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România se confrunta [i înainte de invazia Rusiei
în Ucraina cu mai multe probleme de ordin economic
[i financiar generate de pandemie, precum: criza fac-
turilor la energie, cre[terea pre]urilor la combustibili,
la produsele alimentare [i consumabile.

O prim` problem` indus` de r`zboiul din Ucraina
o reprezint` miile de refugia]i care traver seaz` ]ara
noastr` sau r`mân în România. Ei au fost a[tepta]i la
vam` de voluntari, dar [i de reprezentan]ii diferitelor
ONG-uri, în timp ce autorit`]ile s-au mobilizat în a dez -
volta o structur` de organizare [i eviden]` a refu gia -
]ilor.

A[a cum am v`zut, România nu este preg`tit` în
fa]a efectelor de domino provocate de r`zboiul din
Ucraina [i este clar c` situa]ia va genera numeroase
conflicte interne. De altfel, nici politicienii europeni
sau cei americani nu par preg`ti]i, important este s`
ne adapt`m din mers, având în vedere aceast` expe-
rien]` f`r` precedent. 

Cu to]ii trebuie s` fim constien]i c` o consecin]`
imediat` a r`zboiului din Ucraina, în contextul sanc ]i -
u nilor impuse Rusiei de c`tre Uniunea European` [i
Statele Unite ale Americii, ar putea fi oprirea unui pro-
cent important de gaz care ajunge în ]ara noastr`,
dac` pre[edintele rus hot`r`[te sistarea furniz`rii de
gaz c`tre Europa. În prezent, România import` din
Rusia peste 20% din consumul total de gaze.

Guvernan]ii români, îns`, ne-au dat asigur`ri c` în
acest moment nu avem nicio problem` în ceea ce pri -
ve[te gazul, cel pu]in pentru un an de zile [i c` nu
exist` niciun pericol. Nu înseamn` c` nu exist` deloc
pericol, problema e ce urmeaz` în urma acestui con-
flict. Criza economic`, de resurse, criza energetic` [i
cea alimentar` sunt probleme iminente. 

Este o certitudine c` r`zboiul din Ucraina va avea
consecin]e financiare la nivel global, speciali[tii con-
siderând c` evolu]ia economic` va fi încetinit`, dar c`
nu se va ajunge la o recesiune economic` în acest an. 

“România este preg`tit` s` fac` fa]` oric`ror con se -
cin]e economice [i umanitare pe care le-ar putea ge nera
un eventual conflict de durat` între Rusia [i Ucraina”, a
spus Pre[edintele României, Klaus Iohannis.

Totu[i, climatul economic al Europei se va schimba
în mod radical. Pre]ul petrolului [i al gazelor naturale
a crescut, atingând cea mai mare valoare din ultimii
[apte ani. În aceast` situa]ie general`, cre[terea eco-
nomic` va fi încetinit`, incertitudinile vor fi foarte mari,
va exista mai pu]in` predictibilitate [i o aversiune cres -
cut` fa]` de riscuri, ceea ce va duce în final la diminu -
a rea sever` a num`rului de investi]ii.

Într-adev`r, situa]ia ]`rii va fi foarte grea, dar gu ver -
 nan]ii au responsabilitatea imediat` de a implemen ta
urgent m`suri predictibile care s` reduc` deficitul bu -
getar. Punctual, avem nevoie de o stabilitate financia -
r` prin reguli de pruden]ialitate privind taxele, im -
pozitele [i dob#nzile, dar [i de m`suri [i reglement`ri
macropruden]iale pentru pia]a de ener gie. 

{i agricultura trebuie sus]inut`, iar dac` va fi se ce -
t` fermierii trebuie ajuta]i. De asemenea, pentru efec -
tuarea lucr`rilor agricole, ma[inile [i utilajele agricole
au nevoie de carburant. În tot acest context nefavora -
bil, produc`torilor agricoli ar trebui s` li se dea vou -
che re, ca s` aib` acces la motorin` sau la benzin`,
altfel va fi foarte dificil pentru ei. 

Trebuie s` con[tientiz`m ce reprezint` agricultura
pentru economia Ro mâ niei [i ce recolte ne pot oferi
terenurile noastre agricole. De aceea este esen]ial`,
în acest sector vital, o interven]ie a statului. 

În aceste momente de cump`n` trebuie s` fim mai
responsabili, mai uni]i ca niciodat`, iar inimile noastre
s` bat` la unison pentru aceea[i cauz` de lini[te [i
pace. Pentru a aduce pu]in optimism în vie]ile noastre
în aceast` perioad` greu încercat`, v` transmit tutu -
ror c` împreun`, cu responsabilitate, iubire, optimism
[i cu r`bdare vom dep`[i [i aceast` situa]ie dificil` pe
care nu ne-am imaginat-o vreodat`. 

A[a s` ne ajute Dumnezeu!

Geo BELDIMAN

Sã fim mai responsabili si mai uniti ca niciodatã!,

5
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În ultimii ani, sectorul agricol româ-
nesc a fost [i continu` s` fie sub un real
asediu. Alinierea la noile condi]ii ale
Po liticii Agricole Comune [i strategiile
eu ro pene de implementare a Green
Deal-ului au pus o presiune enorm` pe
fermierul român, dar [i pe cel european.
În calitate de reprezentant al României
la Copa – Cogeca, Alian]a pentru Agri-
cultur` [i Cooperare (AAC) este în per-
manent contact cu realit`]ile agriculturii
europene, dar [i cu impactul pe care îl
au pachetele legislative emise de Co -
misie din dorin]a de a trece la o agricul-
tur` verde pân` în 2030. 

Lupta pe care o ducem cu organis-
mele europene continu`, mai ales când
în joc este siguran]a alimentar` euro-
pean` [i na]ional`. Criza provocat` de
COVID-19 ne-a pus în situa]ia de a ne
reorganiza [i de a g`si solu]ii pentru a
adapta practicile agricole. 

O nou` criz` se întrevede prin pris -
ma conflictului ruso-ucrainean. Invazia
Ucrainei risc` s` perturbe pie]ele globa -
le pentru produsele agricole [i m`rfurile
necesare produc]iei agricole, cum ar fi
energia, îngr`[`mintele [i cerealele-ole -
aginoase. Rusia este cel mai mare fur -
nizor de combustibil al UE (18 % din im-
porturile UE provin din Rusia); expor -
turile ruse[ti de îngr`[`minte c`tre UE
reprezint` 3 miliarde EUR sau apro -
ximativ 30 % din importurile de îngr`-
 [` minte la nivelul Uniunii, iar în cazul
României ajung [i pân` la 40%, aceste

lucruri nu pot r`mâne f`r` ecou la ni -
velul agricultorului român.

În fa]a acestor noi provoc`ri Alian]a
pentru Agricultur` [i Cooperare nu r` -
m#ne f`r` o reac]ie ferm`. Cele 4 orga-
niza]ii profesionale din agricultur`, indus -
trie alimentar` [i servicii conexe, având
în vedere contextul actual dificil, au so-
licitat, prin prezen]a [i activit`]ile desf` -
[urate prin intermediul Copa-Cogeca, o
serie de ac]iuni [i m`suri pentru adop -
ta rea în regim de urgen]` a pa[ilor ur -
m`tori scopul evit`rii colapsului secto -
rului agro-alimentar autohton:

n Derogarea de la prevederile Stra -
tegiei Farm to Fork cu privire la supra -
fe ]ele necultivate pentru conservarea
biodiversit`]ii (f`r` suprafe]e pârloag`,
orice suprafa]` agricol` este esen]ial`
acum!);

n Derogare de la limit`rile privind re-
ducerea la 50% a fertilizan]ilor [i pesti-
cidelor.

Alian]a pentru Agricultur` [i Coope -
rare recunoa[te în continuare nevoia de
o dezvoltare durabil`, adaptarea politicii
agricole pentru prezent [i viitor [i este
un adev`rat sus]in`tor. PAC nu include
îns` numai protec]ia mediului [i a cli -
mei, ci în primul rând un sector agricol
eficient din punct de vedere economic
[i al securit`]ii agroalimentare. 

Obiectivele PAC sunt foarte impor-
tante pentru fermierii [i cooperativele
agricole din România [i se vor aproba
doar prin implicarea direct` [i concer-

tat` a Copa-Cogeca [i a autorit`]ilor din
statele membre. Acum este nevoie de
unitate [i reprezentarea activ` a sec-
torului agroalimentar românesc în toate
forumurile existente la nivel european,
de c`tre toate organiza]iile fondate [i
conduse de produc`tori agroalimentari. 

În actualul context de criz` este mult
mai important` construc]ia, unitatea, pre -
zen]a activ` la nivelul tuturor foru rilor,
decât ac]iuni divergente care tind s`
dezbine [i s` afecteze profund intere-
sele fermierilor [i cooperativelor. 

Reprezentativitatea AAC este o cer-
titudine [i nu poate fi contestat`. Aceas -
ta se poate dovedi oricând cu actele
constitutive, membrii fondatori, partici-
parea acestora în organele de condu -
ce re [i luarea deciziilor, aspecte valida -
te de instan]` [i consider`m normal, ca
orice entitate/persoan`, înainte s` con-
teste s` se asigure c` din actele consti-
tutive ale a[a-ziselor “organiza]ii de
fermieri” pe care le reprezint` reiese c`
sunt formate din produc`tori, c` ace[-
tia au drept de decizie [i se reprezint`
într-un mod transparent prin organele
de conducere.

Alian]a pentru Agricultur` [i Coope -
rare î[i manifest` în continuare des chi -
derea pentru colaborare în cadrul gru -
purilor de dialog civil na]ionale cu toate
organiza]iile produc`torilor, pentru o pre -
zen]` proactiv` a sectorului agroalimen -
tar la nivelul autorit`]ilor na]ionale [i eu-
ropene.

Alian\a pentru Agricultur` ]i Cooperare
lupt` pentru fermierii din Rom@nia, 
siguran\a alimentar` european` 
]i ajustarea cerin\elor Pactului Verde
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APPR sprijin` pozi\ia oficial` 
a ministrului agriculturii de a 
nu interveni pe pia\a cerealelor

APPR – Mândru c` sunt fermier
sprijin` pozi]ia oficial` exprimat` la \n -
ceputul lunii martie de ministrul agricul-
turii [i dezvolt`rii rurale, de a nu in ter -
veni pe pia]a cerealelor [i a nu restric -
]iona fluxurile comerciale ale României.
Prin exporturile sale de produse agri-
cole, ]ara noastr` este un furnizor im-
portant intra [i extracomunitar de se -
curitate alimentar`, un rol pe care [i l-a
consolidat prin eforturi sus]inute de-a
lungul ultimelor 15 ani. 

România a avut parte, în 2021, de
un an agricol favorabil. În ciuda res tric -
]iilor generate de pandemie, fermierii
ro mâni s-au mobilizat exemplar [i au
sem`nat, îngrijit [i strâns recolte boga -
te: peste 11 milioane tone de grâu [i

aproape 14 milioane tone de porumb.
La grâu, pentru care consumul anual
total este de circa 4,2-4,5 milioane tone,
exist` la acest moment cantit`]i dis po -
nibile pentru acoperirea cererii interne
pân` la urm`toarea recolt`.  

În cazul porumbului, fermierii din
România depind în mare m`sur` de

pie]ele de export, deoarece nu exist`,
la nivel na]ional, suficient` capacitate
de procesare, iar consumul intern a fost
redus în ultimii ani [i pe fondul sc`de-
rii efectivelor de animale, îndeosebi în
urma focarelor de pest` porcin` afri ca -
n`. Din produc]ia anului de pia]` 2021-
2022, se consum` intern aproximativ 7
milioane tone de porumb, prin urmare
disponibilul pentru export este sub stan -
]ial. În mod tradi]ional, România export`
anual 5-7 milioane tone porumb boabe,
din care 50% în UE si 50% c`tre ]`rile
din Orientul Mijlociu [i Africa.

Pân` la sfâr[itul anului agricol cu -
rent (adic` pân` la 30 iunie), Rusia [i
Ucraina ar mai fi avut de livrat pe pia]a
global` 11 milioane tone de grâu [i 15
milioane tone de porumb. Aceste can-
tit`]i vor trebui substituite de alte ]`ri
produc`toare care dispun de resurse
de hran` – iar România poate contribui
la ameliorarea situa]iei aprovizionând
parteneri comerciali care trec printr-o
amenin]are f`r` precedent. 

Desigur c` situa]ia trebuie evaluat`
continuu, dar precipita]iile c`zute în pri -
ma parte a lunii martie constituie premi -
sele unui nou an agricol normal. Dac`
va dori s` achizi]ioneze cereale în ve -
derea constituirii de rezerve, statul ro -
mân ar putea organiza licita]ii, la care
pot participa produc`torii agricoli, inclu-
siv membrii APPR, la pre]urile curente
ale pie]ei.

Articol furnizat de APPR
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Agricover Credit IFN – principala in-
stitu]ie financiar` non-bancar` specia -
lizat` exclusiv în finan]area agriculturii
lanseaz` primul card de credit Master-
card business destinat fermierilor din
România, care le asigur` ac ces rapid la
finan]are cu plata la recolt`.

Agricover Credit IFN î[i continu` an-
gajamentul asumat de a sus]ine perfor-
man]a [i competitivitatea fermierilor ro -
mâni prin dezvoltarea solu]iilor de finan -
]are moderne, care s` contribuie la cre[ -
terea afacerilor acestora. “Ast`zi inova -
]ia, rapiditatea [i servi ciile personalizate
fac diferen]a în pia]` [i aduc plus valoa -
re fermierilor. Suntem preocupa]i în per-
manen]` s` asigur`m o finan]are rapid`
[i sigur`, de aceea am realizat acest
proiect în colaborare cu importan]i par -
te neri financiari inter na]ionali Master-
card, DiPocket UAB [i Nexi-SIA. Prin
intermediul cardului FERMIER ⁱ pose so -
rii î[i pot administra simplu [i eficient
capitalul de lucru accesat pentru aco -
pe rirea nevoilor din ferm`”, a precizat
Robert Rekkers (foto dreapta), General
Manager Agricover Credit IFN.

“Cardul FERMIER reprezint` o ino -
va ]ie în domeniu [i un produs unic în

pia ]`, ce contribuie la incluziunea finan-
ciar` [i digitalizarea unui segment spe-
cific din categoria IMM, fermierii români,
având, totodat`, o component` impor-
tant` de educa]ie financiar` [i suport
pentru ace[tia. Cardul asigur` acces la
toate beneficiile pe care Mastercard le

pune la dispozi]ia de]in`torilor de car-
duri business: programul Premium & Bu-
 siness, suita de servicii Pachetul pen tru
Digitalizarea Afacerii tale [i asigurarea
gratuit` pentru cump`r`turi online. Sun-
tem mândri c` am contribuit la dezvolta -
rea acestui produs [i a[tept`m s` vedem
feedback-ul din partea clien ]ilor”, a spus
Cosmin Vladimirescu, Country Ma na ger
Mastercard România [i Croa]ia. 

“Cardul FERMIER este un exemplu
distinctiv al modului în care cardurile de
plat` pot fi utilizate pentru a le oferi cli -
en]ilor valoare [i confort atunci când sunt
emise în cooperare cu companii ino -
vatoare, precum Agricover Credit IFN.
Suntem onora]i c` am fost selecta]i ca
emiten]i ai cardului FERMIER [i ne an -
gaj`m sprijinul deplin pentru succesul
acestui parteneriat deosebit cu Agrico -
ver Credit IFN, Mastercard [i SIA”, a
de clarat Fedele Di Maggio (foto st#n -
ga), CEO DiPocket UAB.

Agricover Credit IFN lanseaz` cardul 
FERMIER — primul card de credit 
Mastercard business creat special 
pentru fermierii din România

10

2022 Martie_Layout 1  3/10/2022  8:47 PM  Page 10



Business Press Agricol n Martie 2022
COMPANII

“Suntem bucuro[i [i onora]i s` fim
parte din proiectul primului card dedicat
special fermierilor din România, unul din
cele mai inovative produse lansate pe
pia]a local` a cardurilor în ultimii ani.
Avantajele evidente ale cardului de cre -
dit pentru fermieri îl vor face cu sigu-
ran]` un produs de succes, iar noi vom
fi aici pentru a sprijini Agricover Credit
IFN [i pe agricultorii români în a con-
tinua inovarea în acest domeniu”, a de-
clarat Chifu Iulian (foto dreapta), Sales
Manager SIA Romania Payment Tech-
nologies, parte a grupului Nexi-SIA.

Cardul FERMIER. Al`turi de tine 
pân` când munca ta va da roade

Cardul de credit FERMIER le ofer`
fermierilor posibilitatea de a gestiona
într-un mod facil [i confortabil linia de
credit acordat` de Agricover Credit IFN
pentru acoperirea nevoilor curente, având
control [i siguran]` asupra tranzac]iilor
efectuate. Fermierii pot achizi]iona cu
0% dobând` inputuri agricole din maga -
zinul online Agricover. Creditul poate fi
rambursat anual, fiind corelat cu perioa -
da de recoltare a culturii preponderen te.

ⁱCardul FERMIER este un card de
bu siness Mastercard®, emis de DiPocket
UAB.

Despre Agricover Credit IFN

Agricover Credit IFN – subsidiar` a
Agricover Holding – este prima institu]ie
financiar` din România care ofer` pro-
duse financiare exclusiv fermierilor din
sectoarele vegetal [i zootehnic. Cu noa[ -
terea [i în]elegerea specificului activi t` -
]ii agricole permit dezvoltarea de produ -
se inovatoare pentru finan]area ca pita -
lului de lucru [i a investi]iilor într-o ma -
nier` flexibil`, adaptat` nevoilor fermie -
rilor. 

Agricover Credit IFN a înregistrat o
cre[ tere rapid` ajungând, în numai câ]i -
va ani, s` fie liderul pie]ei în finan]a-
rea produc`torilor agricoli. În anul 2021,
Agricover Credit IFN a acordat credite
în valoa re de 2.200 milioane RON la ni -
vel na]ional unui num`r de peste 4.000
de fermieri. 

Agricover Holding reune[te activit` -
]ile entit`]ilor din grup – Agricover SA,
Agricover Credit IFN SA [i Agricover
Technology SRL. Grupul deserve[te un
portofoliu de peste 6.000 de clien]i fer-
mieri activi, care exploateaz` peste 2,2
milioane de hectare de teren arabil la
nivel na]ional.

Articol furnizat de 
Agricover Credit IFN

11
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Principalele evolu]ii 
pentru anul 2021

n Vânz`rile nete pentru 2021 au
crescut cu 10% fa]` de anul precedent.
Vânz`rile organice1 au crescut cu 9%
în aceea[i perioad`. Vânz`rile au cres-
cut atât pe segmentul de produse de
protec]ie a plantelor, cât [i pentru se -
min]e, [i toate regiunile au raportat o
cre[tere organic`1 comparativ cu anul
2020.

n Vânz`rile nete pe segmentul de
produse de protec]ie a plantelor s-au
majorat cu 12%, iar vânz`rile organice1

au avut o rat` anual` de cre[tere de
11%, generat` de sporuri de dou` cifre
ale vânz`rilor în America Latin`. Cre[ -
terile în volum au fost determinate de
lan s`rile noilor produse, incluzând erbi-
cidele EnlistTM [i ArylexTM , cât [i a insec-
ticidului IsoclastTM. Major`rile pre]u rilor

au reflectat o execu]ie puternic` în toa -
te regiunile.

n Vânz`rile nete de semin]e [i vân -
z`rile organice1 au crescut cu 8% com-
parativ cu anul trecut, cu câ[tiguri no -
tabile în America Latin` [i America de
Nord2 determinate de extinderea supra -
fe]ei cultivate, câ[tigurile din ac]iuni [i
lansarea Enlist E3TM. Pre]ul a crescut

cu 4% la nivel global, datorit` execu]iei
continue a strategiei asumate.

n În standardul GAAP, veniturile [i
câ[tigul per ac]iune (EPS) din opera -
]iuni continue au fost 1.82 miliarde $ [i,
respectiv, 2.44 $ pe ac]iune pentru anul
2021. EBITDA1 Opera]ional a fost de
2.58 miliarde $, o îmbun`t`]ire cu 23%
fa]` de anul precedent, datorit` execu -
]iei solide a politicii de pre]uri [i a câ[ti -
gurilor din volum în toate regiunile [i pe
ambele segmente. Câ[tigul pe ac]iune
(EPS1 Opera]ional) a fost de 2.15 $.

n Corteva a furnizat un flux de nu -
me rar din opera]iuni de 2.7 miliarde $,
reflectând cre[terea profitului [i îmbu -
n` t`]irea structurii capitalului de lucru,
în principal din pl`]ile în avans pentru
anul 2022 de la consumatori. 

n Conducerea companiei a oferit es -
tim`ri4 pentru tot anul 2022 [i se a[ -
teap t` la vânz`ri nete în intervalul de
16.7-17.0 miliarde $. EBITDA1 Opera]io-
 nal este estimat în intervalul de 2.8 mili -
arde $ pân` la 3.0 miliarde $, o cre[ tere 

Corteva raporteaz` rezultate 
financiare solide pentru trimestrul 
4 ]i întreg anul 2021. Execu\ia 
bugetar` pune bazele pentru 2022

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) (“Corteva” sau “Compania”) a raportat rezultatele
financiare pentru al patrulea trimestru ]i pentru cele 12 luni încheiate la data
de 31 decembrie 2021.
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de 9-16 % fa]` de anul anterior. EPS1

opera]ional pentru 2022 este estimat
între 2.30 $ [i 2.50 $ pe ac]iune.

Actualiz`ri

Sistemul Enlist™ de control al buru -
ie nilor a consolidat pozi]ia companiei

g Agen]ia de Mediu EPA a finalizat
procesul de înregistrare a erbicidelor
Enlist One® [i Enlist Duo®, care au pri -
mit autorizare pe 7 ani, sporind încre -
derea fermierilor în sistemul de control
al buruienilor.

g Se anticipeaz` o cerere ridicat`
pentru sistemul Enlist™ pe pia]a SUA
pentru sezonul 2022, care s` ating` cel
pu]in 40% din suprafa]a cultivat` cu
soia în America.

g Sistemul Enlist™ a generat vân z`ri
de peste 870 milioane $ în 2021, per-
forman]` aproape dubl` fa]` de 2020.

