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Pentru români, Pa[tele reprezint` cea mai impor-
tant` s`rb`toare de peste an, ale c`rei simboluri au
fost p`strate cu sfin]enie. Tradi]iile [i obiceiurile româ -
nilor legate de aceast` s`rb`toare sunt puternic înr` -
d`cinate în cultura noastr`, foarte mul]i preferând s`
tr`iasc` acest eveniment, sim]ind cu adev`rat izul
spiritual. Pa[tele este o s`rb`toare complex`, poate
chiar cea mai complex` a întregii lumi cre[tine [i se
poate spune c` începe înc` din prima zi a Postului
Mare. 

Postul Pa[telui are rolul de a-i preg`ti pe cre[tini
s` primeasc` Lumina Înverii Domnului cu sufletul [i
trupul curat, având în vedere c` postul vizeaz` atât
latura trupeasc`, cât [i pe cea sufleteasc`. 

S`pt`mâna Mare este o s`pt`mân` special` în
care oamenii trebuie s` î[i aduc` aminte cu smerenie
de patimile Mântuitorului Iisus Hristos. Este [i cea mai
aprig` s`pt`mân` de post deoarece în Vinerea Mare
se ]ine post negru, nu se bea ap` [i nu se consum`
niciun fel de aliment. În majoritatea regiunilor din ]ara
noastr`, gospodinele fac cur`]enie preg`tind casele
pentru primirea cum se cuvine a Pa[telui. 

Fiecare zi din S`pt`mâna Patimilor are o semni fi -
ca]ie important`, toate zilele fiind legate prin slujbele
care au loc în fiecare sear`, slujbe numite Denii. În
Joia Mare credincio[ii obi[nuiesc s` se spovedeasc`
[i s` se împ`rt`[easc`. 

Tradi]ia spune c` tot în aceast` zi ou`le trebuie
înro[ite. În unele regiuni, în special în Bucovina, pe
lâng` înro[irea ou`lor, se practic` [i obiceiul încon-
deierii acestora cu motive tradi]ionale. Încondeierea
ou`lor reprezint` o parte deosebit de important` a fol-
clorului nostru rom#nesc, metodele fiind mo[tenite din
timpuri str`vechi de la o genera]ie la alta. 

Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este cea mai
important` zi a întregului post. În aceast` zi se ]ine
post negru, deoarece Vinerea Mare simbolizeaz` ziua
în care Mântuitorul a fost r`stignit pe cruce. În toat`
]ara se practic` obiceiul trecerii pe sub mas`, masa
simbolizând mormântul. 

Denia din Vinerea Mare aminte[te despre patimile
Domnului în timpul cânt`rii denumit` Prohod. Dup`
aceast` cântare, credincio[ii fac înconjurul bisericii
de trei ori, dup` care se merge la mormintele celor
dragi pentru a se aprinde lumân`ri. Lumân`rile aprin -
se în Vinerea Mare dau de veste tuturor despre ziua
care va veni, ziua Învierii Domnului. Tradi]ia spune c`
în Sâmb`ta Mare se sacrific` mielul, iar gospodine-
le prepar` drobul. În aceast` zi se termin` preg`tirile
pen tru Înviere. 

La miezul nop]ii, credincio[ii merg la biseric` pen-
tru a se ruga [i pentru a primi cu bucurie în suflet Lu-
mina Învierii. Începând din aceast` zi [i pân` în ziua
În`l]`rii, cei care se vor întâlni vor spune “Hristos a
înviat!” primind bine]e cu “Adev`rat a înviat!” 

Învierea Domnului ar tebui s` reprezinte pentru to]i
o s`rb`toare a speran]ei [i a luminii, o s`rb`toare
care trebuie sim]it` cu tot sufletul. Dac` pe vremuri
oamenii aveau inimi de aur [i cruci de piatr`, acum
din p`cate au inimi de piatr` [i cruci de aur. 

A[adar, fie ca sfânta s`rb`toare a învierii s` readu -
c` aurul în inimile tuturor, lumin` [i credin]` în suflete
[i pacea [i iubirea în inimi. Grupul Business Press
ureaz` tuturor colaboratorilor s`rb`tori cu bine [i s` -
n`tate [i un Pa[te fericit, în lini[te [i pace! 

Geo BELDIMAN

Un Paste fericit, în liniste si pace! ,,

5

,
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Ca urmare a demersurilor intense
întreprinse de Alian]a pentru Agricultur`
[i Cooperare c`tre Copa-Cogeca [i au-
torit`]ile na]ionale pentru ob]inerea unor
derog`ri de la Pactul Verde European
în contextul conflictului ruso-ucrainian,
Comisia a anun]at c` este dispus` s`
ac cepte derog`ri importante de la Re -
gulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Par-
lamentului European [i al Consiliului [i
de la Regulamentul delegat (UE) nr.
639/2014 al Comisiei în ceea ce prive[ -
te punerea în aplicare a anumitor con -
di]ii referitoare la plata pentru ecolo gi-
zare pentru anul de cerere 2022. 

Cele mai importante pentru fermierii
no[tri, cu un impact imediat, constau în
derogarea de la articolul 44 alineatul (4)
din Regulamentul mai sus amintit, per -
mi ]ând statelor membre s` decid` ca
terenurile aflate în pârloag` s` fie con-
siderate o cultur` distinct`, chiar dac`
aceste terenuri au fost p`[unate sau re -
coltate în scop de produc]ie.

De asemnea, prin derogare de la ar-
ticolul 45 alineatul (2) din Regulamentul
delegat (UE) nr. 639/2014, pentru anul
de revendicare 2022, statele membre
pot decide ca terenurile necultivate s`
fie considerate zon` de interes ecologic
în temeiul articolului 46 alineatul (2),
primul paragraf, litera (a), din Regula -
men tul (UE) nr. 1307/2013, chiar dac`
aceste terenuri au fost p`[unate sau
recoltate în scop de produc]ie sau au
fost cultivate. Se va aplica factorul de
ponderare stabilit pentru terenurile afla -
te în pârloag` în anexa X la Regula -
men tul (UE) 1307/2013.

La fel de important` este derogarea
de la articolul 45 alineatul (10b) din Re -
gulamentul delegat (UE) nr. 639/2014,
derogare care permite utilizarea de pro-
duse de protec]ie a plantelor în acele
zone destinate p`[un`rii sau recoltate
în scopuri de produc]ie.

Cu privire la un alt obiectiv al Alian]ei
pentru Agricultur` [i Cooperare privind
o strategie pentru cre[terea produc]iei
de proteaginoase la nivelul Uniunii, în
cadrul Consiliului AGRI-FISH din data
de 21 martie 2022, a fost prezentat` o
not` informativ` intitulat` “Îmbun` t` -
]irea po ten ]ialului proteinelor pe baz`
de plante în Europa, în conformitate cu
obiecti vele stabilite în Pactul Verde eu -
ro pean”. Aceasta a fost ini]iat` de re-
pre  zentan]a austriac` [i a primit spriji -
nul a alte 19 state membre, printre care
[i România.

Ministrul agriculturii, domnul Adrian
Ionu]-CHESNOIU, a sus]inut în cadrul
Consiliului AGRI-FISH aceast` ini]ia ti -
v`, declarând c` este binecunoscut fap-
tul c` Uniunea este dependent` de im -
porturi proteice din ]`ri ter]e, dintre care
76% provin din soia [i [roturi din soia.
Ministrul a transmis c` România va spri -

jini demersul prin cultivarea unor soiuri
de proteaginoase [i leguminoase cu p o -
 ten  ]ial mare de produc]ie [i cu rezisten -
]` crescut` la condi]iile climatice.

În urma dezbaterilor, pre[edin]ia fran-
cez` a concluzionat c` este absolut ne -
cesar` dezvoltarea, în continuare, a pro -
duc]iei de proteine vegetale [i a sur  se-
 lor alternative de proteine animale în UE
[i a invitat Comisia s` prezinte o strate-
gie UE de tranzi]ie a proteinelor, care
încurajeaz` cultivarea de proteine ve -
getale pentru alimente [i hran` pentru
animale în UE, precum [i utilizarea altor
surse durabile de proteine.

Cele 4 organiza]ii profesionale din
agricultur`, industrie alimentar` [i ser-
vicii conexe, reunite informal în Alian]a
pentru Agricultur` [i Cooperare, însu -
meaz` aproximativ 3500 de fermieri
care lucreaz` o suprafa]` total` de 2,5
milioane ha, la care se adaug` 1,5 mili -
oane ha echivalentul UVM aferent zoo -
tehniei, pe întreg teritoriul României.
Alian]a cuprinde [i membri care acti -
veaz` în industria alimentar` [i cumu -
leaz` o cifr` de afaceri de 24,2%, res-
 pectiv un num`r de angaja]i de 15,95%
din totalul sectorului agroalimentar ro -
mânesc. 

Alian\a pentru Agricultur` ]i 
Cooperare reu]e]te s` ob\in` 
pentru fermierii rom@ni derog`rile 
solicitate pe strategiile Green Deal
Produc`torii agricoli din Rom@nia vor primi sprijin european ]i pentru 
conturarea unei strategii privind independen\a proteic` a Europei
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Reprezentan]ii celor patru organiza]ii profesionale din
agri cultur`, industrie alimentar` [i servicii conexe, reunite in-
formal în Alian]a pentru Agricultur` [i Cooperare, au efectuat
o vizit` de lucru la Bruxelles, la sediul mai multor institu]ii [i
organiza]ii europene. 

Delega]ia român` a fost alc`tuit` din pre[edintele PRO
AGRO, Ionel ARION, vicepre[edintele PRO AGRO, Marius
MICU, pre[edintele L.A.P.A.R., Nicu VASILE, pre[edintele
U.N.C.S.V, Mircea-Paul B~LU}~ [i, din partea A.P.P.R., vice -
pre[edintele Theodor ICHIM [i Cristina CIONGA, director
afaceri europene.

O parte important` a vizitei a fost dedicat` întâlnirii cu
con ducerea organiza]iei-umbrel` a fermierilor europeni,
COPA-COGECA. Din partea acesteia, au fost prezen]i la re-
uniune pre[edinta COPA, Christiane LAMBERT, pre[edintele
COGECA, Ramon ARMENGOL, secretarul general, Pekka
PESONEN, Paulo GOUVERIA – Chief Policy Advisor PAC,
Oana NEAGU – director General Affairs [i Camelia GYO R -
FFY – Senior Policy Advisor PAC.

Alian]a pentru Agricultur` [i Cooperare a f`cut acest de-
mers pentru a transmite cât mai clar pozi]ia fermierilor români
în perioada dificil` pe care o traverseaz` Europea, cu impli -
ca]ii deosebite pentru sectorul agricol. Tema discu]iilor a avut
ca pilon central contextul crizei generate de r`zboiul ruso-
ucrainian, m`surile necesare pentru asigurarea siguran]ei [i
securit`]ii alimentare prin relaxarea unor prevederi din noul
PAC, printre care, cu efect imediat, cultivarea pârloagelor,
uti lizarea tratamentelor fitosanitare pe suprafe]ele cu legu-
minoase din zonele cu interes ecologic (ZIE),  adaptarea im -
ple ment`rii m`surilor care s` duc` la atingerea ]intelor
can titative de reducere a pesticidelor [i fertilizantilor în func]ie
de condi]iile specifice ale fiec`rui Stat Membru [i într-un ca -
lendar realist, care s` nu amenin]e sistemul de securitate ali -
mentar` al Uniunii [i al partenerilor s`i. Prin acest prim pa -
chet de m`suri se urm`re[te cre[terea produc]iei agricole [i
agroalimentare a U.E. [i p`strarea echilibrului pie]elor, iar
România este preg`tit` s` î[i asume un rol cheie în a oferi
sta bilitate. Aceast` stabilitate, îns`, impune deciden]ilor poli -
tici s` caute urgent solu]ii rezonabile pentru agricultori, care
s` le conserve competitivitatea în condi]iile actuale, în care
se confrunt` cu o escaladare f`r` precedent a costurilor de
produc]ie [i o în`sprire a restric]iilor legate de tehnogiile pe
care le pot utiliza. 

România este, în acest moment, statul membru care poa -
te juca un rol decisiv în cre[terea aprovizion`rii cu cereale [i
protein` vegetal` a Uniunii – dar pentru aceasta are nevoie
de o flexibilitate rezonabil` în aplicarea condi]iile de înverzire,

de decizii în]elepte ale managerilor de risc europeni în pri -
vin]a accesului la tehnologii [i instrumente de inovare în agri-
cultur`, precum [i de m`suri pe termen scurt [i mediu care
s` le asigure accesul (atât cantitativ, cât [i din perspectiva
pre]ului) la inputuri agricole.

La finalul acestei vizite de lucru, s-a concluzionat c` Ali -
an ]a pentru Agricultur` [i Cooperare va întreprinde, cu spriji -
nul echipei COPA-COGECA, toate demersurile necesare
pentru a face cunoscute nevoile fermierilor români, la nivelul
deciden]ilor politici europeni; poten]ialul agricol al României
nu poate fi neglijat, mai ales în aceste momente.

Delega]ia Alian]ei a avut, de asemenea, întâlniri cu euro -
deputa]ii români Carmen AVRAM [i Alin MITU}A pentru a le
prezenta provoc`rile cu care se confrunt` fermierii [i solu]iile
pe care ace[tia le propun. Unul din mesajele-cheie transmis
acestora este nevoia de sustinere a conceptului de “zonare”
în privin]a implement`rii diferitelor m`suri ce vor fi adoptate
în urm`toarea perioad` în sus]inerea sectorului agricol pen-
tru a face fa]` noului context. Emisarii Alian]ei au reliefat c`
este foarte important ca principiile în alocarea resurselor s`
fie respectate, dar adaptarea [i punerea în practic` a m` su -
rilor sa fie f`cut` de fiecare stat membru în func]ie de speci-
ficit`]ile si particularit`]ile sale pedoclimatice, demografice,
a structurilor de produc]ie. Trimi[ii României în Parlamentul
European au fost interesa]i de aceast` abordare, pe care o
consider` deosebit de constructiv` [i util` în a permite di fe -
ritelor State Membre s`-[i ating` poten]ialul în sectorul agro-
alimentar [i s-a agreat continuarea dialogului pe probleme
punctuale, în interesul fermierilor români.

Alian\a pentru Agricultur` ]i Cooperare,
în vizit` de lucru la Bruxelles pentru
sus\inerea intereselor fermierilor români
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LAPAR are o nou` conducere

Liga Asocia]iilor Produc`torilor Agri-
coli din România (L.A.P.A.R) aduce la
cuno[tin]` membrilor s`i [i persoanelor
interesate faptul c` în data de 11 martie
2022 a avut loc {edin]a Adun`rii Gene -
ral` Extraordinare a membrilor LAPAR,
la cel de-al doilea termen, dup` ce în
data de 23 februarie 2022 nu s-a putut
întruni cvorumul necesar.

Adunarea General` Extraordinar` a
avut ca scop principal adoptarea unor
decizii care s` r`spund` hot`rârii defini -
tive a Cur]ii de Apel Bucure[ti cu privire
la anularea par]ial` a Hot`rârii adoptate
prin AGA din 04.02.2020 cu privire la
ale gerea Pre[edintelui, membrilor Con -
si liului Director [i Cenzorului pentru un
mandat de 4 ani.

Organiza]iile membre LAPAR, pre -
zen te la Adunare, au decis prin vot ur -
m`toarele:

g Realegerea în func]ia de pre[edin -
te a domnului Nicu VASILE;

g Noua componen]` a Consiliului Di -
rector [i alegerea celor 5 Vicepre[edin]i
dintre membrii titulari ai Consiliului Di-
rector.

g Desemnarea ca cenzor a doamnei
Elena VI{~NESCU.

Ne bucur`m s` anun]`m c` organi -
za]ia LAPAR va avea în Consiliul Direc-
tor 2 doamne: este vorba despre Nina
GHEORGHI}~, fermier din jud. Br`i la
[i despre Ortansa STROE, fermier din

jud. Gala]i. Al`turi de cele dou` doam -
ne, în componen]a noului Consiliu Di-
rector au intrat [i fermieri tineri. 

Noua componen]` a Consiliului Di-
rector al LAPAR este trecut` \n tabelul
al`turat.

Conducerea LAPAR, \mpreun` cu
membrii s`i, [i-a propus ca în 2022 s`
contribuie la realizarea unui pact legis -
lativ care s` stea la baza implement`rii
proiectului de Plan Na]ional Strategic [i
care s` vizeze: 

n reglementarea duratei contractului
de arend`, a cadastrului [i comas`rii te -
renurilor; 

nmodificarea legii îmbun`t`]irilor fun -
ciare; 

nmodificarea legii apelor pentru sur -
sele de ap` destinate iriga]iilor; 

n modificarea pedepselor din Codul
penal pentru distrugerea infrastructurii
de iriga]ii, a perdelelor forestiere, furtul
animalelor [i a utilajelor; 

nmulte alte prevederi necesare sec-
torului agroalimentar. 

Conducerea LAPAR mul]ume[te de -
lega]ilor din organiza]iile membre care
au participat la [edin]` [i care au per-
mis astfel s` se discute despre aspecte
ce ]in de activitatea organiza]iei.

Nina GHEORGH}~ Vicepre[edinte

Ilie POPESCU Vicepre[edinte

Alexandru BACIU Vicepre[edinte

Ionu] SPI}~ Vicepre[edinte

Fazakas MIKLOS Vicepre[edinte

Romeo LOMBARDI Membru drepturi depline

Raul M~RUN}OIU Membru drepturi depline

Ortansa STROE Membru drepturi depline

Adrian MOCANU Membru drepturi depline

Petric` ANDREI Membru drepturi depline

R`zvan DINU Membru drepturi depline

Andrei POPESCU Membru drepturi depline

Grigore PETRE Membru drepturi depline

Cosmin IANCU Membru supleant

Mircea VOINEA Membru supleant

Bogdan FURFURIC~ Membru supleant
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Turbulen]ele din agricultur` create de factorii externi, pre-
cum crizele din plan energetic [i geopolitic, care vin peste
se ceta cu care se confrunt` fermierii anul acesta, pot fi ]inute
sub control prin m`suri concrete [i coerente, a fost una dintre
concluziile celei de-a treia edi]ii a Târgului virtual de agricul-
tur`: “Turbulen]e în agribusiness - Trenduri & Solu]ii”, orga-
nizat pe 24 martie a.c. de agen]ia Godmother. 

Adrian Chesnoiu, Ministrul Agriculturii [i Dezvolt`rii Ru-
rale, prezent în cadrul evenimentului, a anun]at c` exist` la
minister un proiect de Ordonan]` prin care autoritatea s` poa -
t` face predic]ii [i proiec]ii ale unor politici publice agrico le,
pe baza datelor ob]inute în timp real. Astfel, proiectul pre ve -
de colectarea de informa]ii, de la to]i actorii din lan]ul de agri -
cultur`, cu privire la stocuri [i la capacit`]ile de procesa re. 

Ministrul Chesnoiu a mai precizat c` România st` mult
mai bine, fa]` de alte state, din punct de vedere al asigur`rii
independen]ei alimentare. Agricultura are ast`zi o [ans` ca
s` cucereasca noi pie]e. De exemplu, se creeaz` pia]a pen-
tru ulei rafinat, unde avem capacitate de rafinare [i procesa-
re [i se vor mai construi [i altele cu finan]are european`, a
subliniat ministrul agriculturii. 

De asemenea, Cristian Popa, membru în Consiliul de 
Administra]ie al BNR, a precizat c` România are a [asea,
cea mai mare suprafa]` agricol` din Europa, ca urmare, o
criz` alimentar` este departe de ]ara noastr`, îns` [ocul va
fi în zona pre]urilor [i a ofertelor. Conform datelor BNR,
pre]urile cerealelor au crescut cu aproximativ 40-50% în ulti -
ma lun`. 

“Produc]ia noastr` trebuie s` fie mai bine cuantificat`, tre-
buie s` mearg` c`tre procesare [i s` dezvolt`m infrastuc-
tura, ca s` export`m m`rfuri finite, a[a încât peste aproxi -
mativ zece ani, România s` devin` din grânarul Europei, 
hypermarketul Europei”, a mai precizat ministrul Agriculturii
[i Dezvolt`rii Rurale, Adrian Chesnoiu.

Un alt subiect dezb`tut în cadrul evenimentului “Turbu -
len]e în agribusiness - Trenduri & Solu]ii” a fost seceta [i m` -
surile pentru combaterea acesteia. Agricultura este unul
dintre domeniile cu cel mai mare grad de risc, iar seceta de
anul acesta devine un risc major. În acest context, Ministerul
Agriculturii [i Dezvolt`rii Rurale va definitiva în urm`toarele
dou` luni de zile un proiect care ofer` posibilitatea de a iden-
tifica geoaspa]ial toate canalele de iriga]ii din România. Ast-
fel, prin programul informatic la care se lucreaz` împreun`
cu AAFIR [i APIA se va putea monitoriza în timp real ce se
întâmpl` în agricultura României, pentru a [ti unde sunt ne -
cesare investi]ii [i ce zone vor trebui dezvoltate.

Tánczos Barna, Ministrul Mediului, Apelor [i P`durilor,
prezent la eveniment, a precizat c` “mediul este unul dintre
factorii importan]i de care fermierii trebuie s` ]in` seama pen-
tru a putea desf`[ura o agricultur` durabil`. În tot ce în seam -
n` politica agricol` comun` european`, agromediul ocup`
un loc important [i trebuie s` sus]inem paji[tile de înalt` va -
loa re natural` [i practicile agricole tradi]ionale. Trebuie s`

g` sim resurse pentru zone protejate, culturi verzi, dar [i solu -
]ii pentru a sus]ine agricultura ecologic`.”

Achim Irimescu, Ministru Plenipoten]iar la Reprezentan]a
Permanent` a României la Uniunea European`, a precizat
c` în contextul schimb`rilor climatice Comisia European` 
[i-a asumat rolul de pionier la nivel mondial de a schimba
rolul în care ]`rile membre produc, proceseaz` [i consum`
alimente pentru a reduce emisiile din agricultur` pân` în anul
2050. Solu]iile care se întrev`d ar fi dezvoltarea unei plat-
forme pentru schimbul de informa]ii [i experien]e în ceea ce
prive[te impactul de mediu al agriculturii, referitor la pesticide
[i îngr`[`minte.

Cea de-a treia edi]ie a Târgului virtual de agricultur`: “Tur-
bulen]e în agribusiness - Trenduri & Solu]ii” a constat în or-
ganizarea unei conferin]e [i a dou` ateliere de dezbatere, la
care au participat 24 de invita]i vorbitori [i peste 900 de par-
ticipan]i înscri[i la eveniment. Evenimentul a fost difuzat pe
o platform` virtual` u[or accesibil` [i a fost transmis live pe
social media. În zona expozi]ional` a platformei, participan]ii
au putut vizita cele 15 companii [i organiza]ii care [i-au ex -
pus ofertele [i informa]ii despre produsele [i serviciile pe care
le ofer`. Conferin]a [i Atelierele au fost moderate de Andreea
Stroe, creator de con]inut, [i de jurnalistul Tudor Calotescu.

Partenerii principali au fost: Agricloud, Agrii, Agrivi, BIT
Software, Corteva Agriscience, FMC Agro Romania, Garanti
BBVA Leasing, INAQ Consulting, Lidea, Patria Bank, RWA
Raiffeisen Agro, We Agri. 

De asemenea, evenimentul a fost sus]inut de: Agen]ia
pentru Finan]area Investi]iilor Rurale (AFIR), Institutul Na]io -
nal de Cercetare-Dezvoltare pentru Ma[ini [i Instala]ii Desti -
nate Agriculturii [i Industriei Alimentare, Institutul Na]ional de
Cercetare-Dezvoltare Bioresurse Alimentare [i partenerii me -
dia. Grupul Business Press, prin site-urile businesspress.ro,
businessagricol.ro [i cotidianulagricol.ro, a fost partener al
evenimentului.

Înregistrarea conferin]ei [i a atelierelor pot fi v`zute pe
pagina de Facebook Virtual Agro.

