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Prin Buletinul informativ al Asociației Eu-
ropene a Semințelor (ESA-Info) nr.
11.0538/27.06.2011, membrii au fost in-
formaţi cu privire la cerinţele de
etichetare pentru seminţele tratate, pre-
văzute în Regulamentul 1107/2009, care
a intrat în vigoare la data de 14.06.2011. 

După cum se menţionează în ESA-Info, există
încă incertitudini în ceea ce priveşte aceste
cerinţe care nu sunt foarte detaliate, astfel
încât statele membre pot avea opinii diferite,
asupra a ceea ce este de fapt necesar.
Din punct de vedere al liberei circulaţii a sem-
inţelor tratate, precum şi pe baza faptului că
seminţele tratate nu sunt un produs de pro-
tecţie a plantelor (PPP),  Comitetul ESA-STAT -
împreună cu acei membrii care, de asemenea,
formează aşa-numitul STISSC (Industria pen-
tru Tratamentul Semintelor) - a elaborat şi
aprobat  „Iniţiativa de etichetare a ambalajelor
de semințe“ pentru o utilizare sigură. Această
iniţiativă şi documentele aferente au fost trim-
ise deja asociaţiilor naţionale şi membrilor in-
dividuali în martie şi din nou în luna mai.
Totodată, au fost prezentate la Comisia Euro-
peană şi statelor membre, în cadrul unui atel-
ier de lucru, pe tema tratamentului aplicat
seminţelor şi seminţelor tratate, care a avut loc
la Paris pe 11.5.2011.
Obiectivul iniţiativei este de a coordona un
efort uniform de comunicare, condus de către
industrie, pentru utilizatorul final al seminţelor
tratate, în gestionarea printr-o etichetă pe am-
balajul de seminţe, care să conţină mesaje
clare despre cele mai bune practici agricole.

Acestea utilizează pictograme uşor de reţinut
şi un limbaj simplu, uşor de înţeles imediat şi
memorabil pentru utilizatorul final al semi-
nţelor tratate.

Pe de altă parte, ținta noastră este ca, în final,
iniţiativa să fie aprobată şi acceptată de către
autorităţile naționale de reglementare din
statele membre. Prin urmare, se cere (din nou)
membrilor ESA o abordare de colaborare cu
experţii de la companiile STISSC ( Bayer, BASF,
Syngenta) şi de la autorităţile de reglementare
din ţara lor pentru a încerca să-i convingă că
„Iniţiativa europeană privind etichetarea am-
balajelor de semințe“ este necesară, pentru
conformarea în fapt a Regulamentului
1107/2009.
Scopul este de a pune în aplicare textul
etichetei, așa cum este prevăzut, fără nicio
modificare, astfel încât să creăm un standard
european armonizat pentru etichetarea sem-
inţe tratate, în cât mai multe țări din Europa.
Dacă într-o ţară au fost deja stabilite cerinţe
suplimentare, specifice pe etichetă, trebuie să
acceptăm acest lucru. Însă trebuie să sublin-
iem că noi vrem să se utilizeze „Iniţiativa euro-
peană privind etichetarea ambalajelor de
seminte“ a ESA, cu adăugarea de pictograme
şi fraze, ca standard industrial şi ca parte a re-
sponsabilităţii noastre de administrare.
Vă rugăm să reţineţi că eticheta şi docu-
mentele care însoţesc seminţele tratate ar tre-
bui să includă, de asemenea, (astfel cum sunt
prevăzute în Regulamentul 1107/2009, arti-
colul 49 alineatul (4):
nnumele produsului de uz fitosanitar cu care

seminţele au fost tratate;
nnumele de substanţă (e) activă (e) în re-

spectivul produs,
nmăsurile de atenuare a riscurilor prevăzute

în autorizaţia respectivului produs, dacă
este cazul.

Membrilor ESA le sunt recomandate și alte in-
formaţii, care să-i ajute în efortul de lobby, în
fața autorităţilor naţionale, şi care pot fi uti-
lizate de către membri în producţia de

etichete individuale.
n ESA 11.0543: prezentarea „Iniţiativei eu-

ropene privind etichetarea ambalajelor de
seminte“.

n ESA 11.0544: Macheta etichetei realizate de
ESA. Documentul conţine eticheta com-
pletă în toate limbile UE. Aceasta este ver-
siunea finală. Vă rugăm să reţineţi că vom
continua să cooperam cu companiile şi aso-
ciaţiile, în cazul în care vom primi observaţii
cu privire la formulare.

n ESA11.0545: Dosarul conţine pictogramele
individuale cu rezoluţie mare, pe care
membrii le pot utiliza pentru tipărire. În
plus, vă oferim o prezentare (ESA 11.0546)
şi un document (ESA 11.0547), care conţin
informaţii referitoare la interpretarea cer-
ințelor legale actuale.

Vă rugăm să ne sprijiniți în fundamentarea „In-
iţiativei europene privind etichetarea ambal-

ajelor de seminte“, ca standard european
pentru etichetarea seminţelor tratate. De
asemenea, rugăm asociaţiile membre să pună
aceste informaţii la dispoziţia membrilor lor
din țările respective.
Fişierele sunt disponibile pe partea publică
din site-ul ESA, la adresa http://www.eu-
roseeds.org/home/latest-news/codes/esta-
european-seed-treatment-assurance/esta-
european-seed-treatment-assurance.

Garlich von Essen, 
secretar general al ESA

Notă
AMSEM vă informează ca toate aceste docu-
mente sunt prezentate şi pe website-ul
www.amsem.ro cu intrare din pagina principală
în chenarul „Iniţiativa europeană privind
etichetarea ambalajelor cu seminţe tratate“.
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Creşterea cererii de ulei de rapiţă pentru
hrană, biodisel şi nutreţ pentru  hrana an-
imalelor a condus la creşterea continuă a
suprafeţelor cultivate cu rapiţă. La rapiţă
50% din recoltă este stabilită încă din
toamnă. 
Din acest motiv, măsurile tehnologice pentru
controlul eficient al buruienilor, combaterea
bolilor şi dăunătorilor,  precum şi aplicarea
corectă a regulatorilor de creştere pentru îm-
bunătăţirea rezistenţei la iernare sunt es-
enţiale înainte de venirea sezonului rece. 

Avantajele aplicării erbicidelor la cultura
de rapiţă în perioada de toamnă
Se elimină competiţia între cultura de rapiţă
şi buruieni pentru rezervele de apă şi sub-
stanţele nutritive
Există numeroase buruieni care pot ierna: ger-
minează la sfârşitul verii/toamna iar în primă-
vara următoare fructifică şi ajung la
maturitate: Anthemis arvensis, Capsella bursa-
pastoris, Matricaria inodora, Papaver rhoeas,
Thlaspi arvense, Vicia spp. etc.
Se elimină competiţia pentru lumină. În lipsa
buruienilor, planta de rapiţă nu va mai creşte
în înălţime pentru a-şi asigura lumina, va
rămâne la o talie redusă şi va scădea, astfel,
riscul pierderilor pe perioada de iarnă
Eliminarea competiţiei din partea buruienilor
determină obţinerea unor lanuri încheiate, cu
plante viguroase, care pot trece mai uşor
peste iarnă. Rapiţa este o cultură foarte sensi-
bilă la îmburuienare în primele faze de vege-
taţie. În cazul unui câmp fără buruieni,
recoltarea va fi mai uşoară, consumul de car-
burant redus, iar seminţele vor avea o umidi-
tate redusă.

Pentru combaterea buruienilor în cultura
de rapiţă BASF recomandă erbicidele Buti-
san® 400 SC, Butisan® Max şi Focus® Ultra.
Butisan® 400 SC este un erbicid pentru com-
baterea unui număr mare de buruieni mono-
cotiledonate şi dicotiledonate anuale din
cultura rapiţei. Este foarte eficace în combat-
erea următoarelor specii de buruieni mono-
cotiledonate: Echinochloa crus - galli - Mohor
lat, Digitaria spp.- Meişor, Panicum spp - Mei,
Setaria spp - Mohor) şi dicotiledonate anuale
(Amaranthus spp - Ştir, Chenopodium spp -

Lobodă sălbatică, Capsella bursa pastoris –
Traista ciobanului, Atriplex patula - Lobodă,
Matricaria chamomilla - Muşeţel, Anagallis ar-
vensis - Scânteiuţă, Galium aparine -Turiţă) din
cultura de rapiţă. Butisan® 400 SC se poate
aplica atât preemergent, în doză de 1,5 – 2 l/ha,
cât şi postemergent, în doză de 2.0 – 2.5 l/ha.
Butisan® Max este un erbicid cu acţiune rezid-
uală, care poate fi folosit la toate varietăţile şi
hibrizii de rapiţă pentru controlul unui spectru
larg de buruieni dicotiledonate şi graminee.
Butisan® Max este preluat prin rădăcini, cotile-
doane şi frunze. La aplicarea preemergentă,
produsul este preluat de buruienile în curs de
germinare, pe care le distruge înainte sau ime-
diat după răsărire. Buna pregătire a patului ger-
minativ şi umiditatea suficientă din sol
favorizează preluarea substanţei active şi
măreşte eficacitatea produsului.

Butisan® Max se aplică în doză de 2,5 l/ha
preemergent sau postemergent timpuriu.
Focus® Ultra este un graminicid foarte eficient
pentru controlul buruienilor monocotiledo-
nate, inclusiv samulastra de cereale. Are acţi-
une rapidă, este flexibil şi selectiv. Pentru
combaterea samulastrei de cereale se reco-
mandă: 1 l/ha Focus® Ultra + 1 l/ha Dash®
până la faza de înfrăţire, respectiv 1,2 l/ha
Focus® Ultra + 1,2l/ha Dash® începând cu faza
de înfrăţire. Pentru combaterea gramineelor

perene, Focus® Ultra se va aplica în doză de 2
l/ha + 2 l/ha adjuvant Dash®.

Avantajele aplicării din toamnă a fungi-
cidului cu efect de regulator de creştere
Caramba® Turbo
Dezvoltare optimă a coletului, tufei şi rădăcinilor
Eficacitate împotriva atacului ciupercii Phoma
lingam
Independenţa faţă de condiţiile climatice

n Prin creştere controlată planta îşi îmbu -
nătăţeşte rezistenţa la iernare

n Rădăcinile bine dezvoltate sunt în contact
cu un volum mai mare de sol absorbind,
astfel, mai eficient apa şi nutrienţii.

n Regenerare rapidă în primăvară.

Caramba® Turbo este primul produs destinat
culturii de rapiţă care combină o substanţă
fungicidă (Metconazol) cu cea a unui regula-
tor de creştere (Mepiquat clorură). Formularea
inovativă permite absorbţia rapidă a ingredi-
enţilor activi. Asigură un control complet, efi-
cient şi de durată al bolilor, oferind în acelaşi
timp avantajele unui regulator de creştere.

În toamnă, Caramba Turbo se aplică în doză
de 0,7 l/ha, când rapiţa are 4 - 6 frunze
(maxim 8).

Avantajele utilizării din toamnă a produselor
pentru protecţia plantelor la cultura de rapiţă
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Ministrul Tabără, acuzat 
că nu sprijină producătorii

Eveniment

Tudor ALExANDRU

Câțiva fermieri și reprezentanți ai unor
organizații profesionale l-au acuzat pe
Valeriu Tabără, ministrul Agricultulturii
și Dezvoltării Rurale, că nu-i sprijină pe
producători și chiar că le îngreunează
activitatea. S-a întâmplat la conferința
Mediafax Talks about Agriculture (Me-
diafax vorbește despre agricultură) –
Relansarea agriculturii românești.

Evenimentul, desfășurat la Hotel Hilton din
Bucureşti, s-a dorit a fi o dezbatere între
agricultori și autorități, despre nivelul prog-
nozat al recoltei pentru 2011, despre
efectele pe care un an agricol bun le-ar avea
asupra evoluţiei preţurilor sau despre Polit-
ica Agricolă Comună după 2013. Din păcate,
ministrul a acaparat microfonul și s-a axat
mai mult pe așa-zise realizări ale Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR),
pentru a-și îmbunătății imaginea cu sprijinul
ziariștilor prezenți. Parcă ar fi fost în cam-
panie electorală! Nici măcar moderatorul
Cristian Dimitriu, directorul editorial al Me-
diafax Group, nu l-a putut readuce la
subiect!

Acuze ale participanţilor
Prima acuzaţie i-a fost adresată ministrului
de către Aurel Popescu, președintele Pa-
tronatului Român din Industria de Morărit și
Panificație – Rompan.
„Problemele din agricultură sunt mai întârzi-
ate decât în alte sectoare, și din cauza orga-
nizării. Fac apel la conducerea Ministerului, să
li se dea mână liberă organizațiilor profesion-
ale și să nu mai fie înfrânate în activitatea lor.
Actuala Lege a contractelor nu este funcțion-
ală. Degeaba semnăm contracte, pentru că
nu sunt respectate și ne judecăm ani de zile,
fără a recupera prejudiciul. Trebuie înființate
tribunale comerciale, care să dea verdicte în
cel mult 30 de zile“ – a spus Popescu.
Apoi, președintele Rompan i-a reproșat lui
Tabără că a acceptat , în Guvern, emiterea
HG nr 432/2011, conform căreia toți opera-
torii economici din agricultură sunt obligați

să cântărească în câmp recolta, cu cântar
electronic și să scoată bon electronic, pe
care să-l păstreze cinci ani. În opinia lui
Popescu, este o aberație care blochează
recoltarea cerealelor, creând mari probleme
morăritului și panificației. Astfel transporta-
torii au devenit infractori, pentru că nu au
putut respecta actul legislativ. Teoretic, acea
hotărâre este suspendată temporar, dar nu
s-a emis niciun document scris, în acest
sens. Așa că orice control efectuat la ferme,
în următorii ani, poate fi urmat de amenzi
usturătoare, pentru că nu există acel bon
emis electronic.
În opinia autorului acestor rânduri, e vorba
de câteva sute de mii de cântare. Iată încă o
afacere „cinstită“. Oare cine va încasa comi-
sionul? A doua acuzaţie i-a fost adusă lui

Tabără de către Traian Ghinoiu, președintele
Ligii Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din
România (LAPAR) Gorj. Acesta a acuzat
MADR și instituțiile care-i sunt subordonate
că nu fac nimic, pentru a preîntâmpina com-
ercializarea semințelor falsificate, necertifi-
cate. Spre exemplificare, a afirmat că, în
județul Gorj, unii vând sămânță proastă,
necertificată, dar frumos ambalată. Odată
pusă în brazdă, se alege praful de recoltă,
pentru că productivitatea este extrem de re-
dusă. Și Ghinoiu a atacat HG nr 432/2011,
care nu poate fi pusă în practică. În cazul fer-
mei sale, loturile sunt întinse pe vreo 10 km
și lucrează cu două sau chiar trei combine,
la recoltat. Ar însemna să cumpere două-trei
cântare electronice. Ori acei bani ar putea fi
investiți în utileje noi.



Un reprezentant al Grupului de producători
Matca din Galați i-a reproșat ministrului că
nu face nimic, pentru colectarea și depoz-
itarea de legume. Ca urmare, întreaga pro-
ducție trebuie scoasă la vânzare, iar prețurile
scad până la producerea de pagube.
Un reprezentant al procesatorilor de lapte l-
a acuzat pe Tabără că a dezinformat în-
treaga țară, când a spus că prețul de
comercializare ar fi de 4-5 ori mai mare
decât cel de producător. În realitate este de
numai 2,5-3 ori mai scump.
Nicuşor Şerban, vicepreşedintele LAPAR, a
afirmat că nu înţelege de ce în condiţiile
unei Politici Agricole Comune, cu reguli co-
mune, fermierii români sunt discriminaţi, nu
numai cu subvenţii mai mici, dar şi în priv-
inţa relaţiilor cu banca.
„Nu înţeleg diferenţa mare a nivelului
dobânzii la aceeaşi bancă mamă pentru fer-
mierii din Europa de Vest şi cei din România,
deşi avem şi noi, după 20 de ani, anumite posi-
bilităţi de garantare. Eu iau credit cu 8%
dobânda şi fermierul din alte ţări cu 2-3% de
la aceeaşi bancă“ – a menționat vicepreşed-
intele LAPAR.
Șerban a acuzat autorităţile că nu au pus pe
primul plan asigurarea necesarului de apă
pentru agricultori, în construirea strategiilor
de relansare a agriculturii.
O altă problemă ridicată de Şerban s-a
referit la transportarea îngrăşămintelor,
pentru care este necesară autorizaţie spe-
cială. În schimb, pentru utilizarea acestora
nu este nevoie de nicio formă legală.
Dincolo de tărăboiul iscat, Valeriu Tabără a
adus și unele informații noi, pe care le vom
prezenta pe scurt.

O nouă sancțiune
Agricultorii care nu aplică în mod corespun-
zător tehnologia de lucru a pământului şi nu
cultivă terenul la timp nu vor mai primi sub-
venţii.
Ministrul a vorbit despre deficienţele unor
fermieri în cultivarea terenurilor, arătând
printre altele că producţiile mici nu pot fi
puse numai pe seama secetei. Subvenţiile
pe care le primesc fermierii din sectorul veg-
etal însumează 176 de euro/ha.

Producţia de legume în creștere
Producţia de legume s-a relansat în acest an,
suprafaţa serelor fiind în creştere cu 645 de
hectare faţă de 2010. De asemenea, a vorbit
şi de reducerea deficitului comercial pentru
produsele agro-alimentare. Astfel, în

primele patru luni ale acestui an, deficitul s-
a redus de la 553 de milioane de euro la
462,5 milioane de euro. 

8 milioane to de grâu
Ministrul a dat și o „indicație prețioasă“, con-
form căreia producţia naţională de grâu ar
trebui să crească până în 2020 cu 40% faţă
de nivelul de anul trecut, la 8 milioane de
tone, din care jumătate să fie exportată. În
2010, România a realizat 5,7 milioane to. El
a adăugat că nicăieri în ţară nu a întâlnit pro-
ducţii de grâu sub 4 to/ha, chiar dacă unii
agricultori raportează valori mai mici.

150.000 ha cu sfeclă de zahăr
O altă „indicație prețioasă“ s-a referit la cul-
tivareaa 150.000 ha cu sfeclă de zahăr, faţă
de doar 20.000 ha în prezent. Producţia ar
urma să fie impulsionată, în anii viitori, de
fabricarea etanolului. De asemenea, Româ-
nia ar putea să obțină anual circa 350.000 to
de zahăr.

Producţia vegetală, 10 miliarde de euro
Ministrul a precizat că, în acest an, valoarea
producţiei agricole vegetale se ridică la
peste 10 miliarde de euro. Și anul trecut a
depăşit cu puţin acest prag! Numai că, în
2011, piaţa neagră s-a redus drastic şi a
ajuns la 10-15%. Doar pentru cereale, evaz-
iunea era anul trecut de câteva miliarde.

Pieţele speculanţilor
Valeriu Tabără a declarat sus și tare că 80%
din pieţele agroalimentare sunt deţinute de
speculanţi, iar în multe oraşe din ţară anu-
mite grupuri de persoane percep șpagă de
la producători, pentru a le permite accesul
la tarabă. Ministrul a arătat că nici dez-
voltarea pieţelor volante nu este o soluţie în
acest context, dacă nu se asigură toate
condiţiile de igienă necesare funcţionării.
Totodată, demnitarul a menţionat că, pen-
tru rezolvarea acestei situaţii, producătorii
agricoli ar trebui să se asocieze şi să îşi înfi-
inţeze propriile pieţe.

Taxare inversă, şi la carne
România a solicitat Uniunii Europene apro-
barea introducerii taxării inverse şi la carne,
alături de legume şi fructe. În opinia min-
istrului, o astfel de măsură s-ar impune,
după ce taxarea inversă la cereale a fost
aprobată recent. Taxarea inversă la cereale
şi plante tehnice va genera venituri
bugetare suplimentare, de 240 de milioane
de lei în acest an şi 410 milioane de lei anul
viitor.

Menționăm că evenimentul a fost organizat
de Mediafax împreună cu MADR și a avut ca
parteneri BRD, CEC Bank, FGCR, DuPont şi Uni-
Credit Leasing, cu sprijinul LAPAR, al Structural
Consulting Group şi al FNPAR.

Eveniment
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Posibilă criză a semințelor
de porumb?
Alin DOBRE 

În viitoarea campanie de însămânțări din
primăvara anului 2012, se prefigurează o
posibilă criză a semințelor de porumb la
nivel european, din cauza scăderii accen-
tuate a cantităților disponibile.

„Aceasta este tendinţa cu care s-ar putea con-
frunta sectorul european al seminţelor de po-
rumb, pe fondul unei cereri în continuă creştere“,
se arată într-un document elaborat de Feder-
aţia Naţională a Producătorilor de Seminţe de
Porumb şi de Sorg din Franţa (FNPSMS).
Datele globale la nivelul Uniunii Europene in-
dică totuși că stocul continental de seminţe de
porumb se situa la un nivel bun, la începutul
campaniei precedente din anul agricol 2010-
2011. Însă situaţia riscă să devină tensionată în
anul agricol 2011-2012, pentru că se au în
vedere perspectivele ofertei de seminţe de
porumb din această toamnă, pentru în-
sămânţările din 2012.

Cauze analizate
Analiza făcută de francezi a scos la iveală mai
multe cauze care conduc la o posibilă criză pe
piață. Dintre acestea, menționăm sectorul şi
preţul porumbului, care au redevenit intere-
sante, atractive pentru producători, în urma
creșterii prețurilor la nivel mondial. Totodată,
suprafaţa cultivată cu porumb a crescut cu 6%
în Uniunea Europeană a celor 27, dar şi în
unele ţări din Europa de Est (Ucraina, Rusia,
Bielorusia, Serbia). De asemenea, s-a înregis-
trat o cerere crescândă pentru materialul ge-
netic occidental şi hibrizii performanţi produşi
în aceste ţări.
Toate aceste elemente par a se confirma pen-
tru campania următoare (2011-2012), alături
de unele rezultate şi bilanţuri economice, pe
exploataţiile cultivatoare de porumb. Se con-
sideră că astfel de elemente vor justifica şi mo-
tiva activitatea de cercetare, pentru obţinerea
celor mai buni hibrizi, îndeosebi a celor pro-
duşi de sectorul francez al seminţelor de po-
rumb. 
Analiștii au apreciat că, la nivel global, chiar
dacă stocul disponibil, producţia franceză şi
cea europeană din anul 2011 vor face faţă

cererii, este posibil ca unele oferte de hibrizi să
intre rapid în epuizare de stoc. 

