
Crescătorii de animale ar trebui să fie foarte atenți 
la tendințele pieței, pentru a avea profit. În ultimul an, 
crescătorii de animale s-au orientat către exportul de 
tăurași, spre vestul Europei, și berbecuți, către țările 
arabe. Rămâne, însă, o mare problemă a crescătorilor 
de porcine, care sunt nevoiți să facă un adevărat slalom 
printre creșterile și scăderile bruște de prețuri, cauzate 
de lipsa predictibilității pieței. Prețurile scad și până la 
patru lei pe kilogram, atunci când oferta este foarte mare. „La un moment dat trebuie 
să suni la abatoare și să te rogi în genunchi să cumpere. Ceea ce se importă este carne 

de porc sub formă de piese. Noi, ca fermieri, vindem către 
abatoare, care, în marea majoritate, vând carcase, iar aici 
se produce o dereglare serioasă a întregii piețe, pentru că 
marii procesatori nu sunt interesați de carcase, ci de piese. 
Ar trebui, probabil, ca intern să apară o ofertă de piese mai 
mare decât este la ora actuală. Dacă un procesator mare are 
nevoie de carne de lucru, ar trebui să existe mai multe oferte 
interne de acest fel, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor 

reale a procesatorilor și astfel să nu se mai cumpere carnea din străinătate”, explică Ioan 
Ladoși, președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România.

Noul an agricol are toate șansele să fie unul excep-
ţional. În primul rând, bugetul alocat acestui sector 
aproape s-a dublat comparativ cu 2016, iar acest 
lucru va însemna bani mai mulţi pentru fermieri. 
Fondurile primite  de Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale (MADR) pentru acest an se 
ridică la 17,337 miliarde de lei, în creștere cu 83,4% 
față de 2016. Pentru acordarea subvențiilor și spri-
jinirea agricultorilor s-au acordat 2,243 miliarde de 
lei, în plus cu 5,43% față de anul 2016. Conform 
programului de guvernare, proiecțiile politicilor 
sectoriale  vizează aplicarea unui program special 
de refacere și extindere a infrastructurii de irigații, 
extinderea măsurilor pentru încurajarea agriculturii 
ecologice și a produselor tradiționale și alte sectoare 
care oferă posibilitatea valorificării potențialului 
agroalimentar, realizarea unui program pentru 
înființarea centrelor de colectare și procesare pentru 
legume-fructe și pentru unele produse de origine 
animalieră etc. Sunt măsuri cerute și așteptate de 
fermieri de mulţi ani, dar care până acum și-au 
făcut loc prea timid pe agendele de prio-
rităţi ale fostelor Guverne. A c u m  m a i 
rămâne ca și vremea să ţină 
cu fermierii pentru ca 2017 să 
fie unul cu producţii-record.

Semne bune anul are
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Speriate de amploarea fenomenului, 
autorităţile de la Bucureşti au anunţat 
încă de anul trecut că vor să înăsprească 

legea privind vânzarea terenurilor 
agricole (Legea 17/2014 ). Pentru a 
bloca transferul proprietăţilor agricole 
către străini, Ministerul Agriculturii 
propunea ca persoanele fizice să poată 
cumpăra maximum 150 de hectare 
şi să aibă o experienţă de cinci ani în 
domeniu. În cazul persoanelor juridice,   
suprafaţa ar fi urmat să crească de 10 
ori. Propunerile nu au depăşit încă 
stadiul de proiect, iar tranzacţiile cu 
terenuri agricole continuă să prospere. 

Vânzări pe „chitanţe de mână”
Situaţia reală a situaţiei privind 

vânzarea terenurilor agricole este foarte 
greu de stabilit pentru că foarte multe 
terenuri sunt neintabulate, iar vânzarea 
acestora nu s-a făcut prin interme-
diul notariatelor. Pentru acest gen de 
tranzacţii au fost suficiente titlurile de 
proprietate sau adeverinţele de punere 
în posesie şi o „chitanţă de mână” 
semnată între cele două părţi.

Străinii au acces la finanţări ieftine
Agricultorii autohtoni s-au plâns în 

nenumărate rânduri de faptul că sunt 
discriminaţi în comparaţie cu străinii 
în ceea ce priveşte accesul la finanţare. 
În timp ce aceştia din urmă obţin de la 
băncile din ţara lor credite cu dobânzi 
mici pentru achiziţionarea de terenuri 
româneşti, fermierilor autohtoni li se 
oferă acasă credite cu dobânzi foarte 
mari. Pe de altă parte, preţul oricum 
foarte mic de vânzare al acestora în 
comparaţie cu cele din ţările UE este o 
invitaţie pentru investitorii străini.

Agroholdinguri peste standardele UE
Primele 100 de companii agricole 

care operează în România au acţio-
nari din Liban, Italia, Lituania, Țările 
de Jos, Franța, SUA, Marea Britanie, 
Portugalia, Spania şi Austria, potrivit 

unei analize a Transnational Institute. 
Mărimea unora dintre aceste agrohol-
dinguri este fără precedent şi în afara 
proporțiilor europene standard, se mai 
arată în documentul citat. Una dintre 
cele mai mari ferme din România, 
Maria Group, aparţine oamenilor de 
afaceri l ibanezi Sarkis 
Sarkis şi Laoun Youssef şi 
altor asociaţi minoritari. 
Are 65.000 ha, majori-
tatea în județul Călăraşi, 
port propriu, abator de sacrificare 
şi exportă carne şi cereale, în mare 
parte în Orientul Mijlociu şi Africa de 
Est. În mod similar, Bardeau Holding 

controlează 21.000 de ha, în Arad, 
Timiş, Caraş-Severin şi Argeş, are 
propria infrastructură de transport, 
de depozitare a cerealelor, prelucrare 
şi comercializare. Este proprietatea 

contelui austriac von Bardeau, care este 
unul dintre cei mai mari proprietari de 
pământ din România. Și grupul danez 
de ferme de familie Ingleby controlează, 
prin intermediul firmei Crosswind, 
peste 11.130 de hectare. Emiliana West 
Rom SRL, deţinută de omul de afaceri 

italian Martini Luciano, administrează 
circa 10.529 de hectare de teren în 
judeţul Timiş. 

