AGRICULTURA
HIGH TECH

Tehnologii performante,
utilaje de ultim`
genera]ie, solu]ii care
cresc productivitatea
de cåteva ori. {i toate
acestea, ghidate de
computer [i prin satelit.
A[a va ar`ta agricultura
viitorului, la care mul]i din
fermierii romåni ]intesc.
Iat`-i pe cei care au
investit deja pentru
agricultura de måine.
DE OANA GRECEA
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in sudul ]`rii pân` \n nord, din est pân` \n
vest, fermierii români sunt preocupa]i de
g`sirea unor modalit`]i eficiente de a-[i
lucra p`mântul. Indiferent c` este vorba
de cultivarea cerealelor [i oleaginoaselor,
a legumelor [i fructelor ori de p`[uni sau
chiar de cre[terea animalelor, mul]i
dintre \ntreprinz`torii români au c`utat
solu]ii pentru a lucra mai rapid, mai
eficient [i mai ieftin. Alinierea la
standardele europene [i competi]ia cu
fermierii din Europa pare a fi un lucru bun
pentru agricultura româneasc`, chiar dac` \n
termeni absolu]i suntem \nc` departe de
performan]ele celorlalte state din UE.
|n ceea ce prive[te structura utiliz`rii terenului
agricol, România se apropie de cele 27 de state din
UE: din suprafa]a agricol` de 13,7 milioane
hectare, 63,2% este ocupat` de terenuri arabile,
33,0% de p`[uni [i numai 2,5% de culturi
permanente. }ara noastr` este pe primul loc \ntre
]`rile din Europa \n func]ie de procentul de teren

România (IAA Romania Business Barometer), 60%
dintre cei chestiona]i sunt de acord c` agricultura
reprezint` principalul domeniu care va atrage
investitorii.
Cu cele 3,9 milioane de ferme de pe teritoriul
]`rii, România are 28,7% din totalul fermelor din
UE 27 (adic` din cele 13,7 milioane de ferme). Dar,
dac` \n UE dimensiunea medie a unei ferme este
de 12,6 hectare, \n România aceasta este de numai
3,5 hectare, adic` de aproximativ patru ori mai
mic`. 18,5% din totalul exploata]iilor au \ntre
1-2 hectare [i dispun de 7,5% din totalul suprafe]ei,
20% din total au \ntre 2-5 hectare [i lucreaz` circa
16% din totalul suprafe]ei, iar 0,4% din exploata]ii
au peste 100 de hectare [i dispun de 49% din
totalul suprafe]ei.
Unul dintre interlocutorii no[tri, {tefan Poienaru,
face parte din categoria “baronilor” agriculturii, cu
o exploata]ie ce se apropie de 25.000 de hectare. Cu
aceast` suprafa]`, el este unul dintre primii zece
agricultori români. |ntr-un pluton frunta[ s-ar
\ncadra [i companiile str`ine care au cump`rat

Locul 5 la produc]ia de gråu [i locul 2 la porumb [i floarea-soarelui;
Locul 5 din punctul de vedere al suprafe]ei cultivate;
Locul 9 din punctul de vedere al randamentului pe suprafa]a cultivat`;
Locul 3 dup` suprafa]a terenurilor cultivate cu cartofi [i locul 6 la produc]ia de cartofi;
Locul 1 la produc]ia de legume [i fructe [i locul 4 la tomate.
agricol controlat de companiile cu capital str`in. Pe
pia]a local` investitorii str`ini de]in 7% din terenul
agricol, adic` 700.000 de hectare de teren, \n timp
ce \n Cehia ace[tia au \n posesie 4% din total [i \n
Ucraina 3%. Doar \n ]`rile din Asia ace[tia
dep`[esc procentul de 7%.
România este un produc`tor agricol de top \n
Europa, iar procentul agricol din produsul intern
brut este printre cele mai ridicate din Europa,
conform B`ncii Mondiale. Comisia Na]ional` de
Prognoz` estimeaz` c` produc]ia agricol` va fi
bun` \n 2012, contribuind la cre[terea PIB, cu 1,7%.
Agricultura a devenit primul domeniu de interes
pentru mul]i investitori, iar IFC, membr` a B`ncii
Mondiale, a \ncheiat \n 2012 un acord de \mprumut
cu Agricover IFN (finan]ator specializat \n
agricultur`) \n valoare de 12,5 milioane euro.
Agricultura a fost, \n ultimii doi ani de zile, unul
dintre sectoarele cele mai finan]ate. Potrivit unui
studiu realizat de INSEAD Alumni Association
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UNDE SE CLASEAZ~ ROMÅNIA |N EUROPA

teren \n România, dar am ales s` ne concentr`m
pentru acest material pe fermierii români. Ceilal]i
intervieva]i din materialul ce vizeaz` agricultura
hi-tech au fost ale[i din domenii diverse: zootehnie –
Petric` Azoi]ei de la Doaga (cre[te vaci de lapte) [i
C`t`lin Muntean (creatorul brandului Pene[
Curcanul); legumicultur` – Cristian Rusu de la
Hortifruct [i Costin Vasile (Simongrig – depozit
frigorific pentru legume); fructe – Biro Istvan
(cultiv` mere \n Arad). Nu am inclus viticultura,
pentru c` ne-ar fi fost greu s` alegem. Acest
domeniu a absorbit \n totalitate fondurile
europene [i toat` lumea a investit \n modernizarea
cramelor [i a vi]ei de vie.
Astfel, am ajuns la câ]iva dintre cei care au
investit \ntre 100.000 de euro [i 15 milioane de
euro \n (re)tehnologizarea afacerii lor pentru a
ajunge la performan]e de excep]ie. Desigur c` ar
mai fi fost [i al]ii, \ns` selec]ia este foarte grea,
având \n vedere c` Ministerul Agriculturii nu [tie
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exact pe ce s-au dus banii (formularele spun doar
modernizare ori refacere f`r` a da detalii), statistici
pe acest segment nu exist`, companiile de utilaje
agricole nu r`spund solicit`rilor, iar fermierii, de[i
aloc` fonduri pentru tehnologie ori culturi
performante, nu au site-uri de prezentare [i, de cele
mai multe ori, nici m`car adrese de e-mail. Dac`
tehnologia a ajuns \n ograda fermierilor,
computerele nu se reg`sesc \nc` pe masa lor.

