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Mai exact, DAJ Ilfov 
a demarat o campanie  
„door to door” în conexi-
une cu Programul „Toma-
ta”, prin care își propune 
să stimuleze înființarea 
unor cooperative agricole 
în domeniul legumicultu-
rii, bine reprezentată, de 
altfel, în agricultura ilfo-
veană, dar și pentru a-i în-
druma pe producători că-
tre crearea de unități de 
procesare a legumelor, și 
în special a tomatelor, ac-
tivitate care poate aduce 
plusvaloare muncii fermi-
erilor. 

Cooperativa 
constituie o forță!

Această campanie se 
adaugă celor 4 sesiuni de 
informare desfășurate la 
sediul DAJ cu producători 
interesați în constituirea 
cooperativelor agricole și 
a organizațiilor de produ-
cători. „Am constatat, în 
urma discuțiilor privind 
organizațiile de producă-
tori, că oameni din Nuci, 
Gruiu, Vidra, Jilava, Co-
păceni, 1 Decembrie sunt 
în mod clar interesați să 
se dezvolte, pentru că 
sunt conștienți de faptul 
că nu au mari șanse de 
succes dacă își scot mar-
fa individual la piață, nu 
au forță, vin producăto-
rii mari din spate și sunt 
îngropați de prețurile 
oferite de samsari. Mai 
mult, ei nu au timpul ne-
cesar să se ocupe și de 
producție și de constitu-
irea cooperativei, de ad-
ministrarea acestei coo-
perative. De aceea, acești 
oameni trebuie ajutați să 
se organizeze, încet, în-
cet să capete încrede-

re unii în alții, altfel vor 
ajunge în situația în care 
să planteze doar cât con-
sumă, să facă agricultură 
de subzistență! Coopera-
tiva este o forță! Nu mai 
vorbesc de oganizațiile de 
producători... Nu trebu-
ie decât să ne unim. Nu-
mai astfel vom putea pro-
duce o marfă în cantități 
mari și de bună calitate, 
care să concureze legu-
mele ieftine din import și 
vom putea impune ast-
fel un preț corespunză-
tor. De asemenea, marfa 
care rămâne nevândută 
trebuie să fie valorificată 
prin procesare, nu arun-
cată, așa cum se întâm-
plă deseori”, ne-a explicat 
directorul DAJ Ilfov.

Răsar primele 
„mlădițe” ale unor 

cooperative
Așadar, specialiștii 

DAJ Ilfov au ieșit pe teren 
pentru a promova Pro-
gramul „Tomata” în rân-
dul fermierilor, pentru a-i 
sfătui pe producătorii de 
legume ilfoveni și pentru 
a le oferi tot sprijinul de 
care au nevoie. În acest 
sens,  directorul DAJ Ilfov 
și colegii săi fac eforturi 
să găsească producători 
dispuși să se asocieze și 
facilitează contactele din-
tre aceștia.

Într-una dintre eta-
pele aceste campanii,  
le-am însoțit pe directorul 
Georgiana Ene și pe con-
silierul Elena Dumitrașcu 
pe teren, în nordul 
județului, în comunele 
Gruiu și Nuci.

Primul popas l-am fă-
cut în satul Siliștea Sna-
govului, aparținător 

de comuna Gruiu. Aici  
ne-a primit George Dumi-
trache, unul dintre gos-
podarii așezării, care se 
ocupă cu legumicultura. 
Are o suprafață de 1.600 
mp de solare, înconjura-
te de o grădină generoa-
să. Soția acestuia se ocu-
pă și cu procesarea legu-
melor produse. Ea pre-
pară conserve cum ar fi 
zacuscă, pastă de toma-
te, sau castraveți, gogo-
nele și varză în saramu-
ră, foarte apreciate în 
piața orașului Otopeni, 
unde familia Dumitrache 
își vinde produsele. Geor-
ge a accesat anul trecut 

Programul „Tomata” și 
se declară mulțumit de 
ajutorul primit. „Banii 
primiți anul trecut i-am 
investit în dublarea foli-
ei solarelor, pentru a crea 
un strat de aer termoizo-
lant, și am cumpărat do-
uă tunuri de căldură care 
funcționează cu motori-
nă. Anul acesta, vrem să 
refacem solariile, să ai-
beă măcar 10 m lățime, 
să aibă aer mult deasu-
pra, iar pe timpul iernii să 
le putem izola, dublând 
folia. Vrem să investim, 
anul viitor, mai mult în 
producerea de răsaduri, 
pentru că avem cereri 

foarte mari”, 
ne-a spus producătorul. 