Stocul european
La 30 iunie 2010, stocul de seminţe european
reprezenta 75% din necesarul unui an de
piaţă. Nivelul scăderii la 30 iunie 2011, precum
şi previzionarea cantităţii disponibile pentru
noua campanie vor fi precizate în cadrul
Adunării Generale a Federaţiei Naţionale a Pro-
ducătorilor de Seminţe de Porumb şi de Sorg,
din Franţa, pe 6 septembrie, anul curent, la
Grenoble, în Franţa. FNPSMS este o organiza-
ţie agricolă franceză, interpro fesională, care re-
uneşte, pe de o parte, sindicatele de
agricultori-multiplicatori de seminţe de po-
rumb şi de sorg şi, pe de altă parte, între-
prinderi producătoare de seminţe, din această
țară. Franţa, primul producător european şi
primul exportator mondial de seminţe, multi-
plică seminţe de porumb, în medie, pe o
suprafaţă de 50.000 ha şi produce o medie de
180.000 t de hibrizi comerciali, din care 55%
sunt exportaţi cu precădere în ţările europene.

La nivel mondial, situație bună
Datele statistice arată că cererea de porumb
pentru boabe a Uniunii Europene se situează

în jur de 60-62 milioane to/an. Aceasta este
necesară pentru acoperirirea sectorului
zootehnic şi celui industrial.
Din punct de vedere al producţiei mondiale,
oferta de porumb este aproape monopolizată
de numai trei țări. Astfel, SUA, Brazilia şi Ar-
gentina aprovizionează 80% din piaţă. Ul-
timele două state au înregistrat o producţie
explozivă în ultimii 15 ani şi, de acum înainte,
au capacitatea de a exporta peste 20 milioane
to de porumb.
În această situație, temerea francezilor nu mai
este chiar așa de bine justificată, mai ales că
importul de porumb, inclusiv de semințe, ben-
eficiază de anumite facilități.
La nivel comunitar, există deja mecanisme de
reducere a taxelor vamale. Cel mai important
este aşa-numitul „abatimento“ care permite
acordarea unor reduceri de taxe vamale pen-
tru a facilita aprovizionarea Peninsulei Iberice
cu porumb provenit din ţări terţe. Reamintim
că aceste contingente reprezintă 2,5 milioane
to de porumb şi 300.000 to de sorg.
În cadrul Pactului de stabilitate din Balcani, im-
porturile de porumb din Serbia şi Croaţia în UE
se realizează fără taxe vamale. Să nu uităm că
aceste două ţări au, împreună, aproape 1,5
milioane ha de porumb.



Controversa autorizării
OgM continuă
Alin DOBRE

Parlamentul European (PE) are posibili-
tatea să modifice substanţial, legislaţia şi
practica în cadrul procedurii de autorizare
a organismelor modificate genetic (OMG)
şi a cultivării lor, ne-a informat Garlich
von Essen, secretarul general al Asociației
Europene a Semințelor (ESA).
Domnia sa ne-a comunicat că, în iulie, în
primă lectură, PE a adoptat raportul dep-
utatei franceze Corinne Lepage, privind
propunerea controversatei reconsiderări
a autorizării OMG. Însă decizia finală va
rămâne la latitudinea Uniunii Europene,
în timp ce cultivarea unor astfel de plante
va fi hotărâtă la nivelul fiecăriu stat mem-
bru.

ESA a făcut lobby pentru includerea a cel puţin
o clauză, privind necesitatea acceptării unei
limite a prezenţei OMG în seminţe şi în câmp,
cerere care a fost preluată în mod pozitiv de
către Comisia de Agricultură a PE. Din păcate,
clauza a fost respinsă de către Comisia pentru
Mediu. „Dosarul se află acum la Consiliul de
miniştri. Vom face tot posibilul, pentru a lucra cu
asociaţiile naţionale şi companiile individuale,
pentru a introduce o astfel de referinţă, în dis-
cuţia viitoare“ – a declarat von Essen.

Ungaria distruge porumbul transgenic
Secretarul general consideră că ceea ce se în-
tâmplă acum în Ungaria, unde culturile de po-
rumb modificat genetic sunt distruse în câmp,
va duce în cele din urmă la deschiderea
ochilor politicienilor, dar și a administraţiilor
europene şi naţionale.
Pe de o parte, unele administraţii își exprimă
temerile lor referitoare la creşterea preţurilor
la alimente şi posibila criză a produselor ali-
mentare, din cauza măririi producţiei de cul-
turi pentru a obține energie regenerabilă. Pe
de altă parte, mii de hectare de porumb sunt
distruse, cu un prejudiciu economic de mil-
ioane de euro! 

Sub spectrul despotismului
„Personalul companiilor de seminţe este
ameninţat, nu doar cu sancţiuni financiare dis-
proporţionate, de până la 7,5 milioane de
euro), ci şi cu închisoare de până la 8 ani! Da,

vorbim despre un stat membru al Uniunii Eu-
ropene, despre o ţară democratică, nu o dic-
tatură, într-o ţară din lumea a treia, fără nici o
regulă stabilită de drept. Această situaţie este
inacceptabilă. Pentru societăţile în cauză, pen-
tru tot sectorul de seminţe şi de agricultură,
dar și pentru cetăţenii statelor membre, UE
este responsabilă cu elaborarea unui set
comun de reguli şi proceduri, adoptat printr-
un proces democratic comun. Ceea ce se în-
tâmplă astăzi constituie o regulă arbitrară şi
despotism“ – a afirmat Garlich von Essen.
Conform celor spuse, ESA va depune o plân-
gere oficială împotriva măsurilor maghiare,
luate cu acordul Comisiei Europene şi va face
tot posibilul, pentru a sprijini Asociația din Un-
garia, membră ESA şi companiile de semințe,
în eforturile lor de a rezolva situaţia. Însă toate
asociațiile europene trebuie să vorbească de-
spre această situaţie inacceptabilă, precum şi
despre cauza acesteia.
În opinia sa, după 12 ani doar de intenții,
Comisia nu a propus încă niciun text legislativ,
care să stabilească pragurile practice şi un pro-
tocol uniform de testare, pentru a aduce sigu-
ranță juridică sectorului de seminţe şi pentru
a restabili bunul simţ şi statul de drept în inte-
riorul propriilor frontiere.
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Cooperare
RAGT-BAYER

Bayer şi RAGT au semnat un
acord de cooperare, care
prevede dezvoltarea cercetării la
grâu. În opinia celor două com-
panii, documentul oferă oportu-
nităţi mari pentru acest
domeniu. RAGT va avea acces la
progresele tehnologice, pe care
BAYER le va  dezvolta în urmă-
torii ani. Acest lucru îi va permite
RAGT să obțină noi proiecte de
cercetare, în ceea ce privește
ameliorarea la cereale. Nu în ul-
timul rând, se asigură rentabili-
tatea cercetării și asigurarea de
germoplasmă şi markeri molec-
ulari. (A.D.)

CPVO are un
nou preşedinte
Consiliul Uniunii Europene l-a numit
recent, pe Martin Ekvad, în funcția
de preşedinte al Oficiului Comunitar
pentru Protecția Soiurilor de Plante
(CPVO), pentru o perioadă de cinci
ani. Mandatul său a început la 1 sep-
tembrie 2011. Martin Ekvad este de
naţionalitate suedeză. Înainte de nu-
mire, a fost şeful Departamentului
juridic al CPVO. Până în 2003, când s-
a angajat la Oficiu, a lucrat ca avocat
în cadrul firmei de avocatură Lin-
klaters, la Bruxelles, apoi la firma de
avocatură Magnusson Wahlin Ad-
vokatbyrå, în Stockholm. La în-
ceputul carierei, a activat la o
instanţă civilă suedeză, timp de doi
ani. 
În funcția de şef al Departamentului
juridic al CPVO, Martin Ekvad a avut
ca sarcină consultanţa juridică pen-
tru drepturile comunitare privind
soiurile de plante şi apărarea poziției
CPVO, în faţa Camerei de recurs și a
Curții de Justiţie a UE. Ca membru al
echipei CPVO de management, el a
fost consilierul preşedintelui, în
probleme de politică şi de manage-
ment. (A.D.)
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Cercetarea ştiinţifică-factor
determinant al progresului
în agricultură (Iv)

Istoria ameliorării plantelor 

Prof. univ.Petre DIACONU

Legile mendeliene şi teoria cromozo-
mală a eredităţii, cunoscute în istoria gene-
ticii şi sub denumirea de mendelism
morganism, au constituit pasul major spre
ameliorarea ştiinţifică a plantelor şi anima-
lelor , preocupare care era cunoscută  încă
din Antichitate când Terentius (116-27
î.e.n.) în lucrarea Dererum rusticarum
scria:”dacă avem o recoltă bună, atunci din
aceasta să alegem boabele pentru sămânţă”,
iar Columella continua „găsesc necesar a re-
comanda celor care se îndeletnicesc cu culti-
varea plantelor folositoare, ca chiar pe câmp,
în timpul recoltării, să se îngrijească de alege-
rea seminţelor pentru recolta viitoare” etc.
Studiind cu atenţie operele filozofilor greci
şi romani constatăm că începuturile gene-
ticii, ca şi ale celorlalte ştiinţe, aparţin Anti-
chităţii când preocuparea asigurării hranei
nu constituia o problemă majoră deoarece
numărul populației de pe glob era cu mult
sub 500 milioane locuitori.

Atât teoria lui M e n d e l  cât şi a lui M o
r g a n  au fost formulate pe baza cercetărilor
privitoare la transmiterea însuşirilor
condiţionate de gene localizate în cromo-
zomi. Rămâneau neexplicate particulari-
tăţile transmise, exclusiv, pe linie maternă pe
care le-au observat şi le-au pus în practică
sumerienii cu circa 4 mii de ani (i.e.n.), în-
crucişând direct şi reciproc 2 specii din fami-
lia ecvidelor. Catârul (Equus mulus) care
rezultă din încrucişarea speciei E. caballus cu
E. asinus diferă evident de bardou provenit
din încrucişarea reciprocă. Ambii hibrizi in-
terspecifici conţin 63 de cromozomi – 32 de
la E.caballus şi 31 de la E.asinus. Catârul  se
foloseşte, de mii de ani, ca animal de muncă,
în multe ţări, fiind mai rezistent comparativ
cu calul. Existenţa eredităţii extracromozo-
male a fost observată la începutul secolului
XX la 20 de specii de plante, experienţe de-
taliate fiind executate la barba împăratului

(Mirabilis jalupa) şi gura leului (Antirrhinum
majus) precum şi la unele specii de animale
inferioare (ariciul de mare şi crinul de mare). 

A fost stabilit, astfel, sistemul ereditar ex-
tracromozomal cunoscut, în prezent, sub
denumirea de sistem ereditar citoplasma-
tic, care împreună cu cel cromozomal alcă-
tuieşte patrimoniul ereditar al speciilor.

Principala particularitate a sistemului
ereditar citoplasmatic constă în faptul că în-
suşirile materne, controlate de gene extra-
nucleare, se transmit în întregime la
descendenţi, fără a fi influenţate de genele
cromozomale introduse în fecundaţie de
gameţii partenerului mascul, cu excepţia ca-
zurilor de interacţiune între genele locali-
zate în cromozomi cu cele din citoplasmă.
Amelioratorii cunosc particularităţile gene-
lor citoplasmatice prin efectuarea de în-
crucişări directe (AxB) şi reciproce (BxA).
Teoria factorilor ereditari şi teoria cromozo-
mală a eredităţii au fost formulate şi rămân

valabile numai pentru recombinarea gene-
lor localizate în cromozomi. 

O importanţă deosebită pentru progre-
sul agriculturii a revenit eredităţii extracro-
mozomale după descoperirea an dros teri-
 lităţii citoplasmatice la porumb, în anul 1931
de către americanul Rhoades la care în
scurt timp s-a adăugat descoperirea inte-
racţiunii nucleu-citoplasmă punându-se ba-
zele producerii hibrizilor prin încrucişarea
liniilor consangvinizate androsterile cu cele
restauratoare de fertilitate. 

În perioada când legile mendeliene erau
pe deplin înţelese şi aplicate cu succes în
crearea de noi soiuri, superioare celor exis-
tente, acestora li-se adaugă teoria cromozo-
mală a eredităţii pentru care autorul
Thomas Hunt Morgan (foto),  a devenit
Laureat al Premiului Nobel (1933) în Fiziolo-
gie şi Medicină. Populaţia globului în aceşti
ani se apropia de 1 miliard locuitori; preocu-
pările de a obţine soiuri de plante şi rase de
animale, superioare celor existente, deve-
nind o necesitate majoră. Speranţa oameni-
lor de ştiinţă din agricultură de a asigura
cerinţele crescânde în produse alimentare
era susţinută de realizările în sporirea
conţinutului de zahăr în rădăcinile sfeclei
prin selecţie individuală, însoţită de analize
chimice a conţinutului în zahăr. Succesele
obţinute de chimie în efectuarea de analize
privind determinarea conţinutului în zahăr
al rădăcinilor de sfeclă şi al altor substanţe la
celelalte plante de cultură, necesare în ali-
mentaţia omului, au precedat cu peste 100
de ani descifrarea mecanismelor eredităţii. 

Afirmaţiile referitoare la succesele anali-
zelor chimice cantitative care însoţesc ame-
liorarea tuturor plantelor pot fi dovedite
astfel. În anul 1707, germanul Margraf A.S.
a descoperit că rădăcinile sfeclei conţin
zahăr. Peste aproape 100 de ani (1802) a fost
înființată, de către Achard F.C. prima fabrică
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de zahăr din lume, dorindu-se a se renunţa
la importul de zahăr obţinut din trestie de
zahăr. În aceeaşi perioadă fusese introdus
în producţie soiul de sfeclă de zahăr Albă de
Silezia la care producţia de zahăr era de 3 kg
la 100 kg rădăcini, ceea ce în anul 1810 a
dus la falimentarea industriei zahărului din
sfeclă. Amelioratorii germani au continuat,
însă, selecţia individuală a rădăcinilor de sfe-
clă transmiţând experienţa lor din generaţie
în generaţie. Rezultatele obţinute au confir-
mat eficienţa muncii de ameliorare prin se-
lecţie individuală reţinându-se numai
rădăcinile de sfeclă cu conţinut în zahăr co-
respunzător obiectivelor propuse. 

În anul 1888 a fost obţinut soiul numit
Sfeclă imperială cu un conţinut de 13,8%
zahăr în rădăcini. Succesul amelioratorilor
germani a continuat. În anul 1910 conţin-
utul în zahăr al rădăcinilor de sfeclă a ajuns
la 18,5%, iar între anii 1910-1926 a crescut
la 20,5%, apropiat de nivelul actual când din
100 kg de rădăcini de sfeclă se obţin peste
12 kg zahăr, comparativ cu anul 1800 pro-
gresul fiind de 400%. Exemple de sporire a
producţiei agricole ar putea fi prezentate
pentru toate culturile agricole, dar nu la ni-

velul sfeclei de zahăr. 

La sfârşitul secolului al XIX-lea se-
minţele, provenite din soiuri ameliorate, au
fost declarate factor important al sporirii
producţiei agricole la nivelul tuturor statelor
şi au fost luate măsuri organizatorice şi chiar
legislative pentru evitarea comercializării
seminţelor necorespunzătoare. 

Începând cu anul 1869 producerea se-
minţelor din soiuri ameliorate a fost organi-
zată în cadrul staţiunilor experimentale:
Conecticut în SUA, înfiinţată în anul 1876,
Zurick în Elveţia (1878), Laboratorul pentru
producerea seminţelor din Halland în Sue-
dia (1876) etc. În staţiunile autorizate pentru
producerea seminţelor s-au înfiinţat şi labo-
ratoare pentru controlul calităţii seminţelor,
comercializarea putându-se realiza numai
pe baza certificării acestora. În afara staţiu-
nilor au fost înfiinţate asociaţii specializate
în producerea seminţelor, noua preocupare
devenind deosebit de profitabilă. Se admi-
tea producerea şi comercializarea se-
minţelor numai din soiuri performante
comparativ cu cele existente. În ţările din
Europa de Apus producerea şi comerciali-

zarea seminţelor din soiuri ameliorate au
luat o mare amploare începând cu jumăta-
tea secolului XIX. A apărut nedoritul feno-
men de comercializare a unor seminţe
necorespunzătoare. În scopul protejării
adevăraţilor producători de seminţe şi a
agricultorilor, în anul 1869, în Anglia, a fost
promulgată legea impotriva falsificatorilor
intitulată „Adulteration of Seeds Bill”.

Superioritatea soiurilor din care se pro-
duceau seminţe se stabilea în staţiuni expe-
rimentale, în culturi comparative,
rezultatele fiind analizate prin calcule bios-
tatistice, formulele fiind stabilite de mate-
maticieni universitari care colaborau cu
staţiunile de cercetare ştiinţifică din Rot-
hamsted (Anglia), înfiinţată în anul 1843,
Giessen (Germania), Bechelbrom (Franţa),
Colegiul Iowa (SUA) etc. Dintre fondatorii
tehnicii experimentale şi ai metodelor de
calcul matematic prin care se valorifică re-
zultatele experienţelor şi în prezent menţio-
năm pe cei mai importanţi: Ronald Fisher
(1890-1963) şi George Snedecor (1881-
1937). Superioritatea soiurilor şi a  hibrizilor
se stabileşte comparativ cu cei existenţi în
producţie prin testul Fisher atât de amelio-
rator cât şi de Institutul de Stat pentru Tes-
tarea şi Înregistrarea Soiurilor (I.S.T.I.S.), care
dintre noile creații, de regulă, omologhează
și înregistrează pentru producție numai pe
cele care depășesc pe cele autorizate cu
sporuri foarte semnificative notate ***.

În România, începuturile introducerii în
producție a soiurilor dovedite superioare în
culturi comparative, ale căror rezultate sunt
analizate prin testul Fisher, sunt legate de
numele lui Ion Ionescu de la Brad (1818-
1891), fondatorul primei stațiuni experi-
mentale care i-a purtat numele – Brad din
județul Bacău. Referindu-se la modul în care
trebuie să fie promovate noile creații agri-
cole marele savant scria: ”știința nu în-
seamnă să răsturnăm fără înțelegere tot ce
am moștenit bun și folositor. Ceea ce am
moștenit trebuie să fie supus unei verificări
și să vedem dacă se potrivește cu timpul de
față. Ceea ce este bun se păstrează, ceea ce
este rău se înlocuiește”. 

Asigurarea producătorilor agricoli cu se-
mințe de calitate superioară a stat în atenția
țărilor de pe tot globul. În Europa, în anul
1921, a fost înființată Asociația Europeană
pentru controlul semințelor, care în anul
1924 a fost transformată în Asociația Inter-



Septembrie 201116

Cercetare

națională pentru controlul semințelor:-In-
ternational Seed Testing Asociation (I.S.T.A.).
Coordonarea producerii și controlului se-
mințelor, pe plan internațional, a devenit
deosebit de eficientă prin colaborarea din-
tre ISTA și FAO (Food and Agricultural Orga-
nisation –Asociația Națiunilor Unite pentru
Alimentație și Agricultură). România a ade-
rat la la ISTA în anul 1958, în prezent fiind un
participant activ și bine integrat, respectând
cu strictețe regulile stabilite de Uniunea Eu-
ropeană. 

Producerea și controlul semințelor, prin
care se realizează creșterea producției agri-
cole, s-au efectuat întotdeauna după mo-
delul țărilor din vestul Europei, la început în
cadrul stațiunilor de cercetare agricolă or-
ganizate la: Cluj (1883), București (1887), So-
cietatea Sămânță de la Cenad (1921) și
altele. În stațiunile de cercetare științifică
agricolă s-au creat primele soiuri de plante
de cultură, utilizând ca material inițial po-
pulațiile locale selecționate în decursul ani-
lor de agricultorii din diferite zone
ecologice. Autorii noilor soiuri erau autori-
zați să testeze și să generalizeze în produc-
ție creațiile lor ceea ce se realiza cu
responsabilitate totală. În stațiunile crea-
toare de soiuri se asigura producerea se-
mințelor și comercializarea către agricultori.
Ca exemplu de corectitudine profesională
de care dădeau dovadă amelioratorii ro-
mâni servește soiul Trifoiul de Transilvania
care era solicitat la export de țările din apu-
sul Europei.  

Începând cu anul 1953 dreptul de tes-
tare și introducere în producție a soiurilor a
trecut către Comisia de Stat pentru Încerca-
rea și Omologarea soiurilor, înființată după
modelul Europei de vest. Atenția acordată
de Statul Român de atunci testării și intro-
ducerii în producție numai a celor perfor-
mante reiese din faptul că în anul 1977
existau 58 de centre de testare, amplasate
în diferite zone ecologice. 

