde de
euro, adic` circa 10% din PIB-ul Ro -
mâniei. Deficitul pe agricultur` a fost
anul trecut de peste dou` miliarde
de euro, respectiv 2,2 miliarde euro.
Deficitul pe cartof a balansat între
40 [i 60 de milioane de euro în fie -
care an, în condi]iile în care imediat

dup` 1990 România avea în cultur`
peste 300 de mii de hectare de car -
tofi. Conform Institutului Na]ional de
Statistic`, în 2021, România cultiva
166 de mii de hectare cu cartofi, în
condi]iile în care APIA a înregistrat
doar 32 de mii de hectare cu aceas -
t` cultur`... Anul trecut am importat
aproape 200.000 de tone de cartofi
din Fran]a, Germania, Olanda, Gre-
cia [i Polonia [i am exportat 23.000
de tone de cartofi în Republica Mol -
dova [i Ucraina.

Ceea ce vreau s` remarc este c`
exist` ni[te probleme sistemice la
aceast` cultur`. Mai cred c`, pentru
a ajunge de la ferm` la consuma-
tori, cartofii parcurg cu siguran]` o
c` l`torie lung` [i aici vorbim despre
partea de provoc`ri din punct de
vedere al bolilor [i d`un`torilor [i de
agresivitatea [i rezisten]a lor. {i lip -

sa spa]iilor de depozitare [i proce-
sare r`mâne o problem` mare pen -
tru cultivatorii de cartofi din Româ-
nia. Îns`, în curând, vom vorbi [i de
lipsa de instrumente specifice pen-
tru a combate eficient bolile, d`un` -
torii [i buruienile din cultura de car -
tofi. Va fi o mare durere de cap.

Întrebarea este: Ce putem face
ca într-adev`r cultura cartofului s`
fie profitabil`? Dac` nu vom [ti con-
cret care sunt suprafe]ele de cartofi,
nu vom în]elegem realitatea [i nu
vom putea s` ne d`m seama ce pla -
nuri [i ce m`suri ar trebui luate ca
s` dezvolt`m acest` cultur`. 

Consider`m c` includerea carto-

fului în Planul Na]ional Strategic, pe
lista culturilor care au nevoie de spri -
jin, îi va motiva [i determina pe tot
mai mul]i produc`tori agricoli s` se
asocieze [i s` cultive cartofi în fer -
me specializate. Acest lucru va de-
termina o cre[tere a randamentelor
tehnologice, utilizarea inputurilor de
calitate, optimizarea costurilor de pro -
duc]ie, cre[terea calit`]ii, un marke -
ting adecvat [i prezen]a în super -
market, investi]ii în sortare [i amba -
lare, dar [i accesul la solu]ii de pro-
tec]ie a plantelor. Nu trebuie s` ne -
gli j`m nevoia fermierilor de a avea
o palet` larg` de solu]ii pentru pro-
tec]ia plantelor, în contextul în care
Uniunea European` interzice sub-
stan]ele active cu o vitez` mai mare
decât poate inova industria de pro-
fil”, a mai ad`ugat Vasile Iosif, Pre -
[edintele AIPROM. 
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Doamna Paulina Gabor, Director
Direc]ia Fitosanitar`, a vorbit despre
importan]a colabor`rii autorit`]ilor cu
industria de protec]ie a plantelor din
România, îndemnându-i pe produc` -
torii agricoli s` foloseasc` s`mân]`
certificat`. 

“Colabor`m cu industria pentru c`
numai a[a putem ob]ine recolte s` -
n`toase. Cultura cartofului este sus-
ceptibil` la atacul multor orga nisme
de d`unare. Monitorizarea acestei
culturi începe de la analiza solului
pân` la produsul finit”, a men]ionat
Paulina Gabor.

Vorbind tot despe cartof, doamna
Elena Izadi, [ef Birou Pro tec ]ia Plan -
telor [i Carantin` Fitosan itar`, a sub-
liniat faptul c` aceasta este o cultu -
r` important`, iar din punct de vede -
re fitosanitar necesit` o aten]ie deo -
sebit`, fiind atacat` de numeroase
organisme de d`unare.

