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Activitatea [i antreprenoriatul în agricultur` cap`t`
alte dimensiuni. Criza economico-financiar` generat`
în contextul pandemiei a adus cu ea adev`rate cutre -
mure la nivel mondial. În plus, cre[terea fabuloas` a
popula]iei a f`cut ca una dintre meseriile de baz` ale
omenirii, cea de agricultor, s` fie pus` pe primul loc.
Astfel, criza a prioritizat [i rea[ezat valorile fiec`rei
entit`]i economice. Salariile foarte mari au fost redu -
se, flota de ma[ini a managerilor a fost restrâns` iar
cheltuielile au fost atent minimizate. 

Nu este un secret c` în toat` aceast` perioad` cri -
za a l`sat urme adânci pentru angaja]ii din prima linie
cât [i pentru cei cu slujbe prost pl`tite [i eventual cu
familii în între]inere. Pentru mul]i dintre ei, pierde rea
lo cului de munc` a reprezentat o încercare la limi ta
su pravie]uirii. Solu]ia salvatoare a stat în capa citatea
lor de a se reinventa, de a urma cursuri de forma re [i
de a accepta provocarea într-un domeniu cu totul nou,
cu credin]a c` vor putea s` adauge valoare econo mi -
c` afacerii lor. 

De altfel, antreprenoriatul cere multe calit`]i, dar [i
curajul de a te arunca în necunoscut. Oric`rui între -
prin z`tor nu trebuie s`-i lipseasc` încrederea în sine
[i nici capacitatea de a crede c` este cel mai bun în
sectorul în care se identific`. Sigur, este greu s` o iei
de la cap`t, dar cu optimism [i credin]` orice lucru
nou este o oportunitate de autodep`[ire profesional`.
Din acest motiv prima calitate a unui antreprenor tre-

buie s` fie încrederea în sine [i în idealul s`u de a fi
mai bun. 

Întotdeauna, indiferent în ce punct vom ajunge,
este important s` valorific`m experien]a acumulat` în
timp, ceea ce va constitui un real folos. În România
dez voltarea agriculturii este o oportunitate unic` de
noi afaceri. Ast`zi, viziunea de a dezvolta sectorul
agri col în tot ansamblul s`u este o gur` de oxigen
bine venit`. Pe termen lung, agricultura este cel mai
profitabil sector atât în ceea ce prive[te produc]ia cât
[i comer]ul bunurilor agricole. 

Cei mai buni antreprenori din agricultur` vor fi cei
ce se vor adapta u[or având solu]ii pentru toate pro -
blemele din domeniu, urmându-[i cu pasiune, serio zi -
ta te [i profesionalism munca. De aceea, succesul eco -
nomic este consecin]a fireasc` a meseriei bine gân-
dite [i bine f`cute, urmat` îndeaproape de pasiune [i
ulterior, evident motivat` [i de reflexul firesc [i legitim
de a face profit. 

În paginile revistei Business Press Agricol au fost
prezentate exemplele unor antreprenori curajo[i care
au demonstrat prin exemplul lor c` [i în agricultur` se
pot dezvolta business-uri de succes. Felicit`ri tuturor
celor care dau via]` p`mântului f`cându-l s` rodeas -
c`, certificând c` agricultura este o oportunitate de an-
treprenoriat!

Geo BELDIMAN

Agricultura, o oportunitate de antreprenoriat...
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Solu\ii la criza cerealelor din 
porturile române]ti, identificate 
de Alian\a pentru Agricultur` ]i 
Cooperare într-o coresponden\` 
cu membrii Comisiei de resort 
din Parlamentul European

Alian]a pentru Agricultur` [i Cooperare propune un pachet
de solu]ii la criza cerealelor din porturile române[ti, dup` dia -
logul purtat cu delega]ia europarlamentarilor din COMAGRI,
în cadrul vizitei din prima s`pt`m#n` a lunii iulie \n porturile
Constan]a, Agigea [i Gala]i. Membrii Alian]ei apreciaz` inter -
ven]iile ulterioare de la Bruxelles ale eurodeputa]ilor, care au
punctat aspecte de îngrijorare comun` atât pentru Uniunea
European`, cât [i pentru structurile asociative române[ti, în-
deosebi în ceea ce prive[te logistica cerealelor, transportul
[i trasabilitatea acestora, capacitatea fermierilor de a produ -
ce [i de a depozita, seceta sever` în principalele regiuni pro-
duc`toare de cereale din ]ar`, dar [i cre[terile semnificative
ale costurilor de produc]ie, de distribu]ie [i ale celor de tran-
zac]ionare în general.

Efectele negative se resimt mai ales în rândul întreprin -
derilor locale de pe pia]a de produc]ie [i comercializare a ce-
realelor, semin]elor [i oleaginoaselor. Acest segment de
pia ]`, cu afaceri cumulate de 6,5 miliarde de euro în 2021,
este cel mai important [i acoper` aproximativ 25% din sec-
torul agricol al ]`rii.

Cantit`]ile suplimentare de cereale provenite din Ucraina,
pentru tranzit sau export final, au pus presiune pe întreaga
re]ea logistic` [i de depozitare din România, mai ales în pe-
rioadele de vârf de sezon, atunci când intensitatea comer]ului
în acest sector se afl` la cei mai înal]i parametri.

Într-o scrisoare transmis` \n data de 14 iulie a.c. c`tre cei
patru europarlamentari din Comisia de Agricultur` care au
efectuat vizita de lucru în România – Norbert Lins (pre[e -
dinte), Daniel Buda (vicepre[edinte), Herbert Dorfmann [i
Martin Hlaváček (membri) – Alian]a pentru Agricultur` [i Co-
operare a indicat o serie de solu]ii care s-ar preta manage-
mentului cerealelor autohtone [i ucrainene din porturile ro -
mâne[ti.

Printre acestea se num`r` formule de subven]ii pentru
depozitare în regim privat de c`tre fermieri, în silozuri autori -
zate [i pe baz` de chitan]e de depozit, dar [i subven]ii pentru
compensarea costurilor ridicate de transport, pe baza unei
distan]e de referin]` de la regiunile produc`toare pân` la por-
tul Constan]a. În egal` m`sur`, Alian]a pledeaz` pentru îm -
bun`t`]irea managementului în porturi prin coordonare inter -
institu]ional`, resurse suplimentare la punctele de frontier`

te restr`, inventarierea facilit`]ilor aflate pe teritoriul României,
incluzând aici capacit`]ile de operare, de tranzit [i de depozi -
tare disponibile, precum [i un proces constant de verificare
[i de monitorizare a fluxurilor de m`rfuri [i a disponibilit`]ilor
de transport. Aceast` m`sur` este necesar` pentru o îm -
p`r]ire a fluxurilor de m`rfuri în func]ie de origine (Ucraina [i
România), în vederea stabilirii unui calendar de accesare a
logisticii de export din Constan]a [i pentru eliberarea unei
p`r]i din presiunea asupra terminalelor portuare. La fel de
important` este [i trasabilitatea, pe care Alian]a o vede ab-
solut necesar` pentru eliminarea riscurilor pentru pia]a in-
tern` a României, în eventualitatea în care cereale din Ucra i -
na ar fi deturnate c`tre pia]a româneasc`.

În acela[i document, Alian]a pentru Agricultur` [i Coo -
perare a subliniat importan]a deosebit` a aloc`rii de fonduri
europene corespunz`toare programelor destinate reabilit`rii
infrastructurii mari (rutiere-feroviare-maritime), a construc]iei
de autostr`zi [i a investi]iilor de dragare a Dun`rii [i c`ilor
na vigabile din Rom#nia. De asemenea, este primordial s`
se finan]eze crearea unei infrastructuri cu o retea de spa]ii
de depozitare regionale în zonele cu acces la navigare.

Portul Constan]a are nevoie de investi]ii majore de logis-
tic` portuar` pentru a nu înregistra blocaje semnificative ale
lan]ului de aprovizionare. De asemenea, Alian]a îi invit` pe
europarlamentari s` analizeze oportunitatea înfiin]`rii unui
fond de investi]ii cu o mas` critic`, bazat pe principii econo -
mice (similar Fondului de investi]ii al Ini]iativei celor Trei M`ri)
care s` fie finan]at de UE, de guvernul român [i/sau de al]i
actori interesa]i. Solu]ia propus` de reprezentan]ii fermierilor
români are în vedere un management privat, selectat de ac -
]ionari, iar scopul final va fi acela de a dezvolta proiecte le -
gate de facilit`]i logistice [i de procesare a produselor agri -
cole de baz` române[ti [i ucrainene.

Nu în ultimul rând, în scrisoarea transmis` europarlamen-
tarilor din COMAGRI, Alian]a pentru Agricultur` [i Cooperare
a reiterat ideea lansat` în prima s`pt`mân` a lunii iulie,
privind relocarea a 13 miliarde de euro din Fondul de Coezi -
une, sum` r`mas` neutilizat` în exerci]iul financiar actual,
ca o posibil` resurs` pentru ameliorarea situa]iei de criz` din
agricultura ]`rii.
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|n zi de s`rb`toare, de Sfin]ii Petru
[i Pavel, compania Corteva Agriscience
le-a dat \nt#lnire fermierilor din Moldova
în ferma TCE 3 Brazi din Z`ne[ti, ju de -
]ul Neam], pentru a le prezenta porto-
foliul valoros de hibrizi, dar [i produsele
eficiente de protec]ia plantelor. 

Pentru zona Moldovei [i nu numai,
Grupul de firme TCE 3 Brazi reprezint`
un etalon în tot ceea ce înseamn` per-
forman]a în agricultur`. Din acest motiv,
mul]i fermieri din zon` se inspir` din
munca speciali[tilor de aici, iar compa-
nia Corteva Agriscience organizeaz`
platforme demonstrative pentru a pre -
zen ta poten]ialul noilor produse. An de
an se testeaz` noi produse, atât hibrizi,
cât [i produse de protec]ia plantelor, iar
cele care ofer` cele mai bune rezultate
sunt utilizate în urm`torul an de echipa
de speciali[ti condus` de domnul ingi -
ner Vasile Iacob.

Corteva Agriscience lanseaz` în fie -
care an, noi produse tocmai pentru a
veni în întâmpinarea nevoilor fermierilor
care doresc s` fac` din agricultur` o
afa cere profitabil`.

Anul acesta, tehnologiile prezenta-
te au vizat culturile de porumb, floarea
soa relui [i o vitrin` cu cereale p`ioase
unde s-a discutat despre produsele cu
care a fost ajutat grâul s` treac` prin
aceste vremuri grele. Totodat`, specia -
li[tii Corteva Agriscience au prezentat
în detaliu nout`]ile din portofoliul co -
mer cial. 

Cuvântul de deschidere i-a revenit
domnului Jean Ionescu, Country Leader
România & Moldova, care [i-a exprimat
bucuria privind num`rul impresionant
de participan]i.

“Este o onoare [i o bucurie s` v` v`d
ast`zi, aici, într-un num`r atât de mare.
Corteva Agriscience este cea mai mare
companie din lume, cu un portofoliu in-
tegrat, ce cuprinde atât semin]e cât [i
produse pentru protec]ia plantelor. În
prezent suntem compania lider la hibri -

zii de porumb [i floarea soarelui. De ase -
menea, suntem cea mai mare compa -
nie în erbicide postmergente la porumb
[i erbicide pentru cultura de cereale p` -
ioase. De aceea, mesajul meu pentru
dumneavoastr` este s` crede]i în pro-
dusele [i tehnologiile Corteva, pentru
c` aproximativ 5 milioane de dolari sunt
investi]i zilnic în cercetare. Avem 13 mii
de cercet`tori care lucreaz` pentru o
genetic` revolu]ionar`, dar [i pentru a
aduce în pia]` noi produse de protec]ia
plantelor. Pe lâng` tehnologiile perfor-
mante, v` prezent`m [i nout`]ile din por -
tofoliu, cu adev`rat spectaculoase. As -
t`zi particip`m împreun` la un eveni-
ment [i o expozi]ie de înalt` clas`, unde
dumneavoastr`, fermierii, v` ve]i con vin -
ge c` produsele [i tehnologiile Corteva
sunt printre cele mai inovatoare la nivel
mondial”, a subliniat Jean Ionescu, în
deschiderea evenimentului.

Directorul de marke ting Maria Cîrj`
a mul]umit gazdei pentru colaborarea
profesionist` pe care o are cu Corteva
Agriscience.

“Ca în fiecare an, la TCE 3 Brazi ne
întâlnim cu un num`r impresionant de
fermieri, ast`zi fiind al`turi de noi peste

600 de oameni. Produc`torii agricoli din
aceast` zon` au venit din dorin]a de a
descoperi nouta]iile din portofoliul com-
paniei Corteva, dar [i solu]iile integrate
oferite de speciali[ti, dovedite [i aici în
platforma demonstrativ`. Avem o cola -
borare [i un parteneriat de lung` durat`
cu TCE 3 Brazi, pot spune cu cei mai
buni fermieri din agricultur`. Avem al` -
turi [i echipa de speciali[ti care st` în
spatele acestor performan]e. Întotdeau -
na, oamenii, produsele [i solu]iile de ca -
litate ofer` performan]` agribusiness-
ului”, a men]ionat Maria Cîrj`, adre sân -
du-se participan]ilor.

În continuare, Vasile Iacob, directo-
rul tehnic al Grupul de firme TCE 3 Brazi,
a punctat faptul c` parteneriatul cu fir -
ma Corteva este unul de lung` durat`.

“Colaborarea cu Corteva dateaz` de
foarte mul]i ani, încât nici nu le mai [tiu
num`rul. Pot s` v` spun c` sunt fan al
hibrizilor Pioneer® de la Corteva, pentru
c` dup` mai multe test`ri în câmp, am
ajuns la concluzia c` ace[tia sunt cei
mai constan]i în produc]ie. Drept exem-
plu, în anul 2021 am sem`nat hibrizii
Pioneer® pe toat` suprafa]a destinat`
cul turii porumbului. Am sem`nat [apte

Corteva Agriscience a organizat cel mai
important eveniment din zona Moldovei
în ferma Grupului de firme TCE 3 Brazi!
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hibrizi din gama Optimum® AQUAmax®

cu tehnologia LumiGEN™. Vom merge
în continuare pe aceea[i tehnologie [i
pe aceea[i hibrizi. În toamn`, produc]ia
medie la hectar ob]inut` a fost de peste
14.000 kg/ha, o produc]ie pe care eu nu
am atins-o în cei 41 de ani de activitate.
A[adar, porumbul a oferit rezultate foar -
te bune, iar unul dintre hibrizii cu pro duc -
]ii remarcabile a fost P9610 cu 15.390
kg/ha. {i erbicidele pe care le folosim
sunt tot din portofoliul Corteva”, a pre-
cizat domnul Vasile Iacob.

Speciali[tii Corteva Agriscience au
trecut în revist` culturile din loturile de -
monstrative de porumb [i floarea soare-
lui prezentate în cadrul fermei TCE 3
Brazi, dar au eviden]iat [i produsele din
portofoliul comercial pentru cereale p` -
ioase, rapi]` [i soia.

“Pentru a testa productivitatea hibri -
zilor [i performan]ele produselor de pro -
tec]ia plantelor, Corteva Agriscience, în
parteneriat cu fermierii de top din mai
toate zonele ]`rii, înfiin]eaz` platforme
demonstrative ce pot fi vizitate [i de al]i
agricultori din respectivul areal geogra -
fic. Evenimentul de ast`zi este cel mai
important din zona Moldovei, un eveni-
ment de top dac` îl catalog`m [i dup` re-
zultatele ob]inute în ferma TCE 3 Brazi.
Fermierii au venit într-un num`r at#t de
mare din dorin]a de a se întâlni [i a so-
cializa dup` o pauz` atât de lung` ge -
nerat` de pandemie. Rolul unui astfel de
eveniment este în primul rând schimbul
de informa]ii între fermieri. Aici se pot

inspira pentru viitor, s` vad` ce anume
pot face în plus anul urm`tor. 

La cultura de porumb vom eviden]ia
performan]a hibrizilor: P8812, P8834,
P9241, P9610, P8567, P9398, P9415,
P9889, P9537, P9903, P9639, P9757,
P9978 [i P9911. 

Compania Corteva Agriscience de -
]ine un portofoliu complet în combate rea
buruienilor în postemergen]`, când plan-
tele de porumb [i buruienile sunt r`s` -
rite, începând de la faza de 2 frun ze a
culturii porumbului [i pân` la faza de 8
frunze. Recomand`m erbicidul Arigo®,
cu aplicare în postemergen]` timpurie,
\n stadiul de 2-4 frunze, erbicidele Arigo®,
Principal®, Mustang [i Principal® Plus cu
aplicare în postemergen]`, \n stadiul de
4-6 frunze [i erbicidele Arigo® [i Princi-
pal® cu aplicare în postemergen]` târ -
zie, \n stadiul de 6-8 frunze ale culturii
po rumbului.

Erbicidul Arigo® este solu]ia ideal` în
combaterea timpurie a buruienilor gra -
minee [i cu frunz` lat`, iar Principal®

Plus solu]ia complet` în combaterea bu -
ruienilor graminee [i cu frunz` lat` dar
[i a buruienilor monocotiledonate [i di-
cotiledonate, inclusiv a buruienilor pro -
blem` precum: costrei, mohor, pir, p`l` -
mid`, volbur` [i samulastr` de floarea
soarelui. Trebuie s` precizez c` erbici -
dele din portofoliul Corteva destinate
combaterii buruienilor din cultura porum -
bului cu aplicare în postemergen]` se
preteaz` foarte bine în contextul agri-
culturii digitale, prin aplicarea localizat`
[i particularizat` a produselor doar aco -

lo unde buruienile sunt prezente”, a ex-
plicat Andrei Ciocoiu, director de mar-
 keting culturi oleaginose.

{i la cultura de floarea-soarelui spe-
ciali[tii Corteva vin cu nout`]i. |n ferma
TCE 3 Brazi, aceast` cultur` ocup` în-
tre 15 [i 20% din suprafa]a exploatat`,
fapt ce permite o rota]ie echilibrat`, ast-
fel încât floarea-soarelui este sem`nat`
pe aceea[i sol` o dat` la 4-5 ani. 

Hibrizii prezenta]i de reprezentan]ii
companiei au fost: P64LE25, P64LE99,
noul P64LE162, care îl înlocuie[te pe
P64LE25, P64LE136, P64LE137, P64
LP170, P64LP180, P64HE118, P64HE
133, P64HE144

“În portofoliu nostru, pe tehnologia
Clearfield Plus, venim în acest an cu
doi hibrizi cu un poten]ial foarte ri dicat
de produc]ie, respectiv P64LP170, care
este practic conversia îmbun`t`]it` a lui
P64LE25 [i vine cu o toleran]` foarte
bun` la lupoaie [i o stabilitate foarte ri -
dicat`, precum [i P64LP180, versiu nea
îmbun`t`]it` a lui P64LE99, ce adu ce
un plus de timpurietate. 

Doresc totu[i s` subliniez câteva lu-
cruri [i despre tehnologia de cultivare a
hibrizilor de floarea soarelui toleran]i la
erbicidul Express. Practic, este una din-
tre cele mai inovatoare solu]ii de cre[te -
re a productivit`]ii în agricultur`, utili za-
 t` la nivel global

Erbicidul Express® 50 SX asigur` con-
trolul eficient al buruienilor cu frunz` lat`
inclusiv p`l`mida, cornaci [i cium`faie
din culturile de floarea-soarelui. Efica ci -
tatea maxim` se ob]ine în faza de 2-4
frunze a buruienilor cu frunz` lat` anua -
le [i în faza de rozet` la cele perene. Tra -
tamentele se efectueaz` în postemer -
gen]` pân` în stadiul de 8 frunze ale
florii-soarelui. Erbicidul se utilizeaz` nu -
mai la hibrizii de floarea-soarelui pre -
zen]i în pia]` toleran]i la Express.
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În completare, pentru a preîntâmpi -
na principalele boli care afecteaz` cul-
tura de floarea soarelui, boli care apar
frecvent în perioada înfloritului, mai pre-
cis, începând cu c`derea primelor peta -
le [i pân` la scuturarea complet` a flo -
rilor, recomand`m fungicidul Capartis™,
aplicat chiar la începutul scutur`rii pe -
ta lelor. Capartis™ este cel mai nou [i
mai puternic fungicid, special creat pen-
tru a oferi maximum de protec]ie împo -
triva bolilor din cultur` [i nu numai. Tot -
odat`, insecticidul Lumiposa® [i bio sti-
mulatorul LumiBio aplicat direct în pro-
cesul de tratare industrial` al semin ]e lor
reprezint` cea mai recent` so lu ]ie apli-
cat` cu succes de Corteva. 

Practic, vorbim de o nou` familie de
produse pentru tratarea semin]elor care
vine în ajutorul fermierilor, în efortul lor
de a se adapta condi]iilor de mediu din
agricultur`, mereu în schimbare. Ace[ -
tia sunt presa]i de fenomene, precum
schimb`rile climatice [i presiunea bo-
lilor [i a d`un`torilor.

Tehnologiile LumiGEN™, dezvoltate
de Corteva pentru tratarea semin]elor
din portofoliul propriu Pioneer®, sunt un
pachet Premium SAT (Seed Applied
Technology - Tehnologii aplicate semin -
]elor) cu o abordare integrat` care ajut`
fermierii s` ob]in` cele mai bune rezul-
tate în culturi. Tehnologiile includ fungi-
cidele Lumisena™ [i Lumiflex™, insecti-
cidul Lumiposa® [i biostimulatorul Lumi
Bio, toate acestea, aplicate direct în pro-
cesul industrial de tratare al semin]elor.

Aceste tehnologii inovatoare [i pre-
cise dispun de versiuni menite s` pro-
tejeze tr`s`turile genetice ale semin -

]elor cu performan]e ridicate în fa]a ata -
curilor insectelor [i ciupercilor, respin -
gând, în acela[i timp, p`s`rile. De ase -
menea, ajut` semin]ele s` fac` fa]` fac-
torilor de stres de mediu, de tipul schim -
b`rilor climatice sau secetei.

Tehnologiile LumiGEN™ sunt dispo -
nibile pentru tratarea semin]elor de ra -
pi]`, porumb [i floarea soarelui, reu[ind
s` diminueze riscurile în produc]ie [i
ajutând planta s` se dezvolte armonios
înc` din primele sale etape, prin cone -
xiunea puternic` în sol pe care o ofer`,
datorit` unui sistem radicular puternic.
Semin]ele tratate au toleran]` superi -
oar` la factorii de stres [i permit înfiin -
]area culturilor din timp, rezultatul con -

stând în ob]inerea unor randamente mai
bune. Tratarea industrial` a semin]elor
contribuie la reducerea amprentei agri-
culturii asupra mediului, luând în con-
siderare [i a[tept`rile consumatorilor”,
a mai ad`ugat Andrei Ciocoiu.

Ionu] Radu, inginerul [ef al fermei
gazd`, a ]inut s` sublinieze importan]a
utiliz`rii tehnologiilor Corteva care au
confirmat performan]a.

“În fiecare an alegem o palet` diver-
sificat` de hibrizi de porumb, fie clasici,
consacra]i, care dau rezultate bune în
mod constant. Poten]ialul productiv este
desc`tu[at prin ac]ionarea pe trei axe
principale. Prima este preg` tirea te re -
nului cu lucr`ri minime, f`r` întoarcerea
brazdei [i p`strarea acestuia acoperit
de resturi vegetale pe tot parcursul anu -
lui pentru conservarea umidit`]ii [i a
protec]iei la factori climatici extremi. De
asemenea, folosim stabilizatorul de azot

Instinct™. 
La fel de important` este fertilizarea

complet`, sus]inut` de cartarea solului,
ce con]ine macronutrien]ii principali pre-
cum [i micronutrien]ii atât de necesari
precum zincul, manganul [i sulful, toate
aplicate fie sub form` solid`, fie foliar`
pân` la 8 frunze. În acela[i timp, este im-
portant [i un management precis de con -
trol al buruienilor în toate fazele. În pre-
emergen]` intervenim preventiv, dup`
care intervenim în postemergen]a tim-
purie, atunci când combatem buruienile
termofile sau efectu`m corec]ii. Aplic`m
în general produsele Principal®, Mus-
tang™ [i Principal® Plus. 

În ultimele sezoane, o aten]ie deo -
sebit` acord`m [i presiunii d`un`torilor
consacra]i ai porumbului, precum Tany -
mecus, dar [i prezen]ei tot mai îngrijo -
r`toare a d`un`torilor Diabrotica [i Os -
trinia, \mpotriva c`rora folosim produsul
Inazuma®. A[a cum am v`zut în ultimii
ani, condi]iile climatice din prim`var`
sunt din ce în ce mai provocatoare pen-
tru fermieri în ceea ce prive[te comba -
te rea buruienilor din cultura porumbului.
Avantajele erbicid`rii în postemergen]`
au un aport important în alegerea erbi -
ci dului. De asemenea, spectrul de buru -
ieni [i dominan]a acestora sunt aspecte
foarte importante atunci când ne gân -
dim care sunt posibilit`]ile de combate -
re a buruienilor.

Posibilitatea de a nu depinde de pre-
cipita]ii, posibilitatea de a vedea buruie-
nile care trebuie comb`tute [i pretabi -
lita tea fa]` de toate tipurile de lucr`ri ale
solului, sunt doar câteva dintre cele mai
importante avantaje ale aplic`rii erbici -
d`rii în postemergen]` la cultura porum-
bului”, a conchis reprezentantul fermei
TCE 3 Brazi.

Cei peste 600 de fermieri partici-
pan]i la eveniment au avut oportuni-
tatea s` viziteze loturile demonstrative,
unde au primit detalii tehnice complete
de la speciali[tii companiei Corteva.
Ace[tia au vorbit [i despre culturile de
rapi]` [i de cereale p`ioase, la momen-
tul res pec tiv, aflate în faza de recoltat.

Fermierii au primit informa]ii legate
de hibrizii de rapi]` Corteva, cei c`rora
li s-au eviden]iat performan]ele remar-
cabile fiind PT 303 [i PT 298. Solu]iile
de protec]ie propuse de companie pen-
tru cultura de rapi]`, au vizat erbicidele
Galera™ Super [i Korvetto™, precum [i
fungicidul Capartis® [i insecticidul Ina -
zu ma®.
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“Erbicidul Galera™ Super, liderul er-
bicidelor în cultura de rapi]` este cea
mai utilizat` solu]ie în toamn` pentru
combaterea buruienilor dicotiledonate
anuale [i perene. Pentru aplicarea în pri-
m`var`, recomandarea este erbicidul
Korvetto™, care este num`rul 1 în com-
baterea buruienilor din cultura de rapi]`.

Pentru combaterea bolilor în cultura
de rapi]` se recomand` Capartis®, un
fungicid de ultim` genera]ie cu activi -
ta te complex` [i efect de lung` durat`,
iar pentru controlul d`un`torilor, produ -
sul Inazuma®, un insecticid cu activitate
com plex`, sistemic` [i de contact, cu
efect de lung` durat`”, a declarat Vasile
Folea, Customer Technology Specialist
România [i Republica Moldova.

La cultura de cereale p`iose, discu -
]iile au vizat în primul rând tratamentul
semin]elor. Corteva Agriscience are un
produs nou, Ympact®, care [i-a dovedit
eficacitatea înc` din primul an. Acesta
este un biostimulator care asigur` se -
min ]e s`n`toase, cu putere germinati-
v` mult îmbun`t`]it`. 

“Acest tratament la s`mân]` îmbu -
n`t`]e[te aportul de nutrient, favorizea -
z` dezvoltarea sistemului radicular, sti-
 mu leaz` dezvoltarea plantelor, cre[te
re zisten]a la iernare [i la factorii de stres. 

Ca tehnologie de erbicidare de toam -
n`, recomandarea noastr` este Bizon™,
un erbicid cu efect de lung` durat`, cu
aplicare toamna, împotriva buruienilor
problem` din culturile de cereale p`ioa -
se. Bizon™ este un erbicid din ce în ce
mai cunoscut [i apreciat pentru rezulta -
tele excelente pe care fermierii le-au
avut ca urmare a utiliz`rii lui. Erbicida -
rea culturii de cereale p`ioase toamna
ofer` plantelor un confort sporit în dez-
voltare, având în vedere stoparea feno -
menului de concuren]` a buruienilor cu
plantele de cultur`.