Producțiile medii la ha, la toate plantele
de cultură, erau cu mult inferiore, compara-
tiv cu cele din vestul Europei, la grâu și po-
rumb, situându-se în jur de 1000kg/ha. Deși
producția de cereale era deosebit de mică,
la începutul secolului XX România devenise
o mare exportatoare, între anii 1909-1913
atribuindu-i-se numele de ”grânarul Euro-
pei”. În această perioadă agricultura asigura
84,4%din totalul exportului. Regnul vegetal

(grâu, porumb, orz, ovăz și secară) alcătuia
96,3%,iar cel animal 3,7%. Exportul de ce-
reale în perioada 1909-1939 a oscilat între
1 și 3 milioane tone, pe cap de locuitor re-
venind între 86 și 420 kg, pe locul întâi si-
tuându-se grâul. Între cele două războaie
mondiale România era cea mai mare culti-
vatoare de porumb din Europa asigurând
40% din importul țărilor din Vest, iar în pe-
rioada de avânt economic (1920-1934)
70%, echivalând cu 1,1 milioane tone. Ro-
mânia a fost și cea mai mare exportatoare
de ulei de floarea-soarelui, în perioada
1930-1934, asigurând 93% din importul Eu-
ropei. Țările apusene aveau o mare încre-
dere în produsele agricole românești. În
anul 1935, soia a fost introdusă în culturi pe
baza unui contract încheiat cu Germania,
care prelua întreaga producție, România
devenind cea mai mare cultivatoare de soia
din Europa. Exemplele pot continua și cu
celelalte plante de cultură, dar considerăm
că cele prezentate sunt suficiente pentru ca
cei care răspund de soarta cercetării științi-
fice din agricultură să înțeleagă și să între-
prindă măsuri urgente de redresare,
întrucât agricultura este singura care, în pre-
zent, poate susține eficient economia țării.
Se impune, însă a se renunța la conducerea
agriculturii pe criterii politice, aceasta ur-
mând a fi încredințată marilor profesioniști
și de înaltă ținută morală. 

Tratând cercetarea științifică în agricul-
tură ca factor determinant al progresului
economic al țării, când importul de produse
alimentare este în jur de 70% din necesarul
populației nu putem să nu ne referim și la
producția animală la începutul secolului
trecut, când exportul se efectua, în ordine
descrescândă către Austria, Cehoslovacia,
Germania, Italia, Ungaria și Franța. Marele
profesor universitar G.K. Constantinescu
analizând exportul din perioada 1920-1930,
spunea: avem exportul agricol cel mai primi-
tiv din Europa. Suntem țara care exportă cele
mai mari cantități de materie brută (cereale)
și nu-și dă nici o osteneală să le transforme...”.
Produsele animale constituiau 8,8 din ex-
portul agriculturii în timp ce în Ungaria
aceasta era de 35%; 23% în Bulgaria, iar în
țări ca Danemarca, Australia, Noua Zee-
landă se situa între 69,5 și 90%.  

În perioada analizată marii oameni de
știință și conducerea Ministerului Agricul-
turii pregăteau înființarea unor instituții
de cercetare, urmând a se trece la amelio-
rarea plantelor și animalelor pe baze ști-
ințifice. Se impunea înlocuirea soiurilor și
populațiilor locale la plantele de cultură și
a raselor de animale cu noi creații perfor-
mante.

Va urma
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Sprijinul cercetării, 
la dezvoltarea producţiei 
de material săditor viticol
Autor: dr. ing. Adrian ŞERDINESCU,
ICDVV Valea Călugărească

În urma aderării României la Uniunea Eu-
ropeană (UE), viticultura românească a
beneficiat de un sprijin consistent din
partea acesteia, în vederea refacerii patri-
moniului viticol naţional, prin măsuri de
restructurare/reconversie a plantaţiilor
viticole. Pentru perioada 2009-2013,
cuantumul anual al sprijinului financiar
comunitar este de 42,1 milioane de euro.

În conformitate cu Strategia de dezvoltare a
sectorului vitivinicol naţional, elaborată de
Ministerul Agticulturii și Dezvoltării Rurale
(MADR), patrimoniul viticol naţional va trebui
să ajungă la 220.000 ha în anul 2014 şi la
240.000 ha în 2025, asigurându-se totodată o
rată anuală de înlocuire a plantaţiilor viticole
de minimum 5% (9.500 ha/an). De asemenea,

până în anul 2014, vor trebui desființate şi în-
locuite cu soiuri nobile sau cu hibrizi inter-
specifici, cele 30.000 ha plantate în prezent cu
HPD din prima generaţie, interzişi de UE. În
aceste condiţii, reiese clar că viticultura
românească are nevoie în prezent şi va avea

nevoie şi în următorii ani, de un sector
pepinieristic puternic, care să poată satisface
necesarul de material săditor viticol, de peste
50 de milioane de viţe altoite anual.

Atenție la testarea virusologică
În prezent, pepinierele – care aparţin unor so-
cietăţi comerciale cu capital privat şi cele exis-
tente în cadrul unităţilor de cercetare cu profil
vitivinicol – nu pot satisface decât în mică mă-
sură necesarul de material săditor viticol, ma-
joritatea acestuia fiind procurat din import.
Spre exemplificare, menţionăm că, în campa-
nia 2008-2009, dintr-un necesar de 18.900.000
de viţe au fost asigurate din producţia internă
numai 6.332.000, restul fiind procurat din im-
port. Dacă iniţial pepinierele viticole din Uni-
unea Europeană, îndeosebi cele din Italia,
Franţa şi Ungaria, livrau numai material săditor
din categoria Certificat, liber de virusuri, fito-
plasme şi produse în conformitate cu regulile
stricte de obținere a materialului săditor viticol
din UE, odată cu creşterea cererii de material
săditor viticol din soiuri autohtone (îndeosebi
Fetească neagră), o parte din materialul livrat
a fost din categoria Standard, nemaifiind
supus aceloraşi reguli de control şi testare viru-
sologică. Coardele altoi care au stat la baza
producerii acestui material săditor au provenit,
în general, din plantaţii de producţie situate în

Tabel nr. 1

Tabel nr. 2
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diferite podgorii din România, neverificate
sub aspectul prezenţei bolilor virotice şi fito-
plasmelor. În aceste condiţii, în care materialul
săditor viticol nu este verificat sub aspectul
prezenţei virozelor sau al unor bacterioze, ce
pot provoca boli grave la viţa de vie, precum
boala lui Pierce sau cancerul bacterian, există
riscul ca, în România, să pătrundă şi să se ex-
tindă aceste maladii, cu consecinţe grave
asupra sectorului viticol naţional.

Program naţional de producere 
a materialului săditor viticol
Ca urmare a acestei realităţi, mai ales că
România, ca ţară membră a UE, trebuie să

se alinieze şi în domeniul producerii mate-
rialului de înmulţire (seminţe, material sădi-
tor) la normele existente comunitare, a fost
demarat, din anul 2004, un program
naţional de producere a materialului săditor
viticol, din categorii biologice superioare.
Acesta este coordonat de ASAS şi MADR, cu
nucleu de dezvoltare, unităţile de cercetare
cu profil vitivinicol.
Programul a implicat abordarea tehnicilor
noi de selecţie genetică, verificarea stării fi-
tosanitare prin metode complementare,
utilizarea tehnicilor de multiplicare rapidă
(în special a tehnicilor de înmulţire „in vitro”),
producerea şi conservarea în seră a materi-

alului de înmulţire viticol, încadrarea aces-
tuia în scheme de certificare şi propagare
unanim acceptate.
Acțiunea a pornit de la materialul de refer-
inţă certificat (materialul amelioratorului),
prezent în colecţiile de soiuri şi clone care
aparţin unităţilor de cercetare vitivinicole
sau universităţilor de ştiinţe agricole în
cadrul INCDBH Ştefăneşti-Argeş. Aici, a fost
înfiinţată, în anul 1998, în cadrul unei sere
nucleu izolator (modernizată în anul 2008),
o plantaţie mamă Prebază, care constituie
fondul naţional de germoplasmă viticolă. 
În prezent, în cadrul serei nucleu izolator,
asigurată cu dublă protecţie împotriva in-

Fig.1

Fig.3 Fig.4

Fig.2
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sectelor, vector al bolilor virotice, se află 677
de plante, reprezentând 170 de soiuri şi
clone vinifere şi de portaltoi, care sunt cul-
tivate în vase individuale, pe substrat steril.
Premultiplicarea acestui material s-a execu-
tat numai în unităţi abilitate, sub directa re-
sponsabilitate a amelioratorului sau a
menţinătorului. De regulă, a fost utilizată
tehnica de multiplicare rapidă prin cultură
„in vitro”, pentru a putea obţine cantităţi su-
ficiente de material de înmulţire din catego-
ria Bază şi pentru a asigura toate condiţiile
de prevenire a infectării cu organisme pato-
gene,  care pot produce degenerescenţa
butucilor. 
În vederea înfiinţării plantaţiilor mamă Bază
din materialul de înmulţire iniţial (G0), IN-
CDBH Ştefăneşti-Argeş a livrat în perioada
2004-2010, unităţilor de cercetare vitivini-
cole, peste 37.000 de ochi şi aproximativ
12.000 de butaşi de 1 ochi înrădăcinaţi, la
ghivece nutritive.
De asemenea, în urma unui contract de
multiplicare a materialului de înmulţire in-
iţial, încheiat între INCDBH Ştefăneşti şi
ENTAV din Franţa, în anul 2010, au fost pro-
duse şi livrate unităţilor de cercetare, 10.636
de viţe altoite din 21 de soiuri şi clone real-
izate de cercetarea vitivinicolă din ţara noas-
tră.

Primele plantaţii 
mamă Bază
Odată demarată înmulţirea în cadrul
unităţilor de cercetare vitivinicolă, s-au înfi-
inţat, în perioada 2005-2010, aproximativ 13
ha cu plantaţii mamă Bază cu soiuri şi clone

d e

portaltoi şi 5 ha cu soiuri şi clone pentru
struguri de masă şi de vin.
S-a avut în vedere promovarea soiurilor au-
tohtone pentru vin, precum şi a noilor
creaţii realizate de cercetarea viticolă
românească, pentru soiuri de masă.
Tot odată, unele societăţi comerciale cu pro-
fil viticol, precum SC Cotnari SA şi SC
Oenotera SA, şi-au realizat propriile selecţii
clonale atestate de ISTIS, care au fost în-
scrise în Catalogul oficial al soiurilor de
plante de cultură din România. De aceea, se
impune ca şi aceste clone să fie incluse în
sera nucleu izolator de la INCDBH Ştefăneşti,
societăţile respective urmând a-şi realiza
propriile plantaţii mamă Bază sau să acorde
acest drept unor unităţi de cercetare vitivini-
cole. În conformitate cu prevederile legale,
materialul de înmulţire Bază a fost multipli-
cat numai de unităţile abilitate şi transferat
în producţie la pepiniere, pentru obţinerea
categoriei biologice Certificat.
În perioada 2007-2010, în cadrul unităţilor
de cercetare vitivinicolă au fost înfiinţate
aproximativ 18 ha de plantaţii din categoria
Certificat, cu soiuri şi clone de portaltoi şi 26
ha cu soiuri şi clone pentru struguri de masă
şi vin.

Extinderea soiurilor româneşti
tradiţionale
În vederea realizării cantităţilor de material
săditor viticol, necesar redresării patrimoni-
ului viticol naţional în perioada 2010-2014,
este necesară o creştere accelerată a
suprafeţelor cu plantaţii mamă Bază şi Cer-
tificat, atât din soiuri de portaltoi, cât şi din

soiuri vinifere pentru struguri de vin şi de
masă. Va trebui să se ţină cont, în cadrul pro-
gramului de realizarea plantaţiilor mamă
furnizoare de coarde altoi, de prevederile
Strategiei de dezvoltare a sectorului vitivini-
col naţional, care stabilește o extindere în
cultură a soiurilor româneşti tradiţionale, o
creştere a ponderii soiurilor pentru produc-
erea vinurilor roşii şi a celor pentru
obţinerea de vinuri DOC de mare calitate şi
tipicitate.
Realizarea programului de înfiinţare a plan-
taţiilor mamă Bază şi Certificat – în cadrul
unităţilor de cercetare vitivinicolă şi în
cadrul societăţilor comerciale cu capital pri-
vat, producătoare de material săditor viticol
– va necesita un efort financiar considerabil.
Acesta va trebui susţinut de către MADR,
care ar trebui să asigure fondurile necesare
pentru mentenanţa materialului de în-
mulţire iniţial (G0), aflat în sera nucleu izola-
tor din cadrul INCDBH Ştefăneşti-Argeş,
eventual printr-un proiect de cercetare din
cadrul Planului Sectorial de cercetare al
MADR, pe perioada 2011-2014. Finanțarea
ar trebui folosită şi pentru înfiinţarea şi în-
treţinerea plantaţiilor mamă Bază, în cadrul
unităţilor de cercetare vitivinicolă. Dacă pro-
gramul de producere a materialului săditor
viticol va fi respectat, sectorul de pepiniere
din ţara noastră va reuşi să producă întreaga
cantitate de material săditor viticol din cat-
egoria Certificat, necesară refacerii patrimo-
niului viticol naţional şi se vor putea
produce şi însemnate cantităţi de material
săditor pentru export.

Fig.5
Fig.6
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Soiuri românești de grâu și triticale
recomandate în acest an (I)
Autor: dr. ing. Gheorghe ITTU,
INCDA-Fundulea

Acolo unde se cultivă soiuri neadaptate
condiţiilor climatice din România, în special
cele vest europene foarte tardive, cu bobul
moale (făinos), recoltele au o calitate mai
scăzută, cu deosebire la valorile masei hec-
tolitrice şi randamentului de făină.
Vă prezentăm, în continuare, soiurile de grâu
create la INCDA-Fundulea, recomandate pen-
tru anul agricol 2011-2012.

Flamura 85
Este soiul cu cea mai mare vechime în pro-
ducţie, dintre soiurile create la INCDA-Fund-
ulea, apreciat de fermieri pentru potenţialul
de producţie şi constanţa acesteia, datorită
adaptabilitaţii foarte bune la condiţiile de se-
cetă şi arşiţă din zona Bărăganului şi Dobrogei,
unde este răspandit în producţie.
Este un soi precoce, rezistent la iernare şi
cădere şi este mijlociu de rezistent la bolile fo-
liare. De asemenea, are caracteristici bune de
morărit şi panificaţie.
În testările experimentale recente, s-a dovedit
inferior în privința potenţialului de producţie,
comparativ cu soiurilor mai noi înregistrate,
fapt ce va determina înlocuirea sa treptată din
producție.

Dropia
Binecunoscut de fermieri, este un soi care a
dovedit în timp, că posedă o foarte buna
adaptabilitate la condiţiile specifice din Româ-
nia. Este un soi precoce, aristat, cu talia scurtă
a plantei, ceea ce îl recomandă să fie cultivat
atât în cultura irigată, cat şi neirigată.
Se remarcă printr-o bună rezistenţă la iernare,
dar în special prin rezistenţă bună la secetă şi
la arşită. Are un nivel mijlociu de rezistenţă la
principalele boli foliare.
De asemenea, caracteristicele sale de morărit
şi panificaţie sunt foarte bune. În prezent, are
o pondere în suprafaţa de cultură a grâului din
România de aproximativ 16,1%.

Boema 1
Este un soi mai nou, înregistrat în anul 2000.
A avut o extindere rapidă în producţie,
deținând aproximativ 25% din suprafaţa cul-

tivată cu grâu. Este precoce, cu spicul aristat,
rezistent la secetă, arşiţă, iernare şi cădere. Se
remarcă, de asemenea, prin rezistenţă echili-
brată la bolile foliare, cu rezistenţă bună la
rasele actuale de rugină galbenă.
Are rezistenţă mai bună la încolţirea în spic
decat alte soiuri, ceea ce face ca, în anii cu ploi,
la maturitate deplină, să diminueze mai puţin
nivelul recoltelor şi a calitaţii acestora. Are car-
acteristici bune de morărit şi panificaţie. 
Realizează, în medie, sporuri de producţie de
5-8% faţă de soiurile Flamura 85 şi Dropia.
Este recomandat în cultură, atât intensivă, cât
şi extensivă, în zona de câmpie şi colinară din
sudul ţării, Dobrogea, Moldova şi vestul ţării.

Glosa
Soiul a fost selectat din combinaţia hibridă
Delabrad-Aflux-Bucur. prin folosirea unei
metode biotehnologice de homozigotare
rapidă, ceea ce îi conferă o foarte bună unifor-
mitate genetică. În medie, pe trei ani de ex-
perimentare în staţiuni din sudul ţării, a
depăşit cu 13% producţia soiului martor Fla-
mura 85. Sporul de producţie s-a datorat mai
ales capacităţii sale de a forma lanuri mai dese.
Este mai precoce la înspicare, în medie cu
două zile faţă de soiurile Flamura 85 şi Dropia.
Rezistenţa sa bună la iernare a fost confirmată
în iarna 2002-2003, când a înregistrat pierderi

de plante mai mici decât soiurile martor.
Este rezistent la atacul de făinare, mijlociu de
sensibil la rugină brună, rugină galbenă, sep-
torioză şi fuzarioză.
De asemenea, are un nivel bun de rezistenţă
la încolțire în spic, superior actualelor soiuri de
grâu cultivate în ţara noastră.
Se caracterizează prin gluten tare, având un
indice de sedimentare asemănător soiurilor
Dropia şi Flamura 85. Conţinutul de proteine
şi volumul pâinii au fost în medie asemănă-
toare soiului Flamura 85.
Datorita caracteristicelor sale superioare de
calitate şi adaptabilitate, deşi a fost inregistrat
destul de recent (2005), acest soi a fost foarte
repede adoptat de cultivatori, extinzându-se
foarte rapid în producţie. În prezent se
clasează pe locul 2, după Boema 1, cu aproxi-
mativ 16,5% din suprafaţa cultivată în Româ-
nia.
Soiul Glosa este deja extins aproape în toate
zonele de cultură a grâului, cu excepţia Tran-
silvaniei, unde sunt perspective de cultivare,
mai ales pe zonele cu fertilitate mai bună a
solului. Datorită caracteristicilor sale valoroase
de productivitate şi de adaptabilitate, acesta
va fi în scurt timp soiul dominant în cultura
grâului din țara noastră.

(Continuare în numărul 5/2011)



Schimbările climatice și 
necesitatea ameliorării plantelor
Autor: dr. ing. Mihai CRISTEA, 
membru titular al Academiei de Ştiinţe
Agricole şi Silvice

Pentru ca plantele să crească, să se dez-
volte şi să se reproducă în condiţii nor-
male, trebuie să existe o armonie între
cerinţele lor biologice şi condiţiile ecolog-
ice ale fiecărei zone naturale. Atunci când
în mediul natural intervin influienţe
străine, care deteriorează armonia între
mediu şi plantele arealului respectiv,
creşterea şi dezvoltarea vegetaţiei natu-
rale şi cultivate va fi stânjenită sau chiar
compromisă.

Din cercetările efectuate până în prezent, pe
baza măsurătorilor şi observaţiile ştiinţifice
asupra schimbărilor climatice, se ştie cu
destulă siguranţă că încălzirea globală consti-
tuie o certitudine şi că există un trend ascen-
dent al temperaturii, diferenţiat în funcţie de
poziţionarea geografică a fiecărei zone de pe
Terra, de cantitatea de bioxid de carbon (CO2)
emisă. Măsurile ce se preconizează a fi luate,
împotriva acestui fenomen, sunt oportune,
necesare şi justificate, pentru ca plantele să fie
puse în situaţia să crească, să se dezvolte şi să
se reproducă normal. În rândul unor astfel de
măsuri se înscriu şi cele care trebuie luate de
amelioratorii şi geneticienii de plante, pentru
a îmbunătății însuşirile biologice şi fiziologice,
în conformitate cu noua situaţie generală de
încălzire globală.

Obiective de ameliorare
Diversitatea genetică a speciilor şi a culturilor
este atât de mare, încât există potenţial ge-
netic mult, încă necunoscut şi nefolosit, pen-
tru a ameliora însuşirile de rezistenţă a
plantelor la factorii nefavorabili de mediu, care
se întrevăd. Ceea ce aduce suplimentar
încălzirea globală la factorii climatici cunoscuţi
constă într-o formă de manifestare a lor mult
mai evidentă, devenind mult mai violenţi şi
mai frecvenţi, cu un potenţial de distrugere
superior. Plecând de aici, considerăm că noţi-
unea de „schimbare climatică” însuşită astăzi
în mediile academice nu corespunde realităţii,
întrucât clima nu se schimbă. Însă cu adevărat
se schimbă gradul de expresivitate a factorilor

climatici cunoscuţi şi nu schimbarea tipurilor
de climă. Acest înţeles dat schimbărilor climat-
ice este folosit de noi în această lume.
Considerăm că uzanţa folosirii noţiunii de
schimbare climatică nu se referă la o schim-
bare în sine a unui tip de climat, ci mai de-
grabă la schimbarea expresivităţii factorilor
climatici existenţi, a formei lor de manifestare.
În aceste condiţii, obiectivele programelor de
ameliorare trebuie să aibă în vedere însuşiri
care se cer îmbunătăţite:
a) rezistenţă la condiţiile de temperatură exce-

sivă (ridicate şi coborâte);
b) rezistenţă la secetă şi arşiţă;
c) rezistenţă la excesul de umiditate;
d)ameliorarea toleranţei la condiţiile mai puţin

favorabile de sol;
e)ameliorarea rezistenţei la boli şi dăunători şi

altele.
Asemenea obiective au fost şi sunt în atenţia
amelioratorilor, încă de la începutul acestei ac-
tivităţi. Însă, în plus, va trebui îmbunătăţită ex-
primarea fenotipică, mai evidentă, a formelor
de rezistenţă menţionate mai sus, împotriva
factorilor climatici extremi.
Desigur, există în acest sens unele limite, peste
care nu se poate trece, dar îmbunătăţirea
acestor forme de exprimare considerăm că
este posibilă. Ne bazăm, în această afirmaţie,
pe volumul uriaş de gene conservat astăzi în

întreaga lume, în cele peste 100 de bănci de
gene, în care este studiată şi stabilită valoarea
însuşirilor fiziologice ale genelor. În acest sens,
este de apreciat faptul că ţara noastră are o
Bancă de gene la Suceava, care adăposteşte
o bogată colecţie de plante, purtătoare a unor
gene valoroase, care pot fi folosite în amelio-
rarea diferitelor tipuri de rezistenţă.

