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Cercetări privind optimizarea economică a producţiei de sămânţă la  
grâul de toamnă în judeţele din Transilvania 
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eficienţă, economie 

 
 

Teza elaborată se bazează pe o anchetă efectuată în unsprezece judeţe din 

Transilvania, privind necesarul şi utilizarea seminţelor de grâu de toamnă, din 

verigile biologice bază (B), sămânţă certificată 1 (SC1) şi sămânţă certificată 2 

(SC2) şi efectele economice ale utilizării acestora în procesul obţinerii seminţei 

comerciale. 

Preocupările privind studierea unor aspecte particulare ale producerii de 

sămânţă şi mai ales sub aspect economic, sunt relativ puţine. Acest fapt, ne-a făcut 

să considerăm oportună abordarea acestui proces, din punct de vedere al unor 

aspecte genetice, tehnologice şi economice, cu referire specială la cultivarele de 

grâu de toamnă răspândite în cultură, în unele judeţe din Transilvania. Aprofundarea 

aspectelor legate de reacţia diferitelor verigi biologice ale soiurilor utilizate, cât şi 

influenţa măsurilor de ordin tehnologic, pot să elucideze cele mai eficiente măsuri 

în procesul de ameliorare conservativă a grâului de toamnă şi importanţa acestei 

activităţi sub aspectul multiplicării rapide a cultivarelor de grâu de toamnă şi a 

menţinerii lor la parametrii biologici cât mai ridicaţi, reflectată în final prin 

cantitatea de sămânţa comercială obţinută. 

Producerea de sǎmânţǎ reprezintǎ un proces complex, instituţionalizat, care 

îşi propune: 

- obţinerea unor seminţe capabile sǎ reproducǎ fidel cultivarul, având în 

vedere ansamblul de particularitǎţi individuale ale acestuia; 

- obţinerea unor seminţe cu o stare fitosanitarǎ, vigoare şi valoare culturalǎ 

corespunzǎtoare, în concordanţǎ cu standardele în vigoare; 

- înmulţirea materialului destinat de a fi însǎmânţat (sau plantat), în 

condiţii economice şi în cantitate suficientǎ. 

Pe baza celor menţionate se poate susţine faptul accepţiunii unanime a 

cercetătorilor şi cultivatorilor că pentru obţinerea unor producţii ridicate şi de 
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calitate este necesară utilizarea la însămânţări a unui material biologic cu valoare 

genetică şi culturală ridicată (NEDELEA şi MADOŞA, 2004; MADOŞA, 2005). 

Metodologia producerii de sǎmânţǎ are o fundamentare geneticǎ şi reprezintǎ 

etape sau verigi ale procesului producerii de sǎmânţǎ, fiind specificǎ în raport cu 

modul de reproducere şi particularitǎţile genetice ale cultivarului. 

În producerea de sǎmânţǎ se aplicǎ o selecţie conservativǎ, principiul 

metodologic fundamental fiind selecţia individualǎ genotipicǎ stabilizatoare, 

schemele metodologice aplicate urmǎrind menţinerea structurii genetice a 

cultivarului. 

O sǎmânţǎ, oricât de valoroasǎ ar fi în ce priveşte provenienţa sa, pe 

parcursul generaţiilor de multiplicare poate sǎ piardǎ din capacitatea iniţialǎ de 

producţie, datoritǎ atât influenţei factorilor biologici, cât şi a celor ecologici şi 

tehnologici. 

Modificarea structurii genetice a unei populaţii este determinatǎ de acţiunea 

conjugatǎ a acestor factori, printre care menţionǎm mutaţia, migraţia genelor, selecţia 

naturalǎ, abaterea de la modul de reproducere, driftul genetic, condiţiile de mediu, 

tehnologiile aplicate, izolarea în spaţiu ş.a. (SAVATTI, 1983; SAVATTI şi colab., 2004). 

Principalii factori enunţaţi, care depreciazǎ baza geneticǎ a soiurilor, 

acţioneazǎ atât în interconexiune, cât şi separat. Mutaţiile, migraţia genelor şi 

segregǎrile întârziate provoacǎ permanent variaţii în populaţie, iar selecţia naturalǎ 

şi driftul genetic favorizeazǎ numai anumite genotipuri. Prin acţiunea lor, combinatǎ 

sau individualǎ, şi tind permanent sǎ determine schimbarea frecvenţei genelor şi a 

genotipurilor, modificând structura geneticǎ iniţialǎ, cu importante consecinţe 

economice negative în procesul ameliorǎrii conservative. 

În afara factorilor amintiţi, deprecierea biologicǎ a soiurilor poate fi 

influenţatǎ de diferite mǎsuri tehnologice, care se întrepǎtrund acţiunii selecţiei 

naturale, al cǎrei efect a fost uneori amplificat. Dintre aceste mǎsuri pot fi: perioada 

de semǎna, fertilizarea solului, desimea de semǎnat, perioada de recoltare şi modul 

de condiţionare a seminţelor. 

