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COMUNICAT DE PRESĂ 

17 oct. 2018 

APPR susține evaluarea riscurilor bazată pe știință, cu accent pe produs, în ceea ce 

privește inovațiile din ameliorarea plantelor 

Azi a avut loc la Bruxelles întâlnirea părților interesate pentru a analiza impactului socio-

economic al noilor tehnologii  

 

Astazi, 17 octombrie 2018, sub egida COST – cea mai veche rețea europeană în sprijinul 

cooperării transfrontaliere a oamenilor de știință, inginerilor și cercetătorilor, părțile interesate s-au 

reunit la  sediul COPA-COGECA de la Bruxelles pentru discuții privind impactul socio-economic al 

metodei de ameliorare a plantelor RNAi. 

Scopul întâlnirii a fost acela de a crea legături între diferiții actori interesați de tehnologia RNAi, de 

a prezenta câteva rezultate privind produsele aflate în prezent în dezvoltare, precum și de a lansa 

discuția pe tema utilizării potențiale a acestora și a comunicării eficiente a beneficiilor lor către  

consumatori. 

România a fost invitata sa participe, prin reprezentantii APPR, în prima parte a zilei la intalnirea de 

la COPA-COGECA si apoi cu interventie directă la dezbaterea din Parlamentul European, grație 

parteneriatului direct cu organizatiile europene ale fermierilor, dar si datorita activitatii în domeniul 

cercetarii aplicate.                                                                                                                                                

Despre avantajele incontestabile ale ameliorării soiurilor diferitelor culturi de câmp cu ajutorul 

editării genomului (specificitate crescută, costuri și timp redus de creare a unor noi produse, gama 

largă de aplicații vizând creșterea randamentelor, a rezistenței la factori de stres biotic și abiotic, 

îmbunătățirea conținutului nutrițional) au vorbit oameni de știință de la Aberystwyth University 

(UK), University of Gent (Belgia), Julius Kuehn-Institute (Germania), Research Centre Trisaia 

(Italia), Universitatea din Milano.  

De cealaltă parte a mesei, reprezentanții industriei și ai fermierilor și-au exprimat așteptările și 

temerile, arătând că Uniunea Europeană, precum majoritatea statelor cu care este interconectată 

prin fluxuri comerciale, trebuie să considere introducerea unui regim de reglementare flexibil și  

care să evalueze produsele de la caz la caz. 
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Cristina CIONGA, manager afaceri europene APPR, a apreciat în mod deosebit implicarea 

mediului academic în explicarea contextului tehnic în care se dezvoltă noile tehnici de ameliorare 

a plantelor, deoarece numai o agricultură inteligentă poate oferi soluții la provocările actuale. 

În cursul dupa-amiezii a avut loc o dezbatere pe aceeași temă la Parlamentul UE. 

APPR a reiterat sprijinul incontestabil pentru știință și deschiderea spre inovație pe care o au 

fermierii din țara noastră și și-a exprimat speranța că evaluarea riscurilor în UE va fi bazată pe 

fapte și date științifice.  

Alina CRETU, director executiv al APPR, a arătat că “Adoptarea noilor tehnologii are efect asupra 

multor altor factori ai sistemului alimentar. Principalul obiectiv este de a spori încrederea 

consumatorilor și, în acest context, cheia este de a explica în mod eficient despre beneficiile 

produselor pentru societate.” 

 

„APPR (Asociația Producătorilor de Porumb din România) este o asociație profesională formată din producători 

agricoli care dețin suprafețe de lucru cuprinse între 50 și 50.000 ha, dar si reprezentanți ai lanțului profesional de 

porumb din România. APPR face parte din Confederația Europeană a Producătorilor de porumb (CEPM), care 

reprezintă cele mai mari țări producătoare de porumb din Europa. Obiectivul principal: furnizarea de expertiză 

tehnică, comunicare economică și profesională pentru membrii și organizațiile profesionale ale fermierilor din 

România.” 

 

Pentru întrebări, vă rugăm să ne contactați la: 

cristina.cionga@apprs.ro 

office@apprs.ro 
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