Metode de ameliorare
În principiu, alegerea metodelor de amelio-
rare se va face în funcţie de obiectivele de
ameliorare stabilite, de specificul biologic al
speciilor, de materialul biologic disponibil, de
cunoştinţele existente în domeniu şi de
pregătirea profesională a echipei de special-
işti.
Din ceea ce se cunoaşte până în prezent, de-
spre modul de manifestare a schimbărilor cli-
matice, şi din previziunile pe termen mediu şi
lung, se poate aprecia că metodele şi tehnicile
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de ameliorare folosite pentru exprimarea în-
suşirilor de rezistenţă la acţiunea factorilor ne-
favorabili de mediu vor putea fi aplicate şi în
ameliorarea însuşirilor de rezistenţă la factorii
negativi generaţi de încălzirea globală.
Obiectivele de ameliorare menţionate mai sus
nu sunt noi întucât factorii „normali” de climă
impun cuprinderea lor în toate programele de
ameliorare elaborate. Atunci se pune prob-
lema, ce se schimbă în condiţiile încălzirii
globale, încât să fie necesare lucrări de ame-
liorare a plantelor? Forma violentă de expri-
mare a factorilor climatici generată de
încălzirea globală afectează rezistenţa
plantelor la diferite forme de violenţă, motiv
pentru care se impun ca, prin lucrările de
ameliorare specifice, să se îmbunătăţească
semnificativ însuşirile de rezistenţă a plantelor
la acţiunea distructivă a lor.
Şi în condiţiile „obişnuite” de manifestare a fac-
torilor climatici este necesară ameliorarea în-
suşirilor de rezistenţă la acţiunea acelor
factori, în condiţiile noi generate de încălzirea
globală apar efecte noi suplimentare, care
adăugate la cele  „obişnuite” sporesc gradul de
violenţă şi de distrugere, necesitând lucrări de
ameliorare pentru crearea de genotipuri a
căror însuşiri de rezistenţă să fie superior ex-
primate, corespunzător cu forma de violenţă
şi de frecvenţă a factorilor climatici caracteris-
tici încălzirii globale.
Ţinând cont de experienţa de până acum,
suntem de părere că metodele clasice (con-
venţionale) de ameliorare – a căror valoare a
fost şi este confirmată peste tot unde au fost
aplicate – pot fi folosite şi în ameliorarea
diferitelor tipuri de rezistenţă, dar cu sublin-
ierea unui timp mai îndelungat, pentru
obţinerea rezultatelor.
Dintre metodele clasice, două sunt esenţiale:
selecţia şi hibridarea, fiecare cu variantele ei
de lucru. Astfel, o importantă metodă constă
în folosirea metodei bacross.
Cu toate rezultatele obţinute, metodele con-
venţionale de ameliorare cunosc o serie de re-
stricţii determinate de posibilităţile scăzute de
a realiza combinaţia de gene de la formele
parentale. Acest neajuns le conferă acestora
un grad înalt de întâmplare. Un alt neajuns
constă în posibilitatea ca, odată cu transferul
genelor de interes, să fie transformate în bloc
şi gene nefavorabile.
În prezent, datorită unor descoperiri făute în
genetica moleculară  şi celulară, au fost puse
la punct metode de transfer al genelor pe cale
asexuată, care asigură un transfer direct, precis
şi specific al genelor de interes.

În comparaţie cu metodele tradiţionale (con-
venţionale), de ameliorare, ingineria genetică
permite transferul genelor de la un organism
la altul, chiar neînrudite, pe cale directă, prin
transgeneză, evitând în acest fel drumul lung
al transferului pe cale sexuată.

Schimbările climatice în România
Cercetările efectuate de specialiştii Adminis-
traţiei Naţionale de Meteorologie (ANM),
folosind date de la 14 staţii meteorologice, în
perioada 1901-2000, au evidenţiat o încălzire
medie cu 0,3ºC, mai evidentă în partea sud-
estică a ţării (0,8ºC) la Bucureşti, Constanţa şi
Roman. În regiunea intercarpatică, încălzirea
este nesemnificativă, cu excepţia situaţiei de
la Baia Mare, unde încălzirea de 0,7ºC arată o
influienţă antropogenă indusă de activităţile
industriale din zonă, asupra regimului termic.
Din punct de vedere pluviometric, s-a evi-
denţiat o tendinţă de scădere a cantităţilor an-
uale de precipitaţii, mai pronunţată în centrul
ţării, cu creşteri uşoare în nord-est şi în unele
regiuni din sud.
Specialiştii ANM constată că, de 20 de ani,
temperatura medie a crescut din cauza „efec-
tului de seră”, asociat cu fenomenele naturale.
Din acest motiv, frecvenţa şi intensificarea
fenomenelor meteorologice şi hidrologice ex-
treme sunt din ce în ce mai evidente, con-
cretizate prin precipitaţii violente şi
abundente, inundaţii mari, precum şi temper-
aturi ridicate şi secete puternice, care survin la
perioade scurte de timp.
Au fost inundaţii deosebite în perioada anilor
1974-1976, dar mai cu seamă în anul 2005,

care au cuprins aproape toate regiunile ţării,
fiind considerate drept cele mai puternice din
ultima sută de ani.
De asemenea se poate constata o frecvenţă
ridicată a anilor secetoşi, mai mult decât în
urmă cu 50 de ani. Secetă puternică a fost în
anul 2000, apoi în 2003, iar în vara anului 2007
s-a instalat cea mai puternică secetă din ul-
tima vreme.
Toate aceste date şi informaţii dovedesc exis-
tenţa extremelor climatice care obligă ame-
lioratorii şi geneticienii de plante să cuprindă
în programele lor de ameliorare, crearea de
genotipuri noi, cu rezistenţe specifice la acţi-
unea factorilor de mediu nefavorabili.             
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Hibrizi din prima generație (F1)
Utilizarea semințelor de calitate, pentru obținerea de producții ridicate și stabile (II)

(Urmare din numărul anterior)

Autor: dr. ing. Grigore OPREA,
INCDA Fundulea

Sămânţa hibridă certificată din gener-
aţia F1 este cu mult superioară porum-
bului de consum folosit ca samânţă
(generaţiile F2, F3 sau mai avansate). În
această generaţie F1, se manifestă cel
mai intens fenomenul vigorii hibride
(heterozisul), care contribuie la
sporirea capacitătii de producţie, rezul-
tată din intensificarea activităţii
genelor ce determină volumul şi dis-
tribuţia rădăcinilor, vigoarea plantei,
toleranţa la intemperii (temperaturi
scăzute, secetă şi arşiţă), la boli si dău-
natori s.a.

La hibrizii simpli, fiecare plantă hibridă F1
beneficiază de aceiaşi constituţie genetică
şi, ca urmare, reacţionează în aceeaşi ma-
sură la acţiunea factorilor de mediu şi
tehnologici, dând producţii foarte
asemănătoare, ceea ce se concretizează
într-o producţie medie mai ridicată la uni-
tatea de suprafaţă. La hibrizii triliniari şi
dubli  predomină două şi respectiv, patru
genotipuri asemă nătoare.

Dezavantajul generațiilor secundare
Plantele din generaţia F2, F3 și mai
avansate constituie o populaţie hetero-
genă, care a rezultat din segregarea hib-
ridului F1, spre formele parentale şi pierd
astfel 25-50% din vigoarea hibridă (în mod
diferenţiat), devenind neuniformă.
Aceste plante pot fi mult mai sensibile la
acţiunea factorilor de mediu sau la unele
boli, care le diminuează capacitatea de pro-
ducţie. Unele plante nu pot forma ştiuleţi
sau produc un număr redus de boabe pe
ştiulete. La acelaşi număr de plante pe uni-
tatea de suprafaţă, rezultă o producţie cu
25-35% mai mică şi, de regulă, cu însuşiri
calitative mai slabe. Aceste pierderi sunt
mult mai mari decât diferenţa dintre chel-
tuielile cu sămânţa aparţinând la generaţie
F1 şi sămânţa de consum F2, F3 și mai
avansate.

Competivitate la nivel european
În condiţiile unei agriculturi moderne, com-
petitive pe plan european, folosirea semi-
nţelor din generaţia F2 este de
neconceput. În agricultura ţării noastre,
cultura porumbului poate fi eficientă, com-
petitivă cu aceea din ţările Uniunii Eu-
ropene, cu condiţia folosirii de sămânţă
hibridă F1 certificată. Valoarea biologică si
culturală a seminţelor hibride prezintă, de
asemenea, o mare importanţă în realizarea
unor producţii mari. Factorii de vegetaţie şi
tehnologici pot influenţa puternic atât can-
titatea, cât si calitatea seminţelor obţinute.
Tot în această ordine de idei, respectiv a
aducerii în discuţie a unor aspecte evidente
privind producerea seminţelor de porumb
şi floarea soarelui, este bine să fie abordată
şi problema importanţei utilizării şi valori-
ficării acestora.

Ce au constatat cercetătorii
Ne-am referit, în prima parte, publicată în
numărul anterior, la unele deficienţe care,
dacă nu sunt înlăturate, conduc într-o ma-
sură mai mare sau mai redusă la dimin-
uarea cantitativă şi calitativă a potenţialului
de producţie a hibrizilor şi seminţelor.
Din numeroasele cercetări efectuate în
lume, precum şi în ţara noastră, în special
asupra porumbului şi florii soarelui, efectu-

ate la Fundulea, rezultă că, prin utilizarea la
însămânţarea acestor culturi a unor semi-
nţe din generaţia a doua (F2) sau din alte
generaţii mai îndepărtate, producţia scade
sensibil faţă de cea care se obţine prin uti-
lizarea la însămanţare a seminţelor hibride
din prima generaţie (F1), iar sporurile de
producţie sunt cuprinse în cazul porumbu-
lui între 25 și 30%, iar a florii soarelui, între
20 și 25 %. Aceleaşi pierderi de producţie
sunt menţionate şi la studii efectuate în
acest sens, în alte ţări.
De mulţi ani, în ţările în care sunt cunoscute
astfel de aspecte negative, încă de la în-
ceputul generalizării în producţie a hib-
rizilor de porumb şi floarea soarelui, se
utilizează la însămânţare, în exclusivitate,
numai sămânţă hibridă din prima gener-
aţie (F1).

Greșeala românilor
În ţara noastră, chiar de la generalizarea în
cultură a hibrizilor de porumb (1965) şi
ceva mai târziu a celor de floarea soarelui,
au fost utilizate aproape în totalitate, an de
an, numai seminţe hibride certificate din
prima generaţie (F1).
Acest fenomen a avut loc până prin 1990,
după care, din diferite considerente, printre
care şi cel financiar, ponderea utilizării la în-
sămânţarea celor două culturi a seminţelor
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hibride din prima generaţie a scăzut sensi-
bil.
Astfel, dacă ar fi să ne referim numai la ul-
timii cinci ani (2006-2010), asigurarea sem-
inţelor certificate la porumb a fost în anul
2006 de numai 34.000 to faţă de aproxima-
tiv 60.000 to cantitatea necesară, respectiv
56%. În anul 2007, cantitatea necesară era
de 58.000 to din care s-au produs certificat
26.000 to, ceea ce reprezintă 45,5%. În anul
2008, necesarul era de 57.000 to şi au fost
produse 22.600 to, deci 39,9%, iar în anul
2009, dintr-un necesar de 56.000 to, au fost
asigurate vreo 35.000 to, adică 62%.
La floarea soarelui, în aceeaşi perioadă, nu
a fost asigurată în niciunul din cei patru ani
cantitatea necesară de sămanţă hibridă
certificată (F1). Din cele aproximativ 6.000
to necesare în fiecare an, au fost certificate
doar cantităţi cuprinse între 2.000 și 4.000
to, respectiv 43-60%.
Se poate spune cu certitudine că neu-
tralizarea în totalitate a acestui important
factor de producţie, prin însămanţare
parţială (40-50%) a suprafeţelor destinate
acestor culturi, determină în cele din urmă
diminuarea producţiei cu 25-35% și
obtinerea unor recolte scăzute.
Situaţia menţionată a avut loc chiar în
condiţiile în care Ministerul Agriculturii a
subvenţionat an de an, cu importante
sume pe kilogram, întreaga cantitate de să-
manţă certificată, valorificată de agenţii
economici.
Chiar şi în aceste condiţii, ca urmare a prin-
cipiului care funcţionează în economia de
piaţă, cel al cererii şi ofertei, preţul ridicat al

seminţelor certificate, cu toate subvenţiile
acordate, a constituit una dintre cauzele,
poate cea mai importantă, a utilizării
parţiale la însămânţare a unor astfel de
seminţe.

Soliții posibile de redresare
Considerăm că - în scopul generalizării din
nou a interesului cultivatorilor pentru uti-
lizarea în totalitate numai de sămânţă hib-
ridă din prima generaţie, atât la porumb,
cât şi la floarea soarelui - ar trebui realizată
o mai mare concentrare a suprafeţelor cul-
tivate, în diferite forme de exploatare. De
asemenea, este necesară o dotare core-
spunzătoare a fermelor.
Totodată, activitatea de consultanţă agri-
colă cu această tematică trebuie să fie mai
bine organizată şi intensificată, la un nivel
cât mai larg, prin discuţii de la om la om în
cadrul unor seminarii, la care să participe
un număr cât mai mare de fermieri, dar şi
prin înfiinţarea de câmpuri demonstrative
în cât mai multe localităţi, cu hibrizii cei mai
performanţi din cele mai noi culturi. În plus,

este necesară organizarea de vizite la acele
câmpuri demonstrative, unde fermierii să
vadă la faţa locului culturile, în scopul
cunoaşterii particularităţilor privind com-
portarea hibrizilor în condiţiile date. Astfel,
producătorii agricoli pot să-şi exprime, în
cunoştinţă de cauză, preferinţele lor pentru
procurarea seminţelor din cei mai buni hi-
brizi.
Tot în scopul de a fi utilizată sămânţă hib-
ridă certificată, va trebui ca aceasta să fie
subvenţionată şi, dacă este posibil, să se
acorde producătorilor o anumită sumă de
bani, dacă se obţin producţii mai mari de
sămânţă la unitatea de suprafaţă. În acest
fel, pot fi sprijiniți și încurajați agenţii eco-
nomici care se ocupă cu această activitate,
pentru reducerea pe cât posibil a cheltu-
ielilor de producţie, iar în cele din urmă cos-
tul de producere a seminţelor să fie
diminuat, pentru ca și preţul de valorificare
a acestora să fie mai scăzut, astfel încât
semințele hibride certificate să devină ac-
cesibile tuturor producătorilor agricoli.



Calitatea semințelor Euralis,
un aspect multi-dimensional

Septembrie 2011

n Semințele tehnice din ziua de azi sunt
definite, în primul rând, de calitatea lor,
deoarece materialul semincer este cel
care inițiază și garantează crearea de va-
loare adăugată și profit în câmpul fer-
mierului.

n Semințele de calitate pot aduce profit în
condiții de cultură favorabile, dar prote-
jează investiția făcută în înființarea cul-
turii și în condiții defavorabile, în timp ce
lipsa calității semințelor provoacă un
risc major de pierderi în orice context,
indiferent de investiția în celelate inpu-
turi, condițiile meteo etc.

nCalitatea semințelor are mai multe di-
mensiuni, Euralis fiind una dintre
puținele companii producătoare de se-
mințe din lume, care pot controla toate
aspectele calității, la toate nivelurile, în
același timp.

n Euralis este specialistul european al pro-
ducerii de semințe hibride pentru
plante tehnice de câmp pentru
următoarele culturi: floarea soarelui, po-
rumb, sorg, rapiță de toamna și de pri-
mavara.

nHibridarea este o tehnică specifică și
care impune norme de calitate supli-
mentare, la toate nivelurile de pro-
ducție. Multe din companiile
multinaționale de semințe prezente în
Europa încredințează către Euralis lotu-
rile lor de hibridare, arătând astfel încre-
drea pe care industria o are în calitatea
oferită de Euralis.

Cele 5 dimensiuni ale calității se-
mințelor Euralis

Calitatea genetică (potențialul de randa-
ment și profilul fito-sanitar). Euralis Semen-
ces investeste 15% din cifra de afaceri,
annual, în cercetare, ceea ce o plasează
printre companiile foarte inovante. O
treime din salariații săi sunt cercetători. Eu-
ralis își testează și ameliorează genetica în
toate țările din Europa, în care este pre-
zentă, inclusiv România. Toți hibrizii Euralis
vânduți în România sunt testați multi-
anual, în condițiile de la noi, înainte de co-

mercializare. Produsele de top sunt în-
scrise în majoritate în catalogul național al
varietăților, gestionat de ISTIS, nu doar în
catalogul european.

Calitatea agronomică (puritatea hibridului).
În timpul producerii lor, semințele hibride
trebuie izolate de polenul străin, care
provoacă impurificare genetică, deci
scăderea potențialului plantei. Euralis re-
spectă cu strictețe distanțele de izolare re-
comandate de tehnologie, impunând
norme interne chiar mai stricte, garantând
astfel până la un nivel minim de 99% puri-
tate genetică. Euralis produce semințe
doar în jurul propriilor uzine, cu ajutorul
propriilor fermieri și mijloace de producție.
Producția semințelor Euralis nu este exter-
nalizată, ci integrată si controlată total, de
la înființarea loturilor de hibridare și până
la semințele tratate și însăcuite: este avan-
tajul Euralis de a fi o cooperativă care este
deținută de fermieri și produce semințe
pentru proprii fermieri cu ajutorul fermier-
ilor proprii.

Calitatea germinativă (siguranța înființării
culturii la densitatea dorită, asigurarea
răsăririi uniforme, vigoare la start). Toate lo-
turile de semințe produse de Euralis bene-
ficiază de trasabilitate totală de la doza
finală și până la fermierul Euralis, care a
cultivat lotul semincer de hibridare. Con-
troale interne de germinație și puritate
specifică și varietala sunt efectuate fără ex-
cepție, la fiecare stadiu de procesare indu-
strială a semințelor. Loturile care nu
corespund normelor în vigoare sunt di-
struse sistematic. Certificate de calitate ofi-
ciale sunt emise independent de
autoritățile abilitate din țările de origine,
chiar înainte de livrarea semințelor.

Calitatea tehnologică (procesarea atentă).
Semințe calibrate corect, tratamente apli-
cate uniform, ambalaje de cea mai bună
calitate respectuoase cu natura, re-
spectarea noilor norme de pulberi în
vigoare în UE, utilizarea trierii optice, uti-
lizarea calibrării orizontale pentru a evita

spargerea semințelor și perturbarea ger-
minației, curațarea totală a liniilor fabricilor
de fiecare dată între procesarea semi-
nțelor a doi hibrizi diferiți pentru a evita
impurifcarea cu semințe străine, sunt doar
câteva dintre măsurile implementate de
Euralis, pentru a procesa semințele corect.

Politica zero stoc între campanii, în depozi-
tele clienților. Semințele sunt un produs
viu, sensibil și care reacționează la con-
dițiile de mediu. O stocare atentă - în lo-
curi fără umiditate, murdarie, lumină
puternica și agresiune chimică - se im-
pune pentru conservarea calității. Se-
mințele Euralis nu petrec nicio zi în plus în
depozitul nostru ultra-modern din Româ-
nia, în afară de durata campaniei de
însămânțări. Semintele sunt livrate în Ro-
mânia din străinatate (Franța, Spania),
chiar la începutul campaniei, după certifi-
carea prealabilă si validarea testului de
germinație. Stocurile nevândute sunt ime-
diat returnate către uzinele producătoare,
la sfârșit de campanie. Între campanii, se-
mințele se stochează în uzinele Euralis, în
condiții de umiditate, temperatură și lumi-
nozitate controlate, cu măsuri fito-sanitare
periodice (fumigări, dezinfectări) și o mo-
nitorizare permanentă a calității germina-
tive. Astfel, clienții sunt siguri că semințele
cumpărate sub marca Euralis au fost per-
manent stocate în condiții de maximă si-
guranță, în depozitele proprii ale
producătorului. Rezultatul: zero surprize
neplăcute din cauza stocurilor reportate
de la o campanie la alta, în condiții insalu-
bre!

CALITATEA
Avantajul primordial

al semințelor 

EURALIS
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Agricultura românească,
la pământ
Alin DOBRE

nSe arată în Raportul anual pe agricul-
tură al BCR

Dincolo de declarațiile optimiste ale au-
torităților, realitatea crudă demonstrează
că agricultura românească rămâne o
cenușăreasă a economiei noastre firave,
fiind prost gestionată.

„Cu toate că ponderea agriculturii în produsul in-
tern brut (PIB) se află pe un trend descendent în
ultimii 20 de ani, rămâne mare încă faţă de țările
Uniunii Europene sau a celor din zona euro –
aproximativ 7% din PIB în România, 4% în Polo-
nia şi Ungaria, 2% în Franţa“, se arată în Rapor-
tul anual pe Agricultura, intitulat „Potenţialul
uriaş al României aşteaptă încă să fie deblocat“,
elaborat de colectivul de cercetare al Băncii
Comerciale Române (BCR). Documentul a fost
prezentat de Lucian Anghel, economistul şef
băncii, într-o conferinţă de presă.
Domnia sa a spus că sectorul agricol ar putea
înregistra, anul acesta, o creştere de 0,3% ca
potenţial în PIB.
Agricultura a avut un aport redus la creşterea
economică în ultimii 10 ani, comparativ cu
ponderea sa în PIB, din cauza dependenţei ex-
trem de ridicate față de condiţiile meteorolog-
ice şi de mașinile și utilajele neperformante,
existente în exploataţii.
Însă, în 2010, România ocupa locul al cincilea
în UE 27, la suprafaţa totală de teren arabil și a
fost în primii zece mari producatori de po-
rumb, cu peste 9 milioane de tone, datorită
condiţiilor meteorologice favorabile.
Anghel a spus că productivitatea în agricultură
ar trebui să ducă spre standardele din zona
euro. Astfel România ar putea dubla producţia
agricolă și tripla exporturile sale de produse al-
imentare şi furaje, putând asigura necesarul de
consum pentru circa patru țări ca a noastră.
Dacă productivitatea ar fi fost similară cu cea
a Franţei, producţia de porumb putea ajunge
la 20 de milioane de tone, iar cea de grâu, la
aproximativ 15 milioane de tone.
România este mult sub media UE 27, și în ceea
ce priveşte procentul din suprafaţa alocată

agriculturii ecologice, 1,2% față de 4,1% în UE.
Aproape 67% din zonele pe deplin convertite
sunt cultivate cu cerealele, 27% cu plante
tehnice, iar numai 0,4% cu legume.

