AGRICULTUR~
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Bine la produc]ie,
r`u la consum

România \[i cre[te considerabil suprafa]a cultivat` bio [i
num`rul de produc`tori de profil de la an la an. {i vânz`rile de
astfel de produse sunt \n cre[tere, dar consum`m de trei ori
mai pu]ine produse bio decât media european`. DE OANA GRECEA
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a fiecare supermarket
sau hipermarket
g`se[ti, de ani
buni, un raion special dedicat produselor bio. Oamenii
vin, se opresc,
z`bovesc pre] de
câteva minute [i citesc etichetele. Unii
cump`r`, al]ii nu.
Ezitarea lor arat`

c` produsele nu le sunt \nc` familiare.
“Ponderea acestei categorii de produse
r`mâne \nc` destul de sc`zut`, \ns` categoria a cunoscut o cre[tere semnificativ` de la an la an. De exemplu, \n
primele [apte luni ale acestui an,
vânz`rile \n num`r comparabil de magazine au fost mai mari cu cel pu]in
20% fa]` de cele din anul trecut”,
spune Andreea Mihai, director de marketing la Carrefour. Tendin]a ultimei
perioade se manifest` printr-un interes

crescut al consumatorilor fa]` de tot ce
\nseamn` produs bio sau orice alt concept apropriat de produs natural, spun
[i reprezentan]ii Cora. Pentru acest an,
ace[tia estimeaz` c` vor dep`[i valoarea de 2,5 milioane de euro vânz`ri
pentru aceast` categorie de produse.
Totu[i, la rafturile bio din super [i
hipermarketuri, cele mai multe produse provin din import (aproape 70%),
chiar dac` suprafa]a cultivat` ecologic
de români a fost \n cre[tere. Explica]ia

ar putea veni din faptul c` produc]ia
necesit` deja alte investi]ii [i majoritatea fermierilor s-au orientat \ntâi spre
o cultivare ecologic`, l`sând pe mai
târziu procesarea. Pu]ini sunt cei care
au \nceput direct cu procesarea [i asta
doar dup` ce au v`zut exemplul celor
din vest. Este cazul antreprenorului de
la compania Petrasbio din Deva, care a
realizat pe când lucra \n Irlanda de
Nord \ntr-o brut`rie c` un anumit soi
de paste – pastele ecologice – se pot
face doar cu f`in` [i ap` de izvor (f`r`
praf de ou` sau al]i aditivi). Astfel, el a
deschis prima fabric` de paste ecologice române[ti.
România de]ine doar 90 de unit`]i
de procesare \n sistem bio, majoritatea
fiind de procesare a mierii, mor`rit [i
panifica]ie, paste, orez, lactate [i vinuri. |n re]ele de retail ori \n shopurile
specializate pe produse bio (nici ele
foarte multe), ponderea produselor autohtone este redus`. De exemplu, \n categoria produselor proaspete ponderea
produselor române[ti este de aproximativ 14%, dup` cum spune directorul
de marketing de la Carrefour. |n magazinul bio din Pia]a Amzei, unul dintre
cele 4-5 deschise \n Bucure[ti, produsele proaspete exist` la raft, dar \n cantit`]i mici. O pondere important` de
produse române[ti proaspete (ou` ecologice, unt, lapte [i ca[caval bio) se
reg`se[te [i \n Cora. Practic, dac` e[ti
un consumator permanent, trebuie s`
\]i rezervi timp s` te aprovizionezi cu
astfel de produse, pentru c` nimeni
nu-[i risc` afacerea pentru a aduce
cantit`]i mai mari. Este [tiut faptul c`
produsele f`r` E-uri au un termen de
valabilitate mai redus. Iar ca s` fie certificat`, hrana animalelor trebuie s`
provin` dintr-un sol nepoluat [i netratat cu niciun fel de substan]e chimice.
De ce am folosi astfel de produse,
pentru care pl`tim, uneori, [i de trei
ori mai mult decât pre]ul obi[nuit?
Pentru s`n`tatea noastr`, ar fi r`spunsul scurt [i evident. Un exemplu bun ar
fi laptele, produs aflat \n co[ul zilnic de
consum. Cel din comer] con]ine E211 [i
alte substan]e nes`n`toase. Laptele bio
con]ine acizi gra[i de tip omega 3, care

ne protejeaz` \mpotriva afec]iunilor
cardio-vasculare [i \ntârzie \mb`trânirea celular`, [i vitamina E care ne ajut`
\n lupta cu colesterul.

