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Adriana PArAschiv

După doi ani de discuţii și de muncă
intensă, consiliul Asociației Eu-
ropene a semințelor (EsA) a adoptat
noua sa poziție, cu privire la pro-
tecţia intelectuală (iP) a plantelor și
semințelor. Aceasta marchează un
pas important în viaţa asociaţiei şi a
membrilor săi, aducând modificări
esenţiale asupra iP, care datează din
2004.

Noua poziţie a EsA a fost negociată
în două etape şi poate fi împărţită în
două părţi mari.

Prima acoperă toate subiectele legate de
protecţie a soiurilor de plante. A fost deja
adoptată anul trecut şi prezentată la Reuni-
unea Anuală a ESA, în luna octombrie 2010.
(Aceste documente sunt toate disponibile
pe site-ul ESA: http://www.euroseeds.org-
/position-papers/intellectual-property/).
Cu toate acestea, problema interfeţei dintre
drepturile amelioratorului de plante şi drep-
tul brevetului de invenție a ţinut cu
precădere Comitetul IP al ESA şi Consiliul,
precum şi întreaga industrie europeană de
seminţe, în stare de vigilenţă şi de preocu-
pare, în ultimii doi ani. Abordarea noii poziţii
IP a ESA, adoptată la 06 septembrie 2011,
furnizează o soluţie de bază a problemei, în
loc să ofere doar un tratament al simp-
tomelor. Elementul central al poziţiei se
concentrează asupra brevetabilității legate
de invenţiile la plante, cu alte cuvinte
răspunsul la problema, ce fel de plante
legate de invenţii ar dori industria euro-
peană de seminţe să le vadă ca brevetabile
în viitor.
O dezvoltare foarte importantă în acest
domeniu a apărut în decembrie 2010,
odată cu adoptarea deciziei la aşa-numitul
caz Broccoli al Marii Camere de Recurs a Ofi-
ciului European de Brevete, care a clarificat
noţiunea de procedee esenţial biologice şi
a confirmat excluderea de astfel de pro-
cedee de la brevetare . Deşi atinge numai o
parte a problemei interfeţei, decizia în cazul
Broccoli a dat un impuls clar ESA, să se gân-

dească la conţinutul şi spiritul acestei decizii
ulterioare şi să finalizeze poziţia sa.

Acces pentru tot 
materialul biologic

Principiul de bază al noii poziții a ESA este
faptul că accesul liber, pentru ca amelio-
rarea să continue, ar trebui să fie permis
pentru tot materialul biologic.
În conformitate cu acest principiu, o parte
esenţială a poziţiei se concentrează pe
crearea libertății de operare în domeniul  în-
crucișării şi selecţiei soiurilor, argumentând
pentru o limitare a obiectului brevetabil în
domeniul plantelor şi seminţelor. Poziţia
Asociației privind cererea de limitare a
brevetabilitatii – așa cum a fost adoptată de
către Consiliul ESA – trebuie privită după
cum urmează:

1. Procedeele de ameliorare pe bază de hi-
bridare şi de selecţie (procedee esenţial
biologice) se exclud de la brevetare.

2. Acest principiu trebuie, de asemenea, să
fie aplicat la materialul biologic, care
rezultă din aplicarea unor astfel de „pro-
cedeeesenţialbiologice“.

3. Efectul unui produs brevetat reprezen-
tând un material biologic nu trebuie să se
extindă la orice alt material biologic, care
are aceleaşi proprietăţi, dar care a fost

obținut independent, adică fără utilizarea
materialului brevetat, ci prin intermediul
unui "procedeuesenţialbiologic".

Prima solicitare, adoptată de Consiliu în
martie, confirmă faptul că procedeele es-
enţial biologice de ameliorare (adică pe
bază de încrucișare şi de selecţie) sunt ex-
cluse de la brevetare. Ca un pas logic mai de-
parte, poziţia susţine că acest principiu de
excludere ar trebui să se aplice, de aseme-
nea, la materialul biologic care rezultă din
folosirea unor astfel de procedee esenţial bi-
ologice. În practică, aceasta implică faptul că
o trăsătură (un caracter) a plantelor sau pro-
duselor vegetale ar trebui să fie brevetabilă
numai în cazul în care este obținută printr-
un procedeu care nu se bazează pe încru-
cișare şi selecţie. Acest lucru ar fi cazul în
care, de exemplu, se utilizează un procedeu
constând în modificarea genetică, muta-
geneza indusă, fuziunea protoplastelor sau
în alt procedeu tehnic, care nu e bazat pe în-
crucișare şi selecţie. În conformitate cu poz-
iţia exprimata, întrebarea decisivă pentru
brevetabilitate ar trebui să fie, prin urmare,
procedeul care este folosit pentru produc-
erea de material biologic și nu calificarea
caracterelor care sunt introduse în materi-
alul biologic rezultat.

(ContinuareînPag5)
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Protejarea libertății de operare

A treia cerință a poziţiei ESA, în scopul de a pro-
teja pe deplin libertatea de operare în domeniul
de încrucișare şi de selecţie, de asemenea adop-
tată în martie, susţine că efectul de brevet acor-
dat plantelor, legat de invenţie, nu ar trebui să
cuprindă materialul biologic, având aceleaşi pro-
prietăţi ca material patentat, dacă este obținut
independent, fără utilizarea materialului breve-
tat, printr-un procedeu de ameliorare bazat pe
încrucișare şi selecţie.
Este destul de simplu de dedus, pornind de la
poziţia mai sus descrisă în materie de brevetabil-
itate, că industria de seminţe europeană doreşte
să vadă mai puţine brevete acordate în dome-
niul plantelor şi seminţelor. Prin aceasta, numai
invenţiile reale pot beneficia de dreptul exclusiv
de brevet și aceasta înseamnă a lăsa ca munca
de ameliorare de rutină să funcţioneze fără nici
o piedică. Pe de altă parte, este de asemenea
opinia comună a sectorului că, odată ce un
brevet este acordat, valoarea acestuia ar trebui
respectată, fără a aduce atingere principiului lib-
ertății de operare în domeniul încrucișării și se-
lecţiei. Prin urmare, în ceea ce priveşte problema
comercializării materialului biologic, care
conţine un element patentat, ESA a menţinut
poziţia acordului bilateral între titularul de brevet
şi amelioratorul noului soi, pentru o înțelegere
privind comercializarea.  

Adunarea generală a EsA

ESA invită titularii de brevete să folosească
condiţii echitabile, rezonabile şi nediscriminatorii
(FRAND), în politicile de acordare a licenţelor lor.
Dorința principală a industriei europene de sem-
inţe este să vadă că problema interfeţei între
brevet şi drepturile amelioratorului de plante
este acum convenită. Rămâne totuşi de văzut,
modul în care noua poziţie, care conţine anu-
mite elemente care se îndepărtează de la ceea
ce se practică în mod curent, poate fi rezolvată.
Se vor menţine cerințele pentru comitetul IP al
ESA şi Secretariat, pentru că, anul următor, să
identifice soluţiile care pot duce la o imple-

mentare rapidă şi obligatorie a noii poziţii a ESA
şi pentru a evita, în acelaşi timp, procedurile leg-
islative îndelungate. O prezentare completă a
noii poziţii a ESA a fost în partea deschisă a re-
uniunii anuale a Adunării Generale a ESA de la
Budapesta (Ungaria), pe 18 octombrie.

conferinţa la Bruxelles

La data de 11 octombrie 2011 a avut loc la Brux-
elles conferinţa privind evaluarea sistemului pro-
tecţiei soiurilor de plante în UE organizată de
către Comisia Europeană, cu peste 200 de par-
ticipanţi din diferite grupuri interesate, printre
care mulţi membri ai Asociaţiei Europene a Sem-
inţelor (ESA). 
Conferinţa, care a vizat prezentarea în public a
raportului de evaluare, a confirmat că sistemul
protecţiei drepturilor asupra soiurilor de plante
din UE este apreciat de către utilizatorii săi şi s-a
dovedit că oferă un instrument util pentru a
stimula inovarea în domeniul ameliorării
plantelor.
Cu toate acestea, evaluarea a arătat că sistemul
are nevoie de o serie de îmbunătăţiri, pentru a
asigura că acesta poate rămâne eficient în viitor.
Aspectele care necesită îmbunătăţiri au fost dis-
cutate pe larg, deoarece principalele părţi intere-
sate: ESA (Asociaţia Europeană a Seminţelor),
COPA - COGECA (Asociaţia Fermierilor Europeni

- Asociaţia Cooperativelor Agricole Europene) şi
CIOPORA (Comunitatea  Internaţională a Ame-
lioratorilor de Soiuri de Plante Ornamentale şi
Fructifere Reproduse Asexuat ) au avut oportu-
nitatea de a prezenta individual punctele lor de
vedere cu privire la evaluare, precum şi să facă
un schimb suplimentar de opinii cu privire la
punctele cheie în cadrul unui grup de discuţii.
Printre alte aspecte importante, ESA a subliniat
în cadrul intervenţiilor sale că un mod eficient
de aplicare a sistemului comunitar de drepturi
asupra soiurilor de plante este esenţial pentru
promovarea inovării în domeniul ameliorării
plantelor şi a subliniat necesitatea îmbunătăţirii
modalităţilor de aplicare, în special în ceea ce
priveşte seminţele salvate în fermă. Acest punct
a fost, de altfel, confirmat de raportul de evaluare
şi constituie una dintre principalele recomandări
către Comisie.
Aşa cum a reieşit din lucrările conferinţei, princi-
palele subiecte care necesită examinări ale
Comisiei includ seminţele salvate în fermă,
punerea în practică a relaţiei amelioratorului cu
fermierul, relaţia dintre brevetele de invenţie şi
drepturile amelioratorului de plante, rolul CPVO-
Oficiul Comunitar pentru Protecţia Soiurilor în
viitor. Comisia trebuie acum să evalueze con-
cluziile conferinţei, în scopul de a elabora un
plan de acţiune pentru stabilirea principiilor di-
rectoare ale revizuirii regulamentului comunitar.

Noua poziție a ESA, privind 
protecția proprietății intelectuale
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Monsanto, pentru 
o agricultură durabilă

Eveniment

mihaela vAsiLE
Departamentul relaţii Publice

monsanto este una dintre companiile
lidere la nivel mondial în agricultură,
care îşi îndreaptă activitatea spre o
agricultură durabilă. Noi descoperim
şi oferim fermierilor produse inova-
tive, pentru a hrăni, a oferi com-
bustibil şi îmbrăcăminte lumii întregi. 

De ce avem nevoie de agricultură
durabilă?
Fermierii asigură omenirii hrană, com-
bustibil și fibre textile 
Resursele, cum ar fi terenul arabil, apa și
energia, sunt limitate 
Se aşteaptă ca populaţia globală să
crească cu până la 40% în următorele
câteva decenii
Va fi nevoie ca producţia de hrană să
crească exponenţial, pentru a satisface
nevoile de hrană ale omenirii 
Este nevoie ca fermierii să poată beneficia
de fiecare hectar de pământ, de fiecare
picătură de apă şi de fiecare unitate de
combustibil – astăzi, dar şi mâine.

ce face echipa monsanto pentru a
sprijini agricultura durabilă? 

In 2008, am stabilit o serie de obiective,
pentru noi înşine, pentru a lucra alături

de fermieri pentru o agricultură mai dura-
bilă.

Producem mai mult

Obiectiv Indicele de progres Metoda
Dublarea producţiilor de porumb, soia,
bumbac și rapiţă între ani 2000-2030
Nivelul producţiei medii a culturii la nivel
naţional în ţările importante Comparaţii
ţară versus ţară, an după an  Pentru a sat-
isface nevoile de hrană din viitor, fermierii
au nevoie de a obţine cât mai mult de pe
fiecare hectar. Și, pentru a-i ajuta, noi ne-
am propus ca, până în anul 2030, să
dublăm producţiile de porumb, soia,
bumbac şi rapiţă, faţă de anul de referinţă
2000. 

conservăm resursele

Monsanto va dezvolta seminţe care să
necesite cu o treime mai puţine resurse-

cheie pe unitatea de produs, până în anul
2030. De asemenea, firma se va asocia cu
parteneri interesaţi, în vederea găsirii de
soluţii la problemele legate de
degradarea habitatului şi calităţii apei, în
regiunile agricole majore.

Îmbunătăţim viața agricultorilor

Compania va contribui la ridicarea nivelu-
lui de trai al fermierilor, inclusiv a cinci mil-
ioane de oameni din agricultura de
subzistenţă, până în anul 2020.
Biotehnologia este doar o altă unealtă în
cutia noastră „agronomică”. Ajută la se-
lectarea precisă a caracterelor, dar merge
mână în mână cu cercetarea genomică în
sens larg şi cu tehnicile convenţionale de
ameliorare a plantelor. Agricultura a cerut
dintotdeauna o abordare holistică, lucru
valabil şi în ameliorarea clasică. Nu putem
opune o tehnologie alteia, ci este vorba de
a găsi soluţii integrate pentru cultivatori. 
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Eveniment

La un an de mandat,
nimic despre semințe
Alin DoBrE

valeriu Tabără, ministrul Agriculturii și
Dezvoltării rurale, a venit din nou în fața
presei, pentru a prezenta ce s-a întâmplat,
în ultimul an, de când a preluat mandatul.
A vorbit despre multe realizări impor-
tante, dar nici măcar nu a amintit de sec-
torul semințe.

Din păcate, propunerea legislativă – care
prevedea ca agricultorii să poată beneficia de
sprijinul direct şi complementar pe suprafaţă,
numai dacă utilizează sămânţă certificată pen-
tru culturile de cereale, oleaginoase şi furajere
– a fost respinsă atât de Guvern, cât și de Senat.
Iniţiativa deputaţilor PDL Stelian Fuia şi Con-
stantin Chirilă, susținută de AMSEM, fusese
respinsă, anterior, şi de Comisia pentru Agri-
cultură a Senatului.
Nu a contat că peste 50% din suprafaţa arabilă
din România este cultivată cu sămânţă cu
potenţial biologic mic, ceea ce determină pro-
ducţii de 2-4 ori mai mici decât cele care ar
putea fi obţinute prin folosirea de sămânţă
certificată.

La ora de bilanț
De la bun început, ministrul a făcut o precizare,
cum că bilanţul de nu are nicio legătură cu
posibila sa remaniere.
Apoi, a afirmat că recolta de grâu din acest an
a fost de 7,2 milioane to, cu 24% mare decât
anul trecut, deşi suprafaţa cultivată a fost mai
mică faţă de cea din 2010.
„Anulacestaafostunandeexcepţiepentrupro-
ducţiileagricole,netsuperioarefaţădeanultre-
cut. Acestea au fost susţinute nu numai de
condiţiileclimatice,cişideeforturiledepuseîn
ultimulanlaMADR,pentruasigurarealatimpa
resurselorfinanciarenecesarefermierilor“ – a
declarat vorbitorul.
În ceea ce priveşte producţia de grâu, Tabără
a susţinut că nu s-a atins potenţialul maxim,
pentru că, în următorii ani, ar putea ajunge la
10-12 milioane to.
În opinia sa, stăm bine și la capitolul exporturi.
„Româniaarecontractatepentrupiaţaexternă
circa800.000todegrâudincapacitateatotală
deexportde4milioaneto,obținutăîn2011“ – a

spus Tabără.
Totodată, mai mult de jumătate din producţia
de rapiţă a României din acest an este solici-
tată la export de o singură ţară, respectiv de
Austria.
Tabără a precizat că singurul regret pe care îl
are în acest moment, referitor la această cul-
tură, este faptul că nu se cultivă în România cel
puţin 600.000 ha, în condiţiile în care anul
acesta au fost cultivate numai 390.000 ha.
De asemenea, a anunţat producţii record şi la
porumb, de 12 milioane to, cu o medie de 5
to/ha, dar şi la floarea-soarelui, struguri,  fructe
sau legume.
Totodată, la cultura de orz şi orzoaică, deşi
suprafaţa cultivată a fost cu 18% mai mică
decât cea din 2010, producţiile acestui an sunt
cu 8% mai mari decât anul trecut, respectiv de
1.424.381 to faţă de 1.314.100 to.
Ministrul a mai vorbit şi despre formele de
sprijin acordate fermierilor în ultimul an și de-
spre importanța proiectelor contractate prin
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
(PNDR), care ar putea crea peste 100.000 de
locuri de muncă.

Protestul salariaților din îmbunătățiri fun-
ciare
În timp ce ministrul prezenta realizările sale, în

fața MADR, câteva sute de salariați, membri ai
sindicatelor din îmbunătățiri funciare, protes-
tau împotriva unui proiect de ordonanță,
privind modificarea şi completarea Legii nr.
138/2004 referitoare la reorganizarea îm-
bunătățirilor funciare, care între timp a și fost
adoptat de Guvern.
Conform actului normativ, Administraţia
Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare (ANIF)
devine Agenția Naţională a Îmbunătăţirilor
Funciare, în subordinea MADR, în cadrul căreia
va funcționa și SNIF.
Problema cea mai spinoasă o reprezintă per-
sonalul care nu va depăși 1.500 de angajați,
față de aproximativ 4.800, câți numără numai
ANIF la ora actuală.

Precizare
În numărul 4 al revistei noastre, a fost
publicat articolul „România a partici-
pat la Sesiunea UPOV pentru TWA“.
Menționăm că autorul a fost Antonia
Ivașcu, director al ISTIS.



Guvernul a stabilit cuantumul
plăţilor directe unice pe suprafaţă
Alin DoBrE

sectorul vegetal va primi anul acesta,
100,65 de euro/ha. Acest lucru a fost sta-
bilit de Executiv care a aprobat, în data de
12 octombrie 2011, o hotărâre de guvern
privind stabilirea pentru anul 2011, a
cuantumului plăţilor directe unice pe
suprafaţă şi a plăţilor separate pentru
zahăr, care se acordă în agricultură în sec-
torul vegetal.

„Înultimultimp,amdatfoartemulţibanipentru
agricultură.Vreausăspuncăamreglementat,
printr-ohotărâredeGuvern,stabilireapentru
anul2011,acuantumuluiplăţilordirecteunice
pesuprafaţăşiaplăţilorseparatepentruzahăr
careseacordăînagriculturăînsectorulvegetal.
Estevorbadeplăţicaresedau,deduminică16
octombrie.Estevorbadeaceleplăţianticipate,
desprecarediscutamsăptămânatrecută,înval-
oarede400demilioanedeeuro,untotalcarese
acordăsectoruluivegetalde900demilioanecu
ceea ce înseamnă diferenţele de plată.
Cuantumulpentruzahărestede237deeurope
hectar,respectivosumătotalăde5,05047mil-
ioanedeeuro,iarsumelealocatepentruceeace
înseamnă avansul sunt de 877,266milioane
euro.Aşacumvăspuneam,sumelerespective
vorfidistribuiteîncepânddeduminică16oc-
tombrie,conformplanului,iarcursullacarese
asigurăeuroesteceldela30septembrie2011,
stabilitdecătreBancaCentralăEuropeană,în
valoarede4,3577lei/euro“ – a declarat minstrul
la conferința de presă care a avut loc imediat
după ședința Executivului.

ce bani mai sunt în joc

Conform actului normativ, cuantumul maxim
al plăţilor este de 100,65 de euro/ha (pentru
toate culturile și plantațiile), în cadrul schemei
de plată unică pe suprafaţă (SAPS), iar pentru
sfecla de zahăr, sprijinul financiar se com-
pletează cu o schemă de plată suplimentară,
în valoare de 237 euro/ha, ambele fiind
scheme din bugetul comunitar.
Sumele totale necesare aplicării acestor
scheme sunt de 882.317,26 de mii de euro
(3.844.697,46 de mii de lei) ca sprijin financiar

aferent Fondului European pentru Garantare
în Agricultură  (FEGA), alocat temporar de la
bugetul de stat. Sumele totale defalcate sunt
după cum urmează:

n 877.266,79 de mii de euro (3.822.690,03 mii
de lei), pentru SAPS;

n 5.050,47 de mii de euro (22.007,42 de mii de
lei), pentru aplicarea schemei de plată sep-
arată pentru zahăr.

reacția fermierilor

Membrii Ligii Asociațiilor Producătorilor Agri-
coli din România (LAPAR) și toți producătorii
agricoli din sectorul vegetal din Romania s-au
arătat îngrijorați de reducerea subvenției.
Nicolae Sitaru, președintele LAPAR, a afirmat
că, deși anul acesta marea majoritate a fer-
mierilor din sectorul vegetal au realizat o pro-
ducție mai bună față de alți ani, prețurile de
achiziție au fost mai scăzute cu până la 30%
comparativ cu 2010. Ca urmare, fermierii nu
au realizat venituri mai mari decât anul trecut
și chiar față de anii anteriori.
Agricultorii susțin că s-au împrumutat la bănci
pentru cofinanțare, în cadrul diferitelor

proiecte din Programul Național de Dez-
voltare Rurală, scontând pe plăţile directe
unice pe suprafaţă.