Prea multe ferme mici
Exploataţiile de subzistenţă și semi-subzis-
tenţă sunt numeroase în România, din cauza
terenurilor fărâmițate. Principalele puncte
slabe ale unor astfel de ferme sunt capacitatea
limitată de investiţii şi slaba orientare către
pieţele de consum.
Conform celor relatate de Lucian Anghel, fer-
mele mai mici de 8 UDE (unitate de dimensi-
une economică) sunt frecvente în România,
aproximativ 99% din totalul exploataţiilor.
Acestea au o participare destul de limitată la
piaţa, în principal din cauza costurilor de tran-
zacţie, calității slabe a produselor şi imposibil-
ității de a obține profit, din cauza consumului
propriu. Astfel de ferme lucrează 63% din to-
talul terenurilor arabile. Cu toate acestea, agri-
cultura mică şi de semisubzistență are un rol
important, fiind un tampon împotriva sărăciei.
Peste 58% din veniturile totale obținute de
aceste gospodării sunt „în natură“.

La nivelul anului trecut, 78% din totalul ex-
ploataţiilor din România aparțineau unui sin-
gur fermier. Majoritatea acestora mai mici de
1 UDE au o pondere mare a consumului (81%)
din producţia proprie.
Numărul terenurilor arabile din România este
de opt ori mai mare decât în Franța. Ca urmare,
suprafaţa pe exploataţie este de aproape 18
ori mai mică, în medie, ceea ce denotă un
punct slab, care trebuie rezolvat la noi în țară.
Datele statistice arată că 53% din terenul arabil
al României este deținut de ferme cu mai
puțin de 10 ha (ferme mici), care de obicei sunt
slab dotate. Primele 50 de exploataţii mari
agricole acoperă mai puţin de 5% din totalul
terenurilor arabile.
Situaţia nu este deloc bună în cazul cerealor,
pentru că aproape 60% din terenul arabil este
lucrat de exploataţiile mici (sub 10 ha). Spre
comparație, în Franţa, 88% din terenul arabil
este cultivat de exploataţii cu o suprafaţă
medie mai mare de 50 ha.

Nu avem irigații
Situaţia irigațiilor este dramatică. Acesta este
motivul pentru care lupta împotriva secetei



este destul de des pierdută, iar culturile au
randamente mici.
Zona irigabilă în România acoperă numai 9%
din totalul terenurilor arabile, în timp ce
suprafaţa irigată este mult mai mică, de 1%. 
În majoritatea statelor membre, zona irigabilă
gestionată de ferme foarte mici (sub 1 UDE)
este neglijabilă. Însă, în România şi Bulgaria,
zona irigabilă gestionată de exploataţiile de
subzistenţă este situată între 11% şi 16%, ceea
ce generează presiuni în sensul creşterii cos-
turilor de producție.

Nu avem mașini și utilaje performante
Exploatațiile din România sunt slab dotate cu
mașini și utilaje performante. Această situație,
combinată cu sistemele învechite de irigare,
duce la un consum mare de energie, caracter-
istic unei agriculturi rudimentare. Astfel, con-
sumul de energie per hectar este cel puțin 6
ori mai mic în România decât în Franţa.
Peste 71% din totalul terenurilor noastre agri-
cole nu sunt lucrate intensiv. Drept dovadă,
cheltuielile cu îngrăşăminte şi pesticide sunt
mai mici de 125 euro/ha, în timp ce, în Franţa,
ajung la 336 euro/ha.

Nu mai avem nici specialiști
Pregătirea profesională este un factor impor-
tant, în vederea obținerii de performanțe.
România şi Bulgaria sunt mult rămase în urmă
la acest capitol.
„Creşterea calităţii formării specialiștilor în agri-

cultură este de o importanţă capitală pentru un
progres constant în următorii ani. La ora actu-
ală, numai 1% din exploataţii beneficiază de
specialiști, în timp ce cei mai mulți fermieri se
bazează doar pe experienţa practică“ – a de-
clarat economistul șef.
Numărul mare de fermieri neșcoliți, antrenați
la nivel de subzistenţă, se materializează în
lipsa unui progres constant. De aceea,
fuzionarea terenurilor în exploataţii mai mari

este absolut necesară, pentru a contribui la
creşterea productivităţii, iar forţa de muncă,
mai bine valorificată.
Pe de o parte, numeroasa forţă de muncă şi
productivitatea scăzută sunt principalele car-
acteristici ale agriculturii româneşti. În
prezent, peste 2 milioane de oameni ac-
tivează în acest domeniu, ceea ce reprezintă
de 2,5 ori mai mulți decât în Franţa.
Pe de altă parte, îmbătrânirea populaţiei în
agricultură este un alt subiect fierbinte în
România, deoarece 45% din totalul ex-
ploataţiilor agricole sunt deţinute de oameni
care au cel puţin 65 de ani. Spre deosebire, în
Franţa, de exemplu, numai 15% din deţinători
au aceeași vârstă.

Fondurile europene, o șansă
Absorbția fondurilor europene rămâne o
oportunitate, mai ales pentru marii fermieri.
„Absorbţia fondurilor europene reprezintă o
oportunitate în special pentru operatorii mari,
în timp ce exploataţiile de subzistenţă trebuie
mai întâi să-şi consolideze suprafeţele prin fuzi-
une, pentru a avea acces la fondurile UE, la
schemele de ajutor de stat, produse bancare şi
alte oportunităţi pe care le ofertă economia de
piaţă” – a adaugat Lucian Anghel.
La finele lunii mai 2011, au fost înregistrate în
total 344.000 de cereri în cadrul FEADR, cu o
valoare nominală de aproape 4,3 miliarde de
euro. Însă plăţile efectiv realizate s-au ridicat
la aproximativ 2 miliarde de euro, situând rata
de absorbţie la circa 25% din totalul de fi-
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nanţare din perioada 2007-2013.
România ar putea realiza o rată de absorbţie
de 30-32% la sfârşitul anului 2011, iar utilizarea
banilor europeni ar putea creşte mai mult în
următorii ani. Din păcate, fragmentarea
terenurilor rămâne un dezavantaj important
pentru absorbţia fondurilor UE.

Codașii Europei
România se situează pe ultimul loc în ceea ce
priveşte cantitatea de grâu la hectar. În ciuda
acestui fapt, producția noastră reuşeşte să
asigure consumul intern, exporturile nete per
cap de locuitor fiind pozitive. Numai că
potențialul este mult mai mare.
În cazul porumbului, randamentele noastre
sunt foarte mici. Însă, spre deosebire de grâu,
preţurile au crescut cu aproape 200%, în-
cepând din 2005. Culturile de porumb acop-
eră 27% din totalul terenurilor arabile din
România, în timp ce, în Polonia, acestea
reprezintă mai puţin de 3%.
Recolta medie de porumb abia acoperă con-
sumul intern. Însă, în anii în care vremea este
ploioasă, productia poate ajunge la mai mult
de 9 milioane de tone, care situează ţara noas-
tră în rândul primilor zece producători de po-
rumb din lume.
În domeniul culturii cartofului, România este
considerată o ţară cu rang înalt, cu o suprafață
de aproximativ 260.000 ha, ocupând locul al
treilea în Europa, după Polonia şi Germania.
Însă, din nou, randamentele la hectar sunt

mult sub cele din Ungaria sau Polonia. Preţul
cartofilor, în România, a crescut cu aproape
70% faţă de anul 2005.
Producţia de legume lasă mult de dorit în
România. În anii buni, cantitatea recoltată
reuşeşte să acopere până la 50-60% din con-
sumul intern, motiv pentru care preţurile au o
tendință permanentă de creștere.
Cele peste 840.000 ha cultivate în medie cu
floarea soarelui, în anii 2006-2010, fac din
România campioana Europei. Dar numai în
ceea ce priveşte suprafața! Conform datelor
MADR, producțiile medii înregistrate în ultimii

ani au fost de aproximativ 1.400 kg/ha, sub
jumătate față de cele occidentale.

Preţurile cresc neîncetat
Preţurile de producţie la cereale au cunoscut
una dintre cele mai mari creşteri, generând
presiuni asupra inflaţiei. Compensarea totală
pe cap de locuitor este de două ori mai mare
în România decât în Bulgaria. Acest lucru este
destul de important, având în vedere ca
numai 10% este personal salarizat. „Preţurile
produselor provenite din agricultură vor creşte,
în următorii 10 ani, între 20 şi 50%“ – a
menționat Anghel. În opinia sa, preţurile la al-
imente au cel mai mare impact asupra inflaţiei
în România, în comparaţie cu alte ţări. Acest
lucru se întâmplă din cauza ponderii mult mai
mari a produselor alimentare în coşul zilnic de
consum. De asemenea, impactul preţurilor la
pâine, asupra celor ale produselor alimentare
globale, este mai puternic în România şi Bul-
garia, din cauza greutăţilor semnificativ mai
mari cu care se confruntă populația. Intere-
sant, la noi în țară, contribuţia altor produse al-
imentare la creşterea preţurilor, este mai mică
decât în Ungaria şi Polonia. Până în 2020,
preţurile nominale de grâu sunt proiectate cu
mult peste media istorică. În schimb, la po-
rumb, se aşteaptă o creștere bruscă peste
media istorică. În opinia autorilor raportului,
principalele modalități de temperare a volatil-
ităţii preţurilor vor rămâne vremea şi schim-
bările climatice, nivelul stocurilor, preţurile la
energie, cursurile de schimb, cererea tot mai
mare, restricţiile comerciale, războaiele sau fi-
nanțarea pieţelor agricole.



Septembrie 2011 33

Panoramic

Statistica agricolă cu bune și rele
Tudor ALExANDRU

Valoarea producţiei agricole a înregistrat
o creştere cu 1% în 2010, totalizând
64,452 de miliarde de lei, faţă 59,928 de
miliarde de lei în 2009, conform unor date
provizorii, prezentate de Institutul
Naţional de Statistică (INS).

Cea mai mare valoare a avut-o producţia veg-
etală, care a crescut cu 6,6% în 2010, de la
35,735 de miliarde de lei în 2009 la 43,488 de
miliarde de lei anul trecut. În același timp, val-
oarea producţiei animale a fost în scădere cu
6,8%, de la 23,441 de miliarde de lei la 20,406
miliarde lei.
De asemenea, în aceeași perioadă, valoarea
serviciilor agricole a scăzut cu 26,5%, de la
751,303 milioane de lei la 557,251 de milioane
de lei.
Conform INS, în 2010, nu s-au produs modi-
ficări esenţiale în structura producţiei, pre-
dominantă fiind cea vegetală (67,5%), urmată
de animală (31,6%) şi de servicii (0,9%).
În schimb, structura valorică a producţiei veg-
etale, pe principalele grupe de culturi, este
uşor diferită în cei doi ani. Astfel, în ultimul an,
ponderea culturilor de plante uleioase și de
legume a crescut cu 2,2%, iar cea de pepeni,
cu 0,8%. În aceeași perioadă, ponderea cul-
turilor de cartofi a scăzut cu 3,4%, iar a
fructelor şi strugurilor, cu 1,2%.
Potrivit datelor INS, structura valorică a pro-
ducţiei animale, pe principalele grupe de pro-
duse, în anii 2010 şi 2009, prezintă mici
diferenţe. Astfel, la porcine şi la produsele
obţinute din prelucrarea laptelui ponderea a
crescut cu 2,2%, respectiv cu 1,4%, iar la
bovine s-a diminuat cu 4,7%.
INS a menționat că producţia ramurii agricole

se determină conform metodologiei Eurostat
privind „Conturile Economice pentru Agricul-
tură“ şi cuprinde valoarea tuturor producţiilor
de produse agricole şi cea a serviciilor agricole
efectuate de unităţile specializate.

Producții mari, export mare
Datele statistice arată că producţia de cereale
pentru boabe a României a crescut anul trecut
cu 11,4% față de 2009, de la 14,873 de mil-
ioane de tone la 16,57 milioane to. Principalele
culturi au fost porumb pentru boabe şi grâu,
în proporţie de circa 44,3%, respectiv 40,7%
din suprafaţa totală.
În aceste condiții, România a realizat anul tre-
cut cele mai mari exporturi de cereale din ul-
timii 30 de ani, de peste 6 milioane to.
Analiștii consideră că producțiile agricole ar
trebui să creeze valoare adăugată, adică să fie
industrializate și apoi exportate. Acest lucru s-
ar putea realiza prin PNDR, cu noi investiții în
procesare, silozuri și alte forme de depozitare.

Ce s-a întâmplat în 2011 
Valoarea exportului a crescut anul acesta, în
primele patru luni, dar cantităţile au scăzut!
Conform datelor furnizate de Ministerul Agri-
culturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), România
a încasat 224,41 de milioane de euro din ex-
porturile de cereale, în primele patru luni din
2011, în creştere cu aproape 60% faţă de

aceeaşi perioadă a anului trecut, când a
obţinut 142,32 milioane euro.
Cerealele (grâu şi meslin, orz, porumb şi orez)
exportate atât în ţările comunitare, cât şi în
cele extracomunitare, au depăşit cantitatea de
739.601 tone, deşi în aceeaşi perioadă din
2010 au fost plasate pe pieţele externe
831.830 to de cereale. Încasările mai mari s-au
datorat prețurilor care au crescut semnificativ.
Cele mai mari încasări au provenit din expor-
turile de porumb, circa 175,62 de milioane de
euro (533.306 to) şi din cele de grâu şi meslin,
aproximativ 33,72 de milioane de euro
(145.067 to).
De asemenea, alte 12,13 milioane de euro au
fost încasate din exportul de orz (53.114 to), iar
2,92 milioane de euro, din orez (8.106 to).
Pe de altă parte, de pe piaţa externă au fost
aduse în România peste 437.840 to de cereale,
în valoare de 140,03 milioane de euro, în
primele patru luni din 2011, faţă de 361.149 to,
în sumă de 68,143 de milioane de euro, în pe-
rioada similară din 2010.
Potrivit datelor MADR, primul loc la importuri
a fost ocupat tot de porumb (196.875 to), în
valoare de 65,66 de milioane de euro, urmat
de grâu şi meslin 50,46 de milioane de euro
(189.048 to), orez 7,55 de milioane de euro
(13.543 to) şi orz 6,39 de milioane de euro
(38.224 to).
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ESA şi COPA, 
în parteneriat

Christoph Amberger, preşedintele
Asociației Europene a Semințelor
(ESA) şi Gerd Sonnleitner, președ-
intele Organizaţiei Agricultorilor
Europeni (COPA) s-au întâlnit re-
cent și au hotărât să ceară secre-
tariatelor lor generale să elaboreze
un plan de lucru, în vederea real-
izării unui parteneriat pentru ino-
vare. Cei doi au discutat despre
revizuirea PAC de anul viitor, de-
spre directivele privind înregis-
trarea soiurilor și comercializarea
seminţelor, precum şi despre situ-
aţia actuală a tehnologiilor noi de
ameliorare. Un alt subiect a fost
legat de renaţionalizarea aprobării
organismelor modificate genetic.
Preşedinţii au ajuns la concluzia că
trebuie să continue schimbul de
idei, la nivelul conducerii celor
două organizații. Membrii Asoci-
ației Europene a Semințelor pot
găsi o declaraţie comună, pe site-
ul ESA. (A.D.)

George Drăgan,
la Syngenta

George Drăgan a preluat con-
ducerea companiei Syngenta
pentru România, Bulgaria și Re-
publica Moldova, poziție dețin-
ută până pe 9 august, de Paul
Claxton. Noul director are ca
obiective dezvoltarea unei
strategii eficiente și consolidarea
poziției de lider în piața de
agribusiness. Este licențiat în
Management, Leadership Strate-
gic și Operațional și are o expe-
riență de peste 15 ani în
domeniul comercial. Ultima
funcție ocupată a fost cea de di-
rector comercial regional în
cadrul unei companii din indus-
tria bunurilor de larg consum.
(A.D.)

Alin DOBRE

De o bună bucată de vreme, atât la nivel
european, cât și național, specialiștii în ale
agriculturii se chinuie să definească di-
mensiunea fermelor, dar un au ajuns la
nicio concluzie.

În general, cu excepția zootehniei, se vorbește
de numărul hectarelor unei exploatații. Numai
că nu este corect un astfel de criteriu, pentru
că nu reflectă forța economică. De exemplu,
10 ha cultivate cu grâu aduc un venit mult mai
mic, decât aceleași 10 ha cu pomi fructiferi,
viță de vie sau legume.
Iată de ce noi propunem UDE (unitatea de di-
mensiune economică), drept criteriu unic de
apreciere a unei ferme. Conform informațiilor
oferite de Agenția de Plăți pentru Dezvoltare
Rurală și Pescuit (APDRP), UDE se calculează
pe baza unui coeficient european, care se în-
mulțește cu suprafața cultivată sau cu
numărul de animale (Decizia Comisiei nr.
85/377/CEE).
Valoarea unei unități de dimensiune econom-
ică este de 1.200 de euro. De regulă, fermele
de subzistență au cel mult 2 UDE. Accesarea
unor fonduri europene, privind dezvoltarea
exploatației, impune această dimensiune
drept minimă.

Calcul pentru culturi vegetale
Să presupunem că un mic fermier are un teren
de numai 3 hectare, pe care intenționează să
însămânțeze grâu. Coeficientul acestei culturi
este de 0,280. Rezultă:

0,280 x 3 = 0,84 UDE
Cum cultura de grâu nu întrunește condiția
minimă de primire a fondurilor neram-
bursabile (ar fi fost necesare vreo 7,2 ha!), omul
poate căuta o altă cultură sau plantație, mai
rentabilă, de exemplu de pomi fructiferi, care
are un coeficient de 2,125. Rezultă:

2,125 x 3 = 6,373 UDE
Sau viță de vie (vin de caliate):

1,749 x 3 = 5,247 UDE
Sau legume proaspete:

2,257 x 3 = 6,771 UDE

Coeficienți pentru culturi vegetale
Grâu: 0,280
Secară: 0,084

Orz: 0,246
Ovăz: 0,085
Porumb boabe: 0,213
Alte cereale: 0,080
Gradina de zarzavat: 0,850
Cartofi: 1,174
Mazăre, fasole de câmp și lupin dulce: 0,287
Linte, năut, măzăriche: 0,195
Alte culturi proteice recoltate uscat: 0,195
Rădăcini pentru frunze: 0,486
Legume proaspete: 2,257
Pepeni: 2,883
Căpșuni: 17,481
Sfeclă de zahăr: 0,547
Rapiță și napi: 0,175
Floarea soarelui: 0,173
Soia: 0,213
In pentru ulei: 0,144
Alte oleaginoase: 0,144
In pentru fibră: 0,357
Cânepă pentru fibră: 0,375
Alte culturi textile: 0,310
Tutun: 1,228
Hamei: 0,417
Plante furajere - pajisti temporare: 0,168
Plate furajere: 0,178
Alte furajere verzi: 0, 325
Alte culturi: 0, 128
Fânețe permanente și pășuni: 0,050
Plantație de pomi fructiferi: 2,125
Plantati de nuci: 0,810
Viță de vie - vin de caliate: 1,749
Viță de vie - alte vinuri: 1, 374
Viță de vie - struguri de masă: 1,867
Pepiniere: 1,133
Alte culturi permanente: 1,306

Țara terenurilor 
fărâmițate
Din păcate, România rămâne țara
terenurilor fărâmițate. Datele care ne-au fost
oferite de Agenția de Plăți și Intervenție
pentru Agricultură (APIA) arată că cei mai
mulți fermieri de la noi – 872.805 – au ex-
ploatații cu suprafața între 1 și 5 ha. Dacă ar
cultiva grâu (coeficient 0,28, cel mai mare
pentru cereale), ar însemna că forța lor eco-
nomică ar fi de 0,28-1,4 UDE, adică ferme de
subzistență. Terenurile lor însumează puțin
peste 2 milioane ha, față de aproximativ 8,5
milioane ha, cât reprezintă totalul suprafeţei
arabile.

Ce înseamnă uDE?



Paul VARGA

Borceagul de toamnă a fost o cultură
furajeră cu vechi tradiţii în ţara noas-
tră. Din păcate, nu a fost apreciat în
timpul agriculturii „de stat şi cooper-
atiste“, când contextul era ca animalele
să fie hrănite mai mult cu „resturi vege-
tale“, adică gozuri şi paie.

Avantaje
n Poate fi cultivat pe oricare tip de sol,

având chiar un efect ameliorativ, ca o
foarte bună plantă premergătoare;

n Nu necesită îngrăşăminte chimice şi
răspunde foarte bine la cele organice, de
orice fel.

n Lasă terenul bogat în azot.
n Planta premergătoare poate fi oricare, cu

condiţia să elibereze terenul în cursul
lunii august.

n După recolterea borceagului, se poate
cultiva porumb boabe în sud, sau siloz în
nord.

n Nu necesită tratamente chimice pentru
combaterea dăunătorilor sau a bolilor.

n Nu necesită irigaţii, deoarece beneficiază
de întreaga rezervă de apă acumulată în
iarnă.

n Produce primul furaj de calitate supe-
rioară primăvara timpuriu, când de obi-
cei fermele zootehnice duc lipsă de
furaje.

n Poate fi utilizat atât proaspăt (verde), cât
şi conservat, ca fân, semi-siloz sau siloz.
În toate aceste stări el are un conţinut
foarte bogat în substanţe nutritive şi
unităţi nutritive, apropiat de lucernă şi
porumb.

Dezavantaje
Ca dezavantaj, ar fi dificultatea producerii
seminţelor de măzăriche de toamnă (Vicia
Pannonica Crantz şi Vicia Villosa Roth),
vechiul component al borceagului, în
amestec cu grâul de toamnă. Acest deza-
vantaj a fost însă diminuat prin înlocuirea
măzărichei de toamnă cu mazărea furajeră

de toamnă (Pisum Arvense L.), care pro-
duce uşor seminţe.
Am avut şi sper că pot fi reînmulţite şi rein-
troduse în cultură, două soiuri de mazăre
furajeră de toamnă, foarte rezistente la
iernare, anume Artona, omologat în 1970
şi Caracal 39, omologat în 1984. Produc-
erea seminţelor din aceste soiuri este reco-
mandată în centrul Munteniei şi în Câmpia
Banatului, unde se pot obţine recolte mari
şi sigure.  