PREA PU}IN SOFTWARE
Chiar dac`, \n marea lor majoritate, fermierii
reinvestesc profitul [i \l \ndreapt` c`tre
moderniz`ri, ace[tia nu au ajuns \nc` la
performan]a ca \ntreaga lor activitate s` fie
coordonat` de computer, prin softuri speciale.
Conform studiului “Nevoi [i atitudini ale
fermierilor – AgroManager 2011”, \n ceea ce
prive[te planificarea activit`]ilor \n ferme, aceasta
are loc \n majoritatea cazurilor pe hârtie:
planificarea pl`]ilor este f`cut` pe hârtie de 58%
din responden]i, iar \n ceea ce prive[te planificarea

culturilor \nfiin]ate, hârtia este suportul folosit \n
83% din cazuri. Doar 3% dintre fermierii
intervieva]i folosesc un soft special conceput pentru
planificarea culturilor. Interesant este c` domeniile
\n care ar dori s` fie consilia]i sunt \n principal cel
al tehnologiilor agricole – fermele mici (sub 500
hectare); asisten]` economico-fianciar` – fermele
medii (\ntre 500 [i 999 hectare) [i accesarea
fondurilor [i a subven]iilor. AgroAdvice, \n cadrul
proiectului AgroManager, a relevat faptul c`
deciziile cele mai bune legate de tehnologiile
folosite de fermele agricole pot determina o
cre[tere a profitului acestora cu pân` la 50%. {i
asta pentru c` nu po]i fi un agricultor modern dac`
nu aplici tehnologii avansate. Chiar dac`
poten]ialul de dezvoltare al fermelor române[ti este
foarte mare, agricultorii locali sunt \n urma celor
europeni, deoarece nu au o planificare [i o viziune
a ceea ce vor face \n viitor. De multe ori, un
consultant poate face lucrurile mai simple pentru
un fermier. Po]i alege un produs mai scump, dar pe
care \l folose[ti \ntr-o cantitate mai mic` [i faci de
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fapt economie la pre]ul pe hectar. De asemenea,
consultantul te poate ghida asupra soiului cu cele
mai bune rezultate [i s` economiseasc` astfel
un an de \ncerc`ri din via]a fermierului.

CU CINE SE LUPT~ MICII FERMIERI
De[i fermierii cu suprafe]e sub 5 hectare reprezint`
aproape 90% din totalul agricultorilor, exist` [i
excep]iile (0,4%), adic` firme cu peste 50 de hectare.
}ara noastr` se afl` acum acolo unde era Germania
\n urm` cu 50 de ani. Aceasta avea atunci
1,6 milioane de ferme, dar, prin tehnologie,
inova]ie [i cercetare, num`rul a sc`zut la 300.000.
Culi]` T`râ]`, proprietar al TCE 3 Brazi, un
business de aproape 100 milioane de euro \n
agricultur`, administreaz` 56.000 de hectare de

PLANIFICAREA CULTURILOR
Cu ajutorul calculatorului
printr-un soft special conceput

Altfel
1%

3%

Cu ajutorul calculatorului
\n format Excel
13%

Pe hârtie
83%

dimensiuni, ferme de semisubzisten]`, care de]in o
pondere covâr[itoare. Mul]i fermieri au luat deja
fonduri prin m`sura 112, referitoare la fermele de
subzisten]`. Pl`]ile f`cute \n intervalul 2007 - martie
2012 prin intermediul acestei linii de finan]are se
ridic` la 80,6 milioane de euro. |n conturile
fermierilor români au intrat peste 3,5 miliarde de
euro prin intermediul proiectelor de investi]ii pe
fonduri europene pentru agricultur`.
Dac` \n UE exist` un fermier tân`r la 9 fermieri
cu vârsta peste 55 de ani, \n România raportul este
aproape dublu: 1 la 17, se arat` \n studiul realizat
de Institutul European din România.
Ca urmare a faptului c` ajutoarele de stat
urmeaz` s` creasc`, [i b`ncile au devenit mai
permisive la capitolul finan]`ri \n agricultur`. |n
2011, num`rul finan]`rilor a crescut cu 30% fa]` de
anul precedent. Finan]`rile sunt acordate \n limita
a 80% din valoarea ajutoarelor de stat care
urmeaz` s` fie \ncasate de societ`]ile care activeaz`
\n agricultur`, conform BNR. |n acela[i timp,
institu]iile financiare, gen Agricover Credit IFN,
finan]eaz` fermierii cu peste 400 de hectare,
valoarea medie a unui \mprumut fiind de
90-100.000 de euro. Pe sectoare finan]ate, 90%
dintre credite s-au dus spre culturile vegetale [i
10% spre zootehnie. {i CEC Bank a acordat 16%
din portofoliul s`u de credite c`tre agricultur`.

LA CE AJUT~ TEHNOLOGIA
teren \n Insula Mare a Br`ilei. Alte afaceri construite
de antreprenori români care de]in suprafe]e mari
sunt Racova Pan Group (Adrian Porumboiu – circa
50.000 de hectare), Interagro (Ioan Niculae – peste
45.000 de hectare), Cerealcom Dolj (Mihai Anghel –
25.000 de hectare). Printre businessurile mari
de]inute de str`ini putem men]iona grupul Maria
(libanezi) [i Agro Chirnogi (Jihad El Khalil).