Portofoliul inovativ determin` cre[ -
te rea cotei de pia]` 

g Vânz`rile pentru noile produse de
protec]ie a plantelor s-au majorat cu
aproximativ 450 milioane $ fa]` de anul
2020, o cre[tere de peste 40%. 

g Portofoliul de produse noi [i dife -
ren]iate a avut succes la nivel global în
2021, cu 220 de omolog`ri care aco pe -
r` 27 de substan]e active în 66 de ]`ri. 

Cererea pentru produse noi a clien -
]ilor a determinat cre[terea organic`1 [i
m`rirea cotei de pia]` inclusiv pentru pro -
dusele de protec]ie a plantelor din SUA,
hibrizii de porumb Pioneer®, soia, bran-
dul Brevant® la porumb, Safrinha din
Brazilia [i floarea soarelui din Europa.

Pre]urile, productivitatea [i atinge -
rea ]intelor pe lan]ul de aprovizionare
au contribuit la cre[terea profitului 

g Gestionarea execu]iei politicii de
preturi la nivel global, care a captat
efectul noilor tehnologii, a compensat
costurile mai mari cu materia prim` si
logistice. 

g La nivel global, echipele au reali -
zat economii de aproximativ 250 mili -
oane $, în urma ini]iativelor legate de
productivitate [i de cre[terea marjei de
profit.

g Ac]iunile menite s` creasc` rezili -
en ]a ofertei de produse de protec]ia
plantelor au atenuat impactul întreru-
perilor \n aprovizionare [i au permis
companiei s` satisfac` cererile clien]ilor
(cu livr`ri efectuate la timp [i impact mi -
nim asupra pie]ei în timpul sezonului)

Accelerarea cre[terii profiturilor in-
vestitorilor este premisa îndeplinirii an-
gajamentului de a crea valoare pe ter -
men lung

g S-au returnat aproximativ 1.3 mili -
arde $ c`tre ac]ionari în anul 2021, prin
dividente [i r`scump`r`ri de ac]iuni.

g S-au r`scump`rat 950 milioane $
în ac]iuni ordinare pe parcursul anului
2021 – inclusiv finalizarea programului
de r`scump`rare de ac]iuni din 2019,
de 1 miliard de $.

g Compania se a[teapt` s` livreze
ac]ionarilor între 1.0 [i 1.5 miliarde $
pentru anul 2022, inclusiv dividende [i
r`scump`r`ri de ac]iuni5.

Rezumat T4 2021

Pentru al patrulea trimestru încheiat
la 31 Decembrie 2021, vânz`rile nete
au crescut cu 8% fa]` de aceea[i pe-
rioad` a anului trecut. Vânz`rile orga -
nice1 s-au majorat cu 9%. Vânz`rile au
fost determinate de cre[teri de dou`
cifre în America Latin`.

Volumul s-a majorat cu 1% fa]` de
aceea[i perioad` a anului anterior, cu
cre[teri în ambele segmente, determi-
nate de introducerea permanent` a noi -
lor tehnologii [i de cererea ridicat` din
America Latin`. Cre[terile de volum au
fost par]ial compensate de decizia stra -

tegic` de a elimina treptat anumite pro -
 duse cu profitabilitate sc`zut` [i de con -
strângerile în aprovizionare din America
de Nord.

Pre]ul a crescut cu 8% fa]` de anul
precedent. Pre]urile mai mari din toate
regiunile au contribuit la compensarea
impactului infla]iei continue a costurilor
materiilor prime [i a altor condi]ii de
pia]`.

Vânz`rile nete la produsele de pro-
tec]ie a plantelor au fost mai mari cu 6%
în T4, în principal datorit` execu]iei pre -
]urilor.

Vânz`rile nete pentru segmentul de
semin]e au sporit cu 12% pentru peri oa -
da men]ionat`, ca urmare a cre[terilor
de dou` cifre din America Latin` [i a ce- 
rerii semnificative de porumb din toate
regiunile.

Veniturile din opera]iunile continue
dup` impozitul pe profit conform stan-
dardului GAAP au fost 155 milioane $
în T4 2021. EBITDA Opera]ional1 pen-
tru perioada dat` a fost de 262 milioane
$, în cre[tere cu 11% fa]` de anul pre -
cedent.
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Rezumat Segment 
Protec]ia Plantelor

Vânz`rile nete pentru segmentul de
protec]ie a plantelor au fost de aproxi-
mativ 2.1 miliarde $ în trimestrul al pa-
trulea al anului 2021, comparativ cu cir-
 ca 2.0 miliarde $ în al patrulea trimestru
din 2020. Rezultatul s-a datorat unei
major`ri de 6% a pre]urilor [i unei cre[ -
teri de 1% a volumului de vânz`ri. Aces -
te câ[tiguri au fost afectate par]ial de
impactul negativ al portofoliului, evaluat
la 1%.

Majorarea pre]urilor a fost determi-
nat` de cre[terea din America de Nord,
inclusiv de pre]urile mai mari pentru
materii prime [i de costurile logistice.
Cre[terile de volum au fost determinate
de introducerea continu` a produselor
noi [i diferen]iate, în tandem cu cererea
puternic` a clien]ilor din Ame rica Latin`.
Aceste câ[tiguri de volum au fost par]ial
afectate de decizia de a elimina treptat
anumite produse, cu un impact de 75
milioane $. 

De asemenea, compania a întâm -
pinat constrângeri legate de aprovi zio -
nare în America de Nord, ceea a ge -
ne rat un impact negativ de aproximativ
70 milioane $ asupra volumului în ul-
timul trimestru.

Impactul portofoliului a fost determi-
nat de o cesionare în Asia Pacific. Mar -
ja EBITDA1 Operational a fost 305 mi -
llioane $ în al patrulea trimestru al anu-
lui 2021, în sc`dere cu 7% fa]` de ace -
ea[i perioad` a anului trecut.

Cre[terea volumului de produse noi,
men]inerea execu]iei pre]urilor, produc-
tivitatea [i impactul favorabil al cursului
valutar dep`[esc costurile de achizi]ie
mai ridicate, inclusiv costurile materiilor
prime [i costurile variabile compensa -
torii mai mari.

Vânz`rile nete pe segmentul de pro-
duse pentru protec]ia plantelor au fost
de aproximativ 7,3 miliarde $ pentru
anul 2021, comparativ cu aproximativ
6.5 miliarde $ în 2020. 

Evolu]ia s-a datorat unei major`ri cu
6% a volumului, unei cre[teri de 5% a
pre]urilor [i unui impact favorabil de
2%, al cursului valutar, compensat` par-
]ial cu un impact nefavorabil de 1% al
structurii portofoliului.

M`rirea volumului de vânz`ri a fost
determinat` de lansarea continu` de
produse noi la nivel global, cu vânz`ri
de peste 1.4 miliarde $ în 2021 – în
cre[tere cu aproape 450 de milioane $
în compara]ie cu perioada anului prece-
dent datorate erbicidelor EnlistTM [i
ArylexTM. Aceste câ[tiguri au fost afec-
tate par]ial de un impact negativ de
aproximativ 275 milioane $ ca urmare
a deciziei Companiei de a elimina trep-
tat produsele cu marj` mic` de profit.

Majorarea pre]urilor a fost determi-
nat` în primul rând de cre[terile din
America Latin` [i America de Nord, in-
clusiv costuri mai mari pentru materii
prime logistice. Impactul favorabil al
cursului valutar s-a datorat în primul
rând monedei euro. Impactul asupra
portofoliului a fost determinat de ce-
sion`rile din Asia Pacific.

EBITDA opera]ional pe segment a
fost de 1,2 miliarde $ în 2021, în
cre[tere cu 20% fa]` de anul 2020.
Mixul favorabil de produse oferite clien-
tilor, lansarea continu` de noi produse,
precum [i ac]iunile continue privind
costurile [i productivitatea au compen-
sat costurile de achizi]ie mai ridicate, in-
clusiv costurile materiilor prime. Marja
EBITDA pe segment s-a îmbun`t`]it cu
mai mult de 100 de puncte de baz` fa]`
de perioada anterioar` a anului.

Rezumat Segment Semin]e

Vânz`rile nete pentru segmentul se -
min]e au fost de aproximativ 1.4 miliar -
de $ în al patrulea trimestru din anul

2021, în cre[tere cu aproximativ 1.2 mi -
liarde $ fa]` de anul 2020. Acest rezul-
tat s-a datorat major`rii cu 10% a pre -
]urilor [i expansiunii cu 2% a volumului.

Cre[terea pre]ului a fost determina -
t` de execu]ia puternic` în America La -
tin` [i în America de Nord. Extinderea
volumelor s-a produs pe fondul cererii
puternice de porumb în America Latin`,
în frunte cu Brazilia.

EBITDA Opera]ional pe segment a
fost de (11) milioane $ în al patrulea
trimestru al anului 2021, în cre[tere cu
77% fa]` de anul anterior. Execu]ia con-
tinu` a pre]urilor, volumele mai mari, re-
deven]e mai mici [i ac]iuni continue în
materie de costuri [i productivitate, care
s` compenseze costurile mai ridicate,
inclusiv costurile materiilor prime [i chel -
tuielile variabile de compensare plus o
pierdere dintr-o investi]ie neprofitabil`.

Vânz`rile nete pentru segmentul de
semin]e au fost de aproximativ 8.4 mili -
arde $ în 2021, în cre[tere de la aproxi -
mativ 7.8 miliarde $ în aceea[i perioad`
a anului trecut. Rezultatul s-a datorat
unei major`ri de 4% a pre]urilor [i a unei
cre[teri de 4% a volumului.

Câ[tigurile generate de pre] la nivel
local au fost determinate de adoptarea
puternic` a noilor tehnologii în domeniul
semin]elor, inclusiv de execu]ia pre]u -
rilor în America Latin` [i EMEA; pre]ul
porumbului a crescut cu 5% la nivel glo -
bal. Aceste câ[tiguri au fost par]ial com-
pensate de presiunea pe care concu -
ren]a a pus-o asupra pre]urilor soiei în 
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America de Nord, unde pre]ul a sc`zut
cu 2%. Cre[terea volumului a fost de-
terminat` de cererea puternic` de po-
rumb în Brazilia, înso]it` de o expan -
siune a vânz`rilor de soia [i porumb în
America de Nord.

EBITDA Opera]ional pe segment a
fost de 1,5 miliarde $ în anul 2021, mai
mult cu 25% fa]` de anul anterior. Exe -
cu]ia pre]urilor, cre[terea volumului, re-
deven]ele mai mici, ac]iunile continue
privind costurile [i productivitatea [i re-
ducerea cheltuielilor aferente datoriilor
neperformante au dep`[it costurile mai
mari de aprovizionare, transport [i de-
pozitare.

Marja EBITDA Opera]ional pe seg-
ment s-a îmbun`t`]it cu mai mult de
240 de puncte de baz` fa]` de aceea[i
perioad` a anului anterior. 

Perspective pentru 2022 

Compania a oferit estim`ri pentru
anul 2022, iar în acest moment se a[ -
teapt` la venituri nete din vânz`ri de
16,7-17,0 miliarde $, care, în medie, re -
prezint` o cre[tere net` a vânz`rilor de
aproximativ 8% [i o cre[tere organic`

a vânz`rilor de 11%. Compania esti -
meaz` ca EBITDA1 Opera]ional va fi în
intervalul de 2.8-3.0 miliarde $, iar EPS
(câ[tigul pe actiune) opera]ional, între
2.30 [i 2.50 pe ac]iune. Corteva declar`
c` nu poate s` reconcilieze rezultate-
le financiare viitoare non-GAAP cu cele
GAAP din SUA; Compania nu poate pre -
viziona, f`r` a face eforturi nerezona -
bile, apari]ia anumitor evenimente ulte -
rioare semnificative asupra c`rora nu
are niciun fel de control. 

Conferin]` online cu investitorii
pentru al patrulea trimestru

Compania va organiza o conferin]`
“on-line” cu investitorii pentru a pre zen -

ta rezultatele celui de-al patrulea tri -
mestru [i perspectivele pentru activita -
tea viitoare. Prezentarea, care va înso]i
conferin]a “on-line” poate fi g`sit` pe
“site”-ul Companiei la pagina “Investor
Events and Presentations”. O înre gis -
tra re a acestui eveniment va putea fi
g`sit` pe “site”-ul Companiei pe pagina
“Investor Events and Presentations”. 

Despre Corteva Agriscience

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) este o
companie global`, eminamente agrico -
l`, tranzac]ionat` pe burs`, care com-
bin` inova]ia de vârf din industrie, im -
pli carea clien]ilor [i execu]ia opera ]io -
nal` pentru a oferi solu]ii la cele mai
mari provoc`ri agricole din lume. 

Corteva genereaz` op]iuni avanta-
joase pe pia]` prin strategia sa unic` de
distribu]ie, împreun` cu mixul s`u echi -
librat [i divers de semin]e, produse de
protec]ia a plantelor [i servicii digitale la
nivel mondial. Având în portofoliu unele
dintre cele mai cunoscute m`rci din agri -
cultur` [i o linie de produse [i tehnologii
de top în industrie, care pot genera cre[ -
teri viitoare, compania se angajeaz` s`
colaboreze cu p`r]ile interesate din în-
treg sistemul alimentar, contribuind la
promisiunea de a îmbog`]i via]a celor
care produc [i a celor care consum` [i
asigurând progresul genera]iilor viitoa -
re. Mai multe informa]ii sunt disponibile
pe www.corteva.ro.

Urm`ri]i Corteva Agriscience [i pe
Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter
[i YouTube.

1Vânz`ri organice, EPS Opera]ional, [i EBITDA Opera]ional sunt m`suri non-GAAP. 2America de Nord cuprinde SUA [i Canada. EMEA
se define[te ca Europa, Orientul Apropiat and Africa. 3Corteva nu este capabil` s` reconcilieze m`surile sale financiare care nu sunt \n
conformitate cu GAAP, pe o baz` orientativ`, cu cele mai comparabile m`suri financiare ale GAAP din SUA, deoarece nu este în m`sur`
s` prezic` cu certitudine rezonabil` elemente din afara sferei pe care o controleaz`. 4Enlist E3™ soia este dezvoltat în comun de Corteva
Agriscience LLC [i MS Technologies™. 5Reprezint` o acoperire a pie]ei totale din America de Nord, inclusiv marca, concuren]i [i licen]ia]i.
6Ac]iunile din stocul comun al societ`]ii pot fi r`scump`rate periodic în tranzac]ii pe pia]a liber` sau în tranzac]ii private. Ca lendarul,
num`rul [i valoarea efectiv` a ac]iunilor r`scump`rate în cadrul programului autorizat de r`scump`rare a ac]iunilor al societ`]ii vor fi de-
terminate de conducere la discre]ia sa [i vor depinde de o varietate de factori, inclusiv pre]ul de pia]` al ac]iunilor comune Corteva, pia]a
general` [i condi]iile economice; cerin]e legale aplicabile [i alte considera]ii comerciale.
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BASF realizeaz` o cre]tere puternic`
a veniturilor pe întregul an 2021
g Cifra de afaceri: 78,6 miliarde EUR (plus 33%);
g Venituri înainte de impozite ]i dobânzi (EBIT) excluzând cheltuielile excep\ionale:
7,8 miliarde EUR (plus 118%);
g Fluxuri de numerar din activitatea de exploatare: 7,2 miliarde EUR (plus 34%);
Fluxuri de numerar disponibile: 3,7 miliarde EUR (plus 63%);
g Valoare propus` a dividendelor: 3,40 EUR per ac\iune pentru 2021 (2020: 3,30
EUR per ac\iune).

Previziuni pentru 2022:
g Cifr` de afaceri estimat` între 74 ]i 77 de miliarde EUR;
g Venituri înainte de impozite ]i dobânzi (EBIT) — excluzând cheltuielile excep\ionale
— estimate între 6,6 miliarde EUR ]i 7,2 miliarde EUR; 
g Rentabilitatea capitalului angajat (ROCE) estimat` între 11,4% ]i 12,6%;
g Emisii de CO2 anticipate între 19,6 ]i 20,6 milioane de tone metrice.

Grupul BASF a realizat o cre[tere
sem nificativ` a cifrei de afaceri [i a ve ni-
turilor în anul de afaceri 2021. “A fost un
an puternic [i de succes pentru BASF”,
a spus Dr. Martin Brudermüller, pre[e -
dintele Consiliului Directorilor, care a
prezentat Raportul BASF 2021 împre- 
u n` cu directorul financiar, Dr. Hans-
Ulrich Engel.

“Pre]urile de vânzare au crescut cu
25%, volumele cu 11%. Toate segmen -
te le au înregistrat o cre[tere a pre]urilor
[i a volumului în 2021”, a spus Martin
Brudermüller. Cifra de afaceri a grupu-
lui BASF s-a ridicat la 78,6 miliarde de
euro în 2021, cu 33% mai mult decât în
anul precedent. Venitul înainte de do -
bânzi, impozite, depreciere [i amortiza -
re (EBITDA) excluzând cheltuielile ex -
cep]ionale, în valoare de 11,3 miliarde
de euro, din 2021, a fost mai mare cu
3,9 miliarde de euro, iar EBITDA în va -
loare de 11,4 miliarde de euro a dep` -
[it nivelul anului precedent cu 4,9 mili  -
arde de euro.

La o valoare de 7,8 miliarde de euro,
veniturile înainte de impozite [i dobânzi
(EBIT) excluzând cheltuielile excep]io -
nale au fost mai mult decât duble fa]`
de anul 2020. Aceasta a reprezentat o
cre[tere de 67% în compara]ie cu ni ve -

lul pre-pandemic din 2019. Evolu]ia po -
zitiv` a veniturilor BASF a fost determi-
nat`, în principal, de segmentele Sub -
stan]e chimice [i Materiale. Segmente -
le Tehnologii de acoperire [i Solu]ii in-
dustriale au contribuit, de asemenea,
considerabil la redresarea puternic`.

Rentabilitatea capitalului angajat
(ROCE) a fost de 13,5%, dup` 1,7% în
anul precedent [i semnificativ peste
cos tul ratei capitalului, de 9%. Cre[te -

rea ROCE a rezultat, în principal, dato -
rit` veniturilor EBIT mai mari, de 7,7 mi -
liarde de euro în 2021, cu mult peste
ni velul anului anterior.

Costuri suplimentare datorate cre[terii
pre]urilor la energie în Europa

Opera]iunile BASF legate de auto -
mo bile au continuat s` fie afectate ne -
gativ de deficitul de semiconductori. În
anul 2021 [i în special în trimestrul al pa -
tru lea, pre]urile mai ridicate la materiile
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prime [i costurile crescute ale energiei
[i logisticii au împov`rat, de asemenea,
evolu]ia veniturilor în toate segmente-
le. Pentru loca]iile europene ale BASF,
costurile suplimentare datorate cre[terii
continue a pre]urilor la gaze naturale,
din 2021, s-au ridicat la aproximativ 1,5
miliarde de euro. Numai al patrulea tri -
mestru din 2021 a reprezentat 0,8 mili -
arde de euro din aceast` sum`.

Dr. Martin Brudermüller a anun]at:
“Vom implementa noi cre[teri substan -
]iale de pre] în lunile urm`toare pentru
a transfera mai departe costurile sem-
nificativ mai mari [i pentru a ne îmbu -
n`  t`]i marjele în opera]iunile din aval.”
Procedurile de stabilire a pre]urilor în
aceste opera]iuni duc la o întârziere în
transferul costurilor.

Fluxurile de numerar ale Grupului
BASF în întregul an 2021 [i în  
al patrulea trimestru din 2021

Fluxurile de numerar din activit`]ile
de exploatare în 2021 s-au ridicat la 7,2
miliarde de euro, comparativ cu 5,4 mili -
arde euro în anul precedent. Cre[terea
considerabil` s-a datorat în primul rând
îmbun`t`]irii venitului net, care a ajuns
la 5,5 miliarde euro. Fluxul de numerar

disponibil a crescut la 3,7 miliarde euro
în 2021, de la 2,3 miliarde euro în anul
precedent.

În al patrulea trimestru din 2021, flu -
xurile de numerar din activit`]ile de ex-
ploatare au crescut cu 1,2 miliarde euro,
pân` la 3,3 miliarde euro. Fluxul de nu-
merar disponibil a fost de 1,8 miliarde
de euro, o cre[tere de 84% fa]` de tri -
mestrul al patrulea din 2020.

Evolu]ia cifrei de afaceri [i a 
veniturilor Grupului BASF în 
al patrulea trimestru din 2021

Cifra de afaceri a Grupului BASF, în
al patrulea trimestru din 2021, a crescut
cu 24% fa]` de trimestrul anterior, ajun -
gând la 19,8 miliarde de euro. “În ciuda
compara]iei cu trimestrul puternic al anu -
lui precedent, BASF a reu[it, în trimes -
trul al patrulea din 2021, s` creasc` vo -
lumele în toate segmentele, cu excep]ia
celui de Materiale”, a declarat directorul
financiar Dr. Hans-Ulrich  Engel.

EBITDA excluzând cheltuielile excep -
]ionale a crescut cu aproximativ 100 de
milioane de euro, pân` la 2,2 miliarde
euro. EBITDA s-a ridicat la 2,3 miliarde
euro, comparativ cu 2 miliarde euro în

trimestrul al patrulea din 2020.
EBIT excluzând cheltuielile excep -

]ionale a fost de 1,2 miliarde de euro,
comparativ cu 1,1 miliarde de euro în al
patrulea trimestru din 2020. EBIT a fost
de 1,2 miliarde de euro în trimestrul al
patrulea din 2021, comparativ cu 932
de milioane de euro în trimestrul al pa-
trulea din 2020.