În aceast` prim`var` Corteva a lan -
sat un nou fungicid, Verben™, o formu-
lare unic` ce confer` un spectru larg de
combatere a bolilor specifice culturilor
de cereale, crescând calitativ [i cantita-
tiv recolta. Fermierii sunt foarte mul]u -
mi]i de Verben™, având în vedere c`
efectele sunt extraordinare, mai ales în
combaterea a f`in`rii”, a mai completat
specialistul Corteva. 

“Suntem prezen]i în pia]` cu teh no -
logii noi, dar [i cu noua aplica]ie lansat`
în premier` anul acesta. Granular Link
ofer` cele mai avansate tehnologii pen-
tru agricultura de precizie. Noua platfor -

m` digital` aduce valoare fermierilor ro -
mâni prin h`r]i cu vitez` variabil` pentru
îns`mân]area cu precizie, imagini sate -
li tare zilnice de înalt` rezolu]ie, aplica]ii
de fertilizare [i fungicide [i o caracteris -
tic` unic` a datei de recoltare a porum-
bului de siloz.

Practic, aceast` lansare digital` în -
ce pe pe site-ul www.corteva.ro, care se
extinde cu o nou` sec]iune de Servicii
Digitale care eviden]iaz` aplica]ia 360
– Granular Link, Academia Digital`, ce
ofer` suport de consultan]` sub form`
de webinarii, training-uri despre culturi,
bune practici în agricultur` [i vloguri teh -
nice.

Granular Link este o aplica]ie 360,
disponibil` pentru App Store [i Google
Play în România, care integreaz` expe-
rien]a din domeniul agriculturii a com-

paniei Corteva cu cea mai avansat` teh-
 nologie de pe pia]`. Simultan, combin`
utilizarea [i analizarea informa]iilor agro -
nomice într-o solu]ie digital` care ofer`
cele mai precise [i detaliate informa]ii,
cum ar fi fotografii de mare rezolu]ie, fil-
tre atmosferice inteligente, indici de ve -
ge ta]ie avansa]i. Printre alte func]ii, plat -
forma ofer` serii istorice din România [i
recomand`ri bazate pe poten]ialul pro-
ductiv.

La finalul evenimentului doresc s` le
mul]umesc tuturor în numele companiei
Corteva Agriscience pentru colaborarea
pe care o avem de zeci de ani [i îi asi -
gur`m c` vom fi întotdeauna al`turi de
ei a[a cum am fost [i pân` acum, ofe -
rindu-le produse [i solu]ii noi, cu tot ce
este mai performat în domeniu”, a con-
cluzionat Maria Cîrj`.
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Prima edi]ie a manifest`rii AGRI -
VENTURA – Sfatul Grânarilor 2022 s-a
desf`[urat pe parcursul a 3 zile, \n pe-
rioada 30 iunie - 2 iulie a.c., pe plat-
forma Panifcom, realizat` pe tere nu ri-
le Sta]iunii de Cercet`ri Agricole Podu
Iloaiei, jude]ul Ia[i. A fost un adev`rat
maraton de activit`]i [i demonstra]ii agri-
cole. Gândit într-un concept integrat, a
devenit liantul celor mai reprezentative
asocia]ii agricole na]ionale [i interna ]io -
nale.

Desf`[urat pe o suprafa]` de 140
hectare, evenimentul a oferit vizitatorilor
acces la un amplu program de demon-
stra ]ii agricole, prezent`ri de tehnic`
agrar` [i solu]ii complete pentru ferme -
le vegetale [i zootehnice oferite de com-
paniile prezente la eveniment. Zeci de
standuri expozi]ionale au fost amena-
jate pe aleea pietonal` de pe platform`
pentru companiile na]ionale [i inter na -
]ionale care au venit cu cele mai noi so -
lu]ii pentru fermierii din regiunea de
Nord-Est a ]`rii. În fiecare zi vizitatorii
au putut asista la prezent`ri live ale pro-
duc`torilor de semin]e [i hibrizi, la de -
monstra]ii de tehnic` agricol` în câmp
precum [i la 3 conferin]e interesante,
într-un mix închegat care s` aduc` o
imagine complet` asupra situa]iei agri-
culturii din aceast` regiune.

Unul dintre punctele de atrac]ie a fost
vizionarea culturilor experimentale de
grâu, porumb, [i floarea soarelui, desf` -
[urate pe o suprafa]` de 100 de hecta -
re, pe platforma Panifcom.

Situa]ia din agricultur`, dezb`tut` 
cu speciali[ti din domeniu

În fiecare dintre cele 3 zile ale eveni-
mentului au avut loc conferin]e cu te -
ma tici diferite. În prima zi, s-au reunit [i
au transmis un mesaj comun cele mai
re prezentative asocia]ii agricole na]io -
na le [i interna]ionale. Conferin]a, des -
f` [urat` la pavilionul central, cu tema
“Agricultura, prezentul continuu”, a reu -
nit nume importante din acest sector:

Max Schulman, vicepre[edintele COPA
COGECA, prof. Univ. Dr. Emerit Dr.H.C.
Valeriu Tabar`, pre[edinte al Academiei
de {tiin]e Agricole [i Silvice "Gheorghe
Ionescu {i[e[ti", Cristina Cionga, direc-
tor Afaceri Europene în cadrul Asocia ]i -
ei Produc`torilor de Porumb [i Sorg din
România (APPR) [i reprezentant al Ali -
an]ei pentru Agricultur` [i Cooperare
(AAC), Florian Ciolacu, director execu-
tiv al Clubului Fermierilor Români pentru
Agricultur` Performant`, Florentin Bercu,
director executiv al Uniunii de Ramur`
Na]ional` a Cooperativelor din Sectorul
Vegetal (UNCSV) [i reprezentant al Ali -
an]ei pentru Agricultur` [i Cooperare
(AAC), Cristian Gavril`, vicepre[edinte
al Federa]iei PRO AGRO [i reprezen-
tant al Alian]ei pentru Agricultur` [i Coo -
perare (AAC), Dan Hurduc, fermier \n
jude]ul Vaslui [i vicepre[edinte al Clu -
bului Fermierilor Români pentru Agricul-
tur` Performant`, Dimitrie Musc`, fer -
mier în jude]ul Arad, Vicepre[edinte al
Asocia]iei Fermierilor din România (AFR),
Alexandru Baciu, fermier în jude]ul C` -
l`ra[i, vicepre[edinte LAPAR [i re pre -
zentant al Alian]ei pentru Agricultur` [i
Cooperare (AAC) [i Emil Teofil B`lteanu,
pre [edinte al Asocia]iei GRÂNARII.

S-au adus în aten]ie semnale tran -

[ante [i, cu sinceritate, a fost actuali za -
t` descrierea situa]iei deosebit de difi -
cile a fermierilor, afecta]i de secet`, care
pârjole[te culturile din aceast` regiune,
de c`derea pre]urilor la cereale [i aglo -
mera]ia din Portul Constan]a, de lipsa
fa bricilor [i a sus]inerii pentru investi]ii
în fabrici care, în Nord-Estul ]`rii, ar pu -
tea s` transforme materiile prime în ali -
men te, de cre[terea continu` a pre ]u-
ri lor motorinei, energiei electrice, ga -
ze lor naturale [i a pre]urilor input-urilor
agri cole, de ambi]iile europene privind
agricultura, care vor aduce reguli dure
pentru fermieri, din anul 2023.

Cea de-a doua zi la Agriventura a
stat sub semnul “Elogiului Satului Ro -
mâ nesc”. Conferin]a cu acela[i nume a
avut invita]i prestigio[i, care au f`cut o
evocare a spa]iului rural în contextul re -
a lit`]ilor actuale, marcate de globalizare
[i urbanizare. Invita]i au fost: prof. univ.
dr. Benone P`s`rin, prorector U.S.V.
Ia[i, prof. univ. Cristian Petcu, pre[edin -
tele Funda]iei Colegiului Na]ional de Ap` -
rare, dr. Marcel Lutic, etnograf, Costic`
Ciubot`ri]a, me[ter popular (Jolde[ti,
Boto[ani), Eugen Damean, fermier [i
Dan Cernat, managerul cultural al co -
mu nei Mo[na.

Fermierii din Moldova ]i-au dat întâlnire
la prima edi\ie a evenimentului agricol,
AGRIVENTURA — Sfatul Grânarilor 2022!
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În cea de a treia zi a evenimentului,
numit` “Ziua Mo[tenirii – Fiii fermierilor
de azi, marii fermieri de mâine”, s-a dis-
cutat despre viitorul agriculturii. Gându -
rile desprinse au fost c` marii fermieri de
mâine sunt entuzia[ti, motiva]i [i poli-
valen]i, iar vocea lor va r`suna pân` la
Bruxelles dac` vor fi uni]i. Printre invita]i
s-au num`rat: prof. dr. Tudorel Toader,
rectorul Universit`]ii "Alexandru Ioan
Cuza" din Ia[i, prof. dr. Cristina Gavrilu] ,̀
de la Facultatea de Sociologie a Univer-
sit`]ii "Alexandru Ioan Cuza" din Ia[i,
Vasile Asandei, director-general ADR
Nord Est, Ciprian Iftimoaei, director-ad-
junct la Direc]ia Jude]ean` de Statistic`,
Simona Man, fost secretar de stat MADR,
Marius Ogrezeanu, fondator Agribusi-
ness Job, al`turi de 9 fermieri din regi -
une.

Programul a fost completat de spec-
tacole live zilnice, sus]inute de invita]i
spe ciali din România [i Republica Mol -
do va: “Lupii lui Calancea”, “Pl`ie[ii”, An -
samblul de muzic` popular` “Constatin
Arvinte”, precum [i de festivalul fanfa re -
lor Zece pr`jini, Valea Mare [i Cozme[ti.

AGRIVENTURA reprezint` un con-
cept unic creat de Asocia]ia Grânarii din
Ia[i. Organiza]ia func]ioneaz` ca o aso-
cia]ie non-profit, înfiin]at` în anul 2017,
având un num`r de 145 membri fermieri
ce lucreaz` o suprafa]` de peste 50.000
ha. Asocia]ia Grânarii este membru al
APPR, care al`turi de alte 3 mari orga-
niza]ii (PRO AGRO, UNCSV, LAPAR)
formeaz` Alian]a pentru Agricultur` [i
Cooperare, una dintre cele mai repre -
 zentative voci ale fermierilor în rela]ia cu
institu]iile, la nivel na]ional [i interna ]io -
nal.

Parteneri ai evenimentului au fost
com paniile: Bayer, Corteva Agriscience,
Syngenta Rom#nia, Agrisol Rom#nia,
Ciproma Sem, Institutul Na]ional de Cer -
cetare-Dezvoltare Agricol` Fundulea,
LG Seeds Rom#nia, Lidea Rom#nia,
Peteka, Expert Agribusiness - Semin]e
[i pesticide - Fundulea, Alta Seeds Ro -
mânia, Sta]iunea de Cercetare-Dezvol -
ta re Agricol` Turda, companii care ofer`
permanent solu]ii inovative în sprijinul
agriculturii moderne [i a fermierilor.

“Ne dorim ca acest eveniment dedi-
cat speciali[tilor, fermierilor, autorit`]ilor,
cât [i publicului larg, s` demonstreze o
dat` în plus pasiunea noastr` pentru o
agricultur` cât mai s`n`toas` [i mai efi-
cient`. Agricultura este un domeniu stra -
tegic, mai ales în contextul crizei actuale

din Ucraina, iar noi, fermierii din Moldo -
va, trebuie s` ne eviden]iem [i s` ne cre[ -
tem relevan]a agricol` regional` [i euro -
pean`. Evenimentul trebuie s` devin`
unul de mândrie na]ional` s`dit în jurul
fermierilor [i al culturilor agricole, ]inând
cont de rolul agriculturii în contextul rea -
lit`]ilor geopolitice actuale [i al impor-
tan]ei men]inerii securit`]ii alimentare în
Europa [i în întreaga lume. Agriventura
î]i propune s` ofere vizitatorilor oportu-
nitatea de a în]elege efortul [i pasiunea
pe care fermierii o pun în activitatea de
zi cu zi, pentru o agricultur` modern`.
Doresc s` mul]umesc tuturor partene ri -
lor [i presei care se afl` al`turi de noi în
aceste zile.

Agrisol România, Bayer Crop Science,
Corteva Agriscience [i Syngenta Româ-
nia, parteneri premium ai manifest`rii,
sunt companii inovatoare care vin cu so -
lu]ii de top în sprijinul agriculturii moder -
ne [i al fermierilor din întreaga ]ar`, [i
evident pentru cei din regiunea de Nord-
Est a ]`rii”, a men]ionat Emil B`lteanu,
pre[edintele Asocia]iei Grânarii, în des -
chiderea oficial` a evenimentului.

Redactorul Business Press Agricol a
participat la Agriventura [i a luat pulsul
evenimentului stând de vorb` [i cu re -
pre zentan]ii companiilor [i cu fermierii in-
vita]i.

Compania Agrisol România a pre -
zentat, în cadrul simpozionului “Solu]ii
[tiin]ifice inovatoare în agricultur`”, edi-
]ia a noua, desf`[urat la Agriventura, un
sis tem revolu]ionar de aplicare a îngr` -
[`mintelor lichide în sol [i de irigare.
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“Agrisol este distribuitorul produc` to -
rului Romchim al îngr`[`mintelor Azosulf,
CerealMax, Asfac, al produselor cu zinc,
cu bor, practic a tot ceea ce înseamn`
solu]ii de fertilizare, de la sem`nat pân`
la tratamentele cu îngr`[`minte foliare [i
biostimulatori. Compania va veni [i în
acest an cu so lu]ii inovative. În contextul
geopolitic actual, pia]a de îngr`[`minte
a cunoscut un declin sever. Produc`torii
s-au confruntat cu lipsa de materii prime,
Rusia furniza circa 70% materii prime in-
dustriei de îngr`[`minte din Europa,
dac` vorbim de azot [i potasiu. La rân-
dul lor, fermierii au fost afecta]i de lipsa
îngr`[`mintelor dar [i de cre[terea pre -
]urilor. 

Subiectul de interes din acest an al
simpozionului nostru vizeaz` directi vele
impuse de Politica Agricol` Co mu n`
Europen`, care imprim` o direc]ie în di -
minuarea chimiz`rii solului. Este o tem`
asupra c`reia Romchim s-a aplecat în
ultimii 3-4 ani. În contextul în care mul -
te zone europene trec printr-o secet`
pe dologic` sever`, noi venim cu rezol -
vare la aceast` problem`, respectiv cu
îngr`[`minte lichide, solu]ia pentru vii -
to  rul agriculturii. Este vorba despre o
teh nologie nou` în Europa, a compa ni -
ei americane 360 Yield Center, cea mai
mare firm` la nivel global [i cel mai im-
portant produc`tor de solu]ii pentru apli-
carea îngr`[`mintelor lichide la sol. Cu
acest echipament se va schimba pro -
babil paradigma în ceea ce prive[te iri-
gatul, iar noi vom face tot posibilul ca
una dintre ma[inile produse de compa-
nia 360 Yield Center s` ajung` în Ro -
mâ nia la începutul anului anului viitor,
fiind imposibil mai devreme, având în
ve  dere c` pe pia]a din SUA exist` o ce -
rere foarte mare pentru achizi]io na rea
acestui echipament. 

Suntem preg`ti]i s` schimb`m teh -
nologia fertiliz`rii culturilor [i, iat`, vor-
bim [i despre iriga]ii. Vom ar`ta fer mie-
rilor solu]iile de aplicare a îngr` [` min -
telor lichide, care scad foarte mult cos-
turile la hectar [i eviden]iaz` modul în
care planta r`spunde îngr`[`min telor
imediat dup` aplicarea lor. Nu va mai fi
nevoie s` a[tept`m ploile care s` solu-
bilizeze îngr`[`mintele solide. În gr` [` -
mintele lichide se administreaz` la se  -
m` nat, ceea ce va prmite o r`s` ri re a
plantelor în mod uniform. Aplicarea lor
se face pe rânduri, nu pe toat` su pra -
fa ]a de cultur`, ceea ce va permite o di -
minuare a costurilor la hectar. În pre -
 zent, pre]ul îngr`[`mintelor agricole a
ajuns la 1.000 de euro, un cost mare.

De aceea, noi ne-am propus s` venim
cu alternative [i solu]ii mai ieftine”, a ex-
plicat Ion Neculcea, pre[edintele com-
paniei Romchim.

Bayer Crop Science unul dintre lide -
rii mondiali în domeniul inputurilor agri-
cole, ajut` agricultura global` s` devin`
mai productiv`, contribuind astfel la asi -
gurarea necesarului de alimente de ca -
litate. Activitatea companiei cuprinde
dez voltarea [i comercializarea produ -
selor inovatoare de înalt` performan]`
pentru culturile agricole: fungicide, erbi-
cide, insecticide, produse pentru trata-
mentul semin]elor, hibrizi Dekalb pentru
porumb, dar [i de rapi]`, iar în viitorul
apropiat de floarea soarelui.

“Pentru Bayer este o ocazie foarte
bun` de a veni în fa]a produc`torilor
agricoli [i de a transfera c`tre cei in-
teresa]i [i pasiona]i de agricultur` in-
forma]ii legate de solu]iile pe care le
putem adopta ast`zi în lupta noastr` cu
schimb`rile climatice, cu cre[terea exa -
gerat` a pre]urilor la energie [i cu inter-
dic]iile Legisla]iei Agricole Europeane

care impune restric]ii exagerate legate
de produsele de protec]ie a plantelor. 

Noi, speciali[tii companiei Bayer,
venim în sprijinul fermierilor cu tehno lo -
gii integrate, cu solu]ii care înglobeaz`
atât produsele de protec]ia plantelor,
cât [i genetic` de top. Pe lâng` binecu -
noscutul brand Dekalb unde este pre -
zent` genetica de porumb [i genetica
de rapi]`, în acest an vom avea [i floa -
rea soarelui prezent` în portofoliul com-
paniei. Inova]ia este dat` atât prin gama
de produse cât [i prin solu]iile digitale
reprezentate de platforma Climate Field-
view, u[or de accesat [i implementat de
fermieri. Practic, platforma noastr` di -
gital` îi ajut` pe fermieri s` î[i monitori -
zeze cultura de la momentul îns` m#n-
]`rii [i pân` la recoltat. S` foloseasc`
h`r]i digitale pentru a în]elge consumul
de ap`, dezvoltarea biomasei [i s` dea
posibilitatea agricultorului s` aplice rate
variabile la sem`nat, s` aplice rate vari -
a bile de produse pentru protec]ia plan -
telor [i a fertilizan]ilor”, a declarat Gabi
Raviczki, director de marketing Bayer
CropScience.
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Corteva Agriscience este o com-
panie agricol` global`, tranzac]ionat`
public, care ofer` fermierilor din întrea -
ga lume cel mai complet portofoliu din
industrie – incluzând un mix echilibrat
[i divers de genetic`, produse pentru
pro tec]ia plantelor [i solu]ii digitale vi -
zând maximizarea productivit`]ii pentru
a contribui la sporirea randamentelor [i
rentabilit`]ii. 

“Corteva înseamn` p`mânt, inim` [i
performan]` sunt trei argumente puter-
nice pentru a vizita platformele Corteva
Agriscience din cadrul Agriventura. Noi
îi invit`m pe to]i s` vin` s` vad` cultu -
rile a[a cum sunt ele în acest moment.
Din p`cate plantele sufer` din cauza se -
cetei pedologice, îns` [i în aceste con -
di]ii hibrizii no[tri fac diferen]a. Fermierii
trebuie s` în]eleag` c` au menirea de
a atinge dezideratul productivit`]ii agri-
cole durabile [i de a spori eficien]a [i în
contextul numeroaselor provoc`ri cu care
se confrunt`. 

Corteva Agriscience, companie care
de]ine în portofoliu unele dintre cele mai
u[or de recunoscut m`rci din agricul-
tur` [i o linie de produse [i tehnologii de
top în industrie, care pot genera cre[teri

viitoare, se angajeaz` s` colaboreze cu
p`r]ile interesate din întreg sistemul ali -
mentar, contribuind la promisiunea de a
îmbog`]i via]a celor care produc [i a ce -
lor care consum`, asigurând astfel pro-
gresul genera]iilor viitoare. 

La Agriventura am adus ultimele nou -
t`]i în materie de genetic` la porumb [i
floarea soarelui. Oferim fermierilor pa-
chet integrat de semin]e, hibrizi de po-
rumb, floarea soarelui, soia, lucern`,
rapi]` [i produse pentru protec]ia plan -
telor. Totodat`, în aceast` perioad` îi

invit`m pe fermieri s` r`mân` partenerii
no[tri în continuare asigurându-i c` le
oferim hibrizi de cea mai înalt` perfor-
man]` precum [i solu]ii [i tehnologii de
protec]ia plantelor eficiente”, a precizat,
Maria Cîrj`, directorul de marketing al
Corteva Agriscience România & Repu -
blica Moldova.

Syngenta România, unul dintre spon -
sorii premium ai Agriventura, au adus în
prim plan solu]ii complete pentru fermi -
erii din zona Moldovei, de la s`mân]a
de grâu pân` la tot spectrul de pestici -
de, fungicide, ierbicide [i insecticide.

“Syngenta este una dintre companii -
le globale de vârf din agricultur` a c`rei
obiectiv este îmbun`t`]irea calit`]ii, si -
gu ran]ei [i sustenabilit`]ii domeniului
agricol prin [tiin]` de vârf [i solu]ii ino -
va toare de protec]ia culturilor. Tehno lo -
giile noastre îi ajut` pe milioane de fer -

mi eri din lume s` utilizeze mai ra]ional
re sur sele agricole limitate. 

Speciali[tii Syngenta depun toate
eforturile pentru reducerea intensit`]ii
de carbon în agricultur`, sus]inerea, si -
gu ran]a [i s`n`tatea operatorilor [i agri -
cultorilor care lucreaz` în acest sector
dar [i a consumatorului final. Am venit

s` ar`t`m portofoliul nostru consacrat
de floarea soarelui. Men]ionez c` avem
o pozi]ie de lider, suntem num`rul unu
în cultura de floarea soarelui, iar în Mol-
dova ocup`m aceast` pozi]ie de mai
mult` vreme. 

Numele Syngenta, în imaginea fer-
mierilor români, este sinonim cu cultura
florii soarelui [i de aceeea în aceast`
platform` vom fi prezen]i cu cei mai im-
portan]i hibrizi atât pentru tehnologia
Clearfield Plus cât [i pentru tehnologia
Expres. Pe platforma de porumb sun-
tem prezen]i cu cei mai importan]i hi -
brizi Syngenta, care sunt cei mai bine
adapta]i în zona Moldovei. Totodat`, la
cereale p`iose venim cu cele mai mo -
derne solu]ii”, a spus Ioan Ne[tian, Ma -
nager regional Nord-Est, în cadrul com -
paniei Syngenta.

Compania, Alta Seeds România a
fost prezent` în cadrul Agriventura cu 5
hibrizi de floarea soarelui din por tofoliu,
patru fiind cu tehnologia Clearfield [i
unul cu tehnologie Expres. 

“Am ales Agriventura pentru pozi]io -
narea [i importan]a din zona Moldovei,
jude]ul Ia[i fiind u[or accesibil din toate
zonele limitrofe. Calitatea produselor Alta
Seeds precum [i rezultatele din ce în ce
mai vizibile, fac din compania noastr` o
prim` op]iune pentru fermierii din zon`”, 
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a atras aten]ia Mihaela Neagu, director
regional zona est, Alta Seeds România.

Ciproma Sem, companie româneas -
c` prezent` de peste 28 de ani la nivel
na]ional, particip` în acest an pe plat-
formele de la Agriventura cu trei soiuri
de grâu, 6 hibrizi de floarea soarelui [i
[ase hibrizi de porumb aferente.

“Pentru echipa Ciproma Sem zilele
de câmp [i câmpurile experimentale sunt
bune ocazii s` î[i conving` partenerii [i
viitorii clien]i de calit`]ile produselor lor.
Dintre soiurile de grâu cu care partici -
p`m, men]ion`m c` un soi este geneti -
c` româneasc`, genetic` Ciproma [i
dou` soiuri fran]uze[ti”, a spus Odeta
Popescu, director na]ional de vânz`ri
Ciproma Sem.

Compania Grain Bags a participat 
la Agriventura cu Silograin M&S Zero
Energy Dry, un utilaj de înc`rcare a ce-
realelor în silobag prin greutatea poprie
a acestora. Fermierii ajun[i la standul
firmei au putut afla mai multe informa]ii
[i detalii [i despre alte utilaje dar [i des -
pre avantajele silobag-urilor Grain Bags.

“Firma comercializeaz` atât silobag-
uri, cât utilaje de înc`rcare [i extragere
din silobag, prestând totodat` [i servicii
de consultan]` fermierilor cu personal
calificat. Silobag, mai exact, însilozarea
prin îns`cuire este solu]ia tehnic` ino -
va toare pentru fermieri, ce favorizeaz`
eficientizarea proceselor de depozitare
a recoltei. Acest nou sistem reduce sem -
nificativ atât pierderile cantitative, cât [i
cele calitative.

M&S Silograin, Zero Energy Dry este
utilajul de înc`rcare care func]ioneaz`
f`r` tractor sau motor, folosind gravi ta -
]ia. Utilajul a fost pentru prima dat` pre -
zentat la AgriPlanta [i a fost adus din
Ar gentina. Caracteristicile utilajului sunt:
în`l]imea de lucru 3,10 m, l`]imea de

lucru 3,09 m, lungimea de lucru 5,70 m,
în`l]imea de transport 2,89 m [i lun gi -
mea de transport 4,90 m”, a expus în
prezentarea sa Narcis Ranghiuc, direc-
tor general al companiei Grain Bags.

Chemirol Agro România este o com-
panie care îmbin` perfect capacitatea
de a anticipa cerin]ele pie]ei [i planifi-
carea strategic` pentru a fi consilierul
calificat al fermierilor în agricultur`, in-
vestind constant în dezvoltarea de solu -
]ii complete destinate sectorului agricol. 

“Prezen]i la Agriventura, speciali[tii
Chemirol Agro România au oferit pro-
duc`torilor agricoli informa]ii actualizate
despre fertilizarea [i protec]ia culturilor
agricole astfel încât acestea s` dea un
randament cât mai mare [i de bun` ca -
litate”, a precizat Roberta Gadomski, di-
rector de marketing al Chemirol Agro
România.

În discu]ia avut` cu redactorul nos-
tru, cei doi reprezentan]i ai Asocia]iei
Grânarii au subliniat importan]a orga-
niz`rii evenimentului agricol Agriventura
– Sfatul Grânarilor 2022.

“Prin organizarea Agriventura ne-am
propus s` reunim prin edi]ia princeps,
sub o singur` cupol` trei evenimente
similare, organizate anul trecut [i de -
dicate cultivatorilor de grâu, porumb [i
floarea-soarelui. O parte a evenimentu-
lui a fost dedicat` prezent`rii platfor -
melor experimentale pentru culturile de
grâu, porumb [i floarea-soarelui, scopul
principal fiind acela de a cunoa[te po -
ten]ialul hibrizilor [i a soiurilor testate în
cadrul acestor platforme [i de a evi den -
]ia cele mai bune rezultate pentru zona
jude]ului Ia[i. Marea problem` a noas -
tr` este seceta, iar durerea este c` nici
s` irigam nu avem posibilit`]i. Statul nici
s` folose[ti apa din sol nu te las`. Tre-

buie s` g`sim solu]ii, de ce nu, chiar [i
o asigurare de tip RCA pentru secet`”,
a punctat Cezar Andrei Mustea]`, vice -
pre[edinte al asocia]iei.

La rândul s`u, Emil B`lteanu, pre -
[edintele Asocia]iei Grânarii, a transmis
un mesaj fermierilor [i autorit`]ilor ce a
vizat responsabilitatea fa]` de acest do -
meniu strategic, agricultura.