CE ZICE COMISIA EUROPEAN~
Politica Agricol` Comun` (PAC) \mpline[te anul
acesta 50 de ani de existen]`. Agricultura este
singurul domeniu comunitar care a integrat toate
politicile din cele 27 de state [i care a alocat fondurile
eficient. Pentru c` politica economic` european` se
face pe termen lung, am putut afla faptul c` România
este una din ]`rile care va beneficia \n continuare de
fonduri substan]iale, chiar m`rite pentru acest
domeniu. Asta \n special pentru c`, la noi, produc]ia
agricol` se bazeaz` \n special pe fermele de mici
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Nu este greu de imaginat faptul c` fermele [i
fermierii sunt mult mai eficien]i cu utilaje high tech
[i sisteme de comunicare moderne. Utilajele care
reprezint` tehnologia de vârf pot efectua mai multe
lucr`ri la o singur` trecere sau permit p`strarea
umidit`]ii solului, ceea ce duce la cre[terea
productivit`]ii. De asemenea, tractoarele
ultramoderne folosesc autopilot [i sistem de
ghidare prin GPS, ceea ce duce la reducerea
costurilor [i cre[terea randamentului.
Conform datelor Ministerului Agriculturii, la o
suprafa]` arabil` de circa 9 milioane de hectare,
România are o flot` de 176.000 de tractoare. Marii
fermieri apeleaz` la cele mai importante firme
produc`toare din Europa sau din SUA, dar fiecare
cump`r` ce \[i permite. Dac` Mihai Anghel de la
Cerealcom Dolj folose[te combine John Deere, {tefan
Poienaru de la New Holland, Petric` Azoi]ei de la
Claas, cine se mai adreseaz` pie]ei române[ti?
Companiile produc`toare de utilaje române[ti fac
ast`zi cu greu fa]` importurilor. Pe pia]` exist` mai
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multe firme, \ntre care Titan Machinery România (care
a cump`rat Agroexpert) [i care vinde utilaje agricole
produse de Case IH sau Kobelco, pe care le import` din
Statele Unite, Austria [i Italia; Agrocomer] Holding
(dealeri Claas), NHR Agropartners sau BISO România
(dealeri New Holland).
“Poten]ialul de business al agriculturii române[ti
va continua s` creasc`. Agricultura este singurul
segment care produce valori concrete. Chiar [i \n
perioade de criz` economic`, afacerile din
domeniul agricol vor supravie]ui, având \n vedere
c` hr`nirea popula]iei este o preocupare
permanent`, la nivel mondial. Din cauza crizei
financiare din 2008-2010, mentalitatea oamenilor
s-a schimbat. Nu mai investesc \n ac]iuni, ci \n
valori reale, concrete. Din aceast` perspectiv`,
România se afl` pe unul din primele locuri [i dac`
va continua s` se concentreze pe agricultur` va
avea o baz` de dezvoltare, f`r` a depinde de alte
]`ri”, ne-a spus Andreas Feichtlbauer, director
executiv la BISO România. Printre produc`torii
locali de utilaje agricole se num`r` Mecanica
Ceahl`u, care produce ma[ini de prelucrat solul
(pluguri, grape etc.), ma[ini de sem`nat, dar [i
utilaje pentru recoltat sau iriga]ii.
Tehnologii moderne sunt [i softurile din agricultur`,
foarte pu]in folosite de fermierii români, care ar putea
oferi date despre condi]iile de recoltare, practicile de
arat, lucr`ri de erbicidat, ratele de aplicare ale
fertilizatorilor, varietatea de semin]e, condi]iile

a fost dezvoltat` pornind de la experimentele de
determinare a substan]elor care permit plantelor s`
creasc` [i s` se dezvolte. Primele experimente de
nutri]ie a plantelor au demonstrat c` prin imersarea
r`d`cinilor \n solu]ii con]inând s`ruri de azot, fosfor,
potasiu, sulf, calciu [i magneziu plantele cresc
normal. “Aceast` metod` se mai nume[te cultura
f`r` sol, cultura \n ap` fiind adev`rata cultura
hidroponic`. Cantitatea de produc]ie ob]inut` din
cultura f`r` sol este mult mai mare decât cea

NUM~R DE FERME {I SUPRAFA}A
CATEGORIE

ROMÅNIA

Num`rul de ferme
3.931.350
Suprafa]a agricol` utilizat` 13.753.050 ha
For]a de munc`
2.205.280
Dimensiunea medie a fermei 3,5 ha

UE 27
13.700.400
172.485.050 ha
11.696.730
12,6 ha

Sursa: Institutul European din Romånia

ob]inut` \n sol, la un nivel asem`n`tor de costuri de
produc]ie”, ne-a declarat Marius Terzi, ac]ionar la
KGP Greenhouses, companie care import` \n
România serele pe vat` mineral`. Astfel, pentru o
cultur` de tomate realizat` \ntr-o ser` clasic` [i \n
sol se pot ob]ine 12-18 kg/mp, iar \ntr-o ser`
modern` de 6 m \n`l]ime, dotat` corespunz`tor [i pe
vat` mineral`, se pot ob]ine
48-55 kg. Tehnologia culturii
f`r` sol a \nceput s` se dezvolte
PONDEREA FERMELOR PE DIFERITE CLASE DE M~RIME
\ncepând cu anii 2001-2002.
Pre]ul mediu pe metru p`trat al
< 5 ha
89,9%
70,4%
unei sere complet echipate, in5-50 ha
9,8%
24,5%
clusiv substrat de cultur`, dotat`
>50 ha
0,4%
5,1%
pentru ob]inerea unei produc]ii
Sursa: Institutul European din Romånia
de 48-55 kg/mp/an, este de
aproximativ 140-160 euro.
Agricultura româneasc` face
pa[i mici spre produc]ii mari, iar fermierii \n]eleg
meteorologice etc. De asemenea, sistemele GPS pentru
\ncet-\ncet c` doar uni]i pot reprezenta o for]`, fie ea
agricultur` pot face ghidare [i m`surare, autoghidare,
[i financiar`. Doar a[a pot lua credite, doar a[a \[i
dar pot [i urm`ri flota [i consumul de carburant.
pot lucra p`mântul cu utilaje care s` necesite mai
Sistemele de ghidare aduc un nivel de precizie [i
pu]in` for]` de munc`, dar mai mult` rentabilitate.
control suplimentar, permi]ând cunoa[terea pozi]iei
Cei care au deja \n arend` mii de hectare \ncearc` s`
utilajului [i men]inerea acestuia pe o traiectorie
fie la pas cu tot ce \nseamn` high tech \n domeniu,
precis` [i repetabil`, chiar [i \n condi]ii meteo dificile
modernizeaz` ferma/planta]ia, dar uit` uneori s`
(noapte, praf, pant` sau soluri eterogene).
utileze [i birourile sau curtea, cartea de vizit` pentru
Tot \n cadrul high tech am inclus \n materialul
orice fermier. Biz
nostru [i hidroponia – cultura plantelor f`r` sol, care
Biz
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AGRICULTUR~
|N TRANSFORMARE

FOTO: VALI MIREA

{tefan Poienaru, unul dintre primii zece agricultori din Romånia, de]ine
la Fete[ti 25.000 ha pe care le cultiv` \n special cu utilaje New Holland.
Fermierul investe[te anual peste dou` milioane de euro \n retehnologizare.