Valoare propus` a dividendelor 
de 3,40 euro per ac]iune

În cadrul Adun`rii Anuale a Ac]iona -
rilor BASF din acest an, Consiliul Direc-
torilor [i Consiliul de Supraveghere vor
propune plata unei valori a dividendelor
de 3,40 euro per ac]iune, reprezentând
o cre[tere de 10 cen]i. În total, BASF va
pl`ti 3,1 miliarde de euro pe baza nu -
m`rului de ac]iuni la sfâr[itul anului. “Prin
propunerea noastr` de dividende, ac -
]iu nea BASF ofer` un randament atrac-
tiv al dividendelor de 5,5% raportat la
pre]ul de închidere per ac]iune, de la fi-
nalul anului 2021”, a spus Brudermüller.

Atingerea obiectivelor non-financiare
BASF î[i propune s`-[i reduc` emi -

siile absolute de CO2 cu 25% pân` în
2030, comparativ cu valoarea de refe -
rin ]` din 2018. În 2021, emisiile de CO2 
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s-au ridicat la 20,2 milioane de tone
me trice – o sc`dere fa]` de cele 20,8
mi lioane de tone metrice emise în anul
2020. “Aceast` sc`dere este remarca-
bil`, având în vedere cre[terea puter-
nic` a volumelor”, a spus Brudermüller.

Mult mai devreme decât era planifi-
cat, BASF [i-a atins obiectivul propus
pentru anul 2025 de a ajunge la vânz`ri
în valoare de 22 de miliarde de euro
pentru produsele care aduc o contri bu -
]ie substan]ial` la sustenabilitate în lan -
]ul valoric. Vânz`rile acestor produse
Ac celerator s-au ridicat la 24,1 miliarde
euro în 2021. “Prin urmare, vom ajusta
aceast` ]int` de direc]ie a portofoliului
în cursul anului 2022”, a declarat Martin
Brudermüller.

Investi]ii în proiecte de cre[tere
Cheltuielile de capital planificate de

BASF, în valoare de 25,6 miliarde euro,
între 2022 [i 2026, sunt cu 2,7 miliarde
euro mai mari decât în perioada ante-
rioar` de planificare, 2021-2025. “Moti -
vele principale sunt reprezentate de
cele dou` proiecte majore de cre[tere:
noua loca]ie Verbund din Zhanjiang [i
activit`]ile privind materialele pentru ba-
terii”, a spus Hans-Ulrich Engel. “Aces -
te dou` proiecte sunt esen]iale pentru
a stimula cre[terea viitoare a BASF”, a
ad`ugat el.

Investi]iile în afacerile existente ale
BASF r`mân stabile la un nivel mediu
de 2,6 miliarde de euro pe an. Engel a

anun]at c` BASF va fi foarte disciplinat`
în ceea ce prive[te investi]iile necesare
pentru a men]ine [i a dezvolta profitabil
aceste afaceri. “Acest lucru ne va per -
mi te s` finan]`m proiectele de cre[te -
re cu o medie de aproximativ 2,6 mili -
ar de de euro pe an. Cheltuiala de capi -
tal (Capex) pentru proiectele noastre de
cre[ tere va atinge vârful în 2024”, a de-
clarat Engel. Pentru 2022, BASF pl` -
nuie[te cheltuieli de capital totale în va -
loare de 4,6 miliarde euro, comparativ
cu 3,4 miliarde euro în 2021. Bugetul
anual pentru activit`]ile de cercetare [i
dezvoltare se ridic` la aproximativ 2,1
miliarde de euro.

Previziunile Grupului BASF 
pentru anul 2022

“Am avut un început de an foarte pu -
ternic, cu cifrele din ianuarie 2022 peste
valoarea celor din aceea[i lun` a anului
precedent”, a spus Martin Brudermüller.

BASF se a[teapt` ca majorarea eco-
nomic` global` de 3,8% s` fie mai mo -
derat` în 2022, ca urmare a redres`rii
foarte puternice din anul 2021. “Deoare  -
ce res tan]ele la onorarea comenzilor din
industrie sunt mari, ne a[tept`m ca pro-
duc]ia industrial` global` s` creasc` cu
3,8% [i produc]ia chimic` cu 3,5%”, de-
clar` Brudermüller. BASF anticipeaz`
un pre] mediu al petrolului de 75 de do -
lari per baril (Brent) [i un curs de schimb
valutar de 1,15 dolari per euro.

Pe baza acestor ipoteze, BASF es-

timeaz` o cifr` de afaceri între 74 [i 77
de miliarde de euro pentru 2022. Com-
pania se a[teapt` ca venitul din ope ra -
]iuni (EBIT) – excluzând cheltuielile ex -
cep]ionale – al Grupului BASF s` fie în -
tre 6,6 miliarde de euro [i 7,2 miliarde
de euro. ROCE ar trebui s` fie între
11,4% [i 12,6%. Se estimeaz` c` emi -
siile de CO2 se vor situa între 19,6 [i
20,6 milioane de tone în 2022.

Intervalele de prognoz` ale BASF
iau în considerare incertitudinea care
re zult` în special din efectele întrerupe -
rilor lan]ului de aprovizionare, evolu]ia
ulterioar` a pandemiei de coronavirus
[i evolu]ia pre]urilor la energie.

Despre BASF
La BASF, cre`m chimie pentru un

vii tor durabil. Combin`m succesul eco-
nomic cu protec]ia mediului [i respons-
abilitatea social`. Peste 110.000 de an -
gaja]i din Grupul BASF contribuie la
suc cesul clien]ilor no[tri în aproape toa -
te sectoarele [i aproape în fiecare ]ar`
din lume. Portofoliul nostru este organi-
zat în [ase segmente: produse chimice,
materiale, solu]ii industriale, tehnologii
de suprafa]`, nutri]ie [i îngrijire [i solu-
]ii agricole. BASF a generat vânz`ri de
78,6 miliarde de euro în 2021. Ac]iunile
BASF sunt tranzac]ionate la bursa din
Frankfurt (BAS) [i sub form` de certifi-
cat de depozit american (BASFY) din
SUA. Informa]ii suplimentare g`si]i pe
www.basf.com.
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Congresul “De la fermieri pentru fer-
mieri” a dat startul seriei de manifest`ri
dedicate produc`torilor agricoli în anul
2022. Evenimentul anual organizat de
Asocia]ia Produc`torilor de Porumb din
România – APPR a avut loc în perioada
15-16 februarie a.c., la Hotelul Crowne
Plaza [i s-a desf`[urat atât fizic dar [i
online pe canalele de comunicare. 

Pe data de 15 februarie, în pream-
bulul congresului, a fost organizat` [i o
conferin]` de pres` pentru a-i informa
pe jurnali[tii presei agricole despre stra -
tegiile de dezvoltare [i noile proiecte ale
APPR în 2022, dar [i despre alegerile
organizate în cadrul Adun`rii Generale.

De altfel, Adunarea General` a pri -
mit prin vot unanim, în rândurile sale,
asocia]ia lo ca l` a fermierilor vrânceni,
ACCPT Vran cea, organiza]ie care a de -
cis aderarea la APPR. Organizarea ale -
gerilor pentru noua structur` de con du-
cere a constituit punctul culminant al
Adun`rii Generale a APPR din acest
an. Conform statutului, Consiliul Direc-
tor num`r` 7 membri titulari [i doi su-
plean]i. În urma votului celor prezen]i,
mandatul pre[edintelui Nicolae SITARU
a fost prelungit cu înc` doi ani.

Func]ia de vicepre[edinte i-a fost în-
credin]at` lui Theodor Ichim, reprezen-
tantul grupului agricultorilor dobrogeni
APAD, din Consiliul Director f`când par -
te [i reprezentan]ii organiza]iilor terito-
riale ale APPR, respectiv Silviu Mihai
(ACCPT Ialomi]a), Tiberiu Stan (ACCPT
Ia[i) [i Teofil Dasc`lu (ACCPT Vran cea).

“M` bucur c` ast`zi colegii din }ara
Vrancei au hot`rât s` p`[easc` al`turi
de noi [i ne-au creditat cu încrederea
lor. Totdeauna am pledat pentru unirea

vocilor tuturor organiza]iilor profesiona -
le din produc]ia vegetal`, pentru a pu -
tea stabili strategii coerente. Împreun`
vom fi mai puternici, mai conving`tori [i
mai în]elep]i, pledând în interesul agri -
cultorilor [i a ceea ce furnizeaz` ei, într-o
perioad` cu tot mai multe constrângeri:
hrana [i pacea social`. Felicit membrii
nou-ale[i în consiliul director al APPR
[i-mi doresc s` func]ion`m ca o echip`.
Cred c` România are nevoie s` rezolve
câteva probleme esen]iale în perioada
urm`toare, pentru a restarta agricultura:
comasarea terenurilor, iriga]iile, m`suri
fezabile [i realiste în cadrul noii PAC”,
a spus pre[edintele Nicolae Sitaru.

La finalul conferin]ei de pres`, re dac -
torul Business Press Agricol a stat de
vorb` cu fermierul Theodor Ichim, re pre -
zentantul grupului agricultorilor dobro-
geni APAD [i vicepre[edinte al APPR. 

“Seceta a afectat grav agricultura

României în ultimii ani [i provoac` gra -
ve prejudicii fermierilor. Jude]ul de unde
vin eu, Constan ]a, a fost una dintre zo -
nele cele mai afectate de secet` în ulti -
mii doi ani. În aceste condi]ii, doar rea -
bilitarea sistemului de iriga]ii poate sto -
pa acest fenomen. Iriga]iile sunt acum
o prioritate absolut` [i chiar exist` fon-
duri pentru reabilitarea sustenabil` a
sis temului de iriga]ii. 

Noi, ca asocia]ie, am venit cu o pro -
punere c`tre autorit`]i. Toat` munca de -
pus` în elaborarea Planului Na]ional de
Iriga]ii din PNRR s` o transpunem acum
în orice program se poate – Planul Na -
]ional de Investi]ii sau pe orice fel de
program na]ional. Ca [i surs` de finan -
]are, dac` nu se realizeaz` pe PNRR,
am putea lua bani de la ministerele care
au accesat [i acceseaz` fonduri PNRR
[i ale c`ror bugete de investi]ii nu vor
mai putea fi cheltuite”, a atras aten]ia
Theodor Ichim. 

“De la fermieri pentru fermieri” —
a VII-a edi\ie a Congresului 
APPR — Mândru c` sunt fermier!

Viitorul produc\iei de hran` depinde de 
asimiliarea tehnologiilor moderne ]i sigure!

2022 Martie_Layout 1  3/10/2022  8:48 PM  Page 20



EVENIMENT
Business Press Agricol n Martie 2022

21

În data de 16 februarie, la hotelul
Crowne Plaza din Bucure[ti, Asocia]ia
Produc`torilor de Porumb din România
a organizat cea de-a VII-a edi]ie a con-
gresului “De fermieri pentru fermieri”,
unde au fost analizate teme de interes
major pentru sectorul agricol din Româ-
nia, cu focus asupra exigen]elor Planu-
lui Na]ional Strategic 2023-2027 [i a
solu]iilor inteligente privind tehnologiile
avansate.

În cadrul Congresului anual APPR –
Mândru c` sunt fermier au fost dez b` -
tute, împreun` cu partenerii manifes -
t`rii, cele mai actuale provoc`ri ale agri -
culturii europene.

În primul panel au fost abordate mai
multe teme de interes pentru fermieri:
“Exigen]ele PNS 2023-2027”, “Decer -
na rea trofeelor Porumbul de Aur 2021”,
“Lansarea Târgului FarmConect Româ-
nia”, “Lansarea Campionatului Na]ional
de Fotbal al Fermierilor, Edi]ia a II-a”.

În cuvântul de deschidere, Nicoale
Sitaru, pre[edintele APPR, a spus c`
anul agricol 2022 nu începe cu auspicii
prea bune.

“Anul agricol 2022 începe cu secet`,
cu pre]uri foarte mari la îngr`[`minte, cu
pre]uri mari la energie, îns` sper`m s`
ne salveze o produc]ie care s` aco pe -
re toate aceste neajunsuri. Venim dup`
un an agricol 2020 catastrofal, cu sece -
t`. În 2021 s-au mai echilibrat lucrurile,
iar fermierii au mai recuperat din pier -
deri, dar începem 2022 cu o nou` pro -
vocare, destul de imprevizibil`. 

Sper`m ca noi to]i, agricultorii, s`
putem acoperi prin produc]iile noastre
aceste m`riri exagerate de pre]uri. Sunt
unele pre]uri la energie care au crescut
de la 300% la 1000%, ceea ce este in-

suportabil. În func]ie de tehnologiile fo -
losite, de activitatea economic` pe care
o prest`m, lucrurile stau diferit, iar în une-
 le zone stau foarte, foarte prost, pentru
c` acolo unde este zootehnie [i este
via]` trebuie s` ai consum de ener gie
[i pl`te[ti de 4-5-6 ori mai scump. Este
aproape imposibil s` rezi[ti. 

Îns`, eu cred c` la orice problem`
trebuie s` existe [i rezolvare [i împreu -
n` cu autorit`]ile s` g`sim [i solu]ii, iar
pe rafturile magazinelor s` existe cât
mai multe alimente române[ti s`n` toa -
se [i s` echilibr`m cumva balan]a eco-
nomic` a ]`rii. Este o provocare c`reia
trebuie s`-i facem fa]`. Solu]ia nu este
neap`rat la fermieri, ea vine [i din dez-
voltarea unor politici publice, prin care
s` fie încurajat` industria alimentar`, s`
prelucr`m mai mult grâu în România,
dar asta nu este neap`rat treaba agri -
cultorilor. Ei sunt pu[i s` fac` produc]ie,
a[a cum suntem noi în zona vegetal`
s` facem grâu, porumb, floarea soarelui
[i soia. Aceast` materie prim` pleac`
în zootehnie [i dac` pleac` scump intr`
cu alte costuri [i se duce pe lan]ul ali-
mentar [i poate nu mai este accesibil`
pentru toat` popula]ia. Noi ne dorim ca
produsele noastre s` ajung` pe rafturile
magazinelor [i s` poat` fi accesate de
toat` lumea”, a precizat Nicoale Sitaru.

La rândul s`u, directorul executiv al
APPR, Alina Cre]u, a prezentat obiecti -
vele asocia]iei [i a vorbit despre expan-
siunea rapid` [i diversificarea ariei aco -
perite de APPR, care se apropie tot mai
mult de dezideratul s`u de a deveni un
“institut al fermierului”. 

“Asocia]ia Produc`torilor de Porumb

din România este o asocia]ie profesio -
na l` format` din produc`tori agricoli care
de]in suprafe]e de lucru cuprinse între
25  de hectare [i 50.000 de hectare, dar
[i reprezentan]i ai lan]ului profesional
de porumb din România. APPR face par -
te din Confedera]ia European` a Pro-
duc`torilor de porumb (CEPM), care re -
prezint` cele mai mari ]`ri produc`toare
de porumb din Europa, precum [i din or -
ganiza]ia-umbrel` a fermierilor euro peni
[i a cooperativelor lor – Copa-Coge ca.
Obiectivul principal al APPR este fur ni -
zarea de expertiz` tehnic`, economic`
[i legislativ` pentru membri [i colabo-
rarea cu organiza]iile profesionale ale
fermierilor din România. 

Activitatea de testare a crescut de
10 ori în ultimii doi ani, Re]eaua Inde-
pendent` RITAC ajungând s` numere
31 loca]ii cu 850 de parcele de testare,
adic` un total de peste 5300 de micro -
parcele la cele 6 culturi de câmp de im-
portan]` major` pentru România – po -
rumb, p`ioase, floarea-soarelui, rapi]`,
soia [i sorg. APPR [i-a extins partene-
riatele de cercetare europene [i na]io -
nale în proiecte privind digitalizarea
agriculturii [i practicile de agricultur` re-
generativ` pentru stocarea carbonului,
cu finan]are din programul sectorial al
MADR, din Programul European Hori-
zon 2020, precum [i cu suportul unor
companii multina]ionale furnizoare de
solu]ii bazate pe [tiin]`. 

În acest context, echipa APPR a cres -
cut rapid prin atragerea unor tineri pro-
fesioni[ti, agronomi sau speciali[ti în po -
litici europene, sprijini]i de expertiza unor
veterani în cercetarea agricol`”, a sub-
liniat Alina Cre]u.
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Adrian Chesnoiu, ministrul Agricul-
turii [i Dezvolt`rii Rurale, a vorbit des pre
problemele cu care se confrunt` agri-
cultura româneasc`, ar`tându-[i des -
chiderea de a fi aproape de asocia]iile
de fermieri. 

“Estul [i sud-estul României risc` s`
se confrunte cu o secet` sever` în acest
an dac` nu vom avea ploi în urm`toa -
rea perioad` [i de aceea este nevoie
de m`suri urgente la nivel european.
Anul agricol 2021-2022 se manifest` [i
în România cu o presiune din partea
situa]iei climaterice pentru c` nivelul de
precipita]ii a fost unul foarte sc`zut [i
risc`m ca în perioada urm`toare, dac`
nu vom avea ploi, s` ne confrunt`m cu
o secet` sever` mai ales în estul [i sud-
estul României. 

Cred c` ar trebui ca membrii Co mi -
siei Europene [i deciden]ii din cadrul
Comisiei s` deschid` o cale a dialogu-
lui pe acest subiect s` putem lua m` -
suri urgente, pentru c` acest an agricol
prezint` mai mul]i factori de risc aso -
cia]i. Derogarea privind pl`]ile în avans
este binevenit` pentru fermierii români
care s-au confruntat cu efectele defici -
tului de precipita]ii în ultimii doi ani [i
care continu` s` afecteze produc]ia
agricol` din diferite regiuni. Consider c`
sunt necesare m`suri pe termen mediu
[i lung pentru ca fermierii s` fac` fa]`
noilor provoc`ri ale schimb`rilor clima -
tice, care le pot afecta grav veniturile. 

A[a cum am subliniat [i în cadrul
dezbaterilor PNS, riscurile climatice nu
mai trebuie neglijate [i trebuie luate m` -
suri structurale. Prin noua Politic` Agri-
col` Comun`, participarea agricultorilor
la instrumentele de gestionare a riscu -
rilor, inclusiv posibilitatea de a aloca 3%
din pl`]ile directe pentru contribu]ia fer-
mierului la aceste instrumente”, a men -
]ionat ministrul Adrian Chesnoiu.

{eful MADR a mai declarat c` va în-
fiin]a, cu sprijinul Autorit`]ii de Supra ve -
ghere Financiar`, o companie de asi gu -
r`ri pentru a r`spunde nevoilor fermie -
rilor, care ar putea ajunge la un plafon
de 100 de milioane de euro în fiecare
an, imediat dup` aprobarea Planului
Na ]ional Strategic (PNS).

“Au fost discu]ii aprinse în cadrul
dez baterilor pe PNS privind ce direc]ie
[i ce decizie vom lua cu privire la ma -
nagementul riscurilor în agricultur`. Am
luat decizia de a înfiin]a o societate de
asigur`ri a Ministerului Agriculturii care
s` aib` în vedere asigurarea culturilor
fermierilor, pentru c`, pe lâng` schim -

b` rile climatice, trebuie s` avem [i r`s -
punsuri [i solu]ii care s` fie pe m`sur`.
Lucrul acesta îl vom construi împreun`
cu cei de la Autoritatea de Supraveghe -
re Financiar`, pentru c` nu va fi un drum
u[or, nu este simplu s` porne[ti la un
astfel de demers, dar cred c` este mo-
mentul în care cu to]ii trebuie s` spu -
nem: altfel nu se poate. Totodat`, tre -
buie s` men]ionez c` Regulamentul eu-
ropean permite ca 3% din sumele care
se cuvin fermierilor s` fie puse într-o
companie de asigur`ri, în timp ce statul
poate aloca de la buget un surplus pen-
tru a întregi un plafon, al`turi [i de o
component` din Pilonul II al PNS. {ti]i
bine c` în PNDR 2020 am activat m` -
sura 17.1 pentru compensarea a 70%
din poli]a facultativ` de asigurare, înc`
de atunci am previzionat ceea ce tre-
buie s` se întâmple. Valoarea fondurilor
din aceast` societate, la cum prevede
acum regulamentul va porni de la 60 de
milioane de euro pe an contribu]ia fer-
mierilor plus înc` 20% pe care îi ducem
din PNS din Pilonul II plus componenta
din bugetul na]ional. Estim`m c` vom
ajun ge la un plafon de 100 de milioane
de euro în fiecare an pentru emiterea
unei poli]e de asigurare obligatorii pe
unitatea de suprafa]`, care este extrem
de important`. Uita]i-v` la modelul PAID,
unde va trebui s` ajungem pân` în 2027,
la un Pool de asigurare, astfel încât po-
li]a de asigurare obligatorie pentru su -
pra fa]a de teren arabil, plus poli]ele fa -
cultative, vor deveni mult mai atractive
pentru companiile de asigur`ri [i o s` le
permit` fermierilor s` î[i asigure cultu -

rile [i produc]ia în caz de ani meteoro-
logici defavorabili”, a subliniat ministrul
Adrian Chesnoiu.

