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1 Dacă sunteți fermier cu experienţă, o bună parte din soiurile pe care le veți semăna în anul 2020 le veți alege folosind 
criteriile utilizate până acum. Sunt soiuri pe care le cunoașteți și aveți încredere în ele. Poate nu sunt soiurile cele 

mai performante, dar nici cele mai neadaptate zonei și tehnologiei folosite. Aceste soiuri vă conferă o anumită siguranță.

2 Dacă sunteți un fermier începător sau nou venit în zona de cultură respectivă, o parte din soiuri le puteți alege ținând 
seama de recomandările vecinilor.

3 Verificați rezultatele APPR din zona cea mai asemănătoare din punct de vedere pedoclimatic de zona dumnea-
voastră de cultură.

4 Notați cele mai bune soiuri – comparând producțiile obținute și umidităţile la recoltare în 2020. Puteți face o com-
parație și cu rezultatele din 2019 și 2018 din testări. 

În testările APPR s-au obținut în 2020 rezultate reprezentative care pot fi o sursă specializată și indepen-
dentă de informare pentru alegerea soiurilor de cereale păioase în ferma dumneavoastră.

CUM ALEGEŢI SOIURILE pentru ferma dumneavoastră, 
folosind informaţiile din acest document?

CE DENSITATE să alegeţi?

• În absența recomandărilor clare din partea producătorului, alegeți o densitate de 400 boabe pe metrul pătrat în cazul 
în care există condiții optime de cultivare. 

• Dacă depășiți perioada optimă de semănat sau condițiile meteo nu vă permit semănatul în condiții optime, recoman-
dăm creșterea numărului de boabe germinabile/mp.

APPR (Asociația Producătorilor de Porumb din România) reprezintă interesele filierei 
profesionale a cultivatorilor de porumb. Asociația are rolul de a reprezenta fermierii  
cultivatori de porumb la nivelul autorităților române și europene și a promova cultura 
porumbului dar și a celorlalte culturi de interes pentru fermierii membri.  APPR este o 
asociaţie profesională a fermierilor formată din producători agricoli și a fost  înfiinţată 
în anul 2012, în județul Ialomița, de către cei 26 de membri fondatori.      

APPR face parte din Confederația Europeană a Producătorilor de Porumb (CEPM), 
organizație care reprezintă cele mai mari țări producătoare de porumb din Europa.

Anul 2019 este al patrulea an în care APPR testează culturi de cereale păioase și primul an de testare 
pentru cultura de rapiță. Testarea se realizează în mod știinţific, în sistem de microparcele cu trei re-
petiţii, având 70 soiuri de grâu în 5 locaţii în conditii de neirigat și 63 de hibrizi de rapiță în două locații 
din țară. 

R.I.T.A.C. este singura Rețea Independentă de Testare și Analiză în Câmp, realizată în mod 
științific  în colaborare cu prestatori de servicii, institute de cercetare și în parteneriat direct cu com-
paniile producătoare de semințe care au activitate comercială în România.

Testarea urmărește, în primul rând, nivelurile productivității și umiditatea la recoltat dar și celelalte 
aspecte ale managementului culturilor. 

Testările sunt  făcute în cooperare cu companiile producătoare de semințe sau firme independente 
de testare, iar semințele utilizate în testare sunt pregătite și codate de echipa tehnică APPR.  

Testarea soiurilor în sisteme de microparcele
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PREOCUPĂRILE APPR 
pentru creșterea sustenabilității sistemelor agricole, 
prin participarea la proiecte naționale de cercetare 

Cu sau fără Green Deal, este evident pentru toată 
lumea că trebuie să producem mai mult cu mai puțin, 
pentru ca Terra să poată fi gazdă bună și pentru gene-
rațiile următoare.

Suntem conștienți că viitorul agriculturii va fi condiționat 
de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de se-
chestrarea carbonului în sol, de trasabilitatea produsului 
de la fermă la furculiță și, în general, durabilitatea va fi 
gândită prin prisma exigențelor societale. 

Tocmai de aceea, continuându-și colaborarea începu-
tă în urmă cu un an în cadrul unui proiect de cercetare 
finanțat din Programul sectorial al Ministerului Agriculturii 
și Dezvotării Rurale, SCDA Livada și APPR și-au propus 
să contribuie la îmbunătățirea măsurilor de gestionare a 
culturilor de acoperire și îngrășămintelor verzi astfel încât 
să maximizeze beneficiile acestora, dată fiind importanța 
lor în creșterea durabilității sistemelor agricole1. Proiectul 
dorește să ajute fermierii în alegerea celor mai potrivite 
culturi pentru îngrășământ verde/culturi verzi și, mai ales, 
să-i informeze, prin diverse mijloace, despre importanța 
extinderii acestei tehnologii deosebit de valoroase în Ro-
mânia.

Scopul principal al culturilor verzi este asigurarea 
acoperirii solului, indiferent dacă mai târziu sunt sau nu 
încorporate. Culturile de acoperire sunt utilizate în primul 
rând pentru a preveni eroziunea (prin vânt și apă) a solului. 
Dacă vizează și funcția de „îngrășământ verde”, cultura 
de acoperire (ce poate fi orice plantă de câmp sau cultu-
ră furajeră) este încorporată în perioada în care este încă 
verde sau la scurt timp după înflorire, în scopul amelioră-
rii conținutului  solului. Literatura arată că îngrășămintele 
verzi și culturile de acoperire pot fi plante anuale, bianuale 
sau plante erbacee perene cultivate singure sau în ames-
tecuri pe tot parcursul sau într-o perioadă a anului. Plan-
tele leguminoase au efectul de fixare a azotului în sol, în 
timp ce culturile succesive sunt adevărate capcane de 
azot, împiedicând scurgerea acestuia în urma unei culturi 
principale.

Culturile de acoperire de iarnă se seamănă la sfâr-
șitul verii sau toamna, pentru a asigura acoperirea solului 

1  De aceea, legislația europeană prevede plăți pentru angajamente spe-
cific în Pilonul II. În România, este vorba de Pachetul 4 (P4) al Măsurii 
delegate 10, deosebit de benefic pentru mediu în marile zone cerealiere 
(prin combaterea eroziunii solului și blocarea azotului). Cerințele impun 
ca semănatul unor varietăți dintr-o listă specificată (mazărea, măzări-
chea, rapița, muștarul, lupinul sau sulfina) să fie încheiat înainte de 30 
septembrie, iar biomasa formată în perioada de vegetație să fie încorpo-
rată în sol până la 31 martie. Utilizarea fertilizanților chimici este interzisă, 
doar fertilizanții organici putând fi aplicați înaintea înființării culturilor verzi. 
Suprafața eligibilă pentru sprijin financiar prin P4 este 80% din suprafața 
acoperită cu culturi verzi (diferența de 20% fiind cea cerută de GAEC 4).

pe timp de iarnă. O leguminoasă prezintă beneficiul su-
plimentar de fixare a azotului. În regiunile cu ierni aspre, 
planta selectată trebuie să aibă suficientă toleranță la frig 
pentru a supraviețui. 

Experiențele se desfășoară în condiții de câmp reale, în 
ferma de cercetare a organizației localizată lângă Țăndă-
rei, județul Ialomița. Textura solului este una luto-argiloa-
să, ceea ce face să pară un sol ușor de lucrat, dar foarte 
dificil de menținut.

Testarea din acest prim an al proiectului a utilizat patru  
tipuri de culturi verzi (cereale de iarnă: grâu, secară, și 
amestecuri: muștar + ovăz, mazăre + triticale) și o lucra-
re clasică, scarificare în toamnă. 

Tipul culturii principale este variat, în funcție de nevoile 
fermierului (floarea-soarelui, porumb, soia).

Semănatul s-a făcut în luna septembrie, dar, din cauza 
secetei, răsărirea variantelor s-a înregistrat în jurul datei 
de 10 octombrie. Urmărirea vizuală a câmpului experi-

mental a fost realizată în mod sistematic și s-a constatat 
faptul că toate variantele s-au dezvoltat normal condițiilor 
meteorologice.  

Continuare la pagina 4 
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În primăvară, înainte de perioada de distrugere, au fost 
prelevate probe de masă vegetativă, masa rădăcinilor și 
probe de sol pentru analiza micro și macroelementelor.

Grau+orz+triticale

Grâu

Mazăre + triticale

Muștar + ovăz

Pe perioada de vegetație a culturii principale se vor 
efectua monitorizarea dinamicii populației de buruieni 
din fiecare variantă și monitorizarea bolilor, se vor preleva 
probe de sol pentru determinarea umiditații în laborator și 
se va măsura producția recoltată.

Ținând seama că acesta este un pro-
iect de cercetare, care vizează îmbogăți-
rea bazei de date știinţifice a domeniului, 
având ca finalitate utilizarea celor mai po-
trivite specii de plante care, prin utilizarea 
secvenţelor tehnologice optimizate, să 
asigure succesul economic și tehnic al 
acestei practici, ne-am propus să inves-
tigăm diferite metode de distrugere a co-
vorului vegetal, iar pregătirea patului ger-

minativ va fi eliminată, cultura principală fiind înființată prin 
tehnica de semănat direct.

Prelevare probe secară

Rădăcina 
covor

mazăre
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Calitatea culturilor și randamentul producției sunt pu-
ternic dependente de nutriția plantelor. În plus, pentru 
ca nutriția plantelor să fie asigurată în condiții normale, 
fiecare element ar trebui să fie disponibil în cantități adec-
vate pentru plante; de asemenea, foarte important este 
raportul dintre cantitatea nutrienților disponibili și nece-
sarul culturii. 

Carența de Mangan este din ce în ce mai frecventă, 
în special în solurile ușoare sau în solurile alcaline și 
în cazul unei pluviometrii scăzute încă din perioada 
însămânțării. 

Manganul joacă un rol important în producția de clo-
rofilă, pigmentul de culoare verde, esențial în procesul 
de fotosinteză. Efectul negativ al deficienței de Mangan 
în fotosinteză duce la scăderi marcante ale concentrații-
lor solubile de zahăr în diferite părți ale plantelor. O dată 
cu deficiența de mangan 
(Mn), rezistența structu-
rală împotriva agenților 
patogeni este mai slabă 
și o toleranță mai redusă 
la secetă, respectiv ran-
damentul și calitatea cul-
turilor vor fi reduse.

O bună vizualizare a simptomelor  
ar trebui să fie suficientă  
pentru a caracteriza deficiența:

STADIUL APARIȚIEI:
În cazurile grave, caren-
ța de Mangan se poa-
te instala în stadiul de 3 
frunze, dar în cele mai 
dese cazuri carența este 
întâlnită în stadiul de 2 
noduri.

ASPECTUL PARCELEI: 
• Plantele afectate de carență sunt în vetre neregulate. 
• Pe aleeile tehnologice carența de mangan nu este vizibilă.

Deficitul de mangan nu este vizibil în solurile compacte. 