Promisiunea lui Tabără

Valeriu Tabără, ministrul Agriculturii și Dez-
voltării Rurale, a declarat că va promova o
nouă hotarâre de guvern, pentru acordarea
plăților pe suprafață de la bugetul național,
astfel încât să se ajungă la 176 de euro/ha, cât
fusese inițial stabilit. Numai că suplimentarea
trebuie să fie acceptată de Guvern și de min-
isterul Finanțelor Publice.
Florin Marius Faur, directorul general al
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricul-
tură (APIA), a spus – în cadrul unei recente con-
ferințe de presă – că plăţile directe pe
suprafaţă din fondurile europene se vor stabi-
liza, în acest an, la 95 de euro/ha, din cauza
creşterii suprafeţei eligibile la plată.
Mai mult, APIA ne-a informat că, în conformi-
tate cu Regulamentul CE 73/2009, Romania
poate efectua, pentru anul 2011, plăți directe
numai din FEGA, în valoare de aproximativ 1
miliard de euro, din care 907 milioane de euro
sub formă de plăți directe pe unitate de
suprafață.
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Avem nevoie de cercetare
agricolă românească
Teodor mAriAN

Interviucuprof.GheorgheSin,membrucore-
spondentalAcademieiRomâne,preşedintele
AcademieideŞtiinţeAgricoleşiSilvice„Gheo-
rgheIonescu-Șișeşti”

În ce măsură mai putem vorbi de activi-
tatea actuală de cercetare agricolă, având
în vedere schimbările socio-economice şi
mai ales evoluţia precară a societăţii
româneşti în ultimele două decenii ?
Din fericire, mai există activitate de cercetare,
însă mai redusă, în primul rând prin person-
alul de cercetare, care s-a diminuat, de-a lun-
gul timpului, cu 60%. Slaba finanţare, care nu
stimulează atractivitate spre munca de cerc-
etare, a condus la reducerea tematicii de cerc-
etare, la plecarea din institute şi staţiuni a
unor cercetători formaţi, care au fost racolaţi
de firme străine.
Problema personalului de cercetare ne pre-
ocupă cel mai mult. Am ajuns să avem sec-
toare neacoperite, iar un cercetător se
formează în cel puţin 5-6 ani, grav fiind faptul
că nici nu mai are mentorul pe lângă care se
poate forma.

Număr mai mic de unităţi cu potenţial de
cercetare

Dar mai este nevoie de un număr mare de
unităţi de cercetare, atâta timp cât sunt
numeroase firme străine care sunt foarte
active în a oferi seminţe din soiurile lor,
tehnologii, pesticide etc. ?
În ultimii 10 ani, din cauza situaţiei econom-
ice, am căutat să raţionalizăm reţeaua
unităţilor ASAS, prin concentrarea activităţii
de cercetare într-un număr mai mic de unităţi
cu potenţial de cercetare, care să răspundă
cerinţelor actuale de competitivitate, de im-
plicare în găsirea soluţiilor, atât pentru agri-
cultura românească, cât şi pentru problemele
majore ale omenirii, generate de provocări,
cum sunt criza alimentară, schimbările cli-
matice, criza energetică, efectul de seră ......
Avem nevoie de cercetare agricolă
românească, din mai multe motive, dintre

care aş menţiona faptul că multe creaţii bio-
logice ale cercetătorilor români – soiuri de
plante, rase de animale – s-au dovedit mai
bine adaptate la condiţiile din ţara noastră,
faţă de cele străine, prin rezistenţă sporită la
intemperii, la boli şi dăunători, precum şi prin
indici calitativi superiori. Pe de altă parte,
atâta timp cât inteligenţa românească poate
rezolva problemele cu care ne confruntăm,
de ce să acceptăm oferta altora, care poate fi
înrobitoare.

consecințele subfinanţării

Cât de normală este starea actuală a
cercetării şi ce trebuie pentru ca aceasta să
fie adecvată imperativelor actuale?
Nu are cum să fie normală în condiţiile unei
subfinanţări, care generează reducerea per-
sonalului de cercetare şi o dotare tehnică in-
completă, care conduc la diminuarea
potenţialului de abordare a problemelor cu
care se confruntă agricultura şi dezvoltarea
rurală, în contextul unei competitivităţi în
care nu trebuie să stai deoparte, ci trebuie să
te implici, întrucât mai există inteligenţă şi pa-

siune pentru investigaţia ştiinţifică.
Actuala legislaţie – legile nr. 45/2009 şi nr.
72/2011 – prevede, în sfârşit, şi o finanţare la
bază de la bugetul statului, care să asigure
stabilitatea personalului de cercetare şi con-
tinuitatea activităţii de cercetare. Măsurile ac-
tuale de austeritate nu ne sunt favorabile.
Cum să completăm locurile rămase libere
prin plecarea la pensie sau în altă parte a unor
valoroşi  cercetători, dacă ni se permite anga-
jarea unei persoane numai în cazul vacantării,
după apariţia OG nr. 34/2009, a şapte posturi
? Respectarea acestei prevederi va duce în
curând la desfiinţarea unor colective de cerc-
etare şi chiar unităţi.

sprijin din partea mADr

Care sunt relaţiile cu Ministerul Agriculturii?
Trebuie să spun că Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale ne-a sprijinit în pro-
movarea legislaţiei, iar în prezent suntem în
faza demarării unei licitaţii de proiecte, în
cadrul planului sectorial. Suma alocată de 10
milioane de lei este mică, dar este ceva, faţă
de nimic.



Şi, totuşi, cu ce fonduri funcţionează
unităţile de cercetare ?
Prin autofinanţare, din venituri proprii
provenite din finanţarea unor proiecte câşti-
gate prin competiţie, care în acest an s-a
încheiat, şi din vânzarea seminţelor şi ani-
malelor de reproducţie, această sursă fiind
drastic redusă prin diminuarea suprafeţelor
administrate, ca urmare a retrocedărilor pen-
tru reconstituirea drepturilor de proprietate
care, nu o dată, s-a făcut prin încălcarea legii
de către Agenţia Domeniilor Statului şi
comisiile locale şi judeţene de fond funciar. În
prezent, unităţile de cercetare, al căror număr
a scăzut la jumătate, au în administrare o şes-
ime din suprafaţa existentă în 1990. Sunt situ-
aţii în care cercetătorii nu şi-au primit salariile
de mai multe luni, iar unităţile respective se
înregistrează cu datorii la stat şi la furnizori,
pentru care sunt supuse unor măsuri de
sechestrare şi vânzare a bunurilor (statului –
n.n.), bineînţeles mult subevaluate, in-
tenţionat. Se înţelege că o unitate, în aseme-
nea situaţie, este greu de readus la
normalitate. Noi monitorizăm evoluţia
fiecărei unităţi, astfel ca să dirijăm fondurile

disponibile numai spre cele cu potenţial de
cercetare.

Am auzit că sunt şanse de a se rezolva
problema unor arierate ?
Da, cu sprijinul ministerelor Agriculturii şi Fi-
nanţelor, sperăm ca, în perioada care
urmează, să găsim o soluţie pentru arieratele
existente la unele unităţi.

Priorități ale cercetării

Ce puteţi spune despre direcţiile şi prior-
ităţile cercetării agricole româneşti?
Obiectivele noastre vizează pe de-o parte
probleme specifice agriculturii româneşti, iar
pe de altă parte implicarea în problematica
de cercetare de la nivelul Uniunii Europene.
În primul caz, dorim să oferim în continuare
agricultorilor români soiuri noi de plante cu
rezistenţă sporită la secetă, la temperaturi ex-
treme, la atacul bolilor şi dăunătorilor, cu ca-
pacitate de valorificare superioară a
resurselor naturale (fertilitatea solului, energia
solară), precum şi soluţii tehnologice prof-
itabile, adecvate variabilităţii condiţiilor de sol

şi climă. De exemplu, ne confruntăm în
prezent cu extinderea îngrijorătoare a
suprafeţelor afectate şi a pagubelor produse
de bacteria Clavibacter, la cartof (putregaiul
inelar) şi insecta Diabrotica (viermele
rădăcinilor) la porumb, care solicită urgent
răspunsuri din partea cercetării.

De unde au venit aceşti agenţi dăunători?
Din alte ţări, prin importul necontrolat de ma-
terial semincer, în principal. Combaterea lor
este foarte complicată, fiind necesară ca mă-
sură obligatorie, rotaţia culturilor, care în ul-
timii 15-20 de ani a fost neglijată. Lipsa
alternanţei culturilor a favorizat reapariţia
după zeci de ani şi a altor patogeni, dintre
care aş menţiona  mălura grâului, boabele at-
acate devenind toxice, excluse la panificaţie
şi furajarea animalelor. 
Revenind la întrebarea dumneavoastră, ce ne
preocupă, aş putea spune că fenomenul de
criză are mai multe faţete, în care noi suntem
implicaţi: criza alimentară, criza energetică,
schimbările climatice, creşterea conţinutului
de dioxid de carbon în atmosferă, agresiunea
asupra mediului, restrângerea diversităţii
resurselor genetice. Toate aceste fenomene
acţionează în prezent, noi fiind mai mult sau
mai puţin conştienţi de ele. Deoarece cerc-
etarea ştiinţifică este chemată să găsească
soluţii, decidenţii din mai multe ţări, inclusiv
la nivelul Uniunii Europene, au reevaluat rolu-
lul şi importanţa activităţii de cercetare, motiv
pentru care au luat măsuri de susţinere cu mi-
jloace sporite a acesteia.
Numai prin conştientizarea factorilor politici
asupra aportului cercetării la progresul soci-
etăţii în general şi al agriculturii şi dezvoltării
rurale se poate reda şi stimula vigoarea şi put-
erea de creaţie a comunităţii cercetătorilor,
care trebuie să fie ei înşişi pasionaţi de ceea
ce fac, dar şi cointeresaţi pentru ceea ce real-
izează. 
Ne preocupă în acelaşi timp tranferul rezul-
tatelor cercetării în practica producătorilor
agricoli, care, în ultimii ani, au devenit intere-
saţi în a prelua material semincer, informaţii
tehnologice, sfaturi şi recomandări care să-i
ajute să producă mai mult, mai bun şi mai
ieftin. Acest interes crescând al lor ne dă sat-
isfacţia că munca noastră nu este zadarnică,
astfel că rezultatul cercetării este ca o
sămânţă care încolţeşte şi, în final, dă, multi-
plicat, noi roade.
Despre rezultatele cercetării agricole
româneşti, aplicabilitatea şi impactul lor eco-
nomic, putem să discutăm la o următoarea
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Semințe de grâu
PROCERA campania 2011
ing. mihai rADu
Director Tehnic
Procera Agrochemicals România

semințele noastre de grâu sunt tratate cu produsul PrEmisE în doză de 0,3 l/to
– produs sistemic pe bază de TEBucoNAzoL care controlează agenții patogeni
localizați pe semințele de cereale păioase sau în interiorul acestora. Agenții
patogeni combătuți: mălura comună; Fuzarioza rădăcinilor, coletului și plan-
tutelor; Tăciunele zburător și sfâșierea frunzelor (orz).

Pentru controlul dăunătorilor culturilor de grâu, sămânța este tratata cu insecticidul
SENTINEL SYN în doză de 1 l/to – insecticid sistemic de ultimă generație pe bază de
IMIDACLOPRID care are acțiune sistemică la nivelul plantei și seminței dar și acțiune
de contact la nivelul solului prin zona de protecție formată in jurul seminței. La cultura
grâului SENTINEL SYN asigură o protecție a culturii de lungă durata impotriva afidelor,
larvelor gândacului ghebos și viermilor sârmă.

ANDALou

Germoplasmă, proveniență Franța
Soi de tip intensiv cu potențial genetic de ex-
cepție, care permite obținerea de producții
maximale în condiții de tehnologie optimă.
Potențial deosebit de producție și cu indici de
calitate superiori.
Răspunde foarte bine la aplicarea tehnologiei
optime datorită caracteristicilor genetice su-
perioare.
Plasticitate ecologică mare permițând culti-
varea în zone cu climă și soluri diferite
Însușiri morfologice
soi de toamnă, nearistat – precoce
talie medie - mică cu portul spicului semierect
– rezistență la cădere
capacitate de înfrățire – foarte mare
rezistență bună la bolile foliare
toleranță bună la îngheț
toleranță bună la secetă și scuturare
excelentă fertilitate a spicului – productivitate
spic de culoare galben deschis
Recomandări tehnologice:
norma de semănat redusă: 130 – 150 kg/ha
densitate recomandată: 250 – 280 b.g./mp
potențial de producție ridicat 8 - 11 to/ha –
funcție de tehnologia de cultură
producții realizate în 2011: 5,8 – 9,7 to/ha
calitate bună de morarit și panificație

iriDium

Germoplasmă, proveniență Franța
Soi de tip intensiv cu potențial genetic de ex-
cepție atât în ceea ce privește producția cât și
calitățile de panificație.
Prezintă o stabilitate ridicată la condiții diferite
de cultură.
Răspunde foarte bine la fertilizarea fazială.

Însușiri
morfologice
soi de toamnă, nearistat – semitimpuriu
talie medie cu portul spicului semierect –
rezistență la cădere
capacitate de înfrățire – foarte mare
toleranță ridicată față de bolile specifice
toleranță bună la îngheț
toleranță bună la încolțire în spic
excelentă fertilitate a spicului

Recomandări
tehnologice:
normă de semănat redusă: 130 – 160 kg/ha
densitate recomandată: 250 – 280 b.g./mp
funcție de momentul semănatului
potențial de producție ridicat 8 - 11 to/ha –
funcție de tehnologia de cultură
producții realizate în 2011: 6,5 – 9,8 to/ha
calitate bună de morărit și panificație

FAur 

Proveniență România, înregistrat în 2004
Soi aristat cu maturitate semitimpurie
Toleranță bună la scuturat și încolțirea în spic
la maturitate
Soi cu toleranță deosebită la îngheț și la arșiță
atmosferică specifice în SE-ul României

Însușiri
morfologice
soi de toamnă semitimpuriu, aristat 
talie medie – mare 75-85 cm cu portul spicului
semierect
capacitate de înfrățire – mare
rezistent la rugina brună
mijlociu rezistent la făinare și rugina galbenă
rezistent la cădere, iernare și secetă – creat în
condițiile din SE-ul României

Tehnologia de cultură:
norma de semănat 220 – 240 kg/ha
densitatea recomandată 450 – 550 b.g./mp
potențial de producție boabe: 7-9 to/ha
calități excelente de morărit și panificație 
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Bazele citologice ale descifrarii
mecanismelor ereditații

Prof. univ. dr. Petre DiAcoNu

În zilele noastre se împlinesc 105 ani de
când englezul Bateson W., interesat de ex-
plicarea eredității și de progresul științific în
ameliorarea plantelor, a introdus termenul
de genetică și pe cele de homozigot,hete-
rozigot,F1,F2 etc. În același timp, preocupă-
rile de ameliorare empirică, începute odată
cu transformarea omului din nomad vână-
tor și culegător de fructe în statornic culti-
vator de plante și crescător de animale,
reținând pentru înmulțire numai exempla-
rele care îi satisfăceau modestele cerințe de
atunci, au devenit ameliorare științifică și
parte aplicativă a geneticii.

În decursul ultimelor sute de ani, până la
apariția geneticii, numeroși naturaliști au
contribuit la sporirea producției agricole cu
creații uimitoare pentru vremea respectivă,
când lipseau total cunoștințele despre me-
canismele eredității. Este o datorie de
onoare a generației noastre de a înscrie în
istoria ameliorării pe cei mai prestigioși na-
turaliști: germanul ioseph gotlieb Kölreu-
ter considerat fondatorul hibridării științifice
și primul care a sesizat fenomenul numit în
zilele noastre heterozis; horticultorul englez
Thomas Andrew Knight, preocupat de
ameliorarea pomilor fructiferi prin hibridare;
horticultorul englez Jone gosse, horticul-
torul francez Augustin sagéret; șapte ge-
nerații de renumiți amelioratori francezi din
firma Vilmarin, înființată de Andrew vilmo-
rin. Cel mai important a rămas Louis vilmo-
rin, soiurile create de firma V i l m o r i n  au
devenit renumite în toată lumea; francezul
charles Naudin care a obținut și a studiat
numeroși hibrizi, apropiindu-se de descifra-
rea legilor eredității. Din rândul celor care au
contribuit la fundamentarea științifică a ere-
dității și a apariției ameliorării științifice nu
poate lipsi marele sistematician suedez carl
Linné a cărui operă a însemnat un salt în
dezvoltarea botanicii. Majoritatea speciilor
din grupa plantelor cultivate au fost descrise
de el, iar numărul total a fost de zece mii de
specii corect determinate. Geniul L i n n ė  a
influențat puternic preocupările sistemati-

cienilor, care în câteva decenii au determinat
încă 90 de mii de specii. În plus, lui L i n n ė
îi revine și meritul de a fi obținut o serie de
hibrizi interspecifici, demonstrând existența
sexelor la plante încă negată în perioada sa
(1707-1778). 

Genetica și ameliorarea, care au grăbit
apariția progresului în agricultură, au fost
precedate de cunoașterea particularităților
structurale ale celulei, care a devenit posibilă
datorită perfecționării microscopului optic
și a tehnicilor de colorare a componenților
celulari, în a doua jumătate a secolului XIX,
când se împlineau 200 de ani de la construi-
rea primului microscop de către robert
hooke. Cu ajutorul propriului microscop R
o b e r t  H o o k e, studiind o secțiune de
plută a observat formațiuni asemănătoare
unei camere, în miniatură, pe care le-a

numit celule, de la latinescul cella. Celula,
observată de R o b e r t  H o o k e, a devenit
obiect de studiu al botanistului german
mathias schleiden și al compatriotului său
zoologul Theodor schwann, care au for-
mulat teoriacelulară (1828-1829), conform
căreia celula este unitatea structurală, de
bază, atât a plantelor cât și a animalelor. Oa-
menii de știință ai vremii au declarat că
numai prin celulă a fost posibilă continuarea
generațiilor și transmiterea noilor însușiri
realizate prin evoluție. Aforismul medicului
german rudolf virchow ”Omniscellulaest
cellula” a rămas valabil și pentru știința con-
temporană. 

În apariția ameliorării științifice ca parte
aplicativă a geneticii, în mod deosebit a în-
țelegerii mecanismelor de recombinare a
gameților diferiți genetic, în urma cărora
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apar însușiri noi, un rol important au avut
marile descoperiri citologice, înregistrate
după anul 1770. Acestea au direcționat
atenția cercetărilor spre nucleul celulei con-
siderat a fi un probabil purtător al factorilor
ereditari care condiționează însușirile orga-
nismelor. Între anii 1874 și 1888, în structura
nucleului au fost descrise niște bastonașe
de către strassburger E. (1875), Fleming
W. (1882) și van Beneden (1893). În anul
1879, F l e m i n g  a descris dublarea numă-
rului de cromozomi în timpul diviziunii mi-
tologice și a stabilit organizarea
cromozomilor în mai multe perechi, diferite
prin formă și mărime, forma depinzând de
poziția centromerului în care se intersec-
tează cele două cromatide ale cromozomu-
lui. Cromozomii dintr-o pereche sunt
identici ca formă și mărime fapt pentru care
au fost denumiți cromozomiomologi. Cer-
cetările efectuate la începutul secolului XX,
de către colaboratorii lui M o r g a n, au
aprofundat cunoștințele privitoare la struc-
tura genetică a perechilor de cromozomi,
precizându-se că acestea diferă și prin con-
ținutul de gene, în timp ce perechile de cro-
mozomi omologi conțin aceiași loci, genele
fiind însă, de regulă, diferite de la o pereche

de loci la alta. În cadrul perechilor de loci ge-
nele pot fi în stare homozigotă dominantă,
homozigotă recesivă sau heterozigotă. Pe
lungimea perechilor de cromozomi omo-
logi, natura genelor este, de asemenea, di-
ferită. În prezent structura genetică este
ilustrată în hărți cromozomale pentru ma-
joritatea plantelor de cultură. 

Revenind la rolul descoperirilor citologice
în apariția ameliorării științifice menționăm
că în anul 1888 bastonașele, observate în
structura nucleului au fost denumite de
către Wilhelm Waldeyr, cromozomi,
aceasta datorită însușirii lor de a se colora
intens în reactivi bazici. În același timp F l e
m i n g, S t r a s s b u r g e r, rall c., și alții pre-
cizează că numărul de cromozomi este
constant pentru fiecare specie dar prezintă
particularități morfologice de la o specie la
alta. În paralel cu aceste descoperiri citolo-
gice hertwig o. a stabilit că fecundația con-
stă în unirea a doi gameți proveniți de la
părinți.  S t r a s s b u r g e r  a precizat că fe-
cundația la plante se desfășoară asemănă-
tor celei de la animale. Cunoștințele
privitoare la fecundație au fost aprofundate
prin descrierea amănunțită a diviziunii re-

ducționale, de către hertwig o., Foll h., V
a n  B e n e d e n  și alții. În lucrările publicate
de V a n  B e n e d e n  se precizează că în
urma diviziunii reducționale atât nucleul
femel cât și cel mascul pierd câte un cromo-
zom din fiecare pereche de omologi, cro-
mozomi care se restabilesc după
fecundație. Continuând B e n e d e n  con-
cluzionează: ”oriceorganismconținecâteo
jumătatedinnumăruldecromozomidela
mamășijumătatedelatată”.