În ceea ce prive[te implicarea în dia -
logul social cu autorit`]ile de la Bucu -
re[ti [i Bruxelles, Cristina Cionga, di rec -
tor pentru afaceri europene al APPR, a
ar`tat c` reprezentan]ii asocia]iei au
par ticipat activ la toate consult`rile pri -
lejuite de creionarea Planului Na]ional
Strategic, a propunerilor avansate de
fermieri în cadrul PNRR la grupurile de
lucru specializate ale organiza]iei eu-
ropene Copa-Cogeca, ale Confede ra -
]iei Europene a Porumbului, ale Platfor -
mei Agriculture&Progress, ca [i la gru -
purile de dialog civil organizate de Co -
misia European`. 
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“Asocia]ia Mândru c` sunt fermier
are dou` componente de baz`. Astfel,
o component` este reprezentat` de o
cercetare în câmp: o re]ea independen -
t` de testare a hibrizilor, soiurilor [i pro-
duselor de protec]ia plantelor, mai nou,
[i a altor solu]ii de digitalizare pentru
agricultur`. A doua component`, foarte
transparent`, este cea de advocacy,
dia log civil, care urm`re[te ceea ce se
întâmpl` la Bucure[ti [i la Bruxelles în
legisla]ia legat` de politicile publice din
domeniul agriculturii [i încearc` s` o
îmbun`t`]easc`. A[adar, pentru a face
eficiente aceste dou` lucruri, asocia]ia
s-a dezvoltat foarte mult [i-a dezvoltat
foarte mult comunicarea în ideea de a
ajunge nu neap`rat doar la fermieri, dar
[i la publicul larg pentru a vorbi despre
ceea ce înseamn` agricultura în soci-
etatea româneasc`, ceea ce înseamn`
agricultura în societatea european` în
general [i care sunt nevoile de dezvol -
ta re. Nu în ultimul rând, încerc`m s`
ajun gem [i la cei care sunt acum în for-
mare, în universit`]ile tehnice de agri-
cultur` din toat` ]ara. Se pare c` [i aici
avem o mare problem` legat` de legis -
la]ie. Am vrut s` lu`m studen]i [i elevi
de liceu din ani terminali pentru a face
practic` în re]eaua de testare indepen -
dent` a APPR. În]eleg c` este o mare
problem` cu stagiile de practic` pl`tite,
pentru c` noi ne-am fi dorit s` pl`tim
ace[ti copii, nu neap`rat s` beneficiem
de legisla]ia care în]eleg c` nici asta nu
este func]ional`”, a men]ionat Cristina
Cionga.

În cadrul congresului s-a discutat [i
despre organizarea primei edi]ii a târ-
gului FarmConect România în perioada
9-11 iunie 2022, eveniment care î[i pro -
pune s` faciliteze schimbul de informa -
]ii, cuno[tin]e tehnice [i experien]e re -
le vante pentru fermieri, produc`tori lo-
cali, consumatori [i companii, asigurând
în acest fel o dezvoltare sustenabil` a
agriculturii în România. Târgul este de -
dicat tuturor fermierilor, produc`torilor
locali, consumatorilor [i companiilor din
agribusiness [i este organizat în inima
B`r`ganului de Asocia]ia Produc`torilor
de Porumb din România cu sus]inerea
Prim`riei Slobozia.

FarmConect România aduce o abor -
dare nou` în organizarea târgurilor din
agribusiness prin implementarea unui
concept care î[i dore[te s` schimbe
per cep]ia consumatorului privind modul
în care se face agricultur` în România,

de-a lungul întregului lan] de distribu -
]ie [i aprovizionare. În acest fel, târgul
FarmConect România sus]ine valorile
APPR: transparen]`, sustenabilitate, co -
munitate [i informare corect`.

“Fermierii din România au ast`zi ca-
pacitatea de a-[i reprezenta interesele
[i pot face mai mult pentru a promova
modelul de agricultur` rom#nesc. Un
astfel de târg ne va da posibilitatea s`
ar`t`m cum facem ast`zi agicultura în
România, cum se produc hrana [i ma -
te riile prime pentru industria agro-ali-
mentar` [i care este implicarea noas -
tr`, a agricultorilor, în dezvoltarea sa -
telor române[ti”, a spus domnul Nicolae
Sitaru, pre[edintele APPR.

Drago[ Soare, primarul municipiului
Slobozia, a subliniat faptul c` la nivelul
comunit`]ii locale este nevoie de astfel
de proiecte.

“B`r`ganul [i toat` regiunea de sud
a ]`rii sunt legate de agricultur`. Ne
afl`m în centrul unei zone cu un extra-
ordinar poten]ial de dezvoltare, iar prin
sus]inerea acestui proiect care apar]ine
fermierilor vom contribui la dezvoltarea
unui centru de excelen]` dedicat agri-
culturii [i industriei alimentare. Comuni-
tatea local` are nevoie de astfel de pro -
iecte care vor pune Slobozia pe harta
evenimentelor de referin]` la nivel na -
]io nal [i european”, a declarat domnul
primar Drago[ Soare.

Alina Cre]u, director executiv APPR,
este de p`rere c` “acest tip de eveni-
ment va reprezenta mai mult decât un

târg de agricultur`. La FarmConect Ro -
mânia vom putea ar`ta care sunt nu -
me roasele provoc`ri cu care se con -
frunt` la nivel general fermierii: s` pro-
duc` în mod durabil pentru a g`si solu]ii
la problemele legate de mediu [i schim -
b`rile climatice, s` asigure competitivi-
tatea unui sector care este expus con -
curen]ei pie]elor interna]ionale [i s` atin -
g` toate obiectivele ambi]ioase prev` -
zute în strategia De la ferm` la furcu -
li]`.”

Un alt proiect prezentat de APPR –
Mândru c` sunt fermier este [i Campio -
natul Na]ional de Fotbal al Fermierilor,
un proiect unic care une[te oameni [i
pa siuni, une[te idealuri [i d` via]` unei
comunit`]i. Prima edi]ie a acestui eveni-
ment, desf`[urat` anul trecut, s-a do -
vedit un adev`rat succes prin câteva
elemente cheie: interac]iune, divertis-
ment, pasiune [i ambi]ie. 

Aceast` competi]ie, dedicat` iubito-
rilor [i ama torilor de fotbal din rândul
membrilor APPR, î[i propune s` reu -
neasc` fermierii într-un context diferit,
provocându-i s` schimbe terenul agri-
col cu terenul de fotbal.

Campionatul Na]ional de Fotbal al
Fermierilor edi]ia 2022 este organizat
de APPR cu sus]inerea partenerului ofi -
cial, Corteva Agriscience, a partenerului
institu]ional, USV Ia[i, dar [i a sponsori -
lor: Groupama, IPSO, Michelin, Rodbun,
Agro Chirnogi [i Al-Dahra Agricost.
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“Am r`spuns acestei propuneri din
partea APPR pentru c` ne place com -
pe ti]ia. Corteva Agriscience este com -
pa nia care, în 2015, a lansat proiectul
intitulat Fermierul Campion. Acesta a
constat în identificarea fermierilor care
ob]in cele mai mari produc]ii folosind hi-
brizi de top, marca Pionner. 

Acum ne-am al` turat acestui proiect
extraordinar organi zat de APPR deoa -
re ce consider`m c` fermierii trebuie s`
fie competitivi [i s` fac` fa]` tuturor pro -
voc`rilor din agricultur`, dar [i din via]`.
Competi]ia în seamn` performan]`, iar
perfoman]a înseam n` bun`stare”, a pre -
cizat Maria Cîrj`, Marketing Manager
Corteva Agriscience România & Repu -
blica Moldova.

Un punct de mare interes în cadrul
Congresului APPR l-a reprezentat de -
cer narea trofeelor “Porumbul de Aur
2021”, acesta fiind momentul care a evi -
den]iat excelen]a fermierilor. Reprezen-
tan]ii Asocia]iei Produc`torilor de Po -
rumb din România au anun]at câ[tig` -
torii trofeului Porumbul de Aur. Astfel, la
ca tegoria irigat, a fost desemnat dom-
nul Mihai Solomei, director general al
Al-Dahra Agricost Insula Mare a Br`ilei,
care a sem`nat hibridul P1535 [i a ob -
]inut o produc]ie ce a dep`[it 23 t/ha.

“Vreau s` le mul]umesc colegilor mei
pentru produc]ia record ob]inut` anul
trecut. Este vorba de peste 23 tone/hec-
tar, cu hibridul P1535 al firmei Corteva
Agriscience. În spatele acestui rezultat
este o munc` destul de mare. Sunt 20
de ani de investi]ii în Insula Mare a
Br`ilei, nu s-a ob]inut aceast` produc]ie
peste noapte. S-au schimbat multe, s-a
investit în utilaje, s-a investit în tehnolo-
gie, în agricultura de precizie, în agri-
cultura digital`, în cartarea solului [i
bineîn]eles, s-a investit în cercetare [i
testare. F`r` companiile care ne livrea -
z` inputuri, substan]e chimice, f`r` cer -
cet`tori [i f`r` oameni care s` ne în  ve-
 ]e s` facem agricultur`, n-am fi reu[it.
Gândul nostru este de a fi sustenabili [i
durabili. Insula Mare a investit foarte
mult în iriga]ii în ultimii ani, iar acum
92% dintre cele 56.000 de hectare sunt
irigate. Acest proiect pe care l-am avut
anul trecut pe 100 de hectare, unde am
testat [i am reu[it s` facem o produc]ie
record, este vorba despre un sistem in-
tegrat cu iriga]ie tip pivot pe 75% din su -
prafa]`, iar pe restul de 25% s-a imple -
mentat un sistem de iriga]ie subteran`”,
a declarat domnul ing. Mihai Solomei. 

Hibridul P1535 face parte din grupa
de maturitate FAO 610, este un hibrid
tardiv ce are nevoie de cel pu]in 4 irig`ri
[i o bun` fertilizare, iar în Insula Mare
a Br`ilei se aplic` tehnologie de înalt`
calitate [i rezultatele sunt pe m`sur`. 

“Vorbim despre o suprafa]` irigat`
100%, unde cultura premerg`toare a
fost tot porumb. S`mân]a a fost tratat`,
am sem`nat la jum`tatea lunii aprilie, la
densitatea de 80.000 b.g./ha. Concomi-
tent, am aplicat 250 kg/ha de îngr` [` -
mânt 14.28.14. În stadiul de dou` frun-
 ze am fertirigat cu azot lichid 46 kg s.a./
ha, iar la 3-4 frunze am erbicidat pentru
a combate buruienile dicotiledonate. Ul -
te rior, în stadiul de 6-8 frunze, a urmat
o nou` trecere pentru combaterea bu-
ruienilor monocotiledonate [i \mpotriva

Ostrinia, de aceea am aplicat Principal®,
Inazuma® [i un biostimulator, plus adju-
vant. Apoi a urmat o nou` fertirigare cu
azot lichid [i am mai aplicat un trata-
ment \mpotriva Helicoverpa. În ceea ce
prive[te apa, trebuie spus c` de la fi-
nalul lunii mai [i începutul lunii iunie,
cultura a primit precipita]ii în cantitate
de 200 ml/mp, iar din irigat 180 ml/mp,
în 4 ud`ri”, a mai ad`ugat domnul ing.
Mihai Solomei.

Reprezentan]ii companiei Corteva
Agriscience i-au felicitat pe to]i fermierii
care au participat la acest concurs, pre-
cum [i pe to]i cei implica]i în organiza -
rea evenimentului.

“Suntem bucuro[i atunci când fer-
mierii care aleg hibrizi Pioneer sunt r`s -
pl`ti]i pentru rezultatele pe care le ob]in,
iar recunoa[terea performan]ei în ca -
drul unui astfel de concurs ca Porumbul
de Aur este cu atât mai important`. {tim
c` membrii APPR care s-au înscris în
cadrul acestei competi]ii sunt agricultori
de seam`, care aplic` tehnologii de cul-
tur` ca la carte, iar printre ei se num`r`,
bineîn]eles, [i speciali[tii din Insula Ma -
re a Br`ilei. Ne bucur`m c` an de an ob-
]in produc]ii ridicate cu hibrizii Pioneer.
Îl felicit`m pe domnul Solomei, dar [i în-
treaga echip` pentru munca pe care o
depun, pentru profesionalismul de care
dau dovad` an de an [i pentru eforturile
pe care le fac pentru agricultura ro mâ -
neasc` [i le mul]umim c` au încredere
în produsele Corteva Agriscience”, a de -
clarat Maria Cîrj`, Marketing Manager
Corteva Agriscience România & Repu -
blica Moldova.
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În cea de a doua parte a Congresu-
lui APPR au fost organizate dou` pa -
neluri tematice: workshop-ul interna]i -
onal “AGRO POLICY” [i conferin]a in-
terna]ional` a producerii de s`mân]`
“EMBRYO”. În cadrul sesiunilor, vorbi -
torii au tras un semnal de alarm` pri -
vind exigen]ele impuse de noua Politic`
Agricol` Comun`.

“Cea mai mare provocare pentru fer-
mierii europeni o reprezint` strategia
Farm to Fork, parte integrant` a Pactu-
lui Verde European. Pentru a r`spunde
cerin]elor impuse de noua Politic` Agri-
col` Comun`, produc`torii agricoli tre-
buie s` fie solidari [i s` coopereze la ni -
vel european”, a explicat Céline Duroc,
director general CEPM.

{i europarlamentarul Carmen Avram
a ]inut s` precizeze c` fermierii români
au nevoie de m`suri agricole care s` îi
ajute în activitate. “Fermieri, Green Deal
r`mâne doar o poveste frumoas`! Pen-
tru ca ea s` devin` realitate, agricultura
trebuie ridicat` la rang de aliat, iar fer-
mierii s` fie dota]i corespunz`tor, pen-
tru a putea sus]ine tranzi]ia verde. Re -
forma PAC a pus pe mas` meniul cu in-

strumentele necesare. Acum, Planul Na -
]ional Strategic va alege din acest me -
niu m`surile adecvate fermierilor români,
pentru ca anii care vin s`-i ajute, nu s`-i
încurce”, a conchis europarlamentarul.

Andrei R`dulescu, director Analiz`
Macroeconomic` Banca Transilvania, a
vorbit despre reformele structurale în
contextul implement`rii programelor Uni -
unii Europene.

“Economia României s-a redinami -
zat în 2021, evolu]ie sus]inut` de re-
lansarea economic` mondial` [i euro -
pean`, redeschidere [i nivelul redus al
costurilor reale de finan]are. Se notea -
z` rezisten]a la suprapunerea [ocurilor,
inclusiv politice, în a doua jum`tate a
anului trecut, determinat` de amelio-
rarea contribu]iei factorilor de produc]ie
la ritmul anual al PIB poten]ial – struc-
tura de rezisten]`. Anul 2021 s-a evi-
den]iat atât prin cre[terea investi]iilor
productive, cât [i prin startul procesului
de ajustare din sfera finan]elor publice
– sus]inut de majorarea puternic` a
PIB-ului nominal. Pe de alt` parte, atra -
gem aten]ia cu privire la oportunit`]ile
pentru economia intern` pe termen scurt
[i mediu, inclusiv reformele structurale,

în contextul implement`rii programelor
Uniunii Europene, dar [i culoarul favo -
ra bil pentru aderarea la Organiza]ia pen-
tru Cooperare [i Dezvoltare Economic`
(OCDE). România dispune de resurse
di gitale, umane [i financiare, iar per-
spectivele de reforme pentru implemen -
tarea Next Generation vor determina o
accelerare a proceselor de cre[tere,
dezvoltare [i convergen]` economic`
european` în acest deceniu”, a subli -
niat lectorul Andrei R`dulescu.

Europarlamentarul Daniel Buda, vi -
ce pre[edinte al COMAGRI din Parla-
mentul European, a declarat în cadrul
pa nelului c` viitorul Plan Na]ional Stra -
tegic trebuie s` oglindeasc` în totalitate
realit`]ile din teren [i nevoile fermierilor.

“Crearea unui sector agricol inteli -
gent [i durabil, care s` valorifice oportu -
nit`]ile economice din zonele rurale re -
prezint` o necesitate la nivelul Uniunii
Europene. Pandemia ne-a dovedit înc`
o dat`, în plus, cât de rezilient este sec-
torul agricol, iar Planul Na]ional Strate-
gic trebuie s` ne garanteze c` exist`
me canisme concrete pentru a asigura
se curitatea alimentar` pe termen mediu
[i lung”, a spus europarlamentarul.
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Producerea de s`mân]` cu origine
local` sau interna]ional` reprezint` ac-
tivitatea în care fermierii din România
sunt forma]i profesional [i dispu[i s` in-
vesteasc` în continuare pentru a-[i în-
tregi [i diversifica activitatea agricol`. 

APPR spri jin` fermierii multiplicatori
în activitatea de producere de s`mân]`
din România, motiv pentru care, în ca -
drul Congresului Anual “De la fermieri
pentru fermieri”, a fost organizat` prima
edi]ie a Conferin]ei Interna]ionale a pro-
ducerii de s`mân]` “EMBRYO”.

În cadrul sesiunii cu participare in -
ter na]ional`, dedicat` produc`torilor de
s`mân]` (Embryo), lectorii au dezb`tut
subiecte de actualitate legate de acest
domeniu, inclusiv problemele pe care le
întâmpin` în aceast` activitate.

România reprezint` centru de cu -
noa[tere [i profesionalism în domeniul
producerii de s`mân]` [i Alian]a Indus-
triei Semin]elor România în parteneriat
cu APPR sprijin` fermierii multiplicatori
în activitatea producerii [i îi invit` s`
dez bat` cele mai actuale provoc`ri ale
acestui domeniu.

“Conferin]a EMBRYO este un eveni-
ment care are toate [ansele s` atrag`
aten]ia, pentru c` România are o înde -
lungat` experien]` [i tradi]ie în pro du ce -
rea de semin]e pentru culturi de câmp.
Este cadrul în care avem ocazia s` vor-
bim despre oportunit`]ile pe care le cre -
eaz` acest sector cu valoare ad`uga -
t` ridicat`, dar [i despre obstacolele cu
care se confrunt`. Nu în ultimul rând,
organizarea ei vine într-un moment cru-
cial pentru a pune solu]iile tehnologice
avansate în slujba sustenabilit`]ii pe
care ne-o dorim ca societate”, a trans-
mis Maria Cîrj`, Marketing Manager
Corteva Agriscience.

La r#ndul s`u, Natalia Albu, Opera-
tions Leader Lidea, a adus în discu]ie
pro voc`rile producerii de s`mân]` din
]ara noastr`. “Pentru Lidea, România
re pre zint` o pia]` strategic` pentru mul-
tiplicarea [i procesarea de s`mân]`.
Pro ducem în România, pentru fermierii
români!”, a precizat Natalia Albu.

{i Pompiliu Must`]ea, directorul ge-
neral al INCDA Fundulea, a vorbit des -
pre cum noile abord`ri genetice u[urea -
z` munca amelioratorului, dar, totodat`,
conduc [i la costuri mari. Provocarea
de a r`mâne competitivi pe pia]`, pre-

cum [i noile tendin]e în domeniul ame-
lior`rii plantelor [i producerii de s`  mân -
]`, au fost principalele subiecte ale cer-
cet`torului.

Georgeta Dicu, Director Cercetare –
Promovare, Expert Agribusiness, a sub-
liniat cât de important` este ameliora -
rea plantelor pentru agricultur`.

“Rezultatele cercet`rii agricole româ -
ne[ti, pionieratele interna]ionale în ame -
liorarea plantelor pe care România le-a
ob]inut de-a lungul anilor, memoria ilu[-
trilor oameni de [tiin]` din domeniul ame -
lior`rii în sectorul vegetal, toate acestea
ne oblig` s` continu`m munca de ame-
liorare, munca de a crea soiuri [i hibrizi
pentru principalele plante de cultur` ma -
re. Contribu]ia fiec`rei entit`]i din dome -
niul public sau privat în parte [i, a tutu -
ror împreun`, poate contribui la progre-
sul genetic a[teptat de c`tre fermierii
români [i poate asigura stabilitatea re -
col telor [i siguran]a alimentar`.

Ne bucur`m c` la prima edi]ie a Con-
ferin]ei Interna]ionale a producerii de
s` mân]` EMBRYO organizat` în cadrul
Congresului Anual De la fermieri pentru
fermieri, putem afla împreun` tendin ]e -
le, dificult`]ile, constrângerile [i provo -
c`rile din domeniul amelior`rii plantelor
[i producerii de s`mân]`”, a spus cer -
ce t`torul Georgeta Dicu.

Evenimentul a avut un real succes

prin organizare, tematic`, abordare [i
participarea personalit`]ilor care se im-
plic` nemijlocit în procesul de decizie
privind agricultura european` – repre -
zentan]i ai autorit`]ilor na]ionale [i eu-
ropene, ai Confedera]iei Europene a Po -
rumbului cât [i fermieri [i cercet`tori de
pe alte meridiane, dar [i a jurnali[tilor
presei agricole care prezint` obiectiv
problemele din agricultur`.

Partenerii celei de-a VII-a edi]ii a
Congresului APPR – Mândru c` sunt
fermier au fost: AgriCloud, AIPROM,
Agrobiotechrom – ABR, Borealis L.A.T,
Banca Transilvania, Centrul Rom#n de
Politici Europene – CRPE, Corteva
Agriscience, Lidea România, OGOR,
Syngenta România, Facultatea de Ma -
na gement [i Dezvoltare Rural` din ca -
drul USAMV Bu cure[ti, Institutul Na]io -
nal de Cercetare-Dezvoltare Agricol`
Fundulea, Expert Agribusiness - Semin -
]e [i pesticide - Fundulea, Rodbun Grup.

Business Press Agricol [i Cotidianul
Agricol au fost parteneri media ai eveni-
mentului, al`turi de celelalte reviste de
profil agricol. 

Evenimentul APPR, semnat “Colorful
Concepts” o marc` a Rainbow Colorful
Ideas, a fost un real succes atât prin te -
matic` dar [i prin organizare. Felicit`ri
organizatorilor!
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În România, cerealele de toamn`
ocup` locul 2 ca suprafa]` cultivat`,
dup` cultura porumbului. Cultura de ce-
reale p`ioase este una dintre cele mai
sigure culturi, datorit` faptului c` aceas -
ta este genetic conceput` pentru a re -
zista temperaturilor sc`zute din timpul
iernii. Îns`, la fel ca toate celelalte cul-
turi [i cele de cereale p`ioase [i cultura
porumbului necesit` aten]ia cuvenit`,
atât în ceea ce prive[te preg`tirea
terenului, cât [i respectarea tuturor ve-
rigilor tehnologice, pentru a putea vorbi
despre o cultur` generatoare de profit.