FRUNZELE:
• Carența de Mangan este vizibilă la frunzele tinere și in-

termediare prin decolorarea suprafeței dintre nervuri a 
frunzelor.

• În momentul în care carența este una precoce, se pot 
observa și probleme la primele frunze, chiar prin usca-
rea acestora. 

SITUAȚII DE RISC:
• soluri aerisite (contact slab rădăcină-sol);
• soluri bogate în materie organică (>40%) sau în cazul 

parcelelor pe care s-a aplicat îngrășământ natural;
• soluri alcaline sau pe soluri acide pe care s-au aplicat 

o cantitate foarte mare de amendamente calcaroase 
(pH > 7,00);

• pluviometrie scăzută pe toată perioada toamnei și a 
iernii.

DAUNE:
În cazurile cele mai grave, unde carența de Mangan 

este una precoce, cultura poate fi distrusă. 

TRATAMENTE 
Aplicarea produselor foliare este eficientă numai 

în momentul în care se intervine imediat ce apar 
simptomele. Sunt recomandate produsele care 
conțin numai Mangan. 

Aplicarea tratamentelor foliare, de obicei, reprezintă cea 
mai bună metodă de a corecta deficiența de Mn, deoa-
rece dozele mici prin pulverizare sunt la fel de eficiente 
precum dozele mari la aplicarea solului.

DOZE DE APLICARE:
• 500g/ha Mn la apariția primelor simptome;
• La o lună după primul tratament se mai aplica o doză; 
• În cazul unei carențe grave, pot fi necesare 3 treceri a 

câte 500g/ha Mn.

PRODUSE: 
• Sulfat de Mn (pudră) 26- 28 % conținut Mn 
• Sulfat de Mn (lichid) 15 % conținut Mn 
• Oxid de Mn 63 % conținut Mn 
• Cjelat de Mn 12 % conținut Mn 

CARENȚA DE MANGAN LA CEREALE

REZUMAT

Prevenirea și corectarea deficienței de Mn 
oferă: 
• Îmbunătățirea eficienței fotosintezei;
• Rezistență la stresul biotic prin creșterea 

rezistenței plantelor la diverse boli;
• Toleranță la stresul abiotic, în special la se-

cetă și căldura;
• Randament semnificativ mai mare al culturii.



Mândru că sunt fermier!®

POVESTILE FERMIERILOR

Viziteaza noua platforma FarmForum.ro 
şi pagina de facebook 
www.facebook.com/FarmForum  

˘ ˘

Fii parte din marea comunitate
a fermierilor din România!

Mândru că sunt fermier!
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REZULTATE PĂIOASE
SCDA Caracal – Județul Olt Neirigat; Densitate: 400 b .g/mp

Soi Companie Varietate
Producția la 

U stas de 14%
% față de media 
locației 2019-2020

% față de media 
locației 2018-2019

Umiditatea 
la recoltare 

MH Proteină Gluten

APPR1 APPR grâu 11867 100 -   10,90 77,3 12,1 26,4
Solehio APPR grâu 11562 97 -   10,97 78,9 12 25,6
APPR3 APPR grâu 9789 83 -   11,33 79,1 14,9 34,2
Sofru Caussade grâu 12276 104 103   10,73 76,5 11,6 23,7
Basilio Axereal grâu 11876 100 83   11,17 78,8 12,3 26
APPR6 APPR grâu 10853 92 -   10,93 79 12,5 27,3
APPR7 APPR grâu 11478 97 -   11,60 79,9 12,4 27,8
APPR8 APPR grâu 11225 95 -   11,17 80,1 12,5 27
PG 101 EVO PLANT grâu 11355 96 -   11,50 79 13 29,2
APPR10 APPR grâu 13515 114 -   10,82 79 11 23,2
Klima RWA grâu 11586 98 101   10,80 76,5 13,9 30,7
Epilog APPR grâu 10805 91 -   10,67 79,2 13,1 30
Solveig Caussade grâu 12278 104 103   11,47 76,2 11,7 24
Euclide Axereal grâu 12084 102 -   10,52 77,3 11,7 25
APPR15 APPR grâu 12912 109 -   10,73 74,2 11,2 23,6
APPR16 APPR grâu 11316 95 -   11,39 79,3 10,3 21,2
Voinic Fundulea grâu 11022 93 107   11,03 80,2 12,7 28,9
APPR18 APPR grâu 14636 123 -   10,90 78,1 11,7 24,6
LG Absalon Limagrain grâu 11649 98 92   10,77 75,6 11,3 24,2
Musik Ciproma grâu 11804 100 -   10,23 75,2 13 29,2
Avenue Limagrain grâu 11965 101 100   10,90 76,5 12 26,3
Sothys CS Caussade grâu 13128 111 108   11,57 73,7 11,4 23,7
Airbus Limagrain grâu 11115 94 108   10,77 77,1 12,5 28,3
Kralica APPR grâu 12125 102 -   10,47 79,6 13,4 29,5
APPR25 APPR grâu 9509 80 -   11,17 79,8 12,4 27,8
LG Apilco Limagrain grâu 13072 110 99   11,53 78,1 11,7 25,9
Ursita Fundulea grâu 12113 102 104   11,07 79 12,9 29,6
APPR28 APPR grâu 10952 92 -   10,80 78,9 12,9 29,5
APPR29 APPR grâu 11608 98 -   11,43 77,7 11,2 23,3
Silverio APPR grâu 10903 92 -   11,27 75,4 12,3 26,7
FDL Amurg Fundulea grâu 11066 93 -   10,84 78,3 13,1 29,8
APPR32 APPR grâu 13331 112 -   11,13 79,7 11,8 25,6
Alcantara Limagrain grâu 11012 93 108   10,93 79 11,7 24,9
Izalco Caussade grâu 10811 91 98   11,03 81,7 14,6 33,8
Lennox RWA grâu 10854 92 99   10,43 75,9 13 29,9
FDL Baltag Fundulea grâu 10736 91 -   11,17 79,3 14,4 35,2
APPR37 APPR grâu 11568 98 -   11,60 79,3 13,6 30
Anapurna Limagrain grâu 12977 109 90   10,53 78,6 12,5 27,7
Soliflor Caussade grâu 12783 108 -   11,43 78 12,3 28,1
Koreli Ciproma grâu 11170 94 -   10,77 78 11,9 26,6
Flavor Caussade grâu 12907 109 121   10,70 79,8 11,2 23,8
Lemmy APPR grâu 10579 89 -   11,10 73,2 13 30,1
FDL Armura Fundulea grâu 13274 112 -   11,00 77,5 11,3 24
Somptuoso Caussade grâu 12596 106 -   11,30 76,9 12,1 26,2
Tarascon APPR grâu 12869 109 -   10,70 76,1 11,2 25,6
FDL Bogdana Fundulea grâu 12292 104 -   10,87 78,7 12,8 28,8
Every APPR grâu 10837 91 -   10,83 78,1 13,1 29,1
Montecristo Caussade grâu 12476 105 -   11,60 79,4 10,3 20,3
FDL Abundent Fundulea grâu 12439 105 -   11,13 77,4 12,4 27,4
Glosa Fundulea grâu 10972 93 102   11,57 79,3 11,5 24,3
Axum APPR grâu 11639 98 -   11,00 78,9 12,4 27,1
Sosthene Caussade grâu 11961 101 98   10,33 74,1 12 25,6
Amburgo RWA grâu 12764 108 -   11,43 80,6 11,2 22,9
Solindo Caussade grâu 13391 113 -   11,13 77,6 11,9 25,9
Obiwan RWA grâu 13339 112 -   10,63 75,4 11,5 23,1
Exotic APPR grâu 11329 96 -   10,87 77,2 12,2 26,2
APPR57 APPR grâu 11020 93 -   11,97 76,3 12,1 25,9
APPR58 APPR triticale 12467 105 -   11,30 74,6 11,5 24,2
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TEHNOLOGIA DE CULTIVARE
Planta premergătoare Mazăre

Lucrări efectuate
• Arat: 16 septembrie 2019
• Discuit: 18 septembrie 2019
• Disc OPTIMER: 15 octombrie 2019

Dată semănat 23 octombrie 2019

Fertilizare
• 250 kg/ha complexe NPK 20-20-0 – 07.10.2019, 
• azotat de amoniu 250 kg/ha pe 26.02.2020

Tratamente

• Erbicidat : 10.04.2020 cu Sekator 0,15 l/ha
• Fungicid: Falkon 0.6l/ha pe 10.04.2020
• Nativo Pro 0,7 l/ha + Decis Expert 62,5 ml/ha la 13.05.2020
• Prosaro - 0,9 l/ha și Mospilan - 200g/ha la 05.06.2020

Irigat 12 septembrie 2019: 55 mm

Dată recoltat
• 9 iulie 2020 grâul
• 3 iulie 2020 orzul

PRECIPITAȚII
Anul Luna Precipitații (mm)

2019

septembrie -

octombrie 20,8

noiembrie 102,4

decembrie 25,4

2020

ianuarie 8,4

februarie 47,4

martie 49,4

aprilie 12,8

mai 61,6

iunie 108

Total 436,2

Soi Companie Varietate Producția la 
U stas de 14%

% față de media locației 
2019-2020

Umiditatea 
la recoltare 

MH

APPR59 APPR orz 10070 98   13,17 62

APPR60 APPR orz 10447 102   12,67 62,8

APPR61 APPR orz 10801 106   12,70 61,1

LG Zebra Limagrain orz 12233 120   12,13 61,1

APPR63 APPR orz 9185 90   12,10 57,8

APPR64 APPR orz 9464 93   12,73 60,6

Gherlach Limagrain orz 10617 104   11,70 56,5

APPR66 APPR orz 8207 80   12,50 62,1

Melia Caussade orz 11202 110   11,83 58,8

Multie Axereal orz 10993 107   11,53 56,6

APPR69 APPR orz 9980 98   11,70 58,1

APPR70 APPR orz-hibrid 9547 93   12,23 58,6

REZULTATE PĂIOASE
SCDA Caracal – Județul Olt Neirigat
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REZULTATE PĂIOASE
INCDA Fundulea – Județul Călărași Neirigat; Densitate: 400 b .g/mp