“O parte dintre aceste organisme
sunt obi[nuite, a[a cum este Gân-
dacul de Colorado, iar alte sunt or -
ga nisme d`un`toare de carantin` –
organisme destul de periculoase care
produc pagube mari [i sunt dificil de
eradicat. O parte dintre aces te orga -
nisme de carantin` sunt prezente [i
în România. Sunt greu de comb`tut,
îns` cu sprijinul fermie rilor [i al ANF
sper`m ca aceste organisme de ca-
rantin` s` fie era dicate [i s` ob]i -
nem un cartof s`n` tos, care s` fie
g`sit atât în supermarket, dar s` cir-
cule liber [i în Uni unea European`”,
a punctat Elena Izadi.

La rândul s`u, domnul Gheorghe
Bo]oman, Membru Fondator FNCR,
a vorbit despre problemele pe care
le întâmpin` fermierii în combaterea
organismelor de d`unare din cultu r`.

“Pentru anumite boli de carantin`
nu exist` metode de combatere, nici
chimice, nici biologice, sunt doar m` -
suri preventive care pot fi luate la ni-
vel de ferm`. Pentru segmentul d`u-
n`tori de sol, fermierii se con frun t`
cu probleme majore. Sunt foar te pu-
]ine produse pentru d`un`torii de
sol omologate în România. Pentru a
combate nematozi cu chist este ne -

voie de o combatere integrat` [i de
utilizarea unor soiuri tolerante sau re-
 zistente”, a spus domnul Gheorghe
Bo]oman.

Un exemplu de bune practici în
ceea ce prive[te colaborarea dintre
fermieri [i industria de procesare a
cartofului este reprezentat de par -
teneriatul dintre compania PepsiCo
(produc`toare de chipsuri) [i Grup
{erban. Marius Dine[ – AgroField
Coordinator România PepsiCo a vor -
bit despre standardele pe care fer-
mierii trebuie s` le îndeplineasc`
pentru a livra cartofi pentru chipsuri,
dar [i despre colaborarea de succes
pe care compania a dezvoltat-o cu
Grupul de firme {erban Holding. 

“Avem standarde PepsiCo inter -

ne [i ne aliniem certific`rii Global
G.A.P. Ne propunem ca în 2-3 ani
to]i fermierii cu care colabor`m s`
fie certifica]i Global G.A.P. Cu mân-
drie pot s` spun c` aproape 100%
din cartofii pe care îi proces`m pro -
vin din produc]ia intern`, de la fer mi -
erii din România”, a declarat Marius
Dine[.

Despre certificarea Global G.A.P
a vorbit specialistul Ionu] Nache, Di-
rector General INAQ Consulting,
care a spus: “Sunt specifica]ii foarte
clare în acest domeniu [i sunt cri-
terii de audit. Oamenii trebuie s` fie
califica]i în acest sens. Echipamen -
tele utilizate trebuie s` fie calibrate.
În ceea ce prive[te analizele, toate
sunt în baza caietului de sarcini [i
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neap`rat laboratorul unde se efec -
tu eaz` analizele trebuie s` fie acre -
ditat. Totul este extrem de atent mo -
nitorizat. Privim situa]ia din perspec-
tiva consumatorului [i trebuie s` ne
asigur`m c` totul este sigur pentru
consum.”

La r#ndul s`u, Romulus Oprea,
Pre[edintele Federa]iei Na ]io nale
Cartoful, a vorbit despre ren tabili za -
rea produc]iei de cartof în Ro mânia
[i despre pa[ii pe care trebuie s` îi
parcurg` fermierii pentru a se asi gu -
ra c` produc]ia ob]inut` ajunge la
consumator. 

“Avem nevoie de material de plan -
tare corespunz`tor, fermieri specia li -
za]i [i trebuie s` rezolv`m problema
iriga]iilor [i a depozitelor. Prin aso -
ciere putem avea acces mai facil în
supermarketuri. Deja g`sim cartof
românesc în supermarket. Suntem
în direc]ia bun`, îns` avem nevoie
de pu]in` rigoare, avem nevoie de
date clare [i reguli. Exist` 70 de boli
[i d`un`tori la cartof [i, cu toate
aceste neajunsuri, suntem deja în su -
permarket. Nu ne r`mâne decât s`
fim pl`ti]i la calitate egal`, cu pre]uri
egale”, a punctat Romulus Oprea.

Punctul de vedere al distribui to -
rilor a fost prezentat de c`tre Alin
Mihe[an, Director Comercial al com -
paniei ChemarkRom, care a vorbit
despre nevoia de consultan]` a fer-
mierilor, dar [i despre importan]a [i
rolul fitofarmaciilor la nivel local. 

