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Participarea APPR la  dezbaterea “Reforma PAC: care va fi locul porumbului”, 

Bruxelles, 22 mai 2018 

 

In data de 22 mai a.c., din inițiativa MAIZE’EUROP’ CEPM (Consiliului European al Porumbului) a fost 
organizată  la Parlamentul European o dezbatere pe tema “Reforma PAC: care va fi locul porumbului”. 
Evenimentul s-a bucurat de participarea, în panelul discuții, a doamnei eurodeputat Angélique Delahaye 
(PPE, FR), membră a comisiilor specializate de mediu și, respectiv, de agricultură ale PE, “agricultor 
militant” cum s-a autodefinit domnia sa. 
 
APPR, organizație membră cu drepturi depline a CEPM, a prezentat, la propunerea Ministerului Agriculturii 
si Dezvoltării Rurale, poziția agricultorilor din România. 
 
Poziția pe care CEPM dorește să o împărtășească cu legislativul european se constituie într-un apel ca 
dimensiunea de mediu a PAC să fie  tratată echilibrat și proporțional în cadrul negocierilor tripartite privind 
reforma politicii agricole comune ce vor avea loc în următoarea perioadă. Există numeroase evaluări că 
înverzirea, așa cum funcționează în actualul exercițiu financiar, s-a dovedit extrem de complex de pus in 
practică și nu a fost eficientă ca beneficii pentru mediu.  
 
Prevăzută de pachetul de înverzire, diversificarea obligatorie a culturilor agricole în cadrul exploatațiilor de 
peste 10 ha mediu ar trebui tratată în mod adaptat diferitelor situații și regiuni ale Europei, după cum au 
pledat vorbitorii din panelul de la Parlamentul UE.  
 
În cazul porumbului în particular, rotația obligatorie poate fi contraproductivă pentru mediu, conform 
studiilor institutului francez pentru culturi de câmp ARVALIS, prezentate de Gilles Espagnol, cercetător 
principal care se ocupă de această cultură.  
 
CEPM nu dorește să impună un model pentru porumb în monocultură, ci doar să conserve posibilitatea 
utilizării acestui sistem eficient, acolo unde este relevant, prin dezvoltarea de bune practici. 
 
Ca reprezentant al producătorilor de porumb din România, am vorbit despre problemele cu care aceștia se 
confruntă: condiții naturale tot mai dificile pe fundalul schimbărilor climatice, după cum arată si un recent 
raport al Bancii Mondiale, care consideră că țara noastră este una dintre cele mai vulnerabile din Europa 
din această perspectivă; lipsa unor mijloace eficiente de a combate bolile și dăunătorii specifici arealului 
nostru agricol, în condițiile în care principiul precauției prevalează în UE atunci când este vorba de 
aprobarea noilor produse și tehnologii eficiente si sigure în alte părți ale lumii (de exemplu biotehnologiile 
si produsele de protecția plantelor). 
 



 
 

ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE PORUMB DIN ROMANIA 
Str. Garii nr. 2, Loc. Mihail Kogalniceanu, jud. Ialomita, Telefon: 0723.265.469/ 0723.265.470 

www.apprs.ro 
 

În privința porumbului în monocultură, am menționat că acest sistem nu este o practică obișnuită în 
România. Totusi, există situații în care flexibilitatea de a cultiva porumb după porumb poate fi extrem de 
importantă. Cum țara noastră este un mare producător și exportator de semințe de porumb (al doilea in 
UE), iar multiplicatorii au investit masiv în echipamente, în special pentru irigații, aceștia trebuie să aibă 
posibilitatea să-și amortizeze costurile chiar prin practicarea limitată a monoculturii, în condițiile in care 
legislația europeană oferă soluții variate pentru prezervarea biodiversității prin zone de interes ecologic 
(culturi leguminoase intercalate în cultura principală, benzi înierbate, zone agro-forestiere, etc.). O altă 
situație este cea din această primăvară extrem de secetoasă, cu 45-60 de zile fară precipitații in multe 
regiuni, în care suprafețe extinse cu soia nu au răsărit si au trebuit întoarse, porumbul fiind singura 
opțiune. 
 