Crearea unor forme biologice valoroase şi menţinerea lor într-un proces 

instituţionalizat de producere de sămânţă reprezintă o activitate cu valenţe sociale şi 
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economice deosebite. Ele corespund nevoilor de dezvoltare a economiei naţionale şi 

mondiale în momentul de faţă şi în perspectivă. 

Definiţia oficială a soiului, în accepţiunea Legii 266/2002, privind 

producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor 

şi materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante este următoarea: 

„Soiul (cultivarul, varietatea) reprezintă un grup de plante aparţinând unui taxon 

botanic de cel mai jos rang cunoscut”. 

Definirea cultivarului are la bază următoarele criterii: 

- criteriul de individualitate, identitate sau distinctivitate, prin care un 

cultivar se distinge de un alt cultivar prin una sau mai multe caracteristici 

care sunt proprii, şi pot fi definite sau descrise, conferindu-i o anumită 

particularitate (talie, perioada de vegetaţie, forma, mărimea, culoarea 

seminţelor ş.a.) de natură să dea calitatea de nou; 

- criteriul de omogenitate sau uniformitate are în vedere asemănarea 

privind principalele caracetistici ale ansamblului de indivizi care alcătuiesc 

cultivarul (aceiaşi talie, aceiaşi perioadă de vegetaţie, aceiaşi formă, mărime 

şi culoare a seminţelor ş.a.) cu excepţia unui număr foarte redus de forme 

atipice, ţinând cont de particularităţile de reproducere; 

- criteriul stabilităţii se referă la menţinerea în urma reproducerilor 

succesive şi la sfârşitul fiecărui ciclu de reproducere, a caracterelor şi 

însuşirilor de identitate şi omogenitate. 

Cultivarul poate fi clasificat sub aspect agricol, botanic şi genetic. 

Producerea de sămânţă are ca obiectiv de bază realizarea caracterului de 

stabilitate, respectiv menţinerea distinctibilităţii şi uniformităţii soiului sau 

hibridului în urma multiplicărilor repetate. Dacă în cazul cultivarelor autogame 

stabilitatea acestora poate fi păstrată relativ uşor, dacă sunt respectate metodologiile 

specifice de producere a seminţelor, la alogame, menţinerea uniformităţii se 

realizează mai dificil, datorită posibilităţilor de migrare a genelor şi a dificultăţilor 

de menţinere a echilibrului panmictic al populaţiei (HAŞ, 2006). 

Producerea seminţelor este o componentă de bază a agriculturii având drept 

scop asigurarea cantitativă şi calitativă a necesarului de sămânţă pentru piaţa internă 
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şi disponibilităţile de export (din cultivarele româneşti înregistrate în străinătate şi 

din cele străine multiplicate în România), (HAŞ, 2006). 

Seminţele comercializate către producătorii agricoli sunt rezultatul cooperării 

dintre mai multe instituţii, rolul principal aparţinând Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale. În acest sens, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

organizează producerea seminţelor pe zone ecologice, în special la culturile la care 

necesită cantităţi mari de sămânţă la hectar, pentru semănat, în vederea reducerii 

cheltuielilor de transport. 

Menţinerea structurii genetice a soiurilor aflate în cultură se realizează printr-

un proces de selecţie conservativă. Aceasta trebuie să contribuie pe de o parte la 

menţinerea biotipurilor care asigură performanţele soiului, iar pe de altă parte la 

eliminarea biotipurilor cu însuşiri negative. 

Metodica producerii de sǎmânţǎ 

Producerea de sǎmânţǎ presupune o anumitǎ metodicǎ în cazul soiurilor şi o 

alta în cazul hibrizilor. 

În cazul soiurilor, producerea de sǎmânţǎ are urmǎtoarele etape: 

- producerea seminţei de bazǎ; 

- producerea seminţei certificate. 

Principalele verigi ale producerii seminţei de bazǎ sunt: câmpul de alegere a 

plantelor tipice, câmpul de menţinere a puritǎţii biologice, câmpul pentru obţinerea 

seminţei de prebazǎ I, câmpul pentru obţinerea seminţei de prebazǎ II, câmpul 

pentru obţinerea seminţei de bazǎ, acestea desfǎşurându-se cu precǎdere în unitǎţile 

de cercetare. 

În cazul soiurilor de grâu, ca şi a altor cultivare, producerea seminţelor 

începe în urma omologǎrii, odatǎ cu stabilirea cantitǎţilor de sǎmânţǎ şi suprafaţǎ, 

condiţionate în funcţie de necesarul solicitat şi a zonei de rǎspândire. 

În toate etapele producerii seminţelor, menţionate mai jos, se urmăreşte 

menţinerea tipicităţii soiului, eliminându-se prin selecţie negativă, plantele sau 

descendenţele necorespunzătoare. 

