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 In mai 2020, CE a prezentat Strategia Farm2Fork “De la fermă la consumator - Pentru un sistem alimentar corect, sănătos și ecologic” - 

o abordare cuprinzătoare care acoperă fiecare etapă a lanțului de aprovizionare cu alimente, de la producție la consum și care sprijină 

adaptarea fermierilor 

 Strategia „De la fermă la consumator” și Strategia pentru Biodiversitate 2030, pilonii centrali ai Pactului Verde European reprezinta un 

proiect ambițios care își propune să transforme Europa în primul continent neutru din punct de vedere climatic pana in anul 2050. 

 Green Deal include un nou model de creștere durabilă, subliniind reducerea amprentei de carbon, sustenabilitatea, protecția resurselor 

naturale, sănătatea publică și competitivitatea economică 

Obiectivele cantitative ale Strategiei Farm2Fork 

 Reducerea utilizarii și riscului asociat produselor de protecție a 

plantelor cu 50% până în 2030 

 Reducerea consumului de fertilizanți cu cel puțin 20% până în anul 

2030 prin dezvoltarea și implementarea Planului Integrat de 

Management al Nutrienților  

 Reducerea cu 50% a vânzărilor de medicamente antimicrobiene 

până în 2030.  

 Cresterea suprafatei ocupata de culturi organice pana la cel putin 

25% din suprafata agricola cultivata. 

Obiectivele calitative ale Strategiei Farm2Fork 

 Obiective orizontale: cadrul legislativ îmbunătățește sistemele 
sustenabile de hrană și asigură securitatea alimentară 

 Obiectiv de producere a hranei: Asigurarea producerii 
sustenabile a hranei 

 Obiectiv de procesare și distribuție a hranei:  Stimularea 
procesării sustenabile a hranei, en-gros și en-detail, industria 
ospitalității și practicile de servicii legate de hrană 

 Obiectiv de consum al hranei: Promovarea consumului 
sustenabil și facilitarea trecerii spre diete sănătoase și 
sustenabile 

De curand Comisia Europeana si-a aratat intentia de a inlocui Directiva de Utilizare Durabila in Regulamentul pentru Utilizarea 

Durabila a Produselor de Protectia Plantelor cu scopul de a forta implementarea prevederilor noului regulament si adoptarea tintelor 

de reducere de catre toate SM’ lasand la latitudinea acestora o marja foarte ingusta si doar in cazul in care exista justificari precise. 

Impactul Strategiei Farm2Fork asupra agriculturii 



Inovație și investiții 

Economia circulară 

Protejarea sanatatii oamenilor și a mediului 

I 

II 

Industria de protecție a plantelor și-a propus 

să investească 10 miliarde de euro pentru 

inovații, în tehnologii de precizie și digitale.  

Industria de protecție a plantelor și-a propus  

să investească 4 miliarde de euro pentru  

dezvoltarea de biopesticide. 

III 

Fixarea unui procent de colectare de 75% a  

ambalajelor goale de pesticide și biopesticide  

din plastic. 

Implementarea până în 2025 a unui sistem  

de colectare al ambalajelor în toate statele  

Membre ale UE. 
IV 

V 

VI 

Înstruirea unui număr de 1 milion de consultanți  

și fermieri cu privire la implementarea  

managementului integrat al dăunătorilor,  

protejarea surselor de apă și prin promovarea  

purtării echipamentului individual de protecție (EIP). 

Asiguarea accesibilității fermierilor și a operatorilor  

europeni la sistemul CTS (Closed Transfer System). 
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INOVAȚIE & INVESTIȚII ECONOMIA CIRCULARĂ 

PROTEJAREA SANATATII 

OAMENILOR ȘI A 

MEDIULUI 

 Investim în crearea de 

unelte pentru fermieri 

pentru a asigura 

capacitatea lor de a se 

lupta cu bolile, cu 

dăunătorii, cu buruienile, 

protejând în același timp 

mediul. 