“Deservim în jur de 22.000 de hec -
tare în toate zonele agricole unde
se cultiv` cartof în România [i avem

dou` echipe dedicate. Fermierii care
cultiv` cartof sunt foarte bine infor -
ma]i, cunosc nout`]ile, dar au mare
nevoie de solu]ii [i alternative dis po -
nibile. Principala cerin]` pe care fer-
mierii o au de la noi, de la distri bui-
tori, este s` fim disponibili pentru a
valida o anumit` tehnologie. Retra -
gerea unor solu]ii de protec]ie a plan -
telor îi las` pe fermieri expu[i în fa]a
unor probleme pentru care nu exist`
solu]ii”, a spus Alin Mihe[an.

În încheierea evenimentului, dom-
nul Vasile Iosif, Pre[edintele AIPROM
a transmis un îndemn participan]ilor
[i tuturor celor impli ca]i în acest do -
meniu vital, agricultura.

“Am trecut ast`zi prin fascinanta
c`l`torie a cartofului în România [i
am v`zut cu câte organisme de d`u -
nare se lupt` fermierii pentru a pro-
teja cultura [i cât de dur` este lupta
lor pentru a r`mâne pe pia]` [i a fi
profitabili. Eu sper ca fiecare dintre
noi s` devin` consumator de car tofi
de calitate produ[i în România.

Agricultura este cea mai bun`
arm` împotriva foametei [i s`r`ciei.
Nu trebuie s` uit`m c` descoperirea
agriculturii a fost primul mare pas
c`tre via]a civilizat` [i c` agricultura
este sursa fundamental` de prospe -
ritate a unei na]iuni. 

Prezentul ne înva]` c` atunci când
aspira]iile noastre devin nerealiste
ne confrunt`m cu crize care ne afec -
teaz` via]a. Ast`zi, aspira]ia noastr`
european` este s` fim verzi, res -
pec tiv s` nu mai folosim combusti-
 bili fosili, s` nu mai polu`m, iar con-
secin]ele la nivelul Uniunii Europene

sunt: pre]uri mari la energie, la în -
gr`  [`minte, la alimente [i interven]ii
financiare masive din partea guver-
nelor.

Trebuie s` ne asigur`m c` deci-
den]ii no[tri politici [i economici vor
]ine cont [i vor în]elege c` f`r` pro-
duse de protec]ie a plantelor, f`r`
îngr`[`minte [i f`r` introducerea no -
ilor descoperiri [tiin]ifice, urm` toa rea
mare criz` va fi cea de produse ali-
mentare, iar fiecare dintre noi, în ca -
li tate de cet`]eni europeni, vom con -
suma produse agricole direct din im -
port, afectând competitivitatea fer -
mierilor no[tri.

Anali[tii estimeaz` c` Europa se
va confrunta anul acesta cu un de -
ficit de circa 9% din necesarul de în-
gr`[`minte pe baz` de azot, iar pro -
duc]ia agricol` va avea de suferit [i
pre]urile alimentelor vor cre[te. Noi
to]i, fermieri, produc` tori de inputuri,
autorit`]i, consumatori, avem ast`zi
posibilitatea de a construi pentru noi,
dar [i pentru ge nera]iile viitoare o
agricultura româ neas c` mai perfor-
mant`, în care noi le tehnologii [i pro-
duse avansate pentru protec]ia plan -
telor s` permit` cultivarea fiec`rui
hectar în condi]ii de calitate [i pro-
ductivitate maxim`. Prin contribu]ia
noastr`, România are poten]ialul dar
[i resursele ne ce sare s` devin` un
nume în domeniul agricol interna]io -
nal. 

În concluzie, s`n`tatea plantelor
este la fel de important` ca [i s`n` -
tatea oamenilor [i trebuie s` avem
grij` ca siguran]a alimentar` a fie -
c`rui cet`]ean s` fie asigurat`. Nu -
mai a[a vom avea pace, prospe ri-
tate [i progres în toate domeniile
vie]ii. V` urez dumneavostr`, dar [i
tuturor celor care lucreaz` în agri-
cultura româneasc` mult succes în
noul an [i v` asigur c` marea echi -
p` de speciali[ti AIPROM î[i va face
întotdeauna datoria! 