“Prin acest eveniment am dorit, pe
de o parte, s` facem cunoscut specifi-
cul zonei Moldovei, iar pe de alt` parte
s` ne înscriem în cerin]ele generale ale
fermierilor din ]ar`, cerin]e care au drept
scop, pe de o parte, sprijin pentru ca in-
vesti]iile în agricultur` s` fie mai efici -
ente, gândindu-ne în primul rând la iri -
ga]ii, iar pe de alt` parte ne gândim la
sprijinul efectiv petru utilit`]ile pe care
noi le avem în agricultur` deoarece fo -
losim atât carburantul cât [i îngr`[` mân -
tul. Agricultura reprezint` un domeniu

strategic [i un important garant al secu-
rit`]ii alimentare a continentului, în con-
textul unei perturb`ri cumulative de am -
ploarea a pie]elor agricole, generate de
criza din Ucraina. În acest context, fer-
mierii din Nord-Est-ul ]`rii trebuie s` pre -
g`teasc` noi strategii nu doar la nivel
na]ional, ci [i european, pentru a-[i pu -
tea cre[te relevan]a agricol` regional.
Totodat`, asocierea, facilitarea de par -
teneriate business to business la nivel
na]ional [i european devin tot mai im-
portante în acest moment, pentru diver-
sificarea pie]elor de export [i pentru o
cât mai bun` valorificare a produc]iei
agricole. Fermierii români trebuie s` î[i
restabileasc` priorit`]ile [i s` dove deas -
 c` înc` o dat` c` pot fi o for]` real` de
ac]iune”, a aten]ionat liderul Asocia]iei
Grânarii.

Geo Beldiman
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“În ciuda pre]urilor ridicate la materii
prime [i energie, am ob]inut venituri pu -
ternice [i în al doilea trimestru”, a decla -
rat Dr. Martin Brudermüller (foto), pre[e-
dintele Consiliului Directorilor al BASF
SE, prezentând rezultatele pentru al doi -
lea trimestru al anului 2022, împreun`
cu directorul financiar Dr. Hans-Ulrich
Engel. BASF a publicat, deja, datele pre -
liminare pe 11 iulie.

Grupul BASF a ob]inut o cre[tere a
cifrei de afaceri cu 3,2 miliarde de euro,
comparativ cu acela[i trimestru al anu-
lui anterior, pân` la 23 miliarde de euro.
Cre[terea de 16,3% s-a datorat, în pri mul
rând, cre[terilor semnificative de pre]
pe care BASF a putut s` le introduc` în
aproape toate segmentele.

La o valoare de 2,3 miliarde de euro,
venitul înainte de impozite [i dobânzi
(EBIT) excluzând cheltuielile excep]io -
na le a atins nivelul rezultatelor puterni -
ce din acela[i trimestru al anului pre ce -
dent. Segmentele Solu]ii Agricole [i Nu -
tri]ie&Îngrijire [i-au crescut considerabil
veniturile, în timp ce veniturile din seg-
mentul Solu]ii industriale au crescut u[or.
EBIT excluzând cheltuielile excep]io na -
le s-a îmbun`t`]it semnificativ în cate-
goria Altele. În schimb, segmentele Pro -
du se chimice [i Materiale au generat un
EBIT excluzând cheltuielile excep]io na -

le considerabil mai mic. De asemenea,
în segmentul Tehnologii de suprafa]`,
EBIT excluzând cheltuielile excep]io na -
le a sc`zut semnificativ.

EBIT a crescut cu 34 de milioane de
euro, la valoarea de 2,4 miliarde de
euro. Venitul înainte de dobânzi, impo -
zite, depreciere [i amortizare (EBITDA)
excluzând cheltuielile excep]ionale a
crescut cu 76 de milioane de euro, pân`
la 3,3 miliarde de euro, iar EBITDA a
crescut cu 197 de milioane de euro, pân`

la 3,4 miliarde de euro în al doilea tri -
mestru al anului 2022.

Evolu]ia fluxurilor de numerar în al
doilea trimestru din 2022

Fluxurile de numerar din activit`]ile
de exploatare s-au ridicat la 1,2 miliarde
de euro în al doilea trimestru al anului
2022, înregistrând o sc`dere de 1,3 mi -
li arde de euro fa]` de acela[i trimestru
al anului anterior. Fluxul de numerar dis -
ponibil s-a ridicat la 336 de milioane de 

BASF realizeaz` din nou o 
cre]tere puternic` a veniturilor, 
în ciuda pre\urilor ridicate ale 
materiilor prime ]i energiei 

Grupul BASF, al doilea trimestru 2022:

g Cre]tere a cifrei de afaceri de 16,3%, pân` la 23 miliarde euro
g Venituri înainte de impozite ]i dobânzi (EBIT) excluzând cheltuielile excep\ionale în valoare de
2,3 miliarde euro, la nivelul aceluia]i trimestru al anului precedent
g Venitul net de 2,1 miliarde euro, în cre]tere cu 26,3% fa\` de acela]i trimestru al anului 
anterior
g Fluxul de numerar din activitatea de exploatare cu 1,2 miliarde euro sub nivelul celui din acela]i
trimestru al anului anterior (T2 2021: 2,5 miliarde euro)
g Perspectivele cifrei de afaceri pentru 2022 au crescut la 86 — 89 miliarde euro, iar pentru EBIT
excluzând cheltuielile excep\ionale la 6,8 — 7,2 miliarde euro 
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euro în al doilea trimestru al anului, dup`
1,8 miliarde de euro în al doilea trimes -
tru din 2021.

Evolu]ia segmentelor BASF în al doi-
lea trimestru din 2022

Cifra de afaceri din segmentul de Pro-
duse chimice a crescut considerabil, cu
27,2%, comparativ cu al doilea trimes -
tru din 2021, ajungând la 4,3 miliarde
de euro. Ambele divizii opera]ionale au
contribuit la aceast` evolu]ie. Cre[terea
cifrei de afaceri a fost determinat`, în
primul rând, de pre]urile semnificativ
mai mari în ambele divizii, în principal
ca urmare a transferului pre]urilor ma-
jorate la materiile prime [i energie, pe
un fond de cerere puternic` [i continu`.
EBIT excluzând cheltuielile excep]iona -
le, în valoare de 853 milioane de euro,
a r`mas la un nivel ridicat, dar a fost
considerabil sub câ[tigurile excep]ional
de mari din acela[i trimestru al anu lui
precedent. Acest lucru s-a datorat, în
primul rând, veniturilor considerabil mai
mici din divizia Petrochimice, în princi-
pal din cauza costurilor fixe mai ridicate
ca urmare a cre[terii pre]urilor la ener -
gie [i a efectelor valutare.

Segmentul Materiale a avut o cre[ -
tere considerabil` a cifrei de afaceri, de
29,9% fa]` de acela[i trimestru al anului

anterior, pân` la 4,9 miliarde de euro.
Acesta a fost în, primul rând, rezultatul
cre[terii puternice a cifrei de afaceri din
divizia Monomeri. Divizia de Materiale
performante a înregistrat, de aseme-
nea, o cre[tere considerabil`. Perfor-
man]a pozitiv` s-a datorat în principal
pre]urilor semnificativ mai mari, ca ur -
ma re a transferului cre[terii pre]urilor
materiilor prime. La o valoare de 668
mi lioane euro, EBIT excluzând cheltuie -
lile excep]ionale a sc`zut considerabil
comparativ cu al doilea trimestru din anul
2021. În ambele divizii, marjele mai mari
nu au putut compensa cre[terea costu -
rilor fixe.

Cifra de afaceri din segmentul So -
lu]ii industriale a crescut considerabil
comparativ cu al doilea trimestru din
2021, la 2,6 miliarde de euro. Aceasta
reprezint` o cre[tere de 12,1%, deter -
mi nat` în principal de cre[terea puterni -
c` a vânz`rilor din divizia Produse chi -
mice performante. Divizia Dispersii [i
r`[ini a înregistrat o u[oar` cre[tere a ci -
frei de afaceri, datorat`, în primul rând,
nivelurilor semnificativ mai mari ale pre -
]urilor în toate zonele de afaceri [i în
toate regiunile. Acest lucru a fost în mare
parte rezultatul pre]urilor mai mari la
materiile prime, energie [i m`rfuri. La o
valoare de 323 milioane euro, EBIT ex-

cluzând cheltuielile excep]ionale a fost
u[or peste acela[i trimestru al anului pre -
cedent. Acest lucru a reflectat cre[terea
semnificativ` a veniturilor din divizia Pro-
duse chimice performante, în primul rând
ca urmare a cre[terii marjei determinate
de pre].

În segmentul Tehnologii de supra fa -
]`, cifra de afaceri de 5,4 miliarde euro
a fost cu 7,6% mai mic` decât în trimes -
trul similar al anului anterior. Cre[terea
considerabil` a cifrei de afaceri din di-
vizia Produse de acoperire nu a putut
compensa declinul puternic din divizia
de Catalizatori. Sc`derea cifrei de afa -
ceri de la an la an s-a datorat, în primul
rând, volumelor semnificativ mai mici
din divizia de Catalizatori. Acesta a fost,
în principal, rezultatul cererii mai slabe
din partea industriei auto, din cauza
ofertei insuficiente de semiconductori [i
a lockdown-urilor din China. EBIT ex-
cluzând cheltuielile excep]ionale în va -
loare de 227 milioane euro a sc`zut
con siderabil, de la 289 milioane euro
ra portate în al doilea trimestru al anului
2021. Acest lucru a fost atribuit sc`derii
considerabile a EBIT excluzând cheltu-
ielile excep]ionale a diviziei de Produse
de acoperire, în principal din cauza cos-
turilor fixe mai mari.

Comparativ cu al doilea trimestru din 
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2021, cifra de afaceri a segmentului Nu -
tri]ie [i îngrijire a crescut cu 30,9%, pân`
la 2,1 miliarde de euro. Ambele divizii
au contribuit semnificativ. Cre[terea ci-
frei de afaceri a fost determinat` de
pre]uri semnificativ mai mari în toate
domeniile de activitate, transferând pre -
]urile crescute pentru materiile prime [i
energie. Valoarea EBIT excluzând che -
ltuielile excep]ionale a segmentului a
fost considerabil peste acela[i trimestru
al anului anterior [i a ajuns la 213 mili -
oane euro. Acest lucru s-a datorat cre[ -
te rii considerabile a EBIT excluzând chel -
tuielile excep]ionale din divizia Produse
chimice pentru îngrijire.

Cifra de afaceri de 2,5 miliarde de
euro a segmentului Solu]ii agricole a
crescut considerabil comparativ cu tri -
mes trul al doilea din 2021. Aceast` cre[ -
tere de 25,3% a fost atribuit` în prin -
ci pal pre]urilor mai mari în toate regiuni -
le [i efectelor valutare pozitive, în prin-
cipal din partea dolarului american. De
asemenea, au contribuit [i volumele
sem nificativ mai mari. La o valoare de
223 de milioane euro, EBIT excluzând
cheltuielile excep]ionale a fost conside -
rabil peste acela[i trimestru al anului
precedent. Acest lucru a fost atribuit în
principal evolu]iei vânz`rilor, care a com-
pen sat costurile mai mari.

Cifra de afaceri a categoriei Altele a
crescut considerabil comparativ cu al
doilea trimestru din 2021, pân` la 1,1
miliarde euro. Acest lucru a reflectat, în
primul rând, cre[terea cifrei de afaceri
a comer]ului cu m`rfuri. La o valoare de
minus 168 milioane euro, EBIT exclu -
zând cheltuielile excep]ionale s-a îmbu -
n` t`]it considerabil în compara]ie cu
acela[i trimestru din anul precedent.

Previziunile Grupului BASF pentru
anul 2022

Evaluarea mediului economic global
în 2022 a fost ajustat` dup` cum ur -
mea z` (ipotezele anterioare din Rapor-
tul BASF 2021 între paranteze; ipote -
zele actuale de cre[tere sunt rotunjite):

n Cre[terea produsului intern brut:
+2,5% (+3,8%);

n Cre[terea produc]iei industriale:
+3,0% (+3,8%);

n Cre[terea produc]iei chimice:
+2,5% (+3,5%);

n Cursul de schimb mediu euro/dolar
de 1,07 dolari per euro (1,15 dolari per
euro);

n Pre]ul mediu anual al petrolului
(Brent) de 110 dolari per baril (75 dolari
per baril). 

Pentru a doua jum`tate a anului,
BASF anticipeaz` o încetinire trepta-
t` a dezvolt`rii economice la nivel glo -
bal, dar mult mai pronun]at` în Europa.
Aceasta presupune c` nu vor exista 
restric]ii severe ca urmare a noilor lock-
down-uri din China [i c` deficitul de ga-
ze naturale nu va conduce la opriri de
produc]ie în Europa.

Pe baza evolu]iei afacerii din prima
jum`tate a anului 2022 [i a ipotezelor de
mai sus, prognoza pentru Grupul BASF
pentru anul de afaceri 2022 a fost ajus-
tat` dup` cum urmeaz` (prognoza an-
terioar` din Raportul BASF 2021 între
paranteze):

g Cre[terea cifrei de afaceri între 86
[i 89 de miliarde de euro (între 74 [i 77
de miliarde de euro);

g EBIT excluzând cheltuielile excep -
]io nale cuprins între 6,8 [i 7,2 miliarde
de euro (între 6,6 [i 7,2 miliarde euro);

g Rentabilitatea capitalului angajat
(ROCE) cuprins` între 10,5% [i 11,0%
(între 11,4% [i 12,6%);

g Reducerea emisiilor de CO2 pân`
la 18,4 – 19,4 milioane de tone metrice
(între 19,6 [i 20,6 milioane de tone me -
trice).

Evolu]iile actuale, determinate în prin -
cipal de r`zboiul din Ucraina [i de im-
pactul acestuia asupra pre]urilor ener -
giei [i materiilor prime [i a disponi bi -
lit`]ii acestora, în special în Europa, pot
conduce la turbulen]e suplimentare [i la
devieri de la ipotezele prezentate mai

sus. În special, riscurile ar putea ap`rea
ca urmare a opririi produc]iei la princi-
palele fabrici europene, ca urmare a
res tric]iilor suplimentare privind aprovi -
zionarea cu gaze europene din Rusia.
În acest caz, pierderea capacit`]ilor eu-
ropene ar putea fi par]ial compensat`
printr-o utilizare mai ridicat` a capaci -
t`]ii fabricilor plasate în afara Europei.
Riscuri suplimentare ar putea ap`rea
din cursul viitor al pandemiei de coro na -
virus [i din noile m`suri luate pentru a
limita num`rul de infec]ii. Oportuni t` ]ile
ar putea ap`rea din continuarea mar -
jelor ridicate, chiar [i în cazul unei înce-
tiniri economice. BASF r`spunde înce -
tinirii economice cu m`suri de reducere
a costurilor.

Despre BASF
La BASF, cre`m chimie pentru un

vii tor durabil. Combin`m succesul eco-
nomic cu protec]ia mediului [i respon -
sabilitatea social`. Peste 111.000 de
an gaja]i din Grupul BASF contribuie la
succesul clien]ilor no[tri în aproape toa -
te sectoarele [i aproape în fiecare ]ar`
din lume. Portofoliul nostru este organi-
zat în [ase segmente: produse chimice,
materiale, solu]ii industriale, tehnologii
de suprafa]`, nutri]ie [i îngrijire [i solu]ii
agricole. BASF a generat vânz`ri de
78,6 mi liarde de euro în 2021. Ac]iunile
BASF sunt tranzac]ionate la bursa din
Frankfurt (BAS) [i sub form` de certifi-
cat de depozit american (BASFY) din
SUA. Informa]ii suplimentare g`si]i pe
www.basf.com.
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Agricover, liderul pie]ei de agribusi-
ness din România, a anun]at numirea
domnului Robert Rekkers în pozi]ia de
Pre[edinte al Consiliului de Admi nis -
tra]ie Agricover Credit IFN SA [i a dom-
nului Serhan Hacisuleyman în func]ia
de Director General al Agricover Credit
IFN. Confirmarea numirilor se va finali -
za dup` parcurgerea tuturor formalit` -
]ilor necesare.

Domnul Jabbar Kanani, Pre[edinte -
le Consiliului de Administra]ie al Agri-
cover Holding, a declarat: “În urm` cu
15 ani am luat decizia de a face finan -
]a rea simpl` [i accesibil` tuturor fermie -
rilor români, convins fiind c` succesul
agriculturii române[ti este strâns legat
de investi]ii, tehnologizare [i dezvoltare
sustenabil`. 

În aceast` perioad`, fermierii români
au demonstrat capacitatea de a reduce
rapid decalajul de productivitate fa]` de
cei mai performan]i fermieri din Uniu -
nea European` [i cred c` [i noi, Agri-
cover, am avut o contribu]ie important`
la acest salt major prin modelul de busi-

ness inovator pe care l-am dezvoltat
toc mai pentru a r`spunde nevoilor rea -
le ale fermierilor. 

Doresc s` îi mul]umesc în mod deo -
sebit domnului Rekkers pentru aduce -
rea Agricover Credit IFN pe pozi]ia de
lider în finan]area agriculturii [i sunt fe -
ricit c` putem conta [i mai departe pe
suportul s`u pentru a continua s` con-
struim strategii de succes. 

Vreau s` \i urez un c`lduros «Bun
venit în echip`!» domnului Serhan
Hacisuleyman a c`rui expertiz` inter -
na ]ional` ne va ajuta s` continu`m s`
cre[tem [i s` oferim finan]are speciali -
zat` unui num`r cât mai mare de fermi -
eri, în special mici [i mijlocii.”

Domnul Robert Rekkers (foto st#n ga),
Pre[edinte al Consiliului de Admi nis tra -
]ie Agricover Credit IFN, a declarat: “În
2012 am acceptat cu pl`cere provoca -
rea de a veni la Agricover, iar în ace[ti
ani am reu[it s` construim un business
foarte puternic. Cu o valoare total` a fi -
nan]`rilor de peste 2,6 miliarde RON,
Agricover Credit IFN este ast`zi unul

din tre cei mai importan]i finan]atori ai
agriculturii [i un partener de încredere
pentru cei peste 4500 de fermieri. Aceas-
t` reu[it` nu ar fi fost posibil` f`r` oa-
menii din echip`, c`rora ]in s` le mul]u -
mesc pentru c` au crezut al`turi de mine
în poten]ialul enorm al agriculturii româ -
ne[ti [i în importan]a implic`rii noastre
pentru a oferi fermierilor finan]area de
care au nevoie în mod simplu [i rapid.
Sunt onorat s` continui din noua pozi]ie
de Pre[edinte al Consiliului de Admi -
nistra]ie pentru a contribui la dezvolta -
rea strategiei care s` asigure continua -
rea cre[terii s`n`toase.”

Domnul Serhan Hacisuleyman (foto
dreapta), nominalizat Director General
Agricover Credit IFN, a declarat: “Sunt
bucuros s` m` al`tur Agricover Credit
IFN, companie etalon în agrifinance, din
pozi]ia de Director General. Am fost foar -
te pl`cut impresionat de modelul de bu -
siness unic al Agricover [i sunt hot`rât
s` contribui la dezvoltarea pe mai de -
par te a acestui business valoros în fi -
nan ]area agriculturii.”

Agricover anun\` noi numiri în 
conducerea Agricover Credit IFN SA 
Robert Rekkers devine Pre[edintele Consiliului de Administra]ie, 
Serhan Hacisuleyman va fi numit Director General
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Compania Agrii România a reactualizat aplica]ia Agrii
CODEX+, o solu]ie inteligent`, inovativ`, ce poate fi la înde -
mâna oric`rui fermier. Agrii CODEX+ vine într-un moment
cheie pentru fermieri, dar [i pentru agricultura autohton` care
se afl` în continu` dezvoltare digital`.

În aceast` platform` digital`, fermierii pot g`si informa]ii
tehnice despre produse de protec]ia plantelor: erbicide, in -
sec ticide, fungicide, biostimulatori, fertilizan]i foliari, tratament
s`mân]`, acaricide, rodenticide, portofoliu de produse BIO
etc. 

Agrii CODEX+ furnizeaz` detalii despre fiecare produs în
parte, oferind [i posibilitatea c`ut`rii produsului în func]ie de
denumire, categoria din care face parte substan]a activ` sau
cultur`. 

Mai mult, platforma are capacitatea de a SCANA codul de
bare al produsului, iar al`turi de informa]iile tehnice, afi [ea z`
pre]ul de comercializare. Fermierii pot alege s` COMANDE

un produs sau s` intre în leg`tur` cu reprezentantul zonal
Agrii România.

“Reactualizarea aplica]iei Agrii CODEX+ a venit ca r`s -
puns la nevoia de informare continu` a fermierului, printr-o
aplica]ie u[or de utilizat, ce poate fi instalat` pe telefonul
mobil, fie c` este Iphone sau Android. Printr-o simpl` c`u -
tare, fermierul descoper` informa]iile de care are nevoie de-
spre: semin]e, produse de protec]ia plantelor, fertilizan]i fo -
liari, biostimulatori, produse BIO etc.”, a declarat Valerian
I{TOC, Business Development Manager Agrii România.

Pentru a accesa Agrii CODEX+ aceasta se poate des -
c`rca de pe AppStore (Iphone) sau Google play (Android),
c`utând Agrii Codex+ 

Conecteaz`-te la Agrii CODEX+ pentru a fi mereu infor-
mat!

Conecteaz`-te la Agrii CODEX+ 
]i cere o ofert` de pre\ actualizat`!
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Cum îmbin` NATUREVO nevoia
consumatorului pentru hrana
curat` cu dorin\a fermierului 
de a ob\ine produc\ii ridicate

“Ce ar trebui s` schimb în ferma mea
pentru a m` alinia la noile cerin]e im-
puse de Uniunea European`?” – este
întrebarea de moment a fermierului ro -
mân care vrea s` r`mân` profitabil în
acest context politic.

În încercarea de a fi în pas cu schim -
b`rile cerute de Uniunea European` pri-
vind reducerea consumului de pesticide
cu 50% pân` în 2030, fermierul român
se poate sim]i descump`nit.

În actualul context al agriculturii, ]ara
noastr` nu î[i permite s` piard` din nu -
m`rul fermierilor care fac performan]`.
Contribu]ia acestui sector este de foarte
mare importan]` pentru bun`starea po -
pula]iei [i este clar c` agricultura este
unul din motoarele economiei [i are un
mare poten]ial de cre[tere.

În acest sens, dorim s` transmitem
un mesaj foarte clar tuturor fermierilor
care sunt sau î[i doresc s` devin` par -
tener NATUREVO: cu o abordare mai
deschis` fa]` de produsele curate [i efi-
ciente, se poate p`stra [i chiar cre[te
nivelul produc]iilor din România.

NATUREVO este un partener de în-
credere pentru to]i fermierii care î[i do -
resc s` se alinieze cu noile cerin]e UE.
Experien]a noastr` de peste 23 de ani
pe pia]a agricol`, din care aproximativ
20 ani aloca]i ideilor atât de promovate
ast`zi: Agricultura Durabil`, strategiile
Farm to Fork, Green Deal etc., recoman -
d` NATUREVO ca un aliat în tranzi]ia
c`tre o produc]ie mai curat`. Deci, sun-
tem partenerul cu o experien]` tehnic`

vast`, un partener al`turi de care adap -
tarea la normele impuse de UE poate fi
mult mai u[oar`.

La o analiz` mai practic`, compania
a demonstrat împreun` cu fermierii c`
se poate practica o agricultur` curat` [i
se pot atinge, în acela[i timp, un nivel
ri dicat de produc]ii.

De ce s` alege]i 
colaborarea cu NATUREVO?

Pe lâng` portofoliul bogat de pro-
duse ecologice, ne putem l`uda cu o
gam` foarte larg` de produse care au
pus` eticheta “produs curat” deoarece:

n Sunt prietenoase cu mediul încon-
jur`tor [i cu operatorul;

n Nu las` reziduuri în produc]ie, ast-

fel se ob]ine o hran` s`n`toas`;
n Sunt de o calitate excep]ional` [i

au efect imediat asupra plantelor;
n Îngr`[`mintele de sol nu con]in

me tale grele precum cadmiu, plumb, ar-
seniu s.a. sau con]inutul acestora este
cu mult sub limita maxim` admis`.

Pentru a acoperi toate nevoile fermi e-
rului intrat în parteneriat cu NATU RE VO,
compania a pus la punct un portofoliu
care acoper` cu succes toate verigile
tehnologice dintr-o ferm`. {i nu oricum.
Selec]ia produselor se realizeaz` întot-
deauna respectând principiile [i valorile
dup` care ne ghid`m în fiecare zi: ob ]i -
nerea unor produc]ii ridicate cu produse
curate.

Adaptare pentru ReGeNeRaRe este înlocuirea 
conceptului Schimbare pentru Regenerare
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O prim` etap` în stabilirea planului
tehnologic este alegerea produselor pen-
tru fertilizarea solurilor. Solul re pre zint`
baza tuturor culturilor [i produc ]iilor, [i
din acest motiv ne concentr`m aten]ia
pe calitatea acestor produse pentru c`
avem datoria s` protej`m aceast` re -
surs` [i s` o regener`m. Produ se le din
portofoliul NATUREVO sunt atent selec -
]ionate [i verificate, atfel încât s` cores -
pund` cerin]elor femierilor: cre[terea pro -
duc]iilor, p`strarea calit`]ii [i fertilit`]ii
solurilor, evitarea polu`rii mediului în con -
j ur`tor [i a apelor subterane [i ob]ine -
rea unor alimente s`n`toase.

Fiind ghida]i de aceste cerin]e, lan -
s`m un concept prin care partenerii pot
opta pentru produsele care se aliniaz`
acestor norme [i, totodat`, au acces la
consultan]` privind integrarea acestora
în programele tehnologice uzuale.

Adaptare pentru ReGeNeRare este
conceptul care are scopul de a g`si îm-
preun` cu fermierii cele mai potrivite
solu]ii pentru actualele condi]ii climatice
[i pentru realizarea unor produc]ii ridi-
cate [i curate, în fermele lor.

Un prim pas în planul tehnologic este
fertilizarea solului, iar recomandarea
speciali[tilor NATUREVO presupune uti -
lizarea unor produse curate [i cu efect
de regenerare a solului, cum ar fi: Nova
Tec® Classic, Calciprill, Best Starter Ma -
ximum C+ s.a.

Pe lâng` calitatea produselor care
au scopul de a proteja s`n`tatea me -
diu lui înconjur`tor [i a oamenilor, com-
pania NATUREVO are o echip` foarte
bine preg`tit` pentru a oferi cele mai
bune sfaturi fermierului. Echipa este in-
struit` pentru a oferi consultan]` com-
plet`, pe tot cliclul de vegeta]ie, la orice
cultur`.

Ne dorim s` conect`m fermierii din
România la agricultura viitorului [i s` îi
ajut`m s` ia cele mai bune decizii pen-
tru fermele lor, s` ia cele mai bune de-
cizii pentru profiturile lor [i, nu în ultimul
rând, s` aib` mereu în vedere c` gene -
ra]iile viitoare au nevoie de un sol cât
mai fertil. 

Împreun` cu fermierii din România
ne Adapt`m la noile norme europene
pentru a ReGeNeRA agricultura!

Ing. Mihaela RADU
Director Marketing NATUREVO

Tarfin, fintechul agricol turcesc lan -
sat în România în aprilie anul acesta,
ob]ine autorizarea B`ncii Na]ionale
Române. Acreditarea reprezint` urm` -
torul pas în misiunea companiei de a
sus]ine fermierii [i distribuitorii de pro-
duse agricole, func]ionând ca un pro -
pulsor în lan]ul de aprovizionare. 

Prin parteneriatele cu distribuitorii
de inputuri agricole de toate dimen -
siunile, de la fitofarmacii la distribuitori
na]ionali, Tarfin ajut` fermierii s` achi -
zi]ioneze inputurile de care au nevoie
cu op]iunea de a pl`ti dup` recolt`.
Plat forma nu doar c` este complet di -
gitalizat`, fiind accesibil` pe laptop,
tablet` sau telefonul mobil, dar este [i
foarte rapid`, cu un timp de aprobare
de mai pu]in de o or`. Cu Tarfin, fer-
mierii pot accesa inputurile de care au
nevoie la pre]uri accesibile, într-un mod
transparent [i f`r` costuri adi]ionale
ascunse.

“Având în vedere contextul regio -
nal [i schimb`rile climatice globale care
afecteaz` puternic fermierii, Tarfin are
un rol cheie în finan]area lan]ului agri-
col. Aceast` autoriza]ie reprezint` o
etap` important` în afacerea noastr`
[i ne înt`re[te eforturile de a sus]ine
ecosistemul agricol”, a declarat Adina
China-Birta, Directorul General Tarfin
IFN România.