Cum îşi vând alţii terenurile
Ungaria permite numai rezidenţilor 

UE să cumpere terenuri agricole. La 
sud, vecinii bulgari au acceptat să vândă 

aceste proprietăţi persoa-
nelor fizice sau firmelor, dar 
cu condiţia să fie rezidente 
de cel puţin cinci ani. În 
Germania se impune doar 
un singur lucru: cumpă-
rătorul să facă dovada că 
vrea să folosească terenul 
achiziţionat în scopuri 
agricole. Mult mai restric-
tivi în această problemă 
se dovedesc a fi francezii. 
Statul, prin intermediul 
unei instituţii speciali-
zate (SAFER), cumpără 
terenuri fărâmiţate şi le 
comasează. SAFER vinde 
doar suprafeţe foarte mari, 
iar cumpărătorul este în 
prealabil verificat.

În ultimii ani, preţul terenurilor agricole 
a crescut permanent, iar într-un viitor 
nu prea îndepărtat va ajunge chiar 
prohibitiv, susţin specialiştii. Acum 
începe de la 2.000 de euro şi poate 
ajunge până la 9.000-10.000 de euro pe 
hectar, în funcţie şi de zonă. Cele mai 
sumpe sunt cele din vestul ţării.

ADRIAN STOICA

Conform statisticilor oficiale, suprafața agri-
colă totală a României este de aproximativ 13,5 
milioane ha, iar terenul arabil este de circa 9,5 
milioane ha. Cât mai este însă în proprietatea 
fermierilor români, nimeni nu ştie cu precizie, 
pentru că o astfel de statistică este imposibil de 
făcut. Dacă ar fi să-i dăm crezare fostului minis-
tru al Agriculturii, Achim Irimescu, străinii au 

cumpărat circa un milion de hectare de teren 
agricol. Un studiu comandat însă de parlamenta-
rii europeni în 2014 arăta că străinii ajunseseră 
încă din acel an să controleze până la 40% din 
terenul arabil. Potrivit negocierilor pentru 
aderarea la UE, liberalizarea pieţei funciare din 
România a început de la 1 ianuarie 2014, dar 
startul fusese deja furat.

Cum ne fuge terenul agricol de sub picioare
n Legea 17/2014 aşteaptă să fie modificată n  România, vândută pe hectare

Până la apariţia Legii 17/2014 care a liberalizat vânzarea 
terenurilor agricole către străini, afacere se derula prin 
intermediul interpuşilor, care erau cetăţeni  români.

Proiectul de modificare a 
Legi i  17/2014 pri v ind 
vânzarea terenurilor agricole 
a fost trimis în Parlament spre 
sfârşitul anului trecut, dar de 
atunci nu se mai ştie nimic 
despre soarta lui.

Ministerul Agriculturii are în lucru 
un proiect de ordonanţă de urgen-
ţă  care să limiteze achizițiile din 
partea străinilor şi să încurajeze 
fermierii români să investească. 
Noul act normativ ar urma să modi-

fice şi să completeze Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 43/2013 
privind unele măsuri pentru 
dezvoltarea şi susţinerea fermelor 
de familie şi facilitarea accesului 
la finanţare al fermierilor. Noile 
reglementări care vor fi introduse 
prevăd condiţii diferite pentru cei 
care doresc să cumpere pământ, 
românii fiind favorizaţi în detri-
mentul străinilor. Este vorba despre 
un ajutor de stat pe care românii îl 
vor putea lua în momentul în care 
cumpără un teren de până la 250 de 
hectare, în condiţiile în care acum  
plafonul maxim este de o mie de 
hectare. Ajutorul de stat va ajunge 
să fie 80% din totalul creditului 
luat pentru achiziţia terenului, faţă 
de 50%, cât este în prezent. Dife-
renţa de garanţii necesare pentru 
acoperirea integrală a creditului şi 
a dobânzilor aferente primului an 
de creditare va fi asigurată de către 
împrumutaţi cu terenurile achizi-
ţionate şi/sau alte bunuri aflate în 
proprietatea acestora sau a terților 
garanți. În termen de 30 de zile de 
la adoptarea acestei ordonanţe, vor 
fi elaborate şi normele de aplicare 
care le vor modifica pe cele aferente 
OUG  nr. 43/2013.

Românii, încurajaţi 
să cumpere pământ

Nivelul scăzut al prețului terenurilor în noile state membre 
din Europa de Est, în comparație cu statele membre mai 
vechi ale UE, a fost factorul major care i-a încurajat pe 
investitori să achiziționeze teren agricol în România. 

special



Ca punct de pornire, pentru a avea rezultate foarte 
bune, agricultorul trebuie să știe că semințele certificate 
sunt foarte importante. „Glissando comercializează 
doar semințe certificate. Din păcate, piața nu este 
100% o piață a semințelor certificate, dar, în ultimii ani, 
fermierii au înțeles că este foarte importantă calitatea 
materialului semincer folosit. Comercializăm o gamă 
foarte largă de semințe și suntem dealeri ai majorității 
companiilor de pe piață. Fiecare companie are o multi-
tudine de produse, dar fermierul trebuie să rețină un 
aspect foarte important: trebuie să respecte condițiile 
de cultură recomandate de furnizori”, explică reprezen-
tanții companiei Glissando. 