Descoperirile citologice, menționate, au
stabilit că zestrea ereditară este organizată
simetric în perechi de cromozomi omologi,
iar în cadrul acestora în perechi de loci în
care sunt localizați factorii ereditari descriși
de M e n d e l, mai târziu aceștia fiind denu-
miți gene. În anul 1902, citologul german
Boveri T. și biologul american sutton W.,
independent unul de altul, au emis ideea că
în cromozomi sunt localizați factorii eredi-
tari descriși de M e n d e l. Această idee a fost
preluată de M o r g a n T. și colaboratorii săi
care au elaborat teoria cromozomică a ere-
dității, confirmând organizarea zestrei ere-
ditare în particule simetrice: cromozomi
omolog pereche, cromatide cromozomale
pereche, și factori ereditari pereche. În pre-
zent organizarea simetrică a zestrei eredi-
tare este dovedită și la nivel molecular.
Experiențele lui B o v e r i  au avut o impor-
tanță majoră pentru consolidarea geneticii
ca știință și trecerea ameliorării din empirică
în științifică. B o v e r i  a demonstrat în mod
strălucit că orice abatere în desfășurarea di-
viziunii meiotice, prin care este afectat nu-
mărul de cromozomi din gameți, pune în
pericol soarta zigotului și a întregului orga-
nism. Pe baza unui bogat material experi-
mental s-a stabilit că pentru dezvoltarea
normală a organismului este necesar ca în
fecundație să se restabilească numărul de
cromozomi caracteristici speciei. Conclu-
ziile stabilite de B o v e r i s-au dovedit vala-
bile și pentru genetica umană, multe boli
ereditare, observate încă în antichitate, fiind
explicate prin aberații apărute la nivel cro-
mozomal în timpul diviziunilor reducțio-
nale și apoi în fecundație. Ca exemplu
servește explicația maladiei cromozomale
numită trisoniacromozomului21cunoscută
și sub denumirea de mongolism, sau sin-
dromDown. Această maladie este provo-
cată de apariția unui cromozom, în plus, din
perechea 21 în diviziunea reducțională abe-
rantă, de regulă la femei, formându-se ga-
meți cu 22 și 24 cromozomi. Din fecundarea
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gameților femel cu 24 cromozomi de către
gameți normali, proveniți de la tată, cu 23
de cromozomi, rezultă trisomicii cu 47 cro-
mozomi. Exemplele pot continua și la nive-
lul cromozomilor sexului și al genelor, dar
adaugăm numai concluzia că omulnuface
excepțiedelalegileeredității.

Concluziile lui B o v e r i  au îndreptat cer-
cetările de citologie spre stabilirea număru-
lui de cromozomi la palntele de cultură și
apoi la celelalte specii. Rezultatele obținute
au fost verificate de citologi de mare pres-
tigiu, în final fiind sintetizate în tratate volu-
minoase care servesc pentru informarea
amelioratorilor. Dintre tratatele existente în
bibliotecile Academiilor de Științe mențio-
năm: Chromosome numbers of flowering
plants, publicat la Londra în anul 1955 de
către Darlington C.D. și Wilic A.P. și  Chro-
mosomenumbersoffloweringplants,publi-
cat la Leningrad (Sankt Petersburg), în anul
1969 de către Bolhovskih Z.V. și alții.

Importanța științifică a cercetărilor de ci-
tologie, efectuate după anul 1900 și care
continuă și în prezent s-a dovedit a fi multi-
plă: s-a stabilit drumul evolutiv al plantelor,
de mare importanță științifică pentru ame-
liorare, fiind cel al plantelor de cultură;în ca-
drul fiecărui gen sunt prezentate numerele
de cromozomi somatici (2n) speciile cu nu-
mere identice de cromozomi putând servi
ca surse de gene favorabile pentru culturile

agricole; pe baza numerelor de cromozomi
și a asemănărilor morfologice s-a stabilit
gradul de înrudire între speciile genului și
chiar înrudirea cu specii din alte genuri, spe-
cii care au participat în decursul evoluției la
formarea unor importante plante de cul-
tură etc.  

Pe baza cunoașterii gradelor de înrudire
cromozomală s-a ajuns la concluzia că po-
liploidia a jucat un rol important în evoluția
plantelor. Cercetând 625 de genuri din flora
Europei centrale, Tischler a constatat că
419 conțin specii de natură poliploidă, exis-
tând chiar serii poliploide pentru fiecare
gen. Formele poliploide s-au dovedit mai
adaptabile condițiilor nefavorabile, prin
aceasta explicându-se prezența speciilor
poliploide la 80% din flora alpină din Pamir
și numai 31% din flora Siciliei. Importanța
poliploidiei pentru evoluția plantelor a fost
diferită. Familiile Cucurbitaceae,Moraceae,
Fagaceae și altele sunt diploide. În cadrul fa-
miliilor Gramineae,Rosaceae,Polygonaceae,
Malvaceae etc., frecvența speciilor poli-
ploide este de 75%. Unele genuri se com-
pun din serii poliploide, apărute atât prin
autopoliploidie cât și prin alopoliploidie.
Rolul principal în evoluția plantelor revine
însă alopoliploidiei. 

Dintre plantele de cultură, autopoliploide
sunt cartoful (Solanumtuberosum 2n =48,
x=12), usturoiul (Alliumporrum 2n =32, x

=8), golomățul (Dactylisglomerata2n=28, x
=7), alunele de pământ (Arachishypogea
2n=40, x=10), arborele de cafea (Coffeaara-
bica 2n=44,66,88), unele soiuri de viță de
vie, măr, ananas și altele. 

Cercetătorii au obținut autopoliploizi și
pe cale artificială: secaratetraploidă2n=28,
trifoiultetraploid(Trifoliumpratense2n=28)
și altele. 

De un deosebit interes s-au dovedit for-
mele hibride triploide la sfecla de zahăr și
sfecla furajeră. Triploizii rezultă din încruci-
șarea unei forme tetraploide cu una di-
ploidă. Hibrizii tripolizi la sfecla de zahăr
asigură producții de rădăcini cu 10-15% mai
mari decât cele mai bune soiuri diploide.
Conținutul de zahăr este cu 1-2% mai mare
și, realizare de mare importanță pentru in-
dustrializare, conținutul în azot și cenușă
scade cu 15-20%. 

Multe plante de cultură, printre care
grâul, rapița pentru ulei, bumbacul, varza,
tutunul, lucerna, prunul și altele sunt de na-
tură alopoliploidă.

Alopoliploizii, obținuți pe cale experi-
mentală, spre a fi deosebiți de cei naturali,
se numesc amfiploizi, iar fenomenul amfi-
ploidie. 

Datorită cercetărilor întreprinse în Japo-
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nia de către N.K i h a r a și în SUA de către E.
S e a r s  cunoștem drumul evolutiv parcurs
de Triticumaestivum. 

Cu mii de ani în urmă a avut loc o încruci-
șare spontană între specia de grâu sălbatic
T.monococcum (genomul AA) și specia în-
rudită Aegilopsspeltoides (genomul BB), am-
bele cu 2n =14 cromozomi. Hibridul
rezultat era stril, deoarece cromozomii celor
două specii nu sunt înrudiți. Datorită dublă-
rii numărului de cromozomi, în stadiul tim-
puriu de dezvoltare a zigotului hibrid sau
prin formarea de gameți nereduși, s-a ajuns
la formarea unui alopoliploid fertil care con-
ținea în întregime cromozomii speciilor în-
crucișate. Această formă nouă corespunde
speciei T.dicoccoides (2n =28) cu genoa-
mele AABB. 

În a doua etapă a avut loc încrucișarea
speciei T.dicoccoides (2n =28) cu specia A.
squarrosa (2n =14, genom DD). A rezultat
un hibrid triploid steril (2n=21). Prin dubla-
rea numărului de cromozomi s-a ajuns la
obținerea hexaploidului T.aestivum subsp.
spelta (2n=42 cu genoamele AABBDD). Da-
torită unei mutații genice, a genei q în do-
minanta Q s-a constituit actualul grâu
comun, Triticumaestivumvulgare. Este po-
sibil ca cercetările care urmăresc înrudirea
speciilor la nivelul moleculelor de ADN să
aducă noi lămuriri privitoare la drumul evo-
lutiv al speciei T.aestivum.

O mare importanță științifică și practică
revine obținerii amfiploidului din încrucișa-
rea grâului cu secara denumit Triticale, de
mare productivitate, adaptat pentru zone
geroase, cu soluri sărăturoase și slab fertile.

Exemple de formare a speciilor prin
aneuploidie și alopoliploidie se întâlnesc în
cadrul genului Brassica. Acest gen are nu-
mărul de bază x=8 cromozomi, specia an-
cestrală diploidă B.nigraavând 2n=16. Prin
aneuplodie s-au format speciile B.campes-
tris (2n =20), B.oleracea (2n =18) și altele.
Din încrucișarea spontană a speciilor B.nigra
x B.oleraceași dublarea numărului de cro-
mozomi s-a constituit specia B.carinata (2n
= 34), din încrucișarea B.oleraceax B.cam-
pestrisa rezultat B.napus (2n=38), iar din în-
crucișarea B.nigra x B. campestris  s-a
obținut specia B.junceacu 2n=36. De mare
importanță științifică și practică pentru
ameliorarea rapiței a fost stabilirea precisă
a numărului de cromozomi, care în anul

1920 era considerat a fi de 2n=20. Meritul
aparține citologilor japonezi morinaga și
Fukushima, care în anul 1930 au stabilit
că2n la specia Brassicanapus L. este de 38
de cromozomi, cercetările ulterioare confir-
mând exactitatea acestei determinări. Suc-
cesele înregistrate în ameliorarea rapiței
pentru ulei se datorează, în mare măsură,
cunoașterii drumului evolutiv al acestei
specii. Introducerea în cultură a cultivarelor
de rapiță de tip 00 (zero-zero) au dus la ex-
tinderea suprafețelor cultivate cu rapiță de
la 5,1 milioane ha, în perioada 1941-1950,
la peste 26 milioane ha în prezent. În ultimii
ani s-a dovedit că uleiul de rapiță este mult
superior celorlalte uleiuri utilizate în alimen-
tație, datorită raportului de 4 :8 între acizii
grași Omega 3 și Omega 6. 

Dorind să informăm cititorii revistei INFO-
AMSEM privitor la importanța cunoașterii
numărului de cromozomi pentru realizarea
de succese în ameliorare prezentăm nume-
rele de cromozomi ale speciilor din genurile
cărora aparțin principalele plante de cultură. 

Genul Triticum.A fost determinat numă-
rul de cromozomi la 60 de specii. S-a stabilit
că numărul de bază este egal cu 7 cromo-
zomi. Dintre cele 60 de specii 15 sunt di-
ploide 2n =14; 23- tetraploide (2n =28);
19-hexaploide (2n =42); 2-octoploide (2n
=56) și o specie declaploidă (2n=70 cromo-
zomi);

Genul OryzaL. Au fost studiate 22 de spe-
cii dintre care la 7 s-a stabilit 2n =24 și la 7,
2n =48 etc; 

Genul ZeaL. este un gen cu o singură
specie Zeamays; 2n fiind egal cu 20 cromo-
zomi; 

Genul HordeumL. Au fost cercetate 46 de
specii dintre care 35 cu 2n =14; 6 (2n =28 și
5 cu 2n =42 cromozomi;

Genul SecaleL. S-a determinat  numărul
de cromozomi la un număr de 8 specii, sta-
bilindu-se că 2n =14 cromozomi;

Genul SorghumMoench. S-a determinat
numărul de cromozomi la 58 de specii din-
tre care 7 cu 2n =14; 44 ((2n =20); 7 (2n =40)
și 1 specie cu 2n =60 cromozomi; 

Genul PanicumL. A fost studiat cel mai
mare număr de specii din familia Poaceae,
în total 138 dintre care la 77 2n =18; la 5 (2
=20); la 35 (2n =36); 1 cu 2n =14 cromozomi
etc.; 

Genul AvenaL. dintre cele 27 de specii
studiate, la 15 s-a stabilit 2n =14; la 10, 2n
=28 și la 2, 2n =42 cromozomi. 

În stabilirea numărului de cromozomi al
plantelor un rol major a revenit citologilor
japonezi, germani, ruși etc, care și-au desfă-
șurat activitatea după anul 1910,NakaoM.
(1911);WingeO.(1917);SakamuraT(1918);
KiharaA.(1919);NikolaevaA.G.(1922);Ku-
wada V. (1925); Stow I. (1926); Fukada
Y(1927);LevițkiiG.A.șiBenețkaiaG.K.(1927);
SmithH.B.(1927);VilmarinSimonetM.(1927)
și alții. 

În baza înrudirii cromozomilor din geno-
mul actual al plantelor s-a stabilit că încru-
cișarea spontană a avut loc atât îmtre specii
cu același număr de cromozomi cât și între
specii cu diferite numere de cromozomi,
ceea ce s-a dovedit prin resinteză,  pe cale
experimentală, a speciei Triticumaestivum,
Brassicanapus etc, precum și prin sinteza
unor specii, încă, neexistente în natură. 

În primele decenii ale secolului xx
erau cunoscute, aproape în întregime,
mecanismele ereditare care stau la baza
obținerii de soiuri și rase superioare
celor existente. urma organizarea cerce-
tării științifice în instituții finanțate de la
buget, ceea ce s-a realizat și în românia
în anul 1927 prin înființarea institutului
de  cercetări al româniei. 

Va urma

Cercetare



Noiembrie 201118

Interviu

România, centru regional
de ameliorare Caussade
Tudor ALExANDru

Interviucudr.ing.NinaGheorghiţă,directorMar-
keting-DezvoltarelaCaussadeSemencesRomânia

Ce soiuri și/sau hibrizi noi aduceți pe piață?
Anual testăm cel puțin un număr triplu de vari-
etăți, față de cel pe care-l avem în portofoliul
comercial, pentru a-i extrage pe cei mai buni din-
tre cei buni.  Dintre varietățile testate, pentru al
doilea an, în toate condițiile pedo-climatice din
România,  intenționăm ca, anul viitor, să intro-
ducem la cultura de porumb hibrizii Luigi CS,
Loubazi CS, Odali CS, iar la floarea-soarelui hib-
ridul Clarika CS, hibrid Clearfield. De asemenea,
pregătim Fuego și Balto pentru sorg, dar și alte
soiuri și hibrizi pentru  cele opt specii pe care le
comercializăm în România, din totalul de  50 pe
care-l deține Group Caussade Semences.

Faceți ameliorare și în România? Unde?
Compania noastră deține Stațiunea de amelio-
rare de la Mircea Vodă, în județul Brăila, unde se
desfășoară o parte din secvențele procesului de
ameliorare la culturile de floarea soarelui și po-
rumb, în special partea de testare în câmp, a
formelor parentale, a liniilor și genotipurilor noi
create, cu privire la diferite rezistențe, la condițiile
pedo-climatice din România. De exemplu,
testăm rezistența la secetă, la arșiță etc., dar și alte
forme, cum ar fi la floarea soarelui, rezistența la
Orobanche sp. În următorii ani, se intenționează
ca întreg procesul de ameliorare, pentru aceste
culturi și pentru arealul pedo-climatic din partea
de Est a Europei, să fie transferat în cadrul acestei
stațiuni.

Pivot central, în partea de est a Europei

Ce priorități ați avut/aveți în România, în
strategia de dezvoltare?
Să luăm în calcul că, la 1 ianuarie 2012, împlinim
3 ani de când activăm în România, ca subsidiară
a grupului francez Caussade Semences. Ca orice
companie la început de drum, am fost orientați
pe promovarea geneticii nostre, pe consolidarea
portofoliului comercial, cu alte cuvinte acordăm
o importanță deosebită activității de dezvoltare,
prin testarea varietăților la nivelul întregii țări, prin

rețeaua noastră proprie, respectiv centre proprii
de testare, în cadrul stațiunii de care am amintit,
dar și prin intermediul stațiunilor de cercetare
agricolă. Desigur că, în continuare, acordăm o
atenție deosebită acestor activități. Însă, odată cu
formarea echipei și insușirea procedurilor de
lucru, ne putem îndrepta atenția și către alte
proiecte, pe care Groupe Caussade Semences in-
tenționează să le dezvolte în România, dat fiind
faptul că, încă de la început, Grupul a poziționat
România ca pivot central, în dezvoltarea strate-
giei de expansiune în partea de est a Europei.

Ce are deosebit genetica Caussade?
Varietățile Caussade Semences sunt foarte per-
formante și, important, perfect adaptate condiți-
ilor pedo-climatice și tehnologice din România.

Despre hibrizi

Puteți să-mi dați doar câteva exemple cu car-
acteristici ale hibrizilor de porumb și floarea
soarelui?
Hibrizii de porumb au potențial foarte ridicat de
producție, stare sanitară bună a știuletelui la
sfârșitul fazei de vegetație și rezistenţă foarte
bună la bolile foliare. Prezintă regularitate în per-
formanţă, graţie capacităţii foarte bune de
adaptare la diferite condiţii pedoclimatice, au ca-
pacitatea de a pierde rapid apa din bob, după
maturitatea fiziologică. Un aspect foarte impor-

tant este faptul că au rezistenţă la frângerea şi
căderea tulpinilor și, nu în ultimul rând, toleranţă
la stres hidric și secetă atmosferică. În general,
știuleții au între 14 și 20 de rânduri, cu 34-44 de
boabe pe rând, în funcție de grupa FAO de ma-
turitate.
Hibrizii de floarea soarelui din portofoliul Caus-
sade prezintă rezistență la erbicidul imidazoli-
none, tehnologia Clearfield, ambele forme
parentale fiind rezistente la imazamox. Acest
lucru este foarte important, pentru că nu mani-
festă nici un efect de fito-toxicitate după apli-
carea erbicidului, deci plantele nu sunt stresate.
Totodată, au o bună rezistenţă la secetă şi arşiţă,
foarte bună toleranţă la boli, precum Phomopsis,
Plasmopara, Sclerotinia, dar și la rasele de mană
existente în România. De asemenea, au o bună
adaptabilitate la condiţiile de mediu, stabilitate
şi potenţial productiv mare, confirmat atât în
testările oficiale, cât şi în cultura mare. În plus, au
o rezistenţa foarte bună la cădere şi frângere, ran-
dament excelent în ulei și toleranţă la condiţii de
secetă și arşiţă, precum și adaptabilitate la diferite
condiţii de tehnologie.

Ce facilități aveți pentru fermierii care cumpără
sămânță de la dumneavoastră?
Un pachet comercial flexibil, alaturi de serviciul
postvanzare, pe tot parcursul perioadei de veg-
etație a culturii.
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Biotehnologia, biodiversitatea
și tehnologia informației
Autor:dr.ing.MihaiCristea,membrutitular
alAcademieideŞtiinţeAgricoleşiSilvice
„Gh.IonescuȘișeşti”

Dintotdeauna, într-o formă sau alta,
biotehnologia a constituit o preocu-
pare de seamă a omului, reprezen-
tând unul dintre mijloacele cele mai
apropiate şi mai de preţ în lupta sa
permanentă pentru asigurarea
bunurilor şi serviciilor necesare vieţii.
În funcţie de nivelul de dezvoltare a
fiecărei etape istorice din evoluţia
cunoaşterii umane, de la primele în-
ceputuri ale existenţei sale şi până în
epoca modernă, omul a depins de
biotehnologii. Astfel îşi asigură pro-
dusele necesare de primă necesitate,
precum alimente, medicamente, en-
ergie, un mediu curat etc.

simbioza între biotehnologie și biodi-
versitate
Importanţa şi rolul biotehnologiei iese
mai bine în evidenţă atunci când analiza
şi prezentarea se asociază cu un alt com-
ponent important cu care se găseşte într-
o strânsă simbioză: biodiversitatea, care
asigură biotehnologia cu resursele bio-
logice necesare, pe care le procesează în
bunuri şi servicii indispensabile vieţii. În-
suşi procesul de domesticire a plantelor
sălbatice în plante de cultură, petrecut cu
mii de ani în urmă, nu putea să aibă loc
în afara acţiunilor conjugate ale
biotehnologiilor şi biodiversităţii.
Importanţa şi rolul pe care îl au în natură
şi societate, pe de o parte, precum şi
efectele conexiunilor puternice între bio-
diversitate şi biotehnologie, pe de altă
parte, determinate de interdependenţa
dintre ele, generează un deosebit interes
din partea omului care nu a putut trăi, şi
cu atât mai mult în viitor, în afara lor.
În măsura în care biotehnologia uti-
lizează capacităţile biodiversităţii (plante,
animale, micro-organisme), ea este şi va
fi întotdeauna tributară biodiversităţii.
Ampolarea diversităţii biologice,
reprezentată de toate organismele vii de
pe Terra, asigură biotehnologiilor

resursele necesare pentru realizarea de
produse şi servicii utile omului. Legătura
inseparabilă între biodiversitate şi
biotehnologie este esenţială pentru se-
curitatea alimentară, reprezentând un
scop şi un obiectiv fundamental al dez-
voltării durabile.
Raporturile simbiotice foarte stânse între
biodiversitate şi biotehnologie sunt
prezentate cu claritate în „Convenţia
asupra Diversităţii Biologice”, adoptată la
Rio de Janeiro în 1992. S-a subliniat cu
acea ocazie importanţa biodiversităţii,
fiind apreciată ca o bază solidă, pe care
se sprijină genetica, asigurând
biotehnologia cu resursele biologice
necesare progresului şi dezvoltării. Mai
mult, biotehnologia va asigura protecţia
biodiversităţii şi a mediului natural, pen-
tru supravieţuirea speciilor de plante şi
animale, ameliorarea solului şi funcţiile
ecosistemelor, precum şi punerea în
stare normală a terenurilor degradate.