Compania Corteva Agriscience, li -
de rul deta[at pe segmentul de erbicide
la cereale p`ioase \n anul 2021, de]ine
în portofoliu cea mai eficace solu]ie pen -
tru combaterea turi]ei (Galium aparine)
[i a mu[e]elului (Matricaria spp.) din cul -
turile de cereale p`ioase [i porumb, res -
pectiv erbicidul Mustang™.

A[a cum am v`zut în ultimii ani, con -
di]iile climatice din prim`var` sunt din
ce în ce mai provocatoare pentru fermi -
eri în ceea ce prive[te combaterea bu-
ruienilor atât din cultura porumbului cât
[i din cultura de cereale p`ioase.

Avantajele erbicidului Mustang™ sunt
nenum`rate, dar cele mai importante
pot fi sintetizate astfel:

n aceea[i doz` de aplicare la dou`
culturi diferite;

n combate buruienile dicotiledonate
anuale [i perene din momentul r`s`rii
pân` în stadii avansate de dezvoltare; 

n este absorbit de c`tre buruienile
]int` în mai pu]in de 1 or` de la aplicare;

n efectul de combatere a buruienilor
poate fi sesizat în mai pu]in de 1 zi de
la tratamentul cu erbicidul Mustang™.

Mustang™ este un erbicid sistemic
utilizat în combaterea unui spectru larg

de buruieni dicotiledonate anuale [i pe -
rene, având o eficacitate excelent` în
combaterea samulastrei de floarea soa -
relui [i rapi]`, turi]ei (Galium aparine) [i
mu[e]elului (Matricaria spp.) chiar [i în
stadii avansate de dezvoltare.

Mustang™ combate, de asemenea,
peste alte 100 de specii de buruieni cu
frunz` lat` frecvent întâlnite în culturi-
le cerealiere, printre care: Amaranthus
spp., Ambrosia artemisiifolia, Anthemis
arvensis, Atriplex spp., Brassica spp.,
Centaurea cyanus, Chenopodium spp.,
Helianthus annuus, Papaver rhoeas,
Polygonum spp., Sonchus spp., Stella -
ria media.

La doza de 0,4 l/ha Mustang™ com-
bate în procent de peste 95% buruienile
aflate în primele faze de vegeta]ie. Pen-
tru combaterea buruienilor perene [i a
celor aflate în stadii avansate de dez-
voltare se recomand` doza de 0,6 l/ha.

Produsul se aplic` prim`vara, la tem -
peraturi de peste 5ºC, spre deosebire
de produsele standard, care devin ac-
tive numai de la temperaturi de peste 
8-10ºC.

În cazul culturii de cereale p`ioase,
erbicidul Mustang™ are o fereastr` foar -
te larg` de aplicare putând fi folosit de
la începutul înfr`]irii pân` la formarea a

dou` noduri, cu excep]ia culturii de ov`z
la care se poate aplica de la înfr`]ire
pân` la formarea primului internod. Este
perfect tolerat atât de cerealele de toam -
n` cât [i de cele de prim`var`.

Erbicidul Mustang™ este selectiv
pentru hibrizii de porumb. Pentru comba -
terea buruienilor dicotiledonate anuale
[i perene din cultura porumbului, se re-
comand` s` fie aplicat în stadiul de 4-6
frunze ale culturii.

În situa]ia în care cultura de porumb
este puternic infestat` cu buruieni mo -
no cotiledonate [i cu zârn` (Solanum ni-
grum), ori nu s-au efectuat erbicid`ri tim-
purii, recomandarea companiei Cor teva
Agriscience este combina]ia celor dou`
erbici de: Mustang™ \n doz` de 0,5 l +
Principal \n doz` de 90 g/ha + adjuvant
(Vivolt® \n doz` de 250 ml/ha), cea mai
de încredere solu]ie pentru combaterea
bu ruienilor monocotiledonate si dicotile-
donate anuale [i perene din cultura po-
rumbului.

Erbicidul Mustang™ nu are restric]ii
în ceea ce prive[te culturile postmer g` -
toare, iar în cazul în care cultura a fost
compromis` din diverse cauze, se pot
sem`na la dou` s`pt`mâni de la trata-
mentul cu erbicidul Mustang™, cereale
de prim`var`, iar dup` patru s`pt` mâni
se pot înfiin]a culturi de porumb sau
soia.

Produsul Mustang™ are o compati-
bilitate excelent`, putând fi administrat
concomitent cu fungicide, insecticide, o
gam` larg` de graminicide, îngr`[` min -
te foliare. 

Alexandra Maria Petcuci
Category Marketing Manager 
Erbicide Corteva Agriscience

Rom#nia & Republica Moldova

Mustang™ — erbicidul de referin\` 
în combaterea buruienilor 
dicotiledonate din culturile 
de porumb ]i cereale p`ioase
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FMC România pune la dispozi]ia fer -
mierilor români dou` noi pachete pen-
tru culturile de cereale p`ioase ce in -
clud tehnologia complet` (erbicid, fun -
gicid [i insecticid), necesar` unui pro-
gram de combatere performant, cu pro -
duse moderne, la un pre] avantajos.

Prin achizi]ia pachetului GOLD COM -
PLET (pentru 60 de ha), ve]i beneficia
de o reducere de 4% comparativ cu pre -
]ul de list` al produselor individuale, în
timp ce pachetul SILVER COMPLET
(pentru 50 de ha) v` aduce un avantaj
comercial de 5%.

Erbicidul OMNERA® (fluroxipir 135
g/l + tifensulfuron metil 30 g/l + metsul -
fu ron metil 5 g/l) este cel mai complex
erbicid pentru cultura de cereale p`ioa -
se [i are o formulare lichid` modern`,
dispersie în ulei (OD) [i microîncapsu-
le în suspensie, bazat` pe tehnologia
LQM®. Aceast` tehnologie are avantaje
deosebite pentru plante, cum ar fi: opti-
mizarea aplic`rii erbicidelor [i cre[terea
suprafe]ei de contact dintre erbicid [i
buruieni pentru o absorb]ie superioar`,
dar [i reducerea driftului [i impactului
asupra mediului inconjur`tor. 

Erbicidul OMNERA® este selectiv
pen tru toate culturile de cereale p`ioa -
se [i combate cu u[urin]` [i rapid bu-
ruienile cu frunz` lat` anuale [i perene,
inclusiv buruieni dificil de comb`tut,
cum ar fi: p`l`mida, turi]a, volbura, Ve -
ronica, samulastra de rapi]` [i de floa -
rea soarelui rezistente la imazamox [i
tribenuron metil. Erbicidul OMNERA®

are doza flexibil`, între 0,5-1 l/ha, iar
tes tele FMC au dovedit rezultate exce-
lente asupra buruienilor dicotiledonate
(p`l`mida, volbura, traista ciobanului,
turi]a) la o doz` de 0,75 l/ha [i chiar [i
atunci când buruienile se afl` în faze
mai avansate de vegeta]ie.

Fereastra larg` de aplicare (de la în -
fr`]it, pân` la frunza stindard), lipsa res -
tric]iilor în rota]ia culturilor [i eficacitatea

foarte bun` asupra buruienilor, inclusiv
cele mai dificil de comb`tut, fac din pro-
dusul OMNERA® un etalon în combate -
rea buruienilor cu frunz` lat` din cultu -
rile de cereale p`ioase.

Erbicidul GRANSTAR® SUPER (ti -
fensulfuron metil 25% + tribenuron metil
25%) este un erbicid consacrat, foarte
cunoscut [i apreciat de fermieri. Se apli -
c` în post-emergen]` la culturile de ce-
reale p`ioase, de la înfr`]it pân` la apa -
ri]ia complet` a frunzei stindard [i com -
bate peste 70 de specii de buruieni cu
frunz` lat`.

Nou în portofoliul FMC este fungi-
cidul Zantara® 216 EC, ce con]ine dou`
substan]e active sistemice cu mod dife -
rit de ac]iune (SDHI [i triazol), are ac -
]iune preventiv` [i curativ` [i asigur`
un grad ridicat de protec]ie a culturilor
de cereale p`ioase împotriva bolilor fo-
liare [i ale spicului. Datorit` sinergiei
celor dou` substan]e active, fungicidul
Zantara® 216 EC controleaz` eficient
boli dificil de comb`tut, precum: septori -
o ze, rugini, f`inare, arsuri, p`tarea re ti -
cular`, sfâ[ierea frunzelor [i fuzarioza
la spic.

Fungicidul Zantara® 216 EC este fle -
xibil în aplicare [i poate fi integrat în
teh nologie la oricare din tratamente, dar
atunci când este aplicat la al doilea sau
al treilea tratament, are ca rezultat se-
cundar încetinirea procesului de îmb` -
trâ nire al frunzelor [i prelungirea peri oa-
dei de vegeta]ie a culturii, determi nând

astfel ob]inerea unui spor cantitativ [i
calitativ de produc]ie. Fungicidul Zan-
tara® 216 EC reduce riscul de apari]ie
a rezisten]ei agen]ilor patogeni [i este
re comandat a fi utilizat în programele
de combatere integrat` a bolilor.

Insecticidul VANTEX® 60 CS bene-
ficiaz` de asemenea de o formulare mo-
 dern` (CS), microcapsule în suspensie,
care ader` puternic la suprafa]a plantei,
conferind o rezisten]` mai bun` la sp` -
lare [i persisten]` la temperaturi ridi-
cate. VANTEX® 60 CS ac]ioneaz` prin
contact [i ingestie [i controleaz` cu suc -

ces un spectru larg de d`un`tori din
cul turile de cereale p`ioase, precum
afi de, trips, gândacul b`los, plo[ni]a [i
al]i d`un`tori. Insecticidul VANTEX® 60
CS are ac]iune ovicid` [i larvicid`, poa -
te fi combinat cu alte produse de pro-
tec]ia plantelor (erbicide, fungicide [i in -
secticide) [i fertilizan]i foliari [i poate fi
administrat chiar [i la temperaturi mai
ridicate, de pân` la 25-26º Celsius.

*Zantara® este marc` înregistrat`
Bayer.

Pentru mai multe detalii despre noile
pachete FMC care v` asigur` o pro tec -
]ie complet` a culturilor de cereale p` -
ioa se, la un pre] avantajos, accesa]i
www.fmcagro.ro. Tot aici g`si]i [i datele
de contact ale reprezentan]ilor de vân -
z`ri ai companiei FMC, gata s` v` ajute
cu r`spunsuri la toate întreb`rile pe care
le ave]i.

Noile pachete FMC ofer` fermierilor 
o tehnologie complet`, cu produse de
top pentru culturile de cereale p`ioase
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ADN — Noua gam` de biostimulatori 
de la Timac Agro România

Grupul Roullier [i-a început c`l`toria acum mai bine de 60 de ani pe
partea de nutri]ie vegetal`, fiind ast`zi un exponent de seam` la nivel
interna]ional în ceea ce înseamn` solu]ii de nutri]ie avansate din
punct de vedere tehnologic.

Timac Agro, parte a Grupului Roullier
este probabil prima companie care a pre -
zentat avantajele folosirii biostimulatorilor
pentru cultura mare înc` din anul 2006,
când a ajuns în România, având o gam`
complet` de biostimulatori, atât radiculari
cât [i vegetativi. Ast`zi, dup` 16 ani, obi-
ceiurile de fertilizare s-au schimbat, fer-
mierii folosind mai eficient fertilizan]ii [i
în doze mai mari, uneori chiar prea mari
raportat la consumul specific al plantelor. 

}inând cont de aceste aspecte, Cen-
trul Mondial de Inova]ie Roullier a dez-
voltat o gam` nou` de biostimulatori la
care departamentul de cercetare al gru -
pu lui a lucrat timp de aproximativ 10 ani,
împreun` cu cele mai importante centre
de cercetare [i universit`]i de prestigiu la
nivel mondial, de exemplu Universitatea
din Caen [i Institutul Na]ional pentru Cer-
cet`ri Agricole – INRAe din Fran]a, Cen-
trul de Cercetare Rothamsted din UK sau
Universitarea din Navara, Spania.

Rezultatul acestei munci titanice este
confirmat ast`zi [i în România, prin tre -
ce rea de la faza de omologare [i prin alte
multe test`ri în ultimii doi ani – la Sta]iuni
de Cercetare precum SCDA Lovrin, di-
verse Universit`]i de Agronomie sau la
Eurofins – care demonstreaz` eficien]a
produselor, inclusiv în condi]iile pedocli-
matice din România. Astfel, Timac Agro
România vine pe pia]` cu trei noi biosti -
mulatori pentru cultura mare [i o gam`
pentru culturi speciale. 

Toate aceste game au fost dezvoltate
cu sco pul de a influen]a în mod semni-
ficativ metabolismul plantelor în anumi te
faze vegetative, ac]ionând dup` trei prin-
cipii: Ameliorare – De-stres – Nutri] ie,
prescurtat ADN, fiecare gam` având ac -
]iune asupra celor trei direc]ii cu accent
mai mare pe una dintre ele.

ASTELIS a fost dezvoltat de Grupul
Roullier în colaborare cu cel mai vechi 
institut de cercetare privat din lume,
Rothamsted, cu o experien]` de mai mult
de 150 ani în studiul tuturor parametrilor
din culturile de p`ioase, aceast` gam`
fiind special conceput` [i dezvoltat` doar
pentru plantele monocotile, ingredintele

active ac]ionând specific pentru aceste
plante.

IRYS este o gam` total diferit` fa]` de
biostimulatorii de pe pia]`. De obicei, un
produs biostimulator con]ine mai multe
ingrediente active ca molecule indepen-
dente, dar care au posibilitatea s` reac -
]io neze diferit în func]ie de mediu, de so -
lu]ia în care sunt introduse sau în func]ie
de mixurile pe care le fac fermierii cu
diferite pesticide care con]in amestecuri
cu mai multe substan]e active. 

Unicitatea acestei game este dat` de
faptul c` toate ingedientele active con]i nu -
te de biostimulator sunt înglobate într-o
supermolecul` unic`, independent`, care
nu mai las` ingredientele active s` reac -
]i o neze cu alte componente sau s` se
dez integreze înainte de a ajunge în plan -
t`. Aceast` supermolecul` are capacita -
tea de a proteja ingredientele active pân`
când planta le poate asimila.

GENAKTIS este rezultatul multor ani
de cercetare, mai precis de descifrare a
me canismului genetic de asimilare al nu-
trien]ilor. Plantele de cultur` au aproxi-
mativ 45.000 de gene, cu mult mai multe
decat animalele. Aceast` zestre geneti-
c` le permite s` se adapteze mediului în
care tr`iesc. În cercetare s-au identificat
[i ulterior s-a urm`rit activitatea a circa
32.000 de gene dintre care s-au izolat [i
s-a con tinuat cu circa 1000 de gene. Ast-
fel, cercet` to rii au reu[it s` descifreze me -
canismul de ac]iune a genelor implicate
în asimilarea [i transportul elementelor
mi nerale. 

GENAKTIS, prin ingredientele sale ac -
tive, este capabil s` poten]eze manifes -
tarea acestor gene, ducând la o inten si-
ficare a proceselor de asimilare [i valo -
rizare a nutrien]ilor, a procesului de foto-
sintez` [i a celor de reac]ie la stres, asi -
gurând o cre[tere sus]inut` a plantelor.
GENAKTIS are ca efect o fortificare ge -
ne ral` a culturilor, care în final va duce la
cre[teri importante de produc]ie.

Îmbun`t`]irea conserv`rii post-recol -
tare, controlul calit`]ii organoleptice [i fi -
zice [i rezisten]a la solicit`rile abiotice,
reprezint` provoc`ri semnificative pentru

produc`tori. Pentru a r`spunde acestor
nevoi, cercet`torii Centrului Mondial de
Inova]ie Roullier au dezvoltat noile ingre-
diente active cu rol bistimulator: KAORIS.

KAORIS regleaz` exprimarea genelor
implicate în remodelarea peretelui celu-
lar, dar [i în remobilizarea nutrien]ilor. Cu
acest biostimulator, dezvoltarea plantei
este optimizat` chiar [i în condi]ii de stres,
deoarece KAORIS stimuleaz` genele res -
ponsabile de producerea de citokinine, fito -
hormoni implica]i în reglarea fotosintezei
[i a produc]iei de clorofil`.  

De asemenea, KAORIS stimuleaz` pro-
duc]ia de xiloglucani [i pectine pentru a
spori extensibilitatea peretelui celular [i
pentru a cre[te rezisten]a acestuia în tim-
pul diviziunii celulare. Ac]ionând asupra
activ`rii genelor legate de transportul nu-
trien]ilor, KAORIS face astfel posibil` re-
mobilizarea nutrien]ilor din plant` [i opti -
mizarea migr`rii lor în fructe, pentru a
cre[te calitatea [i a le extinde prospe ]i -
mea.

TIMAC AGRO a fost întotdeauna un
pionier în exploatarea [i utilizarea algelor
pentru nutri]ia plantelor. 

SEACTIV este un ingredient activ, cu
rezultate dovedite de-a lungul mai mul-
tor ani în Fran]a [i la nivel interna]ional.
Acesta îmbun`t`]e[te capacitatea cultu -
rilor de a gestiona stresul la care sunt su-
puse pe tot parcursul dezvolt`rii lor. Com -
bina]ia sa de mai multe ingrediente active
extrase din alge brune [i plante ac]io nea -
z` în trei moduri: 1. Men]inerea presiunii
osmotice; 2. Detoxifierea radicalilor liberi;
3. Îmbun`t`]irea fotosintezei.

Fii cu un pas înainte cu Timac Agro!
Cultiv` viitorul!

Solu]ii performante adaptate fiec`rei
culturi. Contacta]i cu încredere specia -
li[tii Timac Agro România. Dispunem de
toate instrumentele necesare pentru a v`
sprijini în teren [i a v` oferi solu]iile cele
mai potrivite în vederea cre[terii profita -
bilit`]ii fermei dumneavoastr`! Pentru de-
talii accesa]i site-ul ro.timacagro.com.

Articol furnizat de Timac Agro Rom#nia
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De aproape 100 de ani, brandul 
Pioneer® a demonstrat întregii lumi
poten]ialul genetic ridicat al hibrizilor [i
tot de atâta timp, domin`m topurile pro-
ductivit`]ii cu hibrizii de porumb co mer -
cializa]i. 

Porumbul marca Pioneer® este, în
mod firesc, pe primul loc [i în pre fe -
rin]ele fermierilor din România, iar pes -
te 36% din fermieri aleg “Certitudinea
succesului”, cultivând hibrizii no[tri. 

Faptul c` în România avem o echi -
p` dedicat` de cercetare, la Afuma]i,
demonstreaz` aten]ia cu care com -
pania trateaz` fermierii [i dorin]a de a
aduce în pia]` produse adaptate con -
di]iillor locale, care vor valorifica la ma -
ximum investi]iile [i încrederea acor -
da t`.

Hibridul P9889 demonstreaz` cele
enumerate mai sus, iar în 2022 ocup`
cea mai mare suprafa]` de porumb cul-
tivat` cu un hibrid în România.  

P9889 este un hibrid ce apar]ine
gru pei 350 FAO, maturitate de interes
pentru ]ara noastr`, perfect adaptat  ori -
c`rui tip de tehnologie [i zon` în care
va fi cultivat. Este un produs ce reu[e[ -
te s` valorifice la maximum fiecare pi -
c` tu r` de ap`, fiind etalonul hibrizilor
Opti mum® AQUAmax®, grupa cea mai
cu nos cut` de hibrizi în toat` lumea, ce
au ca ]int` valorificarea precipita]iilor,
tole ran]a la ar[i]`, dar [i un sistem prin
care pierderea de ap` este redus` con -
side rabil.

Grupa Optimum®AQUAmax® repre -
zint` o necesitate pentru fermierii din
România, unde lipsa precipita]iilor cau -
zeaz` mari pierderi anual. Pentru a fi
siguri de reu[ita în ferm`, avem nevoie
de minimum de investi]ii, pentru a pro-
duce maximum posibil.

Productivitatea acestui hibrid este
de neegalat! Practic, ast`zi, în intervalul
de maturitate 300-400 FAO, P9889 este
imbatabil, cu un avantaj de minimum

500 kg/ha, atât în condi]ii nefavorabile,
cât [i în condi]ii perfecte. Anul 2021 a
fost un an cu produc]ii bune la porumb
în toat` ]ara, iar pentru a exemplifica
poten]ialul excep]ional al acestui hibrid,
amintim produc]iile [i locul acestuia,
ob]inute în 3 loca]ii:

n Media[ – Agroferm Br`teiu – Lo-
cul 1 – 20.637 kg/ha, U: 19,5%.

n Z`ne[ti – TCE 3 Brazi – Locul 1 –
15.206 kg/ha, U: 18,2%.

n C`rpini[ – Semisland Company -
Locul 1 – 12.478 kg/ha, U: 14,9%.

Loca]iile pot fi confirmate de c`tre
fermieri [i presa prezent` la recoltare,
adic` informa]ie credibil`, ob]inut` în
condi]ii de ferm`, cu tehnologia reco-
mandat` de Corteva Agriscience, de la
erbicidare, pân` la fertilizare. 

Anul acesta, din p`cate, am f`cut
cuno[tin]` cu pragul de sus al pre]urilor
la azot, elementul esen]ial pentru pro-
duc]ii ridicate în cultura porumbului, iar
în testele realizate de echipa de agro -
nomi de la Afuma]i, P9889 a demon-
strat c` poate fi cultivat [i în fermele în
care fertilizarea cu azot este sc`zut`
(70 kg/ha N s.a.), hibridul reu[ind o pro-

duc]ie de peste 9 t/ha în rota]ie cu ce-
reale p`ioase pe o sol` aflat` în jude]ul
Constan]a, unde precipita]iile au fost de
peste 250 l/mp, de la sem`nat la re col -
tat. 

Evident, rezerva de azot de la ce-
realele p`ioase a ajutat, dar randamen-
tul hibridului este incontestabil, indicele
de utilizare al azotului fiind unul extra-
ordinar. Pentru fermierii ce î[i propun
fertiliz`ri sub 100 kg/ha azot substan]`
aciv`, acest hibrid este recomandarea
noastr` num`rul 1.