România are ]ansa s` devin` din 
grânarul Europei, hypermarketul Europei
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Concursul na]ional “Pove[ti cu vinuri
române[ti” 2022, organizat de BASF [i
Asocia]ia Degust`torilor Autoriza]i din
România, a vizat o nou` viziune a as-
troenologiei. 

“Al`turi de viticultorii din toate zonele
]`rii asist`m la un scenariu demn de ca -
podoperele SF, o realitate alternativ`, o
poveste captivant` în care personajele
principale descoper`, cu ajutorul tehno -
lo giei avansate, cum se pot atinge cele
mai bune rezultate în produc]ia de vin
[i cum se pot ob]ine soiuri superioare
de vin. Conceptul evenimentului, inspi-
rat din desenele uria[e create de civili -
za]ia Nazca, aduce personajul princi -
pal, Viticultorul, fa]` în fa]` cu entit`]i
misterioase, din alte lumi, care-i vor fi
al`turi pentru a-l înv`]a toate secretele
tehnologiei avansate numit` Smart
Technology”, a precizat Mario Tomšić,
Country Manager BASF Agricultural
Solutions România, în deschiderea eve -
nimentului.

Concursul s-a desf`[urat în patru
faze, organizate în marile regiuni vitico -
le ale ]`rii, respectiv Moldova (2 martie
– jude]ul Vrancea), Oltenia (4 martie –
Craiova), Muntenia [i Dobrogea (9 mar-
tie – Ploie[ti), Banat [i Transilvania (17
martie – Arad), fiind jurizate în total 400
de vinuri. În cadrul fiec`rei faze regio -
na le, membrii comisiei de jurizare, de -
gus t`tori exper]i, membri ai Asocia]iei
Degust`torilor Autoriza]i din România
(ADAR), au desemnat câte trei vinuri fi-
naliste pentru fiecare categorie (vinuri
ro[ii, albe [i roze). Finala na]ional`, va
avea loc la Bra[ov, pe 12 mai 2022 [i

va cuprinde 36 de vinuri. Fiecare cate-
gorie de vin (alb, roze [i ro[u) va avea
desemnat un singur mare câ[tig`tor, iar
cele trei mari premii au fiecare o valoare
de 5.000 de euro.

În ceea ce prive[te mecanismul de
jurizare, comisia format` din membri
ADAR utilizeaz` normele sistemului in-
terna]ional de evaluare, stabilite de Or-
ganiza]ia Interna]ional` a Viei [i Vinu-
lui (OIVV). Astfel, toate probele de vin
sunt evaluate “în orb” – niciun membru
al juriului nu cunoa[te c`rui concurent
îi apar]ine proba de vin analizat`. Ordi -
nea degust`rii se respect` cu stricte]e
– întâi se evalueaz` vinurile albe, apoi
cele roze, apoi cele ro[ii. În acela[i timp,
examinarea se face din punct de ve de -
re vizual, olfactiv [i gustativ.

“Prima edi]ie a concursului a fost or-
ganizat` în 2016 [i, înc` de atunci, a
r`mas o ini]iativ` de a sprijini cramele
mici [i mijlocii din România. În urma pro -
gramului de reconversie pentru vi]a de
vie, început în anul 2009, în multe zone
din ]ar` s-au înfiin]at planta]ii viticole,
urmate deseori de crearea sau moder -
nizarea cramelor. Acest program de spri -
jin a contribuit la o revigorare a do me -
niului viti-vinicol din România [i a impul-
sionat producerea vinurilor române[ti.
Pentru cramele mici [i mijlocii (sub 100
ha), competi]ia cu produc`torii foarte
cunoscu]i este cumva dezechilibrat`.
Produc`torii mari, consacra]i, exploa tea -
z` suprafe]e mult mai mari de vi]` de
vie, î[i distribuie vinul pe scar` larg`, la
nivel na]ional, [i de]in în portofoliu bran-
duri deja cunoscute. Astfel, proiectul

“Pove]ti cu vinuri române]ti” — 
Sub semnul astroenologiei, 
printre stelele vinurilor autohtone!
BASF Agricultural Solutions România, unul dintre cei mai mari furnizori ai
pie]ei locale de produse pentru protec]ia plantelor, a organizat în luna mar-
tie 2022 cea de a 7-a edi]ie a concursului “Pove[ti cu vinuri române[ti”.
Competi]ia este dedicat` viticultorilor mici [i mijlocii din toat` ]ara, cu su -
prafe]e cultivate sub 100 de hectare, cu dorin]a de a îi sprijini în promo va -
rea brandurilor [i vânzarea vinurilor.
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nostru, Pove[ti cu vinuri române[ti a
fost lansat din dorin]a de a sus]ine
acest segment al pie]ei, un aspect im-
portant fiind faptul c` nu este perceput`
nicio tax` pentru participare”, a subliniat
Country Manager-ul BASF.

Dincolo de concursul dedicat vinu -
rilor locale, BASF Agricutural Solutions
România lanseaz` [i o competi]ie dedi -
cat` etichetelor de pe sticlele de vin.
Acest concurs se desf`[oar` pe dou`
paliere. Pe de o parte, fanii paginii de
Facebook a companiei voteaz` cea mai
atractiv` etichet`, iar pe de alt` parte,
un juriu alc`tuit din speciali[ti în dome-
niul advertisingului alege eticheta crea -
tiv`, eticheta cu cel mai frumos design
[i cu cele mai mari [anse de a avea suc -
ces pe pia]`.

Un avantaj major al competi]iei sus -
]inute de BASF Agricultural Solutions
România îl reprezint` [i acordarea de
premii pentru dezvoltarea afacerii. Edi -
]ia din acest an va oferi câ[tig`torilor
din faza na]ional` un premiu în valoare
de 5.000 de euro, constând, la alegere,
în utilaje pentru aplicarea tratamentelor
la vi]a de vie sau produse BASF. Potrivit
companiei, scopul acestor premii este
s` ajute viticultorii în a ob]ine struguri
de calitate din care s` fie realizate vinuri
remarcabile.

“Dincolo de premiile atractive pentru
produc`torii mici [i mijlocii, alte avan-
taje ale particip`rii la concursul nostru

sunt introducerea finali[tilor într-un ca -
ta log de vinuri realizat anual care se
distribuie c`tre întreaga industrie de pro -
fil [i partenerii BASF, promovarea cra -
me lor [i a oenologilor din România, cât
[i recomand`ri privind tehnologii care
se pot aplica pentru ob]inerea unei cul-
turi s`n`toase. Noua component` de
competi]ie introdus` în acest an, dedi-
cat` etichetelor vinurilor înscrise în con-
cursul Pove[ti cu vinuri române[ti are
rolul de a face cunoscute produsele c` -
tre un target ni[at, educat [i care de]ine
capacitatea de a recunoa[te valorile unui
vin. Astfel, în juriu am ales profesioni[ti
cu experien]` dovedit`: Liviu }urcanu
(Creative Director, Mercury360 Com-
munications), Alex M`l`escu (Creative
Partner, Long Shot), Joaquin Bonilla
(Creative Director Consultant, Godmo -
ther), Gelu Florea (Senior Art Director,
Godmother) [i Cezar Necula (Senior Art
Director/Founder, Kingstag Studio)”, a
mai ad`ugat Mario Tomšić.

Premiul oferit în cadrul competi]iei
ju rizate de profesioni[ti const` într-o li -
cen]`, timp de un an, pentru aplica]ia
Agrivi destinat` farm managementului.

“Unul dintre aspectele importante
luate în calcul atunci când am decis s`
oferim pie]ei de profil [ansa unui astfel
de concurs, a fost faptul c` viticultura
are un poten]ial deosebit în România,
un istoric important, condi]iile fiind fa-
vorabile. Mai mult decât atât, aceast`
industrie poate reprezenta statutul de

ambasador pentru România [i peste
hotare. Un alt aspect a fost acela ca noi,
BASF Agricultural Solutions România,
s` contribuim în mod direct prin reco-
mand`ri [i solu]ii, la ob]inerea unor pro-
duc]ii s`n`toase de struguri. Doar a[a
se poate discuta de vinuri de bun` cali -
tate, pornind de la o materie prim` ex-
celent`. Anul 2021 a fost unul foarte bun
pentru viticultur` [i vinifica]ie, astfel în -
cât România a fost printre pu]inele ]`ri
din UE care au înregistrat o cre[tere a
produc]iei. Estim`rile OIVV indic` o ma-
jorare a produc]iei de vin, în 2021, pen-
tru ]ara noastr` cu 37% fa]` de 2020,
fiind cea mai mare cre[tere din UE”, a
concluzionat Mario Tomšić, Country Ma -
nager al companiei BASF Agricultural
Solutions România.

Astfel, potrivit estim`rilor sale, pia]a
local` de vin s-a situat, în 2021, la circa
dou` miliarde de lei, în timp ce volumul
a ajuns la aproximativ 530 de milioane
de litri de vin. România se situeaz`, ast-
fel, pe locul 6 în Uniunea European`
din punct de vedere al volumelor produ -
se, dup` Italia, Spania, Fran]a, Germa-
nia, Portugalia [i pe locul 13 la nivel
mon dial.

Viticultorii din Moldova, Oltenia, Mun -
tenia, Dobrogea, Banat [i Transilvania
au asistat la spectacolul vizionar dintr-o
alt` lume pus în scen` de echipa BASF.
Participan]ii au aflat informa]ii impor-
tante [i nout`]i utile despre tehnologiile
avansate de protec]ie a vi]ei-de-vie, dar

15
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[i care sunt vinurile selectate de juriul
ADAR pentru a merge în marea final`
na]ional`, [i respectiv, care sunt cele
mai frumoase [i creative etichete de pe
sticlele de vin.

Câ[tig`torii pe regiuni ai concursului
“Pove[ti cu vinuri române[ti” – 2022 au
eviden]iat cele mai mai bune vinuri din
România.

Zona Moldovei
Vinuri albe:
• Casa Cotnari Ia[i – T`mâioas`

Româneasc`, demisec, 2021;
• Casa Cotnari Ia[i – Sauvignon

Blanc, sec, 2021;
• HD Wines – Feteasc` Regal` +

Feteasc` Alb` + Sauvignon Blanc, sec,
2021.

Vinuri roze:
• Vitisim Cote[ti – Feteasc` neagr`,

sec, 2021;
• Viticon Mih – Feteasc` Neagr` +

Cabernet Sauvignon, demisec, 2021;
• Marian Olteanu – Pinot Noir + Fe -

teasc` Neagr`, sec, 2021.

Vinuri ro[ii:
• Valente – Merlot, sec, 2020;
• Florin Stegariu – Feteasc` neagr`,

dulce, 2020;
• Marian Olteanu – Feteasc` nea -

gr`, sec, 2019.

Crama Mo[ia Domneasc` a câ[tigat
competi]ia dedicat` etichetelor de pe
sti clele de vin, cea mai frumoas` eti -
che t` din zona Moldovei fiind “Începu-

turi” – Riesling Italian, iar cea mai crea -
tiv` etichet` a fost “Taine – de e[ti n`z -
 dr`van`”.

Zona Olteniei
Vinuri albe:
• Crama Mennini – Sauvignon Blanc,

sec, 2021;
• Crama Corcova – Sauvignon Blanc,

sec, 2021;
• Crama Marcea – T`mâioas` Ro -

mâ neasc`, sec, 2021.

Vinuri roze:
• Crama Mennini – Pinot Noir + Ne -

gru de Dr`g`[ani, sec, 2021;
• Crama Pomiviticol` – Cabernet

Sau vignon, demisec, 2021;
• Crama Corcova – Merlot + Caber-

net Sauvignon + Syrah, sec, 2021.

Vinuri ro[ii:
• Crama Vinaltus – Negru de Dr` g` -

[ani + Cabernet Sauvignon, sec, 2018;
• Crama Corcova – Cabernet Sau -

vignon + Merlot + Syrah, sec, 2017;
• Crama Vinaltus – Feteasc` neagr`

+ Negru de Dr`g`[ani, sec, 2019.

Casa de Vinuri Negrini a câ[tigat
concursul adresat etichetelor de vin.
Eticheta “ag/um” – Merlot a fost desem-
nat` cea mai frumoas` de c`tre iubitorii
de vin din social media, în timp ce eti -
cheta “ag/um” roze a fost desemnat`
cea mai creativ`.

Zona Muntenia [i Dobrogea
Vinuri albe:
• Crama Vii[oara – Sauvignon Blanc,

sec, 2021;
• ICDVV Pietroasa – T`mâioas` Ro -

mâneasc`, sec, 2020;
• SCDVV Murfatlar – Chardonnay,

dul ce, 2019.

Vinuri roze:
• Crama Gabai – Feteasc` Neagr` +

Pinot Noir + Cabernet Sauvignon, sec
2021;

• Crama Hamangia – Cabernet Sau -
vignon, demisec 2021;

• Crama Trantu – Cabernet Sauvig -
non + Feteasc` Neagr`, sec, 2021.

Vinuri ro[ii:
• Crama de Piatr` – Merlot + Caber-

net Sauvignon, sec, 2018;
• Domeniul Aristi]ei – Merlot + Ca -

bernet Sauvignon + Feteasc` Neagr`,
sec, 2019;

• Conacul Ceptura – Merlot, sec,
2019.

Crama Bolgiu a câ[tigat concusul
“Cea mai frumoas` etichet`” din re giu -
nea Munteniei [i a Dobrogei cu Héri -
tage - Feteasc` Regal`, 2020, iar “Cea
mai creativ` etichet`” din regiunea Mun -
teniei [i a Dobrogei a fost desemnat`
Kultura – Merlot, Crama Hamangia.

Zona Banat [i Transilvania
Vinuri albe:
• Crama Zaig – Sauvignon Blanc,

sec, 2021;
• Pivni]a Savu – Sauvignon Blanc,

sec, 2021;
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• Fort Silvan – Feteasc` regal`, sec,
2021.

Vinuri rose:
• Minis Winery – Merlot, sec, 2021;
• Crama Tarr – Cabernet Sauvignon,

2021;
• Cooperativa Vinart Aiud – Cabernet

Sauvignon, sec, 2021.

Vinuri ro[ii:
• Crama Daiconi – Merlot, ro[u, sec,

2018;
• Crama Aramic – Cabernet Sauvig -

non + Merlot + Feteasc` Neagr`, sec,
2019;

• Crama Milo – Cabernet Sauvignon
barrique, sec, 2019.

Premiul pentru “Cea mai frumoas`
etichet`” din regiunea Banatului [i Tran-
silvaniei l-a primit Crama Pivni]a Savu,
iar “Cea mai creativ` etichet`” a fost
“Urme”, din gam` de vinuri produs` de
Familia Darabont.

Acestea sunt cele 36 de vinuri de-
semnate de membrii ADAR, care vor
concura în marea final` de pe 12 mai
pentru cele trei premii în valoare total`
de 15.000 euro, puse în joc de BASF
Agricultural Solutions România.

Viticultorii câ[tig` 
cu Smart Technology!

Robert Ionu] B`icoianu a explicat
cum pot câ[tiga viticultorii mai mult cu
BASF, pl`tind pu]in. “Am preg`tit o serie
de pachete pentru cultura de vi]` de
vie. Cu Smart Technology, viticultorii au
de câ[tigat. Ca s` te po]i înscrie în cam -
pania BASF este nevoie s` cump`ra]i
unul dintre pachete [i s` trimi]i mesaj
pe WhatsApp la num`rul 0770 369 017
cu urm`toarele informa]ii: voucherul com-
 pletat corect, datele de identificare ale
participantului (denumire participant, nu -
m`r de înregistrare la Registrul Comer -
]ului, CUI), num`r de telefon, copie de
pe factur` sau facturile care ates` achi -
zi ]ia produselor participante la campa -
nie precum [i documentul bancar care
atest` IBAN-ul. Trebuie s` v` precizez
c` acest` campanie se desf`[oar` în
perioada 10 ianuarie 2022 – 30 iunie
2022”, a explicat specialistul companiei
BASF.

Primul Pachet con]ine: Sercadis® 2
l, Vivando® 2 l, Delan® Pro 30 l, Forum®

Gold 16 kg [i Cantus® 10 kg [i este
destinat pentru 10 ha de vi]` de vie. Pa-

chetul acoper`:
• 2 tratamente pentru combaterea

f`in`rii;
• 2 tratamente pentru combaterea

manei;
• 1 tratament pentru combaterea pu-

tregaiului cenu[iu.
Exemplu aplicare tratamente:
• Sercadis® + Delan® Pro (f`inare +

man`)
• Vivando® + Forum® Gold (f`inare +

man`)
• Cantus® (putregaiul cenu[iu)

Pachetul 2 con]ine: Serca dis® 2 l, Vi-
vando® 2 l, Delan® Pro 60 l [i Cantus®

10 kg. Acesta este destinat pentru 10
ha de vi]` de vie. Pachetul acoper`:

• 2 tratamente pentru combaterea
f`in`rii;

• 2 tratamente pentru combaterea
manei;

• 1 tratament pentru combaterea pu-
tregaiului cenu[iu.

Exemplu aplicare tratamente:
• Sercadis® + Delan® Pro (f`inare +

man`)
• Vivando® + Delan® Pro (f`inare +

man`)
• Cantus® (putregaiul cenu[iu)

Cel de al treilea pachet con]ine: Ser-
cadis® 2 l, Vivando® 2 l, Forum® Gold 32
kg [i Cantus® 10 kg. Pachetul este des-
tinat pentru 10 ha de vi]` de vie [i aco -
per`:

• 2 tratamente pentru combaterea
f`in`rii;

• 2 tratamente pentru combaterea
manei;

• 1 tratament pentru combaterea pu-
tregaiului cenu[iu.

Exemplu aplicare tratamente:
• Sercadis® + Forum® Gold (f`inare

+ man`)
• Vivando® + Forum® Gold (f`inare +

man`)
• Cantus® (putregaiul cenu[iu)

Fiecare pachet pentru vi]` de vie
achizi]ionat v` aduce înapoi 500 de 
lei.
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Compania Ascenza a organizat în
data de 31 martie a.c., la Hotel Crowne
Plaza din Bucure[ti un eveniment de -
dicat lans`rii gamei de produse biolo -
gice Blexia. La aceast` întâlnire au fost
prezen]i managerii de top ai compa -
niei,respectiv: João Martins – COO al
Ascenza, Rui Correia – director central
de marketing Ascenza [i José Ruivo –
[ef de dezvoltare a afacerii, dornici s`
aduc` informa]ii de ultim` or` privind
viziunea Ascenza.

Primul cuvânt i-a revenit domnului
João Martins, COO al Ascenza, care a
prezentat o scurt` carte de vizit` a
com paniei de la înfiin]are pân` în pre -
zent, subliniind [i interesul pentru po -
ten]ialul agricol al României. 

“Istoria Ascenza a început acum mai
bine de 95 de ani, respectiv în 1926, în
Setúbal, Portugalia. Cunoscut` ini]ial
sub numele de Sapec Agro, compania
a acumulat o experien]` îndelungat` în
domeniul protec]iei plantelor, în 1965,
devenind lider de pia]` în Peninsula
Iberic` pe segmentul produselor off-
patent. 

În acest moment suntem prezen]i în
mai mult de zece ]`ri [i avem în plan ca
în viitor s` fim activi în 25 de ]`ri. Pro-
dusele Ascenza sunt disponibile [i fer-
mierilor din România începând din anul
2008. Oferta Ascenza se bazeaz` pe
crearea de solu]ii diferen]iate pentru a
r`spunde provoc`rilor cu care se con-

frunt` agricultura modern`, aducând
astfel un plus de valoare societ`]ii [i fer-
mierilor, [tiind care sunt realele pro vo -
c`ri din agricultur`. 

Totodat` suntem determina]i s` lu -
cr`m la noi solu]ii pentru ca protec]ia
plantelor s` fie mai durabil` [i mai efi-
cient`. Dac` pân` acum un aveam un
portofoliu vast de produse de protec]ie
a plantelor: fungicide, insecticide [i er-
bicide, începând din acest an oferim pro -
duse biologice de protec]ie a culturilor
[i solu]ii pentru îmbun`t`]irea s`n`t`]ii
plantelor, inclusiv produse de nutri]ie.
Ca parte a Grupului Rovensa, ne pro -
pu nem s` model`m modul în care fer-
mierii pot face mai mult cu mai pu]in,
ofe rind consumatorilor produse mai bune
în fiecare zi.

Abgradându-ne la noua legisla]ie le -
gat` de Geen Deal ne-am propus s` ne
diversific`m portofoliul prin introduce -
rea produselor de protec]ie biologic`.
Spe ciali[tii  Ascenza, consider` c` îm-
preun` cu fermierii pot îndeplini misiu -
nea de a contribui la asigurarea resur -
selor de hran` pentru popula]ia mondi -
al` aflat` în continu` cre[tere”, a subli -
niat leaderul ASCENZA Crop Pro tec-
tion, în prezentarea sa.

La rândul s`u, Rui Correia, director
central de marketing ASCENZA, a vor-
bit despre viziunea companiei pentru
vii torul agriculturii. Mesajul lui a fost c`
pia]a pentru biotehnologii este estimat`
la un procent de 65% în viitorul apro -
piat.

“Strategia noastr` este sus]inut` de
patru piloni de baz` care vizeaz`: dez-
voltarea produsului (R&D), reglementa -
re, produc]ie [i vânz`ri [i marketing.
Pilonul de R&D, indic` faptul c` în fie -
care an, compania noastr` investe[te
peste 9% din cifra de afaceri în cerce -
tare [i dezvoltare, inclusiv în activit`]i
de înregistrare. Pilonul Expand Business
Growth, ne va permite astfel s` inves-
tim în noi zone geografice. Extinderea
portofoliului se va face în mod organic

sau prin dezvoltarea de parteneriate co -
merciale strategice, menite s` stimul e -
ze oportunit`]ile pie]ei [i evident, evolu -
]ia afacerii. În acest context strategic,
speciali[tii ASCENZA dezvolt` formula-
rea, întocmesc dosarul de înregistrare,
definesc strategia de marketing [i im-
plementeaz`  mecanismele adecvate
care au la baz` toat` expertiza noastr`
intelectual`.

Misiunea Ascenza este s` hr` neas -
c` po pula]ia lumii folosind solu]ii s`n` -
toa se [i sigure, care s` dezvolte o agri -
cultur` modern` [i durabil`. Conform
prognozelor speciali[tilor în bioteh no -
logii, pia]a aferent` acestui segment
este estimat` la un procent de 65% în
viitorul apropiat, ceea ce ne-a determi-

nat s` ne pliem pe aceste cerin]e eco.
Viziunea noastr` este s` repre zen -

t`m un reper la nivel mondial în dome-
niul produselor de protec]ie destinate
culturilor agricole, oferind fermierilor so -
lu]iile de care au nevoie pentru a sus -
]ine viitorul agriculturii”, a men]ionat di -
rectorul central de marketing.

António Sousa, Country Manager
ASCENZA România, a vorbit despre pro -
punerile legate de viitorul protec]iei cul-
turilor în Europa, precum [i despre ex -
tinderea porofoliului de produse. Anga-
jat` s` continue, s` investeasc` [i s`-[i
extind` portofoliul de solu]ii pentru pro-
tec]ia culturilor, Ascenza intr` în lumea 

ASCENZA a lansat ]i în România
linia de produse BLEXIA, dedicat`
bioprotec\iei culturilor agricole!

2022 Aprilie_Layout 1  4/1/2022  8:18 PM  Page 18



COMPANII
Business Press Agricol n Aprilie 2022

19

protec]iei biologice prin lansarea liniei
Blexia. Acest brand 100% natural este
unul responsabil gata s` r`spund` ce -
re rii tot mai mari de solu]ii, cu un impact
mai mic asupra mediului [i în conformi-
tate cu obiectivele strategice ale com-
paniei Ascenza, care includ cre[terea
unui portofoliu cu risc sc`zut pentru plan -
te, oameni [i planet`.

“Este o oportunitate grozav` de a
aborda în mod direct întreb`rile despre
provoc`rile legate de protec]ia culturilor
din Europa [i despre modul în care aces -
tea pot influen]a fermierii români [i sec-
torul agricol. Compania Ascenza are o
experien]` vast` în domeniul protec]iei
plantelor având în portofoliu insecticide,
fungicide, erbicide, produse pentru Bio-
control, dar [i îngr`[`minte.