Mi-a[ dori s` închei aceast` în-
tâlnire într-o not` pozitiv`, parafra -
zându-l pe Ernest Hemingway care
spunea: «Nu e momentul s` te gân -
de[ti la ce nu ai. Gânde[te-te la ce
po]i face cu ceea ce ai!»” , a spus
Vasile Iosif la finalul evenimentului. 
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Subven\ionarea pre\ului 
motorinei utilizate în agricultur`
continu` ]i în anul 2022

În [edin]a Guvernului din data de
2 februarie 2022 a fost aprobat` Ho -
t`rârea pentru completarea HG nr.
1.174/2014 privind instituirea unei
scheme de ajutor de stat pentru re-
ducerea accizei la motorina utilizat`
în agricultur`.

Potrivit acestui act normativ, sub-
ven]ia unitar` la motorin` în anul
2022 va fi de 1,630 lei/litru.

Suma alocat` pentru pl`]i în anul
2022 este de 309 milioane lei, asi -
gurând astfel achitarea ajutorului de
stat determinat la plat` [i neachitat
în anul 2021 de c`tre Agen]ia de
Pl`]i [i Interven]ie pentru Agricultu -
r`, precum [i pl`]ile aferente anului
2022.

“Finan]area adecvat` [i imple -
men tarea programelor de sprijin re -
prezint` dou` dintre priorit`]ile man-
 datului meu [i vom face tot ce tre-
buie astfel încât s` putem pl`ti fer-
mierii la timp, s` nu existe restan]e,
s` relu`m acea activitate precis` de
plat` a subven]iilor [i a ajutoarelor
de stat cu care deja i-am obi[nuit,
pentru ca agricultorii s` aib` stabili-
tate [i predictibilitate în activitatea
lor”, a declarat Adrian Chesnoiu, mi -
nistrul Agriculturii [i Dezvolt`rii Ru-
rale.

De aceast` schem` de ajutor de
stat pot beneficia urm`toarele cate-
gorii:

a) produc`torii agricoli, persoane
fizice autorizate, întreprinderile in -
dividuale [i întreprinderile familiale
constituite, întreprinderile individua -
le [i întreprinderile familiale [i/sau

persoane juridice, grupuri de produ -
c`tori recunoscute, inclusiv recu nos -
cute preliminar, sau organiza]ii de
produc`tori recunoscute, dup` caz,
care sunt înregistra]i în Registrul
agricol, Registrul fermelor, Registrul
planta]iilor viticole, alte eviden]e fun -
ciare, Registrul na]ional al exploa -
ta]iilor, dup` caz, care exploateaz`
terenuri agricole [i/sau care de]in,
cresc sau exploateaz` animale, in -
di vidual sau în forme de asociere
conform legisla]iei în vigoare, în sco -
pul ob]inerii produc]iei agricole;

b) organiza]iile de îmbun`t`]iri fun -
ciare [i federa]iile de organiza]ii de
îmbun`t`]iri funciare înscrise în Re -
gistrul na]ional al organiza]iilor de
îm bun`t`]iri funciare [i Agen]ia Na -
]ional` a Îmbun`t`]irilor Funciare;

c) organismele/organiza]iile de
tes tare a soiurilor, de cercetare, res -
pectiv universit`]ile, institutele [i sta -
]iunile de cercetare-dezvoltare din
domeniul agricol, indiferent de sta -
tu tul lor juridic sau de modul lor de
finan]are.

Totodat`, de schema de ajutor
de stat pot beneficia [i persoanele
fizice, numai dac` prezint` un anga-
jament care va preciza c` în termen
de 60 de zile lucr`toare de la data
primirii notific`rii privind acordul pre-
alabil pentru finan]are, ace[tia vor
prezenta certificatul de înregistrare
la Oficiul Na]ional al Registrului Co -
mer]ului care atest` calitatea de per -
soane fizice autorizate sau între prin-
deri individuale, potrivit Ordonan]ei
de urgen]` a Guvernului nr. 44/2008.
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Ministerul Agriculturii [i Dez vol -
t`rii Rurale (MADR) anun]` c` au
fost aprobate în [edin]a de Guvern
din data de 2 februarie 2022 dou`
acte normative ce instituie o serie de
m`suri de sus]inere financiar` a le -
gumicultorilor, pentru anul 2022:

n Hot`rârea pentru aprobarea
pro gramului de sus]inere a produc -
]iei de legume în spa]ii protejate [i

n Hot`rârea pentru aprobarea
schemei “Ajutor de minimis pentru
aplicarea programului de sus]inere
a produc]iei de usturoi”.