Soi Companie Varietate
Producția la 

U stas de 14%
% față de media 
locației 2019-2020

% față de media 
locației 2018-2019

MH Proteină Gluten

APPR1 APPR grâu 6243 97 - 80,6 13,7 33,1
Solehio APPR grâu 6737 104 109 80,1 12,7 29,6
APPR3 APPR grâu 5072 79 - 81,9 15,0 38,3
Sofru Caussade grâu 7105 110 102 81,1 12,3 27,2
Basilio Axereal grâu 7559 117 108 81,4 13,3 31,8
APPR6 APPR grâu 6247 97 - 81,7 14,2 34,4
APPR7 APPR grâu 6267 97 - 84,3 13,9 34,3
APPR8 APPR grâu 5903 91 - 80,1 15,0 36,3
PG 101 EVO PLANT grâu 6237 97 - 82,7 14,9 37,1
APPR10 APPR grâu 6188 96 - 78,6 13,8 33,1
Klima RWA grâu 7124 110 95 81,1 14,3 33,5
Epilog APPR grâu 4577 71 - 73,4 16,6 41,9
Solveig Caussade grâu 6743 104 97 81,2 12,5 28,3
Euclide Axereal grâu 6788 105 - 82,3 13,2 31,5
APPR15 APPR grâu 6763 105 - 78,1 12,4 27,6
APPR16 APPR grâu 5962 92 - 81,4 15,1 38,0
Voinic Fundulea grâu 6739 104 107 83,8 14,8 37,0
APPR18 APPR grâu 7090 110 - 81,8 12,6 29,3
LG Absalon Limagrain grâu 6568 102 100 82,1 12,5 28,5
Musik Ciproma grâu 6823 106 - 79,2 13,6 31,2
Avenue Limagrain grâu 5546 86 118 81,1 12,7 28,0
Sothys CS Caussade grâu 7167 111 93 81,1 12,0 27,5
Airbus Limagrain grâu 6370 99 86 80,5 13,7 33,9
Kralica APPR grâu 6273 97 - 80,9 14,7 37,4
APPR25 APPR grâu 6539 101 - 82,0 12,2 26,7
LG Apilco Limagrain grâu 7074 110 101 84,0 12,1 27,4
Ursita Fundulea grâu 6101 94 108 83,1 14,0 34,6
APPR28 APPR grâu 5500 85 - 80,7 14,8 37,4
APPR29 APPR grâu 6014 93 - 78,9 12,5 27,6
Silverio APPR grâu 7381 114 107 78,9 12,6 29,8
FDL Amurg Fundulea grâu 5343 83 - 83,7 15,8 40,8
APPR32 APPR grâu 6998 108 - 83,8 13,7 33,2
Alcantara Limagrain grâu 6341 98 103 81,8 13,2 31,7
Izalco Caussade grâu 6004 93 109 83,7 15,1 38,0
Lennox RWA grâu 6476 100 85 77,9 13,9 34,2
FDL Baltag Fundulea grâu 6076 94 - 80,0 15,4 38,9
APPR37 APPR grâu 6556 101 - 83,5 14,3 35,6
Anapurna Limagrain grâu 6181 96 97 83,1 13,8 33,8
Soliflor Caussade grâu 6063 94 - 80,6 14,2 35,5
APPR40 APPR grâu 5993 93 - 82,3 13,0 31,0
Flavor Caussade grâu 6616 102 100 81,2 12,1 25,9
Lemmy APPR grâu 6360 98 - 77,6 13,5 32,2
FDL Armura Fundulea grâu 6841 106 - 79,6 13,4 32,0
Somptuoso Caussade grâu 6770 105 - 81,3 13,0 31,3
Tarascon APPR grâu 6671 103 - 80,7 12,7 28,5
FDL Bogdana Fundulea grâu 6733 104 - 83,6 14,0 34,7
Every APPR grâu 5703 88 - 79,1 14,4 35,2
Montecristo Caussade grâu 7516 116 - 82,8 11,6 25,6
FDL Abundent Fundulea grâu 6797 105 - 82,4 14,0 33,4
Glosa Fundulea grâu 6360 98 112 83,3 14,0 34,7
Axum APPR grâu 6164 95 - 81,8 13,8 33,3
Sosthene Caussade grâu 6807 105 98 76,5 12,8 29,0
Amburgo RWA grâu 5861 91 - 82,1 12,8 28,9
Solindo Caussade grâu 7542 117 - 81,4 12,8 30,4
Obiwan RWA grâu 7183 111 - 78,6 12,4 27,6
Exotic APPR grâu 6367 99 97 78,9 12,9 30,2
APPR57 APPR grâu 6501 101 106 78,8 13,1 30,7
APPR58 APPR triticale 7170 111 - 77,4 12,8 30,0
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Soi Companie Varietate
Producția la 

U stas de 14%
% față de media 

locației 2019-2020
Proteină

APPR59 APPR orz 5061 71 11,0

APPR60 APPR orz 5009 70 12,3

APPR61 APPR orz 7513 105 11,4

LG Zebra Limagrain orz 7280 102 10,5

APPR63 APPR orz 7246 101 11,1

APPR64 APPR orz 6280 88 10,2

Gherlach Limagrain orz 7936 111 11,0

APPR66 APPR orz 6998 98 10,8

Melia Caussade orz 8356 117 10,8

Multie Axereal orz 8295 116 10,5

APPR69 APPR orz 7888 110 10,8

APPR70 APPR orz-hibrid 8201 114 10,9

TEHNOLOGIA DE CULTIVARE
Planta premergătoare Mazăre

Lucrări efectuate Arat și discuit

Dată semănat 19 octombrie 2019

Fertilizare
• Toamnă: Pentaoxid de fosfor total 40%, oxid de calciu total 22%, ahidridă sulfurică 

totală 10% - 200kg/ha – data: 9.09.2019 

• Primăvară: 4.03.2020– N 92 kg/ha s.a (uree); 15.04.2020 – N 46 kg/ha s.a. (uree)

Tratamente

• Erbicidat: Sekator 0,15 l/ha primăvară
• Fungicid: Falkon 0.7l/ha pe 29.04.2020
• Nativo Pro 0,7 l/ha + Decis Expert 75 ml/ha la 29.04.2020
• Falcon 0,7 l/ha + Decis 75 ml/ha la 26.05.2020

Dată recoltat 5 iulie 2020

REZULTATE PĂIOASE
INCDA Fundulea – Județul Călărași Neirigat

PRECIPITAȚII
Anul Luna Precipitații (mm)

2019

septembrie 6,2

octombrie 38

noiembrie 33,2

decembrie 16,2

2020

ianuarie 2

februarie 16,6

martie 27,8

aprilie 14

mai 58

iunie 68,4

Total 280,4
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REZULTATE PĂIOASE
SCDA Secuieni – Județul Neamț Neirigat; Densitate 400 b .g/mp

Soi Companie Varietate
Producția la 

U stas de 14%
% față de media 
locației 2019-2020

% față de media 
locației 2018-2019

MH Proteină Gluten

APPR1 APPR grâu 8970 99 - 80,03 12,3 24,46
Solehio APPR grâu 8430 93 119 80,3 12,8 25,4
APPR3 APPR grâu 7802 86 - 83,6 14,4 29,4
Sofru Caussade grâu 9630 106 77 80,5 11,6 22,8
Basilio Axereal grâu 9660 106 100 82,5 12,4 24,6
APPR6 APPR grâu 9036 99 - 82,4 13,03 26,2
APPR7 APPR grâu 9180 101 - 83,9 13,8 27,03
APPR8 APPR grâu 9144 100 - 83,9 12,8 25,6
PG 101 EVO PLANT grâu 8250 91 - 82,3 12,8 25,6
APPR10 APPR grâu 8790 97 - 80,06 11,6 24,7
Klima RWA grâu 8544 94 103 79,3 12,9 24,3
Epilog APPR grâu 7301 80 - 80,9 12,8 25,5
Solveig Caussade grâu 9059 99 86 79,5 12,3 21,8
Euclide Axereal grâu 8183 90 - 81,6 12,8 22,4
APPR15 APPR grâu 10089 111 - 78,4 12,2 24,1
APPR16 APPR grâu 8958 98 - 83,4 12,5 24,8
Voinic Fundulea grâu 9731 107 116 83,5 13,1 26,3
APPR18 APPR grâu 10217 112 - 81,1 12,6 25,1
LG Absalon Limagrain grâu 9470 104 90 79,4 12,9 25,7
Musik Ciproma grâu 9896 109 - 79,3 11,9 23,6
Avenue Limagrain grâu 9357 103 99 83 11,9 23,5
Sothys CS Caussade grâu 8357 92 98 80,8 11,8 23,3
Airbus Limagrain grâu 9961 109 101 83,05 12,7 25,6
Kralica APPR grâu 9052 99 - 83,8 13 30,2
APPR25 APPR grâu 8229 90 - 81,8 13,3 26,8
LG Apilco Limagrain grâu 9407 103 87 82,8 11,9 23,5
Ursita Fundulea grâu 8741 96 120 84,4 13,9 28,05
APPR28 APPR grâu 8934 98 - 83,2 13,6 27,6
APPR29 APPR grâu 8683 95 - 79,2 11,6 22,8
Silverio APPR grâu 8276 91 73 78,2 11,8 23,4
FDL Amurg Fundulea grâu 8952 98 - 82,6 14,1 27,9
APPR32 APPR grâu 10214 112 - 82,6 12,2 24,2
Alcantara Limagrain grâu 9387 103 100 79,8 11,5 23,6
Izalco Caussade grâu 7867 86 100 83,2 13,4 27,05
Lennox RWA grâu 10102 111 99 79,4 11,3 22,2
FDL Baltag Fundulea grâu 9556 105 - 82,8 14,5 29,5
APPR37 APPR grâu 9731 107 - 82,9 12,6 24,2
Anapurna Limagrain grâu 8947 98 96 80,8 11,9 23,6
Soliflor Caussade grâu 10442 115 - 80,5 10,8 21,1
Koreli Ciproma grâu 9066 100 - 81,6 12,1 23,9
Flavor Caussade grâu 9583 105 100 81,3 11,5 22,6
Lemmy APPR grâu 8533 94 - 78,8 12,2 25,8
FDL Armura Fundulea grâu 9354 103 - 78,76 12,1 24
Somptuoso Caussade grâu 8782 96 - 80,6 11,2 23,4
Tarascon APPR grâu 9550 105 - 81,06 9,8 18,8
FDL Bogdana Fundulea grâu 8958 98 - 83,26 12,1 24
Every APPR grâu 8719 96 - 80,7 12,4 24,6
Montecristo Caussade grâu 10350 114 - 80,9 10,9 21,3
FDL Abundent Fundulea grâu 9379 103 - 82,7 12,6 25,2
Glosa Fundulea grâu 8898 98 124 83,3 13 26,06
Axum APPR grâu 8328 91 - 83,06 11,5 22,6
Sosthene Caussade grâu 9555 105 98 80,4 10,9 21,4
Amburgo RWA grâu 8607 95 - 84 11,2 23,2
Solindo Caussade grâu 9003 99 - 80,4 11,1 21,76
Obiwan RWA grâu 9054 99 - 80,9 11,5 22,7
Exotic APPR grâu 8680 95 97 78,9 11,6 22,9
APPR57 APPR grâu 8628 95 109 80,4 12,3 24,3
APPR58 APPR triticale 10549 116 - 78 11,2



HIBRIZII DE RAPIȚĂ
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REZULTATE PĂIOASE
SCDA Secuieni – Județul Neamț Neirigat