 Soluționăm provocarea 

reziduurilor de plastic 

accelerând munca noastră 

de recuperare și reciclare 

a plasticului. 

 Acces la instruire privind 

noile tehnologii și cele 

mai bune practice de 

gestionare a utilizării 

produselor noastre.   

Angajamentele industriei europene de protecția culturilor (CropLife Europe) 
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Provocări și soluții pentru agricultura românească în contextul strategiei UE „De la fermă la 
consumator” și a noii politici agricole comune (PAC) 

 Strategia „De la fermă la consumator” - instrument al UE prin care se dorește să se asigure 

protecția cetățenilor în contextul unor dificultăți induse de evoluții antropice sau dezastre 

naturale.  

 Asigurarea schimbului de generații în agricultură reprezintă mijloace prin care se poate 

susține agricultura durabilă (la nivel global se estimează o creștere a populației cu 34% și a 

procentului de persoane de peste 65 de ani la 25,5% până în 2050, corelată cu o creștere a 

necesarului de alimente cu 70%, accelerarea urbanizării și criza resursei umane în sectorul 

agricol). 

 Investițiile în dezvoltarea rurală durabilă să fie corelate cu sprijinirea schimbului de generații 

în agricultură, printr-o atenție mai mare la sistemul de educație și formare profesională pentru 

specialiști în domeniu. 

 Utilizarea noilor tehnologii în agricultură vor oferi informații precise care să contribuie la 

intervenții punctuale în cazul identificării unor dăunători sau boli, și la trasabilitatea produselor 

alimentare. 

 Criza alimentară care se preconizează ca urmare a evoluțiilor geopolitice, dar și a 

schimbărilor climatice necesită măsuri coordonate și echitabile la nivel european pentru 
susținerea rezilienței, productivității și competitivității producției agricole, protecția 

consumatorilor și asigurarea securității alimentare. 

 

Sursa: Institutul European in Romania, Dezbaterea: „Provocările agriculturii românești în contextul 

strategiei UE „De la fermă la consumator” și a noii politici agricole comune (PAC)”, 9 martie 2022 
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O mare provocare pentru agricultura românească – situația specială a exploatațiilor agricole  

 Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat cu scopul 

de a îmbunătăți securitatea alimentară reprezintă o provocare pentru 

România, din cauza structurii extrem de polarizate a fermelor, in ciuda 

reducerii cu o treime a numărului de ferme în ultimii 10 ani 

 3,4 milioane de ferme cu 30% din terenul agricol în ferme de subzistență 

și semisubzistență. Fermele de dimensiuni medii și mari- doar 7% din 

totalul exploatațiilor agricole din România ca număr   

 Dimensiunea medie a fermelor din România a crescut de la 3,3 ha. la 

3,7 ha între 2005-2016, fiind încă mult sub media europeană de 15 ha 

(ex: in Bulgaria, dimensiunea medie a fermelor este de 5-6 ori mai mare) 

 Peste 3 milioane de ferme lucrează o suprafață mai mică de 5 ha, 

peste 12.000 de ferme lucrează o suprafață mai mare de 100 hectare 

 

 

Sursă:Recomandările Comisiei pentru  

planul strategic PAC al României  



www.aiprom.ro 

Produse de Protecție a Plantelor. CONSUM, TENDINȚE ȘI PROVOCĂRI 

 De ce sunt importante produsele de protecția plantelor: 

Conform statisticilor FAO, în fiecare an, la nivel global, între 20% 

și 40% din producția agricolă este pierdută din cauza agenților 

patogeni, iar pierderile economice depășesc 220 miliarde de 

dolari. 

 Piața produselor de protecție a plantelor din România a 

crescut valoric în mod constant, ajungând la ~ 551 mil.$ in 

2019.  