În ceea ce prive[te Programul
“Tomata” [i de sus]inere a produc -
]iei de legume în spa]ii protejate pen -
tru anul 2022, acesta are alocat un
buget de 225 milioane de lei. Pro-
gramul este împ`r]it în dou` cicluri

de produc]ie, iar tomatele pot fi culti -
vate în ambele cicluri. Valoarea spri-
jinului este de 4000 euro/beneficiar
pentru produc]iile de tomate valorifi-
cate astfel:

g 3000 euro/beneficiar pentru pro -
duc]iile valorificate în perioada 1 mar-
tie – 10 iunie (ciclul I)

g 1000 euro/beneficiar pentru pro-
duc]iile valorificate în perioada 15
octombrie – 9 decembrie (ciclul II)

Referitor la produc]iile minime ne -
cesare, acestea trebuie s` fie de
3000 kg/1000 mp.

Pentru restul legumelor cultivate
în ciclul II de produc]ie, respectiv ar -
dei gras [i/sau lung (kapia), castra -
ve]i, fasole p`st`i, salat`, spanac [i
ceap` verde valoarea sprijinului este

de 1000 euro/beneficiar. Aceas ta
se acord` pentru produc]iile valorifi -
ca te în perioada 15 octombrie – 9
decembrie, minimul necesar pentru
1000 mp fiind de:

n castrave]i – 4.000 kg
n ardei gras [i / sau lung – kapia

– 2.000 kg
n fasole p`st`i – 1.500 kg
n spanac – 1.000 kg
n salat` – 10.000 plante
n ceap` verde – 100.000 bulbi

Programul de sus]inere a usturo -
iului are alocat în 2022 un buget de
22,2 milioane de lei, iar valoarea
sprijinului este de 3000 euro/cultu -
ra/ha/beneficiar [i se acord` pentru
produc]iile valorificate în perioada 1
iunie – 21 decembrie. Produc]ia mi -
ni m` necesar` trebuie s` fie de 3 ki -
lograme de usturoi/10 mp.
Ca pa[i în implementarea celor

dou` programe men]ion`m:
g Depunerea actelor necesare la

Direc]ia Agricol` Jude]ean` (DAJ).
g Verificarea suprafe]elor cultiva -

te de fermieri de c`tre echipele mix -
te ale DAJ [i APIA.

g Analizarea con]inutul de rezi -
duuri de pesticide de c`tre Autorita -
tea Na]ional` Fitosanitar`.

g Evaluarea produc]iei de legu me
înainte de recoltare de c`tre DAJ.

g Stabilirea [i virarea sumelor pen-
tru fiecare beneficiar.

Toate criteriile pe care trebuie s`
le îndeplineasc` legumicultorii, pre-
cum [i valoarea maxim` a ajutorului
de minimis per beneficiar, se vor re -
g`si în actul normativ ce urmeaz`
s` fie publicat în Monitorul Oficial.

M`suri de sus\inere financiar`
pentru legumicultorii rom@ni
aprobate în ]edin\a de Guvern
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Obor21.ro, prima cooperativ` ]` -
r`neasc` digital` din România, în -
cheie cel de-al doilea an de activi -
tate cu o cifr` de afaceri de 155.000
de euro, marcând astfel o cre[tere
cu 55% fa]` de anul precedent. Evo-
lu]ia semnificativ` a fost sus]inut`
atât de accelerarea comer]ului on-
line în pandemie, cât [i de schim-
barea comportamentului de consum
al românilor, cre[terea gradului de
recuren]` al comenzilor plasate fiind
un indicator cheie în 2021. Pentru
anul 2022, cei doi fondatori vizeaz`
diversificarea portofoliului de pro-
duse [i extinderea zonei de livrare,
preconizând astfel dublarea cifrei
de afaceri.

|n 2021, comanda medie a co[u -
lui s-a men]inut la aproximativ ace -
ea[i va loare ca în anul precedent,
respectiv 230 lei, dup` cum arat`
datele Obor21.ro. Diferen]a vine îns`
din comportamentul de consum. Ast-
fel, dac` în 2020, contextul pande -
mic a creat agita]ie, iar achizi]io na -
rea produselor alimentare a fost ac -
celerat` cu scopul de a crea provi -
zii, în 2021 comportamentul de achi -
zi]ie a fost mai relaxat. 