åmpuri [i p`[uni verzi,
cât vezi cu ochii. |n zona
Fete[ti, \n jude]ele Ialomi]a [i
C`l`ra[i, se \ntind majoritatea
celor 25.000 de hectare pe
care le are \n exploatare {tefan Poienaru,
fondatorul grupului Agrofam. Pe aceast`
\ntindere mai vezi, din când \n când,
unul dintre utilajele de ultim` genera]ie
de]inute de grup, aflate \n teren pentru a
preg`ti urm`toarea recolt`. “A dat Dumnezeu ploaie! Ne prinde bine”, spune fermierul, spre disperarea noastr`, pentru
24
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c` urma s` realiz`m [i [edin]a foto. Dar
\n agricultur` nu ai ce s` faci, recolta depinde de capriciile vremii, indiferent de
gradul de tehnologizare din dotare.
Munc` e destul` pentru cei 50 de
angaja]i ai Agrofam, pentru c`, pe lâng`
culturile de floarea-soarelui, orz,
porumb, furaje, mai exist` [i 3.000 de oi
[i 2.000 de capre, o fabric` de procesare
a lactatelor, un abator [i magazine de
desfacere pentru acestea. O afacere
integrat`, a[a cum au [i ceilal]i mari
agricultori ai României – Adrian

Porumboiu, Mihai Anghel [i al]ii. Circa
70% din activitatea companiei reprezint`
agricultur` vegetal`, iar restul de 30%
\nseamn` zootehnie, cram`, fabric` de
\ngr`[`minte foliare [i vie.

DE CE TEHNOLOGIE
Printre deciziile luate \n cei dou`zeci de
ani de “capitalism s`lbatic” (cum \i
nume[te Poienaru), cea de a asigura baza
tehnic` la standarde performante pentru
a sus]ine activitatea agricol` s-a num`rat
printre cele bune. Chiar dac` prezen]a
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str`inilor cu terenuri \n România nu este
un subiect care s`-l bucure, Poienaru a
\nv`]at câte ceva de la ace[tia din toate
locurile pe unde a fost. Inova]iile sale
sunt inspirate din ce a v`zut \n afar`.
“Am construit o instala]ie automat` care
mulge 120 de capre concomitent, luat`
din Israel, unic` \n România. Am construit o fabric` de procesare a laptelui
pentru 4.000 de litri, un abator modern,
din containere, pe care l-am g`sit la Cercul Polar [i pe care finlandezii \l folosesc
la sacrificarea renilor”, poveste[te ac]ionarul Agrofam Fete[ti. Acesta a vizitat
abatorul [i s-a gândit c`, dac` e bun pentru reni, poate fi bun [i pentru capre. L-a
cump`rat, pl`tind aproape 800.000 de
euro, [i l-a adus \n România. “Pe aceea[i
linie ne-am orientat s` perfec]ion`m [i
gama de tractoare, combine, s` moderniz`m silozurile. O ma[in` performant`
are mai mult` putere, \]i semnaleaz` imediat orice fel de avarie, are aer
condi]ionat, consumuri mai mici de motorin` la hectar. De exemplu, ar` cu 17
litri la hectar, nu cu 25”, mai spune Poienaru. Tehnologie \nseamn` o precizie a
sem`natului foarte mare: boabele sunt
sem`nate la adâncimea [i locul corespunz`tor [i distribuite foarte uniform.
“Fiind la aceea[i adâncime, toate r`sar
odat` [i \nseamn` c` avem o produc]ie
mai mare la hectar”, explic` fermierul.
La cei 65 de ani ai s`i, {tefan Poienaru
[i-a atribuit acum doar rolul de consultant \n firm`. Ginerele s`u, Lauren]iu
V`leanu, este directorul general al companiei [i cel care, \mpreun` cu directorul
tehnic, caut` cele mai performante utilaje
pe care [i le permite compania. Poienaru
recunoa[te c` nu ar avea nici timpul, dar
nici abilitatea de a se documenta pe internet ori de a participa la târgurile de
profil. Spune, mai \n glum`, mai \n serios, c` la b`trâne]e [i-a propus doar s`
\nve]e limba englez` (lucru pe care l-a
reu[it), nu [i s` \nve]e s` umble pe computer. Astfel, ultimele sugestii venite din
partea celor tineri sunt de dotare a utilajelor cu sisteme urm`rite prin satelit [i de
monitorizare a consumului de motorin`.

BUSINESS LA HECTAR
Cifra de afaceri a grupului Agrofam a fost
\n 2011 de 25 de milioane de euro, dar
pentru anul acesta estim`rile sunt mai

pesimiste, undeva la 23 milioane euro,
din cauza produc]iei mai sc`zute. {tefan
Poienaru evalueaz` patrimoniul societ`]ii
sale la circa 50 de milioane euro, o valoare la care nu s-a gândit nici el la momentul \nceperii afacerii. Dup` perioada
comunist`, când a lucrat tot \n agricultur`, Poienaru a \ndurat o vreme repercusiunile faptului c` fusese membru de
partid. Dar, iste], cu putere de munc` [i
multe cuno[tin]e, a reu[it s` \nceap` un
mic business ca vânz`tor de pe[te.
“Vindeam numai sturioni [i icre negre, c`
am vrut s` tr`iesc [i eu mai bine”,
\[i aminte[te acesta.
Cu banii f`cu]i din aceast` activitate
ilicit` [i-a cump`rat primul tractor [i
s-a implicat \n comer]ul cu cereale. A

DOT~RI
AGROFAM FETE{TI
Tractor T 9030, 460 C.P.,

1 80 ha discuit la 10 ore –

175.000 euro (\n loc s`
pl`teasc` 10 salaria]i se pl`te[te doar unul, productivitatea
este mai mare [i consumul de
carburant este redus)
Ma[ina autopropulsat` de