Inputurile agricole au devenit tot mai
greu de achizi]ionat din cauza cre[terii
pre]urilor. La baza acestor major`ri au
stat o serie de factori, precum întreru-
perile în lan]ul de aprovizionare deter-
minate de sanc]iunile din anumite ]`ri
[i restric]iile de export, iar contextul
geo politic curent genereaz` [i mai mul -
t` îngrijorare privind accesibilitatea fer -
tilizan]ilor. Asist`m la o cre[tere record
a pre]urilor inputurilor, potrivit B`ncii

Mondiale. De la începutul anului 2022,
pre]urile fertilizan]ilor au crescut cu apro-
ximativ 30%, motiv pentru care este cu
atât mai important ca fermierii s` pri -
measc` ajutorul necesar pentru a-[i pu -
tea continua activitatea.

“Am început s` finan]`m achizi]iile
pentru urm`torul ciclu agricol cu sca-
den]a de pân` la un an pentru ca fer-
mierii s`-[i poat` continua cu u[urin]`
opera]iunile agricole. În acest fel, dis-
tribuitorii î[i permit termene de plat`
mai lungi [i î[i pot majora volumul vân -
z`rilor, acoperind nevoile fermierilor
mici [i mijlocii”, concluzioneaz` Adina
China-Birta.

Tarfin finan]eaz` toate tipurile de
inputuri agricole, precum [i echipa-
mente [i instala]ii mici. De la cultivatori
de cereale pân` la viticultori, cultiva-
tori de legume sau cresc`tori de ani-
male, to]i fermierii pot accesa finan -
]area Tarfin. 

Pentru c` deja a început recoltarea
grâului, cultivatorii de cereale pot fo -
losi Tarfin pentru a se preg`ti pentru
urm`torul ciclu agricol, întrucât pot be -
neficia de finan]are cu scaden]a de
pân` la un an.

Fermierii pot începe
preg`tirile pentru
urm`torul ciclu agricol
cu ajutorul Tarfin
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Compania Grain Bags î[i aniverseaz` ziua în fiecare an,
fix în perioada campaniei de recoltare. Este un moment de
bucurie atât pentru reprezentan]ii firmei, cât [i pentru fer-
mierii care atunci strâng roadele muncii lor. Anul acesta îns`,
recoltatul a debutat pe fondul aglomer`rii din portul Constan -
]a în ceea ce prive[te exportul de cereale, situa]ie generat`
de r`zboiul din Ucraina. 

“Acum se întâmpl` ceea ce previzionasem cu dou`-trei
luni în urm`. Portul Constan]a este supraagomerat, iar mul]i
dintre fermeri vor fi obliga]i s` vând` marfa la pre]uri mici
c`tre intermediari, pentru c` nu dispun de spa]ii de depozi -
tare. Iar pre]urile la vânzare au coborât extrem de mult, chiar
cu 20-30 euro. Mai mult, o parte dintre cei care cump`r` ce-
realele au schimbat condi]iile de livrare [i cump`r` numai
marf` FOB (free on board), adic` toate cheltuielile, pe lâng`
transport [i înc`rcatul în vapor, revine în cârca fermierului”,
ne-a explicat Alexandru Baciu, fermier care gestioneaz` o
afa cere integrat`.

Chiar dac`, la începutul lunii iunie, fostul ministru al Agri-
culturii, Adrian Chesnoiu, d`dea asigur`ri c` ]ara noastr` are
o capacitate de depozitare de 29 milioane de tone, dintre
care 15 milioane în magazii [i 14 milioane în silozuri, în reali -
tate nu sunt toate func]ionale. Mai mult, pre]urile pentru de -
po zitare nu sunt la un nivel care s` poat` fi sus]inut de to]i
fermierii.

În aceste condi]ii, reprezentan]ii Grain Bags sar în ajutorul
fermierilor [i le pun la dispozi]ie o solu]ie de depozitare eco-
nomic`, sigur` [i eficient`. Este vorba despre tehnologia
smart de depozitare – silobagul. Deja, peste 500 de clien]i
au depozitat cereale [i furaje în acest sistem [i peste 1,5 mi -
lioane de tone au fost stocate în sacii uria[i, marca Grain
Bags, de-a lungul celor 7 ani. 

Peste 15.000 tone de cereale, 
depozitate la un singur fermier

De la an la an, Grain Bags s-a dezvoltat continuu. Doar
anul acesta, au fost bifate: deschiderea unui nou sediu la
Cluj- Napoca, pe lâng` cel din Piatra-Neam] care r`mâne
punct principal de lucru, a oferit o nou` metod` de finan]are
fermierilor prin parteneriatul încheiat cu BT Leasing, [i-a ex-
tins întreaga echip` [i a fost tot mai prezent` la evenimentele
din câmp, dar [i în online. Bineîn]eles c` pân` la finalul anu -
lui proiectele de dezvoltare se vor derula în continuare, prin -
re care se num`r` lansarea unui nou site, u[or de accesat
[i care s` includ` toate produsele [i serviciile oferite de Grain
Bags, dar [i multe alte suprize care vor fi dezv`luite ulterior.

Din to]i cei 7 ani de activitate, Grain Bags se mai poate
mândri cu o cantitate record depozitat` în silobag-uri la un
singur fermier, fiind vorba de peste 15.000 tone de cereale.
De asemenea, cu o cifr` de afaceri de 2,2 milioane de euro,
în 2021, iar reprezentan]ii companiei mizeaz` pe o cre[tere
de peste 50% în acest an. Toate acestea se datoreaz` în-
crederii acordate de c`tre fermieri produselor [i serviciilor
premium oferite de Grain Bags în to]i ace[ti ani. 

“La aniversarea de 7 ani, a[ dori s` mul]umesc echipei
care a crescut frumos. Avem colegi pasiona]i de ceea ce fac
[i cre[tem în mod constant, pentru a acoperi cât mai bine în-
treg teritoriul ]`rii. Facem tot ce ne st` în putin]` pentru a
ajuta fermierii, oferindu-le spa]ii de depozitare, în silobag. Din
ce spun unii speciali[ti, cel mai bine e s` vând` produc]ia în
3 etape: 30% înainte de recoltare, 30% la momentul recol -
t`rii [i 30% dup` recoltare. Asta pentru a ob]ine cel mai bun
pre], care de obicei este media pre]ului. S` vinzi 1 kg în fie ca -
re zi”, sus]ine Narcis Ranghiuc, directorul general Grain Bags.

7 ani de Grain Bags în România, în cifre 

Peste 1,5 milioane de tone de cereale de-
pozitate în silobag-uri, peste 500 de clien]i
mul]umi]i, o gam` tot mai variat` de utilaje
pentru însilozat, 2 tipuri de silobag: Plus [i
Premium, 2 puncte de lucru deschise în ]a -
ra noastr` [i aproximativ 15 angaja]i. A[a
arat` Grain Bags, la s`rb`torirea celor 7 ani
de la lansarea pe pia]a din Rom#nia.
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Dac` vrei s` î]i lansezi produsele revolu]ionare, s` în-
tâlne[ti noi parteneri de afaceri [i s` dai curs dialogului de
business, te a[tept`m ca expozant la #INDAGRA2022. 

ROMEXPO î]i pune la dispozi]ie un cadru profesionist în
care s` î]i prezin]i oferta de echipamente [i tehnologii, pre-
cum [i nout`]ile sau promo]iile generoase.

Participarea la evenimentele de ni[` r`mâne una dintre
cele mai importante strategii de cre[tere a vânz`rilor [i de
men]inere în preferin]ele clien]ilor, de aceea nu trebuie s`
ratezi Târgul interna]ional de produse [i echipamente în do -
meniul agriculturii, horticulturii, viticulturii [i zootehniei.

“Preg`tim cel mai mare eveniment de networking agricol
din România prin intermediul c`ruia dorim s` încuraj`m an -
treprenorii s` interac]ioneze, s` pun` bazele unor rela]ii de
business [i chiar a unor parteneriate care pot stimula dez-
voltarea afacerii pe care o de]in. Cu acest prilej, companiile
expozante au ocazia s` descopere cele mai bune practici de
afaceri din industrie [i s` identifice perspectivele agricole în

contextul actual. #INDAGRA2022 promoveaz` produc]ia
sustenabil` a culturilor [i prezint` cele mai noi tehnologii
ap`rute în acest domeniu. Ne bucur`m c` exist` un interes
foarte mare pentru participarea la târg [i c` INDAGRA este
un real reper pentru produc`torii [i distribuitorii din domeniu,
de aceea îi îndemn`m pe cei care înc` nu s-au decis, s` ne
contacteze, pentru c` avem un pachet complex de servicii [i
solu]ii creative, astfel încât s` le asigur`m o participare de
succes”, transmite Oana Netbai, PR ROMEXPO. 

Vrei mai multe informa]ii despre condi]iile de participare
sau vrei s` [tii detalii despre cum ne propunem s` organiz`m
evenimentul? Reprezentan]ii ROMEXPO au r`spunsuri la în-
treb`rile tale. Nu ezita s` îi contactezi pe indagra@romexpo.ro.
Detalii suplimentare despre eveniment pe www.indagra.ro.

PROGRAM DE VIZITARE:
26-29.10.2022, în intervalul 09:00-18:00
30.10.2022, în intervalul 09:00-16:00.

Particip` ca expozant la 
#INDAGRA2022 — cel mai important
eveniment agricol din România
Pentru c` deciziile inspirate se iau vara, iar roadele se culeg toamna, te
invit`m s` te înscrii ca expozant la #INDAGRA2022. Cel mai important
eveniment agricol din România se desf`[oar` în perioada 26–30 octom -
brie 2022, la ROMEXPO.
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Adunarea General` a CropLife Eu-
rope a ales-o pe Alexandra Brand drept
noul pre[edinte al Consiliului Director. 

Pân` anul trecut, CropLife Europe a
fost cunoscut` sub numele de ECPA –
Asocia]ia European` pentru Protec]ia
Culturilor. Alexandra Brand este impli-
cat` în activitatea CropLife Europe din
2016. 

“Urm`torul deceniu va fi esen]ial în
crearea [i stabilirea unor modalit`]i mai
bune de producere a hranei. Schim ba -
rea modului de gestionare a unei ferme
este un risc economic ridicat pe care
fermierii nu [i-l pot asuma singuri. Ei au
nevoie de sprijinul colectiv al comunit`]ii
[tiin]ifice, industriei, consumatorilor [i
factorilor de decizie pentru a produce
aceast` schimbare. Acest lucru nece-
sit` leadership, colaborare [i inova]ie.
Sectorul nostru face parte din aceast`
ecua]ie [i este preg`tit s`-[i joace rolul.
Acesta este motivul pentru care sunt
atât de mândr` c` am fost aleas` pre -
[e dinte al Consiliului Director al Crop
Life Europe”, a spus Alexandra Brand,
cu ocazia numirii sale.

Alexandra conduce în prezent una
dintre cele mai mari devizii ale grupului
Syngenta în calitate de director regional
pentru protec]ia culturilor pentru Euro -
pa, Africa [i Orientul Mijlociu. Din 2018
pân` în 2020, Alexandra Brand a con-
dus noul Business Sustainability Group
[i a promovat obiectivele de sustenabi -
litate ale companiei, având func]ia de

Chief Sustainability Officer al Grupului
Syngenta.

Provoc`rile sectorului
“Europa este un leag`n al inova]iei

în agricultur`. Numeroase descoperiri
de top fac agricultura mai inteligent` [i
mai sustenabil`. Este important s` ne
asigur`m c` industria poate prospera [i
continua s` dep`[easc` limitele pentru
a crea rezultate mai bune pentru fer-
mier, consumator [i mediu. Schimb`rile
climatice, gusturile în schimbare ale con -
sumatorilor, a[tept`rile societ`]ii [i ne -
vo ia de a proteja securitatea alimentar`
ne-au dat un impuls mai mare pentru a
produce schimb`ri pozitive”, consider`
Alexandra Brand.

“Sunt încântat c` Alexandra este
noul nostru pre[edinte. Cu to]ii vom be -

neficia de conducerea [i viziunea ei”, a
declarat Olivier de Matos, directorul ge -
neral al CropLife Europe, dup` care i-a
mul]umit pre[edintelui în func]ie, Livio
Tedeschi, pentru angajamentul [i îndru-
marea în transformarea mandatului Crop
Life Europe.

Cine este CropLife
CropLife [i-a extins mandatul, de la

începutul anului trecut, odat` cu renun -
]area la vechiul nume: ECPA – Euro-
pean Crop Protection Association. Aso -
cia]ia reprezint` acum 22 de companii
[i 32 de asocia]ii na]ionale din domeniul
agriculturii digitale [i de precizie, ino va -
]iei biotehnologice a plantelor [i biopes-
ticide. 

Syngenta este una dintre cele [apte
companii membre cu drepturi depline în
CropLife Europe.

Alexandra Brand, directorul regional 
pentru protec\ia culturilor pentru 
Europa, Africa ]i Orientul Mijlociu 
al Grupului Syngenta, este noul 
pre]edinte al CropLife Europe
“Urm`torul deceniu este esen\ial în identificarea ]i 
crearea unor modalit`\i mai bune de producere a hranei!”
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Fermierul Nicolaie APOPI 
a preluat mandatul de pre]edinte 
al Clubului Fermierilor Români

Începând cu 1 iulie 2022, Nicolaie
Apopi a preluat func]ia de pre[edinte al
Clubului Fermierilor Români pentru o
perioad` de [ase luni, în cadrul meca -
nismului pre[edin]iei rotative instituit de
asocia]ie. Din anul 2021, Clubul Fer-
mierilor Români [i-a adaptat mecanis-
mele de func]ionare [i conducere la ni -
vel na]ional, pentru a asigura democra-
tizarea conducerii asocia]iei [i pentru
mai buna reprezentare a intereselor re -
giu nilor în agenda de lucru a Clubului. 

Mecanismul pre[edin]iei rotative ur -
m` re[te punerea în prim-plan a unor
teme de interes major pentru agricultu -
ra din România, dar [i a unor probleme
strategice specifice regiunii din care pro -
vine pre[edintele. Clubul Fermierilor Ro -
mâni are reprezentare la nivel na]ional,
fiind prezent în teritoriu cu 10 birouri re-
gionale – Banat, Centru, Moldova Cen-
tru, Moldova Nord, Moldova Sud, Mun -
tenia Nord, Muntenia Sud, Nord-Vest,
Oltenia, Dobrogea. 

Pre[edin]ia rotativ` este asigurat` de
fiecare regiune timp de [ase luni. Noul
pre[edinte al Clubului, Nicolaie Apopi,
reprezint` regiunea Banat, unde con-
duce dou` dintre cele mai cunoscute
firme cu profil agricol din România.

Pentru urm`toarele [ase luni, obiec-
tivele prioritare ale noului pre[edinte
sunt:

n Contribu]ie activ` în cadrul con-
sult`rilor în grupurile de lucru ale MADR,
în vederea elabor`rii PNS 2023-2027
(eco-scheme [i m`suri de dezvoltare
ru ral` echilibrate) [i a ghidurilor aferen -
te acestor linii de finan]are;

n Contribu]ii privind argumentarea
tehnic` [i economic` a redeschiderii
PNRR pentru includerea investi]iilor afe -
rente moderniz`rii [i dezvolt`rii infra-
structurii de îmbun`t`]iri funciare;

n Identificarea unor linii de finan]are
noi privind activitatea curent` a fermie -
rilor membri;

n Implementarea proiectului CON-
CORDE – promovarea [i asigurarea

respect`rii bunelor practici în comer]ul
cu cereale;

n Desf`[urarea Conferin]elor Zona -
le [i Regionale ale asocia]iei pentru asi -
gurarea inform`rii, consult`rii [i identi-
fic`rii problemelor reale ale fermierilor
din toate regiunile ]`rii;

n Dezvoltarea rolului Comitetelor Re -

gionale [i a Grupurilor de lucru temati -
ce;

n Consult`ri la Bruxelles [i participa -
re la negocierile privind normele de apli-
care ale Pactului Ecologic European [i
ale strategiilor subsecvente pentru agri-
cultur`: promovarea intereselor fermi -
 e rilor români în cadrul întâlnirilor cu
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COMAGRI Parlamentul European, DG
AGRI Comisia European`, ELO, Copa-
Cogeca, Farm Europe;

n Consolidarea Programului privind
armonizarea rela]iilor între fermieri [i co -
mercian]ii de tehnic` agricol` [i service
piese schimb (inclusiv alinierea pre]u ri -
lor la nivelul UE);

n Dezvoltarea programelor de for-
mare ale Clubului;

n Promovarea Pactului între Gene -
ra]ii lansat de Club, sub forma proiectu-
lui de mentorat al Clubului;

n Lansarea unor servicii noi: Consi -
liere financiar`, Promovarea afacerilor
agroalimentare.

Al`turi de priorit`]ile Clubului la nivel
na]ional, pre[edintele va urm`ri [i alte
obiective specifice precum:

g Realizarea de ghiduri privind im-
plementarea Planului Na]ional Strategic
2023-2027;

g Crearea unui cadru metodologic
privind dezvoltarea la nivel na]ional a
obiectivelor de dezvoltare durabil` sta-
bilite prin “Agenda 2030”;

g Finalizarea studiului “Modele de
ferme performante în România”;

g Asigurarea contribu]iei Clubului
Fermierilor la elaborarea [i implemen -
tare unei strategii na]ionale multi-par te -
neriale de promovare a produselor ro -
mâne[ti agroalimentare;

g Promovarea ca model de bun`
practic` la nivel european a programu-
lui de formare “Tineri lideri pentru agri-
cultur`” derulat de Club;

gMen]inerea [i dezvoltarea colabo -
r`rii cu liceele agricole la nivel na]ional:
realizarea unor parteneriate publice-pri-
vate care s` deserveasc` formarea de
operatori de utilaje agricole [i cre[terea
atractivit`]ii acestor institu]ii de înv` ]` -
mânt.

Pentru continuitate [i pentru desf` -
[urarea în bune condi]ii a coordon`rii
Clubului, în cadrul asocia]iei func]io -
neaz` un grup decizional de tip Troic`,
format din Pre[edintele în exerci]iu, fos-
tul Pre[edinte regional [i viitorul Pre [e -
dinte regional. 

În perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2022,
Pre[edin]ia rotativ` a Clubului a fost
de]inut` de c`tre Laszlo Becsek, mem-
bru fon dator al Clubului Fermierilor Ro-
mâni [i administrator al Grupului BIO-
FARM, Covasna (regiunea Centru).

Principalele realiz`ri ale lui Laszlo
Becsek pe perioada mandatului s`u in-
clud ob]inerea pentru fermierii cultiva-

tori de cartof a unui ajutor de minimis
care vizeaz` sus]inerea produc]iei de
cartof pentru consum [i a unui ajutor de
stat care s` urm`reasc` cre[terea su -
pra fe]elor pentru s`mân]` certificat` la
nivel na]ional, alocarea unui buget dife -
ren]iat pentru fermierii cultivatori de car -
tof în cadrul PNS 2023-2027 (investi]ii
în produc]ia primar` – aproximativ 50
mil. EURO), precum [i sus]inerea cul-
turii de cartof în cadrul negocierilor pur-
tate cu MADR [i mediul asociativ pri -
vind forma PNS 2023-2027.

Dan Hurduc a fost primul Pre[edinte
desemnat la conducerea rotativ` a Clu-
bului (regiunea Moldova Centru), man-
datul acestuia desf`[urându-se în peri -
oada 1 iulie 2021 - 31 decembrie 2021.

Profil Nicolaie APOPI
Pre[edinte, 1 iulie - 31 decembrie

2022, Clubul Fermierilor Români

Nicolaie Apopi conduce dou` dintre
cele mai cunoscute firme cu profil agri-
col din România, Agro Baden Banat
SRL [i Popagra SRL.

În anul 2000, înfiin]eaz` societatea
Agro Baden Banat SRL cu domeniu de
activitate în agribusiness [i începe co -
mer]ul cu utilaje agricole import Germa-
nia [i multiplicarea orzului pentru bere.

În paralel cu comer]ul de utilaje [i in-
puturi pentru agricultur`, începe s` lu-
creze o suprafa]` de teren de 40 ha. În
2004 ajunge la o suprafa]` cultivat` de
400 ha [i înfiin]eaz` firma Popagra SRL
pentru a accesa fonduri euro pene, da-
torit` c`rora reu[e[te s` performeze în
agricultur` [i s` ajung` ast`zi la o su -
prafa]` de aproximativ 2500 ha. De]ine
o flot` de utilaje agricole performante
de ultim` genera]ie, lucru care asigur`
confortul de a efectua lucr`rile la timp
[i de calitate, astfel încât s` ob]in` ran-
damentul dorit pe unitatea de supra fa -
]`.

În aceast` perioad`, Nicolaie Apopi

continu` s` dezvolte agribusiness-ul lo-
cal de utilaje agricole, piese de schimb,
inputuri [i cereale, având amenajate
spa]ii de depozitare proprii cu o capaci -
ta te de aproximativ 18.000 tone, cu o
flo t` de 5 camioane pentru transportul
cerealelor [i al m`rfurilor ambalate.

Nicolaie Apopi a absolvit Facultatea
de Prelucrarea Produselor Agroalimen -
tare din cadrul Universit`]ii de {tiin]e
Agricole [i Medicin` Veterinar` a Ba-
natului. Ulterior, a urmat un program de
perfec]ionare în Agricultur` în Landul
Baden Würtemberg Germania.

Despre Clubul Fermierilor Români 
Clubul Fermierilor Români pentru

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

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

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

Clubul Fermerilor Români lanseaz`
[i deruleaz` programe [i proiecte con-
crete pe patru direc]ii strategice de ac -
]iune: reprezentare, consiliere [i consul -
tan]`, formare [i leadership, informare
[i comunicare.
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Credite pentru fermieri 
“DE TREI ORI SUBVEN|IA”
CEC Bank în parteneriat cu Fondul de Garantare a Creditului Rural lanseaz`
finan]`rile pe baza subven]iilor APIA pe 3 ani. Astfel, fermierii vor putea ob]ine de
2,7 ori subven]ia anual` APIA pentru cultivarea suprafe]elor, în baza adeverin]ei
APIA aferent` primului an [i cu garan]ia FGCR.

“Agricultura este un domeniu esen -
]i al pentru economia României, iar pro-
vo c`rile din perioada recent` au pus în
cen trul aten]iei importan]a securit`]ii
apro vizion`rii în domeniul alimentar. Prin
acest program, CEC Bank sprijin` ac-
cesul la finan]are al fermierilor, care vor
putea accesa credite extinse, în baza
subven]iilor APIA pe trei ani – aferente
anului în curs [i anilor urm`tori, cu cos-
turi avantajoase [i cu un mecanism de
garantare de stat. Accesul la finan]`ri
este facilitat de garan]iile acordate de
Fondul de Garantare a Creditului Ru -
ral”, declar` Bogdan Neac[u, Director
General CEC Bank.

“Având în vedere dificult`]ile cu care
se confrunt` în prezent fermierii, res pec -
tiv seceta pedologic` precum [i cre[ -
terea pre]urilor la inputuri, la solicitarea
ministrului agriculturii [i cu sprijinul sus -
]i nut al domniei sale, s-a reu[it într-un
timp record, respectiv 3 zile, identifica -
rea [i opera]ionalizarea unui nou pro-
dus de garantare ce vine în sprijinul fer -
mierilor, respectiv DE TREI ORI SUB-
VEN}IA, sprijin ce le va putea garanta
asigurarea lichidit`]ilor financiare pen-
tru a putea efectua lucr`rile agricole
necesare înfiin]`rii culturilor din toamna
acestui an”, declar` Alina Toma, Direc-
tor General F.G.C.R.

Prin creditele în baza subven]iilor
APIA pe 3 ani pentru cultivarea supra -
fe]elor se pot ob]ine sume de 2,7 ori
subven]ia anual` APIA (90% din sub-
ven]ia pe fiecare an). Finan]`rile au o
dobând` avantajoas`: ROBOR 6M +
2%, la care se adaug` comisionul de
acordare de 0,75% din suma finan]at`,
perceput o singur` dat` [i comisionul
aferent garan]iei FGCR. Banca nu per-
cepe comision de administrare. Garan -
]iile FGCR pot acoperi pân` la 80% din

valoarea finan]`rilor. 
În cazul fermierilor care au accesat

deja finan]`ri în baza adeverin]elor APIA
pe 2022, se pot ob]ine credite pentru
urm`torii doi ani.

CEC Bank acord` creditele pe baza
subven]iilor APIA pe 3 ani fermierilor
care cultiv` suprafe]e agricole mari (mi -
nimum 50 de hectare) [i au un istoric
de cel pu]in 2 ani (încasare subven]ii/
finan]`ri APIA). Mai multe detalii despre
creditele pe baza subven]iilor APIA pe
3 ani sunt disponibile pe site-ul cec.ro.

Pentru beneficiarii care nu se înca -
dreaz` în criteriile de mai sus, respectiv
pentru fermieri care cultiv` suprafe]e
agricole mai mici de 50 de hectare [i nu
au un istoric de creditare de cel pu]in 2
ani, FGCR le recomand` s` solicite cre -
dite pentru finan]area capitalului de lu-
cru ce poate ajunge pân` la 500 mii lei
creditul pentru capital de lucru [i 1 mili -
on de lei pentru investi]ii.

Mai multe detalii despre acest pro-
dus sunt disponibile pe site-ul FGCR la
pagina GARAN}II PENTRU CREDITE
DE VALORI REDUSE (DE MAXIMUM
500.000 LEI), CU GRAD DE ACO PE RI -
RE CU GARAN}II MAI MICI DE 100%
– FONDUL DE GARANTARE A CRE DI -
TULUI RURAL (www.fgcr.ro)

Despre CEC Bank
CEC Bank este institu]ia financiar`

cu cea mai lung` tradi]ie din România.
Fondat` în 1864, CEC Bank are în pre -
zent cea mai extins` re]ea na]ional`, cu
peste 1.000 de sucursale [i unit`]i teri-
toriale [i cu active de peste 50,4 de mi -
liarde lei, la sfâr[itul primului trimestru
din 2022. 

CEC Bank este o banc` universal`
de top pe pia]a româneasc` [i ofer` o
gam` complet` de produse [i servicii

persoanelor fizice, IMM-urilor [i corpo -
ra ]iilor mari, prin multiple canale de dis-
tribu]ie: unit`]i bancare, re]ele de ATM,
internet banking, mobile banking [i ma -
ga zinul virtual CEC_IN – unde pot fi ac -
cesate produse [i servicii bancare 100%
online.

Mai multe detalii despre produsele
[i serviciile oferite de CEC Bank pot fi
ob]inute în orice unitate a B`ncii, ape -
lând gratuit Serviciul suport clien]i la
num`rul de telefon 0.800.800.848 sau
accesând site-ul www.cec.ro.

Despre FGCR
FGCR – IFN S.A. este primul fond

de garantare din Rom#nia dedicat agri-
culturii, fiind înfiin]at \n 1994 [i având
aproape 30 de ani de activitate sus]i -
nut` pentru dezvoltarea agriculturii [i
mediului rural.

Principalele obiective ale FGCR –
IFN S.A. sunt:

1. Facilitarea accesului la finan]are
al produc`torilor agricoli priva]i [i proce-
satorilor priva]i de produse agricole;

2. Facilitarea ob]inerii de c`tre be -
neficiarii publici ai FEADR a avansurilor
necesare implement`rii investi]iilor pre -
v` zute în contractele de finan]are ne -
rambursabil` încheiate cu AFIR;

3. Sprijinirea absorb]iei fondurilor eu -
ropene alocate României pentru agri-
cultur`;

4. Sprijinirea consolid`rii exploata -
]iilor agricole [i dezvolt`rii mediului ru -
ral;

5. Stimularea dezvolt`rii pie]ei fun-
ciare.

Misiunea FGCR este de a sprijini
fermierii, produc`torii [i procesatorii din
domeniul agriculturii, pisciculturii, acva-
culturii [i industriei alimentare, în vede -
rea finan]`rii de c`tre institu]iile finan -
ciare, prin garantarea creditelor aces-
tora. 