Biotehnologia şi biodiversitatea, fiecare
cu specificul său, contribuie la transfor-
marea organismelor vii în forme noi, va-
rietăţi, rase şi populaţii. 

Două fațete contradictorii

Biotehnologia, prin capabilităţile ei
tehnice şi biologice, poate fi în acelaşi
timp atât un factor de conservare a bio-
diversităţii, cât şi unul de eroziune a aces-
teia. 
Cu privire la conservarea biodiversităţii
prin biotehnologii moderne, menționăm
că sunt păstrate astăzi, în condiţii contro-
late de temperatură şi umiditate, viabili-
tatea şi integritatea genetică a unui
volum important de resurse biologice,
multe din ele nemaiputând supravieţui
în stare naturală. S-a reuşit, prin cercetări
specifice, să existe o armonie între cer-
inţele biologice ale plantelor şi condiţiile
tehnice necesare supravieţuirii lor în



condiţii controlate.
Mai mult, biotehnologia nu numai că
ajută la conservarea biodiversităţii, dar,
prin acţiunea lor asupra vieţuitoarelor, se
dovedeşte a fi generatoare de biodiver-
sitate. Întreaga istorie a ameliorării
plantelor şi animalelor, începând cu do-
mesticirea lor şi până la tehnologii mod-
erne de ameliorare din zilele noastre,
adică biotehnologii aplicate, au dus la
crearea numeroaselor forme de plante şi
animale, care nu reprezintă altceva decât
forme de diversificare biologică.
Din păcate, până la conştientizatea nece-
sităţilor conservării resurselor genetice,
de toate originile, în condiţii de sigu-
ranţă, un volum important de resurse ge-
netice a fost pierdut irecuperabil.
În domeniul resurselor vegetale, în băn-
cile de gene din întreaga lume, sunt con-
servate şi studiate peste 2,5 milioane de
probe de culturi, din care 1,2 milioane
aparţin cerealelor și 369.000 legumi-

noaselor alimentare (fasole, mazăre, soia,
linte, bob etc.). Mai există 137.000 de
legume, 74.000 de clone aparţinând
rădăcinoaselor şi plantelor tuberifere şi
215.000 arborilor de pădure.
În grădinile botanice din întreaga lume,
în număr de 1500, se găsesc în jur de
35.000 de specii, reprezentând 15% din
flora mondială.
Odată cu descoperirea culturilor de ţesu-
turi şi de celule şi cu dezvoltarea
cercetărilor în biologia moleculară, s-a
ivit o nouă cale pentru conservarea bio-
diversităţii. Este vorba de posibilitatea
conservării ţesuturilor vegetale, de
celule, de grăunciori de polen sau/şi de
ovule, care, păstrate în condiţii speciale,
îşi menţin viabilitatea şi funcţionalitatea
pe perioade mari de timp.
Biotehnologiile aplicate în acest sens
sunt de mare fineţe şi acurateţe, nece-
sitând manipulări genetice complexe,
care cer o solidă pregătire profesională a

echipei de specialitate, precum şi
aparatură de laborator performantă. 
Acest mod de conservare a biodiversităţii
este posibil, datorită descoperirilor fă-
cute cu privire la totipotenţialitatea
celulelor, prin care se demonstrează că,
în anumite condiţii specifice, celula are
capacitatea formării şi dezvoltării unei
plante întregi. S-a dovedit astfel că,
plecând de la o celulă individuală, există
posibilitatea dezvoltării unei plante
funcţionale, care conţine aceeaşi germo-
plasmă ca şi aceea a plantei din care a
fost prelevată celula. Şi astfel, con-
servând o singură celulă, poate fi conser-
vată întreaga structură genetică a
varietăţii de la care a fost extrasă celula.

Eroziunea biodiversităţii

Cu privire la cea de a doua faţetă a
biotehnologiei, eroziunea biodiversităţii,
cu toate argumentele prezentate în
favoarea conservării biodiversităţii prin
biotehnologie, nu se poate absolutiza
rolul biotehnologiilor în acest sens. Există
voci cu notorietate, dar şi exemple con-
crete care dovedesc că biotehnologia, pe
lângă conservarea biodiversităţii, are şi
efecte contrare, determinând eroziunea
ei.
Un prim factor de eroziune este din
cauza atitudinii neglijente şi a lipsei de
prevedere a omului modern, care nu a
sesizat la timp, rolul şi importanţa unei
componente de seamă a biodiversităţii -
resursele genetice vegetale şi animale -
lăsând să se irosească pe diferite căi un
volum imens de resurse biologice auten-
tice, îndeosebi formele sălbatice şi prim-
itive, precum şi cele locale, „create” de
agricultorii locali, ale căror însuşiri de
rezistenţă la condiţiile nefavorabile de
mediu le-au asigurat supravieţuirea, de-
păşind perioadele dificile, generate de
factorii climatici externi.
Acest material genetic, al cărui conţinut
de gene îi conferă rezistenţă la diferite
tipuri de factori climatici nefavorabili,
precum şi la stabilirea recoltelor, consti-
tuie cel mai de preţ material genetic la
dispoziţia geneticienilor şi ameliorato-
rilor, în activitatea de ameliorare a
plantelor şi animalelor.
În acest context, se pune fireasca între-
bare: pierderea formelor sălbatice de
plante şi a soiurilor locale poate constitui
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un proces de eroziune biologică? Cate-
goric, da! Din moment ce resursele re-
spective au fost pierdute, fără
posibilitatea de recuperare, se înţelege
că reprezintă un fenomen de eroziune
biologică.
În ultima vreme se constată un alt
fenomen de eroziune care, paradoxal,
este rezultatul activităţii amelioratorilor,
în munca lor pentru crearea de soiuri şi
hibrizi tot mai performanţi. Valoarea
acestor creaţii a atras atenţia fermierilor
care sunt interesaţi ca nivelul recoltelor
să fie cât mai ridicat, introducându-le în
cultură, înlocuind formele locale. În acest
caz, nu mai este vorba de neglijenţă sau
lipsă de prevedere, ci de un proces nor-
mal, firesc, de înlocuire a soiurilor locale
vechi, cu altele noi, mai productive.

De la înlocuire la pierdere

Crearea soiurilor moderne reprezintă
rodul muncii amelioratorilor, care, uti-
lizând tehnologii moderne şi resurse bi-
ologice adecvate, reuşesc asemenea
performanţe. Este adevărat că, peste tot
în lume, unde agricultura avansează cu
rapiditate, există o dinamică de schim-
bare a formelor vechi de plante cu forme
noi. Ceea ce trebuie imputat în acest caz
nu este înlocuirea varietăţilor locale sau

a soiurilor vechi cu forme noi perfecţion-
ate, ci pierderea lor odată cu procesul în-
locuirii. 
În momentul înlocuirii, în loc să existe un
interes şi o grijă deosebită pentru a le
asigura supravieţuirea în condiţii contro-
late, ele sunt date fie în consumul do-
mestic, fie în furajarea animalelor.
Procesul înlocuirii este inevitabil, chiar fa-
vorabil, pe când cel de pierdere este de
neacceptat, putând fi totuşi evitat, prin
măsuri tehnice corespunzătoare de con-
servare. Eroziunea biologică ce se pro-
duce în asemenea situaţii a făcut ca
numeroşi oameni de ştiinţă să o
eticheteze cu expresii destul de dure,
precum „suicid” sau „partea întunecată a
biotehnologiilor”.
Aici trebuie subliniat faptul că
biotehnologiile şi biodiversitatea, reprez-
intă două aspecte fundamentale ale na-
turii şi societăţii, ale căror valori
incontestabile nu pot fi despărţite, dacă
se doreşte o analiză corectă şi obiectivă
a înţelegerii posibilităţilor lor de a in-
fluienţa starea de bine din natură şi soci-
etate. Privite în dinamica lor, valorile
individuale ale biodiversităţii şi
biotehnologiilor pot fi mai bine evidenţi-
ate şi ierarhizate, dacă sunt judecate îm-
preună, aceasta fiind consecinţa firească
a legăturilor lor strânse, de multe ori in-

terdependente.

rolul informatizării

Aportul biotehnologiei moderne la con-
servarea şi valorificarea biodiversităţii a
crescut odată cu utilizarea computerului,
prin informatizarea electronică a întreg-
ului proces de colectare şi evaluare a bio-
diversităţii. S-a reuşit astfel ca
informaţiile despre genele sau complex-
ele de gene conservate să fie fixate pe
suporturi magnetice, încât ele să fie
disponibile, cu mare viteză, exactitate şi
acurateţe, amelioratorilor şi geneticie-
nilor.
În consecinţă, se poate afirma că
biotehnologia constituie un mijloc im-
portant de conservare a biodiversităţii,
atât prin macroconservare (plante în-
tregi, seminţe, animale), cât şi prin micro-
conservare (culturi de ţesuturi, de celule,
ovule, polen sau gene).
O altă asociere importantă a biotehnolo-
giei, cu domenii tehnologice majore, pre-
cum microelectronica, robotica, fibra
optică, inteligenţa artificială şi altele a
dus la o nouă eră a revoluţiei industriale,
incluzând două mari descoperiri tehno-
logice: tehnologia informaţiei, bazată pe
microelectronică şi biotehnologia mod-
ernă, care la rândul ei are la bază ingine-
ria genetică şi tehnologia celulei.
Există părerea, unor specialişti importanţi
în domeniu, că asociarea tehnologiei in-
formaţiei cu biotehnologia poate avea
un efect mult mai mare asupra structurii
economiei mondiale, decât alte de-
scoperiri precedente, precum masele
plastice din anii ‘40, tranzistorii din anii
‘50, computerul din anii ‘60 şi microcom-
puterul din anii ‘70.
În aceste condiţii, biotehnologia mod-
ernă, asociată cu tehnologia informaţiei,
devine unul dintre cele mai dinamice şi
de perspectivă domenii, cu un potenţial
uriaş de dezvoltare a unor activităţi de
primă mărime în economia mondială şi
naţională, precum în asigurarea secu-
rităţii alimentare, în medicină, agricul-
tură, industrie, în probleme de mediu,
care fără îndoială vor influienţa semni-
ficativ comerţul şi producţia de bunuri şi
servicii şi vor schimba structura pro-
duselor la nivel global şi naţional, cu pro-
funde implicaţii sociale şi politice.



Caramba Turbo, managerul 
de energie pentru profituri mari
caramba Turbo este primul produs destinat cul-
turii de rapiţă, care combină o substanţă activă
fungicidă (metconazol) cu cea a unui regulator de
creştere (mepiquat clorură). Această combinaţie
asigură controlul eficient al bolilor, oferind în
acelaşi timp avantajele unui regulator de
creştere.
Cu Caramba Turbo de la BASF puteţi controla evoluţia
culturii, pentru a asigura o dezvoltare optimă şi în-
treţinerea uşoară şi sigură a rapiţei. 
După aplicarea Caramba Turbo, se formează un strat
uniform pe întreaga suprafaţă a frunzei, strat care se
usucă repede, nu este sensibil la intemperii şi prote-
jează suprafaţa foliară.

Protecție împotriva Phoma lingam
Substanţele active Metconazol şi Mepiquat clorură
pătrund foarte repede în plantă, reglează creşterea şi
au efect fungicid. Imediat se poate observa aşa-numi-
tul “efect de înverzire”: frunzele se colorează într-un
verde închis intens. Aplicat toamna, produsul Caramba
Turbo protejează plantele de atacul  de Phoma lingam
(putregaiul negru) şi de alte ciuperci importante, iar ca
regulator de creştere, controlează dezvoltarea plantei
astfel încât să întrunească toate condiţiile pentru a
rezista la iernare.

rezistenţă la iernare
Caramba Turbo îmbunătăţeşte rezistenţa la iernare a
culturii de rapiţă. Loturile demonstrative arată că rezis-
tenţa la iernare a rapiţei tratată cu Caramba Turbo a
fost mult mai mare comparativ cu loturile netratate.
După aplicarea Caramba Turbo în toamnă, primele
frunze cresc sub formă de rozetă pe pământ, frunzele
nou crescute rămân mai mici, iar extinderea plantei
este împiedicată. Vârful de creştere rămâne astfel pro-
tejat pe pământ. 

stimulează creşterea rădăcinii
Caramba Turbo stimulează creşterea rădăcinii.
Rădăcina principală şi rădăcinile laterale se formează
în cele mai bune condiţii şi acumulează substanţe de
rezervă. Acest lucru este extrem de important în
primăvară, când solul este încălzit suficient pentru a
activa nutrienţii şi a-i face disponibili pentru plantă.
Între timp, planta poate folosi nutrienţii stocaţi. Rezul-

tatul este un start mult mai puternic şi rapid în primă-
vară comparativ cu suprafeţele netratate sau tratate
cu produse similare.  Mai mult, planta se va fixa mai
bine în pământ. În acest mod, rapiţa va fi protejată de
distrugerile cauzate de temperaturile scăzute de peste
iarnă. 

Atenție la temperatură!
Un impediment al utilizării produselor în toamnă este
acela că, adesea, temperatura nu este favorabilă
aplicării produsului. Este vorba în mod special despre
azoli, care au nevoie de o temperatură de aproximativ
15 grade Celsius pentru a deveni eficienţi. În cazul
temperaturilor scăzute, eficacitatea produsului scade
foarte mult. Rezultatul este un proces de creştere ne-
satisfăcător, iar riscul distrugerii plantei pe durata iernii
creşte foarte mult. Cu Caramba Turbo se elimină acest
risc, produsul putând fi folosit începând cu tempera-
turi de aproximativ 5 grade Celsius.

Efect pozitiv asupra arhitecturii tufei
Pe lângă îmbunătăţirea rezistenţei la iernare, arhitec-
tura tufei joacă un rol determinant în calitatea/canti-
tatea recoltei obţinute. În primăvară, Caramba Turbo
se aplică între stadiile de dezvoltare 31 şi 51, respectiv
după ce a început alungirea tijei şi până la stadiul de
buton verde. Efectul este o plantă de rapiţă mult mai
omogenă, cu mai multe ramificaţii şi tufă compactă.
Aceasta determină o coacere uniformă şi reducerea
pierderilor la recoltare.
Caramba Turbo atenuează dezvoltarea tulpinii, însă o
face stabilă şi elastică. Acest fapt îmbunătăţeşte stabil-
itatea şi împiedică căderea plantelor la pământ.
În plus, aplicată în primăvară, Caramba Turbo con-
trolează eficient bolile specifice culturii de rapiţă: pu-
tregaiul alb, putregaiul cenuşiu, alternarioza, făinarea.
Deoarece crează premisele pentru o mai bună ramifi-
care, Caramba Turbo creşte şansele obţinerii unei
recolte mărite şi de calitate superioară. O recoltă ce

ajunge uniform la maturitate, reduce riscul pierderilor
prin scuturarea seminţelor. În acest mod, investiţia este
protejată, iar producţia de rapiţă este asigurată.

BAsF
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iNcDA-Fundulea
(Urmaredinnumărul4/2011)

Alături de soiurile foarte cunoscute, cu pon-
deri mari în suprafaţa cultivată cu grâu, ex-
istă și soiuri noi create la iNcDA-Fundulea,
aflate în curs de extindere. Acestea vor avea
un rol esenţial în viitor, pentru diversificarea
genetică a sortimentului actual.

Indiferent de condiţiile climatice, cultivarea
unor soiuri neadaptate zonelor de cultură face
ca input-urile în cultura grâului să fie insufi-
cient valorificate. Din această cauză, alegerea
şi procurarea seminţei de calitate şi din soiuri
recomandate pentru fiecare zonă de cultură
reprezintă o decizie importantă a fiecărui fer-
mier, pentru producţia anului următor.

Delabrad 2
Soi semiprecoce, aristat, cu talia plantelor de
85-95 cm. Are rezistenţă bună la iernare şi
cădere, rezistenţă bună la principalele boli fo-
liare, mai ales rugina brună şi făinare. Acest soi
realizeză în aceleaşi condiţii de cultură, com-
parativ cu altele, un conţinut de proteină uşor
superior şi are o calitate foarte bună de pani-
ficaţie. Potențialul mediu de producţie este
superior soiurilor Flamura 85 şi Dropia cu 5-
8%. Este recomandat a fi cultvat în vestul ţării
şi Tranşilvania, dar şi în zona de campie din
sudul ţării.

gruia
Este un soi mai precoce la înspicare, în medie
ca 1-2 zile faţă de Flamura 85 şi Dropia. Este
foarte rezistent la cădere şi mijlociu de rezis-
tent la iernare. Este rezistent la atacul de
făinare, mijlociu de rezistent la rugina brună
şi galbenă, septorioză şi fuzarioză. Se caracter-
izează prin gluten mijlociu de tare, având un
indice de sedimentare asemănător Dropia şi
Flamura 85.
Conţinutul de proteine şi volumul pâinii au
fost în medie asemănătoare soiului Flamura
85. În medie, pe mai mulţi ani de experi-
mentare în reţeau de staţiuni a INCDA - Fund-
ulea din toată ţara, a depăşit cu 6-8%

producţia martor de Flamura 85 şi Dropia.
Poate fi cultivat cu rezultate bune în toată ţara,
dar mai ales în sud.

Faur F
Este soi semiprecoce, cu spicul aristat, talie
scurtă a plantei. Are rezistenţă bună la cadere
şi iernare şi este mai rezistent la făinare, rugină
brună, septorioză şi fuzarioză decât soiul mar-
tor Flamura 85.
Se caracterizează prin calitate bună de panifi-
caţie, glutenul este tare, având indicele de
sedimentare asemănător cu Dropia şi Flamura
85. Conţinutul de proteine şi volumul pâinii,
sunt în medie, asemănătoare soiului Flamura
85. Realizează sporuri medii de producţie de
7-8% faţa de soiurile martor Dropia şi Flamura
85.
Poate fi cultivat cu rezultate bune în toată ţara,
dar mai ales în vest, sud şi Transilvania. Pro-
ducerea de sămânță din acest soi este real-
izată de firma SC Procera SA Fundulea
(Călaraşi).

izvor
A fost înregistrat în anul 2008. Este precoce
(înspică cu o zi înaintea soiului Dropia), cu
spicul de culoare albă, semilax, aristat, de
formă piramidală şi cu poziţia seminutantă la
maturitate. Frunzele sunt mai înguste, cu strat
ceros eviden. Paiul este elastic, cu înalţimea

medie de 100-105 cm, mai înalt cu 3-4 cm
decât Dropia şi Flamura 85.
Are rezistenţă bună la cădere şi iernare şi este
asemănător soiului Dropia ca reacţie la rugina
galbenă, făinare şi septorioză, dar mai rezis-
tent decât acesta la rugina brună.
Caracteristica principală este rezistenţa ridi-
cată la secetă, testele fiziologice evidenţiind
rezistenţa superioară la stresul provocat de
deficitul hidric, bazată în special pe capaci-
tatea sa  de reglare osmotică mai mare. Este
soi cu nivel bun de rezistenţă la incolţirea în
spic şi cu caracteristici bune de morărit şi pan-
ificaţie. Însă calitatea de panificaţie poate fi
considerată uşor inferioară soiului Dropia,
căruia îi este superior în medie pentru volu-
mul pâinii şi indicele de cădere.
În experimentările multianuale, a depăşit
soiurile martor Dropia, Flamura 85 în medie
cu 6-9%, sporul de producţie fiind mai mare
(19-29%) în condiţii de secetă.
Este recomandat a se extinde în zona de
câmpie din sudul ţării, Dobrogea şi Moldova,
mai ales în zonele mai frecvent expuse riscului
unor secete prelungite.
Producerea de samnţă din verigile superioare
a fost inițiata în anul 2007-2008, ceea ce va
permite ca, în toamna anului 2011, să se cul-
tive primele suprafeţe în fermele de pro-
ducţie, pentru producerea de grâu de
consum.

Soiuri românești de grâu și triti-
cale recomandate în acest an (II)



Alin DoBrE

calitatea semințelor reprezintă una
dintre problemele agricultorilor săt-
măreni, producţia fiind direct influ-
enţată de seminţe.