In același context, legat de recenta decizie a COM de a interzice utilizarea insecticidelor pe bază de 
substanțe neonicotinoide, am ținut  să subliniez surpriza si dezamăgirea agricultorilor din România că EFSA 
nu a reaprobat produsele în condiții specifice de utilizare, care să reducă efectele acestora asupra 
polenizatorilor. Aplicând mecanic principiul precauției, managerii de risc europeni preferă totdeauna cea 
mai simplă soluție, aceea de a elimina produsele de pe piață, dar nu există tehnologie cu risc zero 
absolut. Țara noastră este o regiune endemică pentru Tanymecus spp.  și până în prezent nu există o 
soluție alternativă eficientă, ceea ce expune trei recolte principale ale țării (porumb, floarea soarelui si 
rapița) la pericolul de a fi grav afectate. În ultimii cinci ani, tratamentul semințelor cu neonicotinoidele  a 
fost posibil în România ca urmare a măsurilor de urgență luate de Ministerul Agriculturii, iar fermierii (prin 
APPR) si albinarii (Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură), sprijiniți de industria de protecția 
plantelor (AIPROM) si de industria semințelor (AISR) au conclucrat pentru dezvoltarea unui pachet de bune 
practici care să permită utilizarea sigură a produselor. O politică bazată exclusiv pe evitarea riscurilor este 
incompatibilă cu inovația tehnologică, consideră APPR.  
 
În concluzie, întreaga comunitate de agricultori din Uniunea Europeană trebuie sprijinită pentru a putea fi 
competitivă pe piața mondială și că dorim să avem un dialog semnificativ cu instituțiile UE, inclusiv, sau mai 
ales, cu comisiile relevante de la nivelul Parlamentului European, întrucât soluțiile sustenabile trebuie să fie 
rezultatul unui proces iterativ care să includă toate părțile implicate.                                                                                                              
 
 
Doamna eurodeptat Angélique Delahaye, amfitrioana evenimentului, care este și coordinator din partea 
grupului parlamentar PPE în Consiliul pentru Pesticide al Parlamentului European, a avut câteva comentarii 
de final. Domnia sa a admis că percepem în prezent o neconcordanță între necesitatea de a accelera 
progresul tehnologic și cadrul de reglementare care guvernează introducerea sau menținerea produselor și 
tehnologiilor moderne pe piața UE. Deși știința trebuie să stea la baza tuturor deciziilor atunci când sunt în 
discuție siguranța pentru mediul înconjurător si pentru consum, este surprinzător că, in cazul 
neonicotinoidelor, EFSA nu a venit cu soluții de limitare a riscurilor care să permită menținerea pe piață a 
unei categorii de insecticide esențială pentru câteva culturi si regiuni din UE. Precum la glifosat, reaprobării 
căruia doamna Delahaye i-a fost favorabilă în condițiile unei “revision à tout moment” (revizuiri continue, 
n.n.), ar fi fost de dorit o abordare mai nuanțată din partea Comisiei Europene. Delahaye a mai propus ca, 
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în cadrul unei PAC revizuite după 2020, agricultorii să aibă la dispoziție un set de instrumente cu dublu rol, 
de mediu  si economice, pentru a putea fi cu adevărat competitivi, așa cum așteaptă Europa.  
 
 
O urmatoare  runda de discuții pe tema problemelor cultivatorilor de porumb si a sectorului vegetal in 
general va avea loc pe data de 5 iunie la Bruxelles, cu ocazia primului Congres European al Porumbului. 
Acest eveniment de amploare este găzduit de Copa-Cogega, iar din partea Romaniei va participa o 
delegatie APPR. 

 

Cristina Cionga 

 


