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Conducerea companiei Probstdorfer Saatzucht România SRL sa întâlnit ieri la Brânceni cu un mare număr de
fermieri din Teleorman, evenimentul având loc la loturile demonstrative ale companiei, ocupate de culturi de grâu,
orzoaică, orz și triticale. A fost un eveniment special, în această zi dedicată tehnologiilor moderne în agricultură
fiind marcați și cei 10 ani de activitate ai companiei Probstdorfer Saatzucht România SRL. Au fost prezenți la
întâlnirea cu fermierii din Teleorman patronul companiei, doctor Michael Gonn și soția acestuia, Mari Gonn,
renumitul profesor universitar doctor inginer Mihai Berca, în calitate de administrator al acestei firme, specialist
de marcă în cercetarea agricolă. Între specialiștii acestei companii prezenți la Brânceni sau aflat și inginerul
Cristian Cioineag – director de marketing, doctorand Doru Epure – director executiv și dr. Marius Becherețu –
director de vânzări.
Despre schimbul de experiență de la Brânceni, profesorul universitar dr. ing. Mihai Berca nea declarat
:“Compania Probstdorfer se ocupă, în principal, de cercetarea și promovarea soiurilor de grâu care dau o
producție de cea mai bună calitate, astfel de grâu fiind la mare căutare pe piețele din unele țări ale Uniunii
Europene. E vorba de soiurile : Adesso, Arnold, Astardo, Bitop, Josef, Laurențio, Maurițio, Maximilian, Midas,
Mirastar, Pireneo, Balaton, Gaudio, Tamino și altele. Sunt soiuri rezistente la ger, tolerante la secetă, rezistente
la boli, dar și cu un mare conținut de proteină și de gluten. Sunt soiuri care conțin o cantitate mult mai mare de
proteină decât la soiurile obișnuite, peste 14, 5 la sută, o cantitate mai mare de gluten, cuprinsă între 30 și 40 la
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sută, dar și cu indici de panificație foarte buni. Aceste soiuri sunt și mult mai rezistente la boli, mai precis nu
sunt atacate de boli. Alături de soiurile de grâu, promovăm și soiuri de orz, de orzoaică, triticale și secară, dar
avem în vedere să ne ocupăm și de activitatea de ameliorare a hibrizilor de porumb, floarea soarelui și graminee
pentru pășuni și gazon.
Aici, la Brânceni, la reuniunea din câmp, la care sunt prezenți fermierii din Teleorman, pe lângă cele mai bune
soiuri de cereale păioase prezentăm și tehnologiile specifice acestor culturi. Încercăm să conștientizăm fermierii
că soiurile noastre de cereale păioase sunt deosebit de productive, iar producția obținută are desfacere asigurată
pe piețele din Uniunea Europeană, și la un preț cu cel puțin 20 la sută mai mare decât în cazul producției de grâu
din soiurile clasice. Conlucrăm numai cu acei fermieri care respectă întrutotul cele 9 verigi tehnologice indicate
de specialiștii noștri, pornind de la alegerea asolamentelor și până la valorificarea producției. Vorbind de
respectarea verigilor tehnologice specifice fiecărei culturi în parte, recomandăm fermierilor să administreze azotul
în sezonul de primăvară, și nu pe timpul iernii, cum greșit se procedează. Adică doar în perioadele optime, pe
faze de creștere a plantelor, și numai în cantitățile necesare. Plantele utilizează cu maximă eficiență azotul, dar
se înregistrează și substanțiale economii bănești. Apoi, recomandăm aplicarea tratamentelor doar la apariția
bolilor la culturi. Nu aplicăm decât cel mult două tratamente. Odată cu reducerea cheltuielilor, evităm poluarea
producției și a mediului.”
Fermierii au fost puşi în temă de către specialiștii companiei Probstdorfer cu soiurile cultivate, tehnologiile
moderne de lucru, tratamentele fitosanitare efectuate pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor, precum şi cu
modul de adaptare a acestor soiuri la condiţiile pedoclimatice din România şi rezultatele obţinute anul trecut sau
cu cele previzionate pentru acest an.
Culturile de cereale păioase de pe loturile demonstrative sunt întro foarte bună stare de vegetaţie, motiv pentru
fermieri să creadă că în acest an producția va trece de șapte mii de kilograme la hectar.
Şi cum e în firea oamenilor ca fiecare săşi laude propria activitate şi mai ales rezultatele obţinute, aşa şi patronii
şi cercetătorii de la Probstdorfer au scos în evidenţă faptul că firma mamă din Austria are o tradiţie de peste 55
de ani în cercetarea agricolă europeană, iar în România a devenit deja cel mai important producător de grâu
Premium, soiurile din această categorie având indici de panificaţie superiori, cu un conţinut ridicat de proteină.
Drept urmare, pâinea obţinută din făina din aceste soiuri are un gust deosebit de plăcut, aceasta fiind preferată
de către consumatori.
Grâul de panificaţie din soiurile promovate de către compania Probstdorfer Saatzucht România se vinde, de
regulă, la preţuri foarte bune, cu mult mai mari decât la soiurile de grâu obişnuite. Producţiile din soiurile de grâu
Premium pot aduce un plus de venit de circa 300 de euro pe hectar, iar consumul mondial de grâu, aflat în
continuă creştere, demonstrează că trebuie să extindem în următorii ani și suprafeţele cultivate cu astfel de
soiuri de grâu.
Schimbul de experiență de la Brânceni a fost întregit de o masă frăţească, cu grătar, cu gogoși la ceaun și
brânză de capră, ca “la mama acasă”, de urări de mai bine şi recolte cât mai bogate.
George ZAVERA
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