2 erbicidat MILLER, 800
ha/zi erbicidat – 280.000
euro (ajut` s` se intervin` contra d`un`torilor [i bolilor)
Combinele NEW HOLLAND
3 - CR 9080 – 370.000 euro;
CX 8080 – 270.000 euro;
SX 880 – 230.000 euro
Combine Laverda M306 -165.000 euro
Tractoare:
4 NEW HOLLAND T 9030 –
175.000 euro; BULLER –
240.000 euro; CHALLENGER –
220.000 euro
Sem`n`tori:
5 Grain Plantes 12 m –
192.000 euro;
Farmet Excelent Premium 8 m –
130.000 euro;
Mascar – 80.000 euro

luat apoi prima exploata]ie agricol` de
140 de hectare, abandonat` de al]ii. An
de an a luat teren \n arend`, \ns` nu s-a
gândit s`-l cumpere, pentru c` nu avea
mintea de acum. “Doar \n ultimii ani
am \nceput s` cump`r [i acum am \n
familie [i \n societate circa 1.000 de
hectare \n proprietate, restul sunt \n
arend`. Am cump`rat multe active ale
fostelor IAS-uri, pentru c` se câ[tiga
bine la comer]ul cu cereale. Ast`zi
avem 400 ha de cur]i construc]ii. Dac`
eram \n Bucure[ti, erau interesante
imobiliar”, spune cu sup`rare
Poienaru, care catalogheaz` decizia \n
categoria celor proaste.

NI{E PENTRU VIITOR
Pentru el, a avea teren [i ferme nu a
fost suficient [i nici rentabil. A identificat o ni[`, cea de cre[tere [i valorificare a produselor din oaie [i capr`.
Odat` cu construc]ia fabricii de lactate,
Grupul Agrofam a lansat pe pia]`
marca Ovidiu, sub care comercializeaz` lapte de capr` pentru consum,
brânz` telemea din lapte de oaie [i de
capr`, crem` din lapte de capr`,
ca[caval (de oaie [i de capr`), iaurt.
Compania este \n curs de autorizare a
produc]iei bio la capre, dup` ce, vreme
de trei ani, a cultivat \ntâi p`[uni bio.
Pentru c` deficitul de carne de oaie
este de 35% la nivel mondial, Poienaru
se gânde[te s` dezvolte cea mai mare
firm` de ovine (20.000 de capete),
\mpreun` cu un fond de investi]ii din
Qatar, proiectul având nevoie de circa
patru milioane de euro.
“Investi]iile Agrofam se \ndreapt`
c`tre viitor, respectiv energii alternative. Unul dintre proiectele de biomas`
presupune achizi]ia \n viitorul apropiat
a unei instala]ii de peletizat, proiect de
circa 1,5 milioane euro”, mai spune
Poienaru.
Antreprenorul din Fete[ti e con[tient
c`, dac` nu va ]ine pasul cu tehnologia,
nici produc]iile sale nu vor fi pe
m`sur`. |n România de azi, de la culturi de peste 100 de hectare este nevoie
de utilaje performante, care s` \nlocuiasc` for]a uman` [i s` asigure productivitate maxim`. Dar, de multe ori,
tehnologia a ajuns doar \n câmp, nu [i
pe birourile fermierilor. Biz
Biz

25

COVER STORY

PARIUL PE
PENE{ CURCANUL
|n localitatea Codlea din jude]ul Bra[ov, C`t`lin Muntean de]ine cea
mai mare ferm` de curcani din România. Curcanii companiei
Galli-Gallo au de circa doi ani condi]ii excelente de cre[tere.
randul Pene[ Curcanul
(\nregistrat la OSIM) este
acum un produs de export
gra]ie investi]iilor, \n special
pe pia]a Germaniei, care e cea
mai preten]ioas` dar [i cea care asigur`
acestora cea mai bun` marj` de profitabilitate. Societatea Galli-Gallo, cu o experien]` de peste 10 ani \n cre[terea [i
abatorizarea puilor de carne, are cel mai
modern abator de curcani din Europa, cu
o capacitate de 18.000 de tone pe an.
Abatorul nou construit are o suprafa]` de
circa 6.000 mp pe un singur nivel [i este
realizat cu materiale de construc]ie aprobate de UE pentru industria alimentar`.
Abatorul este veriga central` a afacerii [i
este singurul din ]ar`. “De[i România nu
are o tradi]ie \n consumul de carne de
curcan, ne-am asumat rolul unui deschiz`tor de drumuri [i, \n toate ac]iunile
pe care le \ntreprindem, promov`m acest
consum”, explic` ac]ionarul companiei.
|n august 2010, compania a pus \n
func]iune patru ferme de cre[tere [i un
abator de curcani, prin intermediul
c`rora sacrific` anual \n jur de un milion

de capete de curcan. Investi]ia s-a ridicat
la circa 36 mil. euro, iar sursele de
finan]are au fost mixte, cuprinzând circa
25 mil. euro credite bancare acordate de
CEC Bank, 7 mil. granturi de la UE [i 4
milioane surse proprii.
De profesie inginer agronom, C`t`lin
Muntean conduce de peste 15 ani businessuri \n domeniul cre[terii p`s`rilor
\mpreun` cu so]ia sa, Nicoleta Muntean,
economist. “Timp de peste 12 ani ne-am
ocupat de cre[terea [i desfacerea puilor
de carne, iar \ncepând cu 2010 [i de afacerea cu curcani, pentru c` am identificat
poten]ialul României \n domeniul agricol. Personal consider c` acest sector este
foarte important pentru dezvoltarea economic` a României \n urm`torii ani”, a
mai spus acesta.

DUP~ MODELUL UNGARIEI

C`t`lin Muntean
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|nainte de a \ncepe aceast` afacere, antreprenorul a vizitat ferme [i abatoare
din \ntreaga Europ`. S-a inspirat din
modelul Ungariei, unde, la sfâr[itul anilor ’90, consumul mediu anual pe cap
de locuitor era de 500 g carne de curcan, iar \n prezent este de peste 8 kg.