România beneficiază de o suprafaţă agricolă de 14,7 milioane de hectare, 

dintre care doar 10 milioane sunt ocupate cu terenuri arabile. 
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Sub aspectul producţiei agricole a României, în 2008, valoarea totală a 

acesteia a fost de 66,9 miliarde de lei (în creştere cu 40% faţă de anul precedent şi 

în scădere în 2009, de 59,9 miliarde lei). Valoarea producţiei agricole în 2010 a fost 

de 64,4 miliarde lei, din care producţia vegetală a avut valoarea de 43,4 miliarde lei 

(67,5%), cea animală de 20,4 miliarde lei (31,6), iar serviciile agricole s-au cifrat la 

557,2 milioane lei (0,9%). 

Cultura grâului în agricultura unor jude ţe din Transilvania 

Preocupările privind evidenţierea unor aspecte particulare ale producerii şi 

utilizării seminţelor în producţia agricolă, mai ales sub aspect economic, au fost 

prea puţin aprofundate, apărând necesitatea elucidării acestui aspect complementar 

al tematicii abordate. Pentru a avea posibilitatea realizării acestui deziderat şi la 

nivelul judeţelor din Transilvania, apare necesitatea unei caracterizări a realităţilor 

româneşti din agricultură, sub aspect restrictiv şi favorizant a acestei activităţi. 

Problemele majore ale agriculturii din România, sub aspect restrictiv, ar 

putea fi definite prin următoarele: 

- structura extrem de fragmentată a suprafeţelor agricole generatoare de 

exploataţii de subzistenţă; 

- existenţa în zona rurală a unei părţi considerabile din populaţie 

vulnerabilă, sub aspectul îndeplinirii cerinţelor europene complexe din 

domeniul agriculturii; 

- fluctuaţiile mari, de la un an la altul, a producţiei agricole; 

- absenţa unor soiuri performante facilitează introducerea de soiuri din UE, 

cu implicaţii economice negative; 

- defecţiuni în asigurarea agriculturii cu material semincer cu valoare 

biologică ridicată (bază, certificată 1 şi 2); 

- produsele româneşti nu corespund întotdeauna standardelor de calitate a 

UE, devenind greu vandabile; 

- condiţiile tehnico-materiale, reprezentate de mecanizare şi chimizare 

poziţionează România în urma multor ţări europene; 

- finanţarea externă, crucială pentru agricultură, este modestă datorită unor 

presiuni exercitate asupra cheltuielilor bugetare; 
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- slaba orientare a băncilor în direcţia finanţării micilor exploataţii agricole; 

- criza financiară internaţională are efecte nefavorabile asupra sectorului 

agricol intern; 

- lipsa unor strategii proprii privind reforma în agricultură, reformă ce ar 

trebui să vizeze organizarea unor exploataţii viabile de susţinere a producţiei 

agricole, organizării pieţelor agricole (reguli şi norme de comercializare), de 

stabilire a preţurilor de la producător la consumator, ş.a. 

  Cu toate aspectele semnalate şi care influenţează negativ performanţele 

economice din agricultură, sunt şi situaţii de contracarare a factorilor restrictivi, 

cum ar fi: 

- poziţia privilegiată a României sub aspectul resurselor economice (39,5% 

din suprafaţa ţării reprezintă teren arabil); 

- solurile noastre se caracterizează printr-o fertilitate ridicată, suport 

deosebit dezvoltării unei agriculturi performante; 

- atragerea fondurilor europene în cadrul Politicii Agricole Comunitare 

(PAC) (în 2007-2013 beneficiem de 14,5 miliarde euro); 

- oportunităţile la nivel local prin aplicarea unor reglementări cu efecte 

pozitive sub aspectul stabilizării preţurilor produselor agricole şi 

valorificarea acestora în UE; 

- dezvoltarea determinanţilor competitivităţii dinamice, cum ar fi 

concentrarea capitalului funciar şi de exploatare în unităţi viabile; 

- creşterea gradului de înzestrare tehnică şi promovarea unor măsuri agro-, 

pedo- şi hidroameliorative; 

- dezvoltarea infrastructurii pieţelor şi diversificarea ocupaţională în zona 

rurală; 

- cultura cerealelor este predominantă pe 2/3 din terenurile arabile situându-

se pe locul 10 în lume; porumbul ocupă locul doi în Europa; floarea 

soarelui locul cinci; cartoful locul opt, ceea ce evidenţiază perspectivele 

dezvoltării rapide a agriculturii şi economiei rurale (vezi tabelele 4.6.-

4.10.). 
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Strategiile menţionate ar trebui să constituie obiectul unei legi organice de 

orientare şi susţinere a agriculturii care să asigure credibilitatea, stabilitatea şi 

continuitatea unor astfel de măsuri. 

