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România este al șaptelea mare 
producător de leguminoase 
din Uniunea Europeană, 
arată datele Eurostat, cu 
toate că producția variază 
semnificativ de la un an la 
altul, potrivit Agerpres.ro. 
În anul 2016, producția de 
leguminoase a României a 
fost de aproximativ 99.000 
de tone, în 2017 s-a triplat 
până la 301.000 de tone, iar 
în 2018 a scăzut la 191.000 de 
tone. Nu la fel au stat lucrurile 
în 2019, când se observă 
o revenire, o creștere de 
până la 265.000 de tone.
Statele membre UE cu 
cea mai mare producție 

de leguminoase în 2018 
au fost Franța (840.000 
de tone), Spania (690.000 
de tone), Polonia (460.000 
de tone), Germania (400.000 
de tone) și Lituania (380.000 
de tone). Aceste cinci țări, 
au fost responsabile pentru 
67% din producția totală de 
leguminoase a UE în 2018.
Pe locul 6 la producția de 
leguminoase s-a clasat Italia 
cu o producție de 219.000 
de tone în 2018, iar România 
cu o producție de 191.000 de 
tone ocupă locul 7, urmată 
de Grecia, cu 181.000 de 
tone, și Bulgaria 122.000 
de tone.
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Plăți pentru  
agricultura ecologică

România, locul 7 în UE la 
producția de leguminoase

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultu-
ră (APIA) informează fermierii că pot solicita, anul 
acesta, plăți compensatorii pe hectar al căror cuan-
tum ajunge și la peste 600 de euro/ha/an. Pentru 
aceste plăți, fermierii încheie angajamente multia-
nuale la APIA pe o perioadă de 5 ani. Este vorba de 
Măsura 11 Agricultură ecologică, PNDR 2020.

Măsura 11 – Agricultură ecologică (M.11)
Submăsura 11.1 – Sprijin pentru conversia la 

practicile și metodele de agricultură ecologică: 
Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile 

(inclusiv plante de nutreț) – 293 euro/ha/an;
Pachetul 2 – Legume aflate în conversia la 

agricultura ecologică – 500 euro/ha/an; 
Pachetul 3 – Livezi aflate în conversia la agri-

cultura ecologică – 620 euro/ha/an;
Pachetul 4 – Vii aflate în conversia la agricultu-

ra ecologică – 530 euro /ha/an; 
Pachetul 5 – Plante medicinale și aromatice 

aflate în conversia la agricultura ecologică – 365 eu-
ro/ha/an; 

Pachetul 6 – Pajiști permanente aflate în con-
versia la agricultura ecologică:

● varianta 6.1 - pajiști permanente aflate în 
conversia la agricultura ecologică - aplicabilă la nivel 
național pe suprafețe fără angajament M.10 - 143 
euro/ha/an;

● varianta 6.2 - pajiști permanente aflate în 
conversia la agricultura ecologică - aplicabilă în zo-
nele eligibile M.10 și numai împreună cu un angaja-
ment M.10 - 39 euro/ha/an.

Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menținerea 
practicilor și metodelor de agricultură ecologică: 

Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabi-
le (inclusiv plante de nutreț) certificate în agricultură 
ecologică – 218 euro /ha/an;

Pachetul 2 – Legume certificate în agricultură 
ecologică – 431 euro/ha/an; 

Pachetul 3 – Livezi certificate în agricultură 
ecologică – 442 euro /ha/an;

Pachetul 4 – Vii certificate în agricultură ecolo-
gică – 479 euro /ha/an; 

Pachetul 5 – Plante medicinale și aromatice 
certificate în agricultură ecologică – 350 euro/ha/an; 

Pachetul 6 – Pajiști permanente certificate în 
agricultura ecologică:

● varianta 6.1 - pajiști permanente certificate în 
agricultura ecologică - aplicabilă la nivel național pe 
suprafețe fără angajament M.10 – 129 euro/ha/an;

● varianta 6.2 - pajiști permanente certificate 
în agricultura ecologică - aplicabilă în zonele eligibi-
le M.10 și numai împreună cu un angajament M.10 
– 73 euro/ha/an.

Pentru a beneficia de plăți în cadrul măsurii, fer-
mierul trebuie să respecte condițiile de eligibilitate, 
cerințele specifice și cerințele de bază relevante pa-
chetelor, conform fișei măsurii 11 din PNDR 2014 – 
2020. Pe perioada angajamentelor este permisă pe 
aceeași parcelă de teren rotația culturilor de la un 
an la altul între pachetele 1, 2 și 5 în cadrul fiecă-
rei submăsuri.

Ministerul 
Agriculturii anunță 
că verifică periodic 
reziduurile de 
pesticide din 
tomatele vândute 
de fermierii 
care beneficiază 
de ajutorul de 
minimis pentru 
această cultură. 
Monitorizarea 
reziduurilor de 
pesticide se face 
pentru toate 
legumele și fructele 
din producția 
internă.