Soi Companie Varietate
Producția la 

U stas de 14%
% față de media 

locației 2019-2020
MH Proteină %

APPR59 APPR Orz 6363 79 71,7 9,8

APPR60 APPR Orz 7661 95 71,4 10,8

APPR61 APPR Orz 8714 108 73,5 11

LG Zebra Limagrain Orz 9722 121 69,6 10,7

APPR63 APPR Orz 8087 101 67,9 10,9

APPR64 APPR Orz 6648 83 71,4 11,7

Gherlach Limagrain Orz 7356 92 68,8 10,5

APPR66 APPR Orz 8498 106 73,5 10,8

Melia Caussade Orz 8805 110 69,3 9,9

Multie Axereal Orz 7978 99 66,6 11,1

APPR69 APPR Orz 7611 95 67,3 11,3

APPR70 APPR Orz-hibrid 8953 111 68,9 10,3

TEHNOLOGIA DE CULTIVARE
Planta premergătoare Grâu

Lucrări efectuate 2 treceri cu discul greu Discovery

Dată semănat 17 septembrie 2019

Fertilizare Îngrășăminte complexe de tip 18:46:0

Tratamente
• Sekator 0.1l/ha primăvară + Nativo Pro 0.5l/ha 03.04.2020
• Falcon Pro 0.4l/ha + Decis Expert 60 ml/ha -  05.05.202
• Decis Expert 60 ml/ha - 03.06.2020

Dată recoltat 14 iulie 2020

PRECIPITAȚII

Anul Luna Precipitații (mm)

2019

septembrie -

octombrie 33

noiembrie 14,6

decembrie 6,2

2020

ianuarie 2

februarie 16

martie 10,2

aprilie 1,2

mai 69,6

iunie 72,6

Total 225,4
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„Este extraordinar de important pentru 
fermieri să realizeze cartarea agrochimică, 
deoarece aceștia trebuie să știe ce să 
ofe re plantelor, când să le ofere, cum și 
mai ales cât, această lucrare fiind exact 
ca o consultaţie la nutriţionist, în cazul 
nostru, nutriţioniști ai plantelor”. (Dr. Ing. 
Liviu Rădoi – administratorul și fondatorul 
companiei Cartare Agrochimică.)

Cum ați descrie relația dintre Cartagris  
și fermierul român?

Având în vedere faptul că societatea Cartare 
Agrochimică SRL este cel mai vechi laborator 
privat acreditat, cu o experiență de 20 ani în 
realizarea analizelor de sol și a cartării agrochi-
mice, consider că avem o relație foarte bună 
cu fermierul român. Avem fermieri cărora le-am 
realizat până acum chiar și de 4 ori cartarea terenurilor pe 
care le exploatează și cred că aceasta este cea mai bună 
descriere a relației. Atât timp cât putem să le îndeplinim din 
punct de vedere tehnologic cât și știintific toate cerințele, 
consider că relația nu poate decât să se dezvolte. Car-
tare Agrochimică SRL realizează analize de sol și planuri 
cu recomandări de fertilizare valabile pentru APIA precum 
și studii pedologice pentru fertilizarea cu gunoi de grajd, 
înființare de livezi, plantații incluse în programele de finanța-
re cu fonduri europene sau solicitate de Direcțiile Agricole. 
Odată cu finalizarea noului laborator de la Oltenița (investi-
ție realizată cu fonduri UE: 200.000 euro), am optimizat și 
timpul de analiză a probelor de sol, putând în momentul de 
față să oferim o lucrare completă de cartare agrochimică 
unui fermier în maxim 30 de zile, ceea ce cred că este foar-
te important, având în vedere ciclurile de activitate care se 
succed cu repeziciune într-o fermă modernă. 

Diversificarea portofoliului de produse și servicii 
pentru fermierii români se întâmplă de la an la an. 
Care sunt principalele noutăți pe care Cartagris 
le pregătește fermierilor români în perioada 
următoare?

În momentul de față, avem o echipă este formată din 
cinci ingineri agronomi: trei specialiști în Pedologie-Agro-
chimie și cinci chimiști. Pentru întocmirea planurilor de 
fertilizare care permit fermierilor să fertilizeze adecvat 
pentru o producție sporită, realizăm (în urma analizei pro-
belor de sol prelevate) situaţiile agrochimice sintetice pe 
fermă și pe unitate privind PH-ul, indicele de azot, fosforul 
mobil, potasiul mobil, fosforul și potasiul total, conţinutul 
de humus și analiza microelementelor. Planurile de fer-
tilizare sunt însoțite de recomandările de fertilizare și de 
ortofotoplanurile solelor (hărțile pentru fiecare macroele-
ment analizat). Acreditarea noastră este valabilă și pentru 
analize de îngrășăminte, de apă, analize foliare, de plante, 
materii organice și toate microelementele din tabelul peri-
odic, toate acestea având ca rezultat o lucrare completă 
din toate punctele de vedere pentru fermier. Cum însă ști-

CARTAREA AGROCHIMICĂ

ința și tehnologia sunt într-o continuă dezvoltare, suntem 
în momentul de față în faza terminală de implementare 
și testare a unor noi soluții tehnologice inovatoare, solu-
ții dezvoltate împreună cu parteneri de renume mondial. 
Aceste programe vor oferi fermierului cel mai modern și 
facil acces la informațiile din ferma sa și, bineînteles, o 
optimizare a costurilor – poate cea mai mare provocare a 
agriculturii moderne digitalizate. 

Care sunt, din punctul dvs de vedere,  
principalele probleme cu care se confruntă 
domeniul analizelor de sol în România?

Consider că, în momentul de față, cea mai mare pro-
blemă este reprezentată de lipsa informării fermierului de 
către autorități asupra aspectelor legislative și a modului 
cum ar trebui să se alinieze acestora. Astfel, noi, fiind o  
companie acreditată de către MADR (acreditarea nr. 1 din 
septembrie 2017), ne confruntăm cu situații în care fermi-
erii au realizat aceste studii obligatorii cu alte companii 
care nu au niciun fel de recunoaștere sau acreditare din 
partea vreunui organism al statului și acum sunt nevoiți 
să le refacă, deoarece organismele responsabile nu i-au 
informat așa cum trebuie asupra instituțiilor și societăților  
competente care le efectuează. De aceea, consider că 
este primordial ca în următoarea perioadă (de preferință 
cât mai scurtă) să se definitiveze și să se promoveze  pro-
iectul legislativ privind solul – proiect aflat acum în fază 
de votare în Parlament. Într-o societate care evoluează 
rapid din toate punctele de vedere și în care informația 
este primordială și face diferența, statul încă nu își poate 
realiza cum trebuie rolul de informare dar și de coerciție 
(vezi controalele APIA pe partea de ecocondiționalitate) 
așa cum trebuie și așa cum el a stabilit prin lege. Le rea-
mintesc cu această ocazie fermierilor că doar schemele 
de fertilizare cu îngrășăminte administrate pe baza anali-
zelor agrochimice și pedologice de la laboratorul Cartare 
Agrochimică permit depășirea cantităților maximale im-
puse de normele APIA la fertilizarea cu azot, norme care 
se regăsesc stipulate în ordinul MADR nr. 1416/2018.



Ra
po

rt
ul

 a
nu

al
 a

l c
ul

tu
ri

lo
r 

de
 to

am
nă

 2
02

0
Re

zu
lta

te
 

Pă
io

as
e

23

REZULTATE PĂIOASE
Mihail Kogălniceanu – Județul Ialomița Neirigat; Densitate 400 b .g/mp

Soi Companie Varietate
Producția la 

U stas de 14%
% față de media 
locației 2019-2020

% față de media 
locației 2018-2019

Umiditatea 
la recoltare

MH Proteină Gluten

APPR1 APPR grâu 3455 82 -   10,70 67,80 16,83 35,13
Solehio APPR grâu 3659 87 104   10,97 68,27 16,00 27,07
APPR3 APPR grâu 3501 83 -   11,27 74,07 17,70 39,37
Sofru Caussade grâu 4133 98 -    9,53 68,30 16,10 34,57
Basilio Axereal grâu 4103 97 100    9,77 71,63 17,10 37,57
APPR6 APPR grâu 4057 96 -   10,53 73,23 17,03 36,83
APPR7 APPR grâu 4803 114 -   10,77 75,37 16,20 36,33
APPR8 APPR grâu 3389 80 -   10,00 67,57 18,73 37,43
PG 101 EVO PLANT grâu 4200 99 -   10,41 73,77 17,30 36,37
APPR10 APPR grâu 4975 118 -   10,60 70,77 15,73 33,07
Klima RWA grâu 3585 85 97   10,57 69,43 17,87 36,83
Epilog APPR grâu 2213 52 -   10,40 61,37 20,93 41,87
Solveig Caussade grâu 5208 123 99   10,90 70,20 14,50 30,77
Euclide Axereal grâu 4052 96 -   10,07 71,73 16,10 34,97
APPR15 APPR grâu 4436 105 -   10,13 67,30 15,13 32,73
APPR16 APPR grâu 4255 101 -    9,57 68,03 17,80 37,93
Voinic Fundulea grâu 4637 110 97   10,60 72,33 17,40 36,10
APPR18 APPR grâu 4257 101 -   10,27 73,63 15,53 36,10
LG Absalon Limagrain grâu 3608 85 103   10,53 71,43 16,33 34,93
APPR20 APPR grâu 3645 86 -   10,27 69,00 17,50 36,60
Avenue Limagrain grâu 3319 79 79   10,17 71,27 15,30 32,17
Sothys CS Caussade grâu 4760 113 102    9,70 71,37 14,80 32,50
Airbus Limagrain grâu 4734 112 101    9,87 72,67 16,23 35,97
Kralica APPR grâu 3808 90 -    9,37 72,67 18,37 39,53
LG Apilco Limagrain grâu 4393 104 111   11,10 72,33 15,13 32,25
Ursita Fundulea grâu 4898 116 99   10,43 73,10 17,53 39,57
APPR28 APPR grâu 2418 57 -    8,97 66,67 18,27 40,00
APPR29 APPR grâu 1984 47 -    8,73 60,77 16,53 30,00
Silverio APPR grâu 4342 103 101    9,40 69,93 15,70 33,80
FDL Amurg Fundulea grâu 4664 110 -    9,47 69,27 19,07 38,73
APPR32 APPR grâu 4394 104 -   10,80 73,73 17,37 40,00
Alcantara Limagrain grâu 3176 75 100   10,63 69,73 17,20 37,17
Izalco Caussade grâu 4097 97 99   10,07 73,03 17,47 37,30
Lennox RWA grâu 4975 118 99    9,77 69,60 16,27 35,37
FDL Baltag Fundulea grâu 4084 97 -   10,63 70,73 17,47 38,43
APPR37 APPR grâu 4531 107 -   10,77 72,17 16,77 35,15
Anapurna Limagrain grâu 3984 94 100   10,40 71,63 16,73 36,70
Soliflor Caussade grâu 4631 110 -   10,20 69,97 16,33 37,47
Koreli Ciproma grâu 4586 109 -   11,03 70,63 16,40 35,57
Flavor Caussade grâu 4903 116 106   10,03 69,80 14,87 30,10
Lemmy APPR grâu 4429 105 -   10,30 71,00 17,43 37,80
FDL Armura Fundulea grâu 5108 121 -   10,20 72,20 16,50 36,00
Somptuoso Caussade grâu 4710 111 -   10,73 71,37 15,73 33,33
Tarascon APPR grâu 3738 88 -   10,03 70,87 15,00 31,27
FDL Bogdana Fundulea grâu 5503 130 -   10,33 72,03 16,33 33,97
Every APPR grâu 3892 92 -   10,10 65,93 18,70 37,03
Montecristo Caussade grâu 5002 118 -   10,57 71,33 14,53 30,77
FDL Abundent Fundulea grâu 5201 123 -   10,07 73,57 16,73 34,63
Glosa Fundulea grâu 4622 109 101   10,19 75,55 16,40 37,05
Axum APPR grâu 4378 104 -   10,73 73,33 17,50 38,20
Sosthene Caussade grâu 5354 127 99   10,63 68,97 14,47 30,10
Amburgo RWA grâu 2750 65 -    9,90 67,97 18,07 36,30
Solindo Caussade grâu 4256 101 -   10,23 69,43 16,50 36,90
Obiwan RWA grâu 5226 124 -    9,67 68,27 15,20 31,70
Exotic APPR grâu 4295 102 109    9,33 65,23 16,00 33,93
APPR57 APPR grâu 4122 98 101    9,27 64,40 15,63 32,73
APPR58 APPR triticale 5373 127 -   10,90 67,50 13,20 28,87
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REZULTATE PĂIOASE
Mihail Kogălniceanu – Județul Ialomița Neirigat