Importanța pesticidelor de bună calitate
Sunt câteva lucruri foarte importante pe care agri-

cultorii români trebuie să le cunoască despre pestici-
dele pe care le cumpără și cum 
ar trebui să facă alegerea. Nu se 
poate folosi orice fel de produs 
și, mai ales, nu în orice cantitate. 
„În ultimii ani, gama de produse 
comerciale oferite fermierilor 
este tot mai redusă, din cauza 
condițiilor impuse de Uniunea 
Europeană, cu privire la omolo-
garea produselor pentru protecția 
plantelor. Este foarte important 
pentru agricultori să constate 
ce anume trebuie combătut: 
boala, dăunătorii, buruiana. De 
asemenea, trebuie să știe care este 
stadiul de dezvoltare al culturii, 
condițiile meteorologice, tempera-
tura etc. Este un cumul de factori 
care determină și stabilesc tipul de 
pesticid, momentul aplicării, efici-
ența produsului. Pentru fiecare 
produs există condiții optime de 
aplicare și de acest aspect trebuie 
să țină seama agricultorul, când 

alege pesticidul folosit”, explică Ioan Biianu, directorul 
general al companiei Glissando. Avantajele produ-
selor Glissando, în comparație cu celelalte produse de 
pe piață, sunt demonstrate prin rezultatele obținute 
de agricultorii care le folosesc. „Suntem o companie 
dinamică și în plină dezvoltare. Avem o dezvoltare la 
nivel național, specialiști care pot îndruma agricultorii 
în alegerea unei soluții eficiente și economice. Gama de 
produse comercializate acoperă tot spectrul de pesticide 
necesare într-o fermă. Avem un bun parteneriat cu 
toți furnizorii de pesticide (companiile multinaționale) 
și am dezvoltat inclusiv produse proprii, fabricate în 
România”, mai explică Ioan Biianu.

Produse noi, omologate pentru acest an
Cercetarea în domeniul protecției culturilor agricole 

avansează, de la un an la altul, iar noile produse de 

Sfaturi pentru legumicultori 
de la specialiștii Glissando

Fiecare agricultor și în special cultivatorii de legume trebuie să știe că rezultatele cele mai bune se obțin doar 
dacă se ține cont de regulile culturilor, care au fost stabilite în urma studiilor de specialitate. Contează foarte mult 
calitatea semințelor, cea a solului, variațiile de temperatură și prevenirea apariției bolilor sau a dăunătorilor. 

pe piață trebuie să fie cunoscute de cultivatori.     
     Compania Glissando a reușit să reomologheze 
produsul SINTOGRILL - un insecticid pentru 
combaterea coropișniței și a viermilor sarma în 
culturile de legume. Acest produs este fabricat 
și comercializat exclusiv de Glissando. Este un 
produs care revine pe piață și este foarte apreciat 
de legumicultori. Tot în acest an, compania a 
diversificat gama de produse comercializate și a 
introdus produse noi în programul de microam-
balare. Clienții companiei pot cere și consiliere 
pentru a afla care sunt metodele cele mai efici-
ente pentru îmbunătățirea recoltelor. „Angajații 

Glissando, din toate punctele de vânzare, sunt 
și consilieri care-i sfătuiesc pe agricultori ce 
trebuie să știe în alegerea soluțiilor care se impun 
într-un anumit moment. Este foarte ușor să 
previi apariția unei boli și a dăunătorilor, decât 
să combați boala sau dăunătorul când există deja 
în cultură. Din acest motiv, tratamentele trebuie 
să fie alese și administrate preventiv. Sigur, există 
foarte multe tratamente aplicate când apare 
boala sau dăunătorul, dar de cele mai multe 
ori se pierd producții importante în acest caz”, 
explică directorul companiei.

Adevărata eficiență pentru cultivatori
Un alt aspect important pentru cultivatorii 

care trebuie să aleagă ce produse folosesc este 
raportul calitate/preț. „Prețul este și în 
funcție de eficiența produsului. Cu cât 
produsul este mai eficient, mai selectiv, 
și prețul este mai mare. Produsele au în 
spate ani mulți de cercetare și testare. Și 
acest aspect influențează poziționarea 
prețului pentru un anumit produs. 
Noile produse sunt tot mai selective și 
rezolvă probleme punctuale. Calitatea 
produsului este influențată de modul cum 
este formulat, modul cum este produsă 
substanța activă, produsele secundare 
(impuritățile) pe care le conține, cofor-
mulanții folosiți. Această calitate poate 
influența foarte mult eficiența produsului. 
Marile companii dezvoltă formulări noi, 
formulări care sunt de regulă mai scumpe 
și măresc prețul produsului, dar trebuie 
să avem în vedere că aceste formulări 
sunt și mai prietenoase cu mediul și mai 
eficiente, pentru că reduc doza de pesticid. 
Este foarte important ca produsul folosit 
să rezolve problema apărută”, explică 
specialiștii companiei Glissando.