Condi]iile meteo actuale ne îndeam -
n` c`tre precau]ie, alegeri cump`tate,
aten]ia la cele mai mici detalii [i utili -
zarea experien]ei acumulate, pentru a
avea un an reu[it.

Cu siguran]` alegerea hibridului po -
trivit reprezint` un pas esen]ial c`tre
reu[it`, iar P9889 este defini]ia reu[itei
în cultura porumbului.

Andrei Ciocoiu - 
Category Marketing 

Manager Corn & Soybean 
Corteva Agriscience 
Rom#nia & Moldova

P9889 — Hibridul potrivit 
în toate fermele!
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În contextul schimb`rilor climatice, tot mai frecvente
în ultimii ani, dar [i pe fondul cre[terii pre]urilor la în -
gr` [`mintele chimice, nevoia de performan]` la nivel
de ferm` sau cultur` este tot mai mare. Pentru a dimi -
nua riscurile [i pentru a r`mâne profitabili, fermierii tre-
buie s` fac` alegerile potrivite pe fiecare verig` a lan -
]ului tehnologic, începând de la alegerea culturilor [i
pân` la oportunit`]ile de valorificare. 

În acest sistem de farm management integrat, cultu -
ra de floarea-soarelui joac` un rol cheie, fiind o cultur`
mai tolerant` la secet`, dar care poate oferi, în acela[i
timp [i profitabilitate ridicat`. Prin fluxul permanent de in -
terac]iune cu fermierii, compania Corteva Agriscience,
prin echipa local` de cercetare, selecteaz` doar hibrizii
care se potrivesc perfect condi]iilor din România, cel
mai bun exemplu în acest sens fiind hibridul de floarea-
soarelui P64LE162.

Noutatea companiei Corteva pe segmentul de teh -
nologie ExpressSun®, hibridul P64LE162, va \nlocui în
viitor hibri dul P64LE25. Acest hibrid are un comporta-
ment exce lent în condi]ii de secet` [i ar[i]`, dar [i în
condi]ii bune de cultur`. 

Este un produs care aduce un plus de productivitate,
dar [i stabilitate, fiind hibridul care în ultimii 3 ani de tes -
tare a ob]inut cele mai constante rezultate, reu[ind s` de-
vanseze hibrizii deja consacra]i din portofoliul com pa-
 niei Corteva Agriscience, precum: P64LE25, P64LE137
[i P64LE136.

P64LE162 este un hibrid cu talie medie spre mare,
cu o foarte bun` adaptabilitate la tehnologia aplicat` [i
grad ridicat de autofertilitate în calatidiu. Acest hibrid
poate fi recomandat pentru toate zonele de cultur` a
florii-soarelui, inclusiv zonele unde întâlnim atac de lu -
poaie, având rezisten]a genetic` la rasele superioare
de Orobanche cumana (rasa G). Grupa de maturitate
este semitimpurie, fiind astfel pretabil [i pentru sem`nat
întârziat.  

Certitudinea succesului – P64LE162 – productivitate
excep]ional`, toleran]` la secet` [i ar[i]`, pachet agro -
no mic foarte bun, toleran]` la rasele superioare de Oro -
banche.

Florin Guloiu, Category Marketing 
Manager Oilseeds România & Moldova

CERTITUDINEA SUCCESULUI — 
Hibridul de floarea-soarelui 
P64LE162, marca Pioneer®
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Precum [ti]i, SAATEN UNION este o companie ce dez-
volt` anual ample opera]iuni de cercetare în scopul afirm`rii
de noi produse care s` satisfac` nevoile oric`rei exploata]ii
agricole, indiferent de arealul de cultur` [i tipul de tehnologie
aplicat. Înarmat` cu o echip` de speciali[ti, cu o experien]`
notabil` în spate, dar [i cu tineri vizionari, compania SAATEN
UNION plaseaz` anual pe pia]a semin]elor din Rom#nia pro-
duse de genetic` nou`, produse de top menite s` asigure
randamentul, profitabilitatea [i dezvoltarea durabil` a ex-
ploata]iilor agricole din România. 

Deoarece misiunea companiei SAATEN UNION se axea -
z` pe dezvoltarea, promovarea [i comercializarea celor mai
eficiente produse semincere, un accent deosebit în cadrul
acesteia se îndreapt` c`tre echipa din departamentul de
ame liorare, o echip` tân`r`, cu viziuni clare, în centrul c`reia
priorit`]ile permanente vizeaz` îmbun`t`]irea constant` a
rezultatelor [i crearea unei game complete de produse adap -
tabile nevoilor fermierilor.

Cultura de floarea-soarelui ocup` un rol foarte important
pentru compania SAATEN UNION Rom#nia. Este o cultur`
to lerant` la secet`, fapt ce asigur` fermierilor un profit con-
stant an de an. De[i foarte bine adaptat` la mediul de cultur`
din Rom#nia, cultura de floarea-soarelui vine cu o serie de
pro vo c`ri pentru fermieri, iar printre acestea putem enumera:
controlul buruienilor, controlul infest`rii cu Orobanche spp. [i
p`strarea unei st`ri fitosanitare corespunz`toare. 

Pentru a preîntâmpina aceste probleme, SAATEN UNION
creeaz`, \n propriul program de ameliorare, hibrizi de ultim`
genera]ie, foarte bine adapta]i pentru condi]iile din Rom#nia. 

Sta]iunea de Cercetare-Ameliorare Floarea-Soarelui din
Timi[oara este locul unde hibrizii de floarea-soarelui marca
SAATEN UNION iau na[tere. Echipa de ameliorare dezvolt`
ample programe pentru îmbun`t`]irea [i dezvoltarea de noi
tehnologii pentru fermieri, printre care:

1. Tehnologia pentru erbicidarea cu imazamox – sistem
Clearfield. 

2. Tehnologia pentru erbicidarea cu tribenuron-metil 
3. Tehnologia pentru erbicidarea cu metsulfuron-metil.
4. Tehnologia de cultura pentru hibrizi high-oleici, de tip

Clearfield.
5. Tehnologia special` pentru dezvoltarea de genotipuri

cu maturitate extra timpurie [i timpurie, hibrizi cu talie mic`,
special crea]i pentru secet` [i ar[i]`.

Pentru garantarea succesului este foarte important s` se
asigure o re]ea extins` de testare, deoarece genotipurile tre-
buie testate [i \n condi]ii grele de mediu, \n diferite tehnologii

de cultur`: intensiv`, extensiv`, rota]ie scurt`, sole cu pre-
siune mare de Orobanche spp., dar [i \n areale de cultur`
cu precipita]ii reduse [i temperaturi foarte ridicate. Bineîn -
]eles, pentru stabilirea poten]ialului de produc]ie toate mate-
rialele sunt testate [i \n condi]ii optime de cultur` cu teh -
no logie intensiv`, \n diferite densit`]i [i diferite strategii de
fertilizare.

Pe lâng` hibrizii consacra]i din portofoliul companiei
SAATEN UNION, precum: Alexa SU [i Davero SU din tehno -
logia tribenuron-metil sau Marquesa CL [i Driver CL din teh -
nologia Clearfield, anul 2022 aduce dou` nout`]i menite s`
asigure produc]ii la cel mai înalt nivel [i anume: Petronas SU
[i Integral CL. 

Ace[ti hibrizi vin s` aduc` plus valoare portofoliului co -
mercial al SAATEN UNION România [i cu siguran]` vor con-
tri bui la m`rirea profitabilit`]ii exploata]iilor dumneavoastr`
agri cole prin produc]ii ridicate [i stabile. Ambii hibrizi sunt \n
re gistrul pentru genetic` autohton`. 

Petronas SU – este un hibrid de floarea-soarelui semi tim-
puriu, destinat tehnologiei de erbicidare cu s.a. tribenuron-
metyl. Se remarc` printr-o adaptabilitate ridicat` \n toate zo -
nele Rom#niei. 

Alexa SU – este un hibrid de floarea-soarelui, semi tim-
puriu, pretabil pentru toate zonele de cultur` a florii-soarelui.
Are rezisten]` la rasele de Orobanche spp. A-F [i este des-
tinat sistemului de produc]ie bazat pe tribenuron-metyl.

Davero SU – al doilea hibrid din portofoliul Saaten-Union
care a fost introdus \n portofoliul comercial, acesta este un
semi timpuriu care se remarc` prin vigoare la r`s`rire [i pro-
duc]ii ridicate.

Goldy IR – este primul hibrid de floarea-soarelui creat
special pentru condi]ii de secet` [i ar[i]`. Are o uniformitate
re marcabil`, talia plantelor este medie [i are rezisten]` la c` -
dere. Acest hibrid este tolerant la erbicidele de tip IMA ZA -
MOX.

Integral CL – ofer` produc]ii stabile, chiar [i \n cele mai
vitrege condi]ii de mediu. Are talie medie, înflorit semi timpu -
riu [i se remarc` printr-o uniformitate excep]ional`. 

Marquesa CL – un hibrid bazat pe tehnologia Clearfield,
cu o stare fitosanitar` foarte bun`. Are rezisten]` la toate
rasele de man` din Rom#nia [i o capacitate de produc]ie re-
marcabil` de peste 4.500 kg/ha.

Ing. Ionu] B`rbulescu 
Director departament cercetare-dezvoltare 

floarea-soarelui [i porumb Saaten Union Rom#nia

SAATEN UNION amelioreaz` pentru viitor!
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Compania Maschio Gaspardo a fina -
lizat r`s cum p`rarea ac]iunilor Maschio
Gaspar do România de]inute de Finest
S.p.A. (în procent de 25%). În acela[i
timp, Maschio Gaspardo România a
aprobat o majorare de capital de 500.000
EUR subscris` de Finest, care de]ine
acum o cot` rezidual` de 2,2%.

În plus, Finest S.p.A. [i-a confirmat
rolul strategic în sus]inerea companiilor
din nord-est, în cadrul interna]ionali z` -
rii, prin acordarea unui împrumut pe 5
ani c`tre Maschio Gaspardo România
în valoare de 2.500.000 EUR, care va
fi utilizat pentru dezvoltarea fabricii [i

pentru optimizarea ulterioar` a stan-
dardelor de produc]ie [i a calit`]ii pro-
duselor.

În 2003, Maschio Gaspardo a con-
struit o unitate de produc]ie în ora[ul
Chi[ineu-Cri[ (Arad), iar ast`zi, 19 ani
mai târziu, compania este principalul
produc`tor de utilaje agricole din ]ar`.
Fabrica, care se întinde pe o suprafa]`
de aproximativ 26.000 de metri p`tra]i
acoperi]i, cu o produc]ie de peste 5.000
de unit`]i pe an [i cu peste 400 de an -
ga ja]i, este dedicat` produc]iei de ma -
[ini agricole pentru lucr`ri minime, plu -
guri [i prese de balotat rotunde.

România are o important` voca]ie
agricol` [i, în special în jude]ul Arad, un
nivel ridicat de know-how în domeniul
tehnologiilor de produc]ie [i prelucrare
a metalelor. În plus, Aradul este strate-
gic din punct de vedere logistic pentru
zone precum Rusia [i Ucraina, unde
sunt livrate cele mai multe dintre utila-
jele produse în fabrica din România. 

În fapt, fabricile din str`in`tate ale
Maschio Gaspardo, care sunt prezente
[i în China [i India, nu s-au n`scut din
dorin]a de delocalizare, ci de extindere
a pie]elor care sunt foarte competitive
cu produc`torii locali.

Maschio Gaspardo r`scump`r` 
ac\iunile minoritare de\inute de 
Finest la Maschio Gaspardo România

Societatea financiar` pentru interna\ionalizarea nord-estului Italiei
r`mâne parte activ` a proiectului în calitate de partener financiar,
printr-o finan\are extern` direct`, menit` s` dea un nou impuls dez-
volt`rii fabricii din România.

42
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Investi]iile realizate cu sprijinul atât
al Finest S.p.A., cât [i al b`ncii româ -
ne[ti Exim Bank vizeaz` cre[terea ca-
pacit`]ii de produc]ie cu aproximativ
20%. A fost realizat` o extindere impor-
tant` a suprafe]ei acoperite de aproxi-
mativ 5.700 mp, precum [i achizi]io -
narea de noi echipamente bazate pe
cele mai recente tehnologii. Aceste ac-
tive sunt func]ionale pentru cre[terea
capacit`]ii de produc]ie [i sunt funda-
mentale pentru a garanta standardele
ridicate de aprovizionare a unei pie]e
din ce în ce mai exigente, cum este cea
agricol`. 

“Acest proiect ne va permite
s` consolid`m aparatul de pro -
duc]ie, îmbun`t`]ind [i mai
mult propunerea actual` pe
care sediul din Chi[ineu-Cri[
este capabil s` o ofere. Inova -
rea [i modernizarea instala -
]iilor sunt necesare pentru a fi

prezen]i pe pia]` cu instala-
]ii de ultim` genera]ie pentru 
a r`s punde nevoilor clien]ilor
no[ tri din întreaga lume”, afir -
m` Andrea Maschio, pre[e -
dinte al Maschio Holding [i vi -
cepre[edinte al Maschio Gas-
pardo.

“Extinderea capacit`]ii de
pro duc]ie este, de asemenea,
o consecin]` a acordului sem-
nat de Maschio Gaspardo cu
New Holland Agriculture, o
mar c` a CNH Industrial. Este
un parteneriat care ne face de-
osebit de mândri [i confirm`
standardele înalte de calita-
te atinse de compania noastr`
în ceea ce prive[te produsele

[i nivelul de servicii oferite cli -
entului final”, subliniaz` Mirco
Maschio, pre[edintele Maschio
Gaspardo.

Despre Maschio Gaspardo

Maschio Gaspardo este un actor
mondial în produc]ia de utilaje pentru
cultivarea solului, îns`mân]are, fertili za -
re, tratare a culturilor, între]inere a spa -
]iilor verzi [i cosirea fânului. 

Fondat` în Campodarsego (PD) în
1964 de fra]ii Egidio [i Giorgio Maschio,
Maschio Gaspardo are 2000 de anga -
ja]i la nivel mondial în 8 unit`]i de pro-
duc]ie, dintre care 3 în str`in`tate –
Chi na, India [i România – [i în 13 filia-
le comerciale (Italia, Fran]a, Spania,
Germania, Polonia, Ucraina, Turcia,
Ru sia, America de Nord, Africa de Sud,
China, India [i România). 

Maschio Holding este ac]ionarul ma-
joritar, împreun` cu Friulia Finanziaria
FVG [i Veneto Sviluppo S.p.A.
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Agilitate, confort [i simplitate: ace[ -
tia sunt pilonii noii serii de tractoare
Deutz Fahr 6C, care cuprinde 3 mode -
le: 6115C, 6125C [i 6135C. Acestea
pot fi echipate cu 3 transmisii diferite:
PowerShift, RVShift [i TTV. Noile trac-
toare au disponibile multe extra op]iuni,
[i astfel fermierii au posibilitatea de a le
configura în func]ie de nevoile lor indi-
viduale. Tractoarele din aceast` nou`
serie nu ofer` doar dimensiuni compac -
te, ci [i cea mai bun` vizibilitate, dato -
rit` noilor cabine TopVision cu 4 stâlpi.
Totodat`, au o capacitate hidraulic` im-
presionant`, pentru cele mai înalte per-
forman]e cu înc`rc`torul frontal [i ata -
[amente.

Motoare Deutz, putere 
mare în orice moment

Noua serie 6C este echipat` cu mo-
toare Deutz Stage V cu 4 cilindri, per -
mi ]ând lucrul productiv în toate con di -
]iile posibile. Performan]a [i economia
sunt principalele caracteristici ale celor
trei modele, variind de la 120 CP la
6115C [i pân` la 136 CP la 6135C.
Pentru performan]` suplimentar` în
tim pul aplica]iilor care necesit` priz` de
putere [i transport, toate modelele au
un boost al motorului, generând pân` la
7 CP mai mult, permi]ându-i lui 6135C
s` ating` o putere maxim` de 143 CP.

Transmisie nou`, o experien]`
nou` de a conduce

Noua serie 6C ofer` o gam` cu 3 ti -
puri diferite de transmisie: Powershift,
RVshift [i TTV.

Transmisia Powershift cu 3 trepte de
vitez`, cu 4 sau 5 game, este dezvolta -
t` pentru a r`spunde tuturor nevoilor de
baz`. La fel ca RVShift, [i transmisia
TTV include PowerShuttle reglabil care
asigur` manevre fine [i precise.

Noua transmisie RVshift se bazeaz`
pe un concept complet Powershift [i
ofe r` 20 de trepte înainte [i 16 trepte
înapoi cu func]ie automat` Powershift
(APS). În func]ie de necesit`]i, trans-
misia poate fi echipat` [i cu un super-
creeper care acoper` viteze mai mici
de 100 m/h. Transmisia RVShift le per-
mite tractoarelor din seria 6C s` acce -
lereze rapid pân` la 50 km/h (la tura ]ii
economice ale motorului, economisind
combustibil), ceea ce este o caracteris-
tic` unic` în acest segment. Viteza de
40 km/h este atins` la mai pu]in de
1650 rpm pentru a asigura un consum
minim de combustibil. 

Datorit` aspectului transmisiei, per-
mite schimb`ri rapide [i neîntrerupte a
treptelor [i ofer`, de asemenea, posibi -

litatea de a “s`ri trep tele” pentru o acce -
lerare [i mai rapid`. O schimbare ra pi -
d` între vitezele pe câmp [i pe drum
este posibil` printr-o sim pl` ap`sare a
unui buton din co tie r`. În plus, joystick-
ul modelelor RVShift este minimalist,
pentru o experien]` autentic` de con-
dus.

Transmisia TTV este disponibil` la
noile modele, fiind versiunea cea mai
cu prinz`toare. Ofer` o gam` infinit` de
viteze, de la 0,02 la 50 km/h (acolo
unde permite legea). Cu diferite moduri
de conducere, tractorul func]ioneaz` în-
totdeauna în cea mai bun` treapt` de
vitez`. Transmisia TTV ofer` [i func]ia
PowerZero, care împreun` cu frâna de
parcare hidraulic` (HPB) [i frâna pe
toa te cele 4 ro]i garanteaz` un nivel ridi-
cat de siguran]` în orice condi]ii.

Cea mai bun` performan]`
hidraulic`, la ridicare 
[i la priza de putere

Noua Seria 6C ofer` diverse confi -
gura]ii hidraulice pentru a se potrivi tu -
tu ror nevoilor. Indiferent dac` versiunea
este cu supape hidraulice mecanice sau
electro-hidraulice, cu un debit de ulei de
pân` la 120 l/min printr-o pomp` cu
sen zor de sarcin`, cerin]ele tuturor apli -
ca]iilor sunt acoperite. De asemenea,

Noua serie de tractoare Noua serie de tractoare 
Deutz Fahr 6CDeutz Fahr 6C
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contribuie la acest lucru pân` la 5 su-
pape hidraulice independente în spate,
cuplele op]ionale Power-Beyond [i cu-
plele hidraulice de pe priz` fa]`.

Dup` cum se [tie, tractoarele Deutz
Fahr, ofer` o capacitate de ridicare su-
ficient` în fa]` [i în spate. Ridic`torul hi-
draulic fa]` are o capacitate de 3000 kg
[i poate fi echipat cu priz` de 1000 rpm.
Ridic`torul hidraulic spate are o capa -
citate de ridicare de pân` la 7000 kg [i,
în func]ie de transmisie, pân` la 4 tura]ii
la priz`. Ca op]iune, toate mo de lele se-
riei 6C de la Deutz Fahr sunt disponibile
cu o priz` de pu tere sincron` (propor ]i -
o nal` cu viteza de deplasare), cu ax in -
depen dent.

Ca de obicei, pentru orice tractor po-
livalent, noua Seria 6C este, de aseme-
nea, disponibil` din fabric` cu un kit
pre g`tit pentru înc`rc`tor frontal. Com-
plet integrat pe tractor, clientul poate
alege s`-l opereze cu un joystick me ca -
nic sau electronic pe cotier`. Prin ale -
gerea acestuia din urm`, se ofer` un
plus de confort [i chiar mai multe func]i-
o nalit`]i (cum ar fi schimbarea direc]iei
pe joystick).

Cabinele Top Vision – 
confort excelent

Noile cabine TopVision garanteaz`
o vizibilitate perfect` de jur împrejur da-
torit` conceptului cu 4 stâlpi. În com-
bina]ie cu trapa de înalt` vizibilitate, lu -
crul cu înc`rc`torul frontal devine o
ade v`rat` pl`cere. Un mediu de lucru
confortabil [i ergonomic este asigurat
de suspensia cabinei în combina]ie cu
suspensia pun]ii fa]` [i scaunele pre-
mium, precum [i cutia frigorific` dispo -
nibil`. Iar împreun` cu pân` la 16 lumini
de lucru [i lumini de conducere cu LED,
tractoarele Deutz Fahr din seria 6C ob -
]in, de asemenea, cele mai bune rezul-
tate de lucru pe timp de noapte.

Desigur, noua serie 6C este, de ase -
menea, preg`tit` pentru agricultura 4.0.
iMonitor permite operatorului s` con-
troleze toate func]iile tractorului. Op]iu -
nea de telemetrie complet integrat`
ofe r`, de asemenea, o func]ie de în -
toar cere la cap`t de rând sau întoar ce -
re în lucrul cu înc`rc`torul frontal. Pe
lâng` ISOBUS, modelele pot fi echipate
[i cu cele mai avansate sisteme auto-
mate de ghidare [i telemetrie.

Op]iuni suplimentare 
pentru fiecare nevoie

Seria 6C iese în eviden]` nu numai
în ferm`, pe paji[ti sau câmpuri arabile,
ci [i în opera]iunile de transport. Pe
lâng` sistemele de frânare pneumatice
sau hidraulice ale remorcii disponibile,
poate fi ad`ugat` [i frâna hidraulic` de
motor (HEB). Aceast` func]ie activeaz`
ventilatorul E-Visco pentru o cre[tere a
absorb]iei energiei de frânare f`r` uzu -
r` [i poate chiar regla intensitatea de-
celera]iei la modelele cu transmisie
RVShift sau TTV – element unic pe pia -
]`.