CIFRE PENTRU BIOROMÂNIA

gic`, obligatorie pentru ca un produs
s` poat` fi vândut sub aceast` marc`
pe pia]a european`. Toate la un loc
majoreaz` costurile de produc]ie cu
aproximativ 60%.
Pentru a acoperi cererea intern` [i
extern`, ]ara noastr` ar trebui s`
m`reasc` de aproape [ase ori suprafa]a
cultivat`. Ca volum, produc]ia bio \n
România dep`[e[te per total 250.000
de tone, \n condi]iile \n care la \nceputul deceniului era de doar 13.500 de
tone. Cea mai mare parte a produc]iei
ecologice române[ti merge la export –
95% din produc]ia vegetal` (inclusiv
miere de albine) [i 80% din cea de provenien]` animalier` (lapte [i derivate),
\n principal \n ]`rile Uniunii Europene.

Totu[i, de[i intrarea \n sistem poate
p`rea facil` [i la \ndemâna celor care
fac agricultur` pentru uzul propriu, nu
este chiar a[a. Un fermier care vrea s`
aib` produse [i produc]ie bio trebuie
s` ob]in` un certificat de la un organism de inspec]ie privat. Trebui s`
pl`teasc` o tax` anual` \ntre 100 [i
200 de euro [i s` primeasc` vizitele
periodice ale unui inspector. Abia apoi
se poate \nregistra la Ministerul Agriculturii pentru a primi sigla AE,
garan]ia c` produsul vine din
agricultura ecologic`. La o
PRODUSELE BIO |N CIFRE
ferm` viticol` de zece hec3.500 de produc`tori bio \n România
tare, certificarea ecologic`
300.000 ha cultivate organic
cost` 3.000 de euro, iar la
90.000 de animale crescute \n sistem ecologic
una cu trei - cinci vaci de
4-5 magazine bio \n Bucure[ti
lapte cost` 50 de euro. Dar,
2,5 milioane euro vânz`ri produse bio \n Cora
pentru a primi banii, fermele
sunt obligate s` men]in`
agricultura ecologic` timp de
cinci ani de la accesarea
fondurilor.
|n România sunt \nregistra]i \n prezent peste 10.000
de produc`tori bio, iar suprafa]a total` a culturilor
ecologice a crescut de peste
La nivel european, Austria de]ine
10 ori din anul 2000 pân` \n prezent.
cele mai mari suprafe]e agricole bioloExist` peste 300.000 de hectare de
gice. Astfel, 18,5% din suprafa]a agrip`[uni, cereale legume [i fructe culticol` a Austriei este biologic` [i 12,6%
vate \n acest sistem. Totu[i, spre comdin cea a Suediei este biologic`. Locul
para]ie, Germania cultiv` organic
trei este ocupat de Estonia, cu 10,5%
aproape un milion de hectare anual,
suprafa]a agricol` ecologic` din suadic` de trei ori mai mult decât noi.
prafa]a agricol` a ]`rii, urmat` de
Numai c` România export` materii
Cehia, cu 9,4%. Raportat la num`rul
prime \ntr-o propor]ie mai mare decât
de locuitori ai ]`rilor, Austria este \n
produse procesate. Din cauza lipsei
topul clasamentului la câ[tigurile
sectorului de procesare, percep]ia roob]inute din comercializarea alimentemânilor este c` produsele ecologice,
lor biologice. Fa]` de situa]ia de acum
chiar dac` sunt bune, sunt [i foarte
18 ani (1994), suprafa]a agricol` destiscumpe. Pre]urile mai mari sunt justinat` agriculturii ecologice din Europa
ficate prin produc]iile mai mici la heca crescut de zece ori. Dac` \n 1994
tar (cu un randament redus cu
aceasta reprezenta 1%, acum produsele
20%-30%), costul ambalajelor speciale,
biologice sunt ob]inute pe o suprafa]`
din materiale reciclabile, plus cheltuiede 9,3% din teritoriul european. Biz
lile suplimentare cu certificarea ecoloBiz
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Noul consumator \n c`utarea
produselor s`n`toase
Cum se raporteaz` românii la ideea de “produs s`n`tos”? Cât de mult cânt`re[te
atributul “s`n`tos” \n alegerea produselor de larg consum? Acesta este un fenomen
\n cre[tere \n România, cu multiple modalit`]i de exprimare \n func]ie de nivelul
de informare, educa]ie, statusul individului, dup` cum afirm`
Adina Nica, Consultant Strategie The Network [i Fondator Open I Research.