Deoarece condițiile din această iarnă au fost 
foarte severe, există posibilitatea compromiterii 
anumitor culturi de toamnă, în special rapița și 
grâul. Specialiștii companiei Glissando recomandă 
consultarea specialiștilor, pentru ameliorarea efec-
telor produse de vremea neprielnică. „Trebuie 
verificate aceste culturi și, acolo unde se constată 

că înghețul a afectat cultura și densitatea de plante 
rămasă nu mai asigură producția dorită, se va 
reînsămânța cu altă cultură de primăvară. Este 
foarte important pentru fermier să decidă ce 
anume va însămânța, rotația prevăzută pentru 
acel sol și ce erbicide a folosit în toamnă”, spun 
consultanții companiei Glissando.

Noutăți pentru 
agricultori în 2017
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În plus, de când activez în asoci-
ație, mi s-a părut foarte bună ideea 
de a se organiza vizite ale studenților 
în institute. Așa am putut cunoaște specialiști din 
domeniu, am vorbit cu cercetătorii și am văzut 
rezultatele lor. Am înțeles că un scop al asociației 
este și acela de a promova cercetătorii români și 
rezultatele lor în domeniu. Noi, ca viitori specia-
liști, preluăm informația, o prelucrăm și o trans-
mitem mai departe. Așa se creează un fel de 
pânză de păianjen. Să nu uităm și că orga-
nizația noastră este membră a rețelei Euro-
paBio, care este o asociație europeană pentru 
bioindustrii. Astfel se creează o uniune între 
persoane diferite, din locuri diferite, dar care 
îmbrățișează aceași cauză și același scop”, 
spune Iustinian Tomescu despre asociație.

 Răspunsuri noi pentru probleme vechi
„Ameliorarea și selecția plantelor au loc 

încă de la începutul timpurilor. Au existat 
două etape. Prima etapă a fost ameliorarea 

empirică. S-au obținut 
astfel soiuri locale, pentru 
anumite specii, în mod 
neștiințific. La sfârșitul 
secolului XVIII a apărut 
și latura științifică. Cea 
mai importantă cărămidă 
a fost cea pusă de Gregor 
Mendell, între 1856 și 1863. 
El a ajuns să descopere 
legea eredității. De atunci 

au apărut primele programe, ca să le zic 
așa, de ameliorare științifică. S-a urmărit 
crearea unor soiuri noi, cu proprietăți mai bune. 
Odată cu dezvoltarea științelor biologice, prin 
anii 60, s-au dezvoltat și metodele de ameliorare 
neconvenționale. Atunci a început o revoluție 
verde. Prin tehnica ADN-ului recombinat 

Biotehnologiile, un pașaport spre viitor

 Iustinian Tomescu a fost elev al Colegiului Național 
„Ion Neculce” din București, profilul științele naturii. Apoi Nino, 
cum îi spun prietenii, a optat pentru Facultatea de Biotehno-
logii. „La început eram foarte derutat de controversa existentă 
în jurul OMG-urilor. Nu știam de ce parte să mă situez, așa că 
am început să mă informez”, povestește el. „Așa am ajuns să 
particip, acum aproximativ un an și jumătate, la o conferință 
pe această temă, organizată de AgroBiotechRom la Cluj. După 
aceea am dorit să aflu și mai mult din domeniu. Ușor-ușor am 
început să înțeleg. Din spate au venit și cursurile de la facultate, 
am avut și discuții cu profesorii și am înțeles scopul și necesitatea 
acestor produse. Așa am intrat în legătură cu asociația, apoi am 
aflat că se formează un grup de voluntari. Am simțit așa, ca o 
voce din interior care spunea «Da, trebuie să fiu acolo!»” poves-
tește tânărul masterand cum a ajuns membru al asociației.

Cum să ne informăm corect
„AgroBiotechRom este o asociație profesională a utilizatorilor 

și producătorilor de biotehnologii agricole din România. Are mai 
multe scopuri, printre care și acela de a contribui la crearea și 
dezvoltarea unui cadru legislativ coerent și predictibil. Necesitatea 
este în primul rând pentru producătorii de biotehnologii, pentru 
că nu poți să vii și să investești într-un 
produs, iar apoi acel produs să îți fie 
interzis. Mai mult decât atât: socie-
tatea să aibă nevoie de el, iar statul să 
interzică utilizarea lui. Aici mă refer 
mai ales la produsele terapeutice. 

Un alt obiectiv al asociației este 
informarea publicului. E foarte 
important, pentru că în media există 
foarte multe surse. Unele dintre ele 
nu sunt foarte credibile. Am observat 
că o mare parte dintre activiștii anti-OMG nu sunt persoane 
specializate. Poate că de aceea nu înțeleg tehnicile de obținere și 
siguranța produselor, care a fost atestată prin diferite procedee 
științifice. O sursă de informații corecte o reprezintă cele două 
site-uri ale asociației, www.agrobiotechrom.ro și www.infoomg.ro 
. Orice persoană care dorește să se informeze poate accesa aceste 
adrese și de acolo să obțină informații clare și pe înțeles. 

„Au fost două războaie mondiale, 
dar, din punctul meu de vedere, mai 
există un război, care încă nu s-a termi-
nat, și anume lupta cu cancerul, HIV-ul 
și alte boli incurabile. Iar noi, până de 
curând, nu aveam armele necesare.” Așa vede 
lucrurile unul dintre viitorii specialiști români 
în domeniul biotehnologiilor, deocamdată maste-
rand la USAMV București.

 Despre ce înseamnă biotehnologiile, până 
unde au ajuns și de ce obstacole se lovesc ele, am stat 
de vorbă cu trei dintre voluntarii asociației profesionale 
AgroBiotechRom. 

cercetătorii au 
reușit să obțină 
plante rezis-
tente la dăună-

tori, la insecte și la virusuri. Următorul pas 
a fost o mai bună înțelegere a genomului și 
a structurii funcționale a celulelor. Începând 
de prin anul 2000 au fost descoperite enzime 

noi, care au permis înlocuirea, adăugarea ori 
eliminarea de gene direct în ADN. La ora 
actuală, CRISPR, descoperită în 2013, este 
cea mai precisă tehnologie de modificare a 
genomului. Fie că vrem să eliminăm o genă, 
fie că dorim să introducem una nouă, CRISPR 
țintește foarte precis.