Considerată cea mai importantă plantă de cultură, grâul în condiţiile din ţara 

noastră manifestă o alternanţă sub aspectul suprafeţelor cultivate, dar mai ales a 

celei productive, de la un an la altul, condiţionate în principal de factorii climatici şi 

a modestei înzestrări financiare a micilor exploataţii de subzistenţă. 

Una din condiţiile necesare impulsionării performanţelor acestei culturi o 

constituie utilizarea la însămânţări a unei seminţe cu valoare culturală ridicată, cu 

un înalt grad de puritate biologică, din cele mai competitive soiuri recomandate. 

Lipsa unor cercetări serioase privind comportarea unor soiuri în condiţiile 

pedoclimatice din România fac ca, mai ales, micii întreprinzători să nu beneficieze 

de criterii certe privind valoarea biologică a soiurilor ce li se oferă. 

Necesarul de sămânţă certificată se estimează la o cantitate anuală de 510-

550 mii tone, din care se realizează în ţară circa 60%. 

Problema  producerii şi utilizării seminţei de grâu pentru culturi este 

condiţionată însă şi de structura soiurilor existente; introducerea unor soiuri străine 

neautorizate de ISTIS de a fi cultivate la noi măresc dezorientarea şi haosul existent 

pe piaţa seminţelor. 

Metoda de lucru 

Pentru realizarea anchetei privind utilizarea verigilor biologice ale grâului de 

toamnă în cele 11 judeţe din Transilvania, una dintre activităţile programate a 

constituit-o culegerea de date economico-sociale din arealele studiate, pentru a 

surprinde multitudinea aspectelor economice ce îngreunează sau favorizează 

dezvoltarea culturii grâului de toamnă în regiunile de dezvoltare Nord-Vest, Centru 

şi de Vest. 

Eforturile întreprinse au oferit informaţii cantitative şi calitative importante 

din care s-au putut sintetiza opinii pertinente în sensul localizării celor mai optime 

modalităţi şi dezvoltarea tehnico-aplicativă privind reconversia culturii grâului în 

Transilvania. 
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Datele adunate se bazează pe studierea surselor statistice oficiale şi tehnice 

din cele 11 judeţe din Transilvania, precum şi pe descinderi de documentare pe 

teren pentru colectarea informaţiilor privind producţia de sămânţă la grâu. 

Ca suport documentar s-au întocmit tabele şi grafice, care au structurat 

informaţiile privind: 

- aportul specific a culturii de grâu în agricultura zonelor de dezvoltare 

menţionate; 

- producţiile medii/ha şi totale la grâul de toamnă pe judeţe şi suprafeţele 

ocupate cu sămânţă certificată şi necertificată; 

- soiurile de grâu de toamnă cultivate şi supuse procesului de de 

multiplicare pe categorii biologice; 

- numărul soiurilor cu valoare biologică ridicată şi a multiplicatorilor de 

sămânţă; 

- suprafeţele de grâu ocupate, în perioada 2008-2010, cu sămânţă 

certificată; 

- calculul necesarului de sămânţă pe ani, 2008-2010, de la sămânţa 

autorului la sămânţa C1-C2; 

- stabilirea indicatorilor de eficienţă economică a culturii grâului pentru 

sămânţă în condiţiile ecologice ale judeţelor din Transilvania, făcută pe 

baza analizei producţiilor realizate pe diferite agrofonduri de fertilizare, 

caracteristice judeţelor din zona ecologică menţionată; 

- calculul indicilor economici pentru două categorii biologice de sămânţă , 

bază (B) şi sămânţă certificată (C1) utilizate la înfiinţarea culturilor 

semincere şi comerciale. În acest context, s-a urmărit calcularea ratei 

profitului la hectar la nivelul producţiilor realizate şi cheltuielile aferente 

fiecărei combinaţii de fertilizare a ratei profitului pe kilogramul de 

sămânţă, corelată cu lipsa de fertilizare şi fertilizarea cea mai favorabilă; 

- evidenţierea, pe baza interpretării aspectelor economice a producerii de 

sămânţă la grâul de toamnă, a unei comparaţii sub aspect economic a 

eficienţei acestei activităţi în diferitele zone ecologice din Transilvania şi 
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o eventuală redistribuire a culturilor de producere de sămânţă din verigile 

superioare pe baza eficienţei lor economice; 

- comparaţii privind eficienţa economică a culturii grâului realizate cu  

sămânţă certificată şi necertificată. 

Eficientizarea economică a producerii de sămânţă din verigile 

instituţionalizate necesită cunoaşterea, cu o anumită certitudine a necesarului de 

seminţe ce trebuie realizate din verigile biologice. 