 De câțiva ani, la presiunea unor organizații și formațiuni politice 

ecologiste, în UE este impusă reducerea utilizării produselor 
convenționale de protecție a plantelor, chiar cu prețul scăderii 

producției și a calității recoltelor, a reducerii veniturilor pentru 

fermieri și cu perspectiva unei crize alimentare 

Piața produselor de protecție a plantelor 

din România în 2019 

Sursă: AgBio Investor – AgbioCrop, 

October 2020 
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Produse de Protecție a Plantelor. CONSUM, TENDINȚE ȘI PROVOCĂRI 

Piața produselor de protecție a plantelor din România – evoluția din 2012 până în 2021 
(sursa: Proiectul ImDm al AIPROM; ImDm este un acronim pentru un exercițiu de piață de tip black-box) 

Piața produselor 

de protecție a 

plantelor din 

România –evoluția 

din 2012 până în 

2021 

 

(sursa: Proiectul 

ImDmal AIPROM; 

ImDm este un 

acronym pentru un 

exercițiu de piață de 

tip black-box) 
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Produse de Protecție a Plantelor. CONSUM, TENDINȚE ȘI PROVOCĂRI 

 Folosim cu 2/3 mai puține pesticide/ha faţă de țările din vestul UE, dar 

avem mai multe provocări de depășit (entomofauna dăunătoare locală 

diferită faţă de cea întâlnită în țările mari producătoare, atât ca 

varietate cât și ca agresivitate).  

 Facem faţă retragerii de pe piaţă a multor soluții de protecție eficiente 

cu o rapiditate mult mai mare decât poate inova industria? 

 In ceea ce privește consumul de a.s./ha. România* consumă aprox. 

700 g / a.s./ha, Ungaria vecină consumă 1,21 kg / s.a ha, iar media UE 

este de peste 2 kg / s.a ha. Credem că orice decizie de reducere a 

cantității de PPP trebuie să țină seama de aceste realități, iar 

obiectivele trebuie adaptate la nivelul fiecărui stat membru în funcție 

de specificul său. 

  Sursa: Agri Glob; 



www.aiprom.ro 

Produse de Protecție a Plantelor- CONSUM, TENDINȚE ȘI PROVOCĂRI 

 AIPROM a analizat situaţia produselor de protecție a plantelor pentru 
cele mai importante culturi, pentru boli şi dăunători specifici, 
evidenţiind lipsa soluţiilor de protecţie adecvate şi estimând pierderile 
de producţie înregistrate în absenţa acestor soluţii. 

 Potrivit studiului realizat de către AIPROM în 2020, pierderile de 
producție, în absența unor soluții eficiente pentru combaterea 
anumitor dăunători pot ajunge pana la 60% (cazul Moliei tomatelor - 
Tuta absoluta). 

 România are organisme de dăunare specifice, extrem de agresive și 
care nu sunt prezente în alte state europene (exemplu Tanymecus 
Dilaticollis - Raţişoara Porumbului.  

 Fermierii au nevoie de suficiente soluţii pentru protecția plantelor care 
să răspundă punctual problemelor din arealul României. Blocarea 
accesului la multe produse de protecție pune presiune pe cultivator 
care va avea dificultăți în a produce la standardele cerute de piață.  

 Fermierul român rămâne încet, dar sigur, fără soluții viabile de 
protecție a culturilor.  
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Tehnologii inovatoare de protecție a plantelor 

Biopesticide – produse biologice de protecție a plantelor 

 Au la bază substanțe provenite din natură utilizate pentru capacitatea acestora 
de a controla insectele sau bolile din cultură și/sau pentru menținerea sănătății 
plantelor. 

 Nu sunt la fel de eficiente ca produsele convenționale dar utilizate in paralel cu 
acestea, îl ajută pe fermier să își îmbunătățească randamentul într-un mod 
durabil, protejând mediul.  