Nu cred că ar trebui să ne limităm doar la 
agricultură atunci când vorbim 

despre modificările gene-
tice. Au fost două războaie 
mondiale, dar, din punctul 
meu de vedere, mai există 

un război, care încă nu s-a 
terminat, și anume lupta 
cu cancerul, HIV-ul și 

alte boli incurabile. Iar noi, 
până de curând nu aveam armele 
necesare. În momentul de față, prin 

terapiile genetice s-au făcut cele mai 
mari progrese în această luptă. Un exemplu 
concret, care m-a impresionat, este al unui 
copil care a fost vindecat de amauroză conge-
nitală Leber, o boală care produce orbirea, prin 
terapii genice. Există deja foarte mari progrese 
și în tratamentul hemofiliei, al cancerului și 
al SIDA. Deși după 2000 există foarte multe 
programe pentru dezvoltarea terapiilor 
genice, foarte puțini oameni beneficiază de 

ele. Cred că ar trebui ca cercetătorilor să li se 
lase mai multă libertate.

În domeniul agricol, este evident cât de 
departe ne-ar duce biotehnologiile”, consideră 
Iustinian Tomescu.

Au fost două războaie mondiale, 
dar, din punctul meu de vedere mai 
există un război, care încă nu s-a 

terminat, și anume lupta cu cancerul, HIV-ul și 
alte boli incurabile. Iar noi, până de curând nu 
aveam armele necesare. În momentul de față, 
prin terapiile genetice s-au făcut cele mai mari 
progrese în această luptă.

AgroBiotechRom, o 
platformă integrată de 
informare și promovare
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Amalia Maria Soare 
este absolventă a Școlii 
Centrale din București. 
Cu toate că a urmat 
profilul filologie, acum 
este studentă în anul II 
la Facultatea de Bioteh-
nologii. Tatăl ei, inginer agronom, a fost un 
model suficient de puternic ca s-o determine 

să își aleagă această carieră. „În prima săptă-
mână de facultate am aflat despre asociație și 
mi s-a părut interesant, mai ales că nu cunoș-
team domeniul biotehnologiei. În următoarea 
săptămână am venit la întâlnirea cu voluntarii. 
Am stat de vorbă cu ei și am aflat ce înseamnă 
biotehnologie, organisme modificate genetic 
etc. Auzisem depre OMG, dar nu știam despre 
ele decât ceea ce se spune în presă sau la tele-

vizor și sunt multe lucruri greșite. 
Majoritatea persoanelor nu știu ce 
este un OMG, la ce ajută, de ce se 
modifică. Și eu aici am aflat. Mi-am 
zis: «În sfârșit, am aflat. Știu și eu 
ce înseamnă biotehnologia». Mi-a 
plăcut foarte mult prima întâlnire. 

Am participat apoi și la următoarele. Am învățat 
foarte multe lucruri noi. Asociația dorește să 

promoveze biotehno-
logiile în România, 
ceea ce mi se pare 
un lucru foarte bun. 
Așa am devenit și eu 
voluntar. 

Și tatăl meu este 
foarte pasionat de 
acest domeniu. Am 

discutat cu el, chiar și de curând, și mi-a spus, 
referitor la porumb, că ar fi mult mai ușor, mai 
ales că sunt foarte mulți dăunători, dacă ar lucra 
cu porumb MG. El consideră că aceste tehnologii 
sunt mult mai eficiente decât tehnologiile clasice.

Am citit că există și sfeclă MG, rezistentă la 
buruieni. Am aflat că există și un gazon rezistent 
la ierbicide, ceea ce mi se pare o chestie exce-
lentă”, spune Amalia.

Alexandru Băiceanu este cel mai vechi dintre 
voluntari. De fapt, a fost primul dintre ei. Era 
deja student în anul IV când a af lat despre 
AgroBiotech. Inițial a fost vorba de a scrie câte 
un articol sau de a „traduce” într-un limbaj 
accesibil articole științifice. Apoi a urmat o 
serie de conferințe pe 
teme de biotehnologii 
în universitățile agro-
nomice din toată țara. 
„În t impul  acestor 
deplasări mi-am lărgit 
cunoșt ințele  legate 
de OMG și de terapii 
genice și, în general, 
despre biotehnologii. 
Erau lucruri pe care nu 
le-am învățat în facul-
tate. Prin intermediul 
asoc iaț ie i  am avut 
acces la surse de infor-
mații. Tot aici am învățat să fac diferența între 
informații veritabile și informații false. Aceasta 
este o mare problemă. Apar tot felul de știri, 
chiar articole «științifice», care nu sunt revizuite 
de vreo editură recunoscută, respectabilă. Este o 
problemă globală, nu numai la noi, în România. 
Per total, colaborarea mea cu asociația este una 

fructuoasă: m-a ajutat să cunosc specialiști din 
domeniu, să colaborez cu ei, să păstrez legătura 
cu anumiți oameni, de la care am învățat foarte 
multe.