Nu în ultimul rând, pentru clien]ii
care se concentreaz` pe protec]ia cul-
turilor [i fertilizarea în etape târzii de
dezvoltare a culturilor, noua Seria 6C
poate fi comandat` din fabric` cu anve-
lope pentru culturi cu garda la sol mare
de pân` la 505 mm.

La începutul prim`verii urmeaz` a
se livra primele unit`]i în România, ast-
fel încât în curând se vor vedea la lucru
aceasta nou` serie de tractoare Deutz
Fahr.
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Importan]a economic` a albinelor
este determinat` de produc]ia de mie -
re [i de subprodusele stupului – polen,
cea r`, propolis etc. –, dar [i de rolul lor
în polenizarea culturilor agricole. Odat`
cu venirea prim`verii, debuteaz` [i lu -
cr` rile în stupin`, deoarece cre[terea
tem peraturii este urmat` de zborurile
de cur`]ire ale familiilor de albine. Pe
m`sur` ce vremea se înc`lze[te, activi -
tatea din stup se intensific` [i astfel,
mat ca începe s` depun` ou` pentru a
produce o nou` genera]ie de albine,
care o va înlocui pe cea din timpul iernii.
De asemenea, albinele din stup încep
s` hr`neasc` [i s` îngrijeasc` puietul
de albine. În perioada cu temperaturi
peste 14ºC, apicultorul trebuie s` efec -
tu eze inspec]ii periodice, în timpul c`ro -
ra se examineaz` starea familiei de al -
bine. În func]ie de constat`ri, se iau m` -
suri, precum unificarea familiilor de albi -
ne slabe, oferirea de m`tci familiilor or -
fane etc. [i administrarea de suplimente
de hran` energetic` (siropul [i turtele
de zah`r, nectar, rame cu miere etc.).
Dac` lipse[te culesul de polen, se asi -
gur` hran` proteic` prin folosirea de în-
locuitori de polen, adic` f`in` de soia
degresat`, lapte praf degresat. De men -
]ionat este c` hrana proteic` se admi -
nistreaz` albinelor, numai dup` ce s-a
realizat un zbor de cur`]ire masiv. Prin
zbor de cur`]ire se în]elege eliminarea
produselor de metabolism acumulate în
intestin, de-a lungul iernii.

Indica]ii în administrarea pro-
dusului Apivirol Forte

Unificarea sau transferul familiilor de
albine se va face în stupi igieniza]i (cu -
r`]a]i, dezinfecta]i) [i care, în final, vor
fi aspersa]i cu Apivirol Forte. Acest pro-
dus faciliteaz` obi[nuirea rapid` a fami -
liilor de albine cu noul stup, dar [i cre[ -
terea coeziunii între indivizii din familiile
de albine.

În aceast` perioad`, cu temperaturi
înc` sc`zute, se recomand` adminis-
trarea de Apivirol Forte în sirop [i în tur -
tele de zah`r, în doz` de 150-250 ml/ 
familie de albine. Administrarea aces-
tuia duce la intensificarea ouatului la
m`tci [i cre[te vitalitatea [i durata de
via]` a albinelor. Aceea[i cantitate de
produs se recomand` a fi administrat`
odat` cu începerea culesului, pe familie
de albine, pe ramele cu albine [i puiet. 

În perioada de cules, ramele noi ce
se in troduc în stup vor fi aspersate cu
Apivirol Forte. Aspersarea este cea mai
sigur` metod` de administrare a aces-
tui biostimulator întrucât produsul este
consumat de albine, la care declan [ea -
z` puternic reflexul de autocur`]ire. Se
recomand` 2-3 administr`ri de Apivirol
Forte la interval de 3 zile. Datorit` com-
ponentelor active pe care le con]ine,
produsul are un puternic efect antiviral,
antibacterian [i biostimulator pentru al-
binele adulte, pentru puiet [i m`tci care
dobândesc [i o rezisten]` mare fa]` de
varroa, întrucât bolile virale [i bacterie -

ne evolueaz` de multe ori f`r` simpto -
me tipice de boal`. Administrarea pro-
dusului trebuie f`cut` [i în perioadele
în care flora melifer` nu asigur` un cu -
les satis f`c`tor, fapt ce streseaz` puter -
nic albi nele [i acestea devin mult mai
sensibile la boli. 

Dup` încheierea sezonului de cules,
în vederea preg`tirii familiilor de albine
pentru iernat, se efectueaz` tra tamen -
tul biostimulator de toamn`, ad mi nis -
trând în zilele c`lduroase, 150-250 ml
de Apivirol Forte, prin aspersare pe cor-
pul albinelor [i puietului. La familiile la
care s-a f`cut tratamentul biostimulator
de toamn`, se constat` o mortalitate
redus` în perioada de iernat [i stimula-
rea ouatului timpuriu la m`tci. La con-
trolul stupinei dup` primul zbor de cu -
r`]ire, se g`sesc în medie 3-4 rame cu
puiet compact, pe toat` suprafa]a ra -
melor. Pentru perioada de iernat, turtele
de zah`r sau [erbet se prepar` cu un
adaos de circa 150-250 ml de Apivirol
Forte, pentru o familie de albine. Produ -
sul Apivirol Forte nu are efecte negative
asupra albinelor, m`tcilor [i puietului [i
nu produce reziduuri în miere, polen,
p`stur` [i propolis, permi]ând ob]inerea
de produse apicole de cea mai înalt`
calitate.

Dr. Iacob Ion
Romvac Company S.A.

Asigurarea st`rii de s`n`tate 
a albinelor cu Apivirol Forte

2022 Martie_Layout 1  3/10/2022  8:52 PM  Page 46



2022 Martie_Layout 1  3/10/2022  8:52 PM  Page 47



PRIM-PLAN
Business Press Agricol n Martie 2022

48

Clubul Fermierilor Români lanseaz`
înscrierile pentru o nou` serie a progra-
mului “Tineri Lideri pentru Agricultur`”.
Peste 120 de copii de fermieri sunt a[ -
tepta]i s` participe la a patra edi]ie a
pro gramului, care va debuta în toamn`
[i care î[i propune s` îi preg`teasc` pe
ace[tia pentru a continua afacerile fa -
mi liei, pentru asumarea rolului de lider
în propriile afaceri [i în comunitate, dar
[i pentru a participa activ la mai buna
reprezentare profesional` a fermierilor
în structurile administra]iei publice din
România [i de la Bruxelles. 

Obiectivul Clubului Fermierilor Ro -
mâni este de a preg`ti peste 1.000 de
tineri fermieri pân` în anul 2027. 

“Programul Tineri Lideri pentru Agri-
cultur` î[i consolideaz` prin noua serie
rolul important într-un proces complex
de transformare a agriculturii române[ti,
r`spunzând creativ unor provoc`ri ma-
jore comune tuturor ]`rilor europene:
lipsa de atractivitate pentru agricultur`
a noii genera]ii, asigurarea continuit`]ii
în ferm` (pe fondul îmb`trânirii popu -
la]iei) [i riscurile asociate schimb`rilor
climatice, care necesit` punerea la lu -
cru a noilor tehnologii [i modele de afa -
ceri. Este primul program major euro -
pean care vine cu o abordare integrat`
a temelor men]ionate, urm`rind identi-
ficarea, antrenarea [i sus]inerea unei
noi genera]ii de lideri în agricultur`, oa-
meni preg`ti]i s` preia afacerea familiei,
s` se implice responsabil în via]a co -
mu nit`]ii rurale, s` fie vectorul transfor -

m`rii inovative a afacerii pe baze an -
treprenoriale [i tehnologice”, a declarat
Florian Ciolacu, Director Executiv al
Clubului Fermierilor Români.

Referindu-se la con]inutul programu -
lui [i la participan]i, Florian Ciolacu a
ad`ugat: “Avem o viziune clar` [i prag-
matic` în ceea ce prive[te dezvoltarea
acestei noi genera]ii de antreprenori 
li deri în agricultur`. Cursurile planificate
în program [i stagiile de internship sunt
alese s` sus]in` punerea în valoare a
acestor tineri, con[tientizarea rolului lor
în viitorul agriculturii [i asumarea res -
ponsabilit`]ii în transformarea acestui
domeniu, pentru prosperitatea afacerii
familiei lor, a celor pe care îi conduc, a
comunit`]ii rurale. Suntem bucuro[i s`
putem anun]a c` deja a treia genera]ie
de cursan]i este aproape de absolvire
[i a[tept`m cu ner`bdare s` cre[tem

co munitatea tinerilor lideri – cei care re -
prezint` viitorul agriculturii române[ti.”

Lansat în 2019, programul “Ti neri
Lideri pentru Agricultur`” se adreseaz`
tinerilor cu vârsta de pân` la 35 ani, ab-
solven]i de facultate, copii ai fermierilor
membri în Clubul Fermierilor Români
sau tineri proveni]i din familii de fermieri
(cu exploata]ia înregistrat` la APIA),
dor nici s`-[i dezvolte competen]ele în
managementul afacerii, s` creasc` afa -
cerea familiei [i s` se implice în comu-
nitate. 

Parteneri Program
Grupul Agricover, în calitate de Par -

tener Principal al programului, continu`
sprijinul financiar [i pentru seria a patra
a programului “Tineri Lideri pentru Agri-
cultur`”, acoperind integral cheltuielile
de [colarizare pentru to]i participan]ii.

Clubul Fermierilor Români
lanseaz` înscrierile la a 
patra edi\ie a programului 
“Tineri Lideri pentru Agricultur`”
• Programul se adreseaz` tinerilor cu vârsta de pân` la 35 ani provenind 
din familii de fermieri
• Se dubleaz` num`rul de participan\i fa\` de seria curent`: 120 de tineri
vor fi selecta\i pentru seria a patra care va debuta în aceast` toamn`
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“Promisiunea Agricover se contu rea  -
z` într-un proiect din ce în ce mai con-
sistent, avem peste 100 de tineri fermi -
eri beneficiari ai burselor de participare
în cadrul programului Tineri Lideri pen-
tru Agricultur`, organizat an de an de
Clu bul Fermierilor Români [i lans`m
eta pa de înscriere pentru a patra serie
de cursan]i care vor începe cursurile în
toamn`. Suntem consecven]i misiunii
declarate la nivel de grup, aceea de a
sus ]ine genera]iile urm`toare de tineri
fermieri care se implic` în ferme al`turi
de p`rin]ii lor [i de a le crea cadrul în
care s`-[i dezvolte competen]ele de
ma nagement [i de leadership pentru
agricultura performant`, transformat`
din ce în ce mai evident de fenomenele
tehnologiz`rii [i digitaliz`rii”, a declarat
Liviu Dobre, CEO al Agricover Holding
SA.

Programul este dezvoltat împreun`
cu Funda]ia Leaders, în calitate de Inte -
grator, [i are ca parteneri educa]ionali
companii mari de training din România,
al`turi de speciali[ti cu experien]` în
business, afaceri de familie, training [i
mentoring. 

Curricula Program
Programul se desf`[oar` pe parcur-

sul a [apte luni [i cuprinde cursuri de
preg`tire în urm`toarele domenii: admi -
nistrarea afacerii; management strate-
gic; leadership; comunicare [i vorbire în
public; diploma]ie [i protocol; vânzare
[i tehnici de negociere; marketing în
agri business; resurse umane; simulare
de business; legislativ-juridic; fiscal-au -
dit; tehnologie. Cursurile sunt interac-
tive, cu activit`]i practice [i studii de caz,

iar transferul de cuno[tin]e, metode [i
concepte se face prin ancorarea lor în
afacerea de familie.

Stagii de internship
Un punct major de interes în cadrul

programului îl reprezint` stagiile de in-
ternship facilitate de Clubul Fermierilor
Români, care se vor derula pe tot par-
cursul programului. Astfel, în func]ie de
interes, participan]ii se pot înscrie la
sta gii de internship la Bruxelles (Re pre -
zentan]a României la Comisia Europea -
n`; Comisia de Agricultur` din Parla-
mentul European, asocia]ii europene
ale fermierilor) sau în România, la in-
stitu]iile responsabile din agricultur`
(MADR, APIA, AFIR, Comisiile de Agri-
cultur` din Parlamentul României) sau
la companii private mari de tehnologie
[i inputuri agricole sau utilaje agricole.

Calendar înscrieri. Perioad` 
interviuri [i selec]ie candida]i

Înscrierile în edi]ia 2022-2023 a pro-
gramului se desf`[oar` în perioada 21
februarie – 31 iulie. Tinerii care aplic`
pentru program vor trece printr-un pro-
ces de selec]ie în perioada 7 martie –
19 august, în urma unor întâlniri cu spe-
ciali[tii Clubului. La sfâr[itul fiec`rei luni
din perioada martie – august vor fi anun -
]a]i tinerii selecta]i s` participe la pro-
gram. Lista final` a tinerilor care vor
participa la program va fi publicat` pe
22 august.

Perioad` desf`[urare Program
Cursurile sunt obligatorii [i se vor

derula în perioada octombrie 2022 –
aprilie 2023, la Bucure[ti, câte o s`p t` -
mân` pe lun`.

Mai multe informa]ii despre progra-
mul “Tineri Lideri pentru Agricultur`”
sunt disponibile la link-ul https://cfro.ro/
tineri-lideri, iar formularul de înscriere în
edi]ia 2022-2023 a programului poate 
fi completat online aici: https://cfro.ro/
formular-inscriere-tineri-lideri. 

Despre Clubul Fermierilor Români
Clubul Fermierilor Români pentru

Agricultur` Performant` este o aso cia -
]ie non-profit [i neguvernamental` a
fermierilor din România. Membrii aso-
cia]iei sunt fermieri performan]i care au
modele de afaceri bazate pe inova]ie,
tehnologie [i bunele practici în agricul-
tur`, pentru cre[terea competitivit`]ii [i
a valorii ad`ugate create în acest do -
meniu. 

Obiectivul principal al Clubului Fer-
mierilor Români este s` asigure impli-
carea activ` a membrilor s`i în procesul
de consultare [i elaborare a reglemen -
t`rilor europene [i na]ionale în dome-
niul agricol, cu scopul de a cre[te per-
 forman]a fermierilor din România.

Activitatea asocia]iei este organizat`
pe proiecte, bazate pe nevoile fermie -
rilor, aprobate de Consiliul Director [i
puse în practic` de unitatea executiv`
a Clubului. Proiectele vizeaz` domenii -
le legislativ, fiscal, tehnologie [i resurse
umane [i î[i propun s` identifice solu]ii
care s` r`spund` în mod real, concret,
problemelor cu care se confrunt` fermi -
erii.

Clubul Fermerilor Români lanseaz`
[i deruleaz` programe [i proiecte con -
cre te pe patru direc]ii strategice de ac -
]iune: reprezentare, consiliere [i consul-
tan]`, formare [i leadership, informare
[i comunicare. www.cfro.ro.

2022 Martie_Layout 1  3/10/2022  8:52 PM  Page 49



Business Press Agricol n Martie 2022
PRIM-PLAN

Aurel PAN~, un expert recunoscut
în agribusinessul românesc, cu o expe-
rien]` total` de 23 de ani în produc]ia
vegetal` [i distribu]ia de inputuri agri-
cole, s-a al`turat acum echipei Expert
Agribusiness în pozi]ia de Director Co -
mercial, pe fondul cre[terii accelerate a
businessului, care a înregistrat o apre -
ciere constant` a cifrei de afaceri în ul-
timii ani.

Cu aceast` ocazie, Aurel PAN~ a
declarat: “Pentru mine este o provocare
s` activez într-o companie româneasc`,
ce duce mai departe cercetarea agri-
col` în mediul privat, prin genetica pro-
prie, 100% autohton`, al`turi de o echi -
p` tân`r` [i dinamic`, fondat` pe o
structur` de cercet`tori renumi]i, cu ex-
perien]` în agricultur`. Targetul meu
este s` devenim un juc`tor important
pe pia]a de semin]e pentru cultura mare
din România, având atuu-ul geneticii
române[ti produs` de noi. Consider c`
orice fermier din ]ara noastr`, în mana -
gementul integrat al riscului din ferma
sa, trebuie s` aib` în structura culturilor
minim 25% de semin]e române[ti, ]i -
nând cont de contextul condi]iilor pedo-

climatice actuale. A[adar, vom fi un par -
tener serios al fermierilor, nu vrem s`
vindem simple produse, ci vrem s` le
propunem adev`rate solu]ii, oferindu-le
agricultorilor consultan]` de specialitate
pentru produsele Expert, aclimatizate
Perfect!”

La r#ndul s`u, Mariana OLTEANU,
director general al societ`]ii a men]ionat
urm`toarele: “De la prima întâlnire cu
Aurel PAN~ am [tiut c` este Omul po -
trivit, “roti]a” care va face ca în aceast`
etap` la care a ajuns businessul nostru,
activitatea s` se desf`[oare planificat
într-o strâns` leg`tur` cu fermierii ro -
mâni [i, bazându-ne pe experien]a [i
pro fesionalismul lui, s` ajungem acolo
unde ne-am propus.”

De asemenea, Georgeta DICU, pe
care Aurel PAN~ o nume[te “port-dra -
pelul cer cet`rii române[ti aplicate din
domeniul privat”, [i-a manifestat apre -
cierea la ve nirea noului coleg: “Sunt
convins` c` puntea de leg`tur` între
cercetare [i fermieri se va realiza la un
alt nivel, profesional, cu responsabilita -
te [i implicare, prin al`turarea în echipa

noastr` a lui Aurel PAN~, un profesio -
nist foarte bun, care a demonstrat do -
rin]` [i am bi ]ie imediat. Eu îi mul]umesc
c` a acceptat aceast` provocare, deloc
u[oar`. Mult succes!”

Expert Agribusiness este o societate
cu capital integral românesc care a fost
fondat` în anul 2010 [i este un pro-
duc`tor autohton de top de semin]e
pro fesionale pentru cultura mare cu ge-
netic` proprie, creator de soiuri [i hibrizi
ameliora]i local. La aceast` or`, com-
pania posed` hibrizi proprii de porumb
din toate grupele FAO [i floarea soare-
lui cu rezisten]` la erbicidele pe baz`
de tribenuron-metil. Compania mai co -
mercializeaz` cu succes [i genetic` de
grâu româneasc`, precum [i o gam`
complementar` de fertilizan]i foliari [i
produse fitosanitare. Nu în ultimul rând,
Expert Agribusiness are [i o sta]ie pro-
prie de condi]ionat [i tratat semin]e, cu
tehnologie modern`, dotat` exclusiv cu
utilaje de ultim` genera]ie [i cu o echi -
p` calificat` [i dinamic`, ceea ce asigu -
r` o capacitate de procesare care poate
satisface exigen]ele de calitate ale ori -
c`rui beneficiar.

Expert Agribusiness Fundulea aduce 
în echip` un Director Comercial
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Anul trecut, ]ara noastr` a avut o
produc]ie total` de grâu de 11,44 mili -
oane de tone, fiind cea mai mare re col -
t` de la aderarea României la Uniunea
European`, iar produc]ia medie a grâu-
lui a marcat un record, de 5,340 kg/ha
în 2021. Nu doar produc]ia a fost pe un
trend ascendent, ci [i pre]ul de vânzare
al grâului pe pia]a din România, având
o medie 260 de euro/ton`, ceea ce este
cu mult peste media ultimilor cinci ani,
adic` 174 euro/ton` – dup` cum ne-a
explicat Cezar Gheorghe, consultant [i
expert analist pentru comer]ul cu ce-
reale, Clubul Fermierilor Români. 

“La începutul lunii iulie 2021 (07-17.
07.2021 n.r.), pre]ul în paritatea CPT
Constan]a era de 175 euro/ton`, apoi a
început s` urce, pentru ca în data de 10
august 2021, s` aveam 208 euro/ton`.
Astfel c`, grâul a atins în decembrie
2021, un pre] maxim de 295-297 euro/
ton` în portul Constan]a [i a ]inut 48 de
ore, dup` care a început s` scad`. As -
t`zi (15 februarie 2022 n.r.), pre]ul este
de 263-265 euro/ton`, în portul Con-
stan]a. Dac` nu se întâmpl` nicio mi[ -
care mai mare în pia]`, m` refer în plan
extern, cum ar fi un conflict între Rusia
[i Ucraina, pre]ul grâului ar trebui s`
coboare sau s` stagneze în jurul a 260
euro/ton`”, a mai specificat specialistul
Cezar Gheorghe pentru Grain Bags.

Previziuni: cât vei câ[tiga 
în 2023, dac` stochezi 
grâu în silobag

Fermierii care au mizat pe depozi ta -
rea grâului în silobag, în 2021, au scos
un profit consistent din vânzarea aces-
tuia, la începutul lui 2022. Ei au încasat
cu 32% mai mul]i bani, decât ar fi primit

dac` vindeau la momentul recolt`rii. 
“Dac` ne referim strict la depozita -

re, silobag-ul este solu]ia perfect`. Asta
pentru c`, ai [ansa de a specula mo -
men tul oportun pentru vânzare, de a
va lorifica vârfurile de pre] din pia]`”, a
mai ad`ugat Cezar Gheorghe. 

Cei care au plan s` depoziteze grâu
în acest sistem [i în toamna lui 2022,
vor avea o cre[tere a profitului de 53%,
conform estim`rilor Grain Bags, reali -
zate dup` informa]iile ob]inute din pia]`
[i care se reg`sesc în tabelul de mai
jos.

Grain Bags a calculat. Vezi cât 
au c@]tigat fermierii care au 
depozitat grâu în silobag, în 2021
Aproximativ 35.000 euro. Atât este profitul ob]inut pentru stocarea unei cantit`]i de 500
tone de grâu, timp de 6 luni, în sistemul silobag. Asta înseamn` o cre[tere a profitului cu
32%, comparativ cu vânzarea realizat` imediat dup` recoltare, arat` datele culese de
Grain Bags din pia]a agricol`.
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A[adar, vânzarea unei cantit`]i de
500 tone de grâu dup` 6 luni din mo-
mentul recolt`rii, a însemnat un câ[tig
de aproximativ 35.000 de euro, pentru
fermierii care au ales silobag-ul. Dac`
[i în acest an, vor continua s` depozi -
teze în silobag, câ[tigurile estimate vor
ajunge la 45.000 euro, pentru 500 tone
stocate.