Pentru întocmirea planului de producere de sămânţă trebuie cunoscute 

următoarele elemente: 

- planul de cultură a fermelor agricole şi soiul sau soiurile din care 

trebuie să se producă sămânţă; 

- norma de însămânţare (kg/ha) necesară pentru însămânţarea culturilor 

destinate consumului, respectiv pentru însămânţarea în diferite verigi ale procesului 

producerii de sămânţă; 

- producţia netă de sămânţă planificată a se obţine pentru diferitele 

categorii biologice de sămânţă (kg/ha). Producţia netă se obţine prin reducerea 

producţiei brute cu cca 20-25%, scăzământ ce rezultă în urma condiţionării 

seminţelor; 

- fondul de rezervă ce urmează a fi constituit pentru diferite categorii 

biologice de sămânţă (tabelul 5.5.); 

- producţia medie a unui spic, necesară pentru determinarea numărului 

de descendenţe în câmpul de selecţie şi numărul de plante elită ce trebuie extrase. 

Calcularea necesarului de sămânţă, pentru o anumită verigă biologică, se 

face prin înmulţirea suprafeţei ce trebuie însămânţată, cu norma de însămânţare. 

Pentru a se determina suprafaţa lotului semincer de pe care trebuie să se 

obţină cantitatea respectivă de sămânţă, se împarte necesarul de sămânţă calculată, 

la producţia netă planificată. 

În câmpul de selecţie, nu se determină suprafaţa, ci numai numărul de spice 

recoltabile de la care se poate obţine cantitatea de sămânţă necesară din câmpul de 

selecţie, pentru însămânţarea câmpului de prebază I (PB I). Aceasta se determină pe 

baza caracteristicilor de soi a cultivarului supus multiplicării. Luându-se în 



 

 11

considerare numărul de soiuri cultivate în cele 11 judeţe din Transilvania, s-au 

realizat următoarele date medii: MMB (38 g), numărul mediu de boabe dintr-un spic 

(36) cântărind aproximativ 1,4 g. Pe baza datelor obţinute necesarul de sămânţă 

calculat se va realiza conform modelului din tabelul 5.6. 

Pentru a ilustra aspectele economice generale ale culturii grâului de toamnă 

în cele 11 judeţe din Transilvania au fost luate în evidenţă: 

- preţul de cost al unui kilogram de grâu, respectiv al culturii; 

- producţia medie la hectar; 

- suprafeţele însămânţate cu sămânţă certificată şi necertificată; 

- adăugarea unui bonus de 500 kilograme sămânţă pentru fiecare hectar 

rezultat din sămânţă necertificată; 

Pe baza acestor elemente, calculele efectuate au vizat: 

- costul total al suprafeţelor însămânţate; 

- producţia totală realizată; 

- valoarea totală a producţiei; 

- profitul net/total hectare însămânţate; 

Stabilirea indicilor de eficienţă economică a culturii grâului pentru sămânţă 

s-a făcut pe baza producţiilor medii realizate în anul 2008-2009, pe diferite 

agrofonduri de fertilizare, alese aleatoriu, realizate la nivelul judeţelor analizate. 

Variantele de fertilizare, corespund unor cantităţi diferite de îngrăşăminte 

simple sau complexe ce au fost aplicate: 

N0P0 – varianta nefertilizată ; 

N50P0 – varianta fertilizată cu 50 kg/ha azotat de amoniu; 

N50P50 – varianta fertilizată cu 250 kg/ha azotat de amoniu; 

N100P100 – varianta fertilizată cu 500 kg/ha azotat de amoniu. 

Indicatorii economici au fost calculaţi pentru două categorii biologice de 

sămânţă (Bază şi Certificată I), utilizate la obţinerea seminţei C1, respectiv a 

culturilor comerciale. Rezultatele vizând datele obţinute sunt prezentate în mod 

separat  pentru cele două categorii biologice menţionate.  

Aspecte ale agriculturii în unele judeţe din Transilvania 
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 La nivelul judeţelor din Transilvania apar diferenţieri privind suprafeţele 

cultivate cu grâu, producţiile medii obţinute, determinate de factorii de mediu, 

orografia terenurilor şi valoarea productivă  a soiurilor (vezi tabelele 5.7.-5.8.). 

În funcţie de condiţiile limitative existente, judeţele analizate se împart în 

două categorii: favorabile culturii grâului de toamnă, cum sunt Bihor, Alba, Mureş, 

Covasna, Braşov, Cluj şi mai puţin favorabile Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Hunedoara, 

dar care împreună acoperă circa 8,8% din suprafaţa cultivată pe ţară, realizând între 

7-8 şi 9,4% din producţia totală de grâu a României (2008-2010). 

Realizarea unor producţii corespunzătoare a fost condiţionată şi de procesul 

producerii de sămânţă cu valoare biologică ridicată şi utilizarea acesteia în procesul 

de producţie, fapt demonstrat prin compararea producţiilor şi a rezultatelor 

economice în condiţiile culturilor însămânţate cu sămânţă certificată şi necertificată; 

Procesul de producere de sămânţă a fost influenţat negativ şi de structura 

anuală a culturilor de grâu, soiurile cultivate însumând în Transilvania peste 50 de 

cultivare, fapt ce a îngreunat decelarea cultivarelor valoroase, respectiv fluiditatea 

procesului de producere a verigilor biologice  superioare, de la un an la altul (vezi 

tabelele 5.11.-5.21.) 