Despre agrotehnică
Lucrările solului sunt cele obişnuite pentru
oricare cultură, fără cerinţe speciale.
Epoca de semănat este în primele două
decade ale lunii septembrie. 
Distanţa între rânduri este de 12,5-15 cm,
iar adâncimea de încorporare a seminţelor,
3-5 cm.
Densitatea la semănat este de 300 de sem-
inţe de grâu de toamnă la 1 mp şi 100 de
seminţe de mazăre furajeră tot la 1m².
Norma poate fi de 40-60 kg/ha grâu în
amestec cu 80-100 kg/ha mazăre. Este
obligatoriu să se aleagă un soi de grâu
foarte rezistent la cădere, deoarece în
amestec el are rolul de a susţine în poziţie

erectă mazărea, pentru a face posibil cosi-
tul mecanic. Grâul trebuie şă fie nearistat,
pentru că aristele deranjează animalele şi
reduc astfel consumabilitatea.
Lucrările de întreţinere constau în tăvălu-
gire după semănat, mai ales când pămân-
tul este foarte uscat şi tăvălugire în
primăvară, în caz că plantele s-au „de-
scălţat“, în urma alternării îngheţului cu
dezgheţul.

Producții la hectar
Recoltarea pentru masă verde se poate
face eşalonat, începând cu momentul în
care grâul se află în faza de burduf şi are 40-
50 cm înălţime. Această producţie poate fi
de 12-15 to/ha. Terminarea recoltării ar tre-
bui să corespundă cu înspicarea grâului.
Dacă se însilozează, recoltarea se face la
formarea primelor seminţe de mazăre. Ast-
fel, producţia poate fi de 45-50 to/ha în
zone secetoase sau mai mult în zone col-
inare umede.
Multiplicarea seminţelor de mazăre fura-
jeră ar trebui calculată astfel încât să facă
posibilă cultivarea anuală a cel puţin
500.000 ha de borceag de toamnă, în toate
zonele agricole.

Borceagul de toamnă, 
sursă de furaj în primăvară
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În Brazilia, la Brasil, a avut loc cea de-a 47
Sesiune de lucru a Uniunii Internaţionale
pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante
(UPOV) pentru culturile agricole (TWA).
Țara noastră a elaborat, împreună cu cele-
lalte state membre ale UPOV, ghidurile
tehnice de lucru pentru cele 21 de specii
menționate în program. În cadrul de-
plasării, specialiștii români au participat și
la Seminarul privind drepturile de autor
ale amelioratorilor, organizat de Inspecția
Națională de Semințe și Certificare
(SNICS).

Ministerul Agriculturii din Brazilia a organizat
cu aceasta ocazie, pentru toți participanții, o
vizită în câmpurile de la Centrul Național de
Cercetări Agricole de la Embrapa din zona Cer-
rado, precum și la Expoziția agricolă Agro-
Brasilia, similară cu IndAgra din România.
La sesiune, au mai participat: Tanzania,
Uruguai, USA, Anglia, Spania, Korea de Sud,
Olanda, Mexic, Kenia, Japonia, Italia, Franta,
Germania, Africa de Sud, Canada, Brazilia,
Chile, China, Cehia, Polonia, Albania, Australia,
Finlanda, Romania, Taiwan, Danemarca, Co-
lumbia, Filipine, Uniunea Europeana, CPVO.
Prezidiul a fost compus din Dirk Teobald, min-
istrul Agriculturii, Zootehniei şi Alimentaţiei
din Brazilia, Julia Boris, șef Serviciu testări
plante agricole UPOV, Raimondo Lavignolle,
vicesecretar general UPOV, Daniela Morales,
directorul Oficiului de Protecție Juridică a
Soiurilor din Brazilia.
Au avut loc mai multe luări de cuvânt, printre
care scurte rapoarte de prezentare a activității
fiecarui stat, din punct de vedere al testării și
înregistrării soiurilor, în cadrul cărora a figurat
și prezentarea activității Institutului de Stat
pentru Testarea și Înregistrarea Sourilor (ISTIS)
de către delegația română.

Sesiunea Grupului Tehnic de Lucru
Sesiunea UPOV a cuprins și cea celei de-a 40-
a Sesiune a Grupului Tehnic de Lucru al UPOV
pentru TWA.
Prima prezentare, intitulată „Protecţia soiurilor
de plante în Brazilia”, a fost făcută de Daniela de

Moraes Aviani, coordonator al Serviciului
Naţional de Protecţie a Soiurilor de Plante
(SNPC), Departamentul Protecţie Intelectuală
şi Tehnologie Agricolă din cadrul Ministerului
Agriculturii, Zootehniei şi Alimentaţiei (MAPA)
din Brazilia. Domnia sa a vorbit despre dez-
voltarea legislaţiei în domeniu şi armonizarea
acesteia cu documentele UPOV, stadiul actual
şi modernizarea legislaţiei privitoare la pro-
tecţia soiurilor de plante, precum şi detalierea
activitaţii de testare a soiurilor de plante pen-
tru Distinctivitate, Uniformitate şi Stabilitate
(DUS).
A urmat prezentarea mai multor documente
TGP, din rândul cărora menționăm lista
ghidurilor de testare, constituirea şi
menţinerea colecţiilor de soiuri, modalităţi de
testare DUS, orientări pentru noile tipuri şi
specii sau noi tipuri de caracteristici.
În partea a doua a prezentării, s-a făcut referire
la modificări ale unor documente.
În privinţa revizuirii ghidurilor de testare, au
fost luate în discuţie speciile: Cânepă, Susan,
Grâu dur, Phacelia, Măzăriche, Coix ma-yuen,
Fagopyrum esculentum Moench, Arahide,
Urochloa, Cassava, Elytrigia.

Tehnici biochimice și moleculare
Unul dintre subiectele abordate s-a referit la
tehnicile biochimice și moleculare și s-au dis-
cutat recomandarile UPOV pentru utilizarea
profilurilor DNA legate de modul de selecție
a markerilor moleculari și construirea bazei
de date (propusă prin intermediul ghidurilor
BMT). Aceste recomandări au fost adoptate
de către Consiliu în sesiunea de la Geneva,
din data de 21 octombrie 2010. Acum au fost
abordate propunerile BMT, referitoare la
necesitatea implementării unor metodologii
armonizate, în vederea obținerii de date mol-
eculare de înaltă calitate, cu o gamă largă de
aplicații.
Un alt obiectiv de interes a fost cel de re-
vizuire a documentelor TC/38/14-CAJ/45/5
ale grupului de revizuire BMT si TC/38/14
Add.-CAJ/45/5 ce cuprind recomandarile
grupului de revizuire BMT si opiniile Comite-
tului Tehnic precum si al Comitetului Legal
Administrativ cu privire la tehnicile molecu-
lare. 
Aceste documente conțin considerații legate
de modul de aplicare a propunerilor Comite-
tului Tehnic (TC) pentru utilizarea tehnicilor

România a participat la 
Sesiunea uPOv pentru TWA
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biochimice și moleculare în cadrul examinării
DUS. Modificarile au fost propuse pentru
adoptare la Geneva, în data de 20 octombrie
2011.

Despre agricultura braziliană
Brazilia este un partener agricol strategic pen-
tru numeroase țări ale lumii,   produsele sale
agricole fiind recunoscute pentru competitiv-
itatea lor. Din suprafața totală a țării, de
8.514.000 kmp, circa 30% reprezintă terenuri
agricole, concentrate în special în regiunile su-
dice și centrale. Suprafețele agricole au în-
ceput să se dezvolte în zona de sud, iar apoi
s-au extins spre centru și vest.
Nivelul crescut de productivitate, rezultat în
urma investițiilor în tehnologie, a permis co-
existenta și extinderea producerii de alimente,
produse forestiere și energie din biomasă, im-
binate cu protecția mediului.
Afacerile agricole ale Braziliei au cunoscut o
largă expansiune în ultimele decenii, astfel
încât, la ora actuală, Brazilia joacă un rol de-
osebit de important pe plan mondial, ex-
portînd produse pe 180 de piețe agricole ale
lumii. Dintre acestea, menționăm produse
tradiționale, precum cafea, zahar, suc de por-
tocale, soia, tutun. Portofoliul a fost mult diver-

sificat în ultimele decenii, cuprinzând porumb,
orez, fasole, bumbac, etanol etc.
Brazilia utilizează principiile de bună practică
în agricultură, prin utilizarea varietăților adap-
tate condițiilor de sol și climă, prin imple-
mentarea sistemelor de producție integrată,

reducerea consumului de energie clasică și
utilizarea biocombustiblililor, a energiei solare
și eoliene, precum și prin folosirea de tehnici
alterantive la tratamentele chimice, cum at fi
utilizarea controlului biologic și combaterea
integrată a dăunatorilor.

Alin DOBRE

Institutul Naţional de Statistică (INS) a
prezentat recent primele date provizorii,
din Recensământul General Agricol (RGA),
conform cărora suprafaţa arabilă a
României s-a redus în ultimii zece ani, cu
aproape 1,2 milioane ha. Astfel, față de
anul 2002, când au fost înregistrate 9,4
milioane ha de teren arabil, acum mai ex-
istă aproximativ 8,2 milioane ha.

De asemenea, numărul exploataţiilor agricole
a săzut cu 14% faţă de RGA 2002. Acum sunt
3.856.000, din care 3.825.000 fără personali-
tate juridică (cu 14,3% mai puține) şi 31.000 cu
personalitate juridică (cu 34,8% mai multe).
Reducerea numărului exploataţiilor agricole s-
a datorat, în principal, comasării unor terenuri.
Totodată, suprafaţa agricolă utilizată a ex-
ploataţiilor agricole a fost mai mică cu 4,5%
faţă de cea înregistrată la RGA 2002. În schimb,

suprafaţa agricolă utilizată, care a revenit în
medie pe o exploataţie agricolă,, nu s-a mod-
ificat semnificativ, fiind de 3,45 ha în anul
2010, comparativ cu 3,11 ha în anul 2002.

Suprafețe agricole utilizate, care au revenit în
medie pe (comparativ cu 2002):
n ferme fără personalitate juridică – 1,95 ha

azi, față de 1,73 ha;
n ferme cu personalitate juridică – 190,84 ha

azi, față de 274,43 ha.
Principalele categorii de folosinţă a suprafeţei
agricole utilizate în medie pe o exploataţie
agricolă (comparativ cu 2002):
n 2,15 ha de teren arabil azi, faţă de 1,96 ha;
n 1,17 ha de pășuni şi fâneţe azi, față de 1,04

ha.
Menționăm că RGA s-a desfășurat în perioada
decembrie 2010 – ianuarie 2011, fiind o cerc-
etare statistică exhaustivă a exploataţiilor agri-
cole de pe întreg teritoriul ţării, atât din mediul
rural, cât şi din cel urban. Obiectivul a fost

obţinerea de date statistice privind numărul şi
structura exploataţiilor agricole, dimensiunea
suprafeţelor agricole utilizate, efectivele de an-
imale, maşini şi echipamente agricole,
suprafaţa irigată, aspecte privind dezvoltarea
rurală, precum şi metodele de producţie agri-
colă.

Primele date din Recensământul general Agricol
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Exercitarea drepturilor amelioratorilor
pentru soiurile protejate și crearea sis-
temului de colectare a redevențelor (III)

Urmare din numărul precedent

Autor: dr. ing. Adriana PARASCHIV

CPVR nu se extinde asupra activităților
private și cu scop necomercial, aupra celor
de creare, descoperire și dezvoltare de noi
soiuri. Ca și Convenția UPOV, Actul 1991,
în art 14 al Regulamentului de bază EC
2100/1994, sunt prevăzute derogări de la
CPVR, numite privilegiul fermierului și, re-
spectiv, Farm Saved Seed (FSS), precum și
condițiile în care se aplică ele. Aceste
prevederi dau permisiunea micilor fer-
mieri de a folosi soiurile protejate, culti-
vate în fermele proprii, pentru îmulțirea și
semănarea noii recolte, fără autorizația
titularului, pentru anumite specii de
plante, considerate esențiale pentru sub-
zistență, fără plata de recompense
bănești. 

Ceilalți fermieri trebuie să plătească o rede-
vență echitabilă, respectiv mai scăzută decât
costul unei licențe de exploatare, pentru
îmulțirea și producerea de sămână, din soiul
protejat, calificat de certificarea oficială ca de
cea mai slabă calitate, în acea zonă de cul-
tură..De asemenea, sunt reglementate oblig-
ațiile individuale ale fermierilor care folosesc
aceste soiuri.
În completarea Regulamentului de bază, în
Reglementarea Comisiei Europene 1768/95,
se definește noțiunea de mic fermier și
suprafețele de teren care se încadrează în noți-
unea de fermă mică. Totodată, sunt precizate
informațiile pe care fermierul și/sau proce-
satorul de sămânță este obligat să le furnizeze
titularului certificatului comunitar la cererea
acestuia și organizațiilor naționale oficiale, im-
plicate în aceste activități. 
Aplicarea acestor prevederi - privind ex-
ercitarea drepturilor ameloratorilor, respectiv
plata redevenței de catre fermieri, atât pentru
protecția comunitară, cât și pentru protecția
națională - s-a dovedit, în multe țări europene,
ineficientă pentru ameliorarori. Aceștia nu își

pot recupera banii investiți pentru folosirea
soiurilor create și continuarea activității exper-
imentale pentru crearea de noi soiuri.
În Regulamentul de bază sunt prevederi
privind întărirea drepturilor titularilor dețina-
tori de CPVR. Însă acționarea în instanță a fer-
mierilor sau a producătorilor de sămânță,
pentru recuperarea drepturilor bănești, se
bazează pe judecarea cauzelor de curțile
naționale de apel, în prezent neexistând o
curte europeană specializată, care să judece
încălcarea drepturilor comunitare, referitoare
la protecția soiurilor. Sunt prevăzute reguli
care stabilesc statul membru UE în care se
judecă acea cauză, în funcție de domiciliul
reclamantului și al pârâtului. Apoi este de com-
petența statului membru de a stabili ce in-
stanță națională va instrumenta cazul.
Regulamentul 2100 prevede și anumite
sancțiuni pe care curțile naționale pot să le
emită, în cazul încălcărilor CPVR.
Ulterior adoptarii Regulamentului de bază și a
normelor de implementare, s-a elaborat Direc-
tiva 2004/48/EC de Parlamentul European și
Consiliu Ruropei, care fundamentează în-

tărirea drepturilor de proprietate intelectuală
în UE, în care este inclus și regimul CPVR.
Mai mult, prevederi privind încălcarea drep-
turilor de proprietate intelectuală pentru
soiurile de plante sunt incluse și în Regula-
mentul Consilului EC 1383/2003, referitor la
acțiunile vămilor împotriva bunurilor suspec-
tate că încalcă anumite drepturi de proprietate
intelectuală, unde sunt prevăzute și măsurile
ce se iau la vamă, impotriva acestor bunuri.

Principalele provocări pentru regimul
CPVR în viitor

n Să se asigure că ameloratorii au la dispoziție
un sistem eficace de exercitare a drepturilor
lor, că drepturile acordate sunt în conformi-
tate cu prevederile UE privind competiția și
nu favorizează crearea de monopoluri pe
piață.

n Să se asigure că acordarea de CPVRs nu con-
duce la costuri nerezonabile pentru cei care
folosesc aceste soiuri.
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n Să asigure conformitatea reglementărilor
CPVR cu cele internaționale, precum Con-
venția UPOV, TRIPS, CBD EPC și tratatul IT-
PGRFA.

n Să răspundă la noile provocări în domeniul
Proprietății Intelectuale, create prin dez-
voltarea noilor tehnici de ameliorare și re-
producere, precum cea de creare de soiuri
modificate genetic și alte aplicații ale
biotehnologiei, în condițiile în care diferitele
sisteme de protecție a proprietății intelec-
tuale pentru creațiile vegetale nu sunt con-
flictuale, fiind bine delimitate din punct de
vedere al ariei de protecție.

2.2  Legislația statelor membre UPOV, cu
privire la  exercitarea drepturilor ameliora-
torilor și la excepții

Din analiza legislației statelor membre UPOV,
rezultă că majoritatea prevederilor în-
globează ca substanță, prevederile de bază
ale Convenției UPOV Actul 1991, cu excepția
acelor state care au aderat și mai func-
tionează pe baza Convenței UPOV Actul
1978. În Uniunea Europeană, sunt două
grupe de țări, unele care au făcut parte din
UE încă de la înființarea uniunii și altele care
au aderat ulterior. Acest lucru se reflectă și în
legislația în domeniul protecției sui-generis a
noilor soiuri de plante, în exercitarea drep-
turilor amelioratorilor și includerea de ex-
cepții pentru aplicarea privilegiului
fermierului, respectiv FSS.

Franța. În Legea națională, privind protecția
soiurilor de plante, care a fost elaborată în
1970, nu sunt prevăzute excepții de la ex-
ercitarea drepturilor amelioratorilor, dar
Franța, ca membru UE, trebuie să aplice aceste
prevederi pentru soiurile CPVR.

R. F. Germania. Și-a modificat legislația ințiată
în 1985, în 1992 și apoi în 1997, la art. 10a (2),
pentru speciile incluse în art. 14 al Regulamen-
tului de bază EC 2100/94, limitări ale efectelor
protecției. Noile alineate le prezentăm mai jos.
(1) Protecția soiurilor nu se extinde asupra ma-
terialului obținut de un fermier în ferma pro-
prie prin semănarea de material de îmulțire
din soiul protejat pentru speciile conținute în

lista anexată, cu exceptia hibrizilor și a soiurilor
sintetice.
(2) Materialul de îmulțire folosit este consid-
erat sămânță de ferma (FSS), cu condiția ca fer-
mierul să se conformeze prevederilor de la al.
3 și 6 ale art. 10a.
(3) Un fermier care se folosește de FSS este
obligat să plătească titularului o remunerație
echitabilă, mai mică decât valoarea agreată
pentru obținerea de mateial de îmultire din
soiul protejat în aceași zonă de cultură, rezultat
dintr-un drept de exploatare acordat de ame-
liorator în exercitarea drepturilor sale, conform
art 11.
(4) Acordurile între proprietarii soiurilor și fer-
mieri, cu privire la valoarea remunerației, se
pot baza pe acordurile existente între organi-
zațiile profersionale.
(5) Prevederea de la al. (3) nu se aplică pentru
micii fermieri în înțelesul art.14 (3) al Regula-
mentului EC 2100/94.
(6) Fermierilor care se folosesc de FSS și proce-
satorilor care acționează în numele lor, li se
cere să furnizeze informații proprietarului soiu-
lui protejat, cu privire la cantitatea de sămânță
de ferma folosită.

Austria. Aceleași prevederi se regăsesc în
Legea nr. 110, privind protecția soiurilor,
amendată în 2002, în secțiunea 4 (3).
Danemarca. În Legea nr.184/2008, privind pro-
tecția soiurilor art 16. 2 se arată:

n al. 1 - folosirea materialului de înmulțire de
fermieri se face cu plata unei redevențe
corespunzătoare către proprietarul soiului
protejat;
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n al. 2 - orice persoană care înmulțește soiul
nou creat, pentru a-l folosi în scop profe-
sional, pe terenul său, trebuie să plătească o
redevență proprietarului soiului;

n al. 3 - orice persoană care îmulțește noul soi
este obligată să informeze proprietarul soiu-
lui, pentru calcularea și colectarea rede-
venței;

n al.4 - aceste prevederi sunt valabile și pentru
materialul recoltat din acest soi, dacă fer-
mierul nu are autorizația proprietarului.

Se poate observa că această lege este destul
de actuală (2008), sunt incluse excepțiile de la
exercitarea drepturilor amelioratorului, dar nu
există noțiunea de FSS și ferme mici, toți cei
care folosesc soiul protejat fiind obligați să
plătească redevențe.

Finlanda. Legea nr. 789 a fost amendată in
1999, în secțiunea 6c, la drepturile asupra
soiului protejat și remunerația pentru
folosirea soiului .
În primul paragraf sunt specificate speciile
pentru care aceste prevederi sunt aplicabile,
în al doilea, nivelul remunerației, respectiv mai
mică decât pentru o licență de exploatare
pentru producerea de material de înmulțire.
Se poate baza pe un contract încheiat între
proprietatul soiului și fermier sau organizația
care îl reprezintă. Unde astfel de contracte nu
există, nivelul stabilit al remuneraței este de
50% din valoarea încasată pentru o licență de
îmulțire.
În ultimul alineat, se arată că fermierii care cul-
tivă soiul pe suprafețe mai mici de 10 ha,
folosind material de îmulțire din soiul protejat,
nu trebuie să plătească recompense bănești.
Totusi, atunci când cultivă cartofi pe o

suprafață mai mare de 2 ha sau în cazul în care
cultivă soiuri timpurii protejate pe mai mult de
1 ha, fermierii și/sau procesatorii în cauză sunt
obligați să informeze proprietarul și să
plătească.
Deci, deși nu este specificată noțiunea de FSS,
aceasta se folosește de către fermierii finlan-
dezi și este în conformitate cu Regulamentul
de baza 2100/94.

Regatul Unit al Marii Britanii (UK). 
Protectia soiurilor de pante se face în baza Ac-
tului din 1997, care prevede că deținătorii de
soiuri protejate sunt îndreptățiți să primească
o remunerație, pentru păstrarea seminței din
soiul protejat, în scopul reînsămânțării (FSS) în
anul următor. Fermierii sunt obligați să in-
formeze asupra suprafeței pe care o cultivă și
a recoltei obținute, titularul soiului și Organi-
zația națională a amelioratorilor (BSPB), care se
ocupă de colectarea redevențelor și trans-
miterea lor către titulari.
Pe lângă această lege privind protecția
soiurilor, DEFRA a emis o serie de instrucțiuni
care reglementează exercitarea drepturilor
amelioratorilor și excepțiile de la aceste drep-
turi, Statutory Istruments 1023/19998 și
1029/1998, care se referă la aplicarea Regula-
mentului de baza EC și la modul de informare
a organizației amelioratorilor și formularul ce
trebuie completat și transmis de fermieri la
BSPB.
Din cele prezentate mai sus, se observă că
problemele legate de drepturile ameliorato-
rilor și obligațiile fermierilor, în cazul folosirii
FSS, sunt bine reglementate și există formulare
tip care se completează on line.
Majoritatea statelor, care au aderat la UE în
1994, au introdus reglementările europene
privind privilegiul fermierului, respectiv FSS, în
legile naționale.