Ministerul Agricul-
turii, prin Laboratoarele 
pentru Controlul Reziduu-
rilor de Pesticide în Plan-
te și Produse Vegetale ale 
Autorității Naționale Fito-
sanitare, monitorizează 
anual reziduurile de pes-
ticide din fructe, legume 
și cereale provenite din 
producția internă. 

Conform ultimu-
lui Raport privind Planul 
Național de Monitorizare 
a Reziduurilor de Pestici-
de din Fructe, Legume și 
Cereale, în anul 2019, la 
Laboratorul pentru Con-
trolul Reziduurilor de Pes-
ticide în Plante și Produ-

se Vegetale din București 
 s-au analizat 419 probe 
de tomate (412 probe to-
mate din cadrul Progra-
mului guvernamental de 
sprijin pentru tomate în 
spații protejate), din ca-
re în 227 probe (54%) nu 
au fost găsite reziduuri de 
pesticide, în 192 probe 
(46%) valorile reziduuri-
lor au fost mai mici decât 
limitele maxime admise 
stabilite prin Regulamen-
tul (CE) nr.396 din 2005 
și nu au prezentat nici 
un risc pentru sănătatea 
consumatorilor, iar într-o 
singură probă de toma-
te s-au identificat rezidu-
uri cu valori mai mari de-
cât limitele maxime admi-
se, aceste tomate fiind re-
trase de la comercializare.

În cadrul Laboratoru-
lui Regional pentru Con-
trolul Reziduurilor de Pes-
ticide în Plante și Pro-
duse Vegetale Mureș, în 

anul 2019, au fost anali-
zate 256 probe de toma-
te, din care în 175 probe 
(68,36%) nu au fost găsi-
te reziduuri de pesticide, 
iar în 81 probe (31,64%) 
valorile reziduurilor au 
fost mai mici decât limi-
tele maxime admise sta-
bilite prin Regulamen-
tul (CE) nr.396 din 2005 
și nu au prezentat nici 
un risc pentru sănătatea 
consumatorilor. 

Programul 
„Tomata” 
continuă și în 2020

În anul 2020, MADR 
va continua programul de 
susținere  a tomatelor în 
spații protejate și, pentru 
a crește și mai mult încre-
derea consumatorului în 
produsele provenite de la 
producătorii autohtoni, a 
fost introdusă obligativita-
tea depunerii de către be-

neficiari la direcțiile pen-
tru agricultură județene, 
respectiv a municipiului 
București, a copiei Regis-
trului de evidență a tra-
tamentelor cu produ-
se de protecție a plante-
lor, completat la zi și ve-
rificat de Oficiul Fitosani-
tar Județean din cadrul 
Autorității Naționale Fito-
sanitare.

Autoritatea Națională 
Fitosanitară se va impli-
ca prin acțiuni de instru-
ire cu privire la respecta-
rea modului de utilizare a 
produselor de protecție a 
plantelor în tratamente-
le fitosanitare, va verifica 
registrele de evidență a 
tratamentelor cu produse 
de protecție a plantelor 
și va monitoriza în conti-
nuare reziduurile de pes-
ticide din legume, fructe 
și cereale, precizează un 
comunicat transmis de 
Ministerul Agriculturii.

Agenția pentru Fi-
nanțarea Investițiilor Ru-
rale (AFIR) va deschide 
în perioada martie - iulie 
2020 mai multe sesiuni 
de depunere de proiecte 
pentru 12 submăsuri din 
PNDR 2020, fondurile to-
tale alocate fiind estima-
te la aproape 211 milioa-
ne de euro, conform da-
telor publicate pe site-
ul Ministerului Agricultu-
rii și Dezvoltării Rurale 
(MADR). Primele 3 mă-
suri cu cele mai mari alo-
cări sunt: sM 4.3 „Inves-
tiții pentru dezvoltarea, 
modernizarea și adapta-

rea infrastructurii agrico-
le și silvice - componenta 
irigații” care are prevăzu-
te și cele mai multe fon-
duri pentru sesiunea care 
se va deschide în martie 
- aprilie, respectiv 43,22 
milioane de euro, sM 6.1 
„Sprijin pentru instalarea 
tinerilor fermieri”, cu fon-
duri de 42,68 milioane de 
euro, programată pentru 
deschidere la finele lunii 
aprilie și sM 15.1 „Plăți 
pentru angajamente de 
silvo-mediu”, finanțată cu 
suma de 42,28 milioane 
de euro, disponibilă din 
martie. 

MADR verifică periodic tomatele 
din  producția internă

AFIR deschide mai multe sesiuni 
de depunere de proiecte, pentru 12 
submăsuri PNDR 2020