34
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Ympact® este un fertilizant de natur`
organic`, fiind inspirat din cercet`rile în-
treprinse în programele spa]iale pentru
a favoriza cre[terea [i dezvoltarea plan -
telor într-un mediu ostil. |n prezent este
folosit la scar` larg` în peste 20 de ]`ri
din Uniunea European`.

Acest fertilizant, unul de ultim` ge -
ne ra]ie, de origine organic`, ce poate fi
utilizat pentru tratarea semin]elor de ce-
reale p`ioase [i maz`re, poate fi aplicat
foarte u[or împreun` cu tratamentul in-
sectofungicid aplicat în mod uzual pe
semin]e, doza fiind de 0,7 l/tona de se -
min]e.

Ympact® beneficiaz` de o formulare
bazat` pe lignosulfona]ii rezulta]i de la
fa bricile de celuloz` îmbun`t`]i]i cu acizi
fulvici [i humici, dar [i cu microelemen -
te esen]iale cre[terii tinerelor plante,
precum Zinc, Mangan [i Cupru.

Perioadele secetoase frecvent întâl-
nite dup` sem`nat în ultimii ani, duc
adesea la o r`s`rire neuniform` a cul-
turilor de cereale p`ioase de toamn`,
efect care poate duce la intrarea plan -
telor nepreg`tite în iarn` [i uneori chiar
mai r`u, la pierirea lor pân` în pri m` -
var`.

Ympact® este un fertilizant special
creat, ce favorizeaz` imbibi]ia semin -
]elor cu ap` pân` la de 7 ori mai mult
decât în mod obi[nuit, ducând la o r` -
s`rire uniform`. 

Acest fertilizant de ultim` genera]ie
nu doar c` ajut` s`mân]a s` absoarb`
apa mai repede, dar datorit` micronu-
trien]ilor special ale[i, ajut` tân`ra plan -
t` s` se dezvolte mai bine, chiar ime -
diat dup` ce a epuizat energia embrio -
nal`. 

În testele efectuate de Corteva [i de
fermieri, se observ` c` Ympact® ajut`
la o mai bun` dezvoltare radicular`,
ceea ce ofer` plantei un volum mult mai
mare de sol din care planta s` î[i ex-
trag` apa [i nutrien]ii atât de necesari
cre[terii.

Cum în agricultur` niciun an nu sea -
m`n` cu cel`lalt, anul acesta am ana -
lizat mai multe loturi unde a fost aplicat
Ympact® [i un insectofungicid, în com-
para]ie cu o sol` unde nu a fost aplicat
dec#t tratament insectofungic.

Într-un areal cu un sol argilos, care
în condi]ii de secet` pierde repede apa
[i se compacteaz` rupând r`d`cinile
plantelor de grâu, sola tratat` cu fertili -
zantul Ympact® a demonstrat c` poate
crea un microclimat propice împiedi -
când stresul hidric s` fac` daunele pre -
zente în sola netratat`.

Efectele benefice ale acestui biosti -
mulator organic nu se limiteaz` doar în
prima faz` de vegeta]ie, oferind avan-
taje pân` la recoltare. 

|n testele efectuate atât în loturile de
cercetare, cât [i în loturile fermierilor
care au folosit Ympact®, s-au observat
mai multe avantaje:

n O mai bun` înfr`]ire a plantelor,
procesul fiind favorizat de o r`s`rire
mult mai uniform` (cu pân` la 30% mai
mare decât variantele martor); 

n O mai bun` iernare a cerealelor
p`ioase, acestea intrând mai bine dez-
voltate în iarn`;

n O mai bun` fertilitate a fra]ilor da-
torit` dezvolt`rii uniforme (s-au obser-
vat cu p#n` la 45% mai mul]i fra]i viabili
pe plant`);

n O lungime mai mare a spicelor,
mas` radicular` bine dezvoltat`, ali -

men tând mai bine planta care a favo -
rizat la maxim genetica;

n Un num`r mai mare de boabe pe
spice, ob]inând în majoritatea loturilor
studiate un plus de pân` la 30% la pro-
duc]ie, plantele fiind vizibil mai verzi,
fapt ce a demonstrat o îmbun`t`]ire a
proceselor fotosintetice;

n O elasticitate mai bun` a plantei,
cu un procent mai redus de c`dere. De[i
toate solele au fost tratate [i cu regula-
tori de cre[tere, a existat o diferen]`
clar` [i în stabilitatea lanurilor, datorit`
lignosulfona]ilor din componen]a produ -
sului Ympact®;

n O îmbun`t`]ire a st`rii fitosanitare
a plantelor, pentru c` o plant` bine dez-
voltat` este [i mai rezistent` în fa]a bo-
lilor;

n Nu în ultimul rând, la recoltare, so -
lele tratate cu Ympact® au avut o usca -
re mai uniform` (cu 2% mai mic` decât
solele netratate), con]inutul în protein`,
gluten, dar [i MMB-ul, au fost [i ele în
mod evident mai bune decât în varian -
tele martor.

Cele mai evidente diferen]e au fost
observate îns` în zonele afectate de
stres hidric sau termic.

Corteva Agriscience este singura
com panie care a adus acest tip de pro-
dus organic pentru cultura de cereale
p`ioase [i maz`re pe pia]a din Româ-
nia, observând acest aspect în încerca -
rea de a compara produsul Ympact®cu
un alt fertilizant organic pentru tratarea
semin]elor.

În concluzie, se poate spune c` da-
torit` fertilizantului Ympact®, Corteva
este compania care a revolu]ionat trata-
mentul s`mân]` la culturile de cereale
p`ioase [i maz`re, [i nu doar în Româ-
nia, pentru c` acest produs este comer -
cializat [i la nivel european în majorita -
tea ]`rilor unde se cultiv` cereale p` -
ioase.

Afla]i mai multe detalii, urm`rind pe
canalul de Youtube Corteva Agriscience
video-ul “Ympact, creat în Spa]iu, utili -
zat pe P`mânt”. 

Adrian Ionescu 
Category Marketing Manager 

Fungicide, Insecticide & Produse
biologice Rom#nia [i Moldova

O cultur` profitabil` începe cu 
o s`mân\` tratat` cu Ympact®!
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Lidea se concentreaz` pe satisfac]ia clien]ilor, ascultân -
du-le nevoile [i oferindu-le solu]ii personalizate [i practici al-
ternative.

Trebuie s` inov`m constant pentru a ajuta agricultura s`
r`spund` tuturor provoc`rilor cu care se confrunt`.

Lidea a lansat primul mix de variet`]i de rapi]` pentru un
control mai bun al d`un`torilor.

Componentele mixului: 92% ES CAPELLO, 7% ES ALICIA
[i 1% trifoi.

De ce acest mix?
ES CAPELLO – este un hibrid stabil, cu comportament

agronomic excelent, toleran]` foarte bun` la Phoma (RLM 7)
[i o vigoare foarte bun` la pornirea în vegeta]ie, f`r` risc de
elonga]ie.

ES ALICIA – varietate extra-timpurie care \nflore[te cu 
7-10 zile înainte de ES CAPELLO [i care ac]ioneaz` ca o
capcan` natural` împotriva atacului provocat de gândacul
lucios. Ofer` avantaje multiple pentru fermieri, este u[or de
utilizat, ofer` protec]ie asupra culturii [i o profitabilitate ridica -
t`. Un alt avantaj îl reprezint` reducerea pierderilor cauzate
de gândacul lucios.

Trifoiul îmbun`t`]e[te structura solului, având capacitatea
de a fixa azotul \n sol.

Cum func]ioneaz`? 
ES ALICIA înflore[te mai devreme fa]` de hibridul princi-

pal. Gândacul lucios va ataca primii boboci florali ap`ru]i în
cultur`, r`mân#nd pe ES ALICIA care are polen disponibil [i
astfel nu atac` cultura principal`. ES CAPELLO înflore[te cu
7-10 zile mai târziu, iar gândacul lucios nu mai produce pagu -
be în cultur`, fiind la sfâr[itul maturit`]ii sexuale.

Recomand`ri
ES ALICIA este eficient în situa]ii cu infestare mic`-medie.
În unele situa]ii excep]ionale cu presiune ridicat`, dac`

avem peste 30 de gândaci pe o plant` de ES ALICIA, d`un` -
torii pot trece pe hibridul principal.

Aten]ie la pragul de 5 pân` la 7 d`un`tori pe hibridul prin-
cipal. Dac` acest prag este dep`[it, este necesar` aplicarea
unui insecticid.  

Acest mix este recomandat [i pentru cultura în sistem bio.

Pentru detalii despre oferta comercial`, v` rug`m s` con-
tacta]i reprezentan]ii Lidea: www.lidea-seeds.ro/contact.

CAPELLO PROTECT — 
Un concept unic Lidea
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În 2022, floarea-soarelui a fost
din nou o cultur` preferat` de fer-
mierii din România, fiind cultivat` pe
o suprafa]` de peste 1.310.000 hec -
tare, conform estim`rilor Comisiei
Uniunii Europene*. Aceast` tendin]`
de cre[tere a fost confirmat` [i prin
interac]iunile echipei Syngenta cu
fermierii.

În acest an, Syngenta România
a pus la dispozi]ia fermierilor din
România un portofoliu larg de 17 hi-
brizi, adapta]i pentru orice tehnolo-
gie din ferm`, clasic` sau high-olei -
c`, adresând cu succes nevoile fer-
mierilor legate de nivelul de produc-
tivitate [i toleran]e. 2022 reprezint`
înc` un an de succes pentru floa -
rea-soarelui Syngenta în România,
cu o cre[tere estimat` a cotei de pia -
]` de 3,5 puncte procentuale, con -
solidând tendin]a început` cu câ]iva
ani în urm`.

Pentru fermierii din România, con -
sider`m c` sezonul 2023 va re pre -
zenta un punct de referin]` în ino -
va]ia geneticii Syngenta la cultura
de floarea-soarelui. Syngenta î[i men -
]ine tradi]ia [i angajamentul de a
oferi fermierilor din România acces
la hibrizi de floarea-soarelui de ul -
tim` genera]ie, adapta]i [i produc-
tivi, acoperind toate segmentele de
tehnologie în cultura de floarea-soa -
relui disponibile ast`zi.

Despre Syngenta
Syngenta este una dintre com-

paniile globale de vârf din agricul-
tur`, format` din Syngenta Crop
Protection [i Syngenta Seeds. Am -
bi]ia noastr` este s` ajut`m la hr` -
ni rea în siguran]` a popula]iei glo -
bale, purtând în acela[i timp de grij`
planetei. Avem ca obiectiv îmbun` -
t` ]irea calit`]ii, siguran]ei [i suste -
na bilit`]ii agriculturii prin [tiin]` de
vârf [i solu]ii inovative de protec]ia
culturilor. Tehnologiile noastre îi ajut`
pe milioanele de fermieri din lume s`
utilizeze mai ra]ional resursele agri-
cole limitate. Syngenta Crop Pro tec -
tion [i Syngenta Seeds sunt parte a
Syngenta Group cu peste 49.000 de

angaja]i, în mai mult de 100 de ]`ri,
care lucreaz` împreun` pentru a
transforma modul în care se face
agricultur`. Prin parteneriate, cola -
borare [i The Good Growth Plan,
ne-am angajat s` acceler`m inova -
]ia pentru fermieri [i natur`, s` de -
pu nem toate eforturile spre redu -
cerea intensit`]ii de carbon în agri-
cultur`, s` sus]inem operatorii care
lucreaz` în agricultur` s` r`mân` în
siguran]` [i s`n`to[i [i s` colabo -
r`m, prin parteneriate, pentru a avea
un impact pozitiv asupra agricultu-
rii, naturii [i societ`]ii. Pentru a afla
mai multe informa]ii, pute]i accesa:
www.syngenta.com [i
www.goodgrowthplan.com. 

Înc` un an de succes pentru hibrizii 
Syngenta de floarea-soarelui!

• În 2022, fermierii din România au putut alege dintr-un portofoliu complex
de 17 hibrizi productivi Syngenta de floarea-soarelui ce acoper` toate tipu -
rile de tehnologie din pia]`

• În 2022, în România, cre[terea vânz`rilor semin]elor de floarea-soarelui
Syngenta a fost de dou` cifre, dep`[ind pia]a din România, aflat` în cre[ -
tere ca suprafa]` cu 4.5% fa]` de anul trecut*
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Portofoliul de cereale Syngenta — 
un nou standard de produc\ii ]i calitate

În cultura cerealelor p`ioase, compa-
nia Syngenta este bine cunoscut` de
c`tre fermierii din România pentru porto-
foliul inovator, cu soiuri [i hibrizi ce pot
asigura produc]ii de top, stabilitate [i ca -
li tatea excelent`. 

Soiurile de grâu Syngenta ofer` pro-
duc]ii ridicate, fiind adaptabile diferitelor
condi]ii agronomice. Din punct de vede -
re al indicilor de calitate, soiurile sunt foar-
te apreciate în industria de mor`rit [i pa -
nifica]ie, toate variet`]ile încadrându-se
în segmentele de calitate superioar`,
B1-B2.

Falado este un soi timpuriu, aristat,
intensiv, cu o capacitate ridicat` de pro-
duc]ie. Datorit` arhitecturii inteligente a
plantei care îi permite s` î[i r`suceasc`
frunzele pentru a reduce evapotranspi -
ra]ia, Falado ofer` rezultate excelente,
chiar [i în condi]ii de secet`. Produc]ia
este de calitate superioar`, datorit` tole -
ran]ei foarte bune la boli, frunzele aces-
tui soi fiind acoperite cu un strat de cear`
care protejeaz` planta împotriva agen]i -
lor patogeni.

Gabrio are cea mai bun` stabilitate în
condi]ii de secet`. Este un soi timpu riu,
rustic, adaptabil în diferite condi]ii pedo-
climatice [i de tehnologie, asigurând pro -
ductivitate [i indici de calitate ridica]i. Are
un spic bine dezvoltat, asigurând un con -
]inut ridicat de protein` de calitate supe-
rioar`. Cu MMB [i MHL ridicate, Gabrio
este stabil în diferite condi]ii pedoclima -
tice, inclusiv pe soluri nisipoase. Soiul
prezint` o bun` toleran]` la ger, stres [i
secet`, precum [i un poten]ial ridicat de
produc]ie, mediu intensiv, în toate regiu-
nile României. Având capacitate de în -
fr`]ire medie, densitatea de sem`nat re -
comandat` este de 450-500 boabe ger-
minabile/mp.

Pibrac este capabil s` aduc` pro-
duc]ii record. Este un soi semi-timpuriu,
aristat, foarte adapabil [i are toleran]`
excep]ional` la boli. Productivitatea ridi-
cat`, stabil` [i indicii de calitate foarte
buni îl recomand` în mod special pentru
industria de mor`rit [i panifica]ie. Soi in-
tensiv, cu poten]ial excep]ional de pro-
duc]ie [i cu toleran]` bun` la boli, in -
clu siv Fusarium, Pibrac este o alterna-
tiv` pentru cultivarea dup` porumb.

Ingenio este un soi de grâu aristat,

timpuriu cu MMB foarte ridicat, 50-70 g
[i plasticitate ecologic` bun`. Este tole -
rant la secet` [i înghe] [i ofer` produc]ii
stabile, cu un con]inut de protein` de
12,5-13%, de calitate superioar`, ceea
ce îl face s` fie preferat în industria de
panifica]ie. Soiul prezint` toleran]` bun`
la o serie de boli precum: F`inare (Ery -
si phe graminis), Rugina brun` (Puccinia
recondita), Rugina galben` (Puccinia
striiformis), Fuzarioza spicelor (Fusarium
spp.) [i Septorioza (Septoria tritici).

Doi hibrizi de orz noi în 
portofoliul Syngenta 
începând cu sezonul 2022 – 
SY Dakoota [i SY Dooblin 

SY Dakoota este un hibrid semi-tim-
puriu, cu o capacitate excep]ional` de
înfr`]ire, cu performan]e deosebite [i pro -
duc]ii ridicate [i stabile chiar [i în condi]ii
de secet`. Frunzele sunt cerate, ceea ce
ajut` la limitarea evapo-transpira]iei în
condi]ii secetoase. Plantele au o toleran -
]` bun` la c`dere, spice mari, fertile, ofe -
rind un con]inut foarte bun de protein` [i
MMB foarte bun. Hibridul prezint` o tole -
ran]` bun` la temperaturile sc`zute din
timpul iernii, dar [i la principalele boli ale
culturii: Arsura frunzelor de orz (Rhyn -
cho sporium secalis), F`inare (Erysiphe
graminis) [i Ramularia (Ramularia collo-
cygni).

SY Dooblin este un hibrid semi-tim-
puriu care ofer` cele mai bune rezultate
de produc]ie în condi]ii intensive. Dato -
rit` sistemului radicular foarte bine dez-
voltat, valorific` eficient resursele de azot
[i de ap` din sol, asigurând productivi-
tate [i stabilitate în diferite condi]ii pedo-

climatice. Hibridul ofer` toleran]` foarte
bun` la c`dere [i la frângere, dar [i la
bolile culturii: Arsura frunzelor de orz
(Rhynchosporium secalis) [i Ramularia
(Ramularia collo-cygni).

Jallon este hibridul de orz binecunos-
cut de fermierii din România pentru re -
cordurile de produc]ii oferite an de an, în
toate zonele de cultur` a orzului din ]ar`.
Este un hibrid intensiv, semi-timpuriu, cu
o cre[tere rapid` în prim`var`. Are o vi -
goare excelent`, iar sistemul radicular
foarte bine dezvoltat permite utilizarea
eficient` a resurselor de ap` [i îngr` [` -
minte din sol. Jallon are grad bun de în -
fr`]ire, rezultând un num`r mai mare de
spice fertile. Hibridul prezint` o rezisten -
]` foarte bun` la c`dere, dar [i o toleran -
]` bun` la secet` [i la principalele boli
ale culturii: F`inare (Erysiphe graminis),
Helmintosporioz` (Helminthosporium tri -
tici repens), Fuzarioza spicelor (Fusarium
spp.) [i Mozaicul dungat al orzului. 

O particularitate foarte important`, ce
trebuie luat` în calcul în momentul în
care alegem un hibrid de orz, este nor -
ma de sem`nat recomandat`, mult mai
mic` decât \n cazul orzului conven]ional.
Norma de sem`nat recomandat` este
de 180-200 boabe germinabile/mp, adic`
între 70-90 kg/ha, în func]ie de MMB, la
o adâncime de 3 cm. Pentru cantitatea
aceasta sunt suficien]i 4 saci/ha din hi -
brizii de orz Syngenta.

Anul acesta, hibrizii de orz Syngenta
vin trata]i cu insecto-fungicid, în ambalaj
de 500.000 boabe. Totodat`, compania
vine în sprijinul fermierilor cu oferta – un
sac gratuit pentru fiecare 20 de saci achi -
zi]iona]i. 
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În ultimii doi ani, compania Syngenta
a ad`ugat în portofoliul de hibrizi de ra -
pi]` variet`]i noi, cu genetic` moder n`,
de origine german`, care r`spund ce -
rin ]elor de productivitate [i adaptabili-
tate la condi]iile pedo-climatice din ]ara
noastr`. 

Tr`s`turile principale ale noilor hi -
brizi de rapi]` Syngenta sunt rezisten]a
genetic` la Virusul Galben al Ridichii
(TuYV), o înr`d`cinare foarte bun`, vi -
goare excelent`, toleran]` la înghe], pro -
ductivitate [i stabilitate. În plus, pache -
tul foarte bun de toleran]e la principa -
lele boli ajut` hibrizii Syngenta de rapi]`
s` dep`[easc` provoc`rile din sezon,
pentru ca, în final, s` aduc` fermierilor
venituri stabile an de an.

SY Glorietta, prezent din 2021 în fer-
mele din România, este un hibrid semi-
timpuriu ce a confirmat deja produc]ii
excelente în toate zonele de cultur` a
ra pi]ei. Utilizeaz` foarte eficient resur -
sele de azot din îngr`[`mintele din sol,
având cel mai bun randament pe canti-
tatea de fertilizant aplicat`. Tolerant la
Phoma lingam [i Sclerotinia, este adap-
tat tuturor condi]iilor de tehnologie, ofe -
rind produc]ii record dar [i un con]inut
foarte bun de ulei. În sezonul acesta,
SY Glorietta este disponibil cu 3 varian -
te de tratament: insecto-fungicid, fungi-
cid [i bio-fungicid.

SY Cornetta este unul din hibrizii
nou lansa]i în sezonul 2022, remarcabil
prin adaptabilitatea la condi]iile volatile
de cultur`. Cu o maturitate semitardiv`,
vigoare excelent` în toamn` [i toleran -
]` la temeperaturi foarte sc`zute, SY
Cornetta este un hibrid u[or de cultivat
în majoritatea zonelor ]`rii [i în toate
con di]iile de tehnologie. Flexibil în ceea
ce prive[te momentul sem`natului, se
pre teaz` la sem`nat târziu, la finalul
toamnei. Hibridul are o dezvoltare rapi -
d` în toamn` [i recupereaz` foarte bine
în prim`var`, la reluarea vegeta]iei. Are
un pachet excelent de toleran]e la prin-
cipalele boli, în special la Sclerotinia [i
Phoma. Având toleran]` la Orobanche,
SY Cornetta este pretabil [i în zonele

cu infestare. La fel ca ceilal]i hibrizi cu
noua genetic` Syngenta, SY Corne tta
are rezisten]` la Virusul Galben al Ridi -
chii (TuYV), care poate afecta pân` la
30% din produc]ie. 

Al doilea hibrid lansat în acest sezon
este SY Floretta, un hibrid semitimpuriu
ce se remarc` prin produc]ii excelente
[i stabile, în special în condi]ii de teh -
nologie intensiv`. În toamn`, plantele
sunt viguroase, cu o dezvoltare rapid`,
permi]ând ca sem`natul s` se fac` pân`
la sfâr[itul perioadei optime. Tolereaz`
excelent temperaturile foarte sc`zute
din timpul iernii [i înghe]urile târzii. La

reluarea vegeta]iei în prim`var`, SY
Floretta recupereaz` foarte bine. Talia
este înalt`, are capacitate de ramificare
foarte bun`, silicve mari [i pline. Este
adaptat tuturor tipurilor de sol, îns` po-
ten]ialul maxim de produc]ie îl atinge pe
sole intensive. Datorit` sistemului radi -
cular bine dezvoltat, SY Floretta este
potrivit [i pentru fermele în care se exe -
cut` lucr`ri minime ale solului. Toleran -
]ele bune la principalele boli precum [i
rezisten]a genetic` la TuYV fac din SY
Floretta o alegere excelent` pentru cul-
tivatorii de rapi]`.

Din portofoliul consacrat al compa -
niei Syngenta fac parte hibrzii SY Iowa

[i SY Harnas, semitimpurii, deja cunos -
cu]i de c`tre fermierii din România pen-
tru produc]iile lor foarte bune [i stabile. 

SY Iowa d` rezultate de produc]ie
re cord în anii buni [i stabile în anii cu
stres hidric, cum este cazul sezonului
acestuia, în multe zone. Acesta are o
coacere uniform` [i toleran]` foarte
bun` la scuturare, condi]ii necesare pen-
tru o recoltare facil`. Densitatea reco-
mandat` este de 50 boabe germinabile/
mp. Datorit` capacit`]ii hibridului de a
ramifica [i de a compensa golurile din
cultur`, se pot ob]ine rezultate foarte
bune [i la jum`tate din densitatea opti -

m`, dac` la ie[irea din iarn` plantele
sunt viguroase [i distribuite uniform. SY
Iowa este disponibil cu 3 variante de tra-
 tament al semin]elor (insecto-fungicid,
fungicid [i bio-fungicid).

SY Harnas este hibridul cu cel mai
bun start al culturii de rapi]`, având o
vigoare foarte bun` în toamn` [i tole -
ran]` foarte bun` la iernare. Se dezvol -
t` excelent în prim`var` [i este adaptat
la toate condi]iile de sol. 

În sezonul 2022, compania Syngenta
sus]ine fermierii cu o ofert` de 2 saci
gratui]i la fiecare 10 saci achizi]iona]i.
Mai multe detalii despre oferta 10+2
sunt disponibile pe www.syngenta.ro. 

Portofoliul de semin\e de rapi\` Syngenta
aduce venituri stabile în ferme prin 
performan\`, adaptabilitate ]i stabilitate
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AgroConcept România seteaz` primul
record GUINNESS WORLD RECORDS™
pentru cea mai mare cantitate de grâu
recoltat` în 8 ore, de o echip`

Combina New Holland CR8.90 Revelation (Twin Rotor™) ]i hederul
MacDon Draper FD140 de 12,2 metri au stabilit acest record

În data de 4 iulie a.c., AgroConcept,
importatorul autorizat al m`rcilor New
Holland [i Kverneland în România, a
setat primul record de recoltare din ]ara
noastr`, acreditat de c`tre GUINNESS
WORLD RECORDS: “Cea mai mare can-
titate de grâu recoltat` de o singur` com-
bin` în 8 ore (de o echip`), cu un total
de 403,64 tone.”

Recordul a fost atins cu o combin`
de serie, New Holland CR8.90 Revela-
tion (cu tehnologie Twin Rotor™) echi -
pa t` cu un heder MacDon Draper FD140
de 12,2 metri, în prezen]a unui arbitru
oficial Guinness World Records, doam-
na Seyda Subasi-Gemici, dar [i în pre -
zen]a domnului Ovidiu Ranta, Profesor
Doctor Inginer USAMV Cluj-Napoca, în
calitate de observator independent, [i a
patru martori externi.  

“Dorin]a noastr` a fost s` dovedim
performan]ele unei combine ideale pen-
tru fermele din România, ca [i capaci-
tate [i caracteristici tehnice. Am vrut s`
facem asta în condi]ii locale, familiare

fermierilor români, pe un sol românesc
[i cu o echip` majoritar` AgroConcept”,
a declarat Florin Marin, Director Teh nic
al AgroConcept. 

Recordul a fost realizat în {indrili]a,
G`neasa, jude]ul Ilfov, la ferma Geo &
Costi Agrostar SRL, aflat` în proprie ta -
tea domnului Gheorghe Preda. 

Combina New Holland CR8.90 a in-
trat la recoltat la 10.07 [i a recoltat non-
stop, pân` la semnalul de final dat de
arbitrul oficial al GUINNESS WORLD
RECORDS la 18.07. Echipa de opera-
tori a inclus 4 membri: 3 angaja]i Agro
Concept, Florin Marin (Director Tehnic),
Cristian Catana [i Eduard Gîlcevoiu
(Speciali[ti de Produs) [i un reprezen-
tat New Holland în persoana lui Florian
Schmitt, Bussines Manager combine
New Holland (zona Balcanilor), trainer
de produs pentru combine marca New
Holland de o lung` perioad`.

“Sunt foarte mândru de echipa Agro-
Concept! Am început s` gândim acest
proiect acum un an [i ni s-a p`rut atunci

un obiectiv greu de atins. Erau prea mul -
te variabile de luat în calcul. Sezonul
acesta de recoltare ne-a ridicat [tache -
ta [i mai mult, dar am decis s` nu re -
nun]`m, orice ar fi [i, cu suportul par t e-
nerilor de la New Holland, cu sprijinul
necondi]ionat al gazdei noastre, domnul
fermier Preda [i, mai ales, bazându-ne
pe o echip` ultra-dedicat` [i dou` pro-
duse care ne-au dovedit în timp rezul-
tate remarcabile, combina New Holland
CR8.90 [i hederul MacDon FD140 de
12,2 metri, am reu[it!”, a spus Jaydeep
Singh, CEO AgroConcept.

Este un rezultat românesc, pentru fer -
mierul român, acreditat de GUINNESS
WORLD RECORDS, autoritatea globa -
l` num`rul 1 în materie de recorduri. 