“Cifrele la final de an arat` c` în
2021 au fost plasate comenzi de va -
lori mai mici, dar cu un grad de re-
curen]` mai mare. Aceast` tendin]`
transmite un semnal pozitiv în ceea
ce prive[te schimbarea comporta-
mentului de achizi]ie [i consum: cli -
en]ii î[i planific` cump`r`turile [i
res pectiv mesele cu produse din car -
ne, consumând mai multe produse
fresh în detrimentul obiceiului de a
comanda mai mult [i de a congela,
a precizat”, Florian Matei]`, cofon -
dator Obor21.ro.

35-40% dintre clien]i revin pentru
o nou` comand`, iar peste 20% sunt
clien]i cu mai mult de 4 comenzi pla -
sate la nivelul anului 2021. Num`-
rul mediu de produse comandate pe
Obor21.ro se men]ine la 5-6 produ -
se/co[, la fel [i sezonalitatea comen -
zilor, aprilie fiind cea mai dinamic`
lun` din punct de vedere al vânz` -
ri lor. Totodat`, Obor21.ro raportea -
z` la nivel de an, cre[teri semni fi-
cative la vânz`rile c`rnii de ied (60%
cre[tere fa]` de anul precedent) [i
de miel (16% cre[tere).

“De departe, cea mai bun` lun`
din 2021 a fost aprilie, datorit` Pa[ -
telui. Dac` de Cr`ciun românii cum -
p`r` carne de porc, Pa[tele este
prin excelen]` dedicat c`rnii de miel
[i mai nou [i de ied, o alternativ`
mai s`n`toas` pentru miel [i o car -
ne destul de rar solicitat` în anii pre -
ceden]i. Mai mult, dup` un 2020 în
care clien]ii no[tri s-au obi[nuit s`
g`seasc` în ofert` carne de caprine
[i ovine oricând, în 2021 am remar-

cat o cre[tere a interesului, mai ales
pentru prima categorie, aceasta fiind
prezent` [i în comenzile care nu au
avut leg`tur` cu masa de Pa[te”, a
detaliat Florin Matei]`, cofondator
Obor 21.

Schimbarea 
comportamentului de 
consum – motor de 
cre[tere în 2021
Potrivit datelor unui sondaj reali -

zat online în Obor21.ro în a doua ju -
m`tate a anului trecut, la nivel na]io -
nal, cei mai mul]i români achizi]io -
neaz` carne de la supermarket, îns`
peste o treime prefer` b`c` niile [i
magazinele specializate, online sau
offline, 19% cump`r` de la surse pri -
vate (de la ]`rani), iar 7% de la fer -
me. Atunci când cump`r` carne de
la ]ar`, indiferent c` este de la fer -
me, persoane fizice sau magazine
specializate, aproape jum`tate aleg
carnea proasp`t`, nu congelat`, de
preferin]` în buc`]i mici. Alegerile
confirm` tendin]a din ultimul an spre 

Obor21.ro: Cre]tere cu 55% 
a cifrei de afaceri în 2021

Comanda medie: 230 lei, 35-40% clien]i recuren]i 
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un consum echilibrat, evitând risipa
alimentar` [i cheltuielile inutile.
Cei care achizi]ioneaz` produse

de la Obor21.ro sunt, în general,
consumatori cu o cultur` dezvoltat`
în privin]a alimenta]iei, interesa]i de
provenien]a [i trasabilitatea produ -
selor. Cre[terea apetitului de cum -
p` r`turi pentru carne de oaie [i în
special de capr` [i zahana, produse
care nu se reg`sesc în mod obi[nuit
în portofoliul supermarketurilor sau
magazinelor specializate, conturea -
z` un nou segment de clien]i – cei
pasiona]i de g`tit, care comand` pro-
duse custom ca tip de t`iere pen tru
a prepara acas` specialit`]i. În acest
sens, investi]ia în aparatura dedi-
cat` pentru prepararea acestor pro-
duse speciale a reprezentat o prio -
ritate pentru Obor21.ro în anul pre -
cedent. 