“Vreau s` cred c` m`car par]ial trendul
de pe pia]a Ungariei va fi copiat [i \n
România”, sper` acesta. |n cele patru
ferme de cre[tere exist` o capacitate de
un milion de capete/an. Produc]ia
lunar` este de 800-900 tone carne de
curcan, iar 85% din aceasta se comercializeaz` pe pia]a intern`, prin intermediul re]elelor de hipermarketuri,
supermarketuri, cash & carry, precum [i
prin re]eaua proprie de magazine, format` \n prezent din 70 de unit`]i la
nivel na]ional. Diferen]a de 15% e reprezentat` de exporturile pe pia]a UE,
\n special Germania.
Investi]ia Galli-Gallo este una pe termen
lung [i vizeaz` dou` direc]ii: construc]ia
propriu-zis` [i investi]ia \n psihologia consumatorului, respectiv \n cultivarea consumului de carne de curcan. “Ambele
direc]ii sunt foarte costisitoare, \ns` estim`m ca \n aproximativ opt ani s` reu[im
s` amortiz`m aceste investi]ii”, adaug`
Muntean. |n prezent, firmele grupului au
peste 600 de angaja]i. Anul trecut, la nivelul grupului de firme, cifra de afaceri a fost
de 32 mil. euro, iar pentru 2012 estimeaz`
un nivel de 38 mil. euro. Biz
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VACI ALINTATE
CU MUZIC~ CLASIC~
Petric` Azoi]ei, unul dintre ac]ionarii de la Agroind Foc[ani (comuna Doaga,
jude]ul Vrancea), \[i fr`mânt` zilnic mintea cum s` fac` s` mai acceseze
fonduri europene, singurele care \l salveaz` [i \l ajut` s` investeasc`.
eocamdat` e mul]umit,
pentru c` a investit \n cel
mai modern grajd la ora actual` pentru vaci de lapte.
Pasiunea sa pentru c`l`torii
l-a dus [i \n Germania, \n curtea firmei
Hoermann, unde [i-a luat inima \n
din]i [i a intrat la ac]ionarul firmei. S-a
prezentat [i a reu[it s`-l conving` pe
investitor s` vin` cu o echip` [i s` stea
timp de trei luni \n România, pentru a
face la Doaga un grajd la standardele
celui din Germania. Pentru tehnologia
folosit` la instala]ia de muls, cea de
dejec]ii [i utilajele aferente agriculturii
(marca Claas) au fost necesare
dou` milioane de euro – bani
accesa]i tot prin M`sura
121, care asigur` finan]are
pentru modernizarea exploata]iilor agricole.
milioane de litri
Firma Hoermann a adus
de lapte livra]i
materialele din Germania
c`tre Danone
frig. Animalele se bucur` pe
[i a lucrat numai cu angaja]i
tot parcursul zilei de lumin`
proprii, pe care Azoi]ei i-a
natural`. Vacile au un loc special
g`zduit [i hr`nit pentru a avea un
pentru ap`, o perie de sc`rpinat pentru
lucru bine f`cut. Sala de muls, DeLatoate suprafe]ele, \ntr-un cuvânt, beneval, a fost adus` din Suedia [i a costat
ficiaz` de un confort sporit tot timpul.
160.000 de euro.
Au \nv`]at drumul spre culoarul de
Cum am putea descrie aceast` tehmuls [i se \ntorc apoi pe un alt culoar
nologie? Cu ce se deosebe[te grajdul
singure, ca ni[te solda]i disciplina]i. {i
din Doaga de altele modernizate? Anica totul s` fie [i mai confortabil, Pemalele au cu[ete individuale, stau pe
tric` Azoi]ei s-a gândit s` pun` [i el,
pufarin (un nisip foarte fin, extras din
cum a v`zut la al]ii, muzic` clasic`
lunca Siretului) [i paie tocate [i
pentru vacile lui, ca s` le lini[teasc`, s`
m`nânc` toat` ziua, dac` asta \[i dole relaxeze.
resc. Pufarinul este un a[ternut puterTot o tehnologie interesant` a folosit
nic absorbant de umezeal` [i nu
Agroind [i \n problema dejec]iilor: evaafecteaz` picioarele vacilor. Pere]ii
cuarea din grajd se face cu o instala]ie
grajdului sunt construi]i din prelate
de raglare, cu lan]. Dejec]iile ajung \n
transparente, care se las` când se face

Petric` Azoi]ei
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canalul de la cap`tul grajdului.
De-acolo, un mixer creeaz` un curent
de aer [i \mpinge materialul spre
storc`tor. Dejec]iile lichide merg prin
conducte \n lagune, iar dup` un an de
fermentare dejec]iile solide se utilizeaz` la fertilizarea solului.

LAPTE EXCLUSIV
PENTRU DANONE
Ferma de vaci are 750 de capete, dintre
care 350 de vaci mulg`toare. Produc]ia
medie este de 25 de litri. “Noi producem numai lapte pe care-l vindem exclusiv la Danone de 11 ani, avem [apte
diplome de locul I pe ]ar` la calitatea
laptelui”, se laud` fermierul. Agroind
Foc[ani a livrat pân` acum 22 de

AGRICULTUR~ HIGH TECH

milioane de litri de lapte companiei
Danone, fiind unul dintre cei mai vechi
parteneri ai acesteia. “Cu utilaje de
mare performan]`, produc]ia a crescut
cu 20-30% pe an. Au crescut [i calitatea producerii de lapte, dar [i cantitatea, datorit` furaj`rii [i condi]iilor de
via]` ale animalelor”, explic` Azoi]ei,
care cre[te vaci din rasa Holstein, prin
excelen]` pentru lapte. Grajdul [i instala]ia de muls moderne l-au salvat pe
fermierul din Doaga \n iarna lui 2012,
când s-a confruntat cu temperaturi [i
de minus 27 de grade. “Problema era
cu drumurile, c` nu mai ajungeau
ma[inile aici s` ia laptele”, spune el.
Pân` s` ajung` la parteneriatul excelent cu compania de lactate, Azoi]ei
a trecut prin multe \ncerc`ri cu compania sa, la conducerea c`reia este
din 1995. A avut, \mpreun` cu un
partener, o fabric` de procesare a laptelui. “Trebuia s` cumperi lapte [i de
la al]ii [i erau neserio[i. Cinci ani am
f`cut asta, dar dup` aceea partenerul
cu care am avut afacerea a mutat fabrica la Ialomi]a [i am renun]at. Dac`
ai fabric` de procesare nu e convenabil s` dai laptele la al]ii. Ideal e s` valorifici materia final`”, spune acesta.
Mai are un regret, c` nu de]ine nici
magazine de desfacere [i nici abator
pentru ferma sa de 3.000 de porci.
Deocamdat` comercializeaz` porcii \n
viu. Ferma sa de 1.000 de hectare mai
este completat` de grâu, orz, floareasoarelui, lucern` [i p`[une pentru
animale.
Inten]ioneaz` ca, pân` \n toamna lui
2012, s` finalizeze investi]ia \n 350 de
taurine pentru carne, din rasele Limousine [i Charolaise. “Grajdul pentru
carne este un simplu [opron care s`
]in` animalele, s` nu fie curent, [i ele
stau liber. Merg la p`scut, vin \napoi [i
dorm acolo. Mihai Miron (fermier din
Alba) cre[te astfel de vaci”, mai explic`
Azoi]ei. Are \n plan [i amplasarea unor
turbine eoliene pe 35 de hectare de
teren \n zona Vrancea, \ns` pentru asta
caut` un partener puternic. Agroind
Foc[ani a realizat o cifr` de afaceri de
1,5 milioane euro \n 2011 [i un profit
mai mic, zice proprietarul, pentru c` \l
cople[esc taxele, impozitele [i pre]ul
energiei electrice. Biz

