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EVENIMENTE ȘI ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL CERCETĂRII AGRICOLE 

 

SIMPOZION PRIVIND NOUTĂȚILE LEGATE DE PROTECȚIA PLANTELOR, 

SEMINȚELOR  ȘI ÎNGRĂSĂMINTELOR CHIMICE PENTRU ANUL 2018 

 

 

Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Pomicultură Iași, a dat curs invitației firmelor 

distribuitoare de imputuri, îngrășăminte și semințe, și anume BAYER CROP SCIENCE, RAGT 

SEMINTE, AZOMUREȘ, S.C. AGRICOLA 96 SA ȚIGĂNAȘI, de a participa la un simpozion 

organizat la Iași, în data de 25.01.2018.  

 Simpozionul a debutat cu prezentarea firmelor ce au participat la simpozion, de către 

domnul ing. Aurel PLACINSCHI, director S.C. AGRICOLA 96 SA ȚIGĂNAȘI . 

 Informarea privind noutățile legate de protecția plantelor, semințelor și îngrășămintelor 

chimice pentru anul 2018, organizat de BAYER CROP SCIENCE, RAGT SEMINȚE, 

AZOMUREȘ și S.C. AGRICOLA 96 SA ȚIGĂNAȘI, reprezintă o modalitate eficientă de a 

interacționa cu nevoile fermierilor ce utilizează aceste produse. 

 Prezentarea portofoliului de produse a firmelor reunite la acest simpozion, a debutat cu  

relatarea informațiilor despre produsele existente în ofertă, de către firma de îngrășăminte 

AZOMUREȘ, ce oferă soluții pentru fermieri, în domeniul fertilizării culturilor, pentru a obține  

recolte ce corespund din punct de vedere al cantității și calității. 

 După prezentarea portofoliului de produse al firmei AZOMUREȘ, a urmat prezentarea 

produselor de protecția plantelor de către BAYER CROP SCIENCE. Firma deține un portofoliu 

larg de produse, atât pentru combaterea bolilor la culturi precum grâul, porumbul,  sfecla de zahăr, 

cât și pentru culturile pomicole cum ar fi mărul, părul, caisul, cireșul, etc. BAYER CROP 

SCIENCE deține o gamă diversificată de fungicide si insecticide, ce poate satisface nevoia 

fermierilor, în vederea combaterii eficiente a agenților fitopatogeni, cât și a dăunătorilor, ce apar în 

culturile agricole. 

  Atât bolile, cât și dăunătorii pot compromite culturile agricole în proporție de 100%, atunci 

când nu se realizează o combatere eficientă a acestora, utilizând produse de protecția plantelor. 

 După prezentarea BAYER CROP SCIENCE, a urmat prezentarea ofertei de semințe a firmei 

RAGT SEMINȚE. 

 La acest simpozion legat de ultimele noutăți apărute în domeniul protecția plantelor au 

participat 2 cercetători din cadrul SCDP Iași. 

Participarea cercetătorilor la aceste manifestări este importantă, pentru a fi la curent cu 

noutățile apărute și aplicarea lor în tehnologiile de combatere utilizate în cadrul SCDP Iași! 

În încheierea simpozionului, organizatorii au mulțumit celor prezenți pentru prezența la 

acest eveniment! 

 

                                                                                              A.C.S. ing. Cristina Ionela BOBOC 

 

 

 

 
Luni, 5 februarie 2018   
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