“2021 a fost în mod cert anul iu-
bitorului de carne bun`, relaxat,
adept al explor`rilor în buc`t`rie,
capabil s` imagineze bun`t`]i [i s`
depun` efortul de a le g`ti cât mai
gustos. Dinamica pozitiv` a vânz` -
rilor generate a fost influen]at`, de-
sigur, par]ial [i de contextul pande -
mic ce a favorizat segmentul de co -
mer] online, dar mai ales de schim-
barea comportamentului de consum
al românilor. În zona HoReCa, rela -
xarea condi]iilor nu a readus acela[i
apetit al clien]ilor pentru restauran -
te, ci, din contr`, mul]i au continuat
s` comande online [i s` g`teasc`
acas`”, a explicat Florin Matei]`.

Planuri de extindere: 
portofoliu de produse 
[i zona de livrare
Pentru 2022, Obor21.ro î[i pro -

pune s` continue [i s` extind` cola -
borarea cu magazinele de speciali -
tate [i HoReCa, segmente ce au
reprezentat 26% din vânz`rile la ni -
vel de an, [i s` diversifice portofoliul
de produse, investind, totodat`, în
extinderea capacit`]ii [i zonei de li -
vrare. Cei doi fondatori preconizea -
z` dublarea cifrei de afaceri în anul
2022, bazându-se pe cre[terea con -
stant` a num`rului de clien]i [i pe

gradul ridicat de recuren]` al clien -
]ilor existen]i, al`turi de extinderile
men]ionate.

“Lucr`m la extinderea zonei de
livrare [i c`tre nordul ]`rii, unde am
avut solicit`ri constante pentru livra -
re în 2021, [i sper`m s` reu[im acest
lucru în prima jum`tatea a lui 2022.
În m`sura posibilit`]ilor logistice ne
dorim diversificarea portofoliului c`tre
noi categorii de produse, care s` sus -
]in` conceptul de cooperativ` ]`r` -
neasc` digital`. Este un an al cre[ -
terii, prin urmare avem în plan [i m` -
rirea num`rului de zile de livrare –
în prezent dou` pe s`pt`mân` –,
respectând principiul meatbooking,
rezervare înainte de sacrificare, dar
[i promisiunea de a le livra clien]ilor
carnea proasp`t`, în maximum 72
de ore”, a precizat Florian Matei]`. 

Despre Obor21
Platforma Obor21.ro a fost lan -

sa t` în luna februarie 2020 de c`tre
Iunia [i Florian Matei]`, cu o inves -
ti]ie ini]ial` de peste 80.000 euro. 

“Obor21.ro este puntea digital`
dintre sat [i ora[, care ofer` acces
la carne autentic` de la ]ar`, în con -
di]ii sanitar-veterinare de secol XXI,
iar ]`ranii cresc`tori de animale au
pia]` de desfacere [i venituri fisca -
lizate. 
Grija pentru mediu reprezint` o

preocupare, astfel c` rezervarea c`r -

nii înainte de sacrificare este atât
garan]ia pentru prospe]ime, cât [i so -
lu]ia pentru consumul responsabil,
sustenabil, f`r` pierderi [i f`r` sa -
crific`ri nejustificate”, a mai explicat
Florian Matei]`, cofondator Obor21. 

Carnea rezervat` prin interme -
diul Obor21.ro provine în cea mai
mare parte din gospod`riile ]`r` -
ne[ti din jude]ele Boto[ani [i Su -
ceava. Aceasta este livrat` consu -
matorului final exclusiv prin curier,
în condi]ii de temperatur` contro-
lat`, în cel mult 72 de ore de la sa -
crificare, înso]it` de certificat de ca -
litate. Rezervarea c`rnii reprezint`
pentru clien]i garan]ia prospe]imii. 

Fiecare etichet` con]ine infor ma -
]ii detaliate despre provenien]a pro-
duselor, inclusiv satul unde a fost

crescut animalul sacrificat, precum
[i data sacrific`rii, data ambal`rii în
vid [i data expir`rii produsului. Pro -
cesarea c`rnii, inclusiv ambalarea
ei, are loc într-un abator autorizat
EU (men]ionat pe etichet`), iar în-
treg fluxul, pân` la u[a clientului,
este fiscalizat [i conceput s` res -
pecte normele sanitar-veterinare.