 Companiile din industria de protecție a plantelor investesc în identificarea și 
dezvoltarea de astfel de produse pentru a transforma sistemele alimentare într-
unele sustenabile  

 Procedura de autorizare a acestor substanțe rămâne însă destul de 
dificilă. In 2020, pe piața americană erau disponibile peste 200 de 
biopesticide, față de 60 de biopesticide pe piața UE. Numărul 
ingredientelor active ale biopesticidelor autorizate în U.E este mai mic 
decât în SUA și în țările în curs de dezvoltare, precum India, Brazilia și 
China.  

Industria de protectia plantelor raspunde acestor provocari gandind solutii inovatoare care pot contribui la 

crearea agriculturii sustenabile. 

Sursa: 7 innovations from agriculture that could save Planet Earth, Articol preluat din CropLife 

International. 

https://croplife.org/news/7-innovations-that-could-save-our-planet/?utm_medium=email&utm_campaign=Plant Science Post August 2020&utm_content=Plant Science Post August 2020+CID_2564125a65a40472f6b119b382f73ddb&utm_source=Email marketing software&utm_term=earn More
https://croplife.org/news/7-innovations-that-could-save-our-planet/?utm_medium=email&utm_campaign=Plant Science Post August 2020&utm_content=Plant Science Post August 2020+CID_2564125a65a40472f6b119b382f73ddb&utm_source=Email marketing software&utm_term=earn More
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Tehnologii inovatoare de protecție a plantelor 

Aplicații mobile  

 Pot fi utilizate pe smartphone sau tabletă.  

 îl ajuta pe fermier să identifice problemele din cultură, să obțină și să înregistreze date din teren.   

 Condițiile de cultivare a plantelor sunt din ce în ce mai puțin previzibile din cauza climei, numărul dăunătorilor este posibil 
să crească în perioada următoare.  

 consumatorii le cer fermierilor să reducă la minim utilizarea pesticidelor.  

 Tehnologia digitală, așa cum sunt și aplicațiile de diagnostic, îi ajută pe fermierii să abordeze aceste aspecte. Aplicațiile 
mobile le permit cultivatorilor să protejeze resursele naturale: apa, solul și biodiversitatea. 

 În viitor, fermierii vor avea acces la aplicații de diagnostic ușor de utilizat, care le vor permite să beneficieze și să aplice 
direct în câmp inovații de ultimă oră, luând decizii bazate pe date.  
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Managementul integrat al dăunătorilor (IPM) 

IPM se referă la alegerea celei mai potrivite combinații de măsuri de cultivare, 

biologice și chimice pentru gestionarea dăunătorilor.  

 

 Cel mai important element al IPM este prevenția. Fermierul folosește o serie 

de strategii diferite pentru a preveni acumularea dăunătorilor prin utilizarea 

adecvată a tehnicilor și metodelor de cultivare a plantelor. 

 

 Ulterior intervine observarea atentă a culturilor. Fermierii trebuie să 

monitorizeze nivelul dăunătorilor prezenți în cultură, să monitorizeze continuu 

culturile și să decidă dacă trebuie să aplice măsuri de control. 

 

 Înainte de a lua în considerare orice control chimic - sunt analizate toate 

metodele fizice, mecanice și biologice care pot fi aplicate pentru a ține sub 

control populațiile de dăunători.  Pesticidele trebuie utilizate cât de mult este 

necesar și cât mai puțin posibil. 

 

 Va exista o abordare diferită pentru aceeași cultură în zone de cultură diferite și 

chiar în țări diferite. Nu există o soluție „unică pentru toți” în ceea ce 

privește gestionarea dăunătorilor. 
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Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România (AIPROM) 

office@aiprom.ro 

+40 21 231 95 64 

Signature Residence Building, 41 E, Barajul Arges, 2nd 

Floor, ap.16, sect 1 014121, Bucharest, ROMANIA 

 
 
 

VĂ MULȚUMIM 

   

Investițiile în agricultură sunt cele mai bune arme împotriva foametei și 

sărăciei și au făcut viața mai bună pentru milioane de oameni. 

 

Bill & Melinda Gates Foundation 

CropLife International 