“Grâul a fost în top 3 cele mai de-
pozitate cereale în silobag-urile Grain
Bags, în anul 2021. Ne bucur`m pentru
fermierii care au avut încredere în acest
sistem [i au depozitat, pentru c` au cu -
les roade bogate la începutul acestui
an, din vânzarea recoltei. Ne-am pro-
pus ca în 2022, s` încuraj`m tot mai
mult fermierii spre depozitarea în silo -
bag – care implic` costuri mici, compa -
rativ cu alte spa]ii de depozitare, fiind
sigur` [i eficient`. Astfel c`, la finalul
acestui an, vrem s` atingem cifra de 1
milion de tone de cereale, înc`rcate în
silobag-uri”, sus]ine Narcis Ranghiuc,
director general Grain Bags România.

Despre Grain Bags România
Este o companie 100% româneas -

c`, înfiin]at` în anul 2015 [i care furni -

zeaz` solu]ia de depozitare în silobag
(sac industrial, fabricat din polietilen
elas tic, care asigur` conservarea în
con di]ii optime a recoltei). De aseme-
nea, este singura din ]ar` care are spe-
ciali[ti în acest sistem, care [tiu s` ofe re
consultan]` fermierilor. Grain Bags co -
mer cializeaz` silobag-uri, utilaje de în -
c`rcare/desc`rcare în/din silobag, dar
presteaz` [i servicii cu personal califi-

cat. Silobag-urile marca Grain Bags
sunt importate din Germania [i repre -
zin t` cea mai pu]in costisitoare metod`
de de pozitare a cerealelor [i furajelor
de pe pia]a din România, oferind o al-
ternativ` pentru o mai bun` valorificare
a produc]iei. 

Cere oferta la telefon: 0743.495.355,
0739.682.107 sau pe info@grainbags.ro.
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Declan[area crizei sanitare COVID-
19 în martie 2020 a determinat mani-
festarea instinctului de supravie]uire,
oame nii f`când provizii de alimente cu
grad sc`zut de perisabilitate (f`in`, m` -
lai, paste f`inoase, conserve de car ne
[i produse din carne). La prima ve de re,
aceasta a p`rut un impuls pentru pro -
du c`torii [i vânz`torii de alimente, în
spe ]` de carne. Dar oare a[a a fost? 

Pierderile provocate de închiderea
spa]iilor de cazare [i a restaurantelor
nu au putut fi compensate de popula-
]ie, aceasta neputând face acas` pro -
vizii în cantit`]i mari pe termen lung. {i
cum problemele nu vin niciodat` singu -
re, peste criza sanitar` s-au ad`ugat ex -
tinderea pestei porcine africa ne [i a gri -
pei aviare [i dificult`]ile legate de res -
tric ]iile de circula]ie ale for]ei de munc`.

Speciali[tii apreciaz` c` sc`derea
produc]iei de carne din 2020 are leg` -
tur` [i cu criza sanitar`, multe fabrici de
procesare a c`rnii fiind for]ate s` se în -
chid` temporar din cauza nerespect`rii
reglement`rilor sanitare [i a numeroa -
selor ca zuri de COVID-19 în rândul an-
gaja]ilor. În România, mul]i fermieri au
ales s` nu mai populeze fermele de
cre[ tere [i îngr`[are a porcilor, de tea -
ma unei noi infect`ri cu pest` por cin`.

A fost analizat` oferta de carne de
bovine din produc]ia intern` pentru pe-
rioada 2015-2020 [i s-a constatat c`
aceas ta a cunoscut o sc`dere de 13,5%,
de la 99,8 mii tone, la 86,2 mii tone. Im-
porturile au oscilat, dar dup` anul 2017
sunt într-o continu` cre[tere, ajun gân -
du-se la 21,2 mii tone în anul 2020. Ex-
porturile au dep`[it în fiecare an im -
por turile [i, dup` o perioad` de cre[tere
între 2015-2019, în anul 2020, au sc` -
zut u[or, ajungându-se la un nivel apro -
piat de anul 2015 – 32,5 mii tone. 

În consecin]`, oferta total` de carne
de bovine a variat pe perioada aflat` în
studiu, înregistrând un maxim de 110,7
mii tone în 2016, dup` care a mai sc` -
zut, îns`, în 2020 a început s` creasc`
u[or, pân` la nivelul de 74,9 mii tone. 

Din totalul ofertei, importurile au asi -
gurat cam un sfert din cantitate, pân` la
28,4% în 2020, restul fiind din produc]ia
intern` (Graficul 1). În ceea ce prive[te
consumul de carne de bovine, acesta a
atins un maxim de 6,3 kg pe locuitor în
2015, sc`zând u[or ulterior, îns` cu o
tendin]` de cre[tere. 

Produc]ia intern` de carne de ovine
a avut în general o tendin]` de cre[tere
în perioada analizat`, cu excep]ia anu-
lui 2020, când a început s` scad` pân`

la 54,2 mii tone. Importurile au fluctuat,
dar cu tendin]` de cre[tere, cu excep]ia
anului 2020, când s-au redus semnifi -
cativ, ajungând aproape la nivelul anu-
lui 2015 (940 mii tone). 

Dup` o cre[tere constant` a expor-
turilor între anii 2015-2019, a urmat o
sc`dere în 2020 pân` la 45 mii tone.
A[adar, oferta de carne de ovine a cres -
cut din nou, pân` la 10,1 mii tone, aproa -
pe la fel ca în 2016. Se pare c` sectorul
de ovine, care cunoscuse o dina mic` în
ultimii ani, a început s` dea semne de
sc`dere atât a produc]iei, cât [i a im-
porturilor [i exporturilor (Graficul 2). 

Evolu]ia produc]iei interne de carne
de porc, conform datelor statistice, a ur -
mat un parcurs constant negativ înc` din 

54

Considera\ii privind cererea ]i oferta 
de carne în perioada 2015-2020

Autori: Dr. Ec. Ancu]a MARIN, Dr. Ing. Rodica CHETROIU
Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii [i Dezvoltare Rural` 
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anul 2016, astfel c`, în anul 2020, erau
498 mii tone în viu, respectiv 373,5 mii
tone carne t`iat`, cu 16,6% mai sc` -
zut` fa]` de anul 2015 [i cu 28,1% sub
cea din anul 2016. Practic, în 5 ani pro-
duc]ia de carne de porc a r` mas cu doar
dou` treimi. Importurile au fost în gene -
ral în cre[tere pân` în 2018, dup` care
au început foarte u[or s` scad` pân` la
322,3 mii tone. 

De asemenea, exporturile sunt în
sc`dere în ultimii 4 ani, astfel c`, în anul
2020, au fost exportate doar 3,8 mii
tone. Ca urmare, oferta este [i ea în
sc`dere în ultimii ani, îns`, u[or mai
ridicat` fa]` de anul 2015, cu 6,2% (692
mii tone). Consumul de carne de porc
s-a men]inut în jurul valorii de 38 kg/
locuitor/an, cu u[oar` sc`dere în ultimii
ani, îns` aproape jum`tate din ofert`
este asigurat` din importuri (46,6%).
(Graficul 3).

În perioada 2015-2020, produc]ia in-
tern` de carne de pas`re a avut o evo -
lu]ie pozitiv` pân` în anul 2020, când a
sc`zut u[or, ajungându-se la 530,6 mii
tone carne t`iat`. De asemenea, impor-
turile au avut în general o dinamic` as-
cendent` (+12,2%) pe perioada anali -
zat`. 

Exportul a fluctuat în general cres -
c` tor, ridicându-se la 109 mii tone în
anul 2020, cu o cre[tere de 17,2% pe
in terval. Rezultatul acestor varia]ii de
pe pia]` a condus spre o ofert` cres-
cut` de carne de pas`re, ajungându-se
ca, în anul 2020, s` existe pe pia]` o
cantitate de 566 mii tone, cu 25,2% mai
mare fa]` de anul 2015 (Graficul 4).

Pre[edintele Asocia]iei Cresc`torilor
[i Exportatorilor de Bovine, Ovine, Por -
cine din România, sus]inea, în august
2021, c` “metisarea cu rase de carne

pen tru bovine [i ovine ar trebui avut` în
vedere pentru a vinde cu valoare ad`u -
gat` în detrimentul vânz`rii de animale
vii (materie prim`). Dac` nu avem cali-
tate la carcas`, depozitare [i contracte
pentru carcas`, piese, vom r`mâne la
stadiul de vânz`tori de animale vii, sta-
diu care nu [tim cât va mai dura. 

Practic, ca s` existe industrie de
car ne de vit`, trebuie s` existe finisare.
Din moment ce România concureaz`
cu exportul de animale vii [i cu exportul
de cereale, e foarte greu s` ob]ii pre]uri
competitive pe ob]inerea c`rnii. În anul
2020, consumul de carne de pa s`re în-
registra în jur de 113% fa]` de necesa -
rul de consum, Polonia fiind prin cipala
]ar` de unde s-a importat în România.
Gripa aviar` [i criza sanita r` i-au de -
terminat pe fermierii polonezi s` nu mai
po puleze fermele de p`s`ri. Astfel, pro-
duc`torii români au putut s` respire,
pre ]urile practicate nemaifiind concu-
 ra te de cele de dumping ale po lone zi -
lor.”

Consumatorii români au reînceput
s` caute [i s` cumpere produsele au-
tohtone, în detrimentul celor importate
din afara ]`rii. Cre[terea tendin]ei de
orientare a produc`torilor c`tre vaca de

carne [i faptul c` a fost [i continu` s`
fie o activitate tradi]ional` local` în mul -
te regiuni ale României, trebuie s` se
constituie în premise substan]iale pen-
tru dezvoltarea acestui sector zooteh -
nic. De asemenea, cre[terea ovinelor
este o tradi]ie de lung` durat` în Româ-
nia. 

Conform studiilor B`ncii Mondiale,
România se afl` pe primul loc în UE-28
la exportul de ovine vii, balan]a comer-
cial` a ovinelor vii fiind în mod con-
stant pozitiv` în ultimii ani. Tradi]ional,
în România se consum` mult` carne de
porc [i pas`re. Cele mai multe din efec-
tivele de porcine sunt îngr`[ate în ex-
ploata]ii cu peste 500 capete, orientate
spre pia]`. Dispunem de capacit`]i de
produc]ie semnificative, moderne, la ni -
vel de top în UE [i pentru pas`re, aba-
toarele performante, reprezentând bran -
duri puternice pe pia]a din România,
dar [i pe alte pie]e din Uniunea Euro-
pean`.

Un alt aspect, ce trebuie avut în ve -
dere pe pia]a produselor animaliere de
provenien]` autohton`, este cel al ris -
cu rilor de pierdere, ca urmare a unor
fac tori interni [i externi: competi]ia (ne -
loial`) a unor mari produc`tori din Uni-
unea European`, slaba absorb]ie a fon-
durilor europene în România fa]` de
alte state membre, presiunea exercitat`
de c`tre retailerii din România, care im-
port` produse ieftine, afectând grav pro -
duc]ia româneasc`.

Travers`m o perioad` de fr`mânt`ri
globale nemaiîntâlnite în ultimii 50 de
ani, pe care nu o putem dep`[i decât
dac` suntem uni]i. Suntem români, tr` -
im române[te, mân c`m române[te [i
avem valorile noastre române[ti la care
]inem împre u n` [i pe care trebuie s` le
transmitem genera]iilor viitoare.

56
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Scurt istoric al utiliz`rii c`tinei în alimenta]ie
A[a cum [tim din literatura de specialitate, c`tina (Hippo -

phaë rhamnoides) este o plant` cu o compozi]ie impresio -
nant` în substan]e biologice active, folosit` în scopuri alimen-
 tare, terapeutice [i farmaceutice (Pentelescu [i colab., 2012;
Ra]i [i Ra]i., 2003), motiv ce a determinat de-a lungul timpu-
lui o permanent` cre[tere a interesului asupra sa. Utilizarea
sa, ca [i produs alimentar a avut ca [i punct de plecare re -
giunea indotibetan`. În Siberia a fost [i este utilizat` ca pro-
dus alimentar sub denumirea de “ananas siberian” (De mi-
 dova, 2003).

Primele produse din c`tin` au fost utilizate în alimenta]ia
cosmonau]ilor sovietici datorit` efectului energizant [i echili-
brant, dar [i de m`rire a rezisten]ei organismului la ac]iunea
radia]iilor cosmice (Aksenova [i Dolgacheva, 2003).

C`tina alb` este o plant` valoroas` [i prin faptul c`, spre
deosebire de alte plante, poate fi valorificat` în întregime prin
fructe, frunze [i r`d`cini, din acestea rezultând o serie de
produse cu utiliz`ri din ce în ce mai diversificate. Exemple în
acest sens, g`sim în c`r]ile farmacopeei chineze[ti atribuite
perioadei dinastiei Tang (907 e.n.) în care preparatele din c`-
tin` sunt frecvent utilizate pentru tratamentul bolilor de piele
sau în tratamentul bolilor digestive.

Primele informa]ii privind utilizarea terapeutic` a fructelor
de c`tin`, au ap`rut în tratatul clasic de medicin` tibetan`
“Rgyud Bzi” din secolul al VIII-lea e.n. (Bojor [i colab., 2000;
Tudoric`, 2016) care, datorit` propriet`]ilor  nutritive deose-
bite, recomanda utilizarea acestor fructe în alimenta]ia [erpa-
[i lor [i în ascensiuni (Koponen [i colab. 2007). 

Propriet`]i ale c`tinei albe
Utilizarea fructelor de c`tin` alb` în industria alimentar`

se datoreaz` în principal con]inutului bogat în vitamina C, în
medie circa 700 mg putând ajunge pân` la 1000 mg / 100 g
fructe (Centenaro [i colab., 1977). 

Datorit` con]inuturilor sale însemnate de flavonoide [i vi -
ta mina C (Rösch [i colab., 2004), c`tina are o puternic` ac-
tivitate antioxidant`, cu atât mai mult cu cât aceasta cre[te
odat` cu maturarea produsului (Gao [i colab., 2000; Geetha
[i colab., 2002). Atât flavonoidele cât [i uleiurile din c`tin`
(Figura 1), pot avea multiple aplica]ii poten]iale (Jeppsson N.
[i Gao X., 2000; Li [i Schroeder, 1996).

Adev`rate miracole ale naturii, bobi]ele de c`tin` alb`
sunt extrem de bogate în vitamine [i minerale, reprezentând
o important` surs` de s`n`tate. În urma cercet`rilor efectua -

te de speciali[ti asupra c`tinei albe din flora spontan` [i din
culturi, s-a eviden]iat un con]inut foarte ridicat de substan]e
active necesare organismului (Figura 2). În afar` de fructe
care con]in cea mai mare cantitate de principii active, de la
c`tin` se folosesc [i semin]ele, frunzele [i scoar]a. Principiile
active din plante au structur` chimic` foarte variat` ceea ce
explic` [i diversitatea ac]iunilor lor medicamentoase multiple
(Constantinescu, 1979; Laza [i Rácz, 1975; Milic` [i Stan,
1983).

Valorile antioxidante ale fructelor de c`tin` alb` se bazea -
z` pe compozi]ia lor cunoscut` (Beveridge [i colab., 1999;
}ifrea, 2012), ca [i pe corela]ia strâns` a aceastei compozi]ii 

Importan\a c`tinei albe 
(HIPPOPHAË RHAMNOIDES L.) 
pentru s`n`tatea uman` 

Prof.univ.dr.ing.dr.h.c. MIHAI BERCA

Figura 1. Constituenții activi ai cătinei 
(Zakynthinos și Varzakas, 2015)

Figura 2. Concentrația de minerale 
din fructele de cătină (Zeb și Malook, 2009)
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cu cerin]ele nutri]ionale umane (Magherini, 1986; }ifrea, 2012).
Acest miraculos produs (aliment [i medicament) cu o com -

pozi]ie de excep]ie, exceleaz` în deriva]i cu activitate antioxi -
dant` (Rösch [i colab., 2003), în p`r]ile plantei fiind prezente
toate formele de β-caroten, [i însemnate vitamine, precum
vitaminele D, E, C [i B.

C`tina [i produsele alimentare derivate se recomand`
mamelor în timpul al`pt`rii datorit` efectului vitaminizant [i
su portabilit`]ii bune, urmând apoi s` fie foarte util` copiilor
în perioada de cre[tere fiind suplimentul ideal de hran` cu
con]inut în polivitamine (Constantinescu [i Ha]ieganu, 1979),
prezentând avantajul unor costuri foarte reduse fa]` de alte
produse similare [i, poate, mai pu]in eficiente. 

Produse alimentare ob]inute din c`tin`
Fructele de c`tin`, sunt indicate în consumul alimentar

ca atare, cât mai aproape de starea lor natural`, dar pot fi
con sumate [i în stare uscat` sau sub form` de extracte. Pe
timpul iernii, fructele se pot p`stra congelate sau uscate, dar
pot fi ]inute în condi]ii foarte bune [i în miere de albine. Fruc-
tul de c`tin` are o însemn`tate mare în alimenta]ie, fiind nu -
mit pe drept polivitamina natural`. În scopuri alimentare,
fruc tele sunt utilizate sub form` de sucuri, marmelad`, b`u -
turi r`coritoare, dulcea]`, gem, vin, lichioruri etc. Foarte r`s -
pân dit` este dulcea]a nefiart`, ob]inut` din fructe proaspete,
zdrobite [i amestecate cu zah`r (1:1 sau 1:2), în care vita-
minele se p`streaz` timp îndelungat. Se prefer` zaharurile
monomere (glucoza [i fructoza).

Însemn`tatea alimentar` a produselor rezultate din fruc -
tele de c`tin` alb` const` în polivalen]a compozi]iei fizice,
dar [i a celei chimice a acestora. Cele mai r`spândite utiliz`ri
alimentare ale fructelor de c`tin` se refer` la realizarea în sis -
tem casnic a unor produse precum siropul [i sucul de c` tin`,
dulcea]a, vinul [i o]etul, de asemenea din fructe de c` ti n`.

Produsele pe baz` de c`tin` alb` pot fi utilizate în ali-
menta]ie, atât curativ cât [i preventiv sub diverse forme, din-
tre care amintim:

g siropul [i maceratul de c`tina – m`resc rezisten]a or-
ganismului la efort, având un însemnat efect energizant;

g uleiul de c`tin` – foarte bogat în vitamina E, fapt ce îl
face util în anemii, afec]iuni cardiovasculare [i ale aparatului
digestiv;

g mierea cu c`tin` – un produs cu un puternic efect anti -
vi ral;

g ceai [i diverse alte preparate, foarte apreciat` fiind în -
ghe]ata (sorbetul).

Surs` bogat` de nutrien]i, [i foarte activ` din punct de
vedere biologic, c`tina î[i g`se[te locul în numeroase re]ete
de dulciuri [i produse alimentare, de la cele tradi]ionale pân`
la cele raw-vegane. Avantajele unor astfel de preparate sunt
în mod evident numeroase, c`tina p`strându-[i foarte bine
propriet`]ile. În prezent, la nivel mondial sunt comercializate
peste 200 de produse pe baz` de extracte [i deriva]i de c` -
tin`, cu utiliz`ri alimentare, farmaceutice sau cosmetice. 

Din bobi]ele moi [i delicate se poate extrage prin presare
un suc cu propriet`]i magice. Fructele de c`tin` sunt recu -
noscute ca cele mai hr`nitoare fructe, dintre fructele de p` -
du re. Compozi]ia nutri]ional` a sucului de c`tin` în compa -
ra ]ie cu alte fructe este prezentat` în Tabelul 1. Observ`m
cu u[urin]` diferen]a foarte mare în ceea ce prive[te concen-
tra]ia vitaminelor din complexul B, care este mult mai mare
de cât în alte fructe (Stobdan [i colab. 2010).

A[a cum am mai spus, de la c`tina alb` se poate consu -
ma tot – fructe, frunze, tulpini, proaspete sau uscate. Fructele
de c`tin` pot fi consumate în stare proasp`t`, ca sirop sau
ca ceai. Produs natural, c`tina ofer` posibilit`]i nelimitate în
utilizare, fie ca [i compus pur, fie ca extract în diferite produ -
se alimentare. C`tina alb` este un ingredient magic utilizat
atât în re]ete alimentare, cât [i terapeutice. În acela[i timp,
ne putem bucura de toate beneficiile fructelor de c`tin` pen-
tru s`n`tate dar [i de a consuma dulciuri [i diferite preparate
alimentare mult mai s`n`toase.

Astfel, au ap`rut preparate precum puiul marinat cu sos de
c`tin`, sos salsa de c`tin`, iaurt cu sos de c`tin` [i sos de
morcov, pr`jituri cu crem` de brânz` [i c`tin`, jeleu [i înghe -
]a t` de c`tin`, pr`jitur` cu ciocolat` [i c`tin`, tortul raw-vegan
super antioxidant cu fructe de p`dure [i c`tin`, [i lista ar pu -
tea continua, inventivitatea în acest sens neavând limite.

Odat` cu trecerea la diete cât mai simple, mai apropiate
de natural, lipsite de procesare [i adaosuri nes`n`toase, a
început realizarea a tot mai multe compara]ii între alimente.
Unele dintre acestea vizeaz` chiar c`tina [i sunt foarte con-
cludente în sus]inerea consumului acestei plante în detri-
mentul multor altora (Figura 3).

Tabelul 1. Conținutul în vitamine și minerale 
al fructelor de cătină – comparație cu alte fructe

(Stobdan și colab., 2013)

Figura 3. Diferențe calitative între cătină 
și alte produse (Seabuckwonders, 2017)
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