La nivelul unei pieţe extrem de fluctuante preţul de valorificare a grâului a 

fost mai mult sau mai puţin stabil pe parcursul anilor; şansele unor preţuri stabile au 

fost influenţate negativ şi de lipsa posibilităţilor de asociere a micilor producători 

pentru realizarea depozitării producţiei, procurarea inputurilor şi valorificarea 

avantajoasă a grâului pe piaţa internă. 

Efectele economice ale unei exploataţii agricole, indiferent de mărimea sa, 

este dată de raportul realizat dintre output (energia recoltată) şi input (energia 

culturală introdusă). 

Sub aspectul profitului net/ha, s-a constatat o creştere a valorii anuale a 

inputurilor utilizate, cu influenţe negative directe asupra indicilor economici ai 

culturii (vezi tabelele 5.23.-5.24.). 

În condiţiile menţionate se constată că în judeţul Bihor , din cei trei ani 

analizaţi, doar anul 2008 a fost favorabil culturii grâului de toamnă, obţinându-se 

profit net/ha în variantele utilizării seminţelor certificate şi necertificate la 
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înfiinţarea culturilor; stimularea producţiei prin acordarea unui bonus de 500 kg 

sămânţă pentru fiecare hectar însămânţat cu sămânţă necertificată, evidenţiază o 

creştere a profitului net/ha, respectiv necesitatea utilizării seminţei certificate la 

înfiinţarea culturilor. 

Pe totalul întregii suprafeţe însămânţate în perioada 2008-2010 se constată că 

lipsa unor beneficii economice sunt determinate  în principal de producţiile medi 

scăzute/ha, îndeosebi în cadrul gospodăriilor de subzistenţă, a condiţiilor climatice 

nefavorabile şi a lipsei de coordonare corespunzătoare a programelor de producere 

şi utilizare a seminţelor certificate, mai ales în cazul soiurilor româneşti, care aveau 

o pondere procentuală de 62,2% din suprafaţa totală cultivată. 

Factorii de influenţă negativi privind profitul net/ha au fost cheltuielile 

crescânde privind inputurile necesare culturilor (până la 30%) şi o scădere a 

preţurilor de valorificare a producţiei obţinute (vezi tabelele 5.25.-5.30.). 

Judeţul Bistri ţa-Năsăud, cel mai mic judeţ din Regiunea de dezvoltare 

Nord-Vest, se caracterizează prin existenţa fermelor de mici dimensiuni, de 

subzistenţă. 

În cultură au fost utilizate soiuri româneşti ce au ocupat o suprafaţă 

procentuală de 72,8%, din care cultivarul Arieşan, 66,9%. 

S-a constatat o tendinţă de scădrere a suprafeţelor însămânţate, de la 4956 ha, 

la 3842 ha, însoţite de o evidentă lipsă de preocupare în utilizarea seminţelor 

certificate. 

În condiţiile unui an climatic favorabil (2008) profitul net/ha este aproape 

zero; corectarea. teoretică a neutilizării seminţei certificate în realizarea culturilor a 

evidenţiat posibilitatea realizării unui venit net de peste 300 lei/ha (vezi tabelele 

5.31.-5.33.). 

În cadrul judeţului Sălaj , sistemul generalizat al agriculturii de subzistenţă îşi 

pune amprenta pe lipsa utilizării unor măsuri necesare realizării unor producţii 

corespunzătoare (seminţe certificate, măsuri agrofitotehnice ş.a.) reflectată şi de 

obţinerea în perioada 2008-2010 a unei producţii medii de grâu de circa 2000 kg/ha. 

S-au utilizat în cultură 13 soiuri, opt autohtone, ce au ocupat o suprafaţă de 

87,1% din cea cultivată. 
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Sămânţa certificată utilizată pe parcursul a celor trei ani a fost extrem de 

puţină, fiind realizată şi utilizată de zece ori mai puţină faţă de necesarul calculat. 

Lăsând la o parte importanţa socială a culturii grâului, interpretarea datelor 

economice şi de producţie ridică problema rentabilităţii culturii grâului în acest 

judeţ (vezi tabelele 5.34-5.37.). 

În judeţul Cluj , pe parcursul anilor 2008-2010 s-a realizat o producţie medie 

apropiată de 3000 kg/ha, depăşind producţia medie a ţării. 

S-au utilizat în cultură 11 soiuri, dintre care cele patru cultivare autohtone 

(Arieşan, Apullum, Dumbrava şi Dropia), s-au regăsit pe 93,7% din suprafaţa 

însămânţată; dominant, în toţi anii analizaţi, a fost soiul Arieşan. 

Sămânţă certificată a fost asigurată în cea mai mare parte de principalul 

menţinător din judeţ: SCDA Turda. 