DETALII RECOLTARE: 
Cantitate total` în 8 ore: 403,64 tone
Suprafa]` recoltat`: 65,68 ha
Soi de grâu sem`nat: Glosa – Cate-

goria biologic` C2
Produc]ie medie: 6,15 t/ha în condi]ii

de umiditate cuprinse între 7,6 [i 8,7% 
Capacitate maxim`: 57,5 tone/or`
Capacitate medie: 50,45 tone/or`
Pierderi m`surate în mai multe eta -

pe pe tot parcursul zilei: de maxim 0,5%
Consum combustibil: 1,91 litri/ton`
Condi]ii climatice: temperaturi de cir -

ca 35ºC, cu în no r`ri periodice în prima
parte a zilei

Loca]ie: {indrili]a, Ilfov, ferma Geo &
Costi Agrostar SRL

Pentru transportul cerealelor s-au
folosit dou` tractoare New Ho lland, un
T8.410 [i un T7.315 HD, dou` remorci
de transfer de 30 m³ [i 3 ca mi oane de
capacitate mare. 
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Record de produc\ie la grâu cu 
genetica Saaten Union România

Papillon este un soi NOU de grâu
semitimpuriu cu un poten]ial ridicat de
produc]ie care a fost introdus în porto-
foliul Saaten Union Rom#nia spre co -

mercializare în toamna anului trecut [i
care confirm` produc]ii ridicate înc` din
primul an de comercializare. 

Alina Petrea, director de marketing

Saaten Union Rom#nia, l-a vizitat pe
domnul Bi]` Racman pentru a afla teh -
nologia aplicat`. |n con ti nua re, reg`si]i
interviul acordat.

Alina Petrea (AP): De când fo -
losi]i genetica Saaten Union Ro -
mâ nia?

Bi]` Racman (BR): Folosesc gene -
tica dumneavoastr` de acum 30 de ani,
chiar de la înfiin]area societ`]ii în ]ara
noastr`. În tot acest timp am cultivat [i
cultiv soiurile [i hibrizii pe care îi comer -
cializa]i.

AP: Ne pute]i spune tehnolo-
gia de cultivare aplicat` în vede -
rea ob]inerii poten]ialului maxim
al soiului?

BR: Desigur! Am avut înfiin]ate 100
ha cu soiul Papillon în toamn` fiind pri -
mul an de comercializare. Am avut dou`
sole unde plantele premerg`toare au
fost rapi]` [i maz`re. Lucr`rile solului
au constat în ar`tur`, disc [i combina-
tor. La preg`tirea patului geminativ am
aplicat 200 kg/ha de 18:46, iar pe data
de 10.10.2021 am sem`nat o norm` de
240 kg/ha. De[i speciali[tii Saaten re-
comand` 160-180 kg/ha, eu sunt adep-
tul normelor de sem`nat mai ridicate.

În toamn`, pe 7 noiembrie am inter-
venit cu primul tratament (T1): fungicid
s.a. tebuconazol 500 g/l, erbicid cu s.a.
diflufenican 100 g/l, penoxsulam 15 g/l,
florasulam 3,75 g/l [i un insecticid cu
s.a. gamma cihalotrin 60 g/l, în dozele
recomandate.

La ie[irea din iarn` am aplicat 100
kg/ha nitrocalcar [i pe 15 martie am fer-
tilizat din nou cu 100 kg/ha azotat de
amoniu.

Domnul Bi]` Racman, administrator al SC Racman SRL din loca -
litatea Hodivoaia, jude]ul Giurgiu, atinge o produc]ie record de
12.500 kg/ha la cultura de grâu cu soiul Papillon marca Saaten
Union România.

2022 August_Layout 1  8/3/2022  10:16 PM  Page 46



FERMIERI
Business Press Agricol n August 2022

47

Pe 27 martie am intervenit cu T2, la
care am aplicat: erbicid s.a. tritsulfuron
714 g/kg, florasulam 54 g/ha în doz` de
0,04 kg/ha, regulator de cre[tere cu s.a.
trinexapac-etil 250 g/l, în doz` de 0,4
l/ha, fungicid cu s.a. protioconazol 53 g/l,
spiroxamina 224 g/l, tebuconazol 148
g/l, în doz` de 0,6 l/ha [i insecticid cu
s.a. gamma cihalotrin 60 g/l, în doz` de
de 0,1 l/ha.

T3 l-am aplicat pe data de 6 aprilie
cu un fungicid s.a. 40 g/l proquinazid,
160 g/l tebuconazol, 320 g/l procloraz,
în doz` de 1 l/ha [i un insecticid s.a.
deltametrin 100 g/l, în doz` de 0,075
l/ha.

Pe 02 mai am aplicat T4 cu un fungi-
cid s.a. fluxapyroxad 75 g/l, piraclostro -
bin 150 g/l, în doz` de 1 l/ha [i in sec-
 ticide s.a. gamma cihalotrin 60 g/l, în
doz` de 0,1 l/ha.

Pe data de 3 mai am intervenit cu
100 kg/ha uree solid`, acesta fiind ulti -
ma trecere cu fertilizan]i.

T5 l-am aplicat pe 19 mai [i am fo -
losit un fungicid s.a. protioconazol 175
g/l, trifloxistrobin 150 g/l [i un insecticid
s.a. gamma cihalotrin 60 g/l, în doz` de
de 0,1 l/ha.

AP: Tehnologia pe care a]i apli -
cat-o este una intensiv`. Care a
fost pro duc ]ia scontat`?

BR: Produc]ia scontat` era de peste
10 t/ha, îns` am reu[it s` m` închid pe
o suprafa]` de 100 ha cu o produc]ie me -
die la soiul Papillon de 12,5 t/ha. Este
adev`rat, acolo unde planta premerg` -
toare a fost maz`rea produc]ia a fost
u[or mai mare.

AP: Sunte]i un fermier profesi -
o nist [i fidel al geneticii noastre,
lucrând împre un` înc` de la înfi in -
]area Saaten Union în Rom#nia.
Ne pute]i spune ce alte so iuri [i
hibrizi folosi]i din portofoliul co -
mer cial al companiei?

BR: Soiurile de cereale Saaten Union
de]in an de an o pondere ridicat` în fer -
ma pe care o administrez. În materie de
orz cultiv soiurile SU Ellen [i Henriette
[i \mi doresc s` testez noutatea SU
LAURIELLE. La gr#u, o pondere ri di ca -
t` o va avea soiul Papillon [i vreau s`
testez [i nou ta tea SU TARROCA, iar în

ceea ce prive[ te cultura de rapi]` am
ales hibridul DAX CL, la care am ob]inut
o medie de produc]ie de 3,7 t/ha pe o
suprafa]` de 350 ha.

AP: Ne pute]i spune cantitatea
de precipita]ii pe care a]i avut-o
de la se m` nat pân` la recoltat? 

BR: În primul rând vreau s` men ]io -
nez c` aceast` produc]ie nu s-a ob]inut
în sistem irigat. Am avut un volum de
precipita]ii de la sem`nat la recoltat în
valoare de 360 l/mp dispu[i astfel: 230
l/mp în toamn` [i 130 l/mp în prim`-
va r`.

AP: Observ o deschidere fa]`
de nout`]ile din protofoliul nostru.
Ne pute]i spune avantajele pe care
le reg`si]i?

BR: Sigur c` poate fi o list` de câte -

va avantaje, îns` eu îmi dorec s` ob]in
performan]` [i produc]ii ridicate an de
an, de aceea cred c` testând variet`]ile
noi care apar, acestea în mod normal
ar trebui s` fie mai performante [i adap-
tate, astfel c` îmi ating obiectivul de a fi
performant [i a ob]ine produc]ii ridicate.
Un alt avantaj este faptul c` v`d în fer -
ma proprie dac` acele produse se pre -
teaz` sau nu solului, tehnologiei aplica -
te [i arealului de cultur`. 

AP: Domnule Bi]` Racman, v`
mul ]u mim pentru interviul acor -
dat, v` feli cit`m pentru produc]ia
ob]inut` [i profit`m de ocazie s`
v` ur`m în continuare produc]ii
record cu genetica Saaten Union
Rom#nia!

Articol furnizat de 
Saaten Union Rom#nia

2022 August_Layout 1  8/3/2022  10:16 PM  Page 47



FERMIERI
Business Press Agricol n August 2022

48

Grupul de firme Domeniile Lungu
administreaz`, 2000 de hectare, dintre
care 200 sunt destinate culturilor horti-
cole. Inginerul Vasile Lungu, unul dintre
cei mai importan]i [i aprecia]i fermieri
din zona Moldovei, cu o experien]` de
agronom de peste 39 de ani a dezvoltat
o agricultur` modern`, la standarde eu-
ropene, un adev`rat model de profesio -
nalism. Ferma sa dispune de utilaje de
ultim` genera]ie, echipamente specia -
lizate [i sisteme de iriga]ii, care au per-
mis ob]inerea unor importante produc]ii
de calitate. 

Foarte importante au fost investi]iile
proprii [i accesarea proiectelor euro pe -
ne ce au vizat realizarea, moderniza rea
[i extinderea sistemelor de iriga]ii. Cele
1800 de hectare irigate, practic cea mai
mare suprafa]` din Moldova, utilizeaz`
un sistem modern de iriga]ii cu ap` din
Prut, construit pe vechiul sistem din pe-
rioada 1980-1982. Practic, aportul de
ap` utilizat pe suprafa]a cultivat` este
distribuit sub form` de iriga]ii pivot sau
liniar.

În urm` cu câ]iva ani, fermierul Vasile
Lungu a hot`rât s` doneze fiicelor sale
Flaviana, medic stomatolog [i Loredana,
care la fel ca mama sa este notar, câte
o parte din ferm`, ceea ce le-a determi-
nat pe cele dou` s` urmeze [i studiile
facult`]ii de agronomie pentru a apro-
funda tainele domeniului în care erau
ini ]iate înc` de copii. Astfel, Flaviana se
ocup` de loturile de cultur` mare, iar
Loredana de horticultur`, preluând mar-
ketingul afacerii de vinuri. 

Ast`zi, în grupul de firme Domeniile
Lungu, activitatea fermei se desf`[oar`
pe trei societ`]i comerciale care admi -
nistreaz` fiecare aproximativ 700 de
hec tare, produc]ia agricol` fiind diversi-
ficat` în culturi de porumb, floarea-soa-
relui, grâu, cartofi, vi]`-de-vie, fructe [i
le gume.

Cele trei firme sunt: Agricola Astra,
al c`rei administrator este ing. Vasile

Lungu, Flavisem Corporation, de]inut`
de fiica cea mare Flaviana Tatu [i Agro
Industrial Ceres, care are 500 de hecta -
re teren agricol [i 200 de hectare de
culturi horticole (struguri de mas` pe 15
hectare, 150 de hectare vi]`-de-vie pen-
tru vin, 35 de hectare de livad`: (m`r,
p`r, prun, piersic, cais, nectarin). Socie -
tatea de]ine [i un depozit frigorific de
600 de tone unde sunt stocate pe pe-
rioada de var` fructele de sezon, iar \n
toamn` se face plinul cu struguri de ma -
s`, mere [i cartofi, depozitate pe ter-
men mai lung, pân` la începutul lunii
mai.

Am vizitat ferma Domeniile Lungu
pentru a ne convinge de veridicitatea lu-
crurilor [i am fost pl`cut impresiona]i de
tot ceea ce am v`zut la fa]a locului. Am
fost condu[i de inginerul Vasile Lungu
în ferma sa, unde am în]eles ce în seam -
n` pasiunea, d`ruirea [i profesionali -
smul, în dou` cuvinte: agricultura mo-
dern`.

În aceast` edi]ie vom prezenta de-
talii privind cultura mare, iar în urm` toa -
rea, tainele sectorului viticol în tot an -
samblul s`u. 

Prima “tarla” vizitat`, a[a cum îi pla -
ce fermierului s` spun`, a fost cea de

grâu, iar cultura ar`ta excelent, produc -
]iile estimate fiind de peste 8 tone la
hectar.

“Dac` cineva dore[te s` vad` cum
arat` produc]ia în acest an, într-o zon`
unde se irig`, îl invit`m pe Valea Prutu-
lui de la }ig`na[i pân` la Santa Mare.
Aici sunt 10.000 de hectare de teren
agricol irigat, unde produc]ia de grâu
ob]inut` în urma recolt`rii a dep`[it 7
sau chiar 8 tone la hectar, iar celelal-
te culturi pe care le au fermierii, floarea
soarelui, soia [i porumb, sunt foarte bine
dezvoltate. Anul acesta iriga]iile fac di -
fe ren]a. Trebuie s` precizez c` nivelul
pluviometric în zon` a fost foarte sc`zut
[i c` începând din a doua decad` a lu -
nii mai nu am mai avut deloc precipita]ii.
Dac` în luna aprilie am avut circa 50
l/mp de ap` [i în prima jum`tate a lunii
mai înc` 30 l/mp, dup` aceea c`ldurile
[i seceta au creat un stres hidric cultu -
rilor agricole din zona Moldovei.

}inând cont c` plantele odat` cu ie -
[irea în burduf [i începutul înfloririi dez-
volt` un consum foarte mare de ap` pen -
tru a ob]ine o produc]ie bun`, este ab-
solut necesar` irigarea. S` v` dau un
exemplu. La grâul neirigat, recoltat deja,
s-a ob]inut o produc]ie de 4300 kg/hec-
tar, iar unde s-a irigat, recol ta rea a avut

În ferma Domeniile Lungu, 
iriga\iile fac diferen\a!

De vorb` cu inginerul agronom Vasile Lungu, 
pre]edintele Grupului de firme Domeniile Lungu
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loc mai târziu cu dou` s`pt`mâni, plan -
tele au valorificat la maximum poten]ia -
lul nutritiv [i hidric, ceea ce a dus la un
plus de produc]ie.

Pe aceast` tarla de 100 de hectare,
sem`nat` cu soiul românesc Glosa, am
aplicat de 5 ori câte 30 de l/mp, iar pro-
duc]iile au fost de peste 8 tone/hectar.
Eu sunt convins c` din întreaga cantita -
te de ap` pe care noi am aplicat-o prin
udare doar 50% ajunge la r`d`cina plan -
tei, restul se evapor`, dar [i în aceste
condi]ii rezultatele sunt remarcabile. 

La cultura de grâu sem`n`m doar
so iuri române[ti. S-a aplicat o tehnolo-
gie standard care a inclus îngr`[`minte
complexe la nivel de 400-450 de kg/hec -
tar, dou` tratamente pentru boli [i d`u -
n` tori [i o erbicidare în faza de alungire
a paiului. Cu tot cu iriga]ii, costurile teh -
nologiei de cultivare se ridic` undeva la
4.500-5.000 de lei/ha, în condi]iile în
care pre]urile s-au dublat la îngr`[` min -
te [i pesticide, iar la motorin` au cres-
cut destul de mult.

În aceste condi]ii, vom ob]ine unde -
va între 10.000-11.000 mii de lei venit
pe hectar. Bineîn]eles, produc]ia recol -
ta  t` va fi condi]ionat`, depozitat` [i vân -
dut` atunci când pre]ul din pia]` ne va
conveni. Este cunoscut faptul c` cine
vinde în perioada de recoltare, ob]ine un
pre] cu 30-40% mai mic decât cel obi[ -
nuit. A[a cum pute]i vedea [i poate m`
repet, iriga]iile fac diferen]a de produc -
]ie [i calitate!”, a spus Vasile Lungu.

Trecând la lotul de floarea soarelui,
specialistul ne-a spus c` în mod normal
aceast` cultur` nu se irig`, îns` con di -
]iile meteorologice actuale o impun.

“În mod tradi]ional, cultura de floa -
rea soarelui nu prea se irig`, decât în
cazuri excep]ionale [i anul acesta chiar
a fost un an de excep]ie, pentru c` avem

atât secet` pedologic` cât [i atmosfe -
ric`. F`r` ap` nu am putea ob]ine pro-
duc]iile pe care le-am preconizat în pla -
nul nostru de afaceri. De ce s` nu iri g`m
dac` condi]iile pedoclimatice o impun?!
{i de ce nu s` ne securiz`m oarecum
veniturile, s` ne securiz`m cheltuielile
[i s` fim siguri c` veniturile ob]inute ne
aduc un plus de produc]ie [i de profit?! 

{i cultura de floarea soarelui a fost
supus` stresului hidric, având în vedere
c` imediat dup` 15 mai nu a mai avut
parte de precipita]ii semnificative. Ca
urmare, am trecut la irigat. Avem o cul-
tur` încheiat` cu densitatea de 55.000
de plante la hectar [i cu o fenofaz` de
vegeta]ie extraordinar`, practic nu avem
nici m`car la baz` frunze uscate.

Plantele sunt în plin proces de înflo -
rire [i având îngr`[`mintele necesare [i
apa pe care o distribuim o dat` pe s`p -
t`mân`, câte 30 l/mp, sper`m s` ob]i nem
acea produc]ie de peste 4200-4300 kg/
hectar care s` ne asigure veniturile ne ce -
sare pentru a continua activitatea, chiar
dac` anul acesta este un an atipic. Dac`
în alte zone din ]ar` au mai fost pre-
cipita]ii, la noi situa]ia este critic`. Dup`

15 mai nu am avut ploaie mai mare de
4 l/mp, adic` o ploi]` doar s` r`coreas -
c` un pic atmosfera [i nu cu rol semni-
ficativ în dezvoltarea plantelor [i ob]i-
n e rea unor produc]ii mai mari. Dac` nu
irigam începând cu data de 15 mai, pro -
babil pân` în prezent jum`tate din frun -
za fiec`rei plante era uscat`, calatidiul
suferea [i inflorescen]a s-ar fi dezvoltat
foar te pu]in. |n aceste condi]ii, produc]ia
ob]inut` se ducea undeva la dou` sau
chiar sub dou` tone la hectar. Dac` a]i
v`zut la Agriventura suferin]a puternic`
a plantelor atât la cultura de floarea soa-
relui, care are o rezisten]` crescut` la
secet`, cât mai ales la porumb, probabil
c` v` da]i seama care este diferen]a.

De aceea, mesajul meu pentru cole -
gii fermieri este s` investeasc` atât cât
este posibil în iriga]ii, chiar dac` vorbim
de 5 sau 10 hectare, la nivelul fiec`rei
ferme, tot este un câ[tig. De asemenea,
îi sf`tuiesc s` investeasc` în spa]ii de
depozitare adecvate pentru c` în se -
zon, a[a cum bine [ti]i, pre]ul este mai
mic cu 40% pentru c` este un pre] mai
ieftin de conjunctural`. Ideal este ca pro -
duc]ia s` fie vândut` în decembrie, ia -
nuarie, februarie sau martie pentru a face
profit. Un aspect de maxim interes îl re -
prezint` asocierea fermierilor, atât cei
mici cât [i cei mari în grupuri de pro-
duc`tori, în cooperative [i în orice fel de
asocia]ii care pot s` acceseze fonduri
europene pentru dezvoltarea acestor
activit`]i importante, cum este irigatul [i
depozitarea”, a ]inut s` transmit` fer -
mie rul Vasile Lungu. 

Vizita efectuat` la ferma Domeniile
Lungu a reprezentat o lec]ie despre res -
ponsabilitate, tehnologii performante [i
avansate, produse de calitate [i viziuni
europene [i certific`ri de calitate, în agri-
cultur`.

Geo Beldiman
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Compania Corteva Agriscience pre -
zint` în fiecare an fermierii campioni la
culturile de rapi]`, floarea-soarelui [i po -
rumb, adic` acei agricultori care au mi -
zat pe genetica companiei [i au ob]inut
produc]ii foarte bune. Acest demers are
rolul de a prezenta tehnologiile aplicate
în diverse zone ale ]`rii, fapt ce poate fi
considerat un exemplu de bune practici
în agricultur`, precum [i de a ar`ta fap-
tul c` un hibrid bine ales poate trans-
forma un an dificil într-unul productiv.

“A sosit momentul s` d`m start pre -
zent`rii fermierilor campioni la rapi]` din
2022. Este o bucurie s` constat`m c`
acest an a fost unul productiv pentru
agricultorii care au ales hibrizi Pioneer,
de aceea nu ezit`m s` le facem cunos-
cut` tehnologia aplicat` în ferme. 

Pentru c` ce poate s`-[i doreasc`
un fermier de pe un hectar dac` nu pro-
duc]ia maxim`? Ei bine, dac` fermierii
care cultivau hibrizi de porumb [i floa -
rea-soarelui Pioneer se a[teptau la pro-
duc]ii maxime, a[a se întâmpl` acum [i
în cazul hibrizilor de rapi]`. De aceea
spunem noi c` în culturile de rapi]`, asi -
gurarea fiec`rui fermier este genetica
Pioneer. Fermierii care cultiv` hibrizii
PT298 [i PT303 nu mai au nevoie de
asigurare nici la scuturare, nici la se ce -
t` sau la în ghe]. Cei doi hibrizi r`spund
cerin]elor de baz` ale fermierilor [i de -
monstreaz` capacitatea maxim` de pro -
duc]ie. Iar acest an ne-a demonstrat c`
la hibridul PT303 se pot ob]ine peste 5
t/ha, iar la PT298 chiar peste 6 t/ha. 

Suntem compania care ofer` gene -
tic` performant`, hibrizi care nu fac alt -
ceva decât s` mul]umeasc` fermierii
din toate col]urile lumii. De aceea vreau
s`-i felicit pe fermierii care au ales cei
doi hibrizi [i s` le transmit tuturor agri -
cultorilor urm`torul mesaj: «Dac` vre]i
s` v` asigura]i cultura de rapi]`, îm p`r -
]i]i suprafa]a în dou`. Jum`tate sem` -
na]i-o cu PT303 [i jum`tate cu PT298
[i succesul va fi garantat!»”, a declarat
Maria Cîrj`, Marketing Manager Corteva
Agriscience Rom#nia & Moldova.

Primii fermieri campioni din acest an
sunt doi tineri care au în]eles c` perfor-
man]a înseamn` un hibrid de top [i o
tehnologie aplicat` ca la carte. 

Daniel Marius Bocu]` este unul din-
tre primii fermieri campioni ai acestei
veri. Acesta a ob]inut pe o suprafa]` de
60 ha o produc]ie de 5.540 kg/ha cu hi-
bridul PT303. El lucreaz` 800 ha în lo-
calitatea Spiridone[ti din jude]ul Neam],
iar anul acesta a sem`nat rapi]` pe 240
ha. 

“Am recoltat în perioada 13-14 iulie
[i am ob]inut o produc]ie foarte bun`
pentru acest an. Hibridul PT303 a fost
sem`nat dup` cultura de grâu, astfel c`
terenul a fost lucrat corespunz`tor. Am
arat, am preg`tit terenul cu discul, am
efectuat [i o trecere cu combinatorul [i
am sem`nat la începutul lunii septem-
brie.

Am fertilizat ini]ial cu îngr`[`mânt
complex 18.46.0 – 100 kg/ha, cu 100
kg/ha de îngr`[`mânt 0.10.24 [i am

Corteva Agriscience anun\` 
primii fermieri campioni la rapi\`
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mai dat 100 litri de azot lichid. Dup`
se m`nat am erbicidat, iar în stadiul de
2-3 frunze am aplicat un insecticid. Am
mai fertilizat de dou` ori, mai întâi la în-
ceput de martie cu 150 kg/ha de uree,
dup` care, la apari]ia butonului floral,
am aplicat nitrocalcar – 200 kg/ha. 

Pentru a men]ine cultura s`n`toas`,
am apli cat la jum`tatea lunii martie fun -
gicidul Capartis®, iar al doilea fungicid a
fost aplicat la înflorit. Am administrat [i
dou` îngr`[`minte foliare, unul pe baz`
de azot [i unul pe baz` de fosfor, pre-
cum [i dou` insecticide”, a declarat fer-
mierul campion din jude]ul Neam]. 

Acesta mai ad`ugat c` deja se pre -
g`te[te pentru campania de toamn` [i
a ales din nou hibridul PT303, precum
[i hibridul PT298, pentru o suprafa]`
total` de 120 ha.

Un alt fermier campion este tân`rul
Cosmin Iancu, care lucreaz` 1.100 ha
în jude]ul Ilfov. Campania aceasta a se -
m`nat rapi]` pe 220 ha, suprafa]` des-
tinat` exclusiv hibrizilor Pioneer. Pe 35
ha, cu hibridul PT298, a ob]inut o pro-
duc]ie excelent`, respectiv 5.080 kg/ha. 

“Atunci când vorbim despre tehnolo-
gia aplicat` unei culturi, trebuie s` în-
cepem cu lucr`rile de preg`tirea solului.
Pentru toate cele 220 ha lucrarea prin-
cipal` a fost ar`tura, iar faptul c` am
avut o bun` umiditate în sol în momen-
tul efectu`rii lucr`rii ne-a permis s` mer -
gem pe acest sistem. Apoi am preg`tit
terenul cu un agregat de tip terra disc,
iar pentru ultima trecere am ales un com-
binator care a f`cut ca patul germinativ
s` fie preg`tit bine spre foarte bine, pen-
tru c` [tim c` rapi]a are nevoie de un
teren foarte bine m`run]it, având în ve -

dere dimensiunea semin]elor foarte mici.
Am început sem`natul rapi]ei dup` data
de 10 septembrie, dup` ce am avut par -
te de ploi, respectiv 45 l/mp, fapt care
ne-a permis s` sem`n`m în condi]ii op-
time. Am ales densitatea de 50 b.g./mp,
iar acest aspect a pus în valoare capa ci -
tatea de ramificare a hibrizilor Pioneer. 

A fost utilizat ca tratament s`mân]`
insecticidul Lumiposa® 625 FS, care a
oferit o foarte bun` protec]ie împotriva
puricilor [i împotriva Ataliei. În toamn`
am mai aplicat un erbicid împotriva sa -
mulastrei de grâu, [i într-o trecere am
aplicat un îngr`[`mânt foliar, dar [i un
biostimulator care a f`cut ca planta s`
intre foarte bine în iarn`. În prim`var`,
în ferestrele iernii din luna februarie, a
avut loc prima interven]ie în cultur` care
a vizat combaterea Ceutorhynchusului
[i atunci am utilizat un insecticid de
con tact. Apoi am avut în vedere comba -
terea buruienilor dicotile [i am aplicat
Korvetto™, 1 l/ha, deci am avut un lan
curat, ceea ce se traduce printr-o pro-
duc ]ie mai bun` la final. 

De asemenea, în ceea ce prive[te
combaterea bolilor am aplicat un fungi-
cid, iar apoi am aplicat Inazuma® pentru
combaterea gândacului lucios, Meli ge -
thes aeneus, în doza de 0,2 kg/ha. În
faza de înflorire am aplicat fungicidul
Capartis®, în doz` de 0.75 litri/ha [i con-
comitent am aplicat un insecticid siste -
mic care a protejat cultura pe întreg par -
cursul vegeta]iei. 

În ceea ce prive[te fertilizarea, noi
aplic`m îngr`[`mintele în ferm` dup`
ce realiz`m studiu agrochimic [i apoi
alegem substan]ele pe care le adminis -
tr`m. Astfel c` la rapi]` am aplicat în
toamn` îngr`[`mântul complex 20.20.0
cu sulf – 200 kg/ha, iar în prim`var` am
mai fertilizat în dou` treceri, prima tre-
cere cu uree – 120 kg/ha [i a doua cu
ni trocalcar – 250 kg/ha”, a precizat fer-
mierul campion din jude]ul Ilfov.

Tân`rul fermier a mai ad`ugat faptul
c` hibridul PT298 este unul stabil, care
a avut un parcurs foarte frumos pe în-
treaga durat` a vegeta]iei, chiar dac`
condi]iile climaterice au fost destul de
delicate, pierderile nu au fost semnifica-
tive. Despre cel`lalt hibrid din cultura sa
spune c` PT303 face lini[te în sectorul
Sclerotiniei [i aici produc]ia ob]inut` a
fost una foarte bun`, respectiv în jur de
4.800 kg/ha. 

2022 August_Layout 1  8/3/2022  10:17 PM  Page 51



ZOOTEHNIE
Business Press Agricol n August 2022

52

Miazele cutanate sunt boli pa ra zi -
tare ale pielii ce afec tea z`, în special,
oile. Acestea iau na[tere prin dezvolta -
rea larvelor de mu[te din familia Calli -
phoridae sau Sarcophagidae, pe piele,
pe pl`gi sau în ca vit`]ile naturale.

Musca – principalul vinovat 
Cele mai frecvente insecte ale c`ror

larve paraziteaz` animalul sunt musca
albastr` de carne, musca verde [i mus -
ca de cadavre. Insectele adulte din aces -
te categorii sunt active mai ales în se-
zonul cald, având moduri diferite de
hr`nire: ele pot fi vegetariene, sapro fa -
ge sau coprofage. Atrase de mirosul ca -
racteristic, femelele depun ou` pe pie -
lea animalului, în pliuri sau pe pielea
murdar` de fecale, mai ales la baza
cozii, zona fesier` sau dorso-lombar` [i
baza coarnelor. Ou`le depuse au un
timp de incubare foarte scurt, aproxima-
tiv 24 ore, dup` care se dezvolt` cele 3
stadii larvare, în decurs de 3-6 zile.