 La noi, în România, dar și în restul 
Europei, ca și în SUA, este ignorată, atât activ, 

dar și prin pasivitate din partea 
publicului, dezvoltarea noilor 
biotehnologii. Cu atât mai mult cu 
cât acestea sunt implicate în ceea 
ce oamenii mănâncă, în trata-
mentele lor, în ceea ce oamenii 
le fac pacienților. O tehnologie 
nouă,  când es te  vorba  de  o 
mașină, nu este atât de contro-
versată precum cea legată de un 
fruct sau o legumă. Controversa 
este foarte puternică. Și la noi 
vedem proteste împotriva acestor 
tehnologii, vedem oameni care 
activează împotriva lor. Aceasta 

este una dintre barierele care se pun: nu există 
un cadru social în care aceste tehnologii să se 
dezvolte. Bineînțeles că lipsește și cadrul legis-
lativ, sau, mai exact, în UE esistă o legislație, 
dar cel mai adesea nu se respectă, îngreunând 
enorm procesul de punere pe piață a produselor 
noi, inovatoare, pentru care alte continente sunt 

Avocatul Poporului al UE, Emily O’Reilly, a 
decis în 2016 că neautorizarea într-un termen 
rezonabil de către Comisia Europeană a produ-
selor modif icate genetic pentru consum uman și  
animal a constituit o administrare defectuoasă. 
Conform declarații lor acesteia, Comisia este 
obligată de cadrul juridic convenit în mod demo-
cratic, precum și de Carta drepturilor funda-
mentale, să autorizeze pentru import produsele 
modif icate genetic ce au fost evaluate ca sigure 
de către EFSA. Prin decizia ei, a recunoscut că 

obstacolele politice nu pot justif ica administrarea 
defectuoasă și a solicitat CE să se conformeze 
obligațiilor legale.

Reglementările sau lipsa lor în acest domeniu 
sunt decisive pentru competitivitatea unei părți 
cheie a lanțului agroalimentar, cel mai mare anga-
jator din Europa de azi (30 de milioane de locuri 
de muncă în 2014 – 13,4% din totalul populației 
ocupate și 3,5% din PIB-ul UE). CE recunoaște 
pierderile potențiale cauzate Uniunii de interzicerea 
importurilor de OMG: “interzicerea importului  

organismelor modificate genetic înseamnă a afecta 
capacitatea noastră de a produce hrană” - a declarat 
comisarul Vytenis Andriukaitis într-un discurs în fața 
deputaților Comisiei ENVI.

UE depinde în proporție de peste 80% de 
importuri în ceea ce privește proteina vegetală pe 
care o utilizează. „În fiecare an, importăm cca. 34 
de milioane de tone de boabe de soia modificată 
genetic, ceea ce echivalează cu greutatea tuturor 
europenilor puși împreună” a spus comisarul 
european Vytenis Andriukaitis.

Am citit că există și sfeclă 
MG, rezistentă la buruieni. 
Am aflat că există și un 

gazon rezistent la ierbicide, ceea ce 
mi se pare o chestie excelentă.

La noi, în România, dar și în 
restul Europei, ca și în SUA, este 
ignorată, atât activ, dar și prin 

pasivitate din partea publicului, dezvoltarea 
noilor biotehnologii. Cu atât mai mult cu 
cât acestea sunt implicate în ceea ce 
oamenii mănâncă, în tratamentele lor, în 
ceea ce oamenii le fac pacienților. O tehno-
logie nouă, când este vorba de o mașină, 
nu este atât de controversată precum cea 
legată de un fruct sau o legumă. Contro-
versa este foarte puternică.

„În sfârșit, am aflat ce 
înseamnă biotehnologia”

„Este o problemă globală”

mult mai deschise. Dar dacă publicul pune presiune pe un 
guvern, e normal ca acel guvern să cedeze presiunilor publi-
cului și să creeze legislația”, consideră Alexandru.

advertorial
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Cele mai bune idei de afaceri în agricultură se 
găsesc la cultivatorii care au înregistrat deja rezultate 
importante. Paguba se obține prin luarea în serios a 
informațiilor false care apar pe internet. Cultivatorii 
trebuie să înțeleagă de ce au nevoie de consultanță din 
partea celor care au cu adevărat experiență, pentru a 
obține profit. Adrian Nicolae, proprietarul Plantației 
de Goji Podeele Mici, explică ce trebuie să știe viitorii 
„colegi” și de ce le oferă informații celor care îi vor 
face concurență.

Adrian Nicolae, cultivator de goji, consultant şi proprie-
tarul Plantației de Goji Podeele Mici, a-nceput afacerea cu 
patru ani în urmă, cu o pepinieră, din care a produs materi-
alul săditor. Cultivatorul explică de ce a întâmpinat greutăți 
la început şi cât de importantă este informarea corectă, 
pentru cei care doresc să devină cultivatori de goji. Astăzi 
deține singura pepinieră certificată Bio în România, pentru 
material săditor. „Noi transmitem o informație, iar cei care-şi 
doresc să cultive goji trebuie să ştie unde pot găsi cele mai 
bune informații. Le explicăm oamenilor ce ar putea să facă, 
din ceea ce noi le recomandăm. Încerc să le explic tuturor 
că trebuie în primul rând să cumpere plante autorizate, de 
bună calitate, pentru că altfel nu vor putea înființa culturi şi 
vor avea probleme, astfel încât îşi vor pierde banii investiți. 
Din cauză că s-au lăsat păcăliți de informațiile false care 
apar din abundemță pe internet, unii au cumpărat din surse 
neautorizate soiuri diferite, pentru că nu au ştiut ce trebuie 
să facă, iar astfel şi-au compromis cultura”, explică propri-
etarul Plantației de Goji Podeele Mici. Sunt discuții pentru 
ca AFIR să introducă linii de finanțare pentru culturile de 
goji, iar atunci va fi nevoie de culturi certificate. Din 2016 
înființarea culturilor de goji este eligibilă pentru finanțare şi 
se cere material săditor certificat.