Republica Cehă.
În Legea nr. 92/1996, amendată în 2002, actul
408, referitoare la protecția soiurilor, noțiunea
de mic fermier este definită în art1.
În anexa 2, în aplicarea art 19 (10), 19 (11), se
prezintă modul de calcul al suprafețelor ara-
bile și aplicarea unor coeficienți de conversie
pentru a se putea stabili, ce înseamnă o fermă
mică,  producția medie estimată și ce ferme și
fermieri se încadrează în privilegiul fermierului
.
Cităm art19 (10 ): „În conformitate cu speciile ci-
tate în anexa 1 la lege, persoanele care operează
ca producători, respectiv fermierii, sunt îndrituite
să expoateze soiul protejat, folosind material de
înmulțire din recolta obținută, fără să dețină o li-
cență din partea titularului, pentru a-și asigura
viitoarea recoltă pe terenul arabil propriu sau
arendat, subarendat (farm save seed)“.

În continuare, în lege, sunt prezentate oblig-
ațiile fermirilor și/sau procesatorilor care folos-
esc FSS, se specifică faptul că micii fermieri nu
trebuie să plăteasca recompense bănești, ci
numai fermierii care depășesc suprafețele ara-
bile stipulate în anexa 2 și care obțin recolte
semnificative.
Titularul este îndreptățit să ceară informații, în
scris, fermierilor și/sau procesatorilor, cu privire
la exploatarea soiului protejat, folosind FSS.

Slovacia.
Legea privind privilegiul fermierului prevede,
la art. 10°, al. 2, că fermierii individuali pot folosi
în fermele proprii, material de înmultire din
soiul protejat, rezultat din materialul recoltat,
pentru reînsămânțare, făra plată.

Slovenia. 
Legea  nr. 86/1998 amendată cuprinde
prevederi privind privilegiul fermierului de a
folosi FSS, contra plății unei recompense
băneși, cu excepția micilor fermieri care, con-
form art. 16 (c), sunt exoneratii de la plată, în
cazul folosirii seminței din soiul protejat, dar
nu specifică ce înseamnă un fermier mic.

Notă:
1. Toate drepturile de utilizare, numai cu acordul
scris al AMSEM
2. Explicația termenilor folosiți și semnificația
abrevierilor au fost prezentate în Partea întâi, Nr
2/2011.
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1. Specia Grâu Comun

Soiul: Adelaide
Certificata C1 150,3 900
Certificata C2 35 175
Total soi 185,3 1075
Soiul: Akratos
Baza 25 125
Total soi 25 125
Soiul: Akteur
Certificata C1 100,5 529
Certificata C2 190 776
Total soi 290,5 1305
Soiul: Alex
Prebaza G2 60 300
Baza 601,3 3057,2
Certificata C1 3276,0 15024,7
Certificata C2 1529,4 6754,9
Total soi 5466,7 25136,8
Soiul: Altigo
Certificata C1 7 39
Certificata C2 5 25
Total soi 12 64
Soiul: Ambition
Certificata C1 42 134
Total soi 42 134
Soiul: Andalou
Certificata C2 152 795
Total soi 152 795
Soiul: Andino
Certificata C1 28,4 162
Total soi 28,4 162
Soiul: Antille
Certificata C1 36,5 215
Total soi 36,5 215
Soiul: Antonius
Certificata C1 500 2533
Certificata C2 120 563
Total soi 620 3096
Soiul: Apache
Baza 10 75
Certificata C1 1178,9 5899,1
Certificata C2 187,3 1009
Total soi 1376,2 6983,1
Soiul: Apullum
Baza 27 136
Certificata C1 70 293
Certificata C2 11 60
Total soi 108 489
Soiul: Ardeal 1
Baza 19 86,4
Certificata C2 6,5 26
Total soi 25,5 112,4
Soiul: Ariesan
Prebaza G1 1 4
Prebaza G2 12 68,5
Baza 106,5 605
Certificata C1 836,8 3956,9
Certificata C2 660,4 3236,5
Total soi 1616,7 7870,9
Soiul: Arlequin
Baza 15,8 121
Certificata C1 321,1 1574
Certificata C2 73 389
Total soi 409,9 2084
Soiul: Arnold
Baza 4,9 10
Certificata C1 1,6 5
Total soi 6,5 15
Soiul: Aron
Certificata C1 25 125
Total soi 25 125
Soiul: Artico
Certificata C1 78 540
Total soi 78 540
Soiul: Astardo
Baza 5 20
Certificata C1 25,9 161
Total soi 30,9 181
Soiul: Atrium
Baza 7,8 28
Certificata C2 55 258,8
Total soi 62,8 286,8
Soiul: Attlass

Certificata C2 5 25
Total soi 5 25
Soiul: Avorio
Certificata C1 25 112
Total soi 25 112
Soiul: Azimut
Certificata C1 111 543,5
Certificata C2 128 545
Total soi 239 1088,5
Soiul: BC Renata
Certificata C1 50 236
Total soi 50 236
Soiul: Balaton
Certificata C1 131,6 702,5
Certificata C2 51 175
Total soi 182,6 877,5
Soiul: Bardotka
Certificata C1 15 75
Certificata C2 33 175
Total soi 48 250
Soiul: Barok
Certificata C2 5 25
Total soi 5 25
Soiul: Barryton
Certificata C2 4 20
Total soi 4 20
Soiul: Bilancia
Certificata C2 14 50
Total soi 14 50
Soiul: Bitop
Baza 9,8 40
Certificata C1 139 663
Certificata C2 121 521
Total soi 269,8 1224
Soiul: Boema 1
Prebaza G1 13 58,6
Prebaza G2 119,5 594
Baza 1792,5 9254,6
Certificata C1 8656,9 39687,0
Certificata C2 4245,2 17749,4
Total soi 14827,0 67343,5
Soiul: Boomer
Certificata C1 78 406
Total soi 78 406
Soiul: Brilliant
Certificata C1 15 43
Total soi 15 43
Soiul: Capo
Baza 6,4 0,025
Certificata C1 20 130
Certificata C2 553,1 2422,6
Total soi 579,5 2552,6
Soiul: Centauro
Certificata C2 10 48
Total soi 10 48
Soiul: Centro
Certificata C1 22 110
Total soi 22 110
Soiul: Chevalier
Certificata C1 50 230
Certificata C2 60 160
Total soi 110 390
Soiul: Ciprian
Prebaza G2 52 260
Certificata C1 82 371
Certificata C2 89 304,5
Total soi 223 935,5
Soiul: Cornelius
Certificata C1 50 0
Total soi 50 0
Soiul: Crina
Baza 1 8
Certificata C1 135,8 694
Certificata C2 346 1488,5
Total soi 482,8 2190,5
Soiul: Crisana
Baza 60 300
Certificata C1 225 1265
Total soi 285 1565
Soiul: Cubus
Certificata C1 27,6 175
Certificata C2 38,5 258
Total soi 66,1 433
Soiul: Delabrad 2

Baza 90 448,8
Certificata C1 101 513
Certificata C2 269,2 1245
Total soi 460,2 2206,8
Soiul: Dor F
Certificata C1 500 1795
Certificata C2 562,6 3693
Total soi 1062,6 5488
Soiul: Dropia
Prebaza G1 5 20
Prebaza G2 35,7 196,7
Baza 767,4 3774,3
Certificata C1 3330,0 15531,8
Certificata C2 2134,5 8961,9
Total soi 6272,6 28484,6
Soiul: Dumbrava
Prebaza G1 1 4
Prebaza G2 5 28
Baza 30 170
Certificata C1 84 439
Certificata C2 46 184,2
Total soi 166 825,2
Soiul: Einstein
Certificata C2 7 50
Total soi 7 50
Soiul: Element
Certificata C1 251 1162,3
Certificata C2 100 283
Total soi 351 1445,3
Soiul: Eliana PI
Certificata C2 20 40
Total soi 20 40
Soiul: Emerino
Certificata C1 10 35
Certificata C2 143 771
Total soi 153 806
Soiul: Energo
Certificata C1 20 100
Total soi 20 100
Soiul: Enola
Certificata C1 10 45,6
Total soi 10 45,6
Soiul: Eriwan
Certificata C1 40 250
Total soi 40 250
Soiul: Esket
Certificata C2 6 30
Total soi 6 30
Soiul: Esperia
Certificata C2 25,5 115
Total soi 25,5 115
Soiul: Estevan
Certificata C1 40 160
Certificata C2 102 317,2
Total soi 142 477,2
Soiul: Etela
Certificata C1 10 80
Total soi 10 80
Soiul: Exotic
Certificata C1 258,7 1383
Certificata C2 1314,7 6719
Total soi 1573,4 8102
Soiul: Fabula
Baza 8 40
Certificata C1 168,1 800
Certificata C2 136 593
Total soi 312,1 1433
Soiul: Faur F
Certificata C1 22 155
Certificata C2 73 286
Total soi 95 441
Soiul: Felix
Certificata C1 50 200
Certificata C2 45 215
Total soi 95 415
Soiul: Flamura 85
Prebaza G1 3 8
Baza 99 461
Certificata C1 35 144
Total soi 137 613
Soiul: Fulvio
Baza 4,8 20
Certificata C1 9,7 0,04
Total soi 14,5 20,04

Soiul: GK Békés
Certificata C1 13 52,5
Certificata C2 100 490
Total soi 113 542,5
Soiul: GK Csillag
Certificata C1 150 725
Certificata C2 85 338
Total soi 235 1063
Soiul: GK Hattyu
Certificata C2 10 55
Total soi 10 55
Soiul: GK Hattyú
Certificata C1 10 51
Total soi 10 51
Soiul: GK Kalász
Certificata C1 150 580
Certificata C2 120 402
Total soi 270 982
Soiul: GK Petur
Baza 27 160
Certificata C1 170 546
Certificata C2 70 260
Total soi 267 966
Soiul: Gallus
Certificata C1 13 85
Certificata C2 135,9 730,3
Total soi 148,9 815,3
Soiul: Garcia
Certificata C1 82 492
Total soi 82 492
Soiul: Gasparom
Prebaza G2 98 400
Certificata C1 50 190
Certificata C2 47 145
Total soi 195 735
Soiul: Generale
Baza 27 135
Total soi 27 135
Soiul: Genius
Baza 25 100
Total soi 25 100
Soiul: Glosa
Prebaza G1 13,6 65,1
Prebaza G2 150,4 771,1
Baza 2200,6 11296,4
Certificata C1 11223,4 52367,2
Certificata C2 3907,0 19393,7
Total soi 17495,1 83893,5
Soiul: Gruia
Prebaza G2 4,7 32,5
Baza 77,1 428,5
Certificata C1 547,7 2609,3
Certificata C2 318,6 1258
Total soi 948,2 4328,3
Soiul: Ilinca
Certificata C1 30 165
Total soi 30 165
Soiul: Izvor
Prebaza G1 10 52
Prebaza G2 27,1 146
Baza 391,4 1076,94
Certificata C1 294,5 1555,4
Certificata C2 21 73,5
Total soi 744,0 2903,8
Soiul: JB Asano
Certificata C1 30 160
Total soi 30 160
Soiul: Josef
Baza 5 32
Certificata C1 117 540
Certificata C2 574,4 2552,7
Total soi 696,4 3124,7
Soiul: Jubilejnaja 50
Certificata C1 11 60
Total soi 11 60
Soiul: KG Kunglória
Certificata C2 3 16
Total soi 3 16
Soiul: KG Széphalom
Certificata C2 1 5
Total soi 1 5
Soiul: Kalango
Certificata C1 23,8 120
Certificata C2 207 438

Realizarea programului de multiplicare
26.08.2011
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Total soi 230,8 558
Soiul: Karolinum
Certificata C1 34,5 221
Certificata C2 31 198
Total soi 65,5 419
Soiul: Kerubino
Certificata C1 15 80
Certificata C2 6 30
Total soi 21 110
Soiul: Kiskun Gold
Certificata C1 204 815
Certificata C2 70 331
Total soi 274 1146
Soiul: Kiskun Serina
Certificata C1 258 1406,1
Certificata C2 340 1636,6
Total soi 598 3042,7
Soiul: Kontrast
Certificata C1 51 255
Total soi 51 255
Soiul: Koreli
Certificata C2 5 25
Total soi 5 25
Soiul: Kristina
Certificata C2 25 100
Total soi 25 100
Soiul: Lahertis
Certificata C2 30 120
Total soi 30 120
Soiul: Levendis
Certificata C2 101 520
Total soi 101 520
Soiul: Litera
Prebaza G1 2,8 12,4
Prebaza G2 7 28
Total soi 9,8 40,4
Soiul: Lovrin 34
Prebaza G2 50 250
Baza 50 200
Total soi 100 450
Soiul: Ludwig
Certificata C1 65 398
Total soi 65 398
Soiul: Lukullus
Certificata C2 6 30
Total soi 6 30
Soiul: Lupus
Certificata C1 11 72
Certificata C2 146,1 806,5
Total soi 157,1 878,5
Soiul: Midas
Baza 9,9 40
Certificata C1 225 954
Certificata C2 90,9 382
Total soi 325,8 1376
Soiul: Mulan
Baza 30 180
Certificata C1 355 1554,9
Certificata C2 48,5 211
Total soi 433,5 1945,9
Soiul: Mv Béres
Certificata C1 16 99
Certificata C2 5 20
Total soi 21 119
Soiul: Mv Csárdás
Baza 4 25
Certificata C1 17 84,5
Certificata C2 61 160
Total soi 82 269,5
Soiul: Mv Kolo
Baza 4 30
Certificata C1 16 100
Certificata C2 80 274
Total soi 100 404
Soiul: Mv Magdaléna

Certificata C1 41 208
Certificata C2 24,5 103
Total soi 65,5 311
Soiul: Mv Suba
Certificata C1 39 204
Certificata C2 117 590
Total soi 156 794
Soiul: Mv Süveges
Certificata C1 46 242
Total soi 46 242
Soiul: Mv Toborzo
Certificata C2 5 20
Total soi 5 20
Soiul: Mv Toborzó
Baza 4 20
Certificata C1 16 85
Total soi 20 105
Soiul: Mv Verbunkos

Certificata C2 5 25
Total soi 5 25
Soiul: PKB Kristina
Certificata C2 507,3 1755
Total soi 507,3 1755
Soiul: PKB Vizelika
Certificata C1 58 170
Total soi 58 170
Soiul: Pannonia NS
Certificata C1 209 1052
Total soi 209 1052
Soiul: Pannonikus
Certificata C1 12 78
Certificata C2 190,7 906
Total soi 202,7 984
Soiul: Pannónia NS
Certificata C1 10 50
Total soi 10 50
Soiul: Peppino
Baza 5 22
Total soi 5 22
Soiul: Philipp
Certificata C1 63 1549
Certificata C2 153 775
Total soi 216 2324
Soiul: Pireneo
Baza 6 25
Total soi 6 25
Soiul: Pitbull
Certificata C1 10 65
Total soi 10 65
Soiul: Pobeda
Certificata C1 434 2783
Certificata C2 15 75
Total soi 449 2858
Soiul: Potenzial
Certificata C1 45 210
Certificata C2 133 559
Total soi 178 769
Soiul: Privileg
Certificata C1 50 350
Total soi 50 350
Soiul: Putna
Prebaza G1 10 30
Total soi 10 30
Soiul: Quebon
Baza 25 107
Total soi 25 107
Soiul: Renan
Baza 29 175
Certificata C1 792,3 4274
Certificata C2 234,7 919,5
Total soi 1056 5368,5
Soiul: Renesansa
Certificata C1 556 2933
Certificata C2 30 145
Total soi 586 3078
Soiul: Romulus LV
Certificata C2 70 212
Total soi 70 212
Soiul: Rusija
Certificata C1 302 2038
Certificata C2 8 40
Total soi 310 2078
Soiul: SO207
Baza 9 35
Certificata C1 287,5 1309,8
Certificata C2 150 570
Total soi 446,5 1914,8
Soiul: SW Maxi
Certificata C1 15 40
Total soi 15 40
Soiul: Sagittario
Certificata C2 35,5 175
Total soi 35,5 175
Soiul: Saturnus
Certificata C1 15 120
Total soi 15 120
Soiul: Serina
Certificata C2 40 120
Total soi 40 120
Soiul: Simnic 30
Certificata C2 78 302
Total soi 78 302
Soiul: Simnic 50
Baza 56 286,9
Certificata C1 282 1045,6
Certificata C2 159 731
Total soi 497 2063,5
Soiul: Sobbel
Baza 24 96
Certificata C1 93 495
Certificata C2 150 544

Total soi 267 1135
Soiul: Soissons
Certificata C1 23,5 115
Certificata C2 274,5 580
Total soi 298,0 695
Soiul: Sollario
Certificata C1 25 100
Total soi 25 100
Soiul: Sorrial
Baza 24 50
Certificata C1 904,6 3621,2
Certificata C2 81 162
Total soi 1009,6 3833,2
Soiul: Stefanus
Certificata C1 270 1603
Certificata C2 72 202
Total soi 342 1805
Soiul: Tacitus
Certificata C2 14 76
Total soi 14 76
Soiul: Trakiyka
Certificata C1 14,7 72
Total soi 14,7 72
Soiul: Triso
Certificata C2 44 132
Total soi 44 132
Soiul: Trivale
Prebaza G1 1 3,5
Prebaza G2 15 55
Baza 53 152
Certificata C1 20 85
Certificata C2 130 500
Total soi 219 795,5
Soiul: Vulcanus
Certificata C1 50 250
Total soi 50 250
Soiul: xenos
Certificata C1 15 85
Certificata C2 175 877
Total soi 190 962
Soiul: Zimbru
Certificata C1 20 75
Total soi 20 75

Total specie 71080,2 332448,407

2. Specia Grâu Dur

Soiul: Auradur
Baza 10,2 0,04
Total soi 10,2 0,04
Soiul: Condurum
Prebaza G1 3,5 22
Total soi 3,5 22
Soiul: Floradur
Certificata C1 61,4 75
Total soi 61,4 75
Soiul: GK Selyemdur
Certificata C2 20 60
Total soi 20 60
Soiul: Grandur
Prebaza G1 15 60
Baza 12 40
Certificata C2 16 70
Total soi 43 170
Soiul: Levante
Certificata C1 25 60
Certificata C2 50 125
Total soi 75 185
Soiul: Pescadou
Certificata C1 10 27
Certificata C2 94 460
Total soi 104 487
Soiul: Tiziana
Baza 20 80
Total soi 20 80

Total specie 337,1 1079,0

3. Specia Triticale

Soiul: Collégial
Certificata C2 97,5 700
Total soi 97,5 700
Soiul: Fronteira
Certificata C2 20 50
Total soi 20 50
Soiul: Gorun 1
Baza 34 230
Certificata C1 343,5 2481
Certificata C2 66 360
Total soi 443,5 3071
Soiul: Haiduc
Prebaza G1 1,8 7,5

Prebaza G2 20 87
Baza 161 766
Certificata C1 590,1 2825,5
Certificata C2 35 175
Total soi 807,9 3861,0
Soiul: Magistral
Certificata C2 54,8 265
Total soi 54,8 265
Soiul: Mungis
Certificata C1 42,3 339
Certificata C2 31,6 200
Total soi 73,9 539
Soiul: Odisej
Certificata C2 36 205
Total soi 36 205
Soiul: Polego
Baza 3,4 10
Certificata C2 70 339
Total soi 73,4 349
Soiul: SW Talentro
Certificata C2 5 25
Total soi 5 25
Soiul: Stil
Prebaza G1 3 14,1
Prebaza G2 9 40
Baza 27 100
Certificata C1 35 212,8
Certificata C2 35 155
Total soi 109 521,9
Soiul: Titan
Prebaza G2 10 56
Baza 17,08 110
Certificata C1 86 423
Certificata C2 107 438,2
Total soi 220,08 1027,2
Soiul: Trilstar
Certificata C2 50 181,0
Total soi 50 181,0
Soiul: Trisidan
Certificata C1 15 80
Total soi 15 80
Soiul: Trismart
Baza 9 45
Certificata C1 145 770,4
Certificata C2 106 507
Total soi 260 1322,4
Soiul: Tulus
Baza 50 317
Certificata C1 200 730
Certificata C2 30 140
Total soi 280 1187
Soiul: Universal
Certificata C2 105,8 601
Total soi 105,8 601

Total specie 2651,8 13985,5

4. Specia Rapiță

Soi: Akela 184 209
Total soi 184 209
Soi: DK Excellium 20 60
Total soi 20 60
Soi: DK Expower 65 207,5
Total soi 65 207,5
Soi: DK Exquisite 40 100
Total soi 40 100
Soi: DK Exstorm35 115
Total soi 35 115
Soi: DK Extec 63 148
Total soi 63 148
Soi: DK Secure 49 123
Total soi 49 123
Soi: Diana ITC 10 20
Total soi 10 20
Soi: Exagone 72 221
Total soi 72 221
Soi: Executive 18 45
Total soi 18 45
Soi: Heros 20 14
Total soi 20 14
Soi: Ilia 25 60
Total soi 25 60
Soi: Perla 2 2

100 200
Total soi 102 202
Soi: Pulsar 30 7,8
Total soi 30 7,8

Total specie 733 1532,3
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0 TOTAL: 71124,04 329813,847 4883,8 17269,35 6088,1 27448,014 2651,8 13985,49 733 1532,3
1 ALBA 582 2275,6 31 64,9 25 91,5 26 95,9 0 0
2 ARAD 1815 9125 10 50 36 170 157 705 0 0
3 ARGES 1441,5 6155,5 6 30 75 330 242 1221,5 0 0
4 BACAU 212,5 1137 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BIHOR 1759,4 10212,8 0 0 11,4 75,5 57,9 365 0 0
6 BISTRITA-N 107 585 17 70 2 12 44 202 0 0
7 BOTOSANI 1407,3 4877 0 0 14 60 8 30 0 0
8 BRAILA 4354 24976 398 1814,4 747 4534,4 59 301,5 222 604
9 BRASOV 55,4 331,3 0 0 0 0 83,1 435,6 0 0
10 BUZAU 1990,9 9437,5 311,4 1086 149 670 140 699 20 14
11 CALARASI 5402,5 21441,1 540,0 1654,1 1347,6 3677,0 53,4 260 20 55
12 CARAS SEVERIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 CLUJ 333,4 1740,5 66 202,3 2 10 30 132 0 0
14 CONSTANTA 5147,5 24047,1 518 2001 602,7 2845,2 10 54 134 134
15 COVASNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 DAMBOVITA 923 3692 86 207 49 218 127 571 0 0
17 DOLJ 3474,6 17454,3 15 36,1 15 76 40 171,0 0 0
18 GALATI 2328,5 8649 690 2773 85,5 441 10 10 0 0
19 GIURGIU 3658,3 19511,2 0 0 564,5 3175 173 990,4 0 0
20 GORJ 8 30 0 0 0 0 0 0 0 0
21 HARGHITA 84 372 0 0 0 0 3 14 0 0
22 HUNEDOARA 107 523 0 0 0 0 14 68 0 0
23 IALOMITA 4149,3 19989 467 1634,3 457,9 2169 136,1 533 80 82,8
24 IASI 2013,5 10205 21 98 75 380 48 260 145 420,5
25 LCCSMS (IF,MB) 1404 4344,5 506 1584 82,5 359 30 210 112 222
26 MARAMURES 0 0 0 0 0 0 10 45 0 0
27 MEHEDINTI 220 803,8 0 0 0 0 0 0 0 0
28 MURES 341,5 1538 22 80,5 11 50,5 28 110 0 0
29 NEAMT 1276,2 7660,9 39,7 153,8 46,5 201,3 64,3 386,1 0 0
30 OLT 2866,3 11839,6 0 0 147 697,9 145 698,6 0 0
31 PRAHOVA 1504,5 6981 158 264 72 385 67 425 0 0
32 SALAJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 SATU MARE 937,9 4181,8 0 0 34,5 96 121,5 511,9 0 0
34 SIBIU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 SUCEAVA 332 1304 28 75 41 115 5 25 0 0
36 TELEORMAN 7675,2 35572,1 260 655,5 596,3 2640 92 380 0 0
37 TIMIS 3556,4 15050,4 354,5 1385 78 190 358,1 2066 0 0
38 TULCEA 4723,2 22509,4 151,2 716,0 708,8 3736,8 234,5 1876 0 0
39 VALCEA 15 51 0 0 0 0 0 0 0 0
40 VASLUI 3521,4 14988,5 0 0 0 0 0 0 0 0
41 VRANCEA 1396 6222 188 634,5 12 42 35 133 0 0

ha. to. ha. to. ha. to. ha. to. ha. to.