NIVELUL 1: C~UTAREA
LUCRURILOR SIMPLE
Consumul de alimente simple, neprelucrate, cu con]inut mai mic sau chiar
f`r` aditivi [i conservan]i.
Este o concep]ie a unor oameni care
sunt convin[i c` produsele ambalate de
pe rafturile supermarketurilor sunt
“pline de chimicale” [i atunci prefer`
s`-[i procure hrana zilnic` din pie]e,
direct de la ]ar` sau din produc]ie proprie, atunci când pot face acest lucru.
|n cosmetic`, aceast` tendin]` se
manifest` prin \nlocuirea cremelor [i a
altor produse de \ngrijire cu produse
simple, de baz` (crema de fa]` \nlocuit` cu ulei de m`sline, m`[tile cosmetice preparate \n cas` din diverse
combina]ii de alimente: m`lai, miere,
l`mâie, fructe, etc.).
|n prevenirea [i tratarea unor boli,
revin “leacurile b`be[ti”, nu mai dau
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fuga la farmacie pentru cea mai simpl`
r`ceal`, ci m` gândesc, cu ce am \n
cas`, cum pot s`-i vin de hac. Este
vorba despre actualizarea unui obicei
mai vechi, de a folosi propriet`]ile
plantelor, ierburilor, ca remedii pentru
afec]iuni u[oare.

NIVELUL 2: GOANA DUP~ “F~R~”
Produse “F`r` E-uri”, conservan]i, aditivi, coloran]i, “F`r` chimicale” etc.
De[i ar prefera s` consume produsele direct de la produc`tor, având astfel garan]ia unui produs cât mai
“curat”, cei mai mul]i, \n special \n mediul urban, nu au cum s` fac` acest
lucru. De aceea, compromisul pe care \l
fac este c` citesc ambalajul produselor
[i caut` produse “F`r` E-uri”, conservan]i, aditivi, coloran]i etc.
|n cosmetice, “F`r` parabeni” este o
condi]ie simpl` pentru ca o crem` de
fa]` s` intre \n lista de op]iuni, f`r`
aluminiu, f`r` conservan]i, f`r` SLS.
De aceea, cei mai mul]i produc`tori
scot \n fa]`, pe ambalaj, acest lucru,
ajutând astfel cump`r`torul s` ia o decizie cât mai repede.

NIVELUL 3: BENEFICII
SUPLIMENTARE
Adaosuri la produsul de baz`, menite
s` ofere beneficii \n plus. Produsele
pentru copii au neap`rat o specifica]ie

de genul „con]inut ridicat de calciu,
fier, vitamina D”, mamele putånd oferi
mai mult decåt [i-au propus copiilor
lor, crescåndu-[i astfel stima de sine \n
rolul de mam`. Dac` ne uit`m la produse pentru publicul larg, de exemplu
\n iaurturi, Danone sunt cei care au
venit tot timpul cu ceva \n plus,
reu[ind s` transforme o categorie pân`
atunci simpl`, iaurtul, \ntr-o surs` de
beneficii pentru energie, digestie,
cre[tere armonioas`.
Produsele cosmetice se bat \n oferte
de adaosuri de “antioxidan]i”, vitamine, acid hialuronic, promi]ând astfel
nu numai \ntre]inere [i hidratare, ci [i
solu]ii pentru \ntinerirea pielii [i
reducerea ridurilor.
Prezentarea pe ambalaj a beneficiilor
suplimentare oferite de un produs este
o practic` deja generalizat`, loc de
inova]ie fiind \n ceea ce prive[te tipul
de beneficiu oferit, mergând de la
adaosuri simple pân` la cele mai
sofisticate [i exotice.

rea alimentelor, efectele subtile ale
fiec`rui aliment \n parte.

este mai bun, fiind con[tien]i c` solu]ia
aleas` este [i cea mai scump`.
Este evident c` aceast` solu]ie e aleas`
de o ni[`, aflat` \n cre[tere. |n aceast` categorie se \ncadreaz` cei care caut`
solu]ii “pure” [i sunt dispu[i s` fac` un
efort \n plus [i s` pl`teasc` premium
pentru asta.
Tot \n categoria solu]iilor mai sofisticate se \nscrie [i stilul de via]` “vegan”,
care promoveaz` “hran` vie”, neprelucrat` termic [i f`r` origini animale.
Adep]ii acestui stil se simt chiar ni[te
mici “exper]i”, investesc timp [i energie
\n a studia regulile de nutri]ie, combina-