Experiența și nevoia de consultanță
Cei care vor să înceapă o astfel de afacere trebuie să înțe-

leagă mai întâi că au nevoie de consultanță de la cultivatori 
care au experiență în domeniu. Iar cei care s-au păcălit nu 
trebuie să renunțe, ci să caute informația corectă, apoi să 
încerece să obțină rezultatele bune, deci profitul şi posibili-
tatea de a-şi extinde afacerea. „Tocmai de aceea, noi explicăm 
cum trebuie făcută o cultură de goji. Este foarte important 

Idei de afaceri: secretele succesului goji
l Informarea corectă este cea mai importantă l Metodele folosite în plantarea tradițională nu funcționează

ca oamenii să înțeleagă de ce este 
nevoie de autorizare, de obținerea 
documentelor. Noi am început cu 
patru ani în urmă prin a ne auto-
riza pepiniera. O pepinieră autori-
zată înseamnă inspecții din partea 
statului, înseamnă anumite limite 
pe care le poți avea în aplicarea 
fertilizanților. Pentru cei care vor 
să obțină certificat Bio, autoritățile 
fac vizite neanunțate, oricând”, mai 
explică Adrian Nicolae. 

Nu se plantează ca pătrunjelul
Este nevoie şi de cunoaşterea 

modului de plantare, a perioadelor 
optime pentru a pune bazele unei 
culturi de goji, pentru a obține 
rezultate bune. „Goji nu se plan-
tează ca pătrunjelul, între rânduri, 
aşa cum explică unii necunoscători 
pe internet. Cultivatorii trebuie să 
aştepte primăvara pentru a pune 
bazele plantației, pentru că altfel îşi 
compromit cultura. Mă interesează 
să înțeleagă aceste lucruri esențiale 
pentru succes toți cultivatorii serioşi, 
care fac deosebirea între informația 
corectă şi cea falsă, luată la-ntâm-
plare de pe internet, fără verificarea 
surselor”, spune cultivatorul.

Beneficiile tuturor cultivatorilor
Adrian Nicolae explică de 

ce oferă toate informațiile celor 
care, practic, ar urma să-i devină 
concurența pe această piață. De 
fapt, extinderea plantațiilor de goji 
în România înseamnă garantarea 
câştigului pe termen lung a tuturor 
cultivatorilor, şi tocmai de aceea se 
străduieşte să îi învețe pe viitorii 
„colegi” ce trebuie să facă pentru 
a-şi asigura succesul. „Promovăm 
o activitate, le explicăm oamenilor 
că este nevoie să apeleze la cineva 
cu adevărat specializat, pentru a 
obține profit garantat pe termen 
lung. În momentul acesta sunt 
mai mulți cultivatori serioşi în 
România, care au experiență, iar 
cei care doresc să înceapă acest 
tip de activitate trebuie să ceară 
sfaturi şi să accepte consultanța 
de la cei care s-au specializat în 
culturile de goji. Noi îi considerăm 
«colegi», chiar dacă reprezintă 
concurența. Vreau să le arăt oame-
nilor care sunt paşii de parcurs, 
pentru a putea să producă”. 

De ce e nevoie de material 
săditor certificat

Plantaţiile de goji ar putea 
aduce beneficii pe termen lung 
celor care vor să investească în 
acest tip de afacere. Cei care vor 
să înceapă această activitate agri-
colă ar trebui să înţeleagă foarte 
bine ce presupune acest tip de 
agricultură şi ce trebuie să facă, 
pentru a-şi garanta profitul  pe 
termen scurt, mediu şi lung. „Noi 
le oferim şi celorlalţi consultanţă, 
care este extrem de importantă, 
dar şi produse de foarte bună 
calitate, certificate, care sunt 
garantate. Datorită experienţei 
noastre, acum, pe cultivatorul care 
achiziționează material săditor 
de goji din pepiniera noastră îl 
costă mai puțin decât m-a costat 
pe mine la început. Este foarte 
important pentru cineva care şi-a 
pus, poate, toate economiile în joc, 

pentru a începe o astfel de afacere. 
Un cultivator care foloseşte plante 
viguroase şi bine aclimatizate, 
furnizate de noi, cu garanţie, 
poate câştiga deja doi ani pentru 
plantație”, spune cultivatorul. Mai 
mult, cei care cumpără plante, 
pentru a pune bazele unei culturi 
de goji trebuie să ştie că, dacă într-o 
cultură este adusă o plantă otrăvi-
toare, poate fi compromisă toată 
cultura, dar este afectată şi viața 
consumatorilor. De pe internet, din 
surse neverificate, se pot cumpăra 
chiar şi plante din flora spontană, 
care compromit culturile, dacă cel 
care cumpără nu se informează 
corect şi nu cunoaşte foarte bine 
sursa de goji de la care cumpără. 
Plantația stă ca bază pentru 
materialul săditor şi trebuie să fie 
omologată.

Cultivatorul de goji Adrian Nicolae, consultant şi proprietar de 
pepinieră - Plantația de Goji Podeele Mici - îi încurajează pe ceilalți 
şi chiar îi ajută să se dezvolte sau să-şi vândă produsele, pentru că 
cererea pe această piață este foarte mare pentru numărul de culti-
vatori actual. Adrian Nicolae şi site-ul plantatiegoji.ro oferă consul-
tanță şi pentru cei care doresc să-şi transforme actualele culturi în 
plantații de goji, apoi să-şi creeze piața proprie, pentru că doar 
astfel s-ar putea dezvolta producția în România. Piața s-ar putea 
dezvolta numai după ce vor exista suficienți producători, astfel 
încât să se poată încheia contracte mari, cu lanțuri de hipermarke-
turi din România sau chiar din străinătate. 