Adriana Nistea, directorul Inspectoratului
Teritorial pentru Calitatea Seminţelor
(ITCSMS) Satu Mare, a declarat recent, în
cadrul Colegiului Prefectural, că există o
tendinţă în rândul agricultorilor de a
semăna din recolta lor de anul trecut.
Astfel, cum semințele nu sunt de cea mai
bună calitate, nici recolta nu este pe mă-
sura aşteptărilor.
Nistea consideră că fermierii ar trebui să
pună un accent mai mare pe calitatea
seminţelor, pentru a obţine producţie de
calitate, într-o cantitate mare. În acest

sens se recomandă folosirea semințelor
certificate.
„Fermierulartrebuisăconştientizezeşisă
fiemaieducat.Degeabainvesteştemultîn
agricultură,înprelucrareaterenului,dacă
nufoloseşteseminţecaresă-ioferecalitate
şicantitateproducţiei.Oproducţiedecal-
itate superioară prezintă şi posibilitatea
valorificăriirecoltelor“ – a declarat direc-
torul ITCSMS.
Domnia sa a adăugat că, la nivelul con-
ducerii Ministerului Agriculturii și Dez-
voltării Rurale, s-a făcut în mai multe
rânduri, propunerea ca acordarea sub-
venţiilor de la stat să fie condiţionată de
asigurarea materialului săditor certificat.
La nivelul judeţului, există 158 de opera-
tori economici autorizaţi, pentru produc-
erea de seminţe, având o suprafaţă totală
de 1.163 ha.

Calitatea semințelor, o problemă acută
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Triticalele, apreciate
de fermieri

Deşi este o cultură cerealieră relativ nouă pen-
tru România, triticalele au devenit cunoscute
de mulţi fermieri din ţara noastră, fiind apre-
ciate pentru potenţialul ridicat de producţie,
atât de boabe, cât şi de biomasă, dar şi re-
alizarea unor producţii cu costuri mai scăzute
la hectar, comparativ cu alte cereale.
Se utilizează în nutriţia animalelor, industria
de morărit şi panificaţie şi cea a alcoolului. De
asemenea, sunt folosite la obținerea de bio-
combustibil. Pe baza rezultatelor experimen-
tale, obţinute până acum, soiurile actuale de
triticale au realizat, în medie, cele mai mari
sporuri la producţia de boabe, faţă de grâu,
orz şi secară, pe solurile podzolice cu fertilitate
scăzută din zona colinară subcarpatică din
Transilvania, vestul ţării, Muntenia, Oltenia şi
Moldova.
Amplasarea culturii de triticale este de reco-
mandat să se facă cu prioritate pe terenurile
unde realizează producţii superioare celor-
lalte cereale păioase.
În prezent, dintre soiurile create la INCDA-
Fundulea, sunt înregistrate în Romania şi
răspândite în cultură Titan, Stil, şi Haiduc, iar
in curs de extindere Cascador F şi Mezin.
Dintre acestea, Titan, Stil şi Haiduc sunt reco-

mandate pentru cultivare în toate zonele col-
inare ale ţării, dar se pot cultiva cu succes şi pe
solurile fertile din câmpie, deoarece au rezis-
tență genetică bună la cădere.
Cascador F şi Mezin, soiuri intensive cu poten-
tial ridicat de productie de boabe, se reco-
mandă a fi extinse în zone cu soluri cu
fertilitate mai ridicată.

Producerea de sămânţă, din verigile supe-
rioare, la actualele soiuri de triticale, se real-
izează la INCDA-Fundulea pentru Stil, Haiduc,
Cascador F şi Mezin, la SCDA-Albota pentru
Haiduc, ICDACSZ-Braşov pentru Titan, SCD-
CPCB Tg.Mureş şi SCDA-Braila pentru Stil şi
SCDA Livada, SCDA Secuieni şi SC Sedomar
SA Pitești pentru Haiduc.
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Recoltele anului 2011, în cifre
Tudor ALExANDru

Producţia de cereale a româniei se
apropie în acest an de 24 de milioane
de tone, cu peste 8 milioane to mai
mult decât anul trecut, apreciasză
specialiștii din ministerul Agriculturii
şi Dezvoltării rurale. În opinia lor,
numai orzul, orzoaica, ovăzul, sorgul
şi triticalele însumează aproape 3
milioane to. Dacă se adaugă peste 7
milioane to de grâu și 12 milioane to
de porumb, se ajunge la 22-24 mil-
ioane to.

„Înacestan,avemproducțiifoartebune.
Suntcelemaimariînregistratedemine,în
15 ani de activitate. Trebuie să știți că
datelesuntdeclaratedeagențiieconomici,
pepropriaraspundere.Darcredcăreflectă
câtdecâtrealitatea“–adeclaratMarioara
Năsui,de laDirecțiaAgricolăJudețeană
Ialomița,pentru„InfoAMSEM“.
Nu contestăm acest lucru, mai ales că, la
nivel național, este posibil ca producția
de porumb pentru boabe să fie cu aprox-
imativ 2 milioane to mai mare decât cea
de anul trecut, când s-au obținut
9.060.700 to. Însă este exclus să fie atins
recordul ultimilor ani, de 14.570.000 to,
cu o producție medie de 4.438 kg/ha, de
pe 3.282.800 ha, stabilit în 2004.
Câteva exemple parțiale la porumb
(recoltarea continua la data documen-
tării):

n județul Arad – s-au recoltat 3.800 ha,
cu o producție medie de 3.868,4
kg/ha;

n Constanța – 80.246 ha, estimat 4.200
kg/ha;

n Ialomița – 79.335 ha, cu 5.800 kg/ha;
n Ferma Agro Chirnogi (Călărași) –

11.000 kg/ha;
n ferme mijlocii și mari – aproximativ

10.000 kg/ha;
n ferme mici – circa 3.400 kg/ha.

La nivel național, se estimează o pro-
ducție medie de peste 4.500 kg/ha.

Posibil record la floarea soarelui
La floarea soarelui, s-ar putea să fie egalat

și chiar depășit recordul din anul 2004,
când s-au recoltat peste 1,5 milioane to,
cu randament de 1.595 kg/ha. De pe cele
983.200 ha cultivate, este posibil să se
recolteze aproximativ 1,7 milioane to.
Din păcate, seceta a influențat negativ
culturile de floarea soarelui, în unele
județe, precum Mehedinți. Aici, tocmai în
perioada formării miezului, când planta
avea mai multă nevoie de apă, nu a
plouat deloc. Ca urmare, semințele au
pierdut din consistență.
Câteva exemple parțiale (recoltarea con-
tinua la data documentării):

n județul Arad – s-au recoltat 2.250 ha,
cu o producție medie de 2.050 kg/ha;

n Constanța – 108.886 ha, estimat 1.952
kg/ha;

n Ialomița – 53.460 ha, cu 2.143 kg/ha;
n Galați – 10.576 ha, cu 1.589 kg/ha;
n Ferma Agro Chirnogi – 3.400 kg/ha;
n ferme mijlocii și mari – în jur de 3.000

kg/ha;
n ferme mici – circa 1.500 kg/ha.

La nivel național, se estimează o pro-
ducție medie de 1.750 kg/ha.

grâu, cât să ne prisosească
În aceeași categorie de producții foarte
bune se încadrează și recoltele din vară,
centralizate zilele trecute, la Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
La grâu și secară, producția medie a fost
de 3.640 kg/ha, cu un total de 7.196.289
to, de pe 1.976.734 ha. Reamintim că, în
2004, producția a fost de 7.812.400 to,
dar cu un randament mai mic față de
2011, de 3.403 kg/ha, suptafața fiind mai
mare, de 2.295.900 ha.
Valeriu Tabără, ministrul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, a declarat recent, că
recolta de grâu din acest an permite
României să exporte 4 milioane to, peste
70% din producţie având o calitate ex-
cepţională pentru panificaţie.
„La grâu, producţia scriptică este de 7,2
milioane to. Însă, în realitate, având în
vedereşioanumităexperienţăşifaptulcă
gospodăriilemicinuraporteazăproducţi-
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ile,chiarșiunelefermemari,credcăpro-
ducţiaestedepeste8milioaneto.Ospun
cutoatărăspunderea.Aceastaînseamnă
undisponibilpentruexportdepeste4mil-
ioaneto.Esteprimadată,cred,cândam
puteadiscutadespre unanumit grânar.
EsteoreintrareaRomânei,după2010,în
clubulexportatorilordegrâu,undeartre-
buisărămână.Arfiomareşigravăeroare,
aşacumafostdupă1996,caRomâniasă
iasădinacestclub.Românianupoatepro-
ducenumaipentrueaînsăşi,pentrucăşi-
arirosisectorulagricolşiarreveniîntr-o
zonădeneeconomicitate“ – a afirmat min-
istrul.
În opinia sa, au mai fost ani cu producţie
agricolă mare, dar nu a avut o calitate
atât de bună, atât pentru piaţa internă,
cât și externă. Există judeţe unde 100%
grâul este pentru panificaţie. La fel se în-
tâmplă şi în cazul florii soarelui, a orzoai-
cei, a orzului sau a rapiţei.

Câteva exemple:
n județul Constanța – suprafața recoltată

154.654 ha, cu o producție medie de
3.516 kg/ha;

n Ialomița – 103.431 ha, cu 4.441 kg/ha;
n Galați – 53.609 ha, cu 2.934 kg/ha;
n Giurgiu – 73.300 ha, cu 3.410 kg/ha
n Ferma Agro Chirnogi – 6.900 kg/ha;
n ferme mijlocii și mari – peste 5.000

kg/ha;
n ferme mici – circa 1.500 kg/ha.

rapiță și orz
Chiar dacă în iarna trecută s-au pierdut
câteva zeci de mii de hectare cultivate cu
rapiță, iar în toamna anului 2010 a fost
secetă prelungită, producția s-a ridicat la
758.222 to, cu randament de 1.986
kg/ha.
Producții foarte bune s-au înregistrat și la
orz, în multe ferme mari obținându-se
chiar peste 6.000 kg/ha.

Câteva exemple:
n județul Constanța – la rapiță, suprafața

recoltată a fost de 23.705 ha, cu o pro-
ducție medie de 1.105 kg/ha; la orz
27.850 ha, cu 4.500 kg/ha;

n Ialomița – rapiță 28.150 ha, cu 2.100
kg/ha; orz 22.580 ha, cu 4.095 kg/ha;

n Galați – rapiță 21.632 ha, cu 1.572
kg/ha; orz 6.326 ha, cu 2.870;

n Giurgiu – rapiță 15.585 ha, cu 1.750
kg/ha; orz 14.200 ha, cu 3.710 kg/ha; 

n Ferma Agro Chirnogi – rapiță 3.500
kg/ha; orz 6.000 kg/ha;

n ferme mijlocii și mari – rapiță peste
3.000 kg/ha; orz peste 4.000 kg/ha;

n ferme mici – rapiță circa 1.500 kg/ha;
orz 1.800 kg/ha.

Prețuri bune pe piață
Pe la jumătatea lunii septembrie,
prețurile practicate pe piață erau avanta-
joase pentru fermieri.
Astfel, în fermă, grâul se vindea cu peste
0,70 lei/kg, la fel orzul, porumbul și
sorgul. În schimb, în Portul Constanța,
depășise 200 euro/to, adică 1 leu/kg.
Prețul de producător la floarea soarelui
era de aproximativ 350 euro/to (1,47
lei/kg), la soia 400 euro/to (1,68 lei/kg) și
la rapiță 420 euro/to (1,76 lei/kg). În gen-
eral, în Port, prețul este mai mare cu circa
18-20%.
Un calcul grosier arată că, la ora actuală,

venitul net al fermierilor se ridică la peste
1.000 lei/ha (250 euro/ha), față de vreo
200 euro/ha în toamna anului trecut.
Încă de la intrarea combinelor în primele
lanuri, în sudul țării, prețul grâului pentru
panificație era de 0,63-0,65 lei/kg. Vă
reamintim că, din decembrie 2010 și
până în primăvara anului 2011, grâul s-a
vândut cu peste 300 euro/to (1.26 lei/kg).
Menționăm că producțiile mici din fer-
mele de subzistență și semisubzistență
pornesc din start cu handicap, din cauza
folosirii unor semințe care nu îndeplinesc
standardele de calitate (necertificate) și
soiuri necunoscute sau din reînmulțiri
necontrolate, inclusiv din sămânță pen-
tru consum a hibrizilor.

Nota autorului
Mulțumim direcțiilor agricole care ne-
au oferit datele solicitate.
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Bugetul de stat va plăti între 30 și 100
euro/ha/an persoanelor care dau în
arendă terenurile agricole, conform unui
proiect de lege elaborat de ministerul
Agriculturii și Dezvoltării rurale. În cazul
vânzării, proprietarul terenului va primi
200 de euro pe hectar.

De prevederile legii ar putea beneficia per-
soanele care au cel puțin 55 de ani și maxi-
mum 70 de ani şi sunt cu cel mult 10 ani mai
tineri decât vârsta normală de pensionare la
data cedării; încetează definitiv orice activi-
tate agricolă cu caracter comercial pe ex-
ploataţia cedată; care au practicat agricultura
timp de 10 ani anteriori cedării. De asemenea,
cedenții cedează exploataţiile pe care le deţin,
situate în extravilan, pe care le arendează sau
le înstrăinează prin acte între vii, total sau
parţial și sunt încadraţi în sistemul de pensii şi
alte drepturi de asigurări sociale, la data
cedării. Excepție fac persoanele pensionate
pe caz de boală, gradele I și II, indiferent de
vârstă, care își dovedesc incapacitatea de a
munci, cu decizie de la comisia de expertiză
medicală. Dacă proprietarul terenului de-
cedează, moștenitorii încasează prima da-
torată anului calendaristic în care s-a produs
decesul. O altă cerință este ca, la momentul
cedării, terenurile să nu facă parte din ex-
ploataţii comasate prin contracte de arendă
sau alte contracte legale.
Cuantumul primei va fi de 30 euro/ha/an,
pentru o perioadă de arendare de cinci ani, 50
euro/ha/an pentru 10 ani și 100 euro/ha/an
pentru minimum 15 ani. Cesionarii preiau ex-
ploataţii de la cedenţi, prin arendare sau
cumpărare, dacă succed cedenţilor, sunt per-
soane fizice sau persoane fizice înregistrate şi
autorizate în conformitate cu prevederile Or-
donanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008
şi îndeplinesc condiţiile de la Măsura 112 – In-
stalarea tinerilor fermieri, din cadrul Progra-
mului Naţional de Dezvoltare Rurală. În plus,
cesionarii trebuie să fie persoane fizice sau
persoane fizice înregistrate şi autorizate în
conformitate cu prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu vârsta

mai mică de 50 de ani, care desfăşoară activ-
ităţi agricole. Legea interzice scoaterea din cir-
cuitul agricol a terenurilor cedate, pentru o
perioadă de cel puțin cinci ani de la data ex-
pirării contractului de arendă, respectiv 10 ani
de la data înstrăinării.

comasarea terenurilor

Legea își propune să stimuleze comasarea
terenurilor agricole, prin susținerea cheltu-
ielilor aferente serviciilor notariale, a celor de
cadastru și publicitate imobiliară, precum și
prin garantarea creditelor contractate pentru
cumpărarea terenurilor.
În expunerea de motive, se menționează că,
în România, se înregistrează un mare
dezechilibru între un număr foarte mare de
ferme mici, comparativ cu numărul celor
foarte mari. Totodată, dinamica ponderii pop-
ulaţiei ocupate în agricultură din totalul pop-
ulaţiei active arată o tendinţă de scădere
treptată a acesteia. La sfârşitul anului 2008,
dintr-un total al populaţiei civile ocupate de
8,75 milioane persoane, în agricultură, vână-
toare silvicultură activau 2,42 milioane per-
soane.
Pe grupe de vârstă, se constată o îmbătrânire
a forţei de muncă din această ramură. Astfel,
peste jumătate din aceasta aparţine grupelor
de vârstă de peste 45 de ani, iar ponderea
populației ocupată în agricultură cu vârsta

peste 55 de ani este în creștere.
Circa 60% din fermierii eligibili pentru plata
pe suprafaţă au peste 60 de ani și deţin aprox-
imativ 25% din terenurile eligibile.

ce arată datele statistice

Conform ultimului Anuar statistic al României,
3.913.000 de exploataţii agricole individuale,
respectiv 17.700 de exploataţii cu personali-
tate juridică, utilizează 65,2%, respectiv 34,8
% din suprafaţa agricolă
Aceste dezechilibre influenţează negativ agri-
cultura din ţara noastră şi competitivitatea
acesteia.
Din prelucrarea datelor referitoare la plăţile
unice pe suprafaţă, acordate pentru anul
2010, fermele cu suprafeţe între 1-10 ha au
reprezentat 93,5% din totalul fermelor şi au
exploatat 32,3% din suprafaţa eligibilă pentru
plățile directe pe suprafață, fermele între 10-
100 ha au reprezentat 5,4% din totalul fer-
melor şi au exploatat 15,5% din terenuri, iar
fermele de peste 100 ha au reprezentat 1,1%
din totalul fermelor şi au exploatat 52,2% din
suprafaţa eligibilă.
Din aceste considerente, majoritatea fermelor
mici din România au şanse scăzute de a de-
veni competitive şi orientate spre piaţă, iar
aceste dezechilibre influenţează negativ agri-
cultura din ţara noastră şi competitivitatea
acesteia.
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Baza 9,88tone
CertificataC1 86,2tone
Total 96,08 tone     
MvCsárdás
Baza 23tone
CertificataC1 85tone
CertificataC2 29,52tone
Total 137,52 tone     
MvKolo
Baza 36,4tone
CertificataC1 100,4tone
CertificataC2 184tone
Total 320,8 tone     
MvMagdaléna
Baza 6,2tone
CertificataC1 116tone
CertificataC2 73tone
Total 195,2 tone     
MvSuba
Baza 10,4tone
CertificataC1 29tone
CertificataC2 116,76tone
Total 156,16 tone     
MvSüveges
Baza 2,28tone
CertificataC1 100tone
Total 102,28 tone     
MvToborzo
CertificataC2 2tone
Total 2 tone     
MvToborzó
Baza 19,04tone
CertificataC1 30tone
CertificataC2 31,5tone
Total 80,54 tone     
PKBKristina
CertificataC2 860,61tone
Total 860,61 tone     
PannoniaNS
CertificataC1 352tone
Total 352 tone     
Pannonikus
CertificataC1 45tone
CertificataC2 712,12tone
Total 757,12 tone     
PannóniaNS
CertificataC1 25tone
Total 25 tone     
Peppino
Baza 17,4tone
Total 17,4 tone     
Philipp
Baza 5,68tone
CertificataC1 322,72tone
CertificataC2 180tone
Total 508,4 tone     
Pireneo
Baza 23,4tone
Total 23,4 tone     
Pitbull
CertificataC1 60tone
Total 60 tone     
Pobeda
CertificataC1 813tone
CertificataC2 20tone
Total 833 tone     
Potenzial
CertificataC1 288tone
CertificataC2 17,6tone
Total 305,6 tone     
Privileg
Baza 4,2tone
CertificataC1 180tone
Total 184,2 tone     
Putna
PrebazaG1 3tone
Total 3 tone     
Quebon
Baza 20tone

Sămânță certificată final
19.10.2011
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Multiplicare seminte

Grau Tone Grau Tone Grau Tone Grau Tone Grau Tone



CertificataC1 72,56tone
Total 92,56 tone     
Renan
Baza 208tone
CertificataC12986,245tone
CertificataC2 495,5tone
Total 3689,745 tone     
Renata
CertificataC1 90tone
Total 90 tone     
Renesansa
CertificataC1 1814tone
Total 1814 tone     
RomulusLV
CertificataC2 159tone
Total 159 tone     
Rusija
CertificataC1 1680,09tone
Total 1680,09 tone     
SO207
Baza 25,3tone
CertificataC1 815,8tone
CertificataC2 391,1tone
Total 1232,2 tone     
SWMaxi
CertificataC1 36,2tone
Total 36,2 tone     
Saturnus
CertificataC1 83tone
Total 83 tone     
Serina
CertificataC2 60tone
Total 60 tone     
Simnic30
CertificataC2 306tone
Total 306 tone     
Simnic50
Baza 258,64tone
CertificataC1 485,92tone
CertificataC2 390tone
Total 1134,56 tone     
Sobbel
Baza 105,775tone
CertificataC1 349,25tone
CertificataC2 397,55tone
Total 852,575 tone     
Soissons
CertificataC1 111,66tone
CertificataC2 118,365tone
Total 230,025 tone     
Sollario
CertificataC1 1,3tone
Total 1,3 tone     
Sorrial
Baza 44,625tone
CertificataC11696,025tone
Total 1740,65 tone     
Stefanus
CertificataC1 880tone
CertificataC2 175tone
Total 1055 tone     
Trakiyka
CertificataC1 72tone
Total 72 tone     
Trivale
PrebazaG1 3,76tone
PrebazaG2 54tone
Baza 129,6tone
CertificataC1 54,5tone
CertificataC2 381tone
Total 622,86 tone     
Xenos

CertificataC1 60tone
CertificataC2 335tone
Total 395 tone     
Zimbru
CertificataC1 30tone
Total 30 tone     
Totalspecia 213601tone

Graudurum
Auradur
Baza 53tone
CertificataC1 294tone
Total 347 tone     
Condurum
CertificataC1 20,01tone
Total 20,01 tone     
GKSelyemdur
CertificataC2 23,01tone
Total 23,01 tone     
Grandur
PrebazaG1 59,1tone
CertificataC2 60tone
Total 119,1 tone     
Pescadou
CertificataC1 27tone
CertificataC2 85tone
Total 112 tone     
Tiziana
Baza 58,375tone
Total 58,375 tone     
Totalspecia 679,495tone