Realizarea programului de multiplicare 2011
21.06.201126.08.2011

Grâu Orz (2 rând) Orz (6 rând) Triticale Rapiță

TOTAL 3258,9 5942,92
GRAMINEAE Poaceae 1213,7 1900,58
Golomat Dactylis glomerata L 27,2 7,08
Obsiga nearistata Bromus inermis 10 2,5
Paius de livezi Festuca pratensis Huds. 14,5 5
Paius inalt Festuca arundinacea Schreber 96,5 113
Paius rosu Festuca rubra L. 8,5 7
Raigras aristat Lolium multiflorum 950 1654
Raigras peren Lolium perenne L. 103 106,5
Timoftica Phleum pratense L. 4 5,5

ha. to.

Programul de multiplicare 2011
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Total 22066,6 88638,8 4130,4 5303,7 1747,8 4574,5 6754,0 9137,2
1 ALBA 64,5 211 65 98 46 145 0 0
2 ARAD 10 30 0 0 0 0 0 0
3 ARGES 30 70 40 40 0 0 0 0
4 BACAU 115 345 0 0 0 0 10 10
5 BIHOR 116,5 466 65,5 64 0 0 0 0
6 BISTRITA-N 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BOTOSANI 335 1259 30 30 655 1552,3 79,5 150
8 BRAILA 8197,2 33211,4 383 385 435 1088 40 60
9 BRASOV 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BUZAU 161 592,5 114 146 30 120 250 341
11 CALARASI 2633,5 9824,9 759,4 948,7 134,5 366,0 1079,5 1573
12 CARAS SEVERIN 0 0 0 0 0 0 0 0
13 CLUJ 119,5 281 0 0 125 375 0 0
14 CONSTANTA 172 342 37 26 0 0 907 1221
15 COVASNA 0 0 0 0 0 0 59 88
16 DAMBOVITA 102 217 40 30 0 0 0 0
17 DOLJ 145 136 15 15 0 0 472 588
18 GALATI 669 2266 42 59,6 0 0 35 50
19 GIURGIU 320 1248 80 80 0 0 170 245
20 GORJ 0 0 0 0 0 0 0 0
21 HARGHITA 0 0 0 0 0 0 0 0
22 HUNEDOARA 10 20 0 0 0 0 0 0
23 IALOMITA 1529,9 7719 91 73,5 37 143,2 575 850,5
24 IASI 4255 17877 1636,1 2391,6 185 557 310 405
25 LCCSMS(IF,MB 102,5 298,5 81,9 71 26,0 44 359 428,7
26 MARAMURES 0 0 0 0 0 0 0 0
27 MEHEDINTI 0 0 0 0 0 0 390 415
28 MURES 120 407 0 0 6 12 0 0
29 NEAMT 851 2831 46 78 48,3 127 540 678
30 OLT 10 10 29,5 26 0 0 100 150
31 PRAHOVA 76 115 0 0 0 0 0 0
32 SALAJ 0 0 0 0 0 0 0 0
33 SATU MARE 0 0 0 0 20 45 0 0
34 SIBIU 0 0 0 0 0 0 0 0
35 SUCEAVA 0 0 0 0 0 0 0 0
36 TELEORMAN 154 398 210 182 0 0 750 1075
37 TIMIS 80 340 0 0 0 0 222 215
38 TULCEA 1386 7152,5 95 151,4 0 0 266 394
39 VALCEA 0 0 0 0 0 0 0 0
40 VASLUI 278 918 270 408 0 0 140 200
41 VRANCEA 24 53 0 0 0 0 0 0

ha. to. ha. to. ha. to. ha. to.

Programul de multiplicare 2011

21.06.201126.08.2011

Porumb Floarea Soarelui Soia Mustar

LEGUMINOSAE Fabaceae 1960,2 3998,34
Lucerna albastra Medicago sativa L. 885,4 565,94
Mazare furajera Pisum sativum l. (partim) 990,7 3335
Mazariche de primavara Vicia sativa L. 41 76
Sparceta Onobrychis viciifolia Scop 12 8
Trifoi de Alexandria Trifolium alexandrinum 1,5 1,5
Trifoi rosu Trifolium pratense L. 29,6 11,9
ALTE SPECII 85 44
Facelia Phacelia tanacetifolia Benth 35 14
Ridichi furajere Raphanus sativus L. var. Oleiformis Pers. 50 30

ha. to.

Programul de multiplicare 2011
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Ne-a părăsit profesorul 
universitar doctor 
Constantin I. Pintilie

Teodor MARIAN

După o scurtă şi grea suferinţă, a
încetat din viaţă prof. univ. dr. Con-
stantin Pintilie, o mare personali-
tate, cu un palmares rar întâlnit, cu
o activitate didactică şi de cercetare
ştiinţifică de admirat.

S-a născut la 31 august 1933, în co-
muna Hudeşti, jud. Botoşani. A urmat
şcoala primară şi gimnaziul în comuna
natală, iar liceul economic – Şcoală
Medie Tehnică Agricolă - la Dorohoi;
Facultatea de Agronomie Bucureşti –
absolvent în 1958; doctor în agronomie;
membru  de onoare al Academiei de
Ştiinţe Agricole şi Silvice; inginer şef al
Secţiei de cercetare la Staţiunea exper-
imentală pentru cultura porumbului
Săftica 1958-1962; şef laborator de cerc-
etare ştiinţifică la ICCPT Fundulea 1962-
1972; profesor universitar, decan al
Facultăţii de Agronomie-Bucureşti
1972-1981; rectorul Institutului Agro-
nomic „N.Bălcescu” Bucureşti 1981-
1989; decan al Facultăţii de Inginerie
Agricolă la Universitatea Ecologică Bu-
cureşti 1990-1996; prorector la Univer-
sitatea Ecologică Bucureşti 1996-2000;
director general cercetare ştiinţifică;
redactor şef al unei emisiuni la Univer-
sitatea „Spiru Haret” 2003-2007.
Are la activ 370 de publicaţii, din care 13
cărţi, 194 de publicaţii ştiinţifice, 23 de
lucrări ştiinţifice de specialitate în limbi
străine (germană, engleză, rusă), 139 de
articole tehnice de specialitate, 14 refer-
ate ştiinţifice la congresele inter-
naţionale, 12 manuale, lucrări de
sinteză şi coordonare, 37 de referate în
comisii de doctorat, 230 de conferinţe
de specialitate. Activitatea de cercetare
este impresionantă: Stabilirea sistemu-

lui de lucrare a solului la principalele
plante de cultură în diferite condiţii pe-
doclimatice din ţara noastră; Modifi-
carea însuşirilor fizice, chimice şi
biologice ale solului în funcţie de mă-
surile agrotehnice; Lucrările minime ale
solului în România și multe altele.
Îţi făcea plăcere să-l întâlneşti pe prof.
Pintilie, fiindcă de fiecare dată îl vedeai
preocupat de soarta agriculturii noas-
tre, de toate neîmplinirile, fiind foarte
documentat, aflând de la domnia-sa
multiple aspecte din viaţa satului româ-
nesc, multe dintre ele care te întristau.
După felul cum arăta, cum alerga „ca o
sfârlează”, nu îţi venea să crezi că era
pensionar. S-a ocupat mulţi ani de în-
văţământul agronomic. Aproape în
fiecare săptămână ne întâlneam fie la
USAMV, fie la ASAS, unde se încingea la
vorbă în jurul unei probleme care-l
rodea mult la suflet, ca de altfel şi pe
mine şi pe mulţi alţii, în legătură cu
pregătirea de azi a studenţilor şi în-
deosebi cu practica.
După pensionare, din anul 2003 şi până
de curând, în calitate de director gen-
eral, a coordonat activitatea de cerc-
etare ştiinţifică  din domeniul
agriculturii şi protecţiei mediului de la
Institutul de Cercetări Agronomice şi
Medicină Veterinară – Universitatea
„Spiru Haret”.
La TVRM (Televiziunea Română de
Mâine), ca moderator, cu emisiuni de-
osebite de ştiinţă şi cultură – „Agricul-
tură şi Alimentaţie”, a fost şi redactor şef,
unde organiza săptămânal dezbateri pe
probleme esenţiale ale agriculturii, la
care participau oameni cu rezultate de-
osebite direct în producţie sau pentru
agricultură.
Nu s-a putut lăsa nici de scris. În ultimul
timp, a realizat o lucrare mai mare:

„Tehnologia şi protecţia mediului din
agricultură”. A publicat şi multe articole
de specialitate la diferite reviste: Tre-
cerea agriculturii de la economia social-
istă la economia de piaţă; Structurile
agrare şi de producţie în agricultură
după anul 1990 etc.
Activitatea didactică şi ştiinţifică a prof.
Constantin Pintilie a fost realizată cu
sprijinul colaboratorilor, a cadrelor di-
dactice şi a altor personalităţi din
diferite sectoare de activitate.
Prin activitatea didactică şi de cercetare
ştiinţifică, prof. C. Pintilie a contribuit la
formarea a mii de specialişti cu înaltă
pregătire profesională şi a adus o con-
tribuţie deosebită la introducerea pro-
gresului tehnic în agricultură.
Rămâne pildă de urmat pentru toţi cei
care i-au cunoscut modestia, acurateţea
discernământului şi rigurozitatea ştiinţi-
fică în munca de cercetător şi de pro-
motor al progresului tehnic în
agricultură, model de om, de înţelept
sfătuitor, de prieten.
Testamentul pe care ni-l lasă este cel al
probităţii profesionale, al cinstei şi de-
votamentului nemărginit pentru în-
văţământ şi cercetare ştiinţifică.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
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S-a stins din viață Doctor
Honoris Causa 
Ioan vasile Milițiu

Dr. ing. Teodor MARIAN

Distinsă personalitate a științei
agronomice, remarcată printr-o
înaltă ținută umană și acade-
mică, devotat fără odihnă muncii
de cadru didactic și cercetător,
prof. univ. dr. Ioan Vasile Milițiu,
Doctor Honoris Causa, a încetat
din viață, după o scurtă, dar grea
suferință.

S-a născut la Turda, județul Cluj. A
parcurs studii superioare la Facul-
tatea de Horticultură din Institutul
Agronomic București, între anii
1947-1951, cu rezultate strălucite. În
perioada 1951-1960 a fost asistent la
catedra prof. N. Constantinescu,
având o recunoscută înclinație pen-
tru activitatea metodică didactică.
Între anii 1958 și 1960, a predat cur-
suri la Institutul de Perfecționare a
Cadrelor Didactice București, iar în
perioada 1960-1971 a fost lector
pentru disciplina Horticultură la Cat-
edra de Științe Agricole din Univer-
sitatea București, apoi conferențiar
(1971-1974).

În condițiile extinderii disciplinelor
de Horticultură, la Institutul Agro-
nomic din Craiova, Ioan Milițiu a
ocupat postul de profesor la Pomi-
cultură Generală, unde a lucrat până
la pensionare, cu excepția perioadei
1974-1978, când a fost profesor co-
operant la Facultatea de Agronomie
a Universității Naționale din Repub-
lica Zair.
Într-o grupare a lucrărilor sale după
domeniul cercetat, găsim cinci
trasee distincte: studii și cercetări în
domeniul arbuștilor fructiferi, vaste

cercetări asupra mărului (25 de lu-
crări), tehnologiilor pomicole la alte
specii; studiul soiurilor la majori-
tatea speciilor pomicole, cercetări și
studii de biologie pomicolă.
Între cele peste 100 de lucrări de
cercetare publicate de prof. Ioan Mil-
ițiu sunt reprezentative: „Studiul
modului de înmulțire a afinului“
(1953), „Comportarea unor soiuri de
piersic conduse ca palmete regu-
late“ (1965), „Unele rezultate cu
privire la potențialul productiv al
gardurilor fructifere de măr și păr“
(1967), „Creșterea și rodirea unor
soiri de cireș cultivate în formă de
palmetă“ (1965) sau „Studiul feno-
fazelor organelor de producție ale
principalelor soiuri de măr din
colecția IANB“ (1968).
A contribuit ca autor la prima mono-
grafie „Arbuști fructiferi“. A elaborat
cinci volume de cursuri diferite pen-
tru Universitatea din Zair.

Principalele cursuri elaborate de
prof. I. Milițiu sunt: „Horticultura“
(1966), „Pomicultură specială“
(1973), „Pomicultură generală“
(1974), „Horticultură tropicală“
(1975), „Culturi fructifere tropi-
cale“ (1975), „Ecologie vegetale
speciale“ (1976), „Fruits tropi-
caux“ (1977).
A publicat numeroase manuale pen-
tru învățământul mediu agricol. A
contribuit, ca autor, la „Pomologia
RSR“.
Sunt demne de apreciat în compo-
nența operei sale unele lucrări de
sinteză: „Agenda horticultorului“
(1958), „Specii fructifere exotice cul-
tivate la tropice și în România“
(1992), „Regiunile pomicole din țara

noastră“ (1967), „Livezi intensive“
(1965), „Lucrări practice de horticul-
tură“ (1973).
Prof. dr. Ioan Milițiu a fost membru
titular al Academiei de Ştiinţe Agri-
cole şi Silvice, membru de onoare în
Societatea Română a Horticultorilor,
membru în Societatea Interna -
țională de Științe Horticole, con-
ducător de doctorat. A primit
Ordinul Muncii cls. a III-a, Premiul I al
Ministerului Învățământului, Doctor
Honoris Causa al Universității
Valahia din Târgoviște.
Ioan Vasile Milițiu a fost un om de-
osebit din toate punctele de vedere
și rămâne pildă de urmat pentru toți
cei care i-au cunoscut modestia, rig-
urozitatea științifică în munca de
cercetător și de promotor al progre-
sului tehnic în agricultură, model de
om cumsecade, înțelept, apropiat
de oameni, de prieteni.

În ceruri, Dumnezeu să te odihnescă
în pace, căci pe pământ ți-ai făcut pe
deplin datoria, iubite prieten!

Prof. univ. dr. Ioan Vasile Milițiu
(15.10.1927 – 09.07.2011)
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Academia de Agricultură 
a Franţei, la 250 de ani
Prof. dr. Teodor MARIAN,
membru de onoare al ASAS

La Paris, a avut loc recent aniversarea a
250 de ani de la înfiinţarea Academiei de
Agricultură a Franţei. În același timp, a
fost organizat un simpozion sub egida
Uniunii Academiilor Europene de Agricul-
tură (UAEA), cu tema „Cercetarea agro-
nomică europeană, încotro ?”.

La aceste manifestări au participat reprezen-
tanţi ai academiilor de știinţe agricole din
Italia, Letonia, Rusia, Cehia, Ucraina, Germania,
Suedia, Finlanda, Polonia, Franţa şi România.
Țara noastră a fost reprezentată de acad. Cris-
tian Hera, preşedinte de onoare al Academiei
de Ştiinţe Agricole şi Silvice (ASAS) „Gheorghe
Ionescu-Siseşti” şi prof. Gheorghe Sin, preşed-
intele ASAS.

Din activitatea UAEA
În  prima parte a întâlnirii, s-au discutat as-
pecte referitoare la activitatea UAEA,
rezultând necesitatea întăririi colaborării şi im-
plicării mai active, în abordarea unor prob-
leme actuale comune de interes general.
Dintre aceste, menționăm evoluţia
potenţialului productiv, variante alternative
de agricultură, sisteme agroforestiere, conser-
varea şi utilizarea resurselor genetice vegetale
şi animale, promovarea unor proiecte co-
mune de cercetare sau piaţa mondială a pro-
duselor agricole.
S-a reconfirmat hotărârea de organizare a
Conferinţei Uniunii Academiilor Europene de
Ştiinţe Agricole la Stockholm, în luna mai
2012, propunându-se ca teme de dezbatere
„Măsuri de prevenire şi combatere a epizooti-
ilor transfrontaliere” şi  „Gestionarea  fondului
silvic”, aceasta fiind propusă de acad. Cristian
Hera.

Personalități la rampă
În deschiderea simpozionului au luat cuvântul
J. F. Morot – Gaudry, preşedintele Academiei
de Agricultură a Franţei şi M. Bezuglyi
(Ucraina), preşedintele în exerciţiu al UAEA.
Au urmat două conferinţe introductive, ţinute
de Dacian Cioloş, comisarul european pentru

Agricultură şi Dezvoltare Rurală  şi  P. Sylwan,
de la Academia Regală de Agricultură şi Silvi-
cultură a Suediei, cu referiri la rolul ştiinţei pen-
tru o agricultură durabilă.
În continuare, s-au prezentat opt referate al
căror conţinut a abordat probleme privind
Cercetarea agronomică între tradiţie şi
provocările actuale (Germania), Finanţarea
cercetărilor agronomice (Cehia), Provocări ale
cercetărilor forestiere europene (Finlanda), Al-
imentaţia sănătoasă, sigură şi de calitate la
nivel naţional şi internaţional (Italia), Probleme
actuale ale securităţii sanitare şi calităţii pro-
duselor (Letonia), Biodiversitatea agricolă şi
nevoile consumatorilor (Polonia) și Securi-
tatea alimentară - componentă a securităţii
globale (Rusia).
Prof. Gheorghe Sin a avut expunerea „Sinergii
şi conflicte potenţiale în producerea hranei şi

biocombustibililor”, care a provocat vii dezba-
teri prin actualitatea chestiunilor abordate.
Întreaga manifestare a constituit un bun prilej
de confruntare a opiniilor privind starea actu-
ală şi perspectivele producţiei agricole eu-
ropene, în contextul rolului şi contribuţiei
cercetării agricole, la promovarea unor politici
agricole coerente, privind dezvoltarea dura-
bilă a agriculturii şi mediului rural.



Cu o tradiţie de 20 de ani în agricultură, ITC
este ameliorator, producător şi comerciant
de seminţe agricole, precum şi   comerciant
de pesticide.

În toamna acestui an, ITC vă pune la dis-
poziție semințe certificate de înaltă ca -
litate, pentru culturile de grâu, orz pe două
rânduri și rapiță. Pentru cultura de rapiță,
vă propunem 2 dintre cele mai performate
soiuri, la cele mai mici prețuri de pe piață! 

Perla si Diana sunt soiuri semitardive românesti de tip ,,00”, create de SC ITC
SRL, total adaptate condiţiilor din România. Sunt  soiuri excelente pentru
biodiesel, ulei destinat consumului alimentar şi hrana animalelor. Datorită
calităţilor deosebite, şrotul de Perla poate fi folosit în raţia zilnică a animalelor
până la 30-35%.

AVAnTAjE
conţinut de ulei ridicat – până la 48%
libere de acid erucic şi glucozinolaţi 
rezistente la ger
rezistente la secetă
rezistente la cădere şi scuturare 

CARACTERISTICI
talie medie
potenţial de producţie de 4-5 to/ha
conţinut de acid oleic de 61%
MMB 4.3 gr.
MH 51 kg

se recomandă cultivarea în toate zonele favorabile rapiţei de toamnă 

va stam la dispozitie la 021 467 15 22
si office@itcseeds.ro!