Fermierii din România folosesc pro-
dusele Ascenza începând înc` din anul
2008, iar în 2019 compania a intrat 
direct pe pia]a local` prin înfiin]area 
Ascenza Agro România. Oferta noastr`
are la baz` crearea de solu]ii diferen -
]iate pentru a r`spunde provoc`rilor cu
care se confrunt` agricultura moder-
n`, prin aceasta aducând un plus de va  -
loa re societ`]ii, cultivatorilor [i clien]ilor
no[tri. {tiind c` este tot mai dificil s` fii
fermier în prezent, suntem determina]i
s` lucr`m la noi solu]ii pentru a face ca
produsele de protec]ia plantelor s` fie
mai eficiente.

Începând din acest an oferim fermie -
rilor români [i produse biologice de pro-
tec]ie a culturilor [i solu]ii pentru îmbu -
n`t`]irea s`n`t`]ii plantelor, inclusiv pro -
duse pentru nutri]ia plantelor. Într-o pe-
rioad` în care ne diversific`m portofoliul

prin introducerea produselor de protec -
]ie biologic`, lans`m [i o nou` pozi]iona-
 re de brand, tocmai pentru c` ne pas`
[i pentru c` [tim s` avem grij` de plan -
te, oameni [i planet`” , a spus Country
Managerul ASCENZA România.

Antõnio Sousa a prezentat gama de
produse biotehnologice Blexia, respec-
tiv Carpet®, Equiset®, Prevatect® [i Va -
lesco®.

Carpet® este o solu]ie natural` cu rol
de fungicid pentru controlul eradicant al
f`in`rii la culturile horticole, ideal pentru
tratament preventiv. Produsul biolo gic
ac]ioneaz` prin contact pe suprafa]a
plantei [i modific` echilibrul osmotic în
celulele ciupercii, ducând astfel la moar -
tea agentului patogen, în special a mu -
cegaiului. Datorit` sinergiei sale cu sul -
ful, Carpet® contribuie la gestionarea
cantit`]ilor de sulf furnizate.

Equiset® este o solu]ie natural` pe
baz` de extract de Equisetum arvense
L. (coada-calului), ideal` pentru comba -

terea manei din culturile horticole. Pro -
du sul activeaz` mecanismele de ap` -
rare ale plantelor [i are o ac]iune fungi-
cid` împotriva bolilor cauzate de diver -
se ciuperci fitopatogeni, în special mu -
cegaiul pufos, manei [i f`in`rii.

Prevatect® este o solu]ie natural` pe
baz` de crustacee extrem de eficient`
în prevenirea [i combaterea diferitelor
boli. Prevatect® este un produs biologic
considerat ca [i vaccin pentru culturile
agricole, consolideaz` prin utilizare, pro -
gramele conven]ionale.

Valesco® este o solu]ie natural` pe
baz` de extract de urzic` eficient` îm-
potriva afidelor [i acarienilor. Produsul
biologic, ideal pentru tratamentul foliar,
înt`re[te programele de protec]ie dato-
rit` unei bune ac]iuni de [oc [i repelen -
te care face posibil` limitarea popula -
]iilor. Datorit` formul`rii sale, Va lesco®

îmbun`t`]e[te activitatea fotosintetic`
a plantei.

Specialistul a atras aten]ia asupra
modului de aplicare a acestor produse,
fiind obligatorie purtarea echipamente -
lor de protec]ie [i respectarea instruc -
]iu nilor prescrise, precum [i a dozelor
recomandate. Pentru a demonstra efi-
cien]a produselor în culturi au fost pre -
zentate [i câteva materiale video ca
studiu de caz [i exemple concrete din
culturi.

“Lansarea Blexia marcheaz` un mo-
ment important de tranzi]ie pentru com-
pania Ascenza. Ne angaj`m s` redu -
cem impactul pe care activitatea de
agricultur` îl are asupra mediului [i, prin
urmare, avem obiective ambi]ioase de
a continua s` inov`m [i s` ne extindem
portofoliul de solu]ii durabile, prin siner -
giile pe care le are de oferit Rovensa
Group. Deja disponibil` pe pie]ele euro -
pene unde este prezent` Ascenza, gama
de produse BLEXIA este dedicat` bio-
protec]iei culturilor agricole completea -
z` [i diversific` portofoliul actual al m`r -
cii, care integreaz` acum solu]ii con ven -
]ionale [i de bio protec]ie. 

Produsele din gama Blexia sunt des -
tinate în special produc`torilor horticoli
[i culturilor de legume, fructe [i vi]` de
vie. Acestea sunt fabricate în Spania [i
sunt aduse în România prin intermediul
distribuitorilor. Oferta Blexia din fiecare
pia]` este disponibil` pentru consultare
online pe site-urile locale ale brandului”,
a concluzionat António Sousa, Country
Manager ASCENZA România.

Geo Beldiman
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În data de 14 martie a.c., ICL Group,
una dintre cele mai mari companii de
îngr`[`minte din lume, a inaugurat se -
diul reprezentan]ei sale din România,
printr-un eveniment dedicat deschiderii
oficiale a noului birou din Bucure[ti.

Ceremonia a avut loc în aristocra -
ticul decor al loca]iei Casa Timi[ din
Chi]orani, jude]ul Prahova, acolo unde
{tefan Bor[o[ [i Angelo Niculescu, cei
doi speciali[ti ai ICL România, au pre -
zentat gama de produse, precum [i obi -
ectivele companiei. De asemenea, în -
tâlnirea a repre zen tat un prilej unic de
a cunoa[te staff-ul [i echipa companiei,
viziunea ICL România, dar [i de a afla
nout`]ile din portofoliul comercial. 

“Fermierii [i întreg sectorul agroin-
dustrial, se confrunt` tot mai des cu
pro bleme reale precum: degradarea te -
renurilor agricole, utilizarea incorect` [i
iresponsabil` a îngr`[`mintelor chimice

[i probleme grave de mediu cauzate de
utilizarea excesiv` a acestora. De fapt,
întreaga societate global` se confrunt`
cu provoc`ri f`r` precedent în ceea ce
prive[te sustenabilitatea. Avem nevoie
de solu]ii adev`rate [i apropiate de oa-
meni, inova]ii pragmatice cu eficien]`
dovedit` pe teren, cu ac]iune direct` în
men]inerea fertilit`]ii naturale a solului
pentru genera]iile viitoare. 

Solu]iile inovatoare, materiile prime
[i produsele de baz` ale companiei in-
terna]ionale ICL Group vor fi acum dis -
po nibile [i în România din 14 martie a.c.,
pentru c` liderul mondial în produc]ia
de minerale de specialitate [i-a deschis
por]ile oficiului din Bucure[ti.

ICL Group s-a pozi]ionat în frunte,
sus]inând în mod responsabil protec]ia
mediului prin crearea unor solu]ii dura-
bile inovative în agricultur`, în industria
alimentar` [i în produsele industriale
durabile. Este primul [i singurul produ -
c`tor de polihalit din lume, acesta fiind

îngr`[`mântul organic multinutrient cu
certificare ecologic` care acum ajut` la
satisfacerea nevoilor alimentare la nivel
mondial. Compania creeaz` solu]ii de
im pact pentru provoc`rile de durabilita -
te ale umanit`]ii pe pie]ele globale ali-
mentare, agricole [i industriale. 

În cadrul oficiului ICL Group Bucu -
re[ti, produc`torii români [i actorii pie]ei
agroalimentare din România vor bene-
ficia de serviciile unui hub profesional,
care va facilita aclimatizarea conceptu-
lui agriculturii de precizie în rândul pro-
duc`torilor români. 

ICL a înfiin]at un program de instrui -
re pentru clien]i cu scopul de a promova
utili zarea sigur` [i responsabil` a îngr` -
[`mintelor. Agronomii ICL implic` [i in-
struiesc fermierii cu privire la practicile
eficiente [i echilibrate de fertilizare, ceea
ce include aplicarea nutrien]ilor pentru
plante în propor]ii optime [i \n cantit`]i
adecvate pentru a ob]ine randament
crescut [i calitate îmbun`t`]it`.

Compania interna\ional` 
ICL Group a inaugurat sediul 
reprezentan\ei sale din România! 
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Un important [i unic activ al compa -
niei este produc]ia lâng` Marea Moart`,
care are cea mai mare concentra]ie de
minerale la nivel global. Compania a în-
ceput produc]ia în nordul M`rii Moarte
înc` din 1931.

ICL Group este un lider mondial în
produc]ia de minerale de specialitate.
Compania creeaz` solu]ii de impact
pentru provoc`rile de sustenabilitate pe
care le prezint` pie]ele alimentare, agri-
cole [i industriale la nivel global. ICL
valorific` resursele unice de brom, po -
tasiu [i fosfat, se bazeaz` pe echipa pa -
sionat` [i talentat` [i pune accent pu -
ternic pe cercetare, dezvoltare [i ino -
va]ie tehnologic` pentru a stimula cre[ -
terea pe pie]ele sale finale. Ac]iunile
ICL sunt cotate dublu la Bur sa de Valori
din New York [i la Bursa de Valori din
Tel Aviv (NYSE [i TASE: ICL). Compa-
nia are peste 12.000 de angaja]i în în-
treaga lume, iar veniturile sale în 2021
au totalizat aproximativ 7,0 miliarde
USD”, s-a subliniat în mesajul transmis
de speciali[ti, participan]ior. 

ICL Group este o companie de talie
mondial` din domeniul nutri]iei plantelor
care satisface nevoile în continu` evo -
lu]ie din agricultur`, horticultur`, peisa -
gistic` [i plante ornamentale. ICL dez -
volt` tehnologii de fertilizare de ultim`
genera]ie pentru a asigura produc]ii ridi-

cate, promov#nd o agricultur` sustena -
bil` [i durabil`.

“Deviza noastr` este: Ob]ine]i mai
mult [i mai bine cu mai pu]ine resurse!
Facem acest lucru posibil oferind o ga -
m` de îngr`[`minte cu fosfor [i pota-
siu, precum îngr`[`minte cu eliberare
controlat` [i lent` [i o gam` de fertili -
zan]i de top pentru pia]a agricol` de
spe cialitate. ICL este ast`zi o companie
glo bal` puternic` [i unit`, care satisfa -
ce nevoile în continu` evolu]ie din agri-
cultur`, horticultur` [i peisagistic` [i
segemntul de plante ornamentale.

ICL ofer` produse [i servicii pentru
trei segemente principale. Primul seg-
ment include to]i produc`torii de mate-
rial dendrologic [i plante perene în câmp
deschis, în ghivece, în containere, ga -
zon [i alte plante ornamentale. Al doilea
segment cuprinde culturile horticole de
legume, arbu[ti [i pomi fructiferi, iar al
treilea cuprinde culturile de câmp. Tot
ceea ce facem este concentrat pe un sin -
gur scop: s` facem plantele s` creas c`
[i s` se dezvolte armonios, pentru a
ob]ine rezultate de excep]ie.

Folosim nutri]ia de precizie [i tehno -
logiile de ultim` or` pentru a asigura un
randament maxim. De asemenea, ICL
în]elege c` ob]inerea unor rezultate mul -
]u mi toare nu trebuie s` vin` în detri-
mentul mediului.

De aceea, sloganul nostru este: Cre[-

te mai mult [i mai bine cu mai pu ]ine re -
surse! Facem asta, tocmai pentru c`
oferim o gam` larg` de produse de spe-
cialitate care includ tehnologii inova-
toare cum ar fi îngr`[`minte cu elibe -
 rare lent` [i controlat` [i o gam` larg`
de \ngr`[`minte hidrosolubile pentru
pia ]a agricol` de specialitate, iar pe
seg mentul de horticultur` ornamental`,
complet`m oferta noastr` cu produse
de protec]ie a plantelor.

Ne dorim o lume mai verde. Deser -
vim toate zonele agricole prin diviziile
noastre de horticultur` ornamental`,
agricultur` de specialitate [i agricultu-
r` conven]ional`. Asta ne face unici, iar
oamenii no[tri ne fac extraordinari. În
fiecare zi [i în întreaga lume, exper]ii
no[tri lucreaz` direct cu fermierii pentru
a optimiza nutri]ia plantelor, pentru a
oferi consiliere, know-how [i expertiz`
la fa]a locului. Aceast` combina]ie de
tehnologie de top [i echipa noastr` de
speciali[ti reprezint` ingredientul optim
al succesului ICL”, a men]ionat {tefan
Bor[o[, director general ICL România. 

Printre produsele de notorietate pre -
zentate de speciali[tii ICL România s-au
reg`sit: Agromaster, Polysulphate, Pk
Plus, Agroleaf, Agrolution [i Osmocote.
Produc`torii agricoli români pot g`si
mai multe informa]ii despre produsele
ICL pe site-ul www.icl-group.com.
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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 r e -
zista temperaturilor sc`zute din timpul
iernii. Îns`, la fel ca toate celelalte cul-
turi [i cele de cereale p`ioase necesit`
aten]ia cuvenit`, atât în ceea ce prive[ -
te preg`tirea terenului, cât [i respecta -

rea tuturor verigilor tehnologice, pentru
a putea vorbi despre o cultur` genera-
toare de profit.

Buruienile sunt plante f`r` valoare
economic` atunci când sunt întâlnite în
culturi [i reduc produc]ia. Buruienile con -
sum` apa [i nutrien]ii din sol în detri-
mentul plantelor cultivate. De aseme -
nea, acestea reduc spa]iul care revine
plantelor cultivate, le umbresc, determi -

n` sc`derea temperaturii la suprafa]a
solului. Într-un lan în care sunt buruieni,
plantele cresc mai firave, au rezisten]`
mai mic` la c`dere, fructific` mai slab
[i devin sensibile la atacurile de boli [i
d`un`tori.

Combaterea buruienilor este princi-
pala lucrare de îngrijire din cultura ce-
realelor p`ioase. Din cercet`rile com -
paniei Corteva Agriscience, pierderile
de produc]ie în cazul culturii de grâu din
cauza concuren]ei buruienilor sunt apro -
ximativ de 10 – 20%, dar pot ajunge în
situa]ii extreme pân` la 60 – 70%. 

Odat` cu cre[terea suprafe]elor cu
cereale, va cre[te [i suprafa]a loturilor
semincere, iar acestea vor trebui men -
]i nute curate de principalele buruieni
graminee (iarba vântului, ov`scior, ob -
sig`), care cauzeaz` nu numai pierderi
cantitative de produc]ie, dar [i refuzul
certific`rii loturilor semincere.

Pallas™ 75 WG [i Floramix™ pe ba-
 z` de pyroxsulam, sunt cele mai cunos-
cute [i utilizate erbicide din pia]a ro mâ -
neasc` pentru combaterea celor mai
importante buruieni graminee: iarba vân -
tului (Apera spica-venti), ov`scior (Ave -
na fatua), obsig` (Bromus spp.). Cele
dou` produse au spectru complet, com-
b`tând pe lâng` buruienile de mai sus 

PALLAS™ ]i FLORAMIX™ — Cele mai 
performante ]i utilizate erbicide 
pentru controlul buruienilor graminee 
]i cu frunz` lat` din cultura de grâu

Compania Corteva Agriscience este liderul deta[at pe 

segmentul de erbicide la cereale p`ioase în anul 2021
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[i alte buruieni graminee care au înce -
put s` fie prezente în România, cum ar
fi: coada vulpii (Alopecurus myosuroi -
des), lolium (Lolium spp.), vulpia (Vulpia
myuros).

Un alt avantaj al celor dou` produse
Pallas™ 75 WG [i Floramix™ îl consti-
tuie combaterea samulastrei de orz din
culturile de grâu, avantaj care evit` si -
tua]ia declas`rii loturilor semincere de
grâu din cauza impurit`]ilor cu orz.

Din cercet`rile interne Corteva, cele
dou` produse au eficacitatea cea mai
ridicat` în combaterea buruienilor gra -
minee, mai sus men]ionate, din cultura
de grâu. Acest lucru este confirmat [i
de c`tre fermieri prin utilizarea lor ca
prim` op]iune. Chiar [i în anii cu poten -
]ial de produc]ie mai mic, fermierii tre-
buie s`-[i men]in` curate culturile, în
special loturile semincere, evitând de-
clasarea lor [i r`spândirea acestor bu-
ruieni problem`.

Pe lâng` combaterea excelent` a
buruienilor graminee din culturile de
grâu, erbicidele Pallas™ 75 WG [i Flo-
ramix™ combat [i un spectru foarte larg
de buruieni dicotiledonate, contro lând
foarte bine buruieni problem`, cum ar
fi: mu[e]elul (Matricaria spp.), turi]a (Ga-
lium aparine), veronica (Veronica spp.)

[i chiar macul (Papaver rhoeas), în ca -
zul produsului Floramix™.

Erbicidele Pallas™ 75 WG [i Flora -
mix™ sunt erbicide de ultim` genera]ie,
cu formulare granular`, recomandate a
fi folosite în doze mici (110-260 g/Ha).
Au o fereastr` larg` de aplicare, putând
fi aplicate începând cu stadiul de dou`
frunze (BBCH12), pân` la internodul al
doilea al culturii (BBCH32). Erbicidele
Pallas™ 75 WG [i Floramix™ se reco-
mand` a fi aplicate numai împreun` cu
adjuvantul Dassoil în doza de 0,5 re-
spectiv 0,6 L/Ha

Erbicidele Pallas™ 75 WG [i Flora -
mix™, aplicate în conformitate cu reco-
mand`rile din etichet` [i materialele de
promovare, au o selectivitate foarte bun`

pentru cultura de grâu [i nu afecteaz`
culturile care se înfiin]eaz` dup` cultura
de grâu tratat` cu aceste produse, chiar
în condi]ii de secet` extrem` [i în si -
tua]iile în care s-au efectuat lucr`ri mi -
nime ale solului.

Pentru a avea culturi curate de bu-
ruieni [i a ob]ine produc]ii ridicate, v`
recomand`m utilizarea erbicidelor Pa -
llas™ 75 WG [i Floramix™, erbicidele
cu cel mai larg spectru de combatere a
buruienilor graminee [i cu frunz` lat`
din culturile de grâu.

Alexandra Petcuci
Category Marketing Manager 

Herbicides Corteva Agriscience 
Rom#nia & Moldova
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Pixxaro™ Super — Inova\ia cu 
cel mai larg spectru de buruieni 
dicotiledonate anuale ]i perene
comb`tute la cereale p`ioase

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 necesit`
aten]ia cuvenit` atât în ceea ce prive[te
preg`tirea terenului, cât [i respectarea
tuturor verigilor tehnologice, pentru a
pu tea vorbi despre o cultur` generatoa -
re de profit.

Buruienile sunt plante f`r` valoare
economic` atunci când sunt întâlnite în
culturi [i reduc produc]ia. Buruienile
con sum` apa [i nutrien]ii din sol în de -
trimentul plantelor cultivate. De aseme-
nea, acestea reduc spa]iul care revine
plantelor cultivate, le umbresc, determi -
n` sc`derea temperaturii la suprafa]a
solului. Într-un lan în care sunt buruieni,
plantele cresc mai firave, au rezisten]`
mai mic` la c`dere, fructific` mai slab
[i devin sensibile la atacurile de boli [i
d`un`tori.

Combaterea buruienilor este princi -
pa la lucrare de îngrijire din cultura ce-
realelor p`ioase. Din cercet`rile com pa-
niei Corteva, pierderile de produc]ie în
cazul culturii de grâu din cauza concu -
ren]ei buruienilor sunt aproximativ de
10 – 20%, dar pot ajunge în situa]ii ex-
treme pân` la 60 – 70%. 

În România, practica agricol` cea
mai utilizat` este combaterea buruieni -
lor dicotiledonate anuale [i perene prin
aplicarea erbicidelor prim`vara, practi -
c` agricol` care rezolv` [i combaterea
buruienilor care nu pot fi controlate prin

erbicidarea de toamn`, cum ar fi p`l` -
mida (Cirsium arvense), volbura (Con-
volvulus arvensis).

Corteva Agriscience de]ine un porto-
foliu complet de erbicide pentru cultura
de cereale p`ioase, oferind solu]ii atât
pentru segmentul de aplicare în toamn`
prin erbicidul Bizon™, cât [i segmentul
de aplicare în prim`var` prin erbicidele:
Pixxaro™ Super, Pallas™, Floramix™,
Mustang™ [i Cerlit™ Super.

Pachetul Pixxaro™ Super con]ine
1L Pixxaro™ (fluroxipir 280 g/L [i ha-
lauxifen-metil 12 g/L, cunoscut` sub de-
numirea de brand Arylex™ Active, pri -
ma molecul` care apar]ine noii clase
Arylpicolinate) [i 120 g Frontal 50 SX
(500 g/kg tribenuron metil), fiind desti-
nat pentru o suprafa]` de 3,2-4 hectare,
în func]ie de gradul de infestare, pentru
combaterea buruienilor dicotiledonate
anuale [i perene din culturile de cereale
atât de toamn` cât [i de prim`var`: grâu,
grâu durum, orz, orzoaic`, triticale [i se -
car`. 

Aten]ie – nu se utilizeaz` la cultu ra
de ov`z!

Buruienile dicotiledonate anuale [i
perene comb`tute de erbicidele din pa-
chetul Pixxaro™ Super sunt unele din-
tre cele mai p`gubitoare pentru cultura
de cereale p`ioase, precum: ambrozia
(Ambrosia artemisiifolia), traista cioba -
nului (Capsella bursa pastoris) alb`s tri -
]a (Centaurea cyanus), loboda (Cheno-
po dium album), fum`ri]a (Fumaria offi -
cinalis), lungurica (Galeopsis tetrahit),
sugel (Lamium spp.) hri[ca urc`toare
(Polygonum convolvulus), troscot (Poly-
gonum aviculare), rocoin` (Stelaria me -
dia), mac (Papaver rhoeas), turi]a (Ga -

lium aparine), p`l`mida (Cirsium arven -
se) [i volbura (Convolvulus arvensis).

Pachetul Pixxaro™ Super este cea
mai sigur` solu]ie pentru combaterea
macului (Papaver rhoeas) din cultura
de cereale p`ioase, inclusiv a celui re -
zistent la erbicidele sulfonil ureice. 

Pachetul Pixxaro™ Super este cea
mai de încredere solu]ie în combaterea
buruienilor perene: volbura (Convolvu-
lus arvensis) [i p`l`mida (Cirsium ar-
vense).

Eficacitatea pachetului Pixxaro™
Super la doza de 0,31 l/ha 

Pixxaro + 37,5 g Frontal 50 SX

- Volbura (Convolvulus arvensis)
- Polygonum spp.
- Loboda (Chenopodium album)
- Mac (Papaver rhoeas)

Compania Corteva Agriscience este lider deta[at pe 

segmentul de erbicide la cereale p`ioase în anul 2021
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Pachetul Pixxaro™ Super, compa -
rativ cu solu]iile existente pe pia]`, are
eficacitatea cea mai ridicat` în comba -
te rea turi]ei (Galium aparine), indiferent
de stadiile de dezvoltare în care se afl`
aceast` buruian`.

Pachetul Pixxaro™ Super are o fle -
xibilitate foarte mare în aplicare, de la
faza de 3 frunze (BBCH 13) pân` la fa -
za de burduf a culturilor de cereale p` -
ioase (BBCH 45).

Pe lâng` avantajele men]ionate, pa-
chetul Pixxaro™ Super, aplicat în con-
formitate cu recomand`rile din etichet`
[i materialele de promovare, are o se-
lectivitate foarte bun` pentru culturile de
cereale p`ioase [i nu afecteaz` cul-
turile ce urmeaz` în asolament, chiar [i
în condi]ii de secet` extrem` [i în si -
tua]iile în care s-au efectuat lucr`ri mi -
nime ale solului.

A[adar, alege]i cu încredere pache -
tul Pixxaro™ Super oferindu-v` inova]ia
cu cel mai larg spectru de combatere a
buruienilor dicotiledonate anuale [i pe -
re ne din cultura de cereale p`ioase, cu
ac]iune foarte rapid`, foarte selectiv
pentru cultura de cereale, f`r` restric]ii
pentru rota]ia culturilor. 