Rapita
Akela
Certificata 147
Total                          147
Alaska
Certificata 10,4349
Total                          10,4349
Alzza
Certificata 0,35
Total                          0,35
Astrada
Certificata 17,8467
Total                          17,8467
Bellevue
Certificata 10
Total                          10
Brutus
Certificata 6,5922
Total                          6,5922
CR09
Baza 0,045
Total                          0,045
CR16
Baza 0,09
Total                          0,09
CR28
Baza 0,025
Total                          0,025
CR34
Baza 0,05
Total                          0,05
CR51
Baza 0,04
Total                          0,04
CS21
Baza 0,245
Total                          0,245
CS23
Baza 0,13
Total                          0,13

CS44
Baza 0,02
Total                          0,02
CS48
Baza 0,025
Total                          0,025
Chelsi
Certificata 0,1
Total                          0,1
CindiCS
Certificata 0,26
Total                          0,26
DKExpower
Certificata 68,5855
Total                          68,5855
DKExstorm
Certificata 37,2206
Total                          37,2206
DKExtec
Certificata 32,8026
Total                          32,8026
DS806
Baza 0,025
Total                          0,025
DianaITC
Baza 1,12
Certificata 16
Total                          17,12
Digger
Certificata 1,71
Total                          1,71
ESAlias
Certificata 0,1472
Total                          0,1472
ESArtist
Certificata 5,1139
Total                          5,1139
ESCenturio
Certificata 0,0855
Total                          0,0855
ESHydromel
Certificata 4,649
Total                          4,649
ESSaphir
Certificata 0,075
Total                          0,075
Ecarlate
Certificata 0,2
Total                          0,2
Elite
Certificata 0,086
Total                          0,086
Elvis
Certificata 3,527
Total                          3,527
Exagone
Certificata 213,4597
Total                          213,4597
Executive
Certificata 48,6499
Total                          48,6499
Exocet
Certificata 0,3663
Total                          0,3663
Exotic
Certificata 36,8053
Total                          36,8053
Extend
Certificata 218,2276
Total                          218,2276
FactiCS
Certificata 0,105

Total                          0,105
Finesse
Certificata 6,128
Total                          6,128
Grizzly
Certificata 0,07
Total                          0,07
Herkules
Certificata 7,2406
Total                          7,2406
Hybristar
Certificata 57,442
Total                          57,442
Hybrisurf
Certificata 7,388
Total                          7,388
Hycolor
Certificata 3,432
Total                          3,432
Ilia
Certificata 55,5134
Total                          55,5134
Iwan
Certificata 10
Total                          10
Kadore
Certificata 16,5569
Total                          16,5569
Labrador
Certificata 102,64
Total                          102,64
Limone
Certificata 0,0608
Total                          0,0608
Madrigal
Certificata 0,5586
Total                          0,5586
Merano
Certificata 0,352
Total                          0,352
Milena
Certificata 4,433
Total                          4,433
Monalisa
Certificata 0,132
Total                          0,132
Monarch
Certificata 0,14
Total                          0,14
NKBravour
Certificata 0,7395
Total                          0,7395
NKFormula
Certificata 0,2232
Total                          0,2232
NKTechnic
Certificata 0,317
Total                          0,317
Nelson
Certificata 1,266
Total                          1,266
Noblesse
Certificata 10
Total                          10
Olano
Certificata 12,172
Total                          12,172
Ontario
Certificata 0,2104
Total                          0,2104
Orkan
Certificata 22,08

Total                          22,08
PR45D03
Certificata 0,3099
Total                          0,3099
PR45D04
Certificata 0,234
Total                          0,234
PR46W10
Certificata 0,069
Total                          0,069
PR46W14
Certificata 1,3301
Total                          1,3301
PR46W20
Certificata 0,2053
Total                          0,2053
PR46W31
Certificata 0,0939
Total                          0,0939
Pedro
Certificata 0,6328
Total                          0,6328
Perla
PrebazaG1 3
Certificata 112,52
Total                          115,52
Pollen
Certificata 62,76
Total                          62,76
Remy
Certificata 14,097
Total                          14,097
Robust
Certificata 14,753
Total                          14,753
SWGospel
Certificata 5,88
Total                          5,88
Sammy
Certificata 0,555
Total                          0,555
Sitro
Certificata 0,0855
Total                          0,0855
Tassilo
Certificata 73,0813
Total                          73,0813
Toccata
Certificata 0,3638
Total                          0,3638
Traviata
Certificata 4,3886
Total                          4,3886
Triangle
Certificata 51,7861
Total                          51,7861
TriptiCS
Certificata 0,2024
Total                          0,2024
Turan
Certificata 2,235
Total                          2,235
Valesca
Certificata 12
Total                          12
Vectra
Certificata 6,5682
Total                          6,5682
Vittek
Certificata 10
Total                          10
Total specia                   1578,4609
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Multiplicare seminte
Grau Tone Grau Tone Rapiță Tone Rapiță Tone Rapiță Tone

Judet (ha) (to) (ha) (to)
1 ALBA 0 0 65 0
2 ARAD 0 0 0 0
3 ARGES 40 52 0 0
4 BACAU 0 0 0 0
5 BIHOR 65,5 76 0 0
6 BISTRITA-NASAUD 0 0 0 0
7 BOTOSANI 30 30 0 0
8 BRAILA 383 529 0 0
9 BRASOV 0 0 0 0
10 BUZAU 70 100 44 0
11 CALARASI 651 573 108,43 0
12 CARASSEVERIN 0 0 0 0
13 CLUJ 0 0 0 0
14 CONSTANTA 0 0 37 0

Judet (ha) (to) (ha) (to)
15 COVASNA 0 0 0 0
16 DAMBOVITA 40 60 0 0
17 DOLJ 0 0 15 0
18 GALATI 32 24 10 0
19 GIURGIU 80 62 0 0
20 GORJ 0 0 0 0
21 HARGHITA 0 0 0 0
22 HUNEDOARA 0 0 0 0
23 IALOMITA 111 68 10 0
24 IASI 1492,5 2445,8 114,1 0
25 LCCSMS 50 60 81,9 0
26 MARAMURES 0 0 0 0
27 MEHEDINTI 0 0 0 0
28 MURES 0 0 0 0

Judet (ha) (to) (ha) (to)
29 NEAMT 38 50 8 0
30 OLT 0 0 29,5 0
31 PRAHOVA 0 0 0 0
32 SALAJ 0 0 0 0
33 SATUMARE 0 0 0 0
34 SIBIU 0 0 0 0
35 SUCEAVA 0 0 0 0
36 TELEORMAN 120 82,32 90 0
37 TIMIS 0 0 0 0
38 TULCEA 72 137 33 0
39 VALCEA 0 0 0 0
40 VASLUI 270 336 0 0
41 VRANCEA 0 0 0 0
TotalGENERAL: 3545 4685,12 645,93 0

culturi admise acte nefinalizate culturi admise acte nefinalizate culturi admise acte nefinalizate

Realizarea programului de multiplicare - Floarea Soarelui



Noiembrie 201132

Multiplicare seminte

Judet CantitateKg CantitateKg CantitateKg CantitateKg
1 ALBA 781695 62980 0 0
2 ARAD 2214000 109950 60000 0
3 ARGES 4988450 306780 0 0
4 BACAU 493000 0 0 0
5 BIHOR 4074290 49000 0 0
6 BISTRITA-NASAUD 258000 10000 0 0
7 BOTOSANI 2539000 30000 3000 2610
8 BRAILA 16936785 3590800 179330 163700,29
9 BRASOV 91640 0 0 0
10 BUZAU 4480200 0 473920 73500
11 CALARASI 22743317 2925515 574030 258083,63
12 CARASSEVERIN 0 0 0 0
13 CLUJ 1445920 10000 170000 0
14 CONSTANTA 19642310 2751475 1423050 5964
15 COVASNA 0 0 0 0
16 DAMBOVITA 2829480 125195 0 0
17 DOLJ 10142670 79635 0 1140
18 GALATI 5379850 437560 1099140 6271
19 GIURGIU 11215460 1282800 220000 13242
20 GORJ 82000 0 0 0
21 HARGHITA 122000 0 0 0
22 HUNEDOARA 91000 0 0 0
23 IALOMITA 20100667 3075390 1624000 266320,15
24 IASI 5515580 269660 66020 240601,1
25 LCCSMS 5268300 326839 597090 542675,81
26 MARAMURES 0 0 0 0
27 MEHEDINTI 579000 0 0 0
28 MURES 1084880 47530 0 0
29 NEAMT 4337840 206515 56795 0
30 OLT 8992645 479110 0 1956,16
31 PRAHOVA 2982710 232270 0 0
32 SALAJ 149080 0 0 0
33 SATUMARE 2953825 78245 0 451,82
34 SIBIU 0 0 0 0
35 SUCEAVA 513365 0 0 0
36 TELEORMAN 23289650 1442845 180000 1256,4
37 TIMIS 6125834 186575 957000 305
38 TULCEA 8869720 1489985 0 383,5
39 VALCEA 185160 0 0 0
40 VASLUI 10654000 0 0 0
41 VRANCEA 2127930 0 0 0
Total 214281253 19606654 7683375 1578460,86

Grâu Orz 6 rând. Orz 2 rând. Rapiţă culturi admise acte nefinalizate

Realizarea programului de multiplicare la plante furajere

21.06.201119.10.2011

Judet Suprafata(ha) Prod.est.tone Judet Suprafata(ha) Prod.est.tone
1 ALBA 0 0 1 ALBA 64,5 0
2 ARAD 0 0 2 ARAD 10 0
3 ARGES 25 35 3 ARGES 5 0
4 BACAU 110 615 4 BACAU 5 0
5 BIHOR 116,5 621 5 BIHOR 0 0
6 BISTRITA-NASAUD 0 0 6 BISTRITA-NASAUD 0 0
7 BOTOSANI 312,5 1411,95 7 BOTOSANI 20 0
8 BRAILA 8197,2 35523,3 8 BRAILA 0 0
9 BRASOV 0 0 9 BRASOV 0 0
10 BUZAU 17 33,796 10 BUZAU 144 0
11 CALARASI 2265,98 8530 11 CALARASI 345,55 66
12 CARASSEVERIN 0 0 12 CARASSEVERIN 0 0
13 CLUJ 65,5 275,8 13 CLUJ 52 0
14 CONSTANTA 172 490 14 CONSTANTA 0 0
15 COVASNA 0 0 15 COVASNA 0 0
16 DAMBOVITA 96 295 16 DAMBOVITA 6 0
17 DOLJ 70 96 17 DOLJ 75 0
18 GALATI 533 1248 18 GALATI 136 0
19 GIURGIU 240 821,8 19 GIURGIU 80 0
20 GORJ 0 0 20 GORJ 0 0
21 HARGHITA 0 0 21 HARGHITA 0 0
22 HUNEDOARA 0 0 22 HUNEDOARA 10 0
23 IALOMITA 1171 4610,4 23 IALOMITA 408,9 0
24 IASI 4075 19296 24 IASI 180 0
25 LCCSMS-B,IF 0 0 25 LCCSMS 157,5 0
26 MARAMURES 0 0 26 MARAMURES 0 0
27 MEHEDINTI 0 0 27 MEHEDINTI 0 0
28 MURES 84 277,5 28 MURES 36 0
29 NEAMT 847 4152,5 29 NEAMT 4 0
30 OLT 0 0 30 OLT 10 0
31 PRAHOVA 76 119 31 PRAHOVA 0 0
32 SALAJ 0 0 32 SALAJ 0 0
33 SATUMARE 0 0 33 SATUMARE 0 0
34 SIBIU 0 0 34 SIBIU 0 0
35 SUCEAVA 0 0 35 SUCEAVA 0 0
36 TELEORMAN 53 135 36 TELEORMAN 101 0
37 TIMIS 80 257 37 TIMIS 0 0
38 TULCEA 1396 6905,8 38 TULCEA 10 0
39 VALCEA 0 0 39 VALCEA 0 0
40 VASLUI 253 877 40 VASLUI 25 0
41 VRANCEA 15 30 41 VRANCEA 9 0

TotalGENERAL: 20270,68 86656,846 TotalGENERAL: 1894,45 66

Specia:Golomat
Soiul:Magda
Totalsoi 10,2 0
Soiul:Marius
Totalsoi 17 2,8
Totalspecie 27,2 2,8
Specia:Obsiganearistata
Soiul:Doina
Totalsoi 10 1,5
Totalspecie 10 1,5
Specia:Paiusdelivezi
Soiul:Transilvan
Totalsoi 9,5 0
Soiul:Transilvan2
Totalsoi 5 0,45
Totalspecie 14,5 0,45
Specia:Paiusinalt
Soiul:Adela
Totalsoi 6,5 0
Soiul:Palma
Totalsoi 90 67
Totalspecie 96,5 67
Specia:Paiusrosu
Soiul:Peisaj
Totalsoi 2,5 0
Totalspecie 2,5 0

Specia:Raigrasaristat
Soiul:AM1
Totalsoi 30 42
Soiul:Andrea
Totalsoi 80 150
Soiul:Asso
Totalsoi 40 50
Soiul:Barherta
Totalsoi 30 45
Soiul:Extrem
Totalsoi 70 71
Soiul:Ivan
Totalsoi 40 60
Soiul:Lemnos
Totalsoi 25 12
Soiul:Linos
Totalsoi 290 485
Soiul:Magnum
Totalsoi 105 155
Soiul:Solita
Totalsoi 80 90
Soiul:Sprint
Totalsoi 130 200
Soiul:Taurus
Totalsoi 30 45
Totalspecie 950 1405

Specia:Raigrasperen
Soiul:Candore
Totalsoi 40 25
Soiul:Lorenz
Totalsoi 60 30
Soiul:Magura
Totalsoi 0,5 0
Soiul:MaguraBV
Totalsoi 1,5 0
Soiul:Mara
Totalsoi 1 0
Totalspecie 103 55
Specia:Timoftica
Soiul:Rarau
Totalsoi 1 0,5
Soiul:Tirom
Totalsoi 3 0
Totalspecie 4 0,5
TotalGraminee 12141532
Specia:Lucernaalbastra
Soiul:4Cascine
Totalsoi 118 22
Soiul:Daniela
Totalsoi 4 0
Soiul:Madalina
Totalsoi 24,5 0

Soiul:Magnat
Totalsoi 176,541,9
Soiul:NSBanatZMSII
Totalsoi 65 0
Soiul:NSMedianaZMSV
Totalsoi 66 0
Soiul:Opal
Totalsoi 4,52 0
Soiul:Orca
Totalsoi 55 1
Soiul:Palladiana
Totalsoi 30 15
Soiul:RivieraVicentina
Totalsoi 113 10
Soiul:Roxana
Totalsoi 10,9 0
Soiul:Sandra
Totalsoi 181 13,5
Soiul:Sigma
Totalsoi 15 0
Totalspecie 863 103
Specia:Mazarefurajera
Soiul:Alissa
Totalsoi 82 355
Soiul:Amical
Totalsoi 25 50

Soiul:Arkta
Totalsoi 25 75
Soiul:Belmondo
Totalsoi 59 130
Soiul:Camilla
Totalsoi 102 155
Soiul:Crackerjack
Totalsoi 14,5 20,5
Soiul:Dorica
Totalsoi 0,5 0,6
Soiul:Lessna
Totalsoi 15 35
Soiul:Livioletta
Totalsoi 21,2 10
Soiul:MagistraLiv
Totalsoi 4,5 0
Soiul:Prophet
Totalsoi 139 342,2
Soiul:Salamanca
Totalsoi 25 100
Soiul:Tudor
Totalsoi 124 146
Soiul:VedeaTR
Totalsoi 340 28,5
Totalspecie 977 1448

ha to ha to ha to ha to ha to

Certificare finală Realizarea multiplicării la porumb
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Multiplicare seminte

Realizarea programului de multiplicare
PORUMB
Soiul:Amadeo
Total soi 100 381
Soiul:Amamonte
Total soi 80 585
Soiul:Amandha
Total soi 75 275
Soiul:Ambrosini
Total soi 60 150
Soiul:BC244
Total soi 20 0
Soiul:Baragan48
Total soi 170 101
Soiul:Bergxxon
Total soi 60 280
Soiul:Bonito
Total soi 25 70
Soiul:Burli
Total soi 30 105
Soiul:CERA4505
Total soi 6 0
Soiul:CampionFD
Total soi 18 0
Soiul:Ceda
Total soi 30 125
Soiul:Cera10
Total soi 10 0
Soiul:Cera2504
Total soi 231 564
Soiul:Cera3908
Total soi 30 36
Soiul:Cera6
Total soi 23 0
Soiul:Clarica
Total soi 228 990
Soiul:ClaritiCS
Total soi 60 288
Soiul:Crisana
Total soi 7 0
Soiul:Cronus
Total soi 50 100
Soiul:DK391
Total soi 252 1142
Soiul:DK315
Total soi 434 2248
Soiul:DK440
Total soi 533 2623
Soiul:DK6339
Total soi 111 477
Soiul:DKC3472
Total soi 85 355
Soiul:DKC3511
Total soi 955 5288
Soiul:DKC4014
Total soi 50 250
Soiul:DKC440
Total soi 100 250
Soiul:DKC5401
Total soi 28 60
Soiul:DKC2949
Total soi 65 305
Soiul:DKC2971
Total soi 75 400
Soiul:DKC3203
Total soi 81 390
Soiul:DKC3314
Total soi 50 187,5
Soiul:DKC3318
Total soi 50 240
Soiul:DKC3472
Total soi 55 302,5
Soiul:DKC3476
Total soi 120 521
Soiul:DKC3511
Total soi 207943,5
Soiul:DKC3759
Total soi 125 555
Soiul:DKC3795
Total soi 201 890
Soiul:DKC3811
Total soi 25 112,5
Soiul:DKC3871
Total soi 110 547
Soiul:DKC3872YG
Total soi 15 71
Soiul:DKC3946YG
Total soi 10 57
Soiul:DKC4014

Total soi 50 300
Soiul:DKC4082
Total soi 30 150
Soiul:DKC4117
Total soi 40 192
Soiul:DKC4197
Total soi 20 100
Soiul:DKC4490
Total soi 388 2118
Soiul:DKC4590
Total soi 584 3080
Soiul:DKC4608
Total soi 110 570
Soiul:DKC4795
Total soi 262 1302
Soiul:DKC4814
Total soi 55 232
Soiul:DKC5007
Total soi 92 498
Soiul:DKC5190
Total soi 80 440
Soiul:DKC5276
Total soi 384 2097
Soiul:DKC5277YG
Total soi 52 261
Soiul:DKC5401
Total soi 95 490
Soiul:DKC5590YG
Total soi 47 190
Soiul:DKC5707
Total soi 40 180
Soiul:DKC5717
Total soi 48 311
Soiul:DKC6142
Total soi 160 970
Soiul:DKC6667YG
Total soi 137 332
Soiul:DKC6815
Total soi 110 555
Soiul:Darel
Total soi 40 170
Soiul:ED5606KDDZ
Total soi 0,1 0,3
Soiul:EL6515KDDZ
Total soi 0,1 2
Soiul:FeldiCS
Total soi 50 200
Soiul:Florencia
Total soi 317,9890
Soiul:Fundulea376
Total soi 641 1151
Soiul:Furio
Total soi 384 858
Soiul:GLBella
Total soi 20 7
Soiul:Garbure
Total soi 110 462
Soiul:Gavott
Total soi 25 120
Soiul:Grosso
Total soi 150 465
Soiul:HST165McmsC
Total soi 1 0
Soiul:HST200T
Total soi 2 2,8
Soiul:HST201McmsC
Total soi 1 0
Soiul:HSTurdaStarMcmsC
Total soi 3 0
Soiul:JOKARICMS
Total soi 38 76
Soiul:JokariCS
Total soi 38 76
Soiul:KWS2376
Total soi 170 534
Soiul:KWS6471
Total soi 20 30
Soiul:KWS9361
Total soi 50 180
Soiul:KWS1394
Total soi 60 252
Soiul:KXA8353
Total soi 30 90
Soiul:KXA9483
Total soi 6 40
Soiul:Kabanas
Total soi 75 300

Soiul:Kamelias
Total soi 120 311
Soiul:Karmas
Total soi 15 27
Soiul:Kinemas
Total soi 80 320
Soiul:Komandos
Total soi 15 0
Soiul:Kornadi
Total soi 25 35
Soiul:Korneli
Total soi 30 120
Soiul:Kornelius
Total soi 110 540
Soiul:Krabas
Total soi 100259,5
Soiul:Krebs
Total soi 25 110
Soiul:Kursus
Total soi 50 300
Soiul:LC1003
Total soi 2 0
Soiul:LC1004
Total soi 0,05 0
Soiul:LC1005
Total soi 0,05 0
Soiul:LC1006
Total soi 2 0
Soiul:LC1007
Total soi 0,05 0
Soiul:LC1010
Total soi 0,05 0
Soiul:LC1011
Total soi 0,05 0
Soiul:LC1119Nrf
Total soi 1 0
Soiul:LC1120
Total soi 0,1 0
Soiul:LC1121
Total soi 1 0
Soiul:LC1123
Total soi 0,05 0
Soiul:LC1145cmsc
Total soi 0,1 0
Soiul:LC1146Nrf
Total soi 0,05 0
Soiul:LC403
Total soi 12 0
Soiul:LC406
Total soi 12 0
Soiul:LC408
Total soi 2,7 0
Soiul:LC544
Total soi 2,7 0
Soiul:LC553
Total soi 4,8 0
Soiul:LC574
Total soi 3 0
Soiul:LC607
Total soi 14 0
Soiul:LC646
Total soi 1,9 0
Soiul:LC682
Total soi 1,8 0
Soiul:LC686
Total soi 7,6 0
Soiul:LC700
Total soi 3,4 0
Soiul:LC717
Total soi 2,2 0
Soiul:LC760
Total soi 2,4 0
Soiul:LC763
Total soi 1,5 3
Soiul:LC1145
Total soi 15 0
Soiul:LorriCS
Total soi 20 80
Soiul:Losc
Total soi 40 140
Soiul:LuigiCS
Total soi 126 280
Soiul:MastriCS
Total soi 75 326
Soiul:Mikado
Total soi 130 425
Soiul:Montoni