NIVELUL 5: PRODUSE PRIETENOASE
CU MEDIUL |NCONJUR~TOR

Adina Nica
este consultant \n
re]eaua The Network
[i fondator al shop-ului
de research strategic
Open-I Research

NIVELUL 4: SOLU}II MAI
“SOFISTICATE”: BIO, ORGANIC
Este evident c` aceast` solu]ie aleas` de o
ni[`, dar este o ni[` aflat` \n cre[tere.
Prima este nevoia de a fi sigur c` produsul consumat este pur, f`r` niciun adaos,
nemodificat genetic, astfel \ncât s` nu
afecteze s`n`tatea. Cei care au aceast`
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Pentru a \n]elege aceste lucruri,
shop-ul de cercetare Open-I Research
a realizat un studiu care se refer` la
atitudinile românilor cu privire la
“produse s`n`toase”, cu focus pe
alimente [i cosmetice. O schimbare
esen]ial` se produce \n prezent \n
privin]a modului \n care românii se
raporteaz` la mâncare. Am descoperit
mai multe niveluri de manifestare a
preocup`rii pentru s`n`tate.

preocupare se remarc` prin faptul c` citesc enorm despre s`n`tate, despre efectele benefice ale mânc`rii bio, despre
pericolul pe care-l reprezint` pentru
s`n`tate procesele de cre[tere [i de prelucrare obi[nuite. Hot`rârea de a consuma
un produs “absolut s`n`tos” este atât de
mare, \ncât exist` oameni care traverseaz` s`pt`mânal ora[ul ca s` \[i fac`
aprovizionarea cu produse bio de la
diver[i furnizori sau [i-au f`cut o gr`din`
la ]ar` [i pl`tesc pe cineva s` le-o \ntre]in` numai pentru a avea mâncare “bio”.
Apoi, nevoia de a se sim]i speciali [i cu
un pas \naintea celorlal]i, cump`rând ce

Pân` acum nu s-a pus problema
“s`n`t`]ii” decât \n sensul direct, \n
care, dac` m`nânci s`n`tos, e[ti
s`n`tos. |n ]`rile avansate exist` \ns`
din ce \n ce mai mult o preocupare
pentru modul \n care produsele
consumate afecteaz` mediul
\nconjur`tor. Cump`r`torii
vor s` [tie dac` metodele prin care
sunt produse acestea sunt ecologice,
dac` ambalajul folosit este
biodegradabil, dac` nivelul emisiilor
de CO2 \n procesul de fabrica]ie este
acceptabil, dac` muncitorii care au
lucrat la ob]inerea produsului respectiv
au avut condi]ii decente de munc`, \n
mediu netoxic. Acest mod de a privi
lucrurile reprezint` un nivel cultural
superior, cel \n care primeaz`
dezvoltarea colectiv`, \n care binele
individual este perceput ca strict legat
de binele colectiv. Se urm`re[te astfel
g`sirea unui echilibru \ntre respectul
pentru natura [i nevoia de hran` a
omului. |n România se poate vorbi
despre o “ni[` \n ni[`” deocamdat`, cu
o deschidere mai mare din partea
genera]iei tinere.
De[i exist` \nc` un segment semnificativ de consumatori ignoran]i, care
cred cu convingere c` “toate alimentele
au aditivi, dac` ar fi s` m` uit la ce
con]in n-a[ mai avea ce mânca”, preocuparea pentru s`n`tate este una \n
cre[tere, accesul la informa]ie este
mult mai facil, consumatorul este mult
mai educat [i mai riguros fa]` de acum
câ]iva ani. Nu \ntâmpl`tor consumul
de b`uturi carbogazoase a sc`zut
semnificativ \n ultimii ani, iar \n ultimul an consumul de iaurt a crescut.
Toate cele cinci niveluri ale preocup`rii pentru s`n`tate sunt \n
cre[tere, creând astfel oportunit`]i
pentru produc`tori de a g`si solu]ii [i a
fi mai aproape de cerin]ele consumatorului, iar pentru branduri s` devin`
mai tentice [i mai responsabile. Biz
Biz
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