Alexandra Maria Petcuci
Category Marketing Manager 

Erbicide – România & Moldova

Eficacitatea erbicidului Pixxaro™
în combaterea turiței 

(Galium aparine)

Corteva Agriscience
introduce un nou
bionutrient foliar 
în Europa

Fermierii din Europa vor avea ac -
ces la o nou` op]iune durabil` pentru
îmbun`t`]irea s`n`t`]ii plantelor [i a
calit`]ii recoltelor, printr-un acord nou
încheiat între Corteva Agriscience [i
Pro Farm Technologies, o subsidiar` 
a Marrone Bio Innovations. Conform
aces tui acord, Corteva va fi distribui to -
rul european exclusiv pentru Kinsidro®

Grow, un stimulant foliar biologic nou,
care furnizeaz` nutrien]i cheie, ce duc
la o vigoare sporit` a plantelor. 

“Corteva Agriscience continu` s`
aduc` pe pia]` solu]ii noi [i inovatoa-
re, oferind produse de origine natural`
care îmbun`t`]esc performan]a [i re -
zis ten]a culturilor [i care lucreaz` com-
plementar cu solu]iile noastre conven -
]ionale de produse de protec]ie a plan -
telor. Suntem încânta]i s` colabor`m
cu Marrone Bio pentru a dezvolta [i
ma ximiza op ]i u nile sustenabile care îi
ajut` pe fermi eri s` îndeplineasc` exi-
gen]ele legate de protejarea mediului,
aflate într-o per manent` schimbare,
men ]inând în ace la[i timp culturile pro-
ductive [i s`n` toase”, a spus Susanne
Wasson, President, Crop Protection Bu -
siness Platform, Corteva Agriscience.

Kisindro® Grow este un produs pa -
tentat de Pro Farm Technologies, care
optimizeaz` aportul elementelor nutriti -
ve \n plant`, având ca rezultat îmbu n` -
t`]irea s`n`t`]ii plantelor [i a calit`]ii
recoltei. Prin aplicarea foliar` în etapa
de cre[tere vegetativ`, biostimulantul
îmbun`t`]e[te productivitatea [i cre[te
randamentul investi]iilor. De asemenea,
Kisindro® Grow este u[or de utilizat [i
compatibil cu practicile curente ale fer-
mierilor.

“Acest acord îmbin` excelen]a în
dezvoltarea de solu]ii biologice dura-
bile pentru plantele de cultur` oferite
de Marrone Bio cu pozi]ia de lider pe
pia]a global` a companiei Corteva
Agriscience. Lucrând împreun`, vom
aduce o tehnologie foliar` revolu]io  -
na r` fermierilor europeni care cunosc
[i au încredere în Corteva”, a declarat
Kevin Helash, chief executive officer
Marrone Bio Innovations.

Colaborarea de fa]` reprezint` un
alt pas important f`cut de compania
Corteva Agriscience pentru extinderea
portofoliului global de produse biolo -
gice care este dedicat biostimulan]i-
lor, biocontrolului [i feromonilor cu per-
forman]e dovedite [i demonstrabile.
Kisindro® Grow va oferi valoare prin
ameliorarea culturilor [i a randamentu-
lui lor poten]ial, în conformitate cu Obi -
ectivele de Durabilitate pentru 2030. 

Acordul multianual, care va intra în
vigoare imediat, este relevant pentru
culturile specifice arealului european,
cum ar fi: porumb, grâu, soia [i bum-
bac. 

Kinsidro® Grow este disponibil fermierilor

pentru principalele culturi de câmp
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De[i este o cultur` profitabil` [i o
bun` premerg`toare pentru cerealele
de toamn`, rapi]a este [i o cultur` “sen-
sibil`” la condi]iile climatice din toam -
n`, drept pentru care mai este numit`
[i regina culturilor de câmp. 

Pe lâng` condi]iile climatice din
toam n`, bolile [i d`un`torii constituie
un alt grup de factori de risc care ame -
nin]` aceast` cultur`, fa]` de care tre-
buie acordat` o aten]ie deosebit`.

Compania Corteva Agriscience v`
pune la dispozi]ie solu]ia complet` pen-
tru controlul celor mai importan]i d`u -
n`tori ai acestei culturi – insecticidul
INAZUMA®. 

Insecticidul INAZUMA® este compus
din dou` substanta]e active: 

g acetamiprid cu ac]iune sistemic`
ce p`trunde rapid în plant` [i este pro-
tejat` de sp`lare, oferind astfel protec -

]ie de lung` durat` împotriva insectelor
cu aparat bucal de în]epat [i supt;

g lambda-cihalotrin, un piretroid cu
spectru larg de combatere, efect [oc [i
activitate rezidual`.

Ambele componente fac ca insecti-
cidul INAZUMA® s` ofere siguran]a atât
de mult dorit` de cultivatorii de rapi]`.

Când vine vorba de controlul d`u-
n`torilor din cultura de rapi]`, precum
Gândacul lucios al rapi]ei (Meligethes
aeneus), G`rg`ri]a tulpinilor (Ceutho -
rhynchus spp.), Afide (Aphis spp.), Pu -
ricele rapi]ei (Psylliodes chrysocephala)
[i Vies pea rapi]ei (Athalia rosae) insec-
ticidul INAZUMA® este solu]ia perfect`,
fiind singura op]iune gata formulat` la
ora actual` ce are o ac]iune [i siste mi -
c` [i de contact.

Insecticidul INAZUMA® poate fi apli-
cat la rapi]`, cu o caden]` de 14 zile

între tratamente [i doze adaptate de
0,125-0,2 kg/ha pentru Afide, Viespea
rapi]ei [i Puricele rapi]ei. Pentru G`r -
g`ri]a tulpinilor [i Gândacul lucios al ra -
pi]ei, dozele de aplicare sunt cuprinse
între 0.15-0.2 kg/ha, \n func]ie de pre-
siunea de atac.

Se recomand` ca tratamentul de
prim`var`, împotriva Gândacului lucios
al rapi]ei (Meligethes aeneus), G`r g` -
ri]a tulpinilor (Ceuthorhynchus spp.), [i
Afide (Aphis spp.), s` fie f`cut în pe-
rioada de instalare a d`un`torilor în cul-
tur`, în baza urm`ririi atente a nu m`-
 rului de pupe, dar nu mai târziu de sta-
diul fenologic: buton verde BBCH 51.

Aten]ie: Nu se aplic` în perioada
înfloritului!!!

Adrian Ionescu
Category Marketing Manager

Fungicides & Insecticides 
Rom#nia & Moldova

INAZUMA® — Solu\ia complet` 
pentru combaterea d`un`torilor 
din cultura de rapi\`
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Bolile care apar în culturile de ce-
reale p`ioase pot afecta atât nivelul de
produc]ie cât [i calitatea acesteia, iar
f`r` tratamente cu fungicide eficiente,
aplicate la momentul optim, efectele pot
fi dezastruoase. Spre exemplu, în anii
cu prim`veri reci [i ploioase, rugina gal-
ben` a grâului poate duce la pierderi de
produc]ie de pân` la 60-80%.

Mai mult, 80% din produc]ia de grâu
este determinat` de ultimele 3 frunze,
iar protec]ia acestora este imperios ne -
cesar` pentru a ob]ine o recolt` bogat`
[i s`n`toas`.

De aceea, este foarte important s`
folosim fungicide eficiente, ce pot fi apli-

cate la oricare dintre tratamentele din
perioada de vegeta]ie a culturilor de ce-
reale p`ioase.

Nou în portofoliul companiei FMC de
anul acesta este fungicidul ZANTARA®

216 EC, ce con]ine dou` substan]e ac-
tive sistemice cu mod diferit de ac]iune
(SDHI – bixafen 50 g/l [i triazol – tebu-
conazol 166 g/l) [i asigur` un grad ridi-
cat de protec]ie a culturilor de cereale
p`ioase împotriva bolilor foliare [i ale
spicului. 

Fungicidul ZANTARA® 216 EC are
ac]iune preventiv` [i curativ` asupra
unei game largi de agen]i patogeni din
culturile de grâu [i orz. Datorit` siner -

giei celor dou` substan]e active, fungi-
cidul ZANTARA® 216 EC controleaz`
eficient boli mai dificil de comb`tut, pre-
cum: septorioze, rugini, f`inare, arsuri,
p`tarea reticular`, sfâ[ierea frunzelor [i
fuzarioza la spic.

Fungicidul ZANTARA® 216 EC este
flexibil în aplicare [i poate fi integrat în
tehnologie la oricare din tratamente, dar
atunci când este aplicat la al doilea sau
al treilea tratament, are ca efect secun-
dar încetinirea procesului de îmb` trâ -
nire al frunzelor [i prelungirea perioadei
de vegeta]ie a culturii, determinând ast-
fel ob]inerea unui spor cantitativ [i cali-
tativ de produc]ie. 

Zantara® 216 EC — s`n`tate pân` 
în vârful spicului ]i spor de produc\ie
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Mod de utilizare recomandat:

n Grâu [i orz: autorizat pentru com-
baterea bolilor foliare în intervalul de
aplicare cuprins între începutul alungirii
paiului [i sfâr[itul înspicatului (BBCH 30
– 59);

n Grâu: pentru combaterea fuzari-
ozei (Fusarium spp.), se recomand` a
fi aplicat între sfâr[itul înspicatului [i
sfâr[itul înfloritului (BBCH 59-69).

Fungicidul ZANTARA® 216 EC redu -
ce riscul de apari]ie a rezisten]ei agen -
]ilor patogeni [i este recomandat a fi uti -
lizat în programele de combatere inte-
grat` a bolilor.

Fungicidul ZANTARA® 216 EC poa -
te fi achizi]ionat atât individual (în am-
balaj de 5 litri), dar este disponibil [i în
cele dou` pachete comerciale FMC pen -
tru cereale p`ioase, la pre]uri avanta-
joase: pachet Gold complet [i respectiv

pachet Silver Complet.
Pentru mai multe detalii despre fun -

gi cidul ZANTARA® 216 EC [i despre
noile pachete FMC care v` asigur` o
protec]ie complet` a culturilor de cerea -
le p`ioase, la un pre] avantajos, acce -
sa]i www.fmcagro.ro. 

Tot aici g`si]i [i datele de contact a
reprezentan]ilor de vânz`ri FMC, gata
s` v` ajute cu r`spunsuri la toate între -
b`rile pe care le ave]i.

*Zantara® este marc` înregistrat` Bayer.
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Anul trecut, produc]ia de rapi]` în
Uniunea European` a atins cifra de 17
milioane de tone, dep`[ind a[tept`rile
ini]iale pentru aceast` cultur`, potrivit
Reuters. Fiind cea mai mare cultur` de
semin]e oleaginoase din UE, cu multiple
utiliz`ri în pia]a alimentar`, în biodiesel
[i în furajarea animalelor, cultura de ra -
pi]` are nevoie din ce în ce mai mult de
hibrizi de rapi]` performan]i, cu randa-
mente ridicate [i de înalt` calitate bio-
logic`.

În timp ce cererea pentru semin]ele
oleaginoase este în cre[tere, provo c` -
rile cu care se confrunt` aceast` cultur`
sunt din ce în ce mai mari. Cultivatorii
se lupt` din ce în ce mai mult cu seceta

[i ar[i]a, cu mai mult` presiune pentru
a reduce îngr`[`mintele chimice [i cu
utilizarea unor pesticide din ce în ce mai
reduse pe hectar. Prin urmare, doar uti-
lizarea unei genetici performante va pu -
tea r`spunde acestor provoc`ri [i nece -
sit`]i.

“La rapi]` se pot utiliza toate teh no -
logiile de selec]ie [i genomice folosite
în ameliorare. Iar la scar` mondial`,
exist` peste 1.000 de grupuri care fac
cercet`ri asupra culturii de rapi]`”, spu -
ne dr. Carsten Oertel (foto sus), cer ce -
t`tor pentru cultura de rapi]` RAPOOL. 

SAATEN UNION ROM^NIA 
]i RAPOOL-RING privesc cu 
încredere spre viitorul 
amelior`rii rapi\ei din Europa

Cheia pentru a face fa\` schimb`rilor din domeniul agriculturii dar
]i a celor climatice, la cultura de rapi\`, este reprezentat` de
alegerea unei genetici performante care s` reziste cu succes
acestor modific`ri. 
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Amelior`m pentru viitor

Deoarece este nevoie de 10 pân` la
12 ani pentru a aduce noi hibrizi pe pia -
]`, semin]ele de rapi]` pe care cultiva-
torii le seam`n` ast`zi sunt rezultatul
mo dului în care cercet`torii au [tiut s`
anticipeze nevoile fermierilor cu mai bine
de un deceniu în urm`. În acela[i sens,
amelioratorii de ast`zi iau în conside -
rare tendin]ele dezvolt`rii d`un`torilor,
ale climei [i ale consumatorilor pentru
a anticipa necesit`]ile genetice de pes -
te un deceniu.

Ameliorarea unui nou hibrid se redu -
ce la o singur` întrebare: Va fi produc-
tiv?

“Dup` cum [tim, popula]ia mondial`
este în cre[tere, iar acum ne confrun -
t`m [i cu o reducere a suprafe]ei globa -
le a terenurilor agricole din cauza de -
gra d`rii, a impermeabilit`]ii solului etc.
Deci, trebuie s` recolt`m mai mult de
pe o suprafa]` mai mic`”, afirm` dr.
Christian Flachenecker (foto dreapta),
cercet`tor rapi ]` RAPOOL.

Bolile, insectele [i buruienile reduc
semnificativ produc]ia de rapi]` [i nu le
pas` de faptul c` popula]ia este în cre[ -
tere, iar num`rul de hectare cultiva te cu
aceast` specie se afl` în sc`dere. De-
pinde doar de amelioratori s` se ri dice
la în`l]imea provoc`rii, s` g`seasc` noi
hibrizi care s` prezinte toleran]` sau
rezisten]` la ace[ti factori de redu cere
a produc]iei, astfel încât randamentul
s` creasc` an de an.

“Unul dintre cele mai importante as-
pecte la care lucr`m este dat de rezis-
ten]a la insecte”, spune dr. Alexander
Döring, Product Management Interna-
tional RAPOOL. “Toleran]a la boli este,
de asemenea, un lucru la care amelio-
ratorii î[i îndreapt` aten]ia, dar amelio-
ratorii sunt încânta]i de posibilitatea re a-
 liz`rii rezisten]ei rapi]ei împotriva puri -
ce lui negru al cruciferelor (Phyllotetra
spp.) sau a gândacul lucios (Meligethes
aeneus), de exemplu. În prezent, sun-
tem înc` la nivelul de baz` al cercet`rii
în aceast` rezisten]` dar pas cu pas se
fac progrese însemnate care în viitor ar
putea aduce asemenea hibrizi de rapi]`
în pia]`”, continu` Döring.

Fie prin tehnicile tradi]ionale de se -
lec]ie, fie prin tehnici noi genomice uti-
lizate în ingineria genetic`, amelioratorii

RAPOOL-RING exploreaz` multiple so -
lu]ii pentru cultura de rapi]`.

Ameliorarea culturii 
de rapi]` este o provocare

În lume exist` pu]ine programe de
ameliorare care î[i dedic` tot timpul 
[i energia exclusiv culturii de rapi]`.
RAPOOL-RING este o companie care
are un asemenea program de cercetare
[i ameliorare. Aceast` dedicare 100 %
înseamn` c` RAPOOL are cuno[tinte
de neegalat asupra acestei culturi de
rapi]` destul de complexe.

“La rapi]` avem peste 101.000 de
gene. Aceasta înseamn` aproximativ
de patru ori mai multe decât la fiin]ele
umane, noi oamenii având între 20.000
[i 30.000. Acest lucru v` poate da o
idee despre cât de complicat` este, de
fapt, aceast` cultur`”, spune Oertel.

“Este nevoie de o echip` de exper]i
în domenii diferite pentru a reu[i s`
aducem produse noi pe pia]`. De la cu -
noa[terea genomic` la cea de biologie,
de la cuno[tin]e [i tehnologii de amelio-
rare a plantelor pân` la gestionarea da -
telor, totul trebuie s` func]ioneze îm -
preun`”, continu` el.

{i din perspectiva cercet`rii este de
asemenea un efort considerabil. Sere -
le, camerele climatice [i testele pe te -
ren sunt doar câ]iva dintre pa[ii pe care
RAPOOL-RING îi face pentru a-[i testa
materialul genetic [i a aduce pe pia ]`
doar cei mai buni hibrizi.

“Principalii no[tri pa[i de selec]ie sunt
întotdeauna pe teren”, mai spune dr.
Christian Flachenecker. 

În final, hibrizii trebuie s` se preteze
foarte bine în situa]iile din câmp pentru
a demonstra c` ofer` nu numai pro duc -
]ii ridicate, ci [i o bun` rentabilitate pen-
tru fermieri.

Alina Petrea
Director Marketing 

SAATEN UNION ROM@NIA
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Genaktis — descifrarea mecanismului 
genetic de asimilare a nutrien\ilor

Timac Agro, parte a Grupului Roulli er
este probabil prima companie care a
adus \n prim plan 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 ve -
getativi. Ast`zi, dup` 16 ani, obiceiuri -
le de fertilizare s-au schimbat, fermierii
folosind mai eficient fertilizan]ii [i în do -
ze mai mari, uneori chiar prea mari ra-
portat la consumul specific al plantelor.
}inând cont de aceste aspecte, Centrul
Mondial de Inova]ie Roullier a dezvoltat
o gam` nou` de biostimulatori, o gam`
la care departamentul de cercetare al
Grupului 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 Cercet`ri Agricole –
INRAe din Fran]a, Centrul de cercetare
Rot hamsted din UK sau Universitarea
din Navara din Spania.

Rezultatul acestei munci titanice este
azi confirmat [i în România prin trece -

rea de la faza de omologare [i prin alte
multe test`ri în ultimii 2 ani – la sta]iuni
de cercetare precum SCDA Lovrin, Uni-
versit`]i de Agronomie sau la Eurofins –
care demonstreaz` eficien]a produselor
inclusiv în condi]iile pedoclimatice din
România. Astfel, Timac Agro România
vine pe pia]` cu trei noi biostimulatori
pentru cultura mare [i o gam` pentru
culturi speciale. 

Aceste game au fost dezvoltate cu
scopul de a influen]a în mod semnifica-
tiv metabolismul plantelor în anumite fa -
ze 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 ac-
cent mai mare pe una dintre ele.

GENAKTIS este rezultatul multor ani
de cercetare [i, mai precis, de desci fra -
re a mecanismului genetic de asimilare
a nutrien]ilor.

Plantele de cultur` au circa 45.000
de gene, cu mult mai multe dec#t ani-
malele. Aceast` zestre genetic` le per-

mite s` se adapteze mediului \n care
tr`iesc. 

|n cercetare s-a identificat [i apoi ur -
m`rit activitatea a circa 32.000 de gene
din care s-au izolat [i continuat cu circa
1000. Astfel, cercet`torii au reu[it s`
des cifreze mecanismul de ac]iune a ge -
nelor implicate \n asimilarea [i transpor -
tul elementelor minerale. 

GENAKTIS, prin ingredientele sale
active, este capabil s` poten]eze mani -
festarea acestor gene duc#nd la o in -
ten sificare a proceselor de asimilare [i
valorizare a nutrien]ilor, a procesului de
fotosintez` [i a celor de reac]ie la stres,
asigur#nd o cre[tere sus]inut` a plan -
telor. 

GENAKTIS are ca efect o fortificare
general` a culturilor care \n final va
duce la cre[teri importante de produc -
]ie.

Îmbun`t`]irea conserv`rii post-re col -
tare, controlul calit`]ii organoleptice [i
fizice [i rezisten]a la solicit`rile abiotice,
reprezint` provoc`ri semnificative pen-
tru produc`tori.

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 detalii: ro.timacagro.com.

Articol furnizat de 
Timac Agro Rom#nia

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 avan -
sate din punct de vedere tehnologic.
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Solul nu este doar un suport pentru
r`d`cinile plantelor, calitatea acestuia
fiind crucial` pentru o cultur` profitabil`.
Înainte de planificarea oric`rei recolte,
dac` ferma în care lucra]i nu a fost în -
zestrat` de la natur` cu soluri s`n` toa -
se [i bune calitativ, este absolut nece -
sar s` ac]iona]i pentru ca produc]iile
programate s` fie pe m`sura a[tept` ri -
lor. Jum`tate dintre solurile din România
sunt acide sau acidifite, astfel c` nece-
sit` ameliorare din punct de vedere al
pH-ului, dar nu numai. 

NATUREVO are în portofoliu produ -
se care au aplicabilitate în toate fermele
din România, atât pentru corectarea
pH-ului, dar [i pentru îmbun`t`]irea ca -
lit`]ii solului, produse validate de to]i
fer mierii care le-au folosit. CALCIPRILL
este unul din aceste produse.

De ce s` alegem CALCIPRILL?

Este binecunoscut faptul c` anumi -
te îngr`[`minte acidifiaz` [i stric` echi -
librul microbiologic din sol, dar cu toate
acestea, în anumite situa]ii, este dificil
s` renun]a]i la aceste produse. 

Pentru a diminua aceste efecte ne -
gative, este important s` alege]i în gr` -
[`minte cu eliberare controlat` precum
NOVATEC CLASSIC, iar pentru corec -
]ia solului ale ge]i CALCIPRILL – un pro-
dus cu ac]iuni mul tiple.

De asemenea, un alt factor care pro -
voac` daune majore asupra solului este
salinizarea. Un sol salin, dincolo de fap-
tul c` are un pH foarte ridicat, con]ine
[i un procent relativ mare de s`ruri care
au un impact negativ asupra culturilor
agricole. 

S` analiz`m acum disponibilitatea
elementelor nutritive în func]ie de pH!

Cu mici excep]ii, maximul de
disponibilitate al elementelor
nutritive este în zona de pH 6-7

Pentru a corecta reac]ia acid` a
solului, cea mai bun` alegere este un
amendament pe baz` de carbonat de
calciu, dar cel mai important aspect de
avut în vedere este formularea pro-
dusului. Cu cât produsul este mai fin,
micronizat, cu atât el este mai reactiv.
CALCIPRILL are cea mai mare vitez`
de ac]iune, deoarece fine]ea carbona -
tului de calciu (pleac` de la 1 micron
pân` la maximum 100 microni) este in-
comparabil` cu alte produse similare
de pe pia]`.

Fine]ea carbonatului de calciu din
CALCIPRILL aduce la pachetul de avan -
taje [i nivelul ridicat de dispersie al pro-
dusului la nivelul solului în zona de în-
corporare.

AVANTAJELE Calciprill pentru CUL-
TURI:

n îmbun`t`]e[te nutri]ia [i randa men -
tul culturilor;

n ofer` calciu esen]ial pentru a spori
productivitatea culturilor;

n maximieaz` absorb]ia [i utilizarea
îngr`[`mintelor cheie;

n ajut` la dezvoltarea r`d`cinii;
n elibereaz` rapid calciul, pentru o

disponibilitate optim`;

CALCIPRILL — Grija fa\` de sol, 
pentru ferme mai profitabile

CALCIPRILL are grij` de baza culturilor 
dumneavoastr` [i de p`mântul pe care îl lucra]i!

Fig. 1 Disponibilitatea nutrien]ilor în sol în func]ie de pH
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n carbonatul de calciu este foarte
important pentru p`[unile cultivate in-
tensiv [i pentru p`[unile cultivate în re -
gim ecologic;

n Calciprill se poate utiliza în gr`dini,
spa]ii de agrement [i terenuri de sport.

AVANTAJELE Calciprill pentru SOL:
n ofer` calciu, care are un rol vital

pen tru sol;
n îmbun`t`]e[te rapid pH-ul solului,

corectându-l pân` la cel mai productiv
nivel;

n creeaz` porozitate în sol pentru o
structur` mai bun`;

n cre[te capacitatea solului de a re -
]i ne apa;

n neutralizeaz` suprafe]e mari de sol
datorit` suprafe]ei de contact ridicate;

n stabilizez` materia organic`;
n ajut` la dezvoltarea sistemului ra -

di cular;
n poate fi utilizat în agricultura eco-

logic`.