Soi Companie Varietate
Producția la 

U stas de 14%
% față de media 

locației 2019-2020
Umiditatea 

la recoltare %
Proteină %

APPR59 APPR orz 6846 99    8,81

APPR60 APPR orz 6076 88    7,27 13,60

APPR61 APPR orz 7525 109    8,00 13,60

LG Zebra Limagrain orz 6731 98    7,07 13,80

APPR63 APPR orz 6844 99    7,60 13,95

APPR64 APPR orz 6335 92    8,77 14,30

Gherlach Limagrain orz 6638 96    7,80 14,30

APPR66 APPR orz 7328 106    7,33 14,90

Melia Caussade orz 7279 105    8,15 13,83

Multie Axereal orz 6951 101    7,30 14,05

APPR69 APPR orz 7242 105    8,10 13,40

APPR70 APPR orz-hibrid 7007 102    8,57 14,90

TEHNOLOGIA DE CULTIVARE
Planta premergătoare Rapiță

Lucrări efectuate 1 trecere cu disc, 1 trecere combinator ușor

Dată semănat 24 octombrie 2019

Fertilizare
• Toamnă: 150 kg/ha MAP 
• Sfârșit de martie 158l/ha UAN și azotat de amoniu 150 kg/ha

Tratamente
• Erbicid: Sekator 0.1l/ha toamnă și primăvară
• Fungicid: Falkon 0.4l/ha și Nativo Pro 0,6 l/ha
• Insecticid primăvară: Decis Expert 60 ml/ha

Irigat
• 5 mai: 60l/ha 
• 5 iunie: 60l/ha

Dată recoltat 10 iulie 2020

PRECIPITAȚII
Anul Luna Precipitații (mm)

2019

septembrie 18,2

octombrie 40

noiembrie 18

decembrie 21,8

2020

ianuarie 5,6

februarie 30,2

martie 4,6

aprilie 17

mai 43,6

iunie 74,2

Total 273,2
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REZULTATE PĂIOASE
Mircea Vodă – Județul Brăila Neirigat; Densitate 400 b .g/mp

Soi Companie Varietate
Producția la 

U stas de 14%
Producția la 

U stas de 14%
% față de media 
locației 2018-2019

Umiditatea 
la recoltare

MH Proteină Gluten

APPR1 APPR grâu 3799 113 -   10,20 78,2 16,65 40,8
Solehio APPR grâu 2808 83 104   11,63 78,9 15,6 36,4
APPR3 APPR grâu 2162 64 -   10,57 84,6 18,7 48,6
Sofru Caussade grâu 3394 101 111   10,30 80,2 15,4 38,3
Basilio Axereal grâu 2755 82 88   10,23 80,8 16,8 39,9
APPR6 APPR grâu 2465 73 -   10,20 79,9 17,2 45,4
APPR7 APPR grâu 3264 97 -   11,20 82,0 16,6 40,9
APPR8 APPR grâu 2925 87 -   10,30 78,6 18,5 47,5
PG 101 EVO PLANT grâu 3382 100 -   11,23 80,6 16,4 42,4
APPR10 APPR grâu 2893 86 -   10,13 77,5 16,7 40,5
Klima RWA grâu 2621 78 70   10,27 76,7 17,5 44,1
Epilog APPR grâu 3549 105 -   11,27 75,5 18 47,1
Solveig Caussade grâu 3474 103 87   12,23 80,4 14,4 32,2
Euclide Axereal grâu 2649 79 -   11,07 78,7 16,5 39,4
APPR15 APPR grâu 2685 80 -    9,93 77,9 15,2 37,13
APPR16 APPR grâu 3597 107 -   10,00 78,2 18,5 47,6
Voinic Fundulea grâu 3758 112 95   10,33 80,9 17,2 44,7
APPR18 APPR grâu 3754 111 -   10,90 80,9 16,2 44,8
LG Absalon Limagrain grâu 3468 103 106   12,30 78,6 16,3 41
APPR20 APPR grâu 2657 79 -   10,00 78,2 17,2 44,4
Avenue Limagrain grâu 2600 77 94   10,27 80,7 15,6 38,5
Sothys CS Caussade grâu 4754 141 101   11,20 80,6 18,6 48
Airbus Limagrain grâu 3038 90 116   10,43 80,7 16,8 44,3
Kralica APPR grâu 3511 104 -   10,37 80,0 18,3 47
APPR25 APPR grâu 3052 91 -   10,67 81,3 14,3 31,6
LG Apilco Limagrain grâu 3864 115 104   10,57 81,4 15,5 42,2
Ursita Fundulea grâu 4163 124 113    9,97 80,9 16,85 45,1
APPR28 APPR grâu 2259 67 -   10,03 78,5 17,35 45,45
APPR29 APPR grâu 2715 81 -   11,43 77,9 15,6 35,8
Silverio APPR grâu 3897 116 99   12,03 77,5 15,6 40,9
FDL Amurg Fundulea grâu 2269 67 -   10,27 78,4 19 47,8
APPR32 APPR grâu 4240 126 -   10,90 81,8 16,4 43,95
Alcantara Limagrain grâu 2647 79 90   11,83 78,0 17 45
Izalco Caussade grâu 2800 83 81   11,23 80,7 18,2 45,4
Lennox RWA grâu 4301 128 109    9,93 77,8 17,7 47,2
FDL Baltag Fundulea grâu 4571 136 -   12,20 79,1 17,1 45,6
APPR37 APPR grâu 2670 79 -   10,23 80,0 18,1 46,6
Anapurna Limagrain grâu 4220 125 89   10,60 80,3 17,2 42,6
Soliflor Caussade grâu 3504 104 -   10,43 79,6 16,7 45,5
Koreli Ciproma grâu 3411 101 -   11,20 80,7 16,4 44,75
Flavor Caussade grâu 2384 71 110   10,87 79,9 15,66 36,1
Lemmy APPR grâu 3940 117 -   11,03 78,6 17,9 47,2
FDL Armura Fundulea grâu 3859 115 -   10,70 80,1 17 39
Somptuoso Caussade grâu 3981 118 -   10,73 80,1 16,7 39,1
Tarascon APPR grâu 3698 110 -   11,07 80,9 16,1 36,3
FDL Bogdana Fundulea grâu 4268 127 -   10,20 82,6 16,5 38,7
Every APPR grâu 3042 90 -   11,33 78,3 18,1 42,63
Montecristo Caussade grâu 3990 118 -   10,67 81,6 14,3 32,7
FDL Abundent Fundulea grâu 3155 94 -   10,30 80,5 17,2 41,6
Glosa Fundulea grâu 3597 107 99   10,50 81,2 16,6 44,4
Axum APPR grâu 2437 72 -   10,43 78,7 18,35 46,16
Sosthene Caussade grâu 2891 86 105   11,20 78,3 15,25 37,5
Amburgo RWA grâu 3546 105 -   11,50 80,7 16,2 37,2
Solindo Caussade grâu 4181 124 -   11,17 79,5 16,1 43,9
Obiwan RWA grâu 3408 101 -    9,87 80,8 14,75 33,15
Exotic APPR grâu 4591 136 108   10,40 77,4 15,4 37,2
APPR57 APPR grâu 2716 81 98   11,57 78,3 15,7 36,5
APPR58 APPR triticale 5146 153 -   15,20 72,9 14,1 32,1
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REZULTATE PĂIOASE
MIRCEA VODĂ – Județul Brăila Neirigat

Soi Companie Varietate
Producția la 

U stas de 14%
% față de media 

locației 2019-2020
Umiditatea 

la recoltare %
MH Proteină %

APPR59 APPR orz 4204 101   12,77 66,4 14,5

APPR60 APPR orz 4114 98   12,23 66,5 14,7

APPR61 APPR orz 4144 99   12,03 65,4 14,7

LG Zebra Limagrain orz 4355 104   10,48 63,8 14,6

APPR63 APPR orz 4209 101   12,23 62,8 14,1

APPR64 APPR orz 3980 95   12,27 64,6 14,8

Gherlach Limagrain orz 4242 102   11,53 62,6 14,4

APPR66 APPR orz 4215 101   12,10 65,3 15,6

Melia Caussade orz 5385 129   10,67 58,1 14

Multie Axereal orz 3362 80   11,57 61,1 14,4

APPR69 APPR orz 4225 101   11,57 62,7 14,4

APPR70 APPR orz-hibrid 3716 89   12,23 64,1 14,1

TEHNOLOGIA DE CULTIVARE

Planta premergătoare Floarea-soarelui

Dată semănat 18 octombrie 2019

Fertilizare 250 kg Nitrat Amoniu/ 240kg Uree: 03 martie 2020

Tratamente
• Insecticid: 07.11.2019 - Sekator 0.1 l/ha +Falcon 0.4 l/ha
• Nativo: 0.5 L/Ha, + Decis 65l/ha 13 aprilie 2020

Dată recoltat 2 iulie 2020

PRECIPITAȚII

Anul Luna Precipitații (mm)

2019

septembrie 13

octombrie 14

noiembrie 13

decembrie 16

2020

ianuarie 3

februarie 19

martie 1

aprilie 9

mai 69

iunie 52

Total 209
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Bayer SeedGrowth® reprezintă expertiza Bayer în 
domeniul vast al tratamentului semințelor. Combinăm 
astfel, sub aceeași umbrelă, competențele în domeniile 
produselor de protecție, a adjuvanților folosiți în tratamen-
tul semințelor (film coating), echipamentelor și serviciilor. 
Cu toate acestea, Bayer SeedGrowth este mult mai mult 
decât suma celor patru părți ale sale. Aceasta deoarece 
Bayer SeedGrowth ne permite să avem o abordare holis-
tică a activității de tratare a semințelor și a tuturor proce-
selor sale într-un sistem integrat și complet.

