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LEGUME ªI FRUCTE

La eveniment au participat 150 de fermieri
¿i distribuitori. Platforma a fost cultivatå, în
strat înål¡at, cu 4 hibrizi cu o perioadå de ve -
geta¡ie de 80 -90 de zile ¿i 2 hibrizi cu o pe-
rioadå de vegeta¡ie de 65 -70 de zile. Alåturi
de varzå a fost testat ¿i hibridul de conopidå
Hermon. 

Au fost utilizate douå scheme de plan tare,
una cu o densitate de 37.000 de plante la ha,
cealaltå cu o densitate de 44.000 de plante.
Programul de fertilizare ¿i tratamente fitosa -
nitare a fost asigurat de Naturevo. 

Sistemul de iriga¡ie a fost realizat de
NaanDanJain, într-o schemå de montaj de 12
m între rândurile de culturå ¿i 10 m între as-
persoare. 

Florian Lazår, directorul tehnic Naturevo,
a vorbit despre conceptul Naturevo cu 0,00%
reziduri. “¥n faza de început a culturii au fost
utilizate produse de protec¡ia plantelor cla-
sice, iar în faza de definitizare, produse care
nu laså reziduri în legume ¿i care sunt omolo-
gate ¿i pentru agricultura ecologicå. Prin ur-
mare, legumele tratate cu aceste substan¡e
sunt curate ¿i foarte sånåtoase.” 

Dintre produsele aplicate de Naturevo pe
paltforma de la Vizejda amintim: Ovipron Top,
pe bazå de ulei de parafinå, Kerafol Evo, un
stimulator de cre¿tere ¿i fructificare pe bazå
de aminoacizi, Fighter Phos ¿i Copfort, care
lucreazå în alternan¡å ¿i au o protec¡ie foarte
bunå din punct de vedere fitosanitar, dar au ¿i
o bioprotec¡ie împotriva factorilor ad ver¿i de
mediu - radia¡ii ¿i secetå. De ase menea, au
mai fost utilizate substan¡e destinate fertil-

izårii foliare, cu extracte de alge, dar ¿i pentru
protejarea culturilor de arsurile solare.

Câteva vorbe despre
hibrizii de varzå ¿i conopidå

Brandul Seminis, parte a gigantului Mon-
santo, este cel mai mare dezvoltator, cultiva-
tor ¿i promotor de semin¡e de legume din
lume. Inginer Viorel Dinu, promotor na¡ional
Seminis, a explicat: “Seminis este pe primul
loc în domeniu, iar la Vizejda prezentåm pro-
ba practicå, prin aceste culturi demonstrative,
foarte reu¿ite ¿i de mare succes. ¥ncercåm
astfel så ob¡inem informa¡ii utile în vederea
unei colaboråri de duratå cu fermie rii bazatå
pe cunoa¿tere, încredere ¿i res pect. Seminis
este singura compania care de¡ine în porto-
foliu aproape toate speciile de legume”, a
spus Dinu. 

Cu acest prilej a prezentat un hibrid nou de
varzå,Tropicana, care este foarte cåutat da-
toritå aspectului ¿i a frunzei sub¡iri. Are o pe-
rioadå de vegeta¡ie de 80-90 de zile, este
rezistent la fuzarium ¿i la cråpare. De aseme-
nea, frunzele bazale sunt ridicate de la sol,
ceea ce oferå o rezisten¡å în plus plantei, fiind-
cå nu stå pe påmânt ¿i nu are putregaiuri. “E
un produs pe care ne bazåm pe viitor datoritå
unei calitå¡i deosebite - este foarte bun pentru
murat ¿i pentru sarmale. Speråm ca în urmå-
torii ani fermierii din Timi¿ så cultive acest hi-
brid intens ¿i pe suprafe¡e mari. Pe ha se pot
ob¡ine pânå la 60 de tone, cu o densitate de
45.000 de plante”, a completat Viorel Dinu.

Gheorghe MIRON

Un câmp frumos de varzå ¿i conopidå Seminis

Mai mul¡i bani europeni 
pentru sectorul vie ¿i vin
Pentru a veni în sprijinul solicitan -
¡ilor din sectorul vie-vin se va acorda
sprijin financiar ¿i pentru inves ti¡ii în
construc¡ia de imobile noi destinate
vini fica¡iei (crame), laboratoare,
imobile cu destina¡ia de prezentare
¿i vânzare, såli de degustare.

Cine poate accesa banii:
Ø persoanele juridice cu domiciliul
fiscal în România;
Ø institu¡ilei ¿i unitå¡ile de cerc-
etare-dezvoltare vitivinicolå;
Ø persoanele fizice autorizate, în-
treprinderi familiale, întreprinderi
individuale;
Ø asocia¡iile de producåtori ¿i/sau
organiza¡iile interprofesionale care
realizeazå o opera¡iune de pro -
duc¡ie, prelucrare, ambalare sau
co mercializare ¿i care propun pro-
grame de investi¡ii, altele decât cele
finan¡ate prin PNDR.
Condi¡ia principalå este ca solici-
tantul så producå vinuri în unitatea
proprie sau în nume propriu la ter¡i
¿i så comercializeze produc¡ia vini-
colå ob¡inutå.
Solicitårile de investi¡ii se depun în
sesiune deschiså la sediile cen-
trelor jude¡ene ale APIA.
Pentru måsura de investi¡ii, con-
tribu¡ia Uniunii Europene este de
maximum 50% din costurile eligi-
bile, fondurile reprezentând finan -
¡are FEGA, iar contribu¡ia benefi-
ciarilor este de minimum 50%.
Sprijinul se acordå în baza Ordinu -
lui nr. 208/2017 privind modificarea
¿i completarea Normelor metodo -
logice privind condi¡iile de punere
în aplicare a måsurii de investi¡ii,
eli gibilå pentru finan¡are în cadrul
Programului Na¡ional de Sprijin al
României (PNS) în sectorul vitivini-
col 2014 - 2018, aprobate prin Or-
dinul nr.1801/2014. 

Pentru noua perioadå de progra-
mare 2014 - 2018, producåtorii de
struguri pentru vin pot accesa fon-
duri FEGA prin Programul Na¡ional
de Sprijin al Româ niei în sectorul
vitivinicol, cu o alocare financiarå
anualå de 47,7 milioane euro, pen-
tru 5 måsuri de sprijin.

Pe o platformå experimentalå, douå hec ta re cultivate cu vårzoase, Univer-
sal Group, importator Seminis în România, în parteneriat cu Naturevo ¿i
ferma Banat Melon a organizat Ziua deschiså Seminis, la Vizejda, în Timi¿.