AVANTAJELE Calciprill la APLICA -
RE:

n utilizare flexibil`: se poate aplica
[i în vegeta]ie sau chiar în condi]ii de
ploa ie [i de vânt;

n se încadreaz` u[or în programele
de fertilizare existente;

n se aplic` u[or cu ma[ini de îm -
pr`[tiat standard;

n asigur` o eficien]` ridicat` datorit`
granulelor uniforme;

n disponibilizeaz` nutrien]ii necesari
pentru fiecare plant`;

n util în agricultura de precizie.

P`[unile naturale între]inute cu pro-
dusul Calciprill (natural) favorizeaz` dez -
voltarea florei spontane pentru ob]ine -
rea unui lapte mai s`n`tos.

Calciprill – aliatul natural 
pentru o popula]ie s`n`toas`!

La achizi]ia a 24 tone de Calciprill v`
pute]i înscrie [i la tombola “Fermierii
câ[ tig` cu NATUREVO!” Pentru oferte
personalizate [i consultan]` de specia -
li tate apela]i la reprezentantul compani-
ei NATUREVO din zona dumnea voas-
tr`! https://naturevo.ro/contact.

FERMIERII CÂȘTIGĂ CU NATUREVO în 2022

Haideți să facem din 2022 un an cu adevărat
remarcabil! 
Știm cât de mult contează să folosiți produse
eficiente pentru a obține producții bogate,
așa că vă oferim cele mai bune soluții, dar și
șansa de a deveni câștigătorul unui premiu.
S-a dat startul tombolei “Fermierii câștigă cu
NATUREVO” în 2022. Sunt puse în joc 22 de
super premii utile și atractive. 

Cum participați? Simplu:
1. Contactați reprezentantul NATUREVO din
zona dumneavoastră. În cazul în care nu deți -
neți datele, puteți accesa site-ul companiei:
https://www.naturevo.ro/contact/;
2. Achiziționați cel putin un produs inclus în
tombola FERMIERII CÂȘTIGĂ CU NATUREVO
și achitați până la 30.10.2022;
3. În prezența reprezentantului companiei
veți completa și semna talonul de partici-
pare;
4. Păstrați talonul până la data la care va
avea loc extragerea.
Pentru informații suplimentare, consultați re -
gu lamentul de participare pe site, la pagina:
https://www.naturevo.ro/concursuri.
Nu uitați, mai multe taloane completate, mai
multe șanse de câștig! Vă dorim mult succes!
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Cu toate c` România are a [asea
cea mai mare suprafa]` agricol` utili -
zat` dintre ]`rile Uniunii Europene, res -
pectiv o suprafa]` de 13,3 milioane de
ha din care 8,3 milioane de ha de teren
arabil, doar 20-25% din suprafa]a agri-
col` este asigurat`. 

Cre[terea gradului de acoperire ar
putea avea un impact benefic semnifi -
cativ asupra sectorului agricol, iar acest
lucru nu este dificil de realizat \n con di -
]iile \n care România poate accesa fon-
duri, tocmai pentru încurajarea [i sub -
ven]ionarea poli]elor de asigur`ri agri-
cole. 

Groupama Asigur`ri, lider pe seg-
mentul asigur`rilor agricole, a pl`tit c` -
tre fermieri, în 2021, daune în valoare
de peste 54 de milioane lei pentru o su -
prafa]` de 135.000 ha, din care cea mai
mare suprafa]` avizat` a fost pentru
cultura de grâu, urmat` de porumb, floa-
 rea soarelui, rapi]` [i alte culturi.

De la an la an, se poate observa
cum diferite regiuni din ]ar` sunt afec-
tate într-o m`sur` mai mare sau mai

mic` de evenimente climatice, îns` cele
mai mari daune în 2021 au fost grupate
în zo na B`r`ganului, urmat` de Banat.

Indiferent de provocare, Groupama
a r`mas al`turi de fermierii români, asi -
gurând continuitatea unui sector al eco -
nomiei cu un rol deosebit de important. 

Groupama ofer` fermierilor Asigu-
rarea culturilor agricole cu prim` sub-
ven]ionabil`, un produs de asigurare
complet, care întrune[te condi]iile de 
eligibilitate impuse de Subm`sura 17.1
[i în baza c`ruia se pot asigura atât cul-
turile de toamn` cât [i cele de pri m` -
var`.

Asigurarea culturilor agricole cu pri -
m` subven]ionabil`, fiind un produs fle -
xibil, pute]i alege dintr-un mix de acope-
riri varianta cea mai avantajoas` pen -
tru culturile tale. Asigurarea acoper`
atât riscuri de baz` [i clauze suplimen -
tare eligibie cu Subm`sura 17.1 cât [i
clauze suplimentare ale c`ror prime de
asigurare nu sunt subven]ionabile. 

Prima subven]ionabil` este cores -
pun z`toare riscurilor de baz` – grin di -

n`, înghe]uri, ploi toren]iale, furtun`, ura -
gan, la care se pot ad`uga [i clauze su-
plimentare care acoper` seceta, ar[i]a,
înghe] de iarn`, ploi excesive [i de lun -
g` durat` (pentru culturile de toamn` [i
culturile de prim`var`). În ceea ce pri -
ve[te componenta neeligibil`, fermierii
au oportunitatea de a acoperi riscurile
de incendiu din orice cauz` [i alunec`ri
de teren, cât [i de a încheia poli]a cu o
alt` fran[iz` atins`. 

Portofoliul Groupama include [i alte
asigur`ri agricole: asigurarea culturilor
agricole standard, asigur`ri pentru ani-
male, p`s`ri, vi]` de vie [i pomi fructi -
feri, dar [i pentru utilaje agricole, cl`diri
de ferm`, silozuri [i stocuri. Fermierii
pot asigura culturi variate, de la grâu,
orz, orzoaic`, rapi]`, floarea-soarelui,
po rumb, cartofi, sfecl` de zah`r, mu[ -
tar, soia [i multe altele. 

Produsele oferite de Groupama sunt
expresia unei lungi tradi]ii mutualiste în
domeniul agricol, care deriv` din expe-
rien]a Grupului în Fran]a [i care s-a re-
flectat într-o sus]inere constant` fa]` de
fermierii români. În prezent, Groupama
Asigur`ri are peste 5.000 de fermieri
asigura]i. De asemenea, compania este
singura din pia]` cu un program de fi-
delizare dedicat fermierilor, constând în
servicii sau reduceri ale costurilor de
asigurare. 

Pentru informa]ii suplimentare pute]i
consulta Asistentul virtual Amelie (24/7)
pe groupama.ro, pute]i scrie un e-mail la
relatii.clienti@groupama.ro, pute]i suna
la AloGroupama 0374.110.110 (luni -
vineri, între 8:00 - 18:00) sau pute]i con-
tacta re]eaua de vânz`tori [i parteneri
Groupama.

Asigur`-te, ca eforturile 
tale s` dea roade!
Trecem printr-o perioad` dificil`, riscuri sunt la tot pasul iar în agricultur` mai
suntem expu[i [i capriciilor vremii. Gradul de con[tientizare [i modul în care sunt
gestionate riscurile este crucial pentru bunul mers al oric`rei afaceri. În acest con-
text, asigur`rile agricole devin un instrument financiar extrem de important, cu
atât mai mult în situa]iile neprev`zute, atunci când continuitatea afacerii este
pus` la grea încercare.
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Evolu]ia imprevizibil` [i intensitatea
acestor fenomene afecteaz` de la an la
an sectorul agricol din România [i mun -
ca fermierilor autohtoni. Dac` în 2020
seceta major` a afectat masiv zona de
sud-est a României, în 2021 aceea[i
re giune s-a confruntat cu evenimente
meteorologice extreme [i daune produ -
se de grindin`, furtun` [i ploi toren]iale
atât în perioada de dezvoltarea a cul-
turilor, cât [i în apropierea recoltei. Pre -
dic]iile speciali[tilor arat` c` agricultura
româneasc` ar putea s` urmeze ace -
la[i scenariu nefavorabil ca în 2020, da-
torit` celei mai secetoase ierni din u lti -
mii 5 ani resim]it` în special în sud-estul
]`rii, conform datelor furnizate de Admi -
nistra]ia Na]ional` de Meteorologie.

“Seceta este un fenomen care impu -
ne permanent obstacole în agricultura
româneasc`, iar în ultimii ani începe s`
se manifeste în toate anotimpurile în
anumite regiuni. Din cauza lipsei preci -
pita]iilor [i a temperaturilor extrem de ri -
dicate, majoritatea culturilor pot fi  com -
promise sau ajunge la limita de supra -
vie]uire, ceea ce afecteaz` din plin sta-
bilitatea pe termen lung a fermierilor,
dar [i lan]ul de aprovizionare din indus-
tria alimentar`”, a declarat Horia-Adrian
Lupu, Directorul General al sucursalei
Agra Asigur`ri din România.

Noul produs de asigurare, numit “In-
dice de secet` – umiditatea relativ` a
solului”, acoper` daunele produse de

de ficitul mediu de umiditate relativ` a
solului atât la culturile de prim`var`, res -
pectiv porumb, soia, floarea soarelui,
cât [i pentru grâul de toamn`.

În evaluarea daunelor produse de
secet` se analizeaz` indicele de umidi -
tate din sol, calculat pe baza m`sur` -
tori lor zilnice ale con]inutului relativ de
ap` din primii centimetri de la suprafa]a
solului. M`sur`torile sunt efectuate cu
ajutorul sateli]ilor MetOP-B, MetOP-C
prin ASCAT [i completate de satelitul
Sentinel 1 (SCATSAR), ob]inând astfel
date exacte din toate terenurile arabile,
nefiind necesar` montarea senzorilor la
suprafa]a solului.

Valoarea zilnic` a indicelui de umi -
ditate este disponibil` la nivelul fiec`rei
unit`]i administrativ-teritoriale (UAT) prin
puncte de m`surare disponibile în grile
de 500 x 500 de metri [i sunt disponi-
bile indiferent de condi]iile meteorologi -
ce aferente perioadei [i zonei geo gra -
fice analizate. Din toate valorile ponde -
rate de la nivelul unit`]ii administrativ-
teritoriale se stabilesc valorile zilnice de
referin]` [i valorile zilnice a indicelui de
umiditate. 

Umiditatea relativ` a solului repre zin -
t` con]inutul relativ de ap` din primii cen-
timetri de sol [i indic` cât de umed sau
uscat este solul în stratul s`u superior. 

Un nou produs de asigurare 
pentru agricultorii români: “Indice 
de secet` — umiditatea relativ` a solului”
Singurul asigurator agricol specializat din România, Agra Asigur`ri, a anun]at

lansarea celei mai moderne poli]e de asigurare dedicate fermierilor care vor s`

î[i protejeze munca împotriva secetei, întrucât ofer` o acurate]e sporit` prin

folosirea tehnologiei de ultim` genera]ie ce m`soar` umiditatea relativ` a solului

cu ajutorul sateli]ilor de tip radar.  Astfel, prin intermediul noului produs: “Indice

de secet` – umiditatea relativ` a solului” compania s-a adaptat nevoii crescute a

fermierilor de a achizi]iona o poli]` de asigurare, pe fondul schimb`rilor climatice

accelerate.
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Acest parametru este exprimat ca
un nivel de saturare între 0% [i 100%,
unde 0% este complet uscat [i nu mai
exist` ap` în sol care s` poat` fi uti-
lizat` de culturile agricole, iar 100%
este saturat în totalitate [i nu mai poate
absorbi ap`.

Desp`gubirea se pl`te[te fermieru-
lui pentru toate suprafe]ele unei culturi
pe baza indicelui de umiditate a solului
corespunz`tor unit`]ii administrativ-te -
ritoriale alese, atunci când se atinge
sau se dep`[e[te pragul declan[ator 
în faza respectiv` de vegeta]ie a cul-
turii. În calculul desp`gubirilor se iau 
în considerare numai valorile indicelui
de umi ditate a solului furnizate de c`-
tre EODC – Earth Observation Data
Centre For Water Resources Monito -
ring Gmbh (Centrul de Observare a P` -
mântului pentru Monitorizarea Re su r-
  selor de Ap`). 

“Încerc`m în fiecare an s` fim al`turi
de agricultorii din România [i s` ne
ajus t`m oferta de asigurare [i portofo -
liul de produse în func]ie de evolu]ia cli-
matic`, dar [i de nevoile fermierilor,
astfel încât ace[tia s` aib` o plas` de

siguran]` care s` le permit` s`-[i con-
tinue activitatea. Aportul tehnologiei în
metodologia de evaluare ofer` o acura -
te]e mult mai mare în determinarea gra -
dului de afectare al culturilor. Rapor  tân-
 du-ne la umiditatea prezent` în primii
centimetri de la suprafa]a solului [i nu
la nivelul de precipita]ii înregistrat de
sta]iile meteo, evaluarea reflect` reali-
tatea din teren, context favorabil pentru
fermieri”, a explicat Horia-Adrian Lupu.

Bilan]ul celor cinci ani de activitate
ai Agra Asigur`ri în România arat` evo -
lu]ia ascendent` a companiei [i totoda -
t` nevoia în continu` cre[tere a agri cul-

torilor români pentru aceste servicii. Ast-
fel, în aceast` perioad`, asiguratorul a
sprijinit peste 4500 de fermieri cu o su -
prafa]` total` cultivat` de 2,9 milioane
de hectare [i a contribuit activ la digita -
lizarea sectorului agricol din România,
prin asigurarea unui proces facil [i ne -
birocratic pentru achizi]ia unei poli]e,
avi zare [i evaluarea daunelor, dar [i
pla ta desp`gubirilor.

Despre Agra Asigur`ri
Societatea de asigur`ri agricole

Österreichische Hagelversicherung
a fost înfiin]at` în Austria, \n anul 1947
la ini]iativa fermierilor de c`tre compa -
niile de asigurare austriece. Din 2016,
compania ofer` produsele sale de asi -
gurare [i fermierilor din România, fiind
singurul asigurator specializat pe do -
me niul agricol.

Prin dezvoltarea permanent` a pa -
letei de produse, compania ofer` asigu -
ra ]ilor cele mai bune solu]ii pentru pre -
venirea efectelor climatice. Agra Asigu -
r`ri garanteaz` cea mai rapid` [i mo -
dern` evaluare de daune din Europa.
Astfel, ajutorul rapid [i nebirocratic în
caz de daun` este principiul de baz` al
societ`]ii Agra Asigur`ri.
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Acest d`un`tor este un “veri[or” al
r`]i[oarei porumbului (Tanymecus dila -
ticollis), ambele specii f`când parte din
familia Curculionidae. Dac` ne uit`m
pu]in la cum arat` adul]ii celor dou`
specii, putem vedea asem`n`ri între
ele, cu men]iunea c` g`rg`ri]ele frun-
zelor maz`rii sunt mai mici (4-5 mm
lungime) comparativ cu r`]i[oara, care
poate ajuge [i la 10 mm lungime. Foar -
te interesant este faptul c` maz`rea
este o plant` repelent` pentru T. dilati-
collis, în schimb este meniul principal al
speciei S. lineatus, care face obiectul
acestui articol.

Pân` de curând, suprafe]ele culti-
vate cu maz`re erau reduse, principalul
motiv fiind absen]a unei pie]e stabile de
valorificare a acestei culturi. În contextul
Pactului Verde European (Green Deal),
care vine “la pachet” cu diferite eco-
scheme, cultura maz`rii a devenit mai
atractiv` pentru fermieri, în special da-
torit` pl`]ilor suplimentare care pot s`
vin` pentru înverzire. Despre avanta-
jele maz`rii asupra fertilit`]ii solului nu
cred c` are rost s` vorbesc, deoarece
sunt cunoscute de c`tre to]i. La fel [i
despre avantajele acestei culturi în aso-
lament.

Cre[terea suprafe]elor cultivate cu
maz`re înseamn` îns` [i o “mas` bo -
gat`” pentru g`rg`ri]a frunzelor de ma -
z`re (Sitona lineatus). La fel ca [i “ve-
 ri[orii” din cultura porumbului, atacul
adul ]ilor acestei specii este periculos
când maz`rea se afl` în primele faze
de vegeta]ie. Dac` avem [i secet`, în -
so]it` de temperaturi ridicate, atunci ata -
cul este [i mai p`gubitor, tinerele pl`n -
tu]e de maz`re pot s` piard` apa [i
apoi s` se usuce. Pentru a se întâmpla
acest lucru, este nevoie [i de o densi-
tate mare a d`un`torului. Atacul are loc
[i când plantele se afl` în faze mai avan-
sate de vegeta]ie, caz în care adul]ii rod
marginal foliolele frunzelor, ros`turile
având forma caracteristic` a literei “U”
(în acest mod se recunoa[te cu u[u -
rin]` în câmp atacul de Sitona).

Periculos poate s` fie [i atacul lar -
velor, dar acesta survine când plantele
de maz`re sunt într-o faz` de vegeta]ie
mai avansat`. Practic, larvele rod la în-
ceput nodozit`]ile bacteriene, apoi r` -
d` cinile, f`când galerii adânci [i nere -
gulate. În func]ie de intensitatea atacu-
lui (în cazul larvelor), plantele de ma -
z`re fie stagneaz` în cre[tere, având o
produc]ie diminuat`, fie pot s` se usuce
în totalitate.

G`rg`ri]a frunzelor maz`rii prezint`
o genera]ie pe an, iernând ca adult în
sol sau sub resturile vegetale, la o adân -
cime de câ]iva centimetri. Când tempe -
ratura aerului dep`[e[ete 18ºC [i inten-
sitatea luminii 30000 luc[i, adul]ii ies din
hibernare, p`r`sesc locurile de iernare,
îndreptându-se spre locul unde sunt am -
plasate noile culturi de maz`re, fie prin
zbor, fie prin deplasare la sol. În acest
caz, exist` un plus fa]` de Tanymecus
dilaticollis, [i anume c` adul]ii speciei
S. lineatus au o capacitate mai bun` de
a zbura, comparativ cu “veri[orii” lor din
porumb. Durata medie de via]` a unui
adult este de 60-90 zile. O femel` poate

depune pân` la 1400 de ou` (între lu-
nile mai [i iunie), în stratul superficial al
solului. 

Trebuie men]ionat c`, în ultimii ani,
temperaturi mai mari de 18ºC s-au în-
registrat în sudul ]`rii înc` din luna fe -
bruarie. Dac` în aceast` lun` este cald,
fermierii seam`n` maz`rea. Dar c`ldu -
ra nefireasc` poate veni “la pachet” cu
adul]ii speciei S. lineatus. Prin urmare,
sem`natul timpuriu al maz`rii nu aduce
garan]ia c` am scap`t de atac. Perso -
nal, am v`zut atacul g`rg`]itelor la o
cul tur` de maz`re de toamn` în primele
zile ale lui martie, anul trecut. Tempera -
tura aerului era foarte ridicat`, dep`[ind
20ºC. Noroc c` iarna a revenit în luna
mar tie, iar aprilie a fost o lun` destul de
rece, prin urmare, Sitona a fost “cu min -
]it`”. Dar în acest an se prefigureaz` o
prim`var` c`lduroas` [i secetoas`, a[a
c` maz`rea de prim`var` care se afl`
în primele faze de dezvoltare este în
pericol, mai ales în zonele unde rezerva
biologic` a acestui d`un`tor este ridi-
cat`.

Pe lâng` maz`re, g`rg`ri]ele mai

G`rg`ri\a frunzelor de maz`re
(Sitona lineatus), gata de atac

Dr. ing. Georgescu Emil, INCDA Fundulea

Sitona lineatus, adult 
(Fundulea, 23.04.2020)

Atac al adulților speciei S. lineatus, 
la plantele de mazăre aflate 
în primele faze de vegetație 

(Fundulea, 8.04.2020)
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atac` alte leguminoase cum ar fi fa-
solea, bobul, lucerna, trifoiul etc. Chiar
dac` adul]ii nu distrug plantele, în cazul
unui atac ridicat, suprapus cu o peri oa -
d` secetoas`, recolta de maz`re poate
sc`dea. Spre deosebire de larvele spe -
ciei T. dilaticollis, al c`rui atac la r`d` -
cinile porumbului nu are un impact eco -
nomic asupra culturii, în cazul larvelor
g`rg`ri]elor frunzelor maz`rii, atacul
acestora la nodozit`]i poate duce la
sc`derea cantit`]ii de azot fixate de cul-
tura maz`rii.

În tehnologia de cultur` a maz`rii de
prim`var` nu s-a pus accent pe com-
baterea acestei specii de insecte. Pân`
nu demult, S. lineatus nu era considerat
un d`un`tor la fel de periculos ca [i g`r -
g`ri]a maz`rii (Bruchus pisorum). De
fapt, pot exista confuzii, dac` ne referim
la cele dou` specii, cu denumirile po -
pulare. Cre[terea suprafe]elor cultivate
cu maz`re ar putea duce, pe viitor, la
cre[terea nivelului popula]iilor speciilor
S. lineatus. Momentan nu exist` omolo-
gat niciun insecticid folosit pentru trata-
mentul semin]elor maz`rii, în vederea

combaterii d`un`torilor care pot ataca
cultura imediat dup` r`s`rit. În vege -
ta]ie se poate interveni cu insecticide de
contact, în cazul în care presiunea de
atac este ridicat`, iar plantele de ma -
z`re se afl` în faza de sensibilitate ma -
xim` fa]` de atacul adul]ilor acestei
specii.

Lucr`rile solului pot limita, într-o oa -
recare m`sur`, popula]ia g`rg`ri]elor
frunzelor de maz`re, având în vedere
c` adul]ii hiberneaz` în stratul superfi-
cial al solului, dar nu trebuie s` uit`m
c` au o capacitate de zbor mai bun`
de cât a “veri[orilor” din lanul de po-
rumb, ace[tia din urm` deplasându-se
mai mult la suprafa]a solului.

Un asolement corespunz`tor, în care
s` fie incluse 6-7 culturi, ar putea limita
nivelul popula]iei acestei specii, consi -
derate d`un`toare leguminoaselor pen-
tru boabe. Dac` avem în asolament atât
maz`re, cât [i lucern` sau trifoi, atunci
g`rg`ri]ele au mult` “mâncare”. S` ai
un asolament ca la carte, care s` fie [i
rentabil economic (s` poat` fi va lorifi -

ca te pe pia]` toate culturile din asola-
ment) este o mare provocare [i ar ne ce -
sita existen]a unei strategii la nivel de ]ar`.

De aceste aspecte trebuie s` ]inem
cont când vorbim despre înverzire. Cre[ -
terea suprafe]elor cultivate cu legumi -
noa se pentru boabe, cât [i cu cele fu -
rajere (lucern`, trifoi), este un lucru be -
nefic pentru fertilitatea solului [i nu nu -
mai, dar este benefic [i pentru speciile
de insecte fitofage, care au “în meniul
lor” aceste culturi, a[a cum este cazul
g`r g`ri]ei frunzelor de maz`re (S. linea-
tus). Iar schimb`rile climatice, concre ti -
zate prin cre[terea temperaturilor, favo -
rizeaz`, în general, insectele d`un` -
toare culturilor agricole, inclusiv pe cele
care atac` leguminoasele (cum este
cazul g`rg`ri]ei frunzelor maz`rii).

Este a[adar dificil s` g`sim un echi -
libru între avantajele ob]inute în urma
cre[terii suprafe]elor cu leguminoase
pentru boabe (inclusiv maz`rea) [i dez -
avantaje (cre[terea rezervei biologice a
d`un`torilor acestei culturi), dar nu im-
posibil.

Atac caracteristic al adulților
speciei S. linetus la frunzele 

de mazăre, în forma literei “U” 
(Fundulea, 22.04.2020)
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Rom-Agrobiofertil NP,
îngr`[`mânt 100% ecologic

Tendin]a actual` în domeniul agri-
culturii este de a înlocui produsele ce
con]in substan]e chimice, cu produse
cât mai pu]in poluante pentru sol, plante
[i animale [i de a asigura necesarul de
produse ecologice cerute de pia]`. Pen-
tru ob]inerea unei recolte s`n`toase este
nevoie de un sol de bun` calitate, care
s` con]in` o cantitate cât mai mare de
nutrien]i [i de plante care se dezvolt`
ar monios. De aceea, cercet`torii de la
compania Romvac, au scos pe pia]` un
produs inovator, 100% ecologic, care
vine în ajutorul agricultorilor. 