Tratamentul semințelor destinate înființării culturilor de 
cereale păioase este recomandat să se facă utilizând 
echipamente care pot aplica produsul uniform, respec-
tând astfel doza recomandată. Înainte de a începe trata-
mentul, trebuie să urmăriți următorii parametri:
• condiționarea bună a semințelor: praful, resturile vege-

tale etc din masa de semințe absorb o parte din sub-
stanța activă folosită la tratament, ducând la subdoza-
rea produsului și deci la reducerea eficacității;

• calibrarea mașinii de tratat: în așa fel încât să se respec-
te doza recomandată;

• prepararea corespunzătoare a soluției: în premixer se 
adaugă întotdeauna întâi apa (50-70%), apoi adjuvanții 
(ex. Peridiam), produsele de tratament, și apoi se adau-
gă diferența de apă, agitându-se în continuu. Trebuie să 
se țină cont de faptul că soluția trebuie agitată chiar și în 
timpul când nu se efectuează tratamentul.

• volumul total de apă necesar pentru a realiza amestecul 
este destul de variat, fiind influențat de o serie de factori 
(MMB, modul de condiționare a semințelor, umiditatea 
inițială a semințelor, umiditatea atmosferică, densitatea 
produselor etc). 

Bariton Super 97,5 FS 
Inovația la superlativ – produsul nou lansat, 
destinat culturilor de cereale păioase 

Bariton Super 97,5 FS este un fungicid cu trei sub-
stanțe active cu moduri de acțiune diferite, care conferă 
produsului un spectru larg de acțiune și eficacitate su-
perioară. Este un produs inovativ, cu acţiune de contact 
și sistemică în sămânţă și plantulă, care împiedică dez-
voltarea miceliului ciupercilor localizate pe seminţe sau în 
interiorul acestora. Protioconazol este cea mai eficientă 
substanţă activă din grupa chimică triazoli, caracteriza-
tă printr-o excepţională acţiune preventivă, curativă și 
eradicativă asupra unei game largi de patogeni, având 

PROTECȚIA AVANSATĂ A SEMINȚELOR DE CEREALE PĂIOASE
Bayer SeedGrowth®

totodată efecte stimulatoare asupra creșterii plantelor. 
Protioconazol este cel mai eficient fungicid împotriva 
ciupercilor din genul Fusarium. Substanța activă fludi-
oxonil are acțiune de contact și acțiune locală (trans-
laminară). Bariton Super are asupra seminţelor un efect 
protector de lungă durată, determinând în același timp o 
creștere mai viguroasă a plantulelor în primele stadii de 
dezvoltare.

Influența tratamentului semințelor  
asupra dezvoltării rădăcinilor 

Fotografii: Centrul de Inovație Agro-Tehnologică Bayer

Inovația pe care noul produs o aduce constă în echili-
brul perfect între protecția de înaltă calitate a semințelor 
de cereale și durabilitatea resurselor, atât a celor naturale 
cât și a tehologiilor de protecție. Faptul că perioada de 
protecție a semințelor nu se suprapune cu cea a aplică-
rilor foliare și nici nu le exclude pe acestea, ajută la se-
curizarea pe termen lung a substanțelor active existente 
astăzi în protecția culturilor de cereale. Multe dintre sub-
stanțele active, și chiar grupe chimice în întregime, sunt în 
pericol astăzi de a fi retrase total sau parțial de către or-
ganismele de reglementare europene. Apariția rezistenței 
dată de suprapunerea efectului produselor de tratament 
al semințelor peste cel al aplicărilor foliare, ar accentua 
acest pericol și ar duce la pierderea rapidă a eficacită-
ții substanțelor active utilizate astăzi și astfel la dispariția 
acestora de pe piață. Cercetătorii Bayer au dozat subtan-
țele active din noul produs în așa fel încăt acesta să pro-
tejeze noile plante suficient de bine și, în același timp, să 
nu pericliteze tehnologia de protecție prin suprapunea cu 
aplicările foliare.

Bariton Super 97,5 FS are cea mai largă utilizare și aco-
peră cel mai mare spectru de boli care se pot transmite 
prin sămânță și sol:
• Grâu de toamnă și de primăvară: mălura (Tilletia tri-

tici), fuzarioză (Fusarium spp.), tăciunele zburător (Usti-
lago nuda f. sp. tritici).

• Orz de toamnă și de primăvară: fuzarioză (Fusarium 
spp.), mucegaiul de zăpadă (Monographella nivalis), 
sfâșierea frunzelor (Pyrenophora graminea), pătarea re-
ticulară a frunzelor de orz (Pyrenophora teres), tăciunele 
zburător (Ustilago nuda f. sp. hordei), Cochliobolus sa-
tivus.
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• Ovăz: fuzarioză (Fusarium spp.), sfâșierea frunzelor de ovăz 
(Pyrenophora avenae), tăciunele zburător (Ustilago avenae).

• Secară: fuzarioză (Fusarium spp.), mucegaiul de zăpa-
dă (Monographella nivalis), Urocystis occulata.

• Triticale: fuzarioză (Fusarium spp.), mucegaiul de ză-
padă (Monographella nivalis).

Redigo Pro 170 FS 
Noul standard de performanță  
în tratamentul fungicid al semințelor  
de cereale păioase!

Redigo Pro asigură o protecție excelentă împotriva 
bolilor cu transmitere prin sămânță și prin sol la grâu și la 
orz, plantele „beneficiind” totodată și de efecte fiziologice 
adiționale: o răsărire mai viguroasă, un sistem radicular 
mai bine dezvoltat, o înfrățire mai bogată și o rezistență 
mai mare la secetă sau temperaturi scăzute.

Redigo Pro este un produs inovativ cu acţiune sistemi-
că în sămânţă și plantulă, împiedicând dezvoltarea mi-
celiului ciupercilor localizate pe seminţe sau în interiorul 
acestora. Protioconazol este în acest moment cea mai 
eficientă substanţă activă din grupa chimică triazoli, iar 
tebuconazol este cea mai răspândită substanță activă 
utilizată la tratamentul semințelor și în tratamentele foliare.

Efectul sinergic al celor două substanțe active (proti-
oconazol și tebuconazol), precum și concentrația mări-
tă de protioconazol asigură controlul sporit al bolilor cu 
transmitere prin sămânță și sol, inclusiv al mucegaiului de 
zăpadă (Microdochium nivale).

Redigo Pro nu influențează germinația semințelor chiar 
dacă tratamentul se efectuează cu 2-3 luni înainte de se-
mănat.

Influența tratamentului semințelor 
asupra dezvoltării la ieșirea din iarnă a grâului
Observații CIAT - Centrul de Inovație Ago-Tehnologică Bayer 2020 
(valoare medie a trei repetiții)

Peridiam Active  
Soluția completă de adjuvant îmbunătățită 
cu microelemente starter pentru o pornire 
în vegetație mai rapidă și o mai bună 
înrădăcinare a culturilor de cereale.

Peridiam Active 109 este un adjuvant (film coating) uti-
lizat în tratamentul seminţelor de cereale, în același timp 
cu tratamentul cu fungicide si insecticide. Prin adăugarea 
de micronutrienți în formulare, Peridiam Active 109 pune la 
dispoziția semințelor și a tinerelor plante un adaos echilibrat 
de micronutrienți necesari în perioada germinării și răsăririi.

Efectul tratamentului semințelor 
asupra devzoltării rădăcinilor

 
 

Avantaje ale noii formulări:
• stimulează germinarea mai rapidă a semințelor
• îmbunătățește înrădăcinarea
• crește biomasa rădăcinilor
• crește fluiditatea (curgerea) seminţei la semănat
• reduce abrazivitatea și formarea prafului

Datorită capacităţii mari de aderenţă, Peridiam Active 
109 rămâne la suprafaţa seminţelor împreună cu substan-
ţele active folosite la tratamentul acestora, împiedicând 
astfel pierderile care ar putea apărea fie prin formarea 
prafului datorită abraziunii, fie prin aderenţa incompletă a 
fungicidelor sau insecticidelor aplicate. Totodată, Peridi-
am îmbunătăţește culoarea seminţelor tratate ca urmare 
a efectului de uniformizare și intensificare a nuanţei.

Efectul Peridiam Active asupra creșterii rădăcinilor:

Netratat   Redigo Pro + Peridiam Active 109
Lungimea 
rădăcinilor

(cm)

Înălțimea 
plantelor

(cm)

Număr de 
frați/plantă

35,00

Redigo PRO 170 
+ 

Peridiam Active

Bariton Super
97,5 FS 

+ 
Peridiam 

Active

Competitor
(două 

substanțe 
active)

Competitor
(două 

substanțe 
active)

Martor
netratat

Competitor
(o substanță 

activă)

3,50

30,00 3,00

25,00 2,50

20,00 2,00

15,00 1,50

10,00 1,00

5,00 0,50

- -

2,00

30,00
33,00

3,00

18,00

10,00 10,00 8,00 8,00
6,00

1,50

28,00 27,00
25,00

17,00

0,50

Gr
eu

ta
te

a 
us

ca
tă

 
a 

ră
dă

ci
ni

lo
r (

g)

Semințe netratate Redigo Pro 0,5 l/t Redigo Pro 0,5 l/t + Peridiam Active 1 l/t

0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
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REZULTATE RAPIȚĂ 
Mihail Kogălniceanu – Jud . Ialomița