DEPOZIT FRIGORIFIC
GHIDAT PRIN SOFTWARE
A]i mai v`zut legume depozitate [i ghidate printr-un soft
pentru a nu se strica? Echipamentele pot fi accesate de
oriunde din lume [i se pot modifica parametrii de depozitare.
oftware-ul monitorizeaz`
[i analizeaz` informa]iile
\nregistrate de senzorii din
depozit. |n func]ie de
condi]iile prestabilite se
transmit comenzi automate c`tre aceste
echipamente. |n caz de defec]iune, sistemul transmite un mesaj de aten]ionare pe telefonul mobil al inginerului
Costin Vasile, proprietarul celui mai
modern depozit legumicol din ]ar`,
aflat la Gala]i, sau al unei persoane din
echipa sa. Informa]ii venite parc`
dintr-o er` digital`, cu care pân` acum
nu eram obi[nui]i, nu-i a[a? Depozitul
are o suprafa]` de 2.500 mp (cam cât
un Penny Market) [i o capacitate
total` de 2.300 de tone, din care 1.000
de tone de r`d`cinoase (morcov,
p`trunjel, p`stârnac, ]elin`, sfecl`
ro[ie) [i 1.300 tone de ceap`.
Absolvent de automatic`, Costin Vasile s-a implicat \n afacerea tat`lui din
dorin]a de a-i u[ura munca [i de a face
firma s` creasc`. {i-a dorit [i s` extind`
perioada de comercializare c`tre iarn`
[i prim`var` (considerat extrasezon),
când pre]urile legumelor sunt mai
mari. “|n acest fel ne asigur`m o marj`
mai mare din produc]ia realizat`”, ex-

plic` el. Apelând la tehnologie, a ajuns
s` \mbine natural partea de programare cu cea de agronomie.
Investi]ia \n depozit a \nceput \n
2008 [i a fost finalizat` \n 2010, fiind
realizat` din surse proprii. Valoarea
proiectului a fost de 1,5 milioane euro,
la care se mai adaug` jum`tate de milion de euro pentru alte investi]ii care
nu au fost eligibile prin proiectul realizat pe fonduri europene. Prin aceast`
tehnologizare au fost reduse costurile cu
for]a de munc` cu 60%, dar au ap`rut [i
alte costuri fixe [i variabile. Pân` acum,
marfa care era livrat` direct din câmp
nu putea fi ambalat` [i calibrat`. Prin
realizarea acestei investi]ii, societatea
Simongrig poate furniza ace[ti parametri marilor lan]uri de magazine. Din
calculele ini]iale, investi]ia este estimat`
s` se amortizeze \n patru ani.
Simongrig (\nfiin]at` \n 2001 de
Petre Grigore) a cultivat \n acest an
165 ha de legume. Compania a \nregistrat \n 2011 o cifr` de afaceri de
1,26 mil. euro [i estimeaz` pentru acest
an aproape dou` milioane de euro.
|n cadrul Simongrig intr` produc]ia
agricol` [i activitatea de depozitare,
sortare, ambalare [i etichetare. Biz
Biz
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POVESTEA
MERELOR DE S~LAJ
Un inginer agronom a \nfiin]at \n S`laj prima cultur` superintensiv` de
m`r pe 10 hectare, pe care a protejat-o cu un sistem performant de
protec]ie contra grindinei. Acum se ocup` doar de lucr`rile specifice.
andor Biro, administratorul
firmei S`laj Plant din comuna Ip, a fost primul care a
\nfiin]at \n România cultura
superintensiv` de meri, \n
anul 2001, iar apoi tehnologia a fost preluat` [i aplicat` pe multe sute de hectare
din diferite zone ale ]`rii. Anul trecut a finalizat o alt` investi]ie \n premier` pentru ]ara noastr`. Cu 90.000 de euro,
acesta a importat din Austria cel mai nou
[i performant sistem de protec]ie contra
grindinei. Tehnologia const` \n acoperirea livezilor cu pomi fructiferi cu o plas`
special`, sus]inut` de un sistem de stâlpi
[i fire metalice.
De[i la baz` este subinginer minier, pensionar din 1997, \n
agricultur` a \nceput s` investeasc` din 2001, cu 2 ha.
Acum este ajutat \n afacerea
tone la hectar,
pune pomi pe portaltoi
sa de fiul s`u Istvan [i culproduc]ia de mere M9, cu forma coroanei de
tiv` 10 hectare. “Pe cele 2 ha
fus sub]ire. Pomii necesit`
am plantat 15 soiuri de mere,
sus]inere [i irigare \n func]ie
inten]ionând s` testez care dinde zon`. Se planteaz` 2.500 –
tre acestea se potrivesc cel mai bine
3.000 de pomi/hectar, la o distan]` de
cu clima [i condi]iile meteorologice.
3,5 m \ntre rânduri, [i se las` un metru
|ntr-un final ne-am axat pe 5-6 soiuri”,
\ntre pomi pe rând. Ace[tia intr` pe rod
spune Biro. Referitor la investi]ia sa
\ncepând cu anul al doilea de la planunic` deocamdat` \n ]ara noastr`, Biro
tare, iar investi]ia se amortizeaz` dup`
spune c` natura l-a convins s` inves3-4 ani de produc]ie. Manual se execut`
teasc` \n sistemul antigrindin`. “Povest`ierile, r`ririle de fructe [i culesul
tea \ncepe cândva \n prim`vara anului
(pomii nu cresc prea \nal]i, culesul se
2008, când de mai multe ori am «benefiface de la nivelul solului), iar restul
ciat» de grindin`. |n lunile iunie-iulie am
lucr`rilor se fac mecanizat (aratul pe [ir,
achizi]ionat [i montat sistemul antigrincositul, tratamentele) \n func]ie de
din` [i bine am f`cut, deoarece grindina
m`rimea planta]iei.
din acea var` mi-ar fi compromis toat`
Produc]ia poate varia \ntre 35 [i 50
recolta. A fost cea mai inspirat` investi]ie
tone/hectar, \n func]ie de soi, greutatea
de dup` \nfiin]area planta]iei”, spune el.
merelor fiind \ntre 150 [i 250 gr/bucat`
Cultivarea \n regim superintensiv presu-