Rom-Agrobiofertil NP este un în gr` -
[`mânt pe baz` de culturi bacteriene [i
care este certificat ecologic de Ecocert.
Acesta con]ine bacterii fixatoare de azot
[i fosfor, ce faciliteaz` descompunerea
detritusului [i a resturilor vegetale, fi -
xea z` azotul atmosferic [i transform`
fosfa]ii insolubili din sol, în forme solu-
bile u[or asimilabile. 

3 bacterii, mai multe beneficii
Azospirillum lipoferum metabolizea -

z` o larg` varietate de materiale organi -
ce existente în sol – celuloz`, hemice -
luloz`, lignin`, xiloz` –, pe baza c`rora
se multiplic` [i colonizeaz` r`d`cinile
plantelor, fixând în mod asociativ azo-
tul. Azotobacter chroococcum fixeaz`
azotul atmosferic pe baza resurselor
energetice existente în sol, metaboli -

zea z` fosfa]ii, asimileaz` [i valorific`
exudatele radiculare, contracarând mi-
croorganismele patogene din sol. Am-
bele bacterii furnizeaz` azot, factori de
cre[tere [i fitohormoni, având ac]iune
biostimulatoare asupra tuturor plantelor
de cultur`. Efectul stimulator nu este
doar o consecin]` a fix`rii azotului, ci [i
a sintezei de compu[i antibacterieni,
an ti fungici [i stimulatori de cre[tere –
auxine, gibereline, citochinine, siderofori
[i fitohormoni. Bacillus megaterium des-
compune detritusul, transform` fosfa]ii
insolubili din sol în forme solubile, u[or
asimilabile de c`tre plante, furnizeaz`
fosfor, acizi organici [i enzime, având ac -
]iune biostimulatoare asupra plan te lor.

Ob]inerea de culturi BIO
Prin ac]iunea sinergic` a celor 3 com-

ponente bacteriene asupra descompu-

ne rii fosfa]ilor [i azota]ilor anorganici
din sol, administrarea repetat` a produ -
sului contribuie la îns`n`to[irea solului
prin cur`]area acestuia de îngr`[` min -
tele chimice [i ob]inerea unor culturi BIO.

Avantaje ale produsului 
Rom-Agrobiofertil NP

Avantaje economice: costuri cu 40-
50% mai mici decât ale îngr`[`mintelor
chimice pentru aceea[i suprafa]` de te -
ren, costuri mai mici pentru transport [i
administrare (pulverizare) pe sol, apli -
ca bil la toate tipurile de sol/culturi. 

Avan taje ecologice: este un produs
100% ecologic, f`r` efecte adverse asu -
pra lan]ului trofic, aplicarea repetat`
duce la îns`n`to[irea solului prin des -
compunerea fosfa]ilor [i azota]ilor anor-
ganici r`ma[i în sol dup` fertilizarea
chimic`. 

Avantaje biologice: bacteriile produc
fitohormoni, favorabili plantelor de cul -
tu r`, transform` resturile vegetale [i
sub stan]ele minerale din sol în forme
organice, u[or asimilabile de c`tre plan -
te, metaboli]ii bacterieni au efect anti -
fun gic, produsul se poate administra tu -
turor plantelor de interes agricol (cerea -
le, legume), cât [i pomilor fructiferi, vi -
]ei-de-vie, plantelor aromatice sau or na -
mentale, produc]ia la hectar este mai
mare comparativ cu loturile martor, pro-
dusul nu con]ine substan]e toxice [i nici
remanente.

Dr. Petru SEVCIUC
{ef Sec]ie Produc]ie Biopreparate

ROMVAC COMPANY S.A.

Agricultur` ecologic` cu 
biofertilizatorul Rom-Agrobiofertil NP
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Cincizeci de startup-uri AgriTech din
Europa Central` [i de Est s-au înscris
la Nextcelerator, acceleratorul digital
creat de companiile Agricover, Seed
Blink [i Microsoft cu scopul de a sprijini
startup-urile din Europa Central` [i de
Est care aduc în discu]ie tehnologiza -
rea agriculturii. 

Printre startup-urile selectate se nu -
m`r` proiecte de marketplace, proiecte
agroalimentare [i proiecte de optimiza -
re a proceselor agricole, majoritatea din -
tre ele având deja venituri, cu trac]iune
în spate [i cu inten]ia de a-[i rafina pro-
dusul [i de a-l extinde în zone geo gra -
fice mai largi. 

Agriniser este o platform` bulgar` de
brokeraj agricol care simplific` cump`-
rarea [i vânzarea de culturi. Lansat` în
2019, platforma ofer` servicii de tran-
zac]ionare (cump`r`torii [i vânz`torii
tranzac]ioneaz` [i negociaz` în mod
anonim pe platforma de pia]`) [i anali-
ze de pia]` ale industriei agricole din
Europa Central` [i de Est. Afla]i mai
multe la www.agriniser.com. 

Agro-U este o platform` greceasc`
de recrutare a lucr`torilor agricoli. Ofer`
oportunit`]i de angajare permanent` [i
temporar` (sezonier`) [i are 8.000 de
utilizatori înregistra]i, inclusiv 700 de fer -
me. Afla]i mai multe la www.agro-u.com.

Fermier Bun este o platform` ro mâ -
neasc` care pune în leg`tur` pro du c` -
torii locali de alimente cu poten]ialii cli -
en]i care locuiesc în apropiere. Compa-
nia func]ioneaz` ca un magazin online
care ofer` servicii de checkout [i livra -
re. Dispune de dou` centre logistice:
unul pentru produse vegetale [i unul
pentru carne, lactate [i produse simila -
re. Pute]i afla mai multe despre platfor -
m` la www.fermierbun.ro.

Kolta este un marketplace agricol
românesc care permite fermierilor achi -
zi ]ionarea produselor agricole necesa re,
la calitate ridicat` [i pre]uri mici. Plat -
forma func]ioneaz` ca o cooperativ` di -
gital` pentru ca fermele s` ating` masa
critic` pentru tranzac]ii. Mai multe infor -
ma]ii la www.kolta.ro.

Zece startup-uri AgriTech din
România, Bulgaria, Ungaria, 
Grecia ]i Cehia au fost alese 
ca finaliste pentru Nextcelerator
• 50 de startup-uri AgriTech din Europa Central` [i de Est au aplicat pentru ac-
celeratorul Nextcelerator 
• SeedBlink, Microsoft [i Agricover vor oferi antreprenorilor un mix de tehnolo-
gie, finan]are [i acces la mentori cu mare experien]` în agricultur`
• Nextcelerator î[i propune s` sprijine cele mai inovatoare întreprinderi tehno-
logice din domeniul agriculturii.
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Ondo este un startup din Bulgaria
care ofer` solu]ii agricole inteligente
pentru irigarea de precizie, udarea cul-
turilor [i control climatic pentru toate
culturile. Ondo îi ajut` pe fermieri s`
reduc` timpul [i for]a de munc` nece-
sare pentru a gestiona procesele de iri-
gare [i nutri]ie, reducând astfel con su-
mul de ap`, energie [i alte resurse valo -
roase. Afla]i mai multe despre Ondo pe
www.ondo.io.  

Proofminder este o platform` ma -
ghiar` de inteligen]` artificial` pentru
agricultura de precizie – monitorizarea
culturilor/ frunzelor pentru fermieri sub
forma unei platforme SaaS cu parteneri
de produc]ie cu drone. Platforma se
adreseaz` marilor întreprinderi agricole
din Europa Central` [i de Est, produ c` -
torilor de semin]e, cultivatorilor de pomi
fructiferi [i altor actori de pe pia]`. Afla]i
mai multe pe www.proofminder.com.

TBL Digital este o solu]ie româ neas -
c` de gestionare a terenurilor agricole.
Aceasta permite clien]ilor s` ]in` evi-
den]a tuturor documentelor [i a altor in-
forma]ii legate de terenurile lor, cum ar
fi date topografice, h`r]i, permise, ca -
das tru, precum [i date în timp real le -
gate de culturile lor. Afla]i mai multe la
www.smartland.ro. 

Ullmanna a dezvoltat un produs hard -
ware care se ata[eaz` la tractoare pen-
tru a t`ia buruienile din culturi. Produsul
ce provine din Republica Ceh` detec -
teaz` plantele [i decide dac` s` le taie
sau nu. Acesta ofer` o solu]ie ecologic`
fa]` de pesticide sau alte lichide anor -
ga nice. Afla]i mai multe despre produs
pe www.ullmanna.eu.  

Verdefood este un marketplace ro -
mâ nesc care pune în leg`tur` fermierii
locali din jurul Bucure[tiului [i Cluj-Na -
poca cu cererea local` de legume [i
fructe proaspete. În plus, platforma le
ofe r` fermierilor instrumente pentru a-[i
gestiona mai bine procesele de apro vi -
zionare. Detalii pe www.verdefood.ro.  

Vetemenyem este o aplica]ie mobil`
interactiv` maghiar` pentru gr`dinari
amatori, care ofer` cuno[tin]e despre
cum s` cultive anumite plante; un ghid
pas cu pas pentru hobby-ul de gr` di -
n`rit. Planificatorul de gr`din` îi arat`
utilizatorului ce plante ar trebui asociate
una lâng` alta pentru a promova cre[ -
terea plantelor. Afla]i mai multe pe site:
www.vetemenyem.hu. 

Afacerile selectate vor beneficia de
mentorat, cursuri de formare, planifica -
re de afaceri [i conexiuni cu poten]iali
parteneri [i investitori.

Agricover, lider pe pia]a de agribusi-
ness din România, va sprijini start-up-
urile în materie de strategie de afaceri.

Partenerul valideaz` poten]ialul aface -
rilor (MVP) [i faciliteaz` testarea ideilor
al`turi de juc`tori importan]i, precum
fer mieri profesioni[ti [i mentori. De ase-
menea, Agricover ofer` startup-urilor
traininguri [i programe despre gestio -
narea finan]elor în afacerile Agritech,
dezvoltarea unui buget de venituri [i a
unei strategii de extindere, crearea unui
plan de afaceri de succes, strategie de
intrare pe piat` [i leadership.

Platforma european` de investi]ii
SeedBlink î[i ofer` experien]a în do -
meniul finan]`rii, sprijinind cu informa]ii
despre op]iuni de finan]are, campanii
de crowdinvesting [i lec]ii importante
înv`]ate în urma a peste 50 de astfel de
campanii.

Exper]ii parte din programul Micro -
soft for Startups ofer` mentorat în do -
meniul tehnologiei, abordând tematici
precum proprietatea intelectual`, dez -
vol tarea tehnologiei [i a produselor [i
crearea de parteneriate de succes cu
furnizorii de tehnologie.

Despre Agricover
Agricover este liderul pie]ei de agribusi-

ness din România, un generator de solu]ii
inovatoare care transform` afacerile [i via]a
fermierilor pe termen lung, creând progres
[i prosperitate la scar` social`.

Înc` de la înfiin]are, Grupul Agricover [i-a
propus s` deserveasc` fermierii români [i
s` le ofere solu]ii inovatoare, adaptate ne -
voi lor lor, astfel încât ace[tia s` î[i poat`
consolida în mod sustenabil productivitatea,
prin acces la tehnologii agricole performante
la nivel interna]ional, la solu]ii de finan]are
adaptate specificului sectorului agricol [i la
servicii de agricultur` digital`. 

Agricover Holding SA reune[te Agrico -
ver SA (specializat` în distribu]ia de teh no -
logii agricole), Agricover Credit IFN SA (in -
stitu]ia financiar` nebancar` specializat` în

finan]area fermierilor) [i Agricover Techno -
logy SRL prin care Grupul ofer` fermierilor
acces la cele mai noi inova]ii în agricultura
digital` mondial`, facilitându-le astfel trans-
formarea modului în care î[i desf`[oar` ac-
tivitatea de zi cu zi din ferm` pentru a putea
adopta decizii în timp real.

Despre SeedBlink
SeedBlink este platforma de investi]ii 

cu cea mai rapid` cre[tere, specializat` în 
g` sirea, verificarea, finan]area [i scalarea
startup-urilor europene de tehnologie. Viziu -
nea noastr` este de a modela viitorul tehno-
logic al Europei prin crearea unei platforme
de investi]ii care s` aib` acces la crowd-
funding, flexibilitatea investitorilor angel [i
structura VC-urilor.

Comunitatea SeedBlink se afl` în cen-

trul succesului platformei, al`turi de o se lec -
]ie riguroas` de startup-uri tehnologice afla -
te în faze incipiente [i de echipele lor pa -
sionate. Ne propunem s` deschidem inves -
ti]iile în start-up-uri [i facem acest lucru prin
construirea unei platforme moderne, a unei
comunit`]i cu experien]` în tehnologie [i a
re]elei [i expertizei noastre, pentru a scala
companiile dup` investi]ii.

Despre Microsoft
Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft)

sus]ine companiile în procesul transform`rii
digitale [i faciliteaz` dezvoltarea, imple-
mentarea [i utilizarea tehnologiilor inte li -
gente de tip cloud. Misiunea companiei este
aceea de a ajuta fiecare persoan` [i orga-
niza]ie de la nivel global s` realizeze mai
mult.
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Remorcile autoînc`rc`toare Poettin -
ger Jumbo 7000 au fost desemnate
FARM MACHINE 2022 la categoria lor.
Farm machine a înlocuit, de anul aces -
ta, fostul Machine of the Year, cel mai
râvnit titlu din industria tehnicii agricole,
înc` din 1997.

Remorcile autoînc`rc`toare Poettin -
ger Jumbo seria 7000 reprezint` cea mai
avansat` tehnologie în domeniu dato ri -
t` eficien]ei sale ridicate [i calit`]ii remar -
cabile a produsului rezultat. Noul con -
cept [i caracteristicile sale inovatoare
au fost cele care au pecetluit deci zia ju-
riului la “Farm Machine 2022”. Jumbo a
câ[tigat votul jurnali[tilor de specialitate
la categoria recoltare furaje. Premiul a
fost acordat online pe 4 martie 2022.

Care au fost factorii care au dus la
câ[tigarea premiului?

Premiu “Farm Machine”, râvnit în in-
dustria ma[inilor agricole, este prezen-
tat de jurnali[tii de la reviste inter na]io-
nale de specialitate. Este desemnat câte

un câ[tig`tor la fiecare dintre cele 12 ca -
tegorii (plus un premiu pentru alegerea
publicului).

Prin acest premiu, juriul a recunoscut
unicitatea remorcii autoînc`rc`toare cu
noul s`u concept de propulsie, transmi -
sie optim` a puterii [i alte componente
inovatoare de baz`. Privind înapoi, se
poate observa un trecut de succes: 1999
a fost când a început succesul s`u in-
terna]ional. În 2009 remorca autoînc`r -
c`toare a primit o medalie de argint
pentru sistemul AUTOCUT, sistemul au -
tomat de ascu]it cu]ite, la Agritechnica
[i a fost “Ma[ina anului 2010”. 

Pöttinger, liderul mondial pe pia]a
remorcilor autoînc`rc`toare, a proiectat
noua serie JUMBO 7000 pentru o pute -
re maxim` a tractorului de 500 CP. Nu-
meroasele îmbun`t`]iri (panou frontal
mobil, sistem automat de înc`rcare in-
teligent, pick-up plutitor controlat hidra -
ulic, rol` de urm`rire suplimentar`, ro -
tor de înc`rcare nou [i multe altele) fac

recoltarea [i mai eficient`. Noul design
a transformat utilajul emblematic a lui
Pöttinger într-o alegere ideal` care
ofer` rezultate de recoltare furaje f`r`
m`sur`.

Produc`torul austriac Pöttinger a pri -
mit cu încântare titlul “FARM MACHINE
2022” la categoria de recoltat furaje. 

Gregor Dietachmayr (purt`torul de
cuvânt al echipei de management) [i
Markus Baldinger (directorul general
Cercetare, Dezvoltare, Digitizare) au ac -
ceptat premiul online: “Acest premiu spe -
cial este o confirmare pl`cut` c` am con-
tribuit cu standardele noastre înalte în
dezvoltarea noii genera]ii de remorci
au to înc`rc`toare. Calitatea superioar`
a furajelor [i rentabilitatea fac remorcile
autoînc`rc`toare [i mai atractive.” Cei
doi directori generali sunt încân ta]i de
faptul c` Pöttinger este recunoscut la
nivel interna]ional ca specialist pentru
furnizarea celor mai bune rezu l ta te de
lucru. 

Remorcile autoînc`rc`toare 
Poettinger JUMBO 7000 au 
primit titlul FARM MACHINE 2022
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Pöttinger produce sem`n`tori 
eficiente [i cu randament ridicat

Exist` mai mul]i factori de care de -
pin de procesul de sem`nare: timpul op -
tim de sem`nare care depinde de tipul
de plant`, timpul însorit [i temperatura
aerului [i a solului. Aceste ferestre de
timp dependente de vreme devin din ce
în ce mai scurte, a[a c` utilizarea efi-
cient` a timpului ]ine de folosirea utila-
jelor agricole de mare capacitate [i pu -
tere. Noile modele de sem`n`tori pne -
umatice TERRASEM de la Pöttinger,
V 8000 [i V 9000, garanteaz` acest lu -
cru.

O nou` genera]ie 
de sem`n`tori Terrasem

Noile modele de sem`n`tori purtate
sunt acum disponibile [i cu l`]imi de lu -
cru de 8 [i 9 metri [i pot fi configurate
pe baz` de comand` pentru a face fa]`
tuturor condi]iilor specifice locului. Da-
torit` grapei cu discuri ca instrument
principal de prelucrare a solului, sem` -
n` torile Terrasem sunt ideale pentru se -
m`nat în mulci [i sunt disponibile cu dis-
 curi ondulate, WAVE DISC, ca op]iune
pentru afânarea solului la suprafa]`.
Versiunea CLASIC f`r` instrumente de
prelucrare a solului este impresionant
de lin` pe terenul deja preg`tit. Echipa-
mentele realizea z` o sem`nare precis`
chiar dac` au l`]ime [i vitez` mare de
lucru.

Operare convenabil` 
în linie dreapt`

A fost realizat` o nou` configura]ie
a tuturor uneltelor de prelucrare a solu-
lui pentru a se asigura c` ma[ina func -
]ioneaz` eficient [i 100% în linie dreap -
t`. Grapa cu discuri, precum [i br`z da -
rele pentru îngr`[`mânt (pentru mode -
lele D Z) [i br`zdarele DUAL DISC sunt
montate în form` de X. Nu este necesar
s` fie unse organele de prelucrare a

solului deoarece acestea sunt montate
pe rulmen]i.

Dozare cu cea 
mai mare precizie

Sistemele de dozare sunt proiectate
pentru cea mai mare precizie posibil` [i
asigur` utilizarea exact` a cantit`]ii po -
trivite pentru orice tip de semin]e avut.
TERRASEM V 8000 D [i TERRASEM
V 9000 D sunt echipate standard cu
dou` sisteme de dozare [i au o capaci -
tate a bunc`rului de semin]e de 5.600
de litri. Sunt posibile rate de sem`nare
de la 1,5 kg pân` la 420 kg cu vitez` de
lucru de 12 km/h. Debitul de semin]e
poate fi reglat cu u[urin]` din interiorul
tractorului.

Op]iuni multiple de sem`nare
Aceste sem`n`tori se pot utiliza pen -

tru sem`nare simpl`, dubl` sau mixt`
asi gurând r`s`rire uniform a plantelor.
Sunt optimizate pentru a fi folosite [i în
condi]ii specifice [i rota]ii de culturi, fiind

posibil` aplicarea:
n doar a semin]elor;
n a semin]elor cu îngr`[`mânt;
n a dou` amestecuri diferite de se -

min]e;
n componentelor suplimentare, cum

ar fi microgranule sau o recolt` înso ]i -
toare folosind modelele TERRASEM Z
cu caracteristica FERTILIZER.

Produc`torul Pöttinger î[i dove de[ te
expertiza în di gi talizare cu noile mo dele
de sem`n` tori pneumatice Terrasem,
f`cându-le compatibile cu Agrirouter,
platforma universal` de schimb de date
indiferent de marca utilajelor.

Te-am convins s` descoperi concret
cum î]i poate optimiza [i eficientiza ac-
tivitatea din ferma ta o asemenea se -
m` n`toarea? Contacteaz` repre zen -
tantul de vânzâri NHR Agropartners din
zona ta accesând link-ul nhr.ro/contact.

Articol furnizat de NHR Agropartners

Sem`n`torile pneumatice 
Poettinger TERRASEM pentru
sem`nat direct în miri]te, acum 
cu l`\imi de lucru de 8 ]i 9 metri
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Povestea Domeniilor Dealu Mare
Urla]i a început în urm` cu 15 ani, odat`
cu înfiin]area de la zero a unui Complex
de vinifica]ie modern, dotat cu cele mai
noi echipamente tehnologice, fiind n`s -
cut` din dorin]a de a evolua [i de a rea -
liza vinuri de calitate în cea mai renu -
mit` podgorie din România, Podgoria
Dealu Mare. {i cum un vin bun se ob ]i -
ne din struguri de calitate, a trebuit s` se
înfiin]eze [i o planta]ie de vi]` de vie care
s` exploateze la maximum “terroir-ul”
zonei.

“Povestea Domeniilor Urla]i este una
plin` de tradi]ie [i bun gust!”, îi pl`cea
s` spun` mentorului afacerii, regreta-
tul nostru prieten [i colaborator, Adrian
R`dulescu.

Cele 100 hectare de vi]` de vie afla -
te în regiunea Dealu Mare, o zon` cu -
noscut` pentru importan]a viticol` de
sute de ani, sunt cultivate cu soiuri au-
tohtone de struguri larg r`spândite în

regiune, dar [i soiuri consacrate la nivel
mondial care au g`sit în aceast` zon`
cele mai bune condi]ii de cre[tere [i
dezvoltare. 

Investi]ia total` în planta]ia de vi]`
de vie [i în cram` se ridic` la peste 4
milioane de euro. Ast`zi, sub marca
“Domeniile Dealu Mare Urla]i” sunt îm-
buteliate vinuri cu Denumire de Origine
Controlat` – DOC.

Ne-am reîntors cu mare drag la Do -
meniile Dealu Mare Urla]i, dornici de a
afla noi informa]ii despre podgorie, dar
[i despre sta]ia de vinifica]ie a compa -
niei. {i de aceast` dat` am avut în fa]a
noastr` un interlocutor deosebit, un om
[i un profesionist des`vâr[it, în persoa -
na domnului ing. Claudiu Porumb, oe -
no log [i [ef al Sec]iei de Vinifica]ie din
cadrul firmei. 

Domnia sa a avut ama bilitatea s` ne
prezinte procesul tehnologic aferent ac-

tivit`]ii de vinifica]ie, vorbindu-ne cu pa-
siune despre tot ceea ce prezint` acest
sector reprezentativ pentru România.

Pentru început am dori s` ne
face]i o scurt` carte de vizit` a
companiei.

Domeniile Dealu Mare Urla]i este o
societate relativ tân`r`, înfiin]at` cu fon-
duri europene în anul 2007, care admi -
nistreaz` o suprafa]` de vi]` de vie de
100 de hectare, dintre care 80 sunt su -
prafe]e replantate, urmând s` intre în
re conversie [i restul, ceea ce va face
ca vinurile ro[ii s` devin` preponde -
rente în viitor. În urm` cu 15 ani, când
s-au pus bazele acestei societ`]i, aici
nu se afla nimic, practic era un câmp.
Tot ce ve de]i acum este absolut con-
struit de la zero. 

În acest moment, la Domeniile Dea -
lu Mare sunt în produc]ie o varietate de
patru soiuri pentru vinuri albe – Fe -
teasc` Alb`, Riesling de Rhin, Sauvig -
non Blanc [i Muscat Ottonel [i [ase
pentru vinurile ro[ii – Feteasc` Nea gr`,
Cabernet Sauvignon, Burgund, Merlot,
Shiraz [i Cabernet Franc. Cele din ur -
m` vor intra pe rod în urm`torii ani, iar
a[a vom putea realiza [i alte vinuri noi. 