Beneficii economice au fost obţinute la nivelul anului 2008; rezultatele 

negative nu au fost compensate de producţiile realizate în ceilalţi ani, datorită 

preţului scăzut de valorificare a seminţei obţinute, asociată şi cu o creştere 

exagerată, anuală, a inputurilor. 

În condiţiile unui preţ de valorificare de circa 1,0 leu/kg cultura grâului ar fi 

putut aduce beneficii considerabile (vezi tabelele 5.38.-5.41.). 

Judeţul Alba reprezintă 32,8% din suprafaţa judeţelor luate în studiu, 

caracterizându-se printr-o proporţie ridicată a micilor proprietăţi agricole (99,8%). 

Structura culturilor a fost definită de existenţa în cultură a 21 de soiuri dintre 

care 13 autohtone. 

Cea mai mare pondere au avut-o soiurile Arieşan, Apullum şi Dumbrava, cu 

o suprafaţă de 14.056 ha (75,3%); în perioada 2008-2010 soiul Arieşan a ocupat 

61,4% din suprafaţa cultivată. 

O caracteristică a constituit-o slaba asigurare cu sămânţă certificată, chiar 

dacă suprafaţa medie în cei trei ani a reprezentat 19%; afirmaţia se justifică prin 

faptul că s-a produs sămânţă certificată doar pentru 11 cultivare, cu o continuitate 

anuală făcută fără nici un discernământ. 

Deşi sub aspect economic rezultatele nu au fost benefice, chiar şi în anul 

favorabil 2008, situaţia faptică a fost influenţată de multitudinea fermelor mici, de 
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subzistenţă, incapabile de eforturi financiare susţinute, pentru a genera producţii 

profitabile (vezi tabelele 5.42.-5.44.). 

Cu toate că judeţul Sibiu are mici suprafeţe cultivate cu grâu de toamnă, în 

cadrul judeţelor analizate, evidenţiază o tendinţă de scădere a suprafeţelor 

însămânţate, deşi producţia medie a fost de 2800 kg/ha. 

Structura suprafeţelor ocupate de grâul de toamnă a fost determinată de 

cultivarea a zece soiuri: şapte autohtone şi trei străine; 63,3% din suprafaţă a fost 

ocupată de soiurile româneşti. 

Asigurarea cu sămânţă certificată a fost precară, manifestându-se o evidentă 

discrepanţă în continuitatea producerii de sămânţă de la un an la altul, cauzată şi de 

slaba posibilitate de valorificare a seminţei produse. 

Deşi în anul 2008 s-au realizat beneficii economice, în condiţiile unui an 

climatic corespunzător, a unei producţii medii de peste 3000 kg/ha, a unui preţ de 

valorificare a producţie acceptabil, ca şi a valoriii inputurilor utilizate, în următorii 

doi ani, cu toată producţia medie la hectar bună, creşterea valorii inputurilor şi 

scăderea preţului de valorificare a grâului au făcut să nu se poată realiza veniturile 

aşteptate. 

În condiţiile unei producţii de circa 3000 kg/ha (media pe trei ani) doar un 

preţ de valorificare a unui kg de grâu de 1,0 lei ar fi putut compensa creşterea 

inputurilor anuale de 20-30% şi realizarea unei creşteri economice (vezi tabelele 

5.45.-5.48.). 

În judeţul Braşov, spre deosebire de unele judeţe transilvănene, s-a constatat 

o tendinţă de comasare a suprafeţelor agricole şi o dublare a numărului de 

exploataţii agricole cu personalitate juridică. 

S-a realizat o producţie medie pe cei trei ani (2008-2010) de 3042 kg/ha, prin 

utilizarea în cultură a 13 soiuri, cinci autohtone şi opt străine. 

Cele mai mari suprafeţe au fost cultivate cu soiurile Ardeal 1, Arieşan, 

Apullum, Dumbrava şi Alex, şi Renan dintre cele străine. 

S-a constatat o tendinţă permanentă de utilizare a seminţei certificate în 

realizarea culturilor şi o străduinţă privind continuitatea anuală  a acestui proces. 
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Sub aspectul beneficiului economic, anul 2008 s-a dovedit fast, spre 

deosebire de 2009-2010, mai puţin propice sub aspect climatic, cu o creştere a 

costurilor investiţiilor şi o scădere a preţurilor de valorificare a producţiei (vezi 

tabelele 5.49.-5.51.). 

Considerat ca un producător de bază al grâului de toamnă în Transilvania, 

judeţul Mure ş, datorită unor condiţii obiective (ploi, inundaţii), producţia medie, 

pentru perioada 2008-2010, a fost doar de 2385 t/ha. 

Structura soiurilor a fost definită de cultivarea a 14 cultivare dintre care opt 

autohtone, ce au totalizat 88,6% din suprafaţa însămânţată. 