Total soi 50 120
Soiul:Monumental
Total soi 75 265
Soiul:NKAltius
Total soi 275 1185
Soiul:NKLucius
Total soi 117 390
Soiul:NKSymba
Total soi 30 113
Soiul:NKThermo
Total soi 210 1050
Soiul:NS444
Total soi 37 155
Soiul:Occitan
Total soi 284 773
Soiul:Oituz
Total soi 48 70
Soiul:Olt
Total soi 957 1799
Soiul:P8000
Total soi 25 0
Soiul:P0017
Total soi 42 152
Soiul:P1223
Total soi 60 250
Soiul:P8000
Total soi 135 625
Soiul:P8400
Total soi 98 360,8
Soiul:P8529
Total soi 68 325
Soiul:P9000
Total soi 168 484
Soiul:P9000CC
Total soi 40 115
Soiul:P9025
Total soi 188 813
Soiul:P9494
Total soi 247 650
Soiul:P9494fertil
Total soi 17,5 50
Soiul:P9578
Total soi 122 380
Soiul:PR34F02
Total soi 62 285
Soiul:PR35F36
Total soi 20 75
Soiul:PR35F38
Total soi 227621,8
Soiul:PR35P12
Total soi 186 640
Soiul:PR35T36
Total soi 47 225
Soiul:PR36D79
Total soi 160 793
Soiul:PR36R10
Total soi 120 670
Soiul:PR36V52
Total soi 193 930
Soiul:PR36V74
Total soi 75 400
Soiul:PR37D25
Total soi 115 575
Soiul:PR37F73
Total soi 225 1035
Soiul:PR37F80
Total soi 42 189
Soiul:PR37M34
Total soi 295 1475
Soiul:PR37N01
Total soi 342 1430
Soiul:PR37Y12
Total soi 159 409
Soiul:PR38A24
Total soi 421 1788
Soiul:PR38A79
Total soi 237 1085
Soiul:PR38N86
Total soi 170 700
Soiul:PR39A50
Total soi 95449,45
Soiul:PR39B76
Total soi 344 1513
Soiul:PR39D81
Total soi 945 4654
Soiul:PR39F58
Total soi 295 1233

Soiul:PR39G12
Total soi 433 1050
Soiul:PR39H32
Total soi 541 2069
Soiul:PR39R20
Total soi 163 451
Soiul:Paltin
Total soi 27 20
Soiul:Pankor
Total soi 10 0
Soiul:Promi
Total soi 7 8,4
Soiul:PromiCMS
Total soi 7 13,3
Soiul:Rafinio
Total soi 50 75
Soiul:Rapsodia
Total soi 77 231,8
Soiul:RealliCS
Total soi 20 70
Soiul:Ricardinio
Total soi 370 1580
Soiul:Ronaldinio
Total soi 199 1262
Soiul:SUM0235
Total soi 10 0
Soiul:SUM0243
Total soi 50 160
Soiul:SUZUKA
Total soi 25 26
Soiul:SYPoderoso
Total soi 10 50
Soiul:Sarolta
Total soi 10 38
Soiul:ScandiCS
Total soi 20 80
Soiul:SeltiCS
Total soi 55 220
Soiul:Stira
Total soi 72 280
Soiul:Suanito
Total soi 20 100
Soiul:Suarez
Total soi 25 50
Soiul:Sudoku
Total soi 20 40
Soiul:Sumbra
Total soi 30 75
Soiul:Sumer
Total soi 16 4,5
Soiul:Surco
Total soi 25 0
Soiul:Szegedi475
Total soi 12 50
Soiul:SzegediTC277
Total soi 25 0
Soiul:SzegediTC377
Total soi 33 0
Soiul:Tekni
Total soi 45 90
Soiul:Torres
Total soi 150 610
Soiul:TroiziCS
Total soi 15 60
Soiul:Turda165
Total soi 15 0
Soiul:Turda200
Total soi 131 397
Soiul:Turda201
Total soi 25 0
Soiul:TurdaFavorit
Total soi 10 0
Soiul:TurdaStar
Total soi 11 0
Soiul:YogiCS
Total soi 50 100
Soiul:ZP409
Total soi 70 163
Soiul:Zamora
Total soi 50 0
Soiul:Zidane
Total soi 40 180
Totalspecie 22165 86722

Porumb Ha. Tone Porumb Ha. Tone Porumb Ha. Tone Porumb Ha. Tone Porumb Ha. Tone
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Tudor ALExANDru

vizitatorii s-au arătat interesați de
standurile care comercializau semințe
și material săditor, la cea de-a 16-a
ediţie a Târgului internaţional de pro-
duse şi echipamente în domeniul
agriculturii, horticulturii, viticulturii
şi zootehniei – indagra. Evenimentul,
desfășurat sub patronajul ministeru-
lui Agriculturii şi Dezvoltarii rurale, a
avut loc în perioada 19-23 octombrie,
la centrul expozițional romexpo. 

„Mi-amluat liberde laserviciu,casă-mi
cumpărsemințedelegumeșicâțivapomi
fructiferi.Mai caut butași de viță de vie,
poateșitrandafiri.Avantajulestecătoate
suntcumultmai ieftine,decât lamaga-
zine“ – ne-a spus Mioara Dumitrescu din
Otopeni (Ilfov).
În aceeaşi perioadă: Târgul internaţional
pentru industria alimentară – ALIMENTA,
Expoziţia internaţională pentru ambalaje,
materiale, maşini şi echipamente speci-
fice – ALL PACK şi Târgul de Vinuri şi Bău-
turi Alcoolice – EXPO DRINK&WINE.

valeriu Tabără a tăiat panglica

Deschiderea celui mai mare târg de profil
din România s-a ținut la Centrul de con-
ferințe, cu participarea mai multe person-
alități din domeniu, dintre care îi amintim
pe Valeriu Tabără, ministrul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, Veronica Toncea, direc-
tor general al FGCR, Nicolae Sitaru,
președintele LAPAR și alții. În sală, am re-
marcat alte personalități, precum Gheo-
rghe Sin, membru corespondent  al
Academiei Române, preşedintele Acade-
miei de Ştiinţe Agricole şi Silvice (ASAS)
„Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ sau membri
ai unor delegații străine, interesați să in-
vestească în agricultura noastră.
Ministrul a spus că România nu are de ce
să se îngrijoreze din cauza securităţii ali-
mentare, dacă nu face greşeli politice

mari.
„Suntoptimistînprivinţaproducţiiloragri-
coledin2012şiîncontinuareşi,deaseme-
nea,nucredcăRomâniaaredece să se
îngrijorezedincauzasecurităţiialimentare
dacănufacegreşelipoliticemari.Laoraac-
tuală,Româniaesteexportatordesecuri-
tate alimentară, iar în acest context
circulaţiaproduseloragricoleestecuatât
maiimportantă,pentruaneintegraîntr-
unsistemagricolperformant“ – a declarat
domnia sa.
Conform celor spuse, MADR a acordat, şi
în acest an, o atenţie deosebită acestei
manifestări,  confirmând faptul că, din
perspectiva reformei Politicii Agricole Co-
mune, România este interesată să real-
izeze parteneriate viabile cu alte state
membre ale Uniunii Europene, în vederea
promovării intereselor comune.
Odată încheiate cuvântările protocolare,
Tabără a tăiat panglica simbolică a inau-
gurării Indagra 2011.

În premieră, horticultori polonezi

Evenimentul, agreat UFI, a reunit peste
380 de firme din 22 de ţări, printre care
Austria, Belgia, China, Germania, Italia,
Marea Britanie, Olanda, Spania, Statele
Unite ale Americii, Turcia sau Ungaria.
Suprafaţa de expunere a depășit 30.000
mp.
„Vreausăremarc,pentrualșaseleaancon-
secutiv, prezența Franței, cu un salon
aparte, lacaresuntprezente30decom-
paniidindomeniileagricultură,zootehnie,
asigurări și semnințe. Ca noutate,
menționez participarea horticultorilor
polonezi,peosuprafațăde250mp“ – a de-
clarat Mariana Suciu, director general al
Romexpo, pentru „Info AMSEM“.
Menționăm că, la ora actuală, Franţa este
unul dintre cei mai mari exportatori mon-
diali de semințe și material săditor, dar și
de maşini agricole sau animale de fermă.
Șeptelul de bovine al acestei țări numără
19 milioane de capete. De asemenea, în
cazul ovinelor, Franţa numără 8 milioane
de capete, cu o diversitate de peste 30 de
rase, iar şeptelul de porcine depăşeşte 50
de milioane de capete.

La Indagra 2011, interes mare
pentru semințe și material săditor
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Dintre noutăţile acestei ediţii, menționăm
programe de seminţe de legume profe-
sionale, program nou de fertilizatori CE,
în stare  fizică de gel, program  nou de
folii profesionale  pentru  acoperirea  so-
lariilor, linii de producţie pentru accesorii
pentru agricultură etc.
Sectorul de mașini și utilaje agricole, pre-
cum și cel de zootehnie au fost bine
reprezentate.
Pavilionul central a fost rezervat, în total-
itate industriei alimentare.
Pe toată perioada manifestării, au putut
fi degustate produse tradiţionale
româneşti de la producători, precum şi
vinuri româneşti de la cele mai renumite
podgorii, în spaţiile special amenajate,
aflate pe aleea principală.

Pâine pe vatră

În cadrul târgului, Aurel Popescu, președ-
inte Patronatului Român din Industria de
Morărit, Panificație și Produse Făinoase –
Rompan, a avut inițiativa construirii unui
cuptor din aproximativ 5.000 de cărămizi.
Zilnic, brutarii au copt pâini „mici“ arde-
lenești, de 4-5 kg bucata, din făină și
cartofi, pentru vizitatori.
Însă surpriza a avut loc sâmbătă, când
echipa firmei Dioszegi, din Covasna, a
făcut cea mai mare pâine dintr-o singură
bucată, care a cântărit peste 75 kg, un
posibil record mondial.
Făina a fost asigurată de Vel Pitar, Pam-
bac, Dobrogea și Boromir.
Astfel, a fost sărbătorită, într-un mod
inedit, Ziua Mondială a Pâinii.

manifestări conexe

ASAS a organizat mai multe seminarii, în
care instituțiile de cercetare-dezvoltare
au prezentat referate cu realizările lor, o
inițiativă lăudabilă. Din păcate, prea
puțini fermieri s-au atătat interesați, semn
că nu înțeleg importanța informării.
Dintre temele susținute, amintim:

n Soiuri și hibrizi la principalele culturi
agricole, creaţii ale cercetării stiintifice
romaneşti; Sisteme de agricultură prac-
ticate în România; Aspecte tehnologice
privind agricultura ecologică practicată
în România (Institutul Național de Cerc-
etare-Dezvoltare Agricolă Fundulea);

n Fertilizanți cu substanțe humice (Insti-
tutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Pedologie, Agrochimie și Pro-
tecția Mediului București);

n Tehnologii de monitorizare pentru
prevenirea și combaterea principalilor
agenţi de dăunare, cu respectarea
strictă a protecției mediului, în contex-
tul unei agriculturi durabile; Combat-
erea biologică prin metode ce
respectă condiţiile de sanogeneză (In-
stitutul Național de Cercetare-Dez-
voltare pentru Protecția Plantelor
București);

n Soiuri de cartofi, creaţii ale cercetării
stiintifice romaneşti; Tehnologii speci-
fice cultivării cartofului în condiţiile
modificării climatice și economice ac-
tuale (Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de
Zahăr Brașov);

n Creaţii noi pentru struguri de vin roşu
realizate la ICDVV Valea Călugărească și
stațiunile de cercetare viticolă; Metode
și soluţii pentru implementarea inovării

în viticultură; Tulpini de drojdii auto-
htone cu impact asupra îmbunătățirii
proprietăţilor senzoriale și prezentării
tipicității vinurilor (Institutul de Cerc-
etare-Dezvoltare pentru Viticultură și
Vinificație Valea Călugărească);

n Soiuri noi la principalele specii pomi-
cole, creaţii ale cercetării științifice din
domeniul pomiculturii; Aspecte tehno-
logice privind speciile pomicole în
condiţiile României (Institutul de Cerc-
etare-Dezvoltare pentru Pomicultură
Mărăcineni);

n Soiuri și hibrizi de legume și flori;
Metode și practici de cultură ecologică
a legumelor solanacee (Institutul de
Cercetare-Dezvoltare pentru Legumi-
cultură și Floricultură Vidra);

n Posibilități de obţinere a plantelor
legumicole altoite; Modalități de
obţinere a produselor deshidratate; Ac-
vacultura intensivă în spații protejate
(Institutul de Cercetare-Dezvoltare
pentru Industrializarea și Marketingul
Produselor Horticole București).



Field-day-uri porumb KWS
În buna tradiție a ultimilor ani, și în
această toamnă, compania multinațion-
ală de origine germană, KWs semințe
românia, a continuat tradiția organizării
de field-day-uri (zilele câmpului), având
ca tematică hibrizii de porumb KWs din
loturile demonstrative. cei 20 de hibrizi
din portofoliul KWs și-au demonstrat „pe
viu“ calitățile, performanțele și avantajele
competitive, potențialul superior de pro-
ducție și stabilitate.

Astfel, în perioada 2 septembrie – 14 oc-
tombrie, KWS Semințe a organizat 26 field-
day-uri de porumb, la care au participat
aproximativ 2.500 de persoane. Fermierii au
avut ocazia, încă o dată, să descopere
potențialul hibrizilor de porumb KWS.

Pe 15 septembrie 2011, în localitatea Ciochina,
județul Ialomița, SC Elsit Com SRL a fost gazda
Zilei Porumbului, pentru 500 de fermieri.
Evenimentul a avut ca invitati, pe langă fer-
mieri din Ialomița și județele limitrofe, nu-
meroase personalități din domeniul agricol:
Petre Daea, președintele Comisiei de Agricul-
tura a Senatului; Lucian Buzdugan, adminis-
trator al TCE Trei Brazi – Insula Mare a Brăilei.
De asemenea, au mai participat personalități
publice locale, iar oaspete de onoare a fost Va-
leriu Tabără, ministrul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale.
Hibrizii de porumb KWS prezentați au impre-
sionat asistența, prin potențialul productiv și
adaptabilitatea la condițiile din Băraganul
ialomițean.
Alte zile ale porumbului organizate în septem-
brie
n județul Brăila, pe 21, la SC Alpago SRL, unde

Elena Gontariu s-a arătat foarte fericită de
recolta de porumb KWS obținută 

n județul Călărași, pe 9, la SC Ildu
n județul Buzău, pe 27, la SC Cerealit Alliance
n județul Dâmbovița, la Găești, pe 23 , la SC

Mica Moșie, unde ing. George Dumitrescu,
administratorul societății, cultivă numai hi-
brizii de porumb KWS, încă din anul 2002,
numărându-se printre primii fermieri culti-
vatori de hibrizi KWS din județ

n județul Argeș, Rociu, pe 27, la SC Sedomar
n județul Dolj, Padea, pe 15, la SC Agroserv

Company

n județul Arad, Curtici, pe 23, la CAI Curtici,
unde ing. Dimitrie Muscă și reprezentanții
KWS au avut prezente numeroase person-
alități din cadrul Direcției Agricole Timiș, In-
spectoratului de Semințe, reprezentat prin
dl. Ciucur, precum si distribuitori cunoscuți
ai regiunii

n județul Alba, la Teiuș, pe 28, la PF Toader
Marian;

n județul Cluj Napoca, Turda, pe 22, la SC Fer-
mierul

n județul Mureș, Cuci, pe 29, la SA Spicul
n județul Botoșani, Ripiceni, pe 29, la SC

Andimir Top
n județul Bacău, Dumbrava, pe 30, la SC

Servchimex, unde, printre participanți, s-au
numarat Chiriac, reprezentant al Direcției
Agricole Bacău, Laurențiu Baciu (LAPAR),
Daniel Ciobanu, (LAPAR), Eugen Popa (AIC-
BAC), biolog Ion Chiorcea și distribuitori lo-
cali de produse agricole

Field-day-uri și în octombrie
n județul Timiș, Gătaia, la SC Max Agro
n județul Timiș, Iecea Mica, la SC Agromec

Iecea Mică
n județul Arad, Sântana, la SC Agromec Com-

laus
n județul Neamț, Ferma Zănești, la TCE Trei

Brazi

n județul Vrancea, Măicănești, la SC Agroprod
n județul Vaslui, Coroești, pe 3, la II Costoi Nelu
n județul Iași, Războieni, pe 11, la SC Agrimex
n județul Suceava – localitatea Cumparatura,

in data de 18 Octombrie 2011, la SC Fortis
Cosmo.  

Loturi
demonstrative
KWS Semințe SRL a participat la zile ale câm-
pului cu loturi demonstrative de porumb,  gaz-
duite de urmatorarele companii:
n SCDA Caracal, județul Olt, pe 2 septembrie
nSC Agromot, județul Timiș, Sânnicolau Mare,
pe 29 septembrie
n SC West Agrar, județul Bihor, Marghita, pe
21 septembrie
n SC Agoind Cauaceu, județul Bihor, pe 6 oc-
tombrie
n SCDA Livada, județul Satu Mare, pe 16 sep-
tembrie

Prezentarea portofoliului de produse, în
condițiile pedoclimatice din mai toată țara, ne
permite să punem la dispoziția fermierilor,
soluții profitabile, pentru fiecare zonă și pentru
orice nivel tehnologic. Demonstrarea „pe viu“
a performanțelor hibrizilor noștri este o parte
a modului deschis, prin care noi oferim colab-
orarea noastră, tuturor fermierilor.

Noiembrie 201136





Noiembrie 2011

Targuri - Expozitii

38

Teodor mAriAN

Târgul de toamnă Apulum Agraria a
ajuns la ediţia a xx-a. or ganizat în Piaţa
Pascu, cartier cetate din Alba lulia, a de-
venit cea mai importantă manifestare
expoziţională dedicată agricultorilor
din judeţul Alba.

În cadrul acestei ediţii, vizitatorii s-au bucu-
rat, în perioada 23-25 septembrie 2011, de
produse aduse direct de producători agri-
coli şi din domeniul agroalimentar. Aceștia
au umplut standurile cu legume, fructe, pro-
duse de panificaţie, preparate din carne,
produse apicole, dar şi vinuri. De asemenea,
au fost prezenți amelioratori și comercianți
de seminţe, bulbi, butaşi de viţă de vie sau
trandafiri. Nu au lipsit nici mustul, sucurile
naturale, brânzeturile, mierea, conservele de
casă și produsele de pa nificaţie. De aseme-
nea, a avut loc o expoziţie de animale mici
și concursuri inedite.
Tîrgul a fost organizat de Consiliul Judeţean
Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, Cam-
era de Comerţ, Industrie şi Agricultură Alba
şi Asociaţia „Țara Vinului“ Alba.
Apulum Agraria a căpătat şi o componentă
internaţională, prin participarea unor invitaţi
din Ungaria şi Voivodina, prin reprezentanţii
localităţilor înfrăţite. Printre ei s-au aflat
agricultori din judeţele maghiare Tolna şi
Bacs-Kiskun (la a treia participare) care au
venit cu produse apicole, sucuri naturale,
vinuri şi şampanie.

scurtă radiografie a evenimentului

Stan durile producătorilor agricoli individuali
şi firmelor au fost încărcate cu fructe şi
legume, produse de panificaţie şi patiserie,
ouă, ciuperci, brânzeturi, pre parate din
carne, conserve de carne şi de legume,
miere de albine şi produse apicole, sucuri de
fructe, vinuri, butaşi de tranda firi, pomi fruc-
tiferi. 
Au fost organizate o serie de activităţi
menite să promoveze o viaţă sănătoasă

bazată pe con sumul de legume şi fructe. N-
au lipsit nici momentele distractive cum ar
fi parada bicicletelor decorate cu legume şi
fructe, concursul „Dovleacul hazliu“, precum
şi activităţi de educaţie a gustului pentru
copii, încadrate de conceptul Slow  Food şi
realizate de Conviviumul Slow Food Alba
Transilvania.
Pitorescul târgului a fost asi gurat de o
mustărie, cu... must şi pastramă de oaie la
grătar, precum şi un cuptor de pâine, unde
au fost coapte produse tradiţionale de pan-
ificaţie.
Sectorul zootehnic a avut partea lui de
reprezentare, prin mai multe standuri de ex-
poziţie pentru păsări şi animale mici, dar şi
standuri unde au fost expuse utilaje, maşini
şi echi pamente agricole.
Un moment deosebit l-a constituit Opera
din piaţă, un recital al artiștilor Operei
Române din Cluj-Napoca A fost pentru
prima dată cînd vizitatorii au avut surpriza
de a descoperi cât de genială este îmbinarea
dintre un astfel de tîrg şi muzica de operă.