Nume hibrid Companie
Producția 
la U stas 

de 9%

Umiditatea 
la recoltare

Nume hibrid Companie
Producția 
la U stas 

de 9%

Umiditatea 
la recoltare

ES IMPERIO EURALIS 2045    4,99 APPR33 APPR 1652    4,68

SHIELD MAS 1587    5,64 SIMONA MAS 2204    4,73

APPR3 APPR 1967    4,84 HILLICO KWS 2208    4,63

APPR4 APPR 1972    4,74 INV 1166 CL BASF 1871    4,60

APPR5 APPR 1768    4,76 APPR37 APPR 2113    5,00

APPR6 APPR 1987    4,59 APPR38 APPR 1866    4,54

ES MOMENTO EURALIS 2212    5,01 MEMORI CS CAUSSADE 2582    5,43

APPR8 APPR 2161    4,36 RGT GAZZETTA RAGT 2128    4,56

RGT QUIZZ RAGT 2097    4,66 7EWO 188 BASF 1933    4,87

APPR10 APPR 2071    5,02 LUCIANO KWS KWS 2148    4,89

INV 1022 BASF 2121    4,60 APPR43 APPR 2178    4,44

APPR12 APPR 2214    4,56 APPR44 APPR 2090    4,82

CRISTIANO KWS KWS 2010    4,64 APPR45 APPR 1753    4,71

APPR14 APPR 1802    4,70 INV 1165 BASF 2064    4,50

ES CAPELLO EURALIS 2142    4,56 ESC17065/PALERMO EURALIS 2126    4,43

APPR16 APPR 1960    4,76 APPR48 APPR 2041    5,07

APPR17 APPR 1766    4,75 APPR49 APPR 2111    4,20

APPR18 APPR 1948    4,45 APPR50 APPR 2076    4,63

PT275 CORTEVA 2158    4,92 APPR51 APPR 2121    4,44

INV 1188 BASF 2141    4,69 APPR52 APPR 2036    4,34

APPR21 APPR 2569    4,92 APPR53 APPR 1988    4,65

RICARDO KWS KWS 2060    4,85 APPR54 APPR 2145    4,49

PT264 CORTEVA 1816    5,21 INV 1170 BASF 1933    4,86

DECIBEL CL EURALIS 1905    4,97 MIRANDA MAS 1934    4,80

APPR25 APPR 1996    4,85 APPR57 APPR 1891    4,94

APPR26 APPR 1955    4,65 UMBERTO KWS KWS 2183    5,02

INV 1266 CL BASF 2161    4,23 APPR59 APPR 1857    4,79

APPR28 APPR 2335    4,41 APPR60 APPR 1971    4,78

APPR69 APPR 2019    5,47 APPR61 APPR 1986    5,26

PT271 CORTEVA 2043    4,82 APPR62 APPR 1732    4,64

APPR31 APPR 2064    4,83 APPR63 APPR 2062    4,68

APPR32 APPR 2001    4,88 APPR64 APPR 2286    4,49



Str. G-ral Praporgescu, Nr.1-5, Et. 2, București
Tel.: +40 (0)21 318 67 14
www.saaten-union.ro  |  www.rapool.ro
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TEHNOLOGIA DE CULTIVARE

Planta premergătoare Grâu

Lucrări efectuate Dezmiriștit Horch Terrano

Dată semănat 17 septembrie 2019

Fertilizare 300 kg de sulfat de amoniu și 200kg de azotat de amoniu

Erbicidare

Salsa (etametsulfuron metil 75%) 0.03 l + Gallera (240 g/l clopiralid +  
80 g/l picloram + 40 g/l aminopiralid) 0.25 l – 06 septembrie 2019; 

Erbicid Select super (120 g/l cletodim) 1l – 30 septembrie 2019; 

Erbicid (quizalofop-p-etil 50 g/l) 1.8l  – 30 martie 2020

Tratamente
Fungicid Caramba Turbo (210 g/l Mepiquat clorură, 30 g/l Metconazole) 1l – 
10 septembrie 2019 și 23 aprilie 2020

Irigat 30 l/ha – 21 septembrie 2020

Dată recoltat 4 iulie 2020

Producția medie în kg/ha  2036

Umiditatea medie (%) 4,75

PRECIPITAȚII

Anul Luna Precipitații (mm)

2019

septembrie 18,2

octombrie 40

noiembrie 18

decembrie 21,8

2020

ianuarie 5,6

februarie 30,2

martie 4,6

aprilie 17

mai 43,6

iunie 74,2

Total 273,2

REZULTATE RAPIȚĂ 
Mihail Kogălniceanu – Județul Ialomița
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REZULTATE RAPIȚĂ 
Mircea Vodă – Județul Brăila

ES IMPERIO EURALIS  4275    4,99 APPR33 APPR  2425    5,08

SHIELD MAS  4200    5,32 SIMONA MAS  4325    5,05

APPR3 APPR  2600    5,62 HILLICO KWS  3000    5,12

APPR4 APPR  4625    5,17 INV 1166 CL BASF  3675    4,60

APPR5 APPR  3375    5,17 APPR37 APPR  4200    5,44

APPR6 APPR  3700    4,69 APPR38 APPR  2700    5,43

ES MOMENTO EURALIS  3375    5,05 MEMORI CS CAUSSADE  4700    4,84

APPR8 APPR  4525    5,27 RGT GAZZETTA RAGT  2700    5,69

RGT QUIZZ RAGT  4250    5,33 7EWO 188 BASF  3675    4,56

APPR10 APPR  4150    4,87 LUCIANO KWS KWS  4300    4,57

INV 1022 BASF  2925    5,40 APPR43 APPR  3525    5,13

APPR12 APPR  4200    4,84 APPR44 APPR  4025    5,04

CRISTIANO KWS KWS  3975    5,24 APPR45 APPR  2850    5,29

APPR14 APPR  3450    5,18 INV 1165 BASF  3475    5,20

ES CAPELLO EURALIS  4375    4,87 ESC17065/PALERMO EURALIS  5025    4,81

APPR16 APPR  4025    4,88 APPR48 APPR  4225    4,93

APPR17 APPR  3825    5,04 APPR49 APPR  3550    5,07

APPR18 APPR  2925    5,03 APPR50 APPR  2975    5,54

PT275 CORTEVA  4725    5,26 APPR51 APPR  4000    4,94

INV 1188 BASF  4100    4,79 APPR52 APPR  2575    5,19

APPR21 APPR  3425    5,17 APPR53 APPR  3075    4,68

RICARDO KWS KWS  4450    5,17 APPR54 APPR  4000    4,66

PT264 CORTEVA  3675    4,80 INV 1170 BASF  4700    4,89

DECIBEL CL EURALIS  4075    4,95 MIRANDA MAS  3900    5,03

APPR25 APPR  3725    5,36 APPR57 APPR  3725    4,87

APPR26 APPR  4000    5,21 UMBERTO KWS KWS  5075    4,83

INV 1266 CL BASF  4325    4,71 APPR59 APPR  2800    5,52

APPR28 APPR  3800    4,89 APPR60 APPR  3000    4,98

APPR69 APPR  3575    4,92 APPR61 APPR  3875    5,32

PT271 CORTEVA  5175    4,74 APPR62 APPR  3625    5,14

APPR31 APPR  2725    5,72 APPR63 APPR  3800    4,76

APPR32 APPR  3500    5,31 APPR64 APPR  4350    5,17

Nume hibrid Nume hibridCompanie Companie
Producția
la U Stas

de 9%

Producția
la U Stas

de 9%

Umiditatea
la recoltare

Umiditatea
la recoltare



www.hollandfarming.ro Holland Farming AGRO
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TEHNOLOGIA DE CULTIVARE

Planta premergătoare Grâu

Lucrări efectuate O trecere cu utilajul Tiger

Dată semănat 26 septembrie 2019

Fertilizare 250 kg Nitrat Amoniu/ 240kg Uree

Erbicidare Leopard 0.6l/ha

Tratamente Insecticid Fury 0,2l/ha – 13 aprilie 2020

Irigat 25 l/ha după semănat

Dată recoltat 1 iulie 2020

Producția medie în kg/ha  3780

Umiditatea medie (%) 5,07

PRECIPITAȚII

Anul Luna Precipitații (mm)

2019

septembrie 13

octombrie 14

noiembrie 13

decembrie 16

2020

ianuarie 3

februarie 19

martie 1

aprilie 9

mai 69

iunie 52

Total 209

REZULTATE RAPIȚĂ 
Mircea Vodă – Județul Brăila
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Cultura se confruntă, de altfel, cu o reducere a suprafe-
țelor cultivate și în UE de câțiva ani, deși rapița are multe 
avantaje agroecologice, economice și nutriționale.

În ciuda dificultăților pe care unii producători le pot în-
tâmpina (contextul climatic local cu lungi perioade de se-
cetă, lipsa accesului la insecticide din grupa neonicotinoi-
delor pentru tratarea semințelor, dificultatea de adaptare 
a practicilor agronomice la noile constrângeri), este opor-
tun să reamintim avantajele acestei plante și posibilitățile 
de a o cultiva cu succes. 

Pe fondul deficitului de proteine vegetale al UE, consta-
tăm o mobilizare generală a operatorilor de pe lanțul de 
valoare al produsului pentru a face față provocărilor agro-
nomice și tehnice și a susține sustenabilitatea economică 
a cultivării rapiței, în special prin investiții în ameliorarea 
soiurilor pentru un conținut mai ridicat de proteine. Se aș-
teaptă, de asemenea, ca noii hibrizi să ridice semnificativ 
productivitatea acestei culturi în următorii ani. 

Beneficiile rapiței în rotație sunt cunoscute, planta con-
stituind o soluție pentru satisfacerea cerințelor de diver-
sificare impuse de subvențiile pentru înverzire, alături de 
alte plante oleaginoase și proteice. Rapița este, totodată, 
o veritabilă sursă de biodiversitate și o plantă meliferă 
apreciată de albine. Deoarece este predispusă atacului 

de boli (de exemplu, putregaiul alb produs de Sclerotinia) 
și dăunători, este important să reținem o serie de reguli 
care fac posibilă simultan protejarea culturilor și a albi-
nelor.

De exemplu, în aprilie, la înflorirea rapiței, când tempe-
ratura atinge 12°C, albinele devin active pe flori în jur de 11 
ore, revenind în stup la amurg sau când temperatura sca-
de sub 12°C. Dacă tratamentul cu fungicid este efectuat 
dimineața devreme, se elimină complet riscul de a afecta 
sănătatea albinelor, deoarece insectele nu intră în contact 
cu roua de dimineață; de altfel,  substanțele utilizate pen-
tru protecția rapiței sunt autorizate pentru această utiliza-
re, nefiind toxice pentru albine. 

În ceea ce privește insecticidele, în perioada de înflori-
re, este interzis să se amestece un produs care conține 
un piretroid (avizat pentru această perioadă) și un produs 
care conține triazol sau imidazol, tratamentele cu aceste 
substanțe trebuind aplicate la un interval de cel puțin 24 
de ore, în succesiunea obligatorie piretroizi și apoi triazoli 
sau imidazoli.

Din punct de vedere economic, rapița este una dintre 
culturile pentru care condițiile de piață continuă să fie fa-
vorabile și care creează valoare pentru fermieri și toți ope-
ratorii din sector.

RAPIȚA, O CULTURĂ VALOROASĂ 
PENTRU AGRICULTURĂ ȘI MEDIU

Cu doar 354 mii de hectare cultivate în anul de piață 2019/20, rapița, o cultură-cheie  
pentru agricultura românească, atât din perspectiva producției de ulei și proteine,  

cât și pentru rolul său în rotație, continuă să piardă teren în România.  
Evoluția suprafețelor în peste un deceniu este redată în tabelul de mai jos :

Anul 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mii ha 419,9 537,33 392,67 105,3 276,6 406,71 367,89 455,95 597,97 632,68 418,83 354,33
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Pactul Verde este o 
propunere de reformă 
profundă avansată de 
Comisia Europeană, 
care se referă la toa-
te aspectele esențiale 
ale economiei euro-
pene, pornind de la 
imperative de natură 
climatică și ecologică.