Agenţii economici autorizaţi şi-au materializat activitatea prin realizarea unei 

cantităţi totale de 1400 t sămânţă certificată, reprezentând un cuantum de 17,4% 

pentru suprafaţa totală însămânţată. 

Condiţiile nefavorabile din cei trei ani analizaţi au făcut ca indicii economici 

favorabili să nu fie realizaţi. 

Se reafirmă ideea că şi în condiţiile de deficit economic a culturii de grâu, 

utilizarea la însămânţare a seminţei certificate în mod integral, pentru întreaga 

suprafaţă, duce la diminuarea substanţială a deficitului economic. 

În condiţiile în care preţul de valorificare a producţiei ar fi fost de circa 0,80 

lei/kg deficitul obţinut ar fi putut fi anihilat (vezi tabelele 5.52.-5.54.). 

Judeţul Harghita  a realizat o producţie medie la unitatea de suprafaţă, în 

perioada 2008-2010, de 3333 kg având constituită o structură a soiurilor formată din 

12 soiuri, dintre care opt româneşti. 

Deşi suprafaţa asigurată cu sămânţă certificată nu a depăşit 7,4%, ponderea 

cea mai mare a fost realizată pentru soiurile Apullum şi Arieşan. 

Sub aspectul economic doar în anul 2008 s-au realizat profituri nete/ha 

substanţiale, media anilor 2008-2010 au evidenţiat diferenţe negative, în ambele 

variante calculate, dar nu deosebit de mari. 

În cazul în care preţul mediu de valorificare a unui kg de sămânţă de grâu ar 

fi fost calculat la 0,70 lei, cheltuielile de înfiinţare a suprafeţelor cultivate ar fi fost 

zero, în varianta a doua (acordarea de bonus) s-ar fi putut realiza venitul de 324 

lei/ha (vezi tabelele 5.55.-5.57.). 



 

 17

Caracteristica judeţului Covasna sub aspect agricol este cel de exploataţii 

mijlocii şi mici, cu tentă de subzistenţă, cu o producţie medie de grâu de toamnă de 

2575 kg/ha. 

Structura culturilor de grâu a fost determinată de existenţa a zece soiuri 

dintre care Arieşan şi Apullum au ponderea de 86,5% din suprafeţele însămânţate. 

O dinamică crescătoare a suprafeţelor ocupate o au soiurile maghiare 

Csardas şi Magdalena şi Renan, francez. 

Programul de producere de sămânţă s-a caracterizat prin interesul major a 

realizării seminţei certificate în judeţ, ce a permis în anii 2009 şi 2010 o asigurare 

cu asemenea sămânţă a 18,7-20,7% din suprafeţele cultivate. 

La nivelul anului 2008, doar însămânţarea cu sămânţă certificată a întregii 

suprafeţe cultivate, ar fi dus, teoretic, la un profit net/ha de peste 250 lei. 

Rezultatele negative sunt rezultanta coroborată a producţiei medii anuale 

relativ modeste, a creşterii costurilor de înfiinţare a culturilor şi a preţului scăzut de 

valorificare a producţiei (vezi tabelele 5.58.-5.60.). 

În judeţul Hunedoara agricultura nu a constituit un sector economic de 

bază, fiind caracterizată spre existenţa fermelor de subzistenţă. 

Condiţiile pedoclimatice, nu deosebit de favorabile, au dus la realizarea unei 

producţii medii de 2680 kg/ha. 

Structura culturilor a fost definită de existenţa în cultură a opt soiuri, şase 

autohtone şi două franceze; soiul preponderent în cultură a fost Arieşan, cu 64,3% 

din suprafaţa însămânţată. 

Într-un judeţ cu suprafeţe în general mici cultivate cu grâu, s-a reuşit pe 

parcursul celor trei ani analizaţi să se asigure în majoritatea cazurilor sămânţă 

certificată, cu care s-a acoperit 15,3% din suprafaţa totală însămânţată. 

Apare o similitudine cu situaţia din judeţul Covasna, în sensul că şi în acest 

judeţ s-a dovedit necesitatea utilizării la însămânţări a seminţei certificate, reuşindu-

se doar în varianta teoretică acordării bonusului de producţie (500 kg/ha), realizarea 

unui profit economic (vezi tabelele 5.61.-5.63.). 

Sub aspectul eficienţei culturii grâului pentru sămânţă se constată că la 

nivelul verigilor biologice B (bază), indicii economici realizează o proporţionalitate 
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directă între rata profitului la hectar, nivelul producţiilor realizate şi cheltuielile 

aferente fiecărei combinaţii de fertilizare, situaţie identică şi în cazul categoriei 

biologice SC-I (sămânţă certificată I). 

Din datele comparative reiese importanţa realizării şi utilizării seminţelor cu 

valoare biologică ridicată, în verigile de producere instituţionalizată, ce îşi vor 

reflecta valoarea biologică şi economică şi la nivelul culturilor comerciale (vezi 

tabelele 5.64.-5.72.). 