Contaminarea animalelor se realizea -
z` în perioada iunie-septembrie, pe m` -
sura apari]iei insectelor adulte în natu -
r`, sub influen]a temperaturii [i umi di-
t`]ii. Receptivitatea la boal` este influ -
en ]at` de specie, ras` [i starea de în -
tre]inere. Cele mai sensibile rase sunt
cele ameliorate, cu piele fin` [i umed`,
precum Merinos [i Corriedale. Rasele
locale sunt mai rezistente, în special ]ur -
cana [i meti[ii acesteia.

Semne clinice
Animalele afectate sunt agitate, bat

din picioare, scutur` coada, apuc` cu
gura zona afectat` sau se scarpin` de
obiectele din jur. În zonele unde se g` -
sesc larvele, lâna se desprinde u[or, l` -
sând loc unor zone roase care sânge -
reaz`. În fazele avansate de boal`, apar
zone de piele putrezit` [i puroi, în care
se reg`sesc larvele [i ou`le de musc`.
Zona afectat` miroase urât. Lâna este
murdar` [i aglomerat` într-un loc din
cauza secre]iilor umfl`turilor de pe pi e -
le. Animalele nu mai au poft` de mân -
ca re [i sl`besc, iar în st`ri toxice, fac
temperatur`, stau mai mult culcate [i,
în câteva zile, mor.

În func]ie de localizarea larvelor pe
corpul animalului, se diferen]iaz` miaza
corpului cu leziuni în regiunea dorso-
lombar`, al`turi de greab`n [i flancuri,
miaza codal` [i pericodal` produs` în
urma t`ierii cozii [i care cuprinde baza
cozii, zona anusului [i vulva, miaza pe -
ricornual` care apare în perioada mon-
tei la berbecii cu leziuni la baza coar -
nelor [i miaza mamar` care apare, mai
ales, la oile în lacta]ie.

Diagnosticul se stabile[te prin exa-
menul leziunilor, prin recoltarea [i iden-
tificarea larvelor din secre]ii [i exudate.

Prognosticul este favorabil, în spe-
cial, în cazurile diagnosticate în faza de
început [i se agraveaz` atunci când
apar leziuni la nivelul pielii, septicemie
[i toxiemie. Pierderile economice sunt
însemnate ca urmare a sc`derii produc -
]iei de lân` [i lapte, a reducerii sporului
de cre[tere, la care se adaug` depre -
cierea pieilor [i a cazurilor de mortali-
tate.

Prevenirea bolii [i tratament
Fiind dificil s` ferim animalele de in-

sectele adulte, în sezonul de p`[unat
este indicat s` se aplice m`suri de de -
z insec]ie în jurul ad`posturilor, în peri oa -
da de zbor a insectelor. Se recomand`

insecticide persistente ca Romparasect
5% [i/sau Tetracip. Dezinsec]iile trebuie
f`cute începând cu sezonul de iarn`
pentru distrugerea eventualelor larve,
astfel încât s` se întrerup` ciclul bio-
logic al insectei [i, ca urmare, s` nu mai
apar` insecte mature anul urm`tor. Se
va pulveriza zona afectat` cu Eter iodo -
format, un antiseptic local care ajut` la
îndep`rtarea insectelor. Foarte impor-
tant` este deparazitarea animalelor cu
solu]ie injectabil`. În cazurile grave de
miaze cutanate, se îndep`rteaz` ]esu-
tul afectat [i, la recomandarea medicu-
lui veterinar, se administreaz` antibiotic
injectabil, iar pe zona respectiv` se apli -
c` solu]ie cicatrizant`. Ca m`sur` de
pre venire, lâna trebuie men]inut` usca -
t` prin combaterea oric`ror st`ri diare-
ice sau a altor surse de umezire. La oi,
înainte de f`tare se practic` codinitul,
iar la mieii din rasele de lân`, dup` 3
s`pt`mâni, se tund p`r]ile laterale ale
perineului pe o suprafa]` de 2-5 cm.
Tunsul oilor se face cu aten]ie pentru
evi tarea producerii pl`gilor.

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

Musca ]i parazitozele
cutanate la oi (miazele)
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Turul inova]iei, un Forum Regional
pentru Viticultur` s-a încheiat pe 29 iu -
nie a.c., ultima destina]ie pe har t` fiind
Crama Lacerta din zona Dealu Mare, o
regiune cu tradi]ie pentru viticultura ro -
mâneasc`. 

Manifestarea desf`[urat` la Crama
Lacerta din localitatea Finte[ti, jude]ul
Buz`u, a vizat cultura vi]ei-de-vie, res -
pec tiv problemele fitosanitare din plan -
ta]ie, tratamentele [i produsele aplicate,
dar [i perioadele optime indicate pentru
administrarea acestor tratamente. Spe-
ciali[tii companiei Syngenta au trecut în
revist` provoc`rile culturii de vi]` de vie,
precum [i tehnologiile pentru preveni -
rea acestora, eviden]iind principalele
produse din portofoliu destinate acestei
culturi.

“Ferma Lacerta este partenerul  com -
paniei Syangenta de foarte mul]i ani [i
ne bucur`m c` am putut organiza acest
Forum Regional pentru viticultur` marca
Turul inova]iei în fa]a a peste 70 de viti -
cultori locali din zona Dealu Mare. Mo -
dul de desf`[urare al acestui eveniment
include patru ateliere diferite. Primul este
dedicat provoc`rilor din cultura de vi]`-
de-vie, ulterior vom prezenta solu]iile
Syngenta [i nout`]ile din portofoliu cu
accent pe produsele pentru combate -
rea f`in`rii în viticultur`. Un subiect de
mare interes în cadrul forumului îl re -
pre zint` [i ni[a de produse biologice pe
care le lans`m, un segment extrem de
dezvoltat în Europa [i care este înc` la
început în ]ara noastr`. Cu si guran]` c`
el va prinde tot mai mult [i în Ro mânia,
acesta fiind trendul, având în ve dere
obiectivele Pactului Verde European [i
direc]ia c`tre g`sirea de solu]ii alterna-
tive care s` reduc` dependen]a fa]` de
tehnologiile clasice, iar acest lu cru nu
se va putea realiza far` inova]ie. Com-
pania Syngenta s-a angajat s` inves -
teasc` la nivel global, în urm`torii ani,
dou` mili arde de dolari pentru a acce -
lera inova ]ia, cu orientare c`tre tehnolo -
gii care sus]in o agricultur` sustenabil`. 

Nu în ultimul rând, vom discuta des -
pre bunele practici în aplicarea produ -
se lor, o abordare teoretic` despre im -
portan]a pe care o are utilizarea corect`
a produselor conform recomand`rilor în -
scrise pe etichete. Cultivatorii au ocazia
s` afle mai multe detalii despre tehnolo -
giile de protec]ie promovate de compa-
nia Syngenta, s` observe eficacitatea
produselor fitosanitare aplicate în plan -
ta ]ia viticol` [i, nu în ultimul rând, s` in-
terac]ioneze cu speciali[tii companiei”,
a precizat Andreea Caimac, Marketing
Culturi Speciale Europa SE, Syngenta,
în deschiderea evenimentului.

Nivelul [i intensitatea precipita]iilor
din acest an au favorizat apari]ia manei
în culturile viticole. Felicia Fumea, re -
pre zentant culturi speciale Syngenta, a
fost prezent` în cadrul fermei Lacerta
din Dealu Mare, unde inginerii au luat
toate m`surile pentru protec]ia fitosa ni -
tar` a vi]ei de vie. Specialistul a remar -
cat faptul c` în acest an, cea mai mare
problem` în planta]iile de vi]`-de-vie a
constiuit-o f`inarea. 

“În lupta cu f`inarea, este necesar
un efort sus]inut pentru combatere, iar
Syngenta are mai multe produse efici -
ente printre care se reg`sesc: Thiovit
Jet 80, Topas 100 EC, Dynali, Taegro 
[i Universalis. 

Thiovit Jet 80 este un fungicid de
contact cu ac]iune multipl` în comba -
terea f`in`rii. Ac]ioneaz` asupra pato-
genilor prin întreruperea procesului de
formare a noilor celule. Produsul pre -
zin t` o formulare avansat`, microgra -
nule dispersabile în ap`, ce asigur` o
bun` omogenizare a solu]iei, preg`tirea
rapid` a acesteia, nu înfund` duzele [i
produce mai pu]in praf. Formularea fun-
gicidului Thiovit Jet v` permite s` ob]i -
ne]i întreaga eficacitate, persisten]` [i
siguran]` în utilizare, pe care vi le poate
oferi sulful. Doza recomandat` este de
3 kg/ha. Produsul reprezint` un instru-
ment important în strategia de preve -
nire a formelor rezistente. Fungicidul de
contact are ac]iune multipl` în comba -
terea f`in`rii, dar [i efect secundar îm-
potriva acarienilor.

Un alt produs oferit de Syngenta este

“Turul inova\iei în viticultur`”, 
un Forum Regional de Viticultur`
organizat de compania Syngenta!
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[i Topas 100 EC, un fungicid sistemic
local, translaminar în frunze, care com-
bate diferitele specii de f`inare. Produ -
sul este absorbit rapid de c`tre toate
p`r ]ile verzi active ale plantelor, cu pre -
c` dere de frunzele atinse de solu]ia de
tratat. Topas prezint` [i ac]iune prin va-
pori care ofer` protec]ie [i p`r]ilor plan -
tei ce nu au fost tratate direct, dar care
se afl` în vecin`tate apropiat` cu p`r]ile
tratate. Produsul prezint` rezisten]` bun`
la ploaie [i nu este sp`lat de ploile care
survin la 3-4 ore de la aplicare. Topas
con]ine penconazol care ac]ioneaz` îm -
po triva ciupercilor în momentul pene tr` -
rii acestora în plant` [i în perioada de
for mare a haustorilor. Produsul opre[te
dezvoltarea bolilor prin interferarea în
procesul de biosintez` al sterolilor (er-
gosterolului) din membranele celulare.
Topas are ac]iune preventiv`, curativ`
[i de blocare a dezvolt`rii bolii. Doza re-
comandat` este de 0,3-0,5 l/ha. De[i
mo dul de ac]iune permite utilizarea cu-
rativ`, se recomand` aplicarea preven-
tiv` pentru a evita pagubele [i infes ta-
rea ireversibil` a culturii. În func]ie de
cul tur`, condi]iile climatice, evolu]ia bolii
[i presiunea de infec]ie, Topas poate
avea o durat` de ac]iune între 7-14 zile.
Intervalul mic se folose[te în cazul pre-
siunii de infec]ie ridicat`. Pe lâng` rolul
preventiv [i curativ, Topas ac]ioneaz` [i
prin vapori, protejând [i zonele neatinse
de produs.

Dynali con]ine dou` substan]e acti -
ve complementare, cu moduri de ac]i -
u ne diferite, din grupe chimice diferite,
care ac]ioneaz` astfel: difenoconazol,
împotriva ciupercilor în momentul pe -
netr`rii în plant` [i în perioada de for-
mare a haustorilor, formare a sporilor [i
eliberarea acestora. Blocheaz` dezvol -
tarea ciupercilor patogene prin interfe -

rarea în procesul de biosintez` al ste -
rolilor din membranele celulare. Difeno-
conazolul este transportat sistemic, acro-
 petal, ascendent, prin vasele lemnoase
în toate p`r]ile verzi ale plantei. Pe frun -
ze este distribuit translaminar pe am-
bele fe]e, asigurând astfel o protec]ie
uniform` foarte bun` împotriva bolilor.
Difenoconazol apar]ine clasei chimice
numite triazoli din care se recomand` a
nu se dep`[i maximum 4 tratamente pe
sezon cu substan]e din aceast` clas`.
A doua substan]` activ`, ciflufenamid,
ac]ioneaz` asupra urm`toarelor stadii:
formarea apresorilor, haustorilor, cre[ -
te rea hifelor, formarea [i eliberarea spo -
rilor. Prezint` mi[care sistemic` local`
în frunze [i ac]iune în faz` de vapori.
Ciflufenamid face parte din grupa fenil
acetamidelor. Cu toate c` modul de ac -
]iune al ambelor substan]e active per-
mite utilizarea preventiv` [i curativ`, se
recomand` aplicarea produsului pre-
ventiv pentru a evita infestarea ireversi -
bil` a culturii. Doza recomandat` este
de 0,65 l/ha. Produsul ofer` rezultate
foarte bune [i în combaterea Putregaiu-
lui negru, dar [i a P`t`rii ro[ii a frunze -
lor. Dynali este un fungicid de ultim` ge-
  nera]ie adre sat culturii de vi]` de vie, pe
baz` de dou` substan]e active. Ofer`
protec]ie performant` [i consisten]` îm-
potriva f`in`rii, datorit` combin`rii mo -
dului unic de ac]iune, atât preventiv, cât
[i cu activitate curativ`. Produsul pre -
zin t` profil unic complet de mi[care în
plant`: activitate translaminar`, siste -
mie în frunz` [i efect de vapori. Dynali

are o formulare nou` [i inovatoare, ba -
za t` pe produse naturale, fiind astfel pri -
etenos cu mediul înconjur`tor, utilizator
[i entomofauna util`.

Taegro este un produs biologic, un
fungicid dedicat combaterii f`in`rii [i a
putregaiului cenu[iu, bazat pe microor-
ganisme, con]ine Bacillus amyloliquefa-
ciens tulpina FZB24, bacterii care apar
în mod natural în mediu [i care nu sunt
modificate genetic. Bacillus amylolique-
faciens tulpina FZB24 combin` mai mul -
te mecanisme de ac]iune: concuren]`,
antibioz` (inhibarea \nmul]irii microor-
ganismelor d`un`toare) [i inducerea re -
zisten]ei plantei. Fungicidul este desti-
nat inhib`rii bolilor fungice la culturile
horticole [i evident [i la vi]`-de-vie.

Universalis este un fungicid care are
ac]iune sistemic` local` (translaminar`
în frunze) [i de contact. Universalis in-
terfereaz` în ciclul de via]` al agen]ilor
patogeni, în principal în timpul germina -
]iei sporilor, prin inhibarea mobilit`]ii [i
germina]iei zoosporilor (reduce riscul in -
fec]iilor secundare). Azoxistrobin este
preluat gradual în frunze, în timp ce fol -
petul r`mâne la suprafa]a frunzelor. Fiind
un fun gicid polivalent, Universalis are
spectru larg de combatere a principale -
lor boli ale vi]ei-de-vie: man`, f`inare
dar [i putregai cenu[iu ca efect secun-
dar. Are efect vitalizant asupra plantei,
prin formarea unui sistem foliar vigu ros,
butuc s`n`tos [i curat de boli. Produsul
nu influen]eaz` procesul de fermenta]ie
[i caracteristicile organoleptice ale vinu -
lui”, a detaliat Felicia Fumea.
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Iulian Zafiu, director vânz`ri culturi
horticole, Syngenta România [i Mol do -
va, a subliniat c` f`inarea poate fi com -
b`tut` [i ]inut` sub control printr-un pro -
gram adecvat. 

“Viticultorii trebuie s` înceap` trata-
mentele înc` din primele faze de dez -
vol tare a vi]ei-de-vie, pentru c` altfel
este extrem de greu s` po]i s` ]ii sub
control aceast` boal`. În momentul în
care a intrat în planta]ie poate s` pro -
voa ce daune foarte mari. Cel mai p`gu-
bitor este atacul pe ciorchine, care are
repercusiuni nu numai asupra produc -
]iei, respectiv calitatea strugurilor dar în
final [i a vinului, precum [i asupra re zer-
vei de boal` în anul urm`tor. Lupta cu
aceast` boal` nu este încheiat` în mo-
mentul în care s-a încheiat sezonul de
recoltare. Recomandarea fiind ca, dup`
perioada de recoltare [i pân` când frun-
zele cad, s` mai fie aplicat cel pu]in un
produs de contact, de exemplu Thiovit,
ca tratament pentru combaterea aces-
tei boli cu scopul de a se diminua presi -
u nea [i rezerva de f`inare pentru anul
ur m`tor. Exist` [i o serie de m`suri teh -
nologice care trebuie luate. Efectul aces -
tor m`suri poate s` reduc` semnificativ
presiunea de infec]ie. În momentul în
care a fost t`iat` coarda, dac` exist`
presiune de f`inare, trebuie aplicat` o
zeam` sulfocalcic` imediat dup` t`ie -
re”, a spus Iulian Zafiu.

Specialistul a mai vorbit [i despre
programul tehnologic pentru combate -
rea manei la cultura de vi]a-de-vie. 

“Syngenta a venit în întâmpinarea
nevoilor fermierilor cu mai multe produ -
se, printre care Orondis Ultra, Univer-
salis [i Pergado F.

Orondis Ultra este un fungicid pr -
ven tiv [i antisporulant, sistemic acrope -
tal [i translaminar pentru controlul ma -
nei la vi]a-de-vie, care con]ine o sub-
stan]` activ` dintr-o grup` chimic` nou`.
Fungicidul [i-a dovedit eficacitatea mai
ales anul trecut când au fost probleme
în ceea ce prive[te mana. 

Pergado F este un fungicid de ulti -
m` genera]ie care ofer` un nivel ridicat
de combatere a manei pe inflorescen]e,
ciorchini [i aparatul foliar. Produsul con -
]ine o combina]ie de dou` substan]e ac -
tive complementare cu moduri de ac]i -
une foarte puternice împotriva manei.
Pergado F este recomandat s` fie apli-
cat preventiv împotriva manei la doza
de 0,6 l/ha. Intervalul dintre tratamente
este de 10 zile în condi]ii climatice [i de
presiune a bolii normale. În condi]ii de
presiune ridicat` a bolii, intervalul se va
scurta la 7 zile. Ac]iunea puternic` [i
per sistent` a produsului asigur` un ni -

vel înalt de combatere a manei. Datorit`
rezisten]ei deosebite la sp`lare, ofer`
siguran]` în programul de combatere a
manei. Acest fungicid prezint` o ac]iu -
ne unic`, manifestat` prin fixarea rapi -
d` a produsului în interiorul stratului de
cear` [i difuzie treptat` în ]esuturile
frun zei. Propriet`]ile lui ofer` rezisten]`
foarte bun` la sp`lare, la mai pu]in de
o or` de la aplicare [i protec]ie de lung`
durat`. Pergado F este un produs cu ac -
]iune puternic preventiv` împotriva ma -
nei, dar [i curativ`, 1-2 zile de la insta-
larea infec]iei”, a explicat Iulian Zafiu.

Reprezentan]ii Syngenta au mai tre-
cut în revist` [i celelalte solu]ii oferite
pentru combaterea bolilor [i d`un`torilor.

Pentru combaterea putregaiului ne -
gru dar [i a p`t`rii ro[ii a frunzelor au
fost prezentate dou` fungicide: Dynali
[i Coprantol Duo.

Coprantol Duo este un fungicid de
contact cu ac]iune puternic preventiv`
împotriva manei [i cu activitate secun-
dar` împotriva unui spectru larg de boli.
Produsul are o formulare unic` a dou`
forme de cupru cu ac]iune sinergic`:
hidroxid [i oxiclorur` de cupru. Hidro -
xidul de cupru ac]ioneaz` preventiv [i
antisporulant, formând o pelicul` pe or-
ganele plantei [i previne infec]ia. Oxi -
clo rura de cupru este o substan]` activ`
de contact cu ac]iune preventiv` îm-
potriva germin`rii sporilor [i p`trunderii
miceliului în plant`. Coprantol Duo este
un fungicid de contact pe baz` de cu -
pru, cu dou` substan]e active, atât hi -
droxid de cupru, cât [i oxiclorur` de cu -
pru, dar cu doz` redus` de substan]`
activ`. Are [i omologare BIO.  

Pentru putregaiul cenu[iu, fungici -
dele recomandate sunt: Taegro în doz` 
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de 0,37 kg/ha [i Switch, doza recoman-
dat` fiind de 0,6-1 kg/ha. 

Switch este o combina]ie a dou` com-
ponente active complementare, cu dou`
moduri diferite de ac]iune împotriva pu-
tregaiului cenu[iu [i a altor boli. Switch
este rezistent la sp`lare la 2 ore dup`
aplicare. Produsul are ac]iune multipl`
blocând bolile în 4 locuri distincte: ger-
minarea sporilor, cre[terea tubului ger-
minativ, penetrarea în plant` [i cre[  te-
rea miceliului inter [i intra celular. Cu
toate c` modul de ac]iune permite utili -
zarea preventiv` [i curativ`, se reco-
mand` aplicarea strict preventiv` pen -
tru a evita pagubele [i infestarea irever -
sibil`, dup` caz, a culturii. Fungicidul
are dubl` ac]iune, sistemic` [i de con-
tact [i prezint` risc sc`zut de apari]ie a
rezisten]ei.

Pentru acarieni, solu]ia propus` de
Syngenta este Vertimec, un acaricid-in-
secticid pentru combaterea acarienilor,
minatorilor [i trip[ilor din culturile de vi]`-
de-vie. Insecticidul p`trunde rapid în
plan t` [i formeaz` un depozit activ de

produs în mezofilul frunzelor, depozit ce
asigur` controlul d`un`torilor pe o pe-
rioad` lung` de timp. Produsul ac]io -
nea z` asupra d`un`torilor, în principal
prin ingestie, distrugând adul]ii [i larvele
care se hr`nesc cu p`r]ile tratate ale
plantei. Vertimec are, de asemenea, [i
o activitate de contact, dac` produsul
vine în contact cu acarianul. Dup` trata-
mentul cu Vertimec, d`un`torii parali -
zea z` imediat, hr`nirea este oprit`, îns`
maximul de mortalitate se ob]ine în 3-5
zile de la ingerarea dozei letale. Doza
re comandat` este de 0,75-1 l/ha.

“O alt` provocare cu care se cofrun -
t` viticultorii anul acesta o reprezint` [i
atacul moliei vi]ei de vie. Syngenta adu -
ce pentru combatere 3 produse efici -
ente: Vertimec, Karate Zeon în doza de

0,15 l/ha [i Affirm în doz` de 1,5 kg/ha. 
Karate Zeon este un insecticid de

contact care, pe lâng` efectul rapid [i
de [oc împotriva d`un`torilor, ofer` cea
mai lung` perioad` de protec]ie, dato ri -
t` tehnologiei Zeon. Formularea în cap-
sule Zeon permite ca o cantitate optim`
de insecticid s` ajung` pe plant`, f`r`
pierderi în atmosfer` la aplicare. Dup`
aplicarea produsului, substan]a activ`
penetreaz` rapid cuticula insectei ac]io -

n#nd asupra sistemului nervos, d`u n` -
torii înceteaz` s` se hr`neasc`, dup`
care paralizeaz` [i mor repede. Karate
Zeon este un insecticid piretroid, efici -
ent, cu o puternic` ac]iune de contact [i
ingestie asupra adul]ilor [i larvelor unei
game largi de d`un`tori.

Affirm ac]ioneaz` prin blocarea trans -
miterii semnalelor nervoase ale insec -
tei, ce traverseaz` canalele de clor de
la nivelul mu[chilor. Insecta î[i încetea -
z` imediat hr`nirea, paralizeaz` irever -
sibil [i moare într-un timp relativ scurt.
Affirm ac]ioneaz` specific asupra lepi-
dopterelor prin contact [i ingestie. Pro-
dusul are mi[care sistemic` local` la
nivelul organelor vegetale tratate, unde
p`trunde [i formeaz` un rezervor activ
de produs ce asigur` plantelor o pro-

tec]ie eficient` împotriva lepidopterelor.
Affirm este un insecticid de origine na -
tu ral`, ob]inut prin fermenta]ie, care com -
bate un num`r mare de lepidoptere din
pomicultur`. Produsul este rezistent la
ploaie, iar prin modul s`u dublu de ac-
tivitate ofer` protec]ie de durat`. Affirm
este un produs selectiv pentru mediul
înconjur`tor, entomofauna util` [i are
profil favorabil de reziduuri”, a mai com-
pletat Iulian Zafiu. 

Panelul dedicat bunelor practici i-a
avut ca lectori pe Mihaela Dogaru, Re -
gulatory Affairs Manager Syngenta [i
Andrei M`ru]escu, director de rela]ii pu -
blice [i comunicare pentru Europa de
sud-est, Syngenta.

“Este important s` citim eticheta pro-
dusului înainte de aplicare. Este impor-
tant s` respect`m regulile înscrise acolo.
Nu supradoz`m, nu subdoz`m. Nu su -
pradoz`m pentru c` dep`[im limitele
de reziduuri [i nu putem vinde produc -
]ia. Nu subdoz`m pentru c` se creeaz`
rezisten]`. Trebuie s` respect`m doza
pentru c` acea doz` de pe etichet` este
rezultatul multor teste efectuate de-a
lun gul mai multor ani. Este rezultatul
unei identific`ri a dozei optime pentru
acel d`un`tor, pentru acea cultur`”, a
spus Mihaela Dogaru.

La rândul s`u, Andrei M`ru]escu
le-a vorbit viticultorilor despre bunele
practici în aplicarea produselor de pro-
tec]ie, despre importan]a purt`rii echipa -
mentului de protec]ie, cu accent pe pur -
tarea m`nu[ilor, despre tehnicile de apli -
care a produselor fitosanitare (impor  tan-
]a alegerii corecte a duzelor, cre[terea
calit`]ii tratamentului [i a eficacit`]ii bio -
logice prin aplicarea corect` a produ se -
lor, momentul aplic`rii, verificarea [i ca -
librarea echipamentului de stropit, veri-
ficarea debitului duzelor, volumului de
ap`, uniformitatea aplic`rii solu]iei).
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“O importan]` deosebit` acord`m
siguran]ei operatorilor, a celor care apli -
c` produsele de tratament chimic [i de
fiecare dat` când ne întâlnim cu fermi -
erii vorbim deschis [i transparent des -
pre necesitatea purt`rii echipamentului
de protec]ie. Compania noastr` acord`
o aten]ie deosebit` subiectelor legate
de bunele practici agricole, un element
important în acest sens fiind purtarea
echipamentului de protec]ie, dar [i a m` -
nu[ilor de nitril. Nu trebuie s` ne fie ru -
[i ne sau s` ne ferim s` purt`m echipa-
ment de protec]ie. Recomand`m purta -
rea m`nu[ilor de protec]ie de nitril. Este
regul` de baz`. Sunt special destinate
activit`]ilor cu produse chimice. Nu re -
co mand`m utilizarea m`nu[ilor chirur-
gicale, existând pericolul contamin`rii
cu substan]e chimice. Având în vedere
c` expunerea este mare, le recoman -
d`m fermierilor ca de fiecare dat` când
întreprind activit`]i ce vizez` opera]iuni
de aplicare a produselor de protec]ie a
culturilor s` foloseasc` echipamentul
de protec]ie adecvat”, a ]inut s` aten]io -
neze Andrei M`ru]escu.

Totodat`, Andrei M`ru]escu, a pre -
zentat viticultorilor sistemul RemDry™,
un sistem de gestionare a efluen]ilor
care con]in reziduuri de produse fitosa -
nitare.

“Remdry™ vizeaz` problematica m` -
surilor de protec]ie a surselor de ap`.
RemDry™ este o solu]ie sustenabil`
oferit` fermelor pentru gestionarea eflu -
en]ilor care con]in reziduuri de produse
fitosanitare. Sistemul prezint` un de-
sign inovator al rezervorului [i o platfor -
m` mobil` pentru colectarea eflu en ]i lor,
oferind flexibilitate fermierilor.

Platforma de colectare a efluen]ilor
este fabricat` dintr-o membran` din PVC
robust` [i rezistent`, fiind u[or de asam -
blat, utilizat [i demontat. Ea se utilizea -
z` în timpul preg`tirii solu]iei de stropit,
pentru cur`]area [i golirea volumului re -
zidual din rezervor [i pentru cur`]area
echipamentelor de stropit. Efluen]ii sunt
astfel colecta]i [i transfera]i în rezervo -
rul RemDry™ cu ajutorul unei pompe.