Crama are o capacitate de stocare
de un milion de litri, practic o cantitate
dubl` ca volum de stocare fa]` de cât
este produc]ia noastr` de struguri. Ast-
fel c`, în momentul în care începe com-
pania de vinificare, noi mai avem vin pe
stoc din anul anterior, ceea ce este foar -
te bine. Dac` începem campania de
recoltare la sfâr[itul lunii august sau în-
ceputul lunii septembrie, în func]ie de
condi]iile climatice optime pentru a cu -
lege strugurii, primul vin îl vom avea în
luna februarie a anului urm`tor. În toat`
aceast` perioad` noi avem vin în cra -
m` pentru a putea satisface cerin]ele
consumatorilor.

Povestea Domeniilor Urla\i este
una plin` de tradi\ie ]i bun gust!

Interviu cu domnul Claudiu Porumb, oenolog, 

{ef al Sec]iei de Vinifica]ie Domeniile Dealu Mare
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Trebuie s` preciz`m c` în do-
meniul viticol, România este unul
dintre statele care a reu[it s` ab-
soarb` fonduri europene consi -
derabile, ref`când astfel fondul
viticol. Care a fost, totu[i, pro-
ble ma legat` de replantarea so -
iurilor de vi]` de vie?

Da, exist` practic o problem` legat`
de pierderea soiurilor române[ti. Odat`
cu replantarea [i refacerea fondului viti-
col s-a constatat [i o sc`dere agresiv`
a cantit`]ii de vin produs din soiurile au-
tohtone, pentru c` în cele mai multe pod -
gorii replantarea s-a f`cut cu soiuri cos -
mopolite aduse din pepinierele viticole
din afara ]`rii. În aceast` situa]ie s-a
ajuns din cauza faptului c` in perioada
de dupa 1989 în România, au disp`rut
pepinierele viticole. Odat` cu \nfiin]area
de noi planta]ii viticole cu ajutorul fon-
durilor europene, a crescut ponderea
unor soiuri de vi]` de vie cu larg` r`s -
p#ndire \n ]`rile viticole: Sauvignon
Blanc, Chardonnay, Cabernet Sauvig -
non, Shiraz, fiind p`strate doar zonal
soiurile române[ti precum Frâncu[a,
T`m#ioas` Rom#neasc`, Negru Aro-
mat, Cr#mpo[ie, Galben` de Odobe[ti,
Zghiar` de Hu[i, Busuioac` de Boho -
tin… Ceea ce salveaz` în prezent Ro -
mânia în materie de vinuri este poate
cel mai promovat soi autohton, Fe teas -
ca Neagr`, soi care, împreun` cu Fe -
teasca Alb`, \[i au originea pe linia
Pru tului.

Cum a fost debutul în acest do -
meniu captivant?

Pasiunea mea pentru acest dome-
niu s-a înfiripat înc` din copil`rie [i s-a
dezvoltat dup` absolvirea Universit`]ii
de {tiin]e Agricole [i Medicin` Veteri-
nar` din Bucure[ti, Facultatea de Hor-
ticultur`, specializarea Viticultur` – Vi ni-
fica]ie. 

Sunt îndr`gostit de aceast` meserie
[i lucrez în acest domeniu de peste 25
de ani. Uneori stau [i m` g#ndesc c`
jum`tate din via]` am lucrat doar \n
cram` [i petrec mai mult timp al`turi de
vinuri dec#t de familie, iar \n familie
avem discu]ii despre vinuri, so]ia lu-
cr#nd tot \n acest domeniu captivant. 

Dup` finalizarea facult`]ii, la început
am fost angajat ca t#n`r inginer la Insti-
tutul de Cercet`ri pentru Viticultur` [i
Vinifica]ie de la Valea C`lug`reasc`.
Ulterior, am lucrat 10 ani într-o cram`
foarte mare, cu capital integral str`in,

având oportunitatea s` vizitez multe
podgorii [i centre de vinifica]ie din în-
treaga lume. Practic, am avut norocul
s` pun în practic`, dar [i s` tr`iesc, ex-
perien]e profesionale deosebit de va -
loroase [i interesante în cele mai im -
portante regiuni viticole fiind o experien -
]` extraordinar`. Dar, degeaba ai cu no[-
tin ]e, dac` crama unde activezi nu are
dot`ri sau are [i nu e[ti l`sat s`-]i faci
meseria ca la carte, cum se spune.

Aici, la Domeniile Dealu Mare am
venit în urm` cu 11 ani [i am g`sit mult`
în]elegere în dorin]a de a pune în prac-
tic` tot ce am înv`]at la institut [i ce am
v`zut în întreaga lume pe unde am re -
u[it s` ajung. 

Domnul Adrian R`dulescu a fost pen -
tru mine, aici, la Urla]i, un adev`rat p` -
rinte, un profesionist [i om deosebit.
Poate [i acest mod în care am fost tra -
tat, ca [i cum a[ fi cel de-al treilea fiu al
s`u, încrederea acordat` [i responsa -
bilizarea în luarea unor decizii tehnolo -
gice au f`cut ca aceast` cram` s` re -
prezinte pentru mine un atelier de crea -
]ie [i locul unde eu îmi g`sesc lini[tea. 

Cu toat` [tiin]a [i dotarea, dac` nu
urm`re[ti exact ca un artist ceea ce se
întâmpl` cu fiecare etap`, nu po]i s`

în]elegi formele artei. De altfel, transfor-
marea sucului de struguri \n vin este o
adev`rat` art`. Vinurile ob]inute aici \n
cram` sunt fiecare o parte din mine [i
un strop din str`dania colegilor mei. Am
avut [ansa ca administratorii acestei
afaceri s` fie oameni de foarte bun`
calitate, care apreciaz` [i respect` mun -
ca [i pun pasiunea înaintea câ[tigului
[i a profitului, lucru greu de \n]eles \n
timpurile actuale. 

Pe acest drum se porne[te din pa -
siu ne, dar cu timpul devine foarte palpi-
tant, atractiv [i nu mai po]i renun]a,
pentru c` în esen]` domeniul vini-viticol
este extrem de frumos [i foarte com-
plex. Cei care investesc în viticultur` [i
vinifica]ie o fac din pasiune, pentru c`
o activitate f`cut` ca la carte nu î]i ofe-
r` imediat un profit, ci mai \nt#i de toate
bucuria c` produsul t`u finit este con-
sumat [i apreciat de semenii t`i. Uite
a[a, un produc`tor de vin vine \n \n t#m -
pinarea clien]ilor cu operele sale care
aduc clipe de bucurie [i pl`cere. Întot-
deauna, cheltuielile sunt la limita profi -
tabilit`]ii, în condi]iile în care procesul
func]ioneaz` conform schemelor tehno-
logice impuse. De aceea, multe firme
de profil se confrunt` cu probleme fi-
nanciare datorit` pie]ei aflate mereu \n
schimbare.

2022 Aprilie_Layout 1  4/1/2022  7:32 PM  Page 53



INTERVIU
Business Press Agricol n Aprilie 2022

Este recunoscut faptul c` vi -
nul din regiunea Dealul Mare este
deosebit, zona reprezentând un
pol de interes pentru cunosc`tori
dar [i turi[ti. Care sunt elemen -
tele definitorii pentru a ob]ine un
vin de calitate?

În primul rând, avem în vedere con -
di]iile de “terroir viticole”, concept care
\ncorporeaz` toate tr`s`turile referitoa -
re la clim`, sol, pozi]ie geografic` ale
unei zone viticole cu efect asupra cali -
t`]ii vinurilor ob]inute. Complet`m cu in-
fluen]a factorului uman care prin teh -
nologiile aplicate duce la cre[terea con-
tinu` a calit`]ii strugurilor, garan]ia ob -
]inerii vinurilor de top.

Planta]ia viticol` pe care noi o lu -
cr`m este situat` pe aceea[i latitudi-
ne cu planta]iile viticole din regiunea
Bordeaux, zon` renumit` pentru calita -
tea vinurilor frantuze[ti. Toate aceste ele -
mente sunt esen]iale pentru ob]inerea
unui vin de calitate. A[adar, totul pleac`
de la struguri. Un vin bun se na[te \n vie
dar se des`v#r[e[te \n cram`.

În continuare, v` rog s` ne pur -
ta]i pa[ii pe drumul pasiunii, aici
la Domeniile Dealu Mare Urla]i.
Pentru, început s` vorbim des -
pre tehnologia în planta]ie.

Este un efort destul de mare s` ges-
tionezi activitatea unui complex de 100
de vagoane de vin (1.000.000 litri). Este
adev`rat c` în perioada de cules sau la
t`iere în uscat, via absoarbe for]` de
munc` suplimentar`, în rest planta]ia
se lucreaz` mecanizat. 

A[a cum a]i putut observa, în vie
lucr`m în sistemul de benzi înierbate.
Acest sistem are numeroase avantaje:
reface structura [i porozitatea solului,
îmbog`]e[te solul în substan]e organi -
ce, îmbun`t`]e[te regimul termic [i hi -
dric al solului, permite interven]ia în vie
la lucr`ri chiar [i dup` ce a plouat, dar
are [i un rol estetic. 

Tocmai pentru a reduce costurile la
jum`tate, noi nu lucr`m un interval în
verde [i unul în ogor – l`s`m o band`
înierbat` [i aceea doar se cose[te me -
canizat. Din doi în doi ani se reface sis-
temul – unde era banda înierbat` se
ar`, iar unde era arat se las` band` în -
ierbat`, pentru a permite astfel solului
s` se odihneasc` [i pentru a încorpora
în el îngr`[`mintele naturale. 

De asemenea, la fiecare rând de
vi]` de vie am plantat câte o tuf` de
tran dafiri. Pe lâng` rolul estetic, tran da -
firul reprezint` cel mai bun indicator în
cazul unei boli necru]`toare pentru vi]a
de vie – f`inarea sau oidiumul, cauzat`
de ciuperca Uncinula nector. Este o
boal` p`gubitoare pentru cultura de vi]`
de vie dac` nu se intervine fito-tehnic în
timp optim [i eficient. Trebuie s` pre-
cizez c` am investit [i echipamentele
de stropit, tocmai pentru a interveni ime -
diat în cazul eventualelor atacuri de boli
sau d`un`tori. Bineîn]eles c` în cultur`
folosim [i tratamente fito-sanitare pre-
ventive, nu curative. Pentru a combate
bolile [i d`un`torii la cultura de vi]` de
vie, dar [i pentru a ob]ine struguri s` -
n` to[i, avem un plan de tratamente pe
an, care poate fi influen]at de condi]iile
meteo. 

{tiu c` v` ocupa]i efectiv de
cram`. Cum a]i gestionat [i opti -
mi zat procesul de vinifica]ie [i
care sunt etapele tehnologice?

Noi încerc`m s` reducem costurile,
dar acest lucru nu îl facem în detrimen-
tul calit`]ii. Gestion`m foarte bine fluxul
tehnologic [i timpii aferen]i acestuia,
astfel încât, în final, s` ob]inem calitate

maxim`. 
În acest context a fost gândit` [i con -

struc]ia cramei, lâng` planta]ie. Este
foarte important acest aspect, deoa re -
ce, în perioada recoltatului, din momen-
tul desprinderii strugurelui de pe butuc
[i pân` când el intr` în procesul de fa -
brica]ie, respectiv vinifica]ie, timpul tre-
buie s` fie foarte scurt pentru c` alt -
fel are loc un proces de oxidare [i de -
pre ciere a calit`]ii mustului ob]inut. În
ca zul gamei de vinuri Super Premium,
HoReCa sau edi]ii limitate [i speciale
se recolteaz` doar manual [i selectiv,
calitatea strugurilor fiind foarte bun`. 

Trebuie în]eles de la început c`
mustul de struguri este foarte sensibil 
la ac]iunea oxigenului [i a c`ldurii, [i de
aceea este necesar ca acesta s` fie
protejat pentru a avea garan]ia ob]inerii
unui vin de calitate. În cram` lucr`m cu
mare grij`, respectând strict condi]iile
de temperatur` (10ºC începând de la
mustuial` pân` la must) [i atmosfera
antioxidant` corect`, dar foarte prie te -
noas` cu organismul uman. Men]ionez
c` folosim înlocuitori ai SO2 cum ar fi vi-
tamina C [i taninurile galice, aceasta
fiind garan]ia ob]inerii unor vinuri cu un
con]inut minim de SO2.
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Suntem foarte aten]i la cheltuielile
pe care le avem [i încerc`m s` g`sim
solu]ii pe tot fluxul care s` ne reduc`
costurile. De exemplu, rahisul strugure-
lui, ca [i coardele t`iate prim`vara, se
toac` m`runt [i se împr`[tie \n plan -
ta]ie, fiind încorporate în sol unde se vor
transforma \n compost organic. De alt-
fel, ele reprezint` o surs` de minerale
naturale care trebuie înapoiat` p`mân-
tului ca [i îngr`[`mânt verde. Trebuie
s` fim foarte aten]i la acest lucru, pentru
c` p`mântul a consumat ceva s` ne
ofere strugurii, iar noi trebuie s`-i îna -
poiem în mod natural o parte din acest
beneficiu. 

A[a cum v-am spus, strugurii cule[i
în ferma noastr` parcurg un timp scurt
pân` la procesul de vinifica]ie, crama
fiind foarte aproape de podgorie. Stru -
gu rii sunt recolta]i în  remorci mici mo -
noax cu bene care au o capacitate de
pân` la 2 tone, timpul de umplere a
acestora fiind de maximum 20 de mi nu -
te. Bena în care s-a recoltat ajunge în

5-10 minute în cram`. Înainte, ea este
adus` la unitatea de primire-recep]ie.
Recep]ia cantitativ` se face cu un cân-
tar electronic, neexistând nici urm` de
îndoial` c` pot fi abateri. Recep]ia ca -
litativ` se realizeaz` cu ajutorul unui
bra] robotizat, care preleveaz` proba [i,
fiind conectat la un analizor automat, în
40 de secunde emite buletinul de ana -
liz`. În acel moment se cunoa[te canti-
tatea [i calitatea, astfel încât vom [ti [i
destina]ia pe care o vor avea strugurii,
respectiv tehnologia ce trebuie urmat`. 

Crama noastr` este prev`zut` cu
dou` obloa ne electrice, în spatele aces-
tora aflându-se dou` linii de vinifica]ie.

Se ridic` oblonul, se basculeaz` stru -
gu rii, se las` oblonul [i totul se des f` -
[oar` sub temperatura controlat` de
ma ximum 10ºC. Temperatura ideal`
pentru recoltat este de pân` la 10ºC.
Tot ce este peste depreciaz` produc]ia.
Din acest motiv, zilele de toamn` când
temperaturile dep`[esc 20-25ºC sunt
nefavorabile vinifica]iei. Atunci, strugu-
rii care se recolteaz` [i sunt calzi trec
printr-un r`citor [i abia apoi intr` în pro-
cesul de vinifica]ie.

Din bunc`r, strugurii trec într-un uti-
laj numit zdrobitor-desciorchin`tor care
scoate rahisul strugurelui [i îl elimin` pe
o band` care ajunge direct afar`. În
procesul de produc]ie intr` doar boa-
bele de strugure. Zdrobitorul preseaz`
menajant boabele în func]ie de reglarea
val]urilor de cauciuc, conform soiului
procesat. Ulterior, mustuiala ob]inut`
merge în pompa de mustuial`. Dac`
temperatura este mai mare de 10ºC
aceasta trece printr-un sistem de r`cire
tub în tub astfel încât în sistem s` intre

doar mustuiala cu 10ºC. La tempera tu -
ra de 10ºC oxid`rile sunt reduse, iar
pre cursorii aromatici care dau aromele
vinurilor r`mân în must. De la acest ni -
vel circuitele se schimb` în mai multe
variante în func]ie de soi [i de vinul ce
trebuie ob]inut. Pentru fiecare sortiment
exist` un flux de produc]ie.

Repet, în interiorul cramei exist`
dou` linii de vinifica]ie care dispun de 
o gam` performant` de ma[ini [i utila -
je menite s` ne ajute s` producem vi -
nuri de foarte bun` calitate. Cele dou`
linii sunt dispuse în oglind` pentru a vi -
nifica în acela[i timp [i soiuri diferite. De
asemenea, unitatea de vinifica]ie este
dotat` cu un chiller, o instala]ie de frig cu
patru circuite, dintre care trei sunt des -
tinate cramei pentru vinuri, iar unul pen-
tru depozit. 

Pentru ca vinul s` poat` fi îmbuteliat
el trebuie s` fie stabil. Stabilitatea unui
vin nu înseamn` c` el trebuie s` fie
doar limpede. Exist` trei mari grupe de
lucr`ri care definesc stabilitatea – pro-
teic`, tartric` [i microbiologic`. De
aceea, toate vinurile care se îmbuteli a -
z` trebuie s` treac` prin aceste trei fa -
ze de stabilizare. 

Mai întâi îl stabiliz`m proteic prin
ad`ugarea de cleitori. Cel mai impor-
tant dintre ace[tia este bentonita, care
nu numai c` limpeze[te vinul, dar face
ca excesul de protein` din strugure s`
coaguleze [i s` se depun` pe fundul
vasului. Dac` nu s-ar efectua aceast`
faz` proteina s-ar depune în sticl`. Mai
exist` [i al]i cleiori, gen clei de pe[te
sau gelatina, care au propriet`]i simi-
lare dar sunt mai pu]in utiliza]i. 
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Urm`toarea faz` este cea de stabi-
lizare tartric`, unde vinurile sunt tratate
cu temperaturi negative. În func]ie de
t` ria alcoolic` a vinului se calculeaz`
temperatura astfel încât vinul s` fie
adus aproape de limita de înghe]. Vinu -
rile sunt r`cite între -5 [i -6ºC [i sunt
men]inute în cisterne termostatate, timp
de dou` s`pt`mâni pân` când s`rurile
tartrice care au trecut din struguri în
must [i apoi în vin precipit` [i se depun.
Aceast` depunere este cunoscut` sub
denumirea de piatra vinului sau tirighie.

Cea de-a treia faz` este stabilizarea
microbiologic`, care const` într-o suc-
cesiune de filtr`ri, de la grosier la steril,
pân` când vinul ajunge s` fie apt de îm-
buteliere. 

Condi]ionarea poate dura între o lu -
n` [i c#teva luni, în func]ie de tipul vinu -
lui – ro[u, rose, sec, demisec, demi dul-
ce sau dulce. Trebuie s` v` asigur c`
toate vinurile produse de noi sunt ga -
rantate calitativ, iar dac` cineva dore[te
s` m` contrazic` poate s` duc` o
prob` la analiz`. Secretul producerii
unui vin de calitate este dat de res pec -
tarea cu stricte]e a tehnologiei de vini -

fica]ie, de utilizarea unor aditivi naturali
[i prieteno[i cu mediul [i cu s`n`tatea
uman`, dar depinde în mare m`sur` [i
de dotarea cu utilaje specifice acestui
proces. De altfel, noi de]inem toat` ga -
ma de echipamente moderne care exis -
t` în crame recunoscute din întreaga
lume. 

Procesul de vinificare este complex
[i difer` în func]ie de soi [i vinul care
trebuie ob]inut. Vinific`m numai pe so -
iuri, astfel încât într-un rezervor se g` -
se[te vin din soiul respectiv. 

Fac o parantez`. Se vorbe[te
des despre vinurile eco sau bio,
care ar fi mult mai bune decât
res tul vinurilor care nu con]in sul -
fi]i. Mit sau realitate?

V` dezam`gesc, în realitate, nu exis -
t` vinuri far` sulfi]i. {i cele ecologice
con]in un procent acceptat de sulfi]i care
provin fie din sol, din aer sau prin trata-
mentele fitosanitare acceptate. Ca defi -
ni]ie, vinul ecologic este acel vin care
are limite mai sc`zute de sulfi]i decât vi -
nul normal. Am argumente prin care do -
resc s` contrazic acest lucru. În plus,
afirm [i îmi asum declara]ia [i pot s`
aduc argumente c` vinurile noastre f` -

cute clasic, dup` tehnologia clasic`,
pro venite din planta]iile noastre, sunt cu
un con]inut de sulfi]i mult mai mic decât
orice alt vin ecologic f`cut de cineva în
România. {i pot s` demonstrez asta
trimi]ând prob` la cel mai complex la -
borator de analize pentru reziduuri de
pesticide, de metale grele [i pentru ori -
ce compus chimic str`in. 

Eco nu în seam n` c` nu folosesc
produse chimice, ci doar anumite clase
de substan]e nu au voie s` le folo seas -
c`, iar substan]ele pe care ei le utili zea -
z` oricum le aplic`m [i noi. Exist` dou`
categorii de substan]e pentru tra tamen-
te fitosanitare, [i ne referim strict la viti-
cultur`: primele, cele de contact, res-
 pectiv, substan]e cu care [i noi facem
tratamente fitosanitare ac]ioneaz` prin
contact [i ader` pe frunz`, pe strugure
[i îndep`rteaz` agentul patogen de
plan t`. Celelalte sunt sistemice, iar sub-
stan]a p`trunde prin stomatele frunzei
în plant`, circul` prin sev` [i asigur`
protec]ie în toat` planta. Procesul sis-
temic este similar cu vaccinarea. Prac-
tic, cei din eco nu au voie s` foloseasc`
substan]e sistemice. 

Trebuie s` precizez c` sulful (pu -
cioa sa) are un rol important în comba -
terea unor boli ale vi]ei de vie, precum
f`inarea, care se produce pe timp uscat
[i cald [i are ca efect pierderi de pro-
duc]ie. Aceast` ciuperc` este comb` -
tut` îns` doar cu substan]e pe baz` de
sulf care în contact cu oxigenul pro voa -
ce sulfi]i. 

Aceast` substan]` este aplicat` [i în
cazul vinurilor ecologice, substan]` care
p`trunde în vin [i formeaz` sulfi]i. În
momentul acela, când ai vinificat f`r`
s` adaugi sufli]i, tu ai 30-50 miligrame
la litru dioxid de sulf în vinul în care nu
s-a pus nici un mililitrul de SO2.

Cum putem vorbi de eco sau bio \n
condi]iile \n care clima este \n schim-
bare? Totodat`, o alt` caracteristic` a
sulfi]ilor din vin este c` au proprietatea
de a limpezi vinul, dar au [i un rol anti-
septic, omorând din microorganismele
care degradeaz` molecula din vin. Pen-
tru aceste substan]e s-a f`cut de altfel
[i o clasificare la nivel mondial, legis -
la]ia na]ional` în materie aliniindu-se
acestor reglement`ri care prev`d doza
maxim` de sulfi]i admis` la vinuri, veri-
ficabil` gra]ie buletinului de analize ne -
cesar fiec`rei îmbutelieri.
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S` revenim la Crama Dome -
niile Dealu Mare Urla]i. Ce se în-
tâmpl` mai departe cu vinul?

Dup` finalizarea procesului de vini -
fica]ie are loc îmbutelierea, cu respec ta -
rea fluxurilor [i standardelor ISO. Sp a-
]iul destinat este în form` de potcoav`.
Pe o parte se deschide un oblon [i intr`
materialele, respectiv sticlele care sunt
noi, [i se întorc dup` procesul de îm-
buteliere ca produs finit într-un alt depo -
zit paralel. 

Fluxul este urm`torul: depo zit de am -
balaje – sec]ia de îmbuteliere – de po zit
de produse finite. Între depozitul de am-
balaje [i sec]ia de îmbuteliere avem
laboratorul de control al calit`]ii. Aici se
fac analizele fizico-chimice [i pân` când
unui vin nu i se emite buleti nul favorabil,
acesta nu poate fi apt pentru îmbutelie -
re. Condi]ia obligatorie ca vinul s` poa -
t` fi îmbuteliat este s` aib` un buletin
de analize care s`-i certifice calitatea. 