Efectele schimbări-
lor climatice, precum 
și eforturile de a le face 
față, afectează întreaga 
populație și toate sectoarele, dar în special comunitățile 
rurale și agricultura. Agricultura este extrem de depen-
dentă de condițiile naturale, de aceea adaptarea la un 
mediu în schimbare presupune acțiuni fără precedent 
pentru fermieri. 

Punctele-cheie ale Green Deal  
pentru 2030 și, respectiv, 2050

Placa turnantă a Pactului Verde o reprezintă legea privind 
schimbările climatice, destinată să angajeze UE să devină 
neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 
2050, cu un plan de ridicare a obiectivului de reducere a 
emisiilor pentru 2030 la cel puțin 50% și „spre” 55%. Ținta 
pentru 2030 ar urma să fie stabilită precis după o evaluare 
a impactului care va fi finalizată în vara lui 2020.

Comisia intenționează, până în iunie 2021, să revizu-
iască, dacă este necesar, toate instrumentele de politică 
relevante referitoare la schimbările climatice. Aceasta va 
cuprinde sistemul de comercializare a emisiilor, incluzând 
o posibilă extindere a comerțului european de emisii în 
sectoare noi.

Cum UE își ridică nivelul de ambiție climatică, în cazul 
în care diferențele de niveluri de ambiție persistă la nivel 
mondial, Comisia va propune un mecanism de ajustare la 
frontieră în domeniul carbonului, pentru sectoarele selec-
tate, pentru a reduce riscul de scurgeri de carbon. Acesta 
ar fi o alternativă la măsurile care abordează riscul scur-
gerii emisiilor de carbon în sistemul UE de comercializare 
a emisiilor.

Strategia „De la fermă până la furculiță” – 
regândirea sistemului agro-alimentar

Dată publicității în mai 2020, strategia reflectă un nivel 
crescut de ambiție în a reduce semnificativ utilizarea și 
riscul pesticidelor chimice, precum și utilizarea de îngră-
șăminte și antibiotice. 

Strategia „Farm to 
Fork” („De la fermă până 
la furculiță”) ar contribui, 
de asemenea, la reali-
zarea unei economii cir-
culare. Acesta va avea 
drept scop reducerea 
impactului asupra me-
diului al sectoarelor de 
prelucrare a produselor 
alimentare și a comer-
țului cu amănuntul prin 
luarea de măsuri privind 
transportul, depozitarea, 

ambalarea și producerea deșeurilor alimentare. Aceasta 
va include acțiuni de combatere a fraudei alimentare, in-
clusiv consolidarea capacității de investigare și aplicare 
a legislației la nivelul UE și accelerarea eforturilor care să 
genereze produse alimentare și furajere inovatoare, cum 
ar fi cele bazare pe fructe de mare și alge.

Comunitatea agricolă din UE se confruntă cu nume-
roase provocări: să asigure necesarul de hrană pentru o 
populație în creștere, să producă în mod durabil pentru 
a găsi soluții la problemele legate de mediu și schimbări-
le climatice, să asigure competitivitatea unui sector care 
este expus concurenței piețelor internaționale și să ge-
nereze venituri care să asigure viabilitatea firmelor care 
activează în domeniu. 

Orice obiectiv de reducere a utilizării și riscului produ-
selor sintetice de protecție a plantelor trebuie să țină cont 
de eforturile deja depuse, având în vedere disponibilitatea 
alternativelor și a practicilor agricole (de pildă, manage-
mentul integrat al dăunătorilor). 

Tehnicile inovatoare, cum ar fi noile tehnici de amelio-
rare (new breeding techniques, NBT), sunt esențiale în a 
răspunde cererii crescânde a societății de a mări suste-
nabilitatea și respectul pentru mediu. Cu toate acestea, 
inovația necesită timp și investiții în domeniul cercetării și 
dezvoltării pentru a depăși barierele tehnice. Incertitudi-
nea legislativă generată în prezent la nivelul UE riscă să 
împiedice NBT să intre în aria de interes a amelioratorilor 
și să devină în mod real o componentă a setului de unelte 
pentru agricultură.

Este nevoie ca noile tehnologii agricole (robotică și agri-
cultură digitală) să fie cu adevărat sprijinite inclusiv prin-
tr-o strânsă cooperare între cercetători, instituțiile publice 
și fermieri, pentru a un progres real în sectorul agricol în 
viitorul apropiat.

Fără tehnici inovatoare, comunitatea agricolă și ope-
ratorii din aval nu ar fi în măsură să asigure produse de 
înaltă calitate pentru populația mondială în creștere – și, 
în consecință, să atingă toate obiectivele ambițioase 
prevăzute în strategia Green Deal și De la fermă până 
la furculiță.

PACTUL VERDE EUROPEAN 
ȘI IMPLICAȚIILE SALE PENTRU AGRICULTURĂ
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Agricultorii din România s-au confruntat cu nu-
meroase pagube produse de porcii mistreți în 
această primăvară, în care limitarea atacurilor a 
fost greu de pus în practică, pe fondul restricțiilor 
impuse de criza sanitară. Cum asociațiile de fermi-
eri au făcut numeroase demersuri pe lângă autori-
tăți pentru a găsi și pune în practică soluții, studiul 
făcut de Institutul Arvalis capătă o relevanță deo-
sebită.

Mai mult de 800 de agricultori au răspuns studiului iniți-
at de Institutul ARVALIS din Franța, AGPM și FNPSMS, al 
cărui obiectiv a fost identificarea practicilor care să limite-
ze daunele provocate de mistreți.

Eșantionul a acoperit tot teritoriul țării, cu o reprezentare 
mai puternică a agricultorilor din regiunilor Burgundia și 
Alsacia.  

Figura 1. 
Repartiția teritorială a agricultorilor care au răspuns la anchetă.

PRACTICI DE CONTROL  
ASUPRA PAGUBELOR CAUZATE DE MISTREȚI –  

nu există o soluție miraculoasă

Dintre culturile agricole,  
porumbul este afectat în mod special

Potrivit persoanelor care au răspuns la studiu (care ad-
ministrau în total 70.000 ha), aproape 30% din suprafețele 
cultivate sunt afectate de mistreți în 2019, dintre care 4% 
au fost complet distruse.

Porumbul (incluzând porumb boabe, siloz, loturi semin-
cere, porumb dulce sau popcorn) este principala cultură 
afectată. Numeroase răspunsuri au raportat daune la grâ-
ul comun, rapiță și orz de toamnă. La celelalte culturi, da-
unele au fost mai puțin semnificative. La porumb, daune-
le au fost produse în două perioade distincte în proporții 
comparabile: între semănat și răsărire, apoi între înflorire și 
stadiul de maturitate a porumbului boabe și siloz. În cazul 
unui atac în faza incipientă a culturii, fermierii respondenți 
nu văd o relație între atacul mistreților și semănatul timpu-
riu al parcelei atacate comparativ cu parcelele  limitrofe.

Figura 2. 
Culturile cele mai afectate de mistreți în 2019

Su
pr

af
aț

a 
an

ch
et

at
ă 

(h
a)

Porumb
boabe

Porumb
siloz

Porumb
loturi

semin-
cere

Grâu Pajiști Rapiță Orz de
toamnă

Orz de
primă- 
vară

Floarea
soarelui

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Suprafața cu daune 
provocate de mistreți

Din care, suprafața 
cu culturi distruse 
reînsămânțate

5828

22.291

3677

16.905

28 %

4 %

8.007

4.017

1.077 762
2.336

Mijloace de combatere a mistreților

Două treimi dintre fermierii care au răspuns la chestio-
nar aplică una sau mai multe metode de protecție pentru 
cultura de porumb. Aproape unul din șase agricultori apli-
că un produs semințelor, dintre care majoritate folosesc 
un produs din gama PNF sau pe bază de ardei iute. Prin-
tre utilizatorii unui produs PNF, aproape unul din doi agri-
cultori evaluează eficacitatea la un nivel mediu spre bun și 
un număr dintre aceștia semnalează probleme legate de 
selectivitate. Utilizarea preparatelor pe bază de ardei iute 
pare să fie mai puțin satisfăcătoare pentru aproape trei 
pătrimi din agricultori.  

Mai puțin de 10% din răspunsuri  indică o aplicare a 
unui produs pe marginea parcelei sau acolo pe unde au 
trecut mistreții. Singurul produs care era încă omologat în 
2019 pentru protecția culturilor împotriva atacului  mistre-
ților este prea puțin utilizat (se așteaptă ca această sub-
stanță activă să nu mai fie autorizată în curând).

Continuare la pagina 47 
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Alte metode de combatere înclud răspândirea de păr 
sau de parfum, dar utilizatorii acestor tehnici sunt mai pu-
țin reprezentați în eșantion și opiniile lor sunt foarte dife-
rite.

Gardul electric, cea mai utilizată pârghie

Majoritatea fermierilor chestionați au utilizat o barieră 
fizică pentru a-și proteja cultura, cel mai adesea, un gard 
electric. Controlul populațiilor de mistreți este, de aseme-
nea, pusă în aplicare. În fine, agricultorii folosesc cicatri-
zarea și prinderea mistreților, în completarea altor acțiuni 
de combatere.

Toate metodele au o eficacitate parțială

Oricare ar fi metoda  de control aleasă, atacurile acestor 
animale sălbatice scad într-un caz din trei, ceea ce face 
ca utilizatorii să fie mai degrabă nemulțumiți (Figura 3).

Dacă părerile sunt împărțite privind metodele de pro-
tecție, feedback-urile sunt instructive. De exemplu, per-
soanele multumite de gardurile electrice menționează 
faptul că acestea implică timp și resurse pentru a asigura 

funcționarea lor. De observat este că eficacitatea gardu-
rilor pare să scadă în timp sau în cazul unei creșteri a 
dimensiunii parcelelor protejate. Pentru produsele trata-
ment sămânță, mulți utilizatori avertizează ca există pro-
bleme în timpul semănatului sau în timpul răsăririi (proble-
me de selectivitate). Alte subiecte menționate sunt cum ar 
fi eventuala influență a lucrărilor terenului (semănat direct, 
agricultura de conservare,etc) sau a sensibilității hibrizilor 
de porumb. 

În final, problema modului de combatere a daunelor 
provocate de mistreți provoacă mulți agricultori să reac-
ționeze, ceea ce confirmă amploare problemei. Deoa-
rece pagubele cresc, agricultorii pun deseori în pratică 
mai multe pârghii a căror eficacitate este dezbătută. Nicio 
soluție, sau mix de soluții nu sunt unanim satisfăcătoare. 

Realizarea unor experiențe specifice

Acest studiu a permis inventarierea tehnicilor de com-
batere și o descriere a condițiilor de punere în aplicare 
a acestora. Mai rămâne de realizat un experiment extins 
pentru a evalua pertinența propunerilor care par a fi cele 
mai realiste. Un lucru pare să fie sigur, situațiile care con-
duc la atacuri par să fie tot mai numeroase, din păcate.

Figura 3. 
Metode de combatere împotriva mistreților puse în aplicare de agricultori care au făcut obiectul anchetei și nivelurile lor de satisfacție
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