Rezervorul este construit din o]el [i
are o form` de octogon, fiind prev`zut
cu un acoperi[ transparent [i cu guri de
aerisire pe toate laturile. El este u[or de
instalat, f`r` a fi necesar` fixarea sau
montarea lui pe o suprafa]` de beton.
Lumina soarelui [i vântul evapor` apa,
l`sând în urm` reziduuri solide de pro-
duse pentru protec]ia plantelor depuse
pe folia intern` a rezervorului. Ulterior,

folia care îmbrac` rezervorul este co -
lectat` [i neutralizat` ca de[eu pericu-
los printr-un sistem de colectare spe cia -
lizat. Sistemul RemDry ™are avantajul
flexibilit`]ii [i este recomandat a fi folosit
de asocia]iile de produc`tori”, a conclu -
zionat Andrei M`ru]escu.

Redactorul Business Press Agricol a
stat de vorb` cu Emilian {erbulea, [eful
activit`]ii de viticultur` în cadrul Cramei
Lacerta, din localitatea Finte[ti, jude]ul
Buz`u.

“Ferma Lacerta este situat` în zona
Dealu Mare, un areal foarte important
pentru viticultura din România. Lacerta
are 82 hectare de vi]`-de-vie, 60% so -
iuri ro[ii, 40% soiuri albe. Planta]iile au
fost înfiin]ate în anii 2005, 2008 [i 2010.
Avem o colaborare excelent` cu spe -
cia li[tii Syngenta. Anul acesta presiu -

nea de f`inare este destul de mare. În
mo mentul de fa]`, împreun` cu repre -
zentan]ii Syngenta, ne-am propus s` fa -
cem totul în materie de protec]ie pentru
a nu sc`pa planta]ia din mân`. De ase -
menea, ca noutate, încerc`m s` inte -
gr`m produsele bio în tehnologie [i s`
obi[nuim planta]ia s` devin` mai re zis -
tent`. Avem [i 6,5 hectare de Fe teas  c`
Alb` cu tehnologie bio. V`d c` produ se-
 le bio care intr` în pia]` au eficacitate”,
a spus Emilian {erbulea.

La finalul evenimentului, compania
Agritot a prezentat câteva echipamente
destinate culturii de vi]` de vie.

“În acest an vom mai organiza eve -
nimente sub egida Turul inova]iei, unele
în decursul acestei veri, urmând a avea
loc la cultura de legume în zona Arad
[i, de asemenea, mai avem programat
un eveniment pe viticultur` \n regiunea
Moldovei. Inten]ion`m s` mai organi -
z`m câteva evenimente [i în Tran sil -
vania. Ne bucur`m foarte mult c` am
avut ocazia s` ne întâlnim cu viticultorii
fa]` în fa]` [i le mul]umim foarte mult c`
au acceptat invita]ia noastr` de a par-
ticipa la acest eveniment. De aseme-
nea, dorim s` le mul]umim tuturor cra -
melor care ne-au g`zduit [i au încurajat
ini]iativa noastr`: Avincis, Wine Prin -
cess, G#rboiu, Domeniile Mitroi [i La -
certa, viticultorilor care au r`spuns afir -
mativ invita]iei noastre, partenerilor [i
jur nali[tilor din presa de specialitate care
ne-au fost al`turi”, a transmis Andreea
Caimac, la finalul evenimentului.

Geo Beldiman
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Cea de-a 45-a edi]ie a evenimentu-
lui “Ziua Verde a Cartofului”, organizat`
de Federa]ia Na]ional` “Cartoful” din
România, Institutul Na]ional de Cerce -
ta re-Dezvoltare pentru Cartof [i Sfecl`
de Zah`r Bra[ov [i Clubul Fermierilor
Români a avut loc în data de 14 iulie
a.c., în comuna H`lchiu, jude]ul Bra[ov.

Tema principal` a sesiunii organiza -
te cu acest prilej a fost “Drumul cartofu-
lui de la s`mân]` la consumator” [i a
vizat abordarea strategic` [i integrat` a
m`surilor de relansare a culurii de car -
tof la nivel na]ional [i contribu]iile Gu -
ver nului, ale fermierilor [i ale cercet`rii
din România la relansarea acestui sec-
tor.

La manifestare au fost prezen]i re -
pre zentan]i ai mediului universitar, ofi-
ciali locali, reprezentan]i ai ministerului
agriculturii, speciali[ti ai institutelor de
cercetare-dezvoltare [i ai sta]iunilor de
cercetare agricol`, al`turi de lideri în
do meniul tehnologiilor inovative pentru
agricultur`, reprezentan]i ai altor aso-
cia]ii de fermieri din România, partenerii
educa]ionali ai programului dar [i jurna -
li[ti din presa agricol` [i de business.

În cadrul evenimentului, invita]ii au
vizitat câmpurile demonstrative cu so -
iuri [i tehnologii specifice de cultivare a
cartofului de s`mân]`, consum [i indus-
trial, de la societatea Manos Agro SRL
H`lchiu – Bra[ov [i au participat la con-
ferin]a cu tema “O nou` abordare stra -
te gic` [i integrat` a m`surilor de relan -
sare a sectorului de cartof la nivel na -
]ional – Prezent [i Viitor”.

Peste 200 de fermieri au luat parte
la sesiunea de deschidere, care a fost
urmat` de o vizit` în câmpurile demon-
strative ale fermei M`noiu. Aici, invita]ii
au putut observa soiuri [i tehnologii spe -
cifice de cultivare a cartofului de s` mân -
]`, de consum [i industrial [i au putut
discuta cu speciali[tii celor mai impor-

tan]i produc`tori de inputuri agricole [i
lideri în domeniul tehnologiilor inovative
pentru agricultur`.

Participan]ii au avut astfel ocazia s`
discute cu reprezentan]i ai conducerii
Ministerului Agriculturii [i Dezvolt`rii Ru -
rale cu privire la m`surile finan]ate din
bugetul PAC [i cel na]ional privind re-
lansarea sectorului cartofului, ca dome-
niu agroalimentar prioritar.

Moderatorii conferin]ei au fost dom-
nii Florian Ciolacu, Director Executiv
Clubul Fermierilor Români [i Gheorghe
Bo]oman, Vicepre[edinte FNCR.

Prefectul jude]ului Bra[ov, Mihai C` -
t`lin V`sii, a r`spuns invita]iei de a fi
pre zent la eveniment. În alocu]iunea sus -
]inut` cu acest prilej, el a vorbit despre
capacitatea României de a-[i asigura
securitatea alimentar`. 

“Este din ce în ce mai evident c` hra-
na devine o arm` strategic`. De aceea
este extrem de important pentru orice
]ar` s` î[i asigure, pe cât posibil, nece-
sarul de baz` din resurse proprii. Ve -

dem cu to]ii ce se întâmpl` cu hrana pe
plan mondial, mai ales acum, dup` agre -
siunea rus` în Ucraina. Exist` un para-
dox pe care nu vreau s`-l dezvolt, ci doar
îl enun]: anual, în lume, se irosesc 1,3
miliarde de tone de alimente; în acela[i
timp, circa 800 de milioane de oameni
au fost afecta]i de foamete anul trecut,
dup` cum indic` ultimul raport ONU pri -
vind securitatea alimentar`. 

Din fericire, România are poten]ialul
agricol de a-[i acoperi integral necesa -
rul de baz` [i de a asigura cantit`]i mari
la export. Din nefericire, nu valorific`m
în m`sur` semnificativ` acest poten]ial. 

Avem nevoie de iriga]ii, de depozite,
de stimularea investi]iilor în unit`]i de
procesare, astfel încât s` cre[tem va -
loarea ad`ugat` a produselor agricole.
Evident, [i a cartofului. Doar în acest fel
vom putea reduce importurile, iar supra -
fe]ele cultivate cu cartof vor cre[te. Dar
sunt lucruri pe care dumnea voastr` le
[ti]i mai bine decât mine [i nu m` în -
doiesc c` le ve]i dezbate [i cu aceast`
ocazie. 

Edi\ia cu num`rul 45 a 
evenimentului “Ziua Verde 
a Cartofului” a fost un succes
Tema din acest an a fost “Drumul 

cartofului de la s`mân]` la consumator”
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În jude]ul Bra[ov cultura cartofului
are o bogat` tradi]ie, care continu` în
ciuda tuturor greut`]ilor, a vremii [i vre-
murilor. Cred c` în jude]ul nostru înc` se
face performan]` [i înc` exist` exemple
de bun` practic` în produc]ia cartofului.
Mai cred c` un program de dezvoltare
sau relansare a acestui sector agricol
trebuie s` porneasc` de la fermieri,
pentru c` ei sunt principalii speciali[ti în
domeniu!”, a subliniat prefectul jude]ului
Bra[ov, în deschiderea evenimentului.

În continuare , Florian Ciolacu, di-
rector executiv al Clubului Fermierilor
Români, a subliniat importan]a partene-
riatului dintre Club [i Federa]ia Na ]io na -
l` “Cartoful” din România, care, printr-un
efort comun, au puterea de a atrage
aten]ia Guvernului [i Parlamentului asu -
pra problemelor cu care se confrunt`
sectorul de cartof.

“Schimb`rile climatice [i condi]iile de
secet` pedologic`, lipsa accesului la sis -
temele de iriga]ii [i nivelul tehnologiilor
utilizate în România – iat` câteva dintre
provoc`rile cu care se confrunt` agri-
cultura româneasc`, în mod particular
sectorul de cartof. To]i ace[ti factori
plaseaz` ]ara noastr` în dezavantaj pe
aceast` cultur`. 

Clubul Fermierilor Ro mâni [i Fede-
ra]ia Na]ional` “Cartoful” din România
au încheiat un parteneriat [i prin acest
efort comun, au atras aten]ia Guvernu-
lui [i Parlamentului asupra problemelor

cu care se confrunt` sectorul de cartof.
Cele dou` organiza]ii au prezentat deja
autorit`]ilor un plan de redresare a aces -
tui sector [i au avut numeroase întâlniri
cu oficialii români cu privire la m`surile
propuse.

Pe de alt` parte, un angajament im-
portant al Clubului este de a sus]ine tâ -
n`ra genera]ie de antreprenori [i de a
identifica acei fermieri lideri care pot
asi gura continuitatea afacerilor agricole
[i competitivitatea fermelor din Româ-
nia, inclusiv din sectorul cartofului”, a
sus]inut Florian Ciolacu.

Printre subiectele de interes discu-
tate a fost [i cel legat de seceta accen-
tuat` care pare c` va sc`dea produc]ia
cu cel pu]in cu 30%, fenomen prezent
de mai mul]i ani [i dublat de lipsa sis-
temelor de irigare în mai multe zone din
centrul ]`rii. 

Romulus Oprea, pre[edintele Fede -
ra]ia Na]ional` “Cartoful” din România
FNCR, a atras înc` o dat` aten]ia asu -
pra neconcordan]ei cifrelor APIA cu cele
ale INS [i a necesarului men]inerii spri-
jinului pentru cartoful destinat industria -
liz`rii [i asigurarea ajutorului de mini -
mis. Liderul a atras aten]ia c` este ab-
solut necesar` cre[terea suprafe]elor
pentru cartoful de consum.

“Cartoful este o cultur` pe cale de
dis pari]ie de vreme ce cuantific`m între
500-600 de ha de cartof pentru s`mân -
]`. În acest moment, este asigurat ne -

ce sarul de s`mân]` pentru cartof la ni -
velul a 7%. Este de-a dreptul ru[inos.
Înainte cartoful era considerat a doua
pâine a românilor, ast`zi mânc`m în
mare parte cartofi din import. De altfel,
în prezent, consumul de cartof proasp`t
scade cam în toat` lumea. În opinia fe -
dera]iei noastre exist` 4 solu]ii concrete
pentru dezvoltarea sectorului de cartof
din România:

Prima este legat` de cre[terea su -
pra fe]elor cultivate cu cartof pentru s` -
mân ]` prin protec]ia fermierilor autori -
za]i în cazul pierderii culturilor speciali -
zate. În al doilea rând este important`
încurajarea consistent` a cartofului pen -
tru industrializare, sector care s-a bucu-
rat de o cre[tere considerabil` la nivelul
suprafe]elor, fiind singurul aflat pe un
trend ascendant. {i cre[terea suprafe -
]e lor de cultivare a cartofului pentru con -
sum, concomitent cu dezvoltarea unor
spa]ii de depozitare individuale specia -
lizate trebuie s` fie o solu]ie ce trebuie
pus` cu prioritate în practic`. De ase -
me nea, sus]inerea implement`rii unor
microsisteme de iriga]ii pretabile zo ne -
lor tradi]ionale de cultivare a cartofului
va ajuta aceast` cultur` de tradi]ie”, a
aten]ionat Romulus Oprea, în interven -
]ia sa .

La rândul s`u, Laszlo Becsek, fostul
pre[edinte al Clubului Fermierilor Ro -
mâni, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie
2022 a declarat c` realitatea este foarte
diferit` fa]` de cifrele statistice prezen-
tate de INS (Institutul Na]ional de Sta-
tistic`, n.r.) [i de APIA (Agen]ia de Pl`]i
[i Interven]ii în Agricultur`, n.r.) [i c` în
fapt, România reu[e[te s` produc` doar
30% din necesarul de consum al ]`rii. 

“În acest context, o strategie precum
Planul Na]ional Strategic al Cartofului
poate stimula produc]ia de cartof din
Ro mânia. O cre[tere a suprafe]ei culti-
vate cu 11% pe an poate determina ca
pân` în anul 2027 s` fie asigurat tot ne -
cesarul de cartof de consum al Româ -
niei.

În 2021, Clubul Fermierilor Ro mâni
[i Federa]ia Na]ional` “Cartoful” din Ro -
mânia au semnat un protocol de cola -
bo rare privind sus]inerea temelor de in-
 te res major pentru fermierii produ c`tori
de cartof din România [i pentru lansa -
rea unor proiecte care s` sprijine dezvol -
tarea [i extinderea unui Plan Na]ional
Strategic al Cartofului, cu elemen te spe -
cifice na]ionale, care s` contri buie la sus -
]inerea sectorului”, a men]ionat Laszlo
Becsek.
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{i Radu Me[in`, Manager Program
Consultan]` utilaje agricole, a fost pre -
zent la conferin]a organizat` de Clubul
Fermierilor Români [i FNCR la H`lchiu,
jude]ul Bra[ov, pe tema relans`rii sec-
torului de cartof la nivel na]ional. 

El a prezentat evolu]ia vânz`rilor de
tractoare din România din ultima peri -
oa d` [i a punctat o serie de probleme
legislative cu privire la verificarea utila-
jelor agricole [i formarea profesional` a
operatorilor. 

“Clubul Fermierilor Români ofer` ser -
vicii de consultan]` utilaje agricole pen-
tru fermieri. Clubul reprezint` interesele
fermierilor atât în rela]ia cu distribuitorii
de ma[ini [i utilaje agricole, cât [i cu au-
torit`]ile locale [i centrale. Scopul Clu -
bu lui Fermierilor Români este s` asi gu -
re reprezentarea fermierilor în rela]ia cu
produc`torii [i distribuitorii de utilaje agri -
cole, respectiv cu autorit`]ile locale [i
centrale, dar [i identificarea unor solu]ii
aplicate la problemele cu care se con-
frunt` fermierii privind utilajele agricole.

Astfel, pe baza evalu`rii nevoilor re -
ale ale fermierilor, Clubul Fermierilor Ro -
mâni urm`re[te s` ofere solu]ii concre -
te, care contribuie la cre[terea eficien]ei
[i randamentului activit`]ii în fermele
din România [i totodat` la promovarea
proiectelor de digitalizare a agriculturii,
în conformitate cu politicile Uniunii Eu-
ropene.

În func]ie de specificul fermelor [i al
activit`]ilor avute în vedere de fermieri
pentru folosirea utilajelor agricole, clu -
bul ofer` membrilor s`i servicii com-
plexe, precum consultan]` în privin]a
achizi]ion`rii de utilaje agricole noi, dar
[i în privin]a între]inerii acestora”, a men -
]ionat specialistul în utilaje.

Prezent la evenimentul “Ziua Verde
a Cartofului”, Ion G`man, Secretar de
Stat MADR, a afirmat c` Ministerul Agri-
culturii este în dialog permanent cu cul-
tivatorii de cartofi din România, care au
avut un rol important în sus]inerea m` -
surilor de sprijin, respectiv acordarea
ajutorului de minimis pentru prima oar`
în acest an, form` de sprijin pe care in-
stitu]ia dore[te s` o sus]in` [i în anii
urm`tori.

“Asigurarea securit`]ii alimentare este
un obiectiv prev`zut în Planul Na]ional
Strategic 2023-2027 [i c` în prezent mi-
nisterul desf`[oar` un proces de dialog
[i clarificare privind observa]iile [i în-
treb`rile care au fost transmise de c`tre
Comisia European`.

În perioada 2023-2027, se va elabo -
ra o nou` Politic` Agricol` Comun` con -
centrat` pe obiectivele de mediu [i cli  -
m` [i, în acest context, fermierii vor fi
sprijini]i pentru a se adapta schimb`rilor
climatice, demografice [i tehnologice,

cu aten]ie special` pe produc]ia de hra -
n` sustenabil` [i s`n`toas`”, a declarat
Ion G`man.

La rândul s`u, Paulina Gabor, Direc-
tor General Autoritatea Na]ional` Fito -
sanitar`, a anun]at c` au fost publicate
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 4
regulamente care vor schimba directi -
ve le de control în ceea ce prive[te ca -
ran tina la cartof.

“M`surile sunt destul de restrictive [i
se implementeaz` din cauza inciden]ei
mari a focarelor înregistrate în Româ-
nia. În acest sens, cu obigativitate, car -
toful, inclusiv cel de consum trebuie s`
circule cu pa[aport fitosanitar, fix ca cel
de s`mân]`”, a precizat Paulina Gabor.

{i Gheorghe Bo]oman, Vicepre[e -
din te FNCR, a transmis un mesaj culti-
vatorilor de cartofi.

“În cadrul evenimentului de ast`zi a
fost realizat` o retrospectiv` a sectoru-
lui de cercetare-dezvoltare pentru cartof
la nivel na]ional [i au fost prezentate
propuneri de m`suri care s` contribuie
la eficientizarea acestui tip de activitate
[tiin]ific`. Federa]ia Na]ional` “Cartoful”
din România sus]ine importan]a cerce -
t`rii în sectorul cartofului [i dezvoltarea
de parteneriate între mediul de afaceri,
sectorul public [i institutele [i sta]iunile
de cercetare din România”, a conclu zio -
nat Gheorghe Bo]oman.

Evenimentul “Ziua Verde a Cartofu-
lui” a fost un succes [i a avut ca obiectiv
principal transferul rezultatelor [tiin]ifice
c`tre pro duc`torii de cartof, precum [i
abordarea unor aspecte stringente din
activitatea fermierilor [i din activitatea
de cercetare referitoare la problematica
culturii cartofului în România.
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Contextul pandemic [i dinamica afa -
cerilor din ultimii ani oblig` companiile
s` se adapteze rapid la schimbarile de
natur` economic`, fiscal` sau legisla-
tiv` [i s` g`seasc` solu]ii de flexibili -
zare a activit`]ii, care de cele mai multe
ori vizeaz` structura de personal, rela -
]iile de munc`, timpul de lucru [i bine -
în ]eles salarizarea. 

În acest context, companiile pot uti-
liza solu]ii de flexibilizare accesibile prin
externalizarea recrut`rii de personal, fun-
damentul dezvolt`rii oric`rei afaceri. Ex-
ternalizarea procesului de recrutare a
for]ei de munc` are un impact favorabil
în activitatea companiilor. {i pentru c`
timpul înseamn` bani, firmele de recru -
tare [i executive search î[i propun s`
faciliteze acest proces complex, asigu -
rând economii [i avantaje substan]iale.

Colaborarea cu o firm` specializat`
este cea mai eficient` modalitate de an-
gajare, iar AliRa Recruitment este una
dinte ele. AliRa Recruitment este o com -
panie de recrutare [i executive search
care a adus în cei [ase ani de activitate

pe pia]a din România un suflu nou [i mo-
dern în abordarea procesului de recru -
ta re pentru fiecare candidat [i client al
s`u. Principalele atu-uri competitive ale
consultan]ilor AliRa Recruitment sunt ge -
nerate de experien]a profesional` în
domeniu, ce vizeaz` zona de agribusi-
ness, buna cunoa[tere a oamenilor care
activeaz` în acest sector, cât [i în]ele -
ge rea contextului economic actual. 

Luna August este luna în care AliRa
Recruitment aniverseaz` [ase ani de
activitate [i este prilejul potrivit pentru
realizarea unui bilan] de activitate, un
bilan] ce cuprinde nenum`rate proiecte
de recrutare, o multitudine de candida]i
plasa]i în companiile potrivite [i dezvol -
tarea unor rela]ii de colaborare de lung`
durat` cu parteneri din agribusiness.

Gra]ie ini]iatoarelor proiectului, Alina
Dobra [i Ramona L`p`d`tescu, care în
decursul celor 6 ani s-au implicat total
în dezvoltarea conceptului [i a rela]iilor
de business, ast`zi, AliRa Recruitment
este un nume cunoscut în industria agri-
business din România.

“AliRa Recruitment a luat na[tere din
pasiunea noastr` în g`sirea celor mai
potrivi]i candida]i pentru fiecare pozi]ie
[i organiza]ie în parte, astfel încât ei s`
contribuie la dezvoltarea companiilor [i
atingerea obiectivelor de business ale
acestora. Firma noastr` este format`
din profesioni[ti cu o experien]` vast`
în domeniul resurselor umane, care sunt
mereu în pas cu schimb`rile legislative
[i mi[carea pie]ei for]ei de munc`. Pen-
tru AliRa Recruitment proiectele de re-
crutare implic` c`utarea [i selec]ia unor
poten]iali candida]i pentru pozi]iile soli -
ci tate de compania client”, a spus Alina
Dobra, co-fondator AliRa Recruitment.

În cei [ase ani de activitate, AliRa
Recruitment [i-a diversificat gama de
servicii HR, oferind, pe lâng` serviciile
de recrutare, [i consultan]` de speciali -
tate în domeniul legisla]iei muncii. Ca
proiecte de recrutare, AliRa Recruitment
se poate l`uda cu faptul c` a atins toate
zonele de interes din sectorul agribusi-
ness: inputuri agricole, trading cereale,
ferme vegetale [i zootehnice, ma[ini [i
utilaje agricole, agricultura de precizie,
atât pentru companii multina]ionale cât
[i locale.

“AliRa Recruitment ofer` servicii pro -
fesionale complete adaptate nevoilor
actuale din agribusiness. Scopul nostru
este s` plas`m omul potrivit la locul po -
trivit, indiferent de preg`tirea [i vârsta
candidatului. Credem c` pentru fiecare
candidat exist`, cel pu]in, o companie
dor nic` s` îl primeasc` în echip`. De
aceea, misiunea noastr` este s` oferim
servicii complete pentru angajatori [i
angaja]i, prin îmbun`t`]irea constant`
a serviciilor [i adaptarea lor la cerin]ele
pie]ei”, a declarat Ramona L`p`d`tescu,
co-fondator AliRa Recruitment.

AliRa Recruitment, de 6 ani
în agribusiness-ul din România 
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În perioada 13-15 iulie 2022, la Atena, a avut loc con-
ferin]a european` organizat` de Universitatea de {tiin]e So-
ciale [i Politice Panteion, Universitatea de {tiin]e Agricole,
Institutul CO-opAbility, cu sprijinul celor mai importante cinci
cooperative din Grecia [i în parteneriat cu Alian]a Inter na ]io -
nal` a Cooperativelor.

Tema a fost Regândirea Cooperativelor: De la local la
global [i din trecut c`tre viitor. În cadrul conferin]ei au avut
loc prezent`rile a peste 150 de articole [tiin]ifice, dar [i mese
rotunde pe teme de interes precum: Platforma [i Legea Coo -
perativelor, Cooperativele [i dezvoltarea sustenabil`, Sca la -
rea etic` a mi[c`rii cooperatiste, Cooperativele [i impactul so-
 cial, economic [i de mediu, problemele curente ale coope -
rativelor agricole, Taxarea [i cooperativele, Cooperarea în
agricultur`, perspective [i obstacole, Lec]ii înv`]ate din stu -
diile de caz prezentate, Evaluarea impactului cooperativelor
în economia circular`, Cooperative [i finan]are, Cooperative
[i guvernare,  Legea cooperativelor [i politici [i politic`, Iden-
titatea cooperativelor, convergen]e [i divergen]e, Educa]ia
Cooperatist` [i Dezbateri privind crearea unei noi legi a coo -
perativelor în Grecia beneficiind de suportul exper]ilor Alian]ei
Interna]ionale a Cooperativelor.

La conferin]` au fost prezen]i cei mai importan]i 100 de
cercet`tori [i practicieni specializa]i pe cooperative, la nivel
mondial. 

Provoc`rile comitetului cooperativ de cercetare al Alian]ei
Interna]ionale a Cooperativelor sunt:

n S` creeze o mai bun` cunoa[tere a întreprinderilor coo -
peratiste; 

n Promovarea unui sistem educa]ional care s` includ`
coo perativele;

n S` evite confuzia dintre concepte (cooperative, între -
prin deri sociale, societ`]i comerciale etc.);

n S` echilibreze condi]iile de concuren]` între cooperative
[i alte forme de întreprinderi;

n Eliminarea barierelor juridice care creeaz` constrângeri
nejustificate pentru membrii cooperatori.

Cooperativele sunt un vehicul important pentru mobiliza -
rea resurselor locale pân` la o mas` critic` [i, prin urmare,
o platform` important` de inovare social` în zonele rurale.
Dialogul [i controlul democratic sunt tr`s`turi cheie ale rele-
van]ei strategice în cadrul modelului cooperatist. 

Cooperativele î[i servesc membrii cât mai eficient [i con -
so lideaz` mi[carea cooperatist` prin colaborare, prin inter -
me diul structurilor locale, regionale, na]ionale [i inter na ]io-
 nale. Cooperativele lucreaz` pentru dezvoltarea durabil` a
comunit`]ilor lor prin politici aprobate de membrii lor. 

Obiectivele cooperativelor, sunt nu doar economice [i fi-
nanciare, dar [i non-financiare precum, dezvoltarea comuni -
t`]ii locale, satisfac]ie [i încredere între membrii cooperatori.

Managerii cooperativelor ar trebui s` se concentreze pe
crearea unor experien]e pozitive pentru membri (economice
[i non-economice), care s` conduc` la p`strarea/recrutarea
membrilor [i la cre[terea particip`rii acestora, ceea ce duce
la o organiza]ie cooperatist` mai eficient` [i mai de succes.

“Scopul nostru este de a contribui la formularea unui dis-
curs public [i de a activa un act social sub forma unui plan
de ac]iune social`, de mediu, politic` [i ideologic` care s`
ofere perspective [i speran]`, un plan de ac]iune care vizea -
z` stabilirea unui sistem global de munc`, de consum [i de
via]` care s` conduc` la eliberarea social` a omului pe o
planet` durabil`” (Lazaros Aggelou).

Totodat`, în cadrul evenimentului s-a acordat premiul de
excelen]` [i recuno[tin]` lui Henry Hagan pentru contribu]ia
important` adus` la completarea legisla]iei cooperativelor,
practizarea teoriei [i teoritizarea practicii prin activitatea des -
f` [urat` în Organiza]ia Interna]ional` a Muncii [i Alian]a In-
terna]ional` a Cooperativelor [i a publica]iilor realizate de
acesta.

Este nevoie de rescrierea identit`]ii cooperativelor [i pune
mai mult accent pe educa]ie, instruire, perfec]ionare, conec-
tivitate, solidaritate, încredere [i reciprocitate.

Cooperativele sunt instrumentul cel mai adecvat pentru a
combate fragmentarea terenurilor, a avea acces la inovare
[i digitalizare, a realiza agricultur` de precizie, a reduce am-
prenta de carbon, cantitatea de fertilizan]i, pesticide [i con-
sumul de ap` în irigarea culturilor [i a îmbun`t`]i indicatori
precum: va loarea ad`ugat` pe membru, valoarea ad`ugat`
pe hectar [i evolu]ia cifrei de afaceri a membrilor prin desf` -
[urarea activit`]ii prin intermediul cooperativelor agricole. 

U.N.C.S.V., prezent` la conferin\a
european` “Regândirea 
Cooperativelor: De la local la
global, din trecut c`tre viitor”
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