Noutăți

Noutatea acestei ediţii a fost participarea
grupurilor şcolare agricole din Jidvei, Blaj şi
Ciumbrud, dar şi sprijinul în organizarea şi

desfăşurarea activităţilor târ gului al echipei
de studenţi vo luntari de la specializarea
Mar keting a Facultăţii de Ştiinţe din Alba
Iulia.
Partenerii au fost: Direcţia pentru Agricul-
tură şi Dezvoltare Rurală Alba, Camera Agri-
colă Judeţeană Alba, Universitatea „1
Decembrie 1918“ Alba Iulia, Asociaţia
Crescă torilor de Ovine din Judeţul Alba,
Asociaţia Judeţeană a Cres cătorilor de
Bovine Alba, Asociaţia Judeţeană a Cultiva-
torilor de Cereale şi Plante Tehnice Alba, Fil-
iala Judeţeană Alba a Asociaţiei „Amicii
Rozelor“ din România, Asociaţia Producăto-
rilor de Produse Tradiţionale şi Ecologice
Alba Transilvania, Conviviumul Slow Food
Alba Transilvania, Asociaţia Alba AFRODA.

scDvv Blaj, 65 de ani puşi în slujba agri-
culturii

La târg, o prezenţă spectaculoasă a avut
SCDVV Blaj, cu un stand în care şi-a expus
realizările cu o tradiţie de 65 de ani puşi în
slujba producătorilor agricoli şi consumato-
rilor.
Direcţiile actuale de dezvoltare ale SCDVV
Blaj sunt: producerea şi comercializarea ma-
terialului săditor viticol de calitate supe-
rioară (prebază, bază şi certificat) din soiuri

Târgul Apulum Agraria
2011, la a XX-a ediţie
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de struguri pentru vinuri albe şi soiuri de
struguri pentru masă (viţe altoite, butaşi în-
rădăcinaţi); producerea şi comercializarea
materialului săditor pomicol (măr, păr, pier-
sic, cais, prun, vişin, cireş, gutui) arbori de
aliniament şi arbuşti ornamentali; produc-
erea şi comercializarea de vinuri cu denu-
mire de origine controlată şi vin de masă;
producerea şi comercializarea vinului
spumant, obţinut după metoda Champ-
enoise.

Din produsele care pot fi ofertate amintim:
material săditor viticol din categoria bază,
certificat şi standard; material săditor pomi-
col, seminţe de flori; vinuri cu denumire de
origină controlată; vin de masă; vin
spumant: Imperial - Târnave; vinuri de
vinotecă.  

Vă prezentăm soiuri noi şi clone de viţă de
vie obţinute la SCDVV Blaj. Soiuri pentru vin-
uri de calitate superioară: Selena, Blasius.
Soiuri pentru vinuri albe de masă şi de cali-
tate superioară: Astra, Radames, Brumăriu,
Rubin. Clone de viţă de vie: Fetească regală-
21Bl, Neurburger-10Bl, Muscat Ottonel-
12Bl, Traminer roz- 60Bl, Riesling italian-3Bl,

Pinot gris-34Bl, Sauvignon Blanc-9Bl, Ries-
ling de Rhin-7.2Bl, Fetească albă-29Bl, Ior-
dană-9.1Bl.

De asemenea se oferă material săditor viti-
col. Ferma-pepinieră viticolă Blaj produce şi
comercializează material săditor viticol, cu o
gamă largă de soiuri pentru struguri de vin
şi soiuri pentru struguri de masă. 
Categoria biologică Bază. Soiuri pentru
struguri de vin: Fetească regală-21Bl, Ries-
ling italian-3Bl, Sauvignon Blanc-9Bl,
Traminer roz-60Bl, Pinot gris-34Bl, Leanyka,
Furmint. Soiuri pentru struguri de masă:
Timpuriu de Cluj, Napoca, Transilvania,
Cetăţuia, Someşan, Splendid. 
Categoria biologică Certificat. Soiuri pentru
struguri de vin: Fetească regală-21Bl, Sauvi-
gnon Blanc-9Bl, Traminer roz-60Bl, Muscat
Ottonel 12-Bl. Soiuri pentru struguri de
masă: Timpuriu de Cluj, Napoca, Someşan.
Soiuri vinifere rezistente: Brumăriu,
Radames, Rubin, Argessis, Bianca, Purpuriu.
Putem spune că târgul de toamnă „Apulum
Agraria” a făcut o bună propagandă real-
izărilor agriculturii din judeţul Alba şi a pro-
duselor tradiţionale româneşti.

KWs este una din companiile amelioratoare de semin¡e
lider mondial, înfiin¡atå în germania, în anul 1856.

Calitateasiinovatiaaufostsisuntcheiasuccesuluidemaibine
de150deanideexperientåinpiatainternationala
asemintelor.KWSseaflåprintreprimeletreicompaniimultina-
tionaledesemintedinRomânia.Inultimiiani,business-ulKWS
Seminteacrescutfoartemultsiodatåcuel,implicitechipase
dezvoltåpermanent.

Departamentul de cercetare-Amelioare angajeaza “Asis-
tent tehnic in cercetare”

Cerinte:
Absolvent al Facultatii de Mecanica Agricola sau al Facultatii
de Agricultura (avand cunostinte de mecanica agricola);
Experienta in domeniu (minimum 3 ani);
Cunoscator de limba engleza (nivel satisfacator);
Disponibilitate de a calatori in tara (reteaua locatiilor de
testare) si in strainatate;

Cunostinte operare PC (Word, Excel);
Permis auto categoria B

Sarcini/responsabilitati:
Asigura intretinerea si buna functionare a masinilor agricole,
utilajelor si instalatiilor din dotarea departamentului;
Participa la infiintarea campurilor experimentale, intretinerea
si recoltarea acestora;
Participa la pregatirea materialului de ameliorare;
Mentine contactul cu ceilalti specialisti din reteaua statiunilor
de cercetare KWS;

Punctul de lucru:  Statia de Cercetare-Ameliorare Alexan-
dria, Jud. Teleorman
Pentru aceasta pozitie KWS Seminte ofera: salariu motivant
si competitiv, mediu de lucru profesional.

Trimiteti CV-ul dvs la SC KWS SEMINTE SRL
E-mail: elena.cirjan@kws.com

Fax: 021.310.42.38

Anunț KWS
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Exercitarea drepturilor amelioratorilor
pentru soiurile protejate și crearea sis-
temului de colectare a redevențelor (IV)

(Urmare din numărul 4/2011)
Autor: dr. ing. Adriana PArAschiv

Polonia.
Legea nr. 126/2003, privind protecția
legală a soiurilor, a fost amendată în iunie
2006 și apoi în mai 2007, cu scopul de a
introduce prevederile europene, referi-
toare la sămânța de fermă (FSS) și la
obligațiile fermierilor și/sau procesato-
rilor, în legatură cu privilegiul fermierului,
de asemenea cu precizarea suprafețelor
considerate a se încadra în noțiunea de
ferme mici, in art. 23, 23a, 23b, și 23c.
În art.23, al. 3, se stipulează că propri-
etarul unui teren arabil de pânaă la 10 ha
poate folosi materialul recoltat din soiul
protejat printr-un drept exclusiv, ca ma-
terial de înmulțire pentru reînsămânțare,
fără să plătească redevență amelioratoru-
lui.
În al. 4, se stipulează că, pentru fermierii
care nu se încadrează în al. 3, valoarea re-
munerației, metoda și data de efectuare
a plății se decid prin acorduri încheiate
intre:
1) ameliorator si fermier;
2) o organizație reprezentând fermierii și

ameliorator;
3) o organizație reprezentând ameliora-

torii și fermier;
4) între cele două organizatii.
Se menționează că redevența trebuie să
fie mai mică decăt valoarea celei plătite
pentru o anumită categorie de sămânță
certificată și este stabilită de ameliorator.
În al. 5 se arată că, dacă nu se ajunge la
un acord între părți, remunerația amelio-
ratorului este de:
1) 50% din redevența plătită pentru cat-

egoria de material de înmulțire stabil-
ită de ameliorator pentru acel an;

2) redevența va trebui plătită în 30 de zile
de la data folosirii materialului de în-
mulțire din soiul protejat prin drept ex-
clusiv.

În al. 6, se notează că, dacă fermierul nu

plătește remunerația la termen, amelio-
ratorul poate cere despăgubiri pentru
fiecare zi de întârziere.
Conform art. 23a, fermierul sau organiza-
ția din care face parte fermierul este
obligat să furnizeze, la cerere, informații
scrise, privind folosirea materialului
recoltat folosit ca material de înmulțire
FSS, amelioratorului sau organizației din
care face parte acesta. În informația trans-
misă în scris, se specifică datele de iden-
tificare ale amelioratorului, soiul sau
soiurile pentru care se solicită informații,
valoarea redevenței cuvenite pentru
acele soiuri. De asemenea, se înscriu date
de identificare ale fermierului, a parcelei
unde se cultivă, conform registrului
național al producătorilor, declarația fer-
mierului, dacă a folosit FSS, indicând și
numele soiului asupra caruia ameliora-
torul are un drept exclusiv.
Dacă sămânța a fost condiționată de un
procesator, sunt necesare și datele de
identificare ale acestuia și cantitatea de
sămânță utilizată. La rândul său, proce-
satorul trebuie să furnizeze aceste infor-
mații, amelioratorului și /sau organizației
care îl reprezintă, cu privire la cantitatea

de material procesat din soiul protejat,
capacitățile de stocare, dacă este cazul,
pentru a facilita inspectarea de către uni-
tatea de inspecție împuternicită să in-
specteze și să emita un raport de
conformitate cu informațiile furnizate.

Letonia.
Legea privind protecția soiurilor de
plante, promulgată in 2005, face referire
la excepțiile de la exercitarea drepturilor
amelioratorului și precizează suprafețele
care se încadrează în noțiunea de fermă
mică, respectiv care nu depașeste 20 ha,
pentru cereale și 3 ha pentru cartofi.
Remunerația care trebuie achitată de
ceilalți fermieri reprezintă 50% din val-
oarea unei licențe de exploatare plătite
amelioratorului, pentru acea specie, re-
spectiv soi.

Lituania.
Legea nr. 22/2001, la art. 28, al. 2, arată că
fermierii pot folosi material din soiurile
protejate, fără autorizația amelioratorului,
cu condiția plății unei remunerații sta-
bilite prin acord între ameliorator sau or-
ganizația care îl reprezintă și fermieri sau
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un alt reprezentant al acestuia.
În lipsa acordului, se plătește 50% din val-
oarea licenței care se plătește pentru în-
multirea seminței de cea mai slabă
categorie de calitate. Sunt scutiți de la
plată, fermierii care se încadrează în
suprafețele stabilite de Ministerul Agri-
culturii.

croația.
Legea nr. 28/1997, amendată în 2003, nu
cuprinde prevederi cu privire la privi-
legiul fermierului și folosirea FSS. Singura
exceptie de la exercitarea drepturilor
amelioratorului este folosirea materialu-
lui de înmulțire în scop privat, necomer-
cial, pentru experimentare și activitatea
de creare de noi soiuri.

italia.
Legea nr. 455/1998, privind protectia
soiurilor, nu cuprinde prevederi cu privire
la privilegiul fermierului, respectiv FSS.

Elveția.
Legea nr. 2346/1975, amendata în 2008,
cuprinde prevederi la art.7, privind privi-
legiul fermierului, dar nu specifică speci-
ile pentru care se aplică. Se arată totuși că
stabilirea acestor specii se face de către
Curtea Federală.

Din analiza legilor naționale europene, se
poate conchide că multe țări și-au intro-
dus prevederile europene, legate de ex-

cepțiile de la exercitarea drepturilor ame-
lioratorului, repectiv FSS, și uneori se
specifică noțiunea de fermă mică sau mic
fermier. Scopul introducerii acestor regle-
mentări a fost acela de a asigura material
valoros de cultură, FSS, pentru fermele de
subzistență, de a le departaja de fermele
mijlocii și mari de la care să se poată
colecta drepturile bănești cuvenite ame-
lioratorilor, în vederea stimulării contin-
uării activității de ameliorare.
Țările europene care nu au astfel de
prevederi consideră că FSS a devenit
abuzivă, drepturile bănești colectate fiind
insuficiente pentru continuarea activ-
ităților de creare de noi soiuri, în condiți-
ile creșterii costurilor necesare pentru
crearea și lansarea pe piață a unui nou
soi.
Acum, în Europa, au loc numeroase dez-
bateri la nivelul Comisiei și Consilului Eu-
ropei, precum și a tuturor organizațiilor
profesionale, în domeniul protecției
soiurilor și industriei de semințe.
Înainte de a analiza punctele de vedere
ale diferitelor foruri, trebuie subliniat că
această problema spinoasă preocupă
țările mai mult sau mai puțin dezvoltate
de pe continent. Acestea au încercat, ca
state membre UPOV, să implementeze și
prevederile opționale din Conventia
UPOV, Actul1991, cu privire la privilegiul
fermierului, repectiv FSS.

Australia.

În legile nr. 110/1994 și nr 148/2002, cu
privire la drepturile amelioratorului
asupra soiului (PBR), la art. 15, 16, 17 și 18,
sunt precizate condițiile în care se poate
folosi FSS, fără să încalce drepturile ame-
lioratorului, respectiv plata unei remu-
nerații agreate între părti sau, în caz de
neînțelegeri, de către Curte.

Brazilia.
Prevederi detaliate se regasesc în Legea
nr. 9456/1997 și în Decretul nr.
2306/1997. 
Astfel, în art 10 al legii, se arată că nu se
consideră încalcării ale drepturilor ame-
lioratorilor, prin folosirea de FSS de către
fermieri, cu condiția plății unei remuner-
ații. Micii fermieri nu plătesc remunerația,
fiind subvenționați de Guvern sau de or-
ganizații publice. Se precizează noțiunea
de mic fermier.
În art. 33 din Decret, se specifică faptul că
remunerația cuvenită amelioratorului se
stabilește pe baza prețului de pe piață al
speciei respective, aplicabilă în momen-
tul plății.

Argentina.
În completarea Legii nr. 20247, numită
Legea semințelor, care reglementează și
protecția legală a soiurilor nou creare, la
art 27 este stipulat privilegiul fermierului
și condițiile care trebuie îndeplinite, pen-
tru a beneficia de acest drept:
- să fii fermier; 
- să fi achiziționat sămânță originală în

mod legal, din care să păstrezi pentru
reînsămânțare, specificând cantitatea
stocată înainte de procesare.

Privilegiul fermierului nu se aplică, dacă
sămânța provine din alte surse și nu din
recolta proprie. În aplicarea art. 27,
privind privilegiul fermierului, s-a emis in-
strucțiunea nr. 35/97 INASE, în care sunt
expuse măsurile adoptate pentru apli-
carea corectă a FSS și colectarea core-
spunzătoare a drepturilor bănești
cuvenite amelioratorilor.

Notă:
1. Toate drepturile de utilizare, numai
cu acordul scris al AmsEm
2. Explicația termenilor folosiți și sem-
nificația abrevierilor au fost prezen-
tate în Partea întâi, Nr 2/2011.

(Continuare în numărul 6/2011)



Noiembrie 201142

ITC- INPUTURI DE CALITATE
Firma ITC ofera fermierilor pentru campania de primavara: seminte

create in departamentul nostru de cercetare precum si  produse de
noi, pesticide,  ingrasaminte

Seminte
FLOAReA 
SOAReLUi
VeRA Hibrid timpuriu
Hibrid creat de SC itC
SRL, total adaptat la
condiţiile din România
Avantaje
conţinut bogat în acid
oleic 90-91%
conţinut de ulei: 50%
mediu tolerant la boli
Phomopsis h., Screlotinia
s. şi Plasmopara
tolerant la cădere
potenţial de producţie de
3.6-4 to/ha
mUŞtAR ALB
ALeX Soi antinematodic
Soi propriu de mustar alb,
total adaptat conditiilor
din Romania, premerga-
tor excelent pentru le-
gume, cartof si sfecla de
zahar
Avantaje
rezistent la seceta si scutu-
rare
continutul de ulei:25-
26%
potential de productie
bun
foarte bun ingrasamant
verde
ORZ pe 2 randuri
pentru bere
SCARLett
Soi semitimpuriu cu exce-
lente calitati pentru malti-
ficare
Avantaje
rezistent la cadere
rezistent la patarea bruna,
fainare si sfasierea frunze-
lor

continut de proteina
<10,5% SU
productii realizate de
5.000-5.600 kg/ha
StReiF Soi semitimpu-
riu
Avantaje
rezistent la arşiţă, secetă şi
şiştăvire
rezistent la cădere
rezistent la făinare, sfâşie-
rea frunzelor şi fusarium şi
tolerant la pătarea brună
reticulară
conţinut mediu de pro-
teină de 10,5-11,5 %
PORUmB
Hibrizi produsi in Ame-
rica cu capacitate de pro-
ductie ridicata 15-17to/ha
Avantaje
rezistenta excelenta la ca-
dere
toleranta puternica la se-
ceta
rezistenta la principalele
boli
ASteRiX FAO 280
Pierderea apei extrem de
rapidă care dă oportunita-
tea recoltării la sfârşitul
lunii august
UnimeZA FAO 350
Uscare rapidă datorită
deschiderii pănuşilor în
ultima parte a vegetaţiei.
Hibrid cu caracteristică stay-
green foarte bună

GWOO2 FAO 380
Pierde apa rapid la matu-
ritate
StAtUS FAO 480
Pierde foarte rapid apa la
maturitate

APeX FAO 550
Performanţă excelentă si
stabilă în fiecare an
KOnSUR FAO 590
Planta viguroasa cu po-
tenţial de producţie ex-
trem de ridicat
ORGAnZA FAO 490
Pornire in vegetatie foarte
rapida
Din gama pesticidelor,
itC  va ofera pentru cam-
pania de primavara urma-
toarele:

inSeCtiCiDe
CyPeRGUARD 25
eC
Cipermetrin 250 g/l
Avantaje
combate eficient o gamă
largă de insecte la foarte
multe culturi
deosebită siguranţă pentru
cultură
impact minim asupra me-
diului
compatibil cu majoritatea
produselor fitosanitare şi
îngrăşămintelor foliare
miDASH 200 SL
imidacloprid 200 g/l
Avantaje
spectru larg de combatere
a dăunătorilor
acţiune sistemica a produ-
sului
acţiune rapidă si de durata
asupra dăunătorilor

eRBiCiDe
SiKOStO
glifosat acid 360g/l
Avantaje
erbicid total
se poate utiliza pe întreaga
perioadă de vegetaţie
se translocă rapid din
frunze spre rădăcina şi ri-
zomi
niCO 40 SC
nicosulfuron 40g/l
Avantaje
selectivitate foarte bună
pentru hibrizii de porumb
fara restricţii pentru rota-
tia culturilor
acţiune sigură asupra cos-
treiului din rizomi
actionează eficient împo-
triva infestărilor puternice 
eLeGAnt 05 eC
quizalofop-p-etil 50 g/l
Avantaje
spectru larg de acţiune
pentru buruienile mono-
cotiledonate
combate regenerarea rizo-
milor
nu lasă reziduuri toxice în
sol

FUnGiCiDe
KinG 250 eW
tebuconazol 250 g/l
Avantaje
spectru larg de acţiune
fungicid sistemic cu
acţiune preventivă, cura-
tivă şi de eradicare
efect sigur şi îndelungat
(3-4 săptămâni)



tRAtAment 
SAmÂntA
SPOnSOR 6 FS
tebuconazol 60 g/l
Avantaje
efect protector de lungă durată
creştere viguroasă în primele stadii
de dezvoltare
acţiune sistematică împotriva
agenţilor patogeni
uşor de utilizat (aderenţa foarte
buna la suprafaţa seminţelor)
compatibilitate bună cu majoritatea
produselor fitosanitare
miDASH 600 FS
imidacloprid 600g/l
conferă protecţie sigură şi de lungă
durată a culturilor
acţionează prin ingestie şi contact

ÎnGRăSăminte
inGRASAminte BiO
BiOCOmPLeX 900
ingrasamant organic bogat nutritio-
nal, cu alge marine, enzime natu-
rale comlexe si componente
pro-biotice
Avantaje
stimuleaza cresterea radacinilor
scade nevoia de apa a plantelor
scade cu 50% necesarul de pesticide
creste durabil fertilitatea solului,
scazand progresiv necesarul de in-
grasamant
inGRASAminte COn-
VentiOnALe
Începând din ianuarie 2012 vom
oferi clienţilor noştri îngrăsăminte
performate la preţuri avantajoase:
ingrăşăminte complexe
uree
azotat
ingrasaminte foliare
Pentru detalii vizitati-ne la:
www.itcseeds.ro
Contact:
0372/711731; 0730/713966;
0723/266669; 0744/303395 