Plantația de Goji Podeele Mici, 
situată în Comuna Augustin din 
județul Brașov, se întinde pe 
două hectare și este prima 
plantație de goji certificată BIO 
din România și singura pepin-
ieră care a obținut certificare 
BIO în țara noastră

Rețete tradiționale cu fructe
exotice, făcute în gospodării.

Magazin cu specific BIO
Fructul se coace din iulie până în 
octombrie. Producția de 100 de 
kg poate însemna între 2 și 5 kg 
de fructe culese pe zi, fiind ușor 
de gestionat și de vândut. Tot ce 
se face din cătină, se poate face și 
din goji. Astfel a apărut magazinul 
online gojibioboutique.ro, unde 
se vor desface atât fructe, cât și 
produse din goji: sucuri, siropuri, 
pulbere de goji uscat, ceaiuri, 
făcute conform rețetelor tradițio-
nale. Cremele se fac din miere 
BIO cu suc de goji presat la rece. 

ADVERTORIAL
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good.bee Credit împreună cu Fondul European de Investiții (FEI) și Comisia Europeană au lansat creditul EaSI prin intermediul 
Programului pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inovare Socială (Employment and Social Innovation - EaSI).

Noul produs de finanțare vine în ajutorul micilor întreprinzători cu activități derulate în domeniul agricol, indiferent de forma de 
organizare stabilită (SRL, PFA, II, IF, Producători agricoli etc). Elementul special oferit de acest produs de finanțare este reprezentat de 
lipsa de garanții solicitate în mod obișnuit pentru acoperirea sumei împrumutate. Garanția este acoperită în proporție de 80% de către 
Comisia Europeana șsi FEI, iar pentru diferența de 20% good.bee Credit IFN SA nu solicită garanții reale.

Suma creditului poate fi între 20.000 RON și 110.000 RON pe o perioadă maximă de până la 72 luni, iar graficul de rambursare este 
flexibil, având posibilitatea de a stabili în cuprinsul graficului de rambursare o perioadă de grație de până la 9 luni pe an.

În plus, pentru a susține proiectele ambițioase ale întreprinzătorilor și micilor agricultori, costurile creditului sunt mai mici decât pentru 
un credit standard.

Facilitatea de credit beneficiază de sprijinul Uniunii Europene în cadrul mecanismului de garantare stabilit în conformitate cu Regu-
lamentul (UE) nr. 1296/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program al Uniunii pentru ocuparea forței 
de muncă și inovare socială („EaSI”).

În cadrul Programului pentru Ocuparea Forței de Muncă și Inovare Socială (EaSI), Comisia Europeană sprijină microfinanțarea și 
finanțarea antreprenoriatului social cu un pachet de 193 de milioane de euro pentru perioada 2014-2020. Scopul este de a spori accesul la 
microfinanțare, adică împrumuturi de până la 25.000 de euro, în special pentru persoanele vulnerabile și microîntreprinderi. În plus, pentru 
prima dată, Comisia Europeană va sprijini de asemenea și întreprinderile sociale, prin investiții de până la 500.000 de euro. Sprijinirea 
microfinanțării și a antreprenoriatului se va implementa pentru început prin garanția EaSI, care va permite furnizorilor de microcredite 
și investitorilor în antreprenoriate sociale să intre în contact cu antreprenori care nu aveau până acum capacitatea de a obține o finanțare 
din considerente de risc. Comisia Europeană a selectat FEI pentru implementarea garanției EaSI.

Pentru mai multe informaţii, cei interesaţi pot intra în legătură cu reprezentanţii good.bee Credit IFN SA la numărul de telefon 
021.212.07.30 sau pot consulta pagina de website www.goodbeecredit.ro.

good.bee Credit IFN SA este o Instituție Financiară Nebancară înscrisă în Registrul Special al BNR, parte a grupului Erste, înființată 
în 2009, având ca obiectiv fundamental asigurarea unor servicii financiare de bună calitate, punând la dispoziția celor care au afaceri 
în derulare, dar și celor care își doresc să le dezvolte, resursele financiare care le sunt necesare pentru sporirea șanselor de reușită.

Ca linie generală de abordare, good.bee Credit IFN SA se adresează cu precădere clienților care se încadrează în profilul între-
prinzătorilor (SRL, Producător Agricol, Întreprindere Individuală, Întreprindere Familială, PFA etc) dornici să își dezvolte în mod 
continuu activitatea pe care o desfășoară. 

good.bee Credit IFN SA a construit o rețea puternică la nivel național formată din 22 centre regionale acoperind toate județele 
țării. Rețeaua noastră este în plină dezvoltare și dispune de consultanți specializați care vin în sprijinul antreprenorilor cu cele 
mai bune soluții financiare.

CREDIT FĂRĂ GARANŢII CU SPRIJINUL 
UNIUNII EUROPENE

București, RO, Bdul Dimitrie Pompei 6C, Sector 2, email: info@goodbeecredit.ro Tel: +4-021-212 0730, 212 0731, Fax: +4-021-212 0729 www.goodbeecredit.ro

CREDIT PENTRU AGRICULTORI
GARANŢIE OFERITĂ GRATUIT DE CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ ŞI FONDUL 

EUROPEAN DE INVESTIŢII
COSTURI MAI MICI ÎN COMPARAŢIE CU UN CREDIT STANDARD
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