În prezent, Obor21.ro acoper`,
pe lâng` zona Capitalei [i Ilfov, alte
[ase ora[e: Ploie[ti, Constan]a, Ga -
la]i, Br`ila, Buz`u [i Foc[ani. Pentru
comenzi accesa]i: www.obor21.ro.
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Rivulis ofer` un serviciu gratuit 
clien\ilor pentru monitorizarea 
culturilor ]i detectarea problemelor 
de irigare cu imagini din satelit
Rivulis, lider global în dezvoltarea, fabricarea [i im-

plementarea de produse [i solu]ii de micro-irigare, a
lan sat ReelView, oferind cultivatorilor care folosesc pro-
dusele Rivulis acces la un set avansat de instrumente
de monitorizare a culturilor, de pe telefonul lor mobil.
Serviciul este oferit f`r` costuri suplimentare cu fie -

ca re rol` de linie de picurare [i band` de picurare
Rivulis (se aplic` termeni [i condi]ii). ReelView folo -
se[te imagini din satelit [i algoritmi avansa]i pentru a
le permite cultivatorilor s` detecteze irigarea, îngr`[` -
mintele, bolile [i alte probleme, chiar înainte de a putea
fi v`zute cu ochiul liber, urm`rind modific`rile vegeta]iei
[i ale umidit`]ii plantelor. Acestea sunt reprezentate de
h`r]ile culturilor codate prin culori [i u[or de utilizat.
ReelView este oferit de Manna Irrigation Intelligence,
serviciul de agricultur` de precizie Rivulis.

Richard Klapholz, CEO, spune: “Recompensarea
cli en]ilor no[tri pentru c` au ales linia [i banda de picu-
rare Rivulis cu aceast` tehnologie avansat` [i unic`
este un exemplu foarte tangibil al angajamentului nos-
tru fa]` de un viitor mai durabil pentru cultivatorii din în-
treaga lume, prin inteligen]` [i – în acest caz – serviciu
gratuit.”

Prin monitorizarea varia]iilor [i anomaliilor vege ta -
]iei, cultivatorii pot identifica zonele subirigate din câmp
care necesit` investiga]ii suplimentare. În schimb, varia -
bilitatea umidit`]ii plantelor arat` niveluri diferite de umi -
ditate în plante, nu în sol. Problemele de irigare apar
adesea mai întâi prin lipsa de umiditate din plante, ast-
fel încât problemele pot fi identificate din timp. Variabili -
tatea umidit`]ii plantelor poate indica, de asemenea,
irigarea excesiv` a culturilor.
ReelView le permite cultivatorilor s` analizeze dez-

voltarea culturilor pe tot parcursul sezonului, dar [i is-
toricul acestora pân` la trei ani în urm`. De asemenea,
ofer` date meteorologice hiper-locale specifice câm-
purilor lor.
ReelView este disponibil în englez`, francez`, spa -

ni ol`, italian`, turc`, român` [i rus`, cu mai multe limbi
disponibile în curând. În prezent, ReelView este dispo -
nibil în anumite ]`ri.

Ajutând cultivatorii care folosesc produsele Rivulis
s` identifice mai bine posibilele probleme legate de iri-
gare [i s`n`tatea plantelor, aplica]ia gratuit` ReelView
este ochiul din satelit al culturilor.

Despre Rivulis
Rivulis este un vizionar global în solu]ii de microiri-

gare care ofer` cel mai larg portofoliu de pe pia]`, cu
cele mai recunoscute m`rci de produse din industrie,
in clusiv Rivulis T-Tape, Ro-Drip, D5000 PC, Supertif,
Eurodrip Eolos [i Eolos Compact. Înfiin]at` în 1966,
compania Rivulis are 16 unit`]i de produc]ie [i distri bu -
]ie, 2.300 de angaja]i, 3 centre de cercetare [i dezvol -
tare (Israel, California [i Grecia) [i mai multe centre de
proiectare pe tot globul.
Lucr`m cu peste 3.300 de parteneri de afaceri din

întreaga lume pentru a oferi solu]ii complete de microiri-
gare la cheie pentru toate nevoile cultivatorilor, de la
cultivatori individuali pân` la planta]ii mari corporative
din agricultur`, horticultur`, sere, peisagistic` [i indus-
tria minier`. Conducând adoptarea în mas` a microiri -
ga]iilor la nivel global, Rivulis se angajeaz` s` spo -
reasc` accesibilitatea pentru to]i cultivatorii de pretu -
tindeni prin tehnologie simpl`, accesibil` [i inteligent`
pentru un viitor mai durabil pentru to]i. Pentru a afla
cum Rivulis v` poate ajuta s` CRE{TE}I DINCOLO 
de cele mai mari a[tept`ri sezon dup` sezon, vizita]i
www.rivulis.com.
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