Este foarte des-
chis în privința asocierii  
într-o cooperativă agri-
colă, pentru că este 
conștient că de unul sin-
gur este greu să reușești. 
Totuși, are o stângere de 
inimă în această privință, 
pentru că nu este foar-
te încrezător în cinstea 
și seriozitatea eventu-
alilor asociați. Dar spe-
ră că prin sprijinul ofe-
rit de specialiștii DAJ, ca-
re îl vor pune în legătură 
cu câțiva fermieri din co-
muna Nuci, să răsară pri-
mele „mlădițe” ale viitoa-
rei cooperative. 
 
La Nuci, oamenii 
cultivă roșii ca pe 
vremuri

Daniel Dumitru, din 
Merii Petchi - comu-
na Nuci, este unul din-
tre producătorii care își 
dorește o astfel de aso-
ciere. Ajunși în gospo-
dăria omului, Georgiana 
Ene îi povestește despre 
familia Dumitrache, ca-
re are nevoie de legume 
pentru procesare. Vestea 
îl bucură și se arată dis-
pus să colaboreze cu ve-
cinii săi din Siliștea Sna-
govului, iar directorul DAJ 
îi oferă datele de contact. 
Un prim pas a fost făcut, 
dar rămâne ca în această 
colaborare să fie cooptați 
și alți producători, cre -
ându-se astfel un „em-
brion”, sau mai bine spus 
„răsadul” viitoarei asoci-
eri într-o cooperativă. 

Daniel a pierdut anul 
trecut banii din program, 
pentru a crezut că trebu-
ie să livreze întreaga can-
titate de 2.000 de kilogra-
me doar în primul ciclu, 
care avea ca termen 15 

iunie, că așa îi spusese-
ră lui „niște băieți”. El ar 
fi putut completa canti-
tatea în ciclul II, dar nu 
s-a informat și astfel a 
rămas fără sprijin. „Fer-

mierii trebuie să facă do-
vada plantării cu tomate 
a 1.000 de metri pătrați. 
Dacă nu reușesc să rea-
lizeze întreaga cantitate 
în prima etapă, ei o pot 
completa în etapa care se 
încheie în 20 decembrie, 
dacă informează DAJ Il-
fov în acest sens, și anu-
me că au plantat și pen-
tru ciclul II”, ne-a precizat 
directorul Georgiana Ene.

Lică și Elena Șerban, 
tot din Merii Petchi, au 
accesat pentru prima oa-
ră Programul „Tomata”. Ei 
spun că, de peste 20 de 
ani, cultivă preponderent 
soiuri românești așa cum 
au pomenit din bătrâni. 
Adică fără îngrășăminte 
artificiale (folosesc doar 
gunoi de grajd) și evită 
să utilizeze substanțe de 
stârpire a buruienilor, bo-
lilor și dăunătorilor. Pole-
nizarea o fac cu bondari. 
„Îi avem angajați la noi! 
Sunt tare harnici!”, zi-
ce, zâmbind hâtru, Elena 
Șerban.

Cu sprijinul obținut 
prin program au de gând 
să-și construiască solare 
performante și să inves-
tească în instalații de în-
călzire. „E un ajutor foar-
te bun, pentru că noi nu 
avem bani de investiții”, 
adaugă tanti Elena.

Directorul DAJ Ilfov 
îi arată care sunt avan-
tajele unei cooperative și 
de faptul că un producă-
tor din Gruiu ar fi intere-
sat de legume bio, pentru 
conserve. Elena Șerban 
se arată interesată de o 
astfel de colaborare și es-
te încredințată că o coo-
perativă ar fi în folosul 
micilor fermieri, iar direc-
torul Georgiana Ene îi la-
să un număr de telefon al 
fermierului gruian.

Campanie DAJ Ilfov, în cadrul „Programului Tomata”

Asocierea 
fermierilor, 
un izvor de 
prosperitate
Anul acesta, Programul de sprijin pentru 
tomate cultivate în sere și solarii a căpătat 
amploare, la nivelul județului Ilfov. Dacă în 
2017 în program se înscriau 209 fermieri 
ilfoveni, în 2018 numărul acestora a 
crescut la 371. Un fapt îmbucurător, dar 
directorul Direcției pentru Agricultură 
Județeană (DAJ) Ilfov, Georgiana Ene, 
împreună cu specialiștii Direcției, își 
dorește mai mult.

Andrei DUMITRU

 Familia Dumitrache dorește 
să-și extindă activitatea și să 
înființeze o unitate de procesare 
a legumelor

Elena Șerban și soțul său, Lică, 
sunt cultivatori de tomate „bio”

Daniel Dumitru, din Merii Petchi – 
Nuci, este mândru de recolta sa

Georgiana 
Ene, directorul 

DAJ Ilfov, îi 
sfătuiește 

pe fermieri 
să înființeze 
cooperative 

agricole și 
organizații de 

producători

Roșii gustoase de la producătorii ilfoveni