35-50
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sau chiar mai mari. Comparativ, hectarul
de livad` clasic` are pomi planta]i din
4 \n 4 metri, deci cea superintensiv` cu
pomi din metru \n metru [i fructe mari
aduce o produc]ie de patru ori mai mare.
“Indiferent de produc]ie – mare, mic`,
deloc – \ntre]inerea livezii cost`: t`ierile
trebuie f`cute, tratamentele fito, alte
lucr`ri mecanizate, \ntre]inerea utilajelor,
combustibilul, salariile etc.”, explic` Biro,
\ncercând s` arate de ce nu poate vorbi
de cifre absolute. Las` o porti]` spunând
c`, dac` România import` mere, asta
\nseamn` c` mai e loc pe pia]` [i pentru
cei care vor s` investeasc` \n a[a ceva.
Compania sa are pia]` de desfacere \n
zon` [i chiar are cerere mai mare decât
oferta. Cu toate acestea, familia Biro nu
inten]ioneaz` s` m`reasc` deocamdat`
suprafa]a cultivat`. Biz
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LEGUME |N SERE
PE VAT~ MINERAL~
|n zona Pipera, \n locul fostelor Sere Berceni, se \ntind acum, pe 13 ha, cele mai
noi tehnologii de cultivare a legumelor. Serele sunt administrate de Hortifruct,
singura organiza]ie de produc`tori din România [i sud-estul Europei.
hiar dac`, odat` intrat \n
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curtea firmei Leader Interna]ional, nimic nu \]i las` impresia c` vei r`mâne uimit de
modul cum se cultiv` castrave]ii [i ro[iile, f`când slalom printre
câini am \naintat \ncrez`tori la \ntâlnirea
cu directorul general, Cristian Rusu. Circa
100 de muncitori asist` computerele [i
muncesc la cele 13 hectare de sere pe vat`
mineral`. Tehnologia de ultim` genera]ie
permite ca plantele s` fie controlate.
La momentul vizitei noastre, cultura de
castrave]i tocmai se recoltase. Totul era
alb \n jur: vata mineral` – solul propriuzis, firele albe pe care cresc aceste
planta]ii, inclusiv tavanul, care permite
deschiderea geamurilor \n caz c` vremea
este bun`. Computerul poate spune, la
fiecare r`sad \n parte, ce cantit`]i de ap`,
de fosfor [i alte minerale sunt necesare
pentru a optimiza recolta. “Acest proces
este posibil deoarece serele sunt dotate cu
instala]ii de iriga]ii asistate de un computer care calculeaz` necesarul zilnic de ap`
[i minerale pentru culturi”, spune Cristian Rusu, directorul general al companiei. Practic, dac` planta este \nr`d`cinat`
\n vat` mineral`, se alimenteaz` r`d`cina
exact cu resursele de care aceasta are nevoie. |n fiecare ser` se g`se[te o instala]ie
de microclimat, care func]ioneaz` ca un
termostat, reglând temperatura la nivelul
optim pentru culturi. “Legumele crescute
aici sunt cele mai naturale, pentru c` nu
folosim niciun fel de pesticide, se trateaz` natural”, spune Rusu. El explic`
faptul c` noua tehnologie permite
renun]area la pesticide, fungicide
[i erbicide. “Se face combaterea cu
pr`d`tori: aducem alte gâng`nii, care le

m`nânc` pe cele d`un`toare”, mai
adaug` directorul general.

PRODUC}II DE 4-5 ORI MAI MARI
Avantajele unei investi]ii tehnologice de
asemenea propor]ii vin \ns` \n timp. Hortifruct a investit din 2006 \ncoace aproximativ 14 milioane de euro pentru cele
13 hectare de vat` mineral`. Recuperarea
investi]iei este preconizat` \n 20 de ani,
chiar dac` recoltele sunt de 4-5 ori mai
mari decât \ntr-o ser` clasic`. Produc]iile
sunt la nivel european – circa 800 de
tone la hectar la un ciclu de tomate lung,
de 11 luni, [i 300 de tone de castrave]i pe
dou` cicluri. Costurile sunt [i ele mari [i
depind de vreme. Un alt cost foarte mare
pentru proprietarii de sere este cel cu
energia, de aceea investitorii se gândesc
[i la varianta achizi]ion`rii unui sistem
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de produc]ie a
energiei regenetone la hectar,
rabile, cel mai
produc]ia
probabil a unor
de tomate
panouri solare
fotovoltaice.
Pentru Hortifruct, desfacerea nu este o problem`. 60% din produc]ie se duce la export. Restul merge pe
pia]a româneasc`, deoarece compania –
cel mai mare operator de pe pia]a local`
de legume – are contracte cu to]i marii
retaileri. Din Hortifruct fac parte companiile Leader International, Ostrovit Constan]a, Berser, Leoser [i Ilser, care au
avut o cifr` de afaceri cumulat`, conform
Ministerului de Finan]e, de aproximativ
43 mil. euro la nivelul anului 2010.
Ac]ionarul majoritar al acestor firme
este Horia Culcescu. Biz