În sec]ia de îmbuteliere sticlele se
a[az` manual pe band` [i intr` în ma -
[ina de îmbuteliere. {i în desf` [u rarea
acestui proces temperatura este con-
trolat`. Vinul ajunge din cram` printr-o
conduct` de inox în linia de îmbuteliere.
Echipamentul de îmbuteliat este com-
pus din trei ma[ini care func]ioneaz`
automat. Prima ma[in` limpeze[te sti-
clele cu ap` filtrat` steril, chiar dac` sti-
clele sunt noi. Aceasta reprezint` o m` -
sur` suplimentar` de siguran]`, pentru
c`, în timpul transportului, prin ruperea
ambalajului sticlele se pot infecta. Ur -
m` toarea ma[in` realizeaz` umplerea
sticlei cu vin. Monoblocul de umplere
are 12 sec]ii de umplere, a[adar, la o
rota]ie complet` sunt umplute 12 sticle.
Cea de-a treia ma[in` realizeaz` do -
puirea. Între cele dou` ma[ini exist` un
dispozitiv care gazeaz` spa]iul gol din
gâtul sticlei – scoate aerul [i introduce
un gaz inert pentru a proteja vinul pân`
când i se pune dopul. Când iese din
aceast` ma[in`, sticla este plin` cu vin
[i are dopul pus. 

Ma[ina de etichetat realizeaz` ur -
m`toarele opera]ii: introducerea [i sigi-
larea capsulei termocontractibile, pre -
cum [i aplicarea etichetei, a contra eti -
chetei [i a hologramei. Prin hologram`
se atest` c` vinul este cu Denumire de
Origine Controlat`. De fapt, holograma
este un certificat sau un sigiliu care ara -
t` calitatea, pentru c` întreaga su pra -

fa]` viticol` este autorizat` pentru pro-
duc]ia de struguri DOC. Sticlele îmbu -
teliate [i etichetate se paletizeaz` [i se
înfoliaz` în depozitul de produse finite.
În general nu facem stocuri, pentru c`
nu ne dorim s` bloc`m spa]iul de depo -
zitare. Lucr`m la comand`. Primim co-
mada [i în termen de o s`pt`mân` o
onor`m.

Ce ne pute]i spune despre Vi -
nul Pelin – ambi]ia unui brand re -
n`scut?

Da, în crama de la Urla]i se produce
Vin Pelin – un vin cu plante aromatizan -
te. Este un brand renumit, pe care ro -
mâ nii îl redescoper` acum la alte stan -
 darde. Pot s` spun c` este meritul dom-
nului Adrian R`dulescu, pentru c` dom -
nia sa a avut ideea [i a insistat ca Pe li -
nul s` fie readus la via]`. A[a cum îi
pl`  - cea s` spun`, vinul Pelin de Urla]i
este “ambi]ia unui brand ren`scut”. S-a
do ve dit a fi o strategie bun` pân` la ur -
m`, chiar dac` a fost nevoie de ani de

munc`. 
Pelinul era perceput înainte de 1989

ca fiind vinul clasei muncitoare, adic`
unul foarte ieftin [i de o calitate slab`.
În prezent, lucrurile s-au schimbat sem-
nificativ, pentru c` [i calitatea este cu
totul alta, în condi]iile în care se folo -
se[te vin DOC. V` m`rturisesc c` tot ce
se îmbuteliaz` la Urla]i se [i vinde. Nu
exist` stocuri, practic, a[a de bine mer -
ge pia]a pe acest segment. Iar dac` în
urm` cu câteva decenii Vinul Pelin ve -
nea cu o imagine de vin prost de pe
vre mea lui Ceau[escu, eu spun c` în
ultimii ani am reu[it s` schimb`m per-
cep]ia, cel pu]in a consumatorilor no[tri,
mai ales c` producem numai vinuri de
calitate. Este principalul produs în por -
tofoliul firmei Domeniile Dealu Mare,
reprezentând aproape jum`tate din pro-
duc]ie, la acest moment. {i trebuie s`
mai ]inem seama c` Vinul Pelin se vin -
de, în general, în Muntenia [i Moldova,
unde este nu doar cunoscut, ci exist` [i
o tradi]ie a consumului. 
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A[a cum am mai spus [i cu alte
ocazii, vinul nostru este un produs s` -
n`tos, iar aceast` gam`, cea a vinurilor
Pelin, este într-adev`r un medicament
profilactic. Acest tip de vin este foarte
solicitat [i la export. Vinul Pelin este un
vin tradi]ional românesc la care eu ]in
foarte mult. Mi-am dat toat` silin]a s`
fac din Pelinul de Urla]i un brand na -
]ional. 

Vinul Pelin de Urla]i este o b`u tur`
natural`, cu un mix de fructe [i pla nte:
flori de soc, flori de salcâm, flori de tei,
coada [oricelului, m`ce[e, fructe de p` -
dure [i altele, ad`ugate dup` fermen ta -
re, preponderent fiind folosit` planta de
Pelin. Vinul Pelin Alb este realizat din -
tr-un cupaj de vinuri Feteasc` Alb` [i
Sauvignon Blanc, dar [i Muscat Otto -
nel, iar vinul Pelin Ro[u este realizat
dintr-un cupaj de alte dou` vinuri, Fe -
teasc` Neagr` [i Cabernet Sauvignon.
Cupajul st` trei s`pt`mâni la macerat
împreun` cu mixul de plante [i fructe.
Pelinul de Urla]i este un produs tradi]io -
nal românesc care poate fi echivalentul
unor digestive cunoscute. 

În calitatea dumneavoastr` de
artist [i creator al vinurilor produ -
se la Crama Domeniile Dealu
Mare Urla]i, ce ne pute]i spune
despre vinurile premium?

Sigur, este un subiect despre care
avem foarte multe de vorbit [i care poa -
te constitui apanajul unui alt interviu de
interes. Noi avem în cram` [i gama
Super Premium care reprezint` un cu -
paj de dou` sau mai multe vinuri. Aici
men]ionez Incantation, un vin concep-
tual realizat din soiurile Feteasc` Nea -
gr` [i Cabenet Sauvignon maturate 9
luni în baric de stejar. Acest vin este
pro dus în edi]ie limitat` [i se adreseaz`
în principal colec]ionarilor, având un po -
ten]ial de învechire de peste 10 ani

{i pentru c` Pelinul a prins a[a de
bine în retail, era normal s` venim [i 
cu un produs exclusiv pentru HoReCa:
ZZPelin, varianta perlant` a Pelinului –
cu adaos de CO2, lansat în toamna anu -
lui 2018, fiind o gam` destinat` în prin-
cipal tinerilor. Este o premier` pentru
pia]a autohton` [i mondial`, pentru c`
nimeni nu a mai încercat s` produc` un
Pelin Frizzante alb [i roze. Este o ni[`
de pia]` pe care se mizeaz` în conti -
nuare, nefiind îns` ignorate nici cele-
lalte game de vinuri, inclusiv premium,

mai ales c` au intrat [i vor intra pe rod
suprafe]e importante de vi]` de vie. De
fapt, strategia pentru urm`torii ani este
men]inerea cantit`]ilor actuale la vinul
pelin, cel pu]in, [i dublarea produc]iei la
celelalte vinuri [i poate chiar intrarea pe
un nou segment de pia]`. 

Domeniile Urla]i se identific` înainte
de toate cu Pelinul, poate [i pentru c`
el a intrat puternic în tradi]ia produc`to-
rilor din podgoria Dealu Mare [i dac`
Vinul Pelin de Urla]i a devenit etalonul
în materie pe aceast` ni[` de pia]`,
ZZPelin sau Pelin Frizzante metaforic
vorbind este perla coroanei.

Prin experien]a acumulat` în vinifi -
ca]ie îmi place s` cred c` mi-am adus
un aport important la producerea aces-
tui sortiment pentru c` una este s` pro-
duci vin dup` o re]et` consacrat` [i alta
este s` îl creezi tu, dup` ani [i ani de
tes te [i nenum`rate încerc`ri. Este vor -
ba de o munc` sus]inut` de peste 2 ani
[i jum`tate, de exemplu, cum este ca -
zul ZZPelinului roze cu care am \nce -

put, un produs ce nu are concuren]` ni -
c`ieri în lume. Pân` la un anumit punct,
îns`, tehnologia de produc]ie a celor
dou` este comun`. 

La Pelinul lini[tit, tehnologia are dou`
etape, fa]` de trei la Frizzante. Primele
dou` sunt oarecum identice la baz`.
Ini]ial, trebuie s` producem vinul baz`
care poate fi alb, roze sau ro[u, pe care
mergem cu aromatizarea. La vinurile
lini[tite mergem pe cupaje de vin, iar 
la Frizante alb, vinul baz` este 100%
Muscat Ottonel, în timp ce la Frizzante
Roze folosim Feteasca Neagr` [i Ca -
ber net Sauvignon. La Frizzante mai
exis t` o etap`, carbonatarea produsu-

lui, îmbog`]irea cu CO2. 
Este important s` subliniez c` multe

dintre aceste vinuri au fost chiar meda -
lia te na]ional [i european, ca o recu -
noa[ tere obiectiv` a standardelor la
care lucr`m. Sunt distinc]ii care ne ono -
reaz` [i care ne r`spl`tesc munca [i
pa siunea pentru cultura vi]ei de vie [i
mai ales pentru vin. 

Geo Beldiman
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Modelul conceptual actual al unei ferme zootehnice o re-
cunoa[te ca o entitate dual`, asociind un sistem de activitate
uman` [i un proces de produc]ie. (Gibon, A. et al, 1996)

Un sistem informatic este un sistem care permite intro-
ducerea datelor prin intermediul unor procese manuale sau
prin introducerea unor date ob]inute prin culegere automat`
de c`tre acesta. Pe lâng` culegerea de date, în cadrul unui
sistem informatic sunt incluse mai multe procese precum:
sto carea datelor, prelucrarea acestora [i extragerea infor ma -
]iilor relevante sub forme diferite.

Sistemele informatice (digitalizarea) în cadrul fermelor
zoo tehnice permit optimizarea costurilor de producere, redu -
cerea cheltuielilor cu for]a de munc`, cre[terea productivit`]ii
[i nu în ultimul rând posibilitatea extinderii / dezvolt`rii fermei
într-un timp mult mai scurt.

Un sistem informatic are mai multe componente, dintre
cele mai cunoscute fiind: calculatoarele, programele, re]elele
de calculatoare [i utilizatorii.1

În timp ce popula]ia uman` la nivel mondial are o tendin]`
ascendent`, zootehnia ar trebui s` urm`reasc` acela[i trend
pentru a se adapta [i pentru a oferi produse animaliere cu o
eficien]` îmbun`t`]it`. Pentru a ob]ine acest lucru este ne -
voie de implica]ia unor sisteme informatice [i tehnologii pri -
vind digitalizarea fermelor zootehnice. În prezent exist` teh -
nologii de Precision Livestock Farming (PLF), în special sen-
zori biometrici, big data [i tehnologia blockchain.2

Tehnologia Big Data le ofer` fermierilor posibilitatea de a
ob]ine informa]ii [i date granulare despre diferitele tipare
privind precipita]iile, ciclurile apei, necesit`]ile [i cerin]ele de
îngr`[`minte [i multe alte informa]ii prin intermediul c`rora
se iau decizii inteligente cu privire la activit`]ile din ferme.

Tehnologia blockchain în agricultur` permite utilizarea
unor tranzac]ii transparente de la persoan` la persoan`, fiind
exclu[i intermediarii. Scopul utiliz`rii tehnologiei blockchain
este de a oferi un nivel ridicat de transparen]` [i responsa -
bilitate, fiind un element foarte important al agriculturii moder -
ne. Aceast` tehnologie ajut` la ob]inerea unui volum mare
de informa]ii fiabile [i disponibile cu privire la stocuri dar [i
re feritor la starea general` a fermelor. De asemenea, utili za -
rea tehnologiilor blockchain ar putea contribui la detectarea
[i urm`rirea apari]iilor bolilor animalelor, boli precum: gripa
porcin`, febra aftoas` [i a vcailor nebune în Europa, gripa
aviar`, precum [i detectarea apari]iei focarelor de salmo-
nella.3

Într-o alt` ordine de idei, cre[terea de precizie a anima -
lelor (PLF) are la baz` utilizarea unor cantit`]i mari de date
[i modelarea acestora pentru gestionarea eficient` a nevoilor
nutri]ionale, a st`rilor de reproducere dar [i a schimb`rilor în
productivitate care pot indica probleme ale animalelor. Acest
sistem le permite fermierilor, pe baza informa]iilor rezultate

în urma analiz`rii datelor, s` grupeze animalele dup` catego -
riile de nevoi, conducând astfel la o utilizare eficient` a resur -
selor.4

În fermele zootehnice din Europa, sunt utilizate sistemele
de viziune computerizat` (CVS), acestea au poten]ialul de a
fi utilizate în cre[terea de precizie a animalelor [i în aplica]ii
de fenotipizare cu randament ridicat. Se consider` faptul c`
m`surarea constant` a tr`s`turilor prin sistemele de viziune
computerizat` (CVS) poate reduce costurile de management
[i poate optimiza luarea deciziilor în exploata]iile zootehnice,
pe lâng` deschiderea de noi posibilit`]i în cre[terea selec-
tiv`. Dezvoltarea CVS automatizat` poate permite fenotipa -
rea cu randament ridicat la animale, iar datele generate de
astfel de sisteme pot fi apoi utilizate pentru multe aplica]ii
diferite, de la dezvoltarea de instrumente inteligente de ma -
nagement al fermelor pân` la programele avansate de re-
producere. Aplica]iile CSV sunt în prezent un domeniu de
cercetare în cre[tere [i exist` deja produse comerciale
disponibile. Cu toate acestea, exist` înc` provoc`ri care ne -
cesit` cercetare pentru dezvoltarea cu succes a solu]iilor au-
tonome capabile s` furnizeze informa]ii critice. (Fernandes,
A.F.A. et al, 2020)

În Suedia, Hencol prezint` un nivel superior de cre[tere
a animalelor în ferme de precizie, cu sistemele sale BigData
[i algoritmii AI, care fac posibil` punerea la dispozi]ia cli en -
]ilor s`i a unui sistem optimizat de asisten]` la decizii. Hencol
permite digitalizarea întregului lan] valoric cu beneficii sem-
nificative pentru to]i actorii implica]i.

Instrumente inteligente de management
al fermelor zootehnice din \`rile UE
Drd. Ec. Dalila Gabriela Stoica, Drd. Ec. Andreea Daniela Giuc`, Drd. Ec. Cristina Maria Sterie

Institutul de Economie Agrar` ]i Dezvoltare Rural` — ICEADR

1 Information Systems. Principia Cybernetica Web
2 Suresh Neethirajan, Bas Kemp, 2021 - Digital Livestock Farming
3 A. Dyda et.al, 2020 - Changing epidemiology of Salmonella 
outbreaks associated with cucumbers and other fruits and 
vegetables
4 Koltes et al., 2019 - A vision for development and utilization of
high-throughput phenotyping and big data analytics in livestock
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Scurt istoric al utiliz`rii c`tinei ca medicament
C`tina este utilizat` în scopuri medicinale de secole în

Europa [i Asia. Specie din flora spontan` foarte r`spândit`
[i în ]ara noastr` unde a fost luat` în studiu [i introdus` în
cultur` datorit` rezisten]ei fa]` de condi]iile pedoclimatice,
c`tina alb`, considerat` polivitamin` natural`, este cunos-
cut` pentru efectele ei terapeutice miraculoase înc` din anti -
chitate (Rácz [i Coiciu, 1962). Popular, planta este cunos -
cut` [i sub denumirea de “Boabele de leac ale Maicii Dom-
nului”, fapt ce atest` valoarea terapeutic` necontestat` a
speciei.

Dup` cum ne demonstrez` studiile [tiin]ifice [i studiile
clinice recente, fructele de c`tin` alb` sunt o poten]ial` surs`
de substan]e bioactive, dar mai ales de vitamine, fitosteroli,
carotenoide, acizi organici, în special acizi gra[i, aminoacizi
liberi [i diverse flavonoide (Bal [i colab., 2011; Cheng [i co -
lab., 2003; Li [i colab., 2013; Yue [i colab., 2017;). 

Aceste substan]e fitochimice, puternic bioactive, au un
spectru larg de efecte medicinale [i nutri]ionale, dintre care
amintesc efectele antioxidante, imunomodelatoare, antistres,
hepatoprotectoare, radioprotectoare (Bal [i colab., 2011;
Stobdan [i colab. 2013; Suryakumar [i Gupta, 2011; Yue [i

colab., 2017; Xue [i colab., 2015; Wang [i colab., 2016; Zeb,
2006), dar contribuie se pare [i la combaterea gingivitei den -
tare (Pentelescu [i colab., 2012). 

C`tina alb` în ansamblul ei, are o istorie bogat` de utili -
zare în tratarea a numeroase afec]iuni medicale. Valoarea
me dicinal` a c`tinei este recunoscut` de secole. Chiar [i
ast`zi în multe regiuni ale Indiei, medicul local, prescrie în
ne num`rate cazuri tratamente cu c`tin` pentru afec]ini pre-
cum hipertensiune arterial`, febr`, tuse, infec]ii, bron[ite, pro -
bleme ginecologice, ulcer etc.(Stobdan [i colab., 2013).

Efectele benefice ale utiliz`rii c`tinei albe asupra s`n`t`]ii
au fost [i continu` s` fie studiate pe larg, întrucât poten]ialul
ei de men]inere [i promovare a s`n`t`]ii umane este foarte
mare (Cre]u [i Doma[enco, 2005), cu atât mai mult cu cât
aceasta poate înlocui produse farmaceutice cu efecte simi-
lare, dar f`r` a avea contraindica]iile produselor de sintez`.

Atât industria farmaceutic` cât [i cea cosmetic` pot g`si
în plantele de c`tin`, importante resurse pentru dezvoltare
diversificat` la o scar` cât mai mare a produselor. Peste 200
de produse (Mogo[anu, 2011) cu utiliz`ri alimentare, farma-
ceutice sau cosmetice [i care au la baz` extracte de c`tin`,
sunt comercializate ast`zi pe plan mondial.

Prezentarea fructelor de c`tin` [i a însu[irilor
lor curative

Studiile ne arat` c` fructele de c`tin` sunt bogate în sub-
stan]e nutritive, cum ar fi carbohidra]ii, acizii organici (Novru-
zov [i Aslanov, 1983), aminoacizii [i reprezint` importante
depozite de vitamine [i substan]e bioactive (Xurong [i colab.,
2001; Shah [i colab., 2007), toate foarte utile pentru s` n` -
tate.

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

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

Tabelul 2. Principalele materii componente ale
fructelor de cătină (Proorocu, 2006)

Utilizarea c`tinei în scop terapeutic 
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C`tina alb` (Hippophaë rhamnoides) este o plant` ce
ofer` numeroase beneficii pentru s`n`tatea uman` [i nu
numai, fiind apreciat` deopotriv` [i de animale. În mediul
rural se dau bobi]e de c`tin` g`inilor, pentru a face g`l be -
nu[ul cât mai colorat.

Semnificative sunt efectele pozitive asupra sistemului car-
diovascular (Beata, 2016), dar [i asupra ficatului [i a func]iilor
acestuia. Cercet`rile au eviden]iat faptul c` fructele de c` -
tin`, foarte sensibile în stare proasp`t`, con]in o serie de
substan]e valoroase, cu rol important în reglarea metabolis-
mului uman [i stimularea sistemului imunitar. Acestea au
ac]iune terapeutic` [i curativ` în prevenirea [i tratarea multor
afec]iuni.

Studiile actuale au confirmat calit`]ile deosebite ale c` ti -
nei. Ing. {tefan Manea în lucrarea “C`tina [i uleiul de c` ti n`”
ne prezint` fructele de c`tin` ca pe o important` surs` de
vita mine, microelemente, flavonoizi [i carotenoizi, acizi gra[i
[i fitosteroli. Conform celor prezentate de Manea {. (2004),
fructul de c`tin` con]ine compu[ii din Tabelul 3. 

Preparate pe baz` de c`tin` [i efectele dovedite
ale acestora

Cel mai valoros produs ob]inut din fructele de c`tin`, dar
care se extrage mai greu prin mijloace conven]ionale (Figura
4), uleiul de c`tin` este recunoscut în literatura de speciali-
tate ca tonifiant general, antianemic, vitaminizant (Mencini-
copschi, 2004), care:

n îmbun`t`]e[te func]ia de detoxifiere a ficatului [i asi -
gur` troficitatea celulei hepatice;

n este imunomodulator, are ac]iune sinergic` împreun`
cu interferonul α [i în special contribuie la sinteza proteinelor
– materie prim` pentru interferoni;

n ac]ioneaz` ca un protector coronarian;
n are func]ie antiaterosclerotic`;
n încetine[te procesul de îmb`trânire prin consumarea

radicalilor liberi nedori]i;
n previne apari]ia cancerului, prin con]inutul mare în β-

ca roten;
n administrat extern este un bun cicatrizant, având un re-

marcabil efect antiinflamator [i nutritiv;
n este un excelent protector împotriva radia]iilor solare

sau de alt` natur`.

În literatura de specialitate exist` dovezi c` în tratamentul
multor afec]iuni ale pielii, uleiul de c`tin` este un remediu im-
portant. De asemenea, se constat` c` utilizarea uleiului de
c`tin` dep`[e[te particularit`]ile produselor cosmetice. 

Uleiul de c`tin` se prepar` acas`, folosind fructe proas -
pete de c`tin` [i ulei de floarea-soarelui sau de m`sline, în
cantit`]i egale. Se m`run]esc fructele de c`tin` [i se ames -
tec` cu uleiul. Amestecul se ]ine la temperatura camerei timp
de cel pu]in trei s`pt`mâni, agitându-se zilnic. 

Tabelul 3. Componența detaliată 
a 100 g de fructe de cătină (Manea, 2004)

Figura 4. Cantitatea de ulei de cătină obținută 
din 500 g fructe (Trépanier, 2013)
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Dup` aceast` perioad`, fructele se zdrobesc din nou [i
se las` înc` dou` zile la loc c`lduros. La final, se scurge
uleiul limpede de deasupra într-un recipient de sticl` [i se
p`streaz` la loc r`coros [i întunecos. În conformitate cu
aceast` re]et`, dintr-o cantitate de 500 g c`tin` se vor ob]ine
24 ml de ulei (Figura 4), acesta având o compozi]ie apropiat`
de cea din Tabelul 4.

Având o compozi]ie bogat` în antioxidan]i, uleiul de c`tin`,
este favorabil utiliz`rii pentru piele [i celulele corpului fiind
unul din cele mai eficiente produse naturale care poate fi fo -
losit pentru men]inerea frumuse]ii [i st`rii de s`n`tate. Printre
beneficiile aduse de utilizarea uleiul de c`tin` se enumer`: 

n piele hidratat`;
g nivel ridicat de energie;
g sistem imunitar rezistent;
g riduri atenuate;
g p`r lucios [i revitalizat.

În urma studiilor s-a descoperit c` uleiul de c`tin` are [i
alte efecte pozitive pentru organismul uman. Abundent în anti -
oxidan]i naturali, uleiul de c`tin` ne poate ameliora diverse
pro bleme de s`n`tate. Conform cercet`rilor, boabele de c`ti -

n` sunt incredibil de bogate în vitaminele B1, B2, C, E, K, P,
flavonoide, acid folic, carotenoide, betain`, colin`, cumarine,
glucoz`, fructoz` [i fosfolipide (Yang, 2009). 

Recunoscut` ca un important tonifiant natural al imunit`]ii,
c`tina are valen]e însemnate [i în tratarea [i vindecarea a
numeroase boli.

Printre produsele pe baz` de c`tin` cu însemn`tete de-
osebit` pentru s`n`tate g`sim,  pulberea de c`tin` uscat` –
extrem de util` pentru înt`rirea sistemului imunitar, concen-
tratele în principii active – indicate cu rezultate spectaculoase
în geriatrie. 

Ast`zi, g`sim o palet` larg` de produse pe baz` de c`tin`,
cu efecte dovedite pentru s`n`tate, de la suplimente alimen -
ta re, la ceaiuri [i produse cosmetice (Figura 5). Dintre aces-
tea putem men]iona coenzima Q10 cu ulei.

Figura 5. Paleta largă de produse care au 
la bază cătina (Badea și colab., 2015)

Tabelul 4. Compoziția uleiului de cătină obținut 
din diverse surse (www.cttecotech.ro)
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