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Recolte peste medie, pe un lot fertilizat organic de către specialiştii 

Smithfield Ferme  

Pentru al cincilea an consecutiv, reprezentanţii Smithfield 

Ferme au obţinut recolte peste media realizată pe ţară, pe 

unul dintre cele 14 loturi experimentale cultivate cu porumb 

hibrid Pioneer şi fertilizate organic de către companie, în 

localitatea timişeană Jimbolia. 

Productivitatea realizată ca urmare a recoltării lotului 

demonstrativ a fost de 9,2 tone de porumb la hectar, mult 

peste media recoltelor obţinute în acest an în România, în 

condiţiile speciale de secetă care au afectat culturile agricole 

şi, în special, culturile de porumb. “Demonstrăm, an de an, că şi în România se poate face 

agricultură performantă, modernă, cu costuri optimizate şi un impact pozitiv asupra mediului 

înconjurător, prin folosirea fertilizatorilor organici proveniţi de la fermele Smithfield. Este deja o 

certitudine reconfirmată, atât de rezultatele deosebite obţinute la hectar, cât mai ales de creşterea 

constantă a numărului solicitărilor fermierilor pentru fertilizantul organic produs de fermele 

noastre”, a declarat Bogdan Mihail, preşedintele Smithfield România. Colaborarea dintre 

Smithfield Ferme şi Pioneer, derulată sub supravegherea Oficiului de Studii Pedologice şi 

Agrochimice Timiş, a început în 2008, ca parte a programul Smithfield Ferme de promovare a 

agriculturii moderne, realizate cu ajutorul fertilizatorilor organici. Programul demonstrează 

fermierilor impactul pozitiv pe care utilizarea îngrăşămintelor organice îl are asupra eficienţei 

culturilor, calităţii solului şi costurilor operaţionale ale agricultorilor. Folosirea îngrăşămintelor 

organice provenite de la ferme duce la creşterea elementelor nutritive din sol, îmbunătăţind-ul cu 

materie organică. Acest tip de îngrăşământ organic înlocuieşte cu succes îngrăşămintele chimice, 

de aceea este folosit foarte des de fermieri din toată Europa. În zona de vest a ţării, Smithfield 

Ferme oferă anual îngrăşământ organic pentru fertilizarea terenurilor din judeţele Timiş şi Arad. 

Sevel Valean, unul dintre fermierii locali din Jimbolia, cu care Smithfield colaborează încă din 

2010 în cadrul programului de fertilizare organică este de părere că “fertilizantul organic chiar dă 

rezultate: este natural, mai ieftin şi permite obţinerea unor recolte peste medie. Este o soluţie la 

îndemână, de care suntem foarte mulţumiţi.” Îngrăşământul organic provenit de la Smithfield 

Ferme este aplicat prin tehnici moderne de injectare şi scarificare, în baza analizelor agrochimice 

şi a planurilor de fertilizare care determină pentru fiecare parcelă de teren în parte cantitatea 

optimă de îngrăşământ necesară culturii. Aceste planuri şi analize sunt autorizate şi emise de 

către Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice, şi respectă prevederile Codului de Bune 

Practici Agricole. 

http://www.ziuadevest.ro/economic/34914-recolte-peste-medie-pe-un-lot-fertilizat-organic-

de-ctre-specialitii-smithfield-ferme.html 

http://www.ziuadevest.ro/
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Recolte peste medie, pe un lot fertilizat organic de către specialiştii 

Smithfield Ferme  

Pentru al cincilea an consecutiv, reprezentanţii Smithfield 

Ferme au obţinut recolte peste media realizată pe ţară, pe 

unul dintre cele 14 loturi experimentale cultivate cu porumb 

hibrid Pioneer şi fertilizate organic de către companie, în 

localitatea timişeană Jimbolia.  

Productivitatea realizată ca urmare a recoltării lotului 

demonstrativ a fost de 9,2 tone de porumb la hectar, mult 

peste media recoltelor obţinute în acest an în România, în 

condiţiile speciale de secetă care au afectat culturile agricole 

şi, în special, culturile de porumb. “Demonstrăm, an de an, că 

şi în România se poate face agricultură performantă, modernă, cu costuri optimizate şi un impact pozitiv 

asupra mediului înconjurător, prin folosirea fertilizatorilor organici proveniţi de la fermele Smithfield. 

Este deja o certitudine reconfirmată, atât de rezultatele deosebite obţinute la hectar, cât mai ales de 

creşterea constantă a numărului solicitărilor fermierilor pentru fertilizantul organic produs de fermele 

noastre”, a declarat Bogdan Mihail, preşedintele Smithfield România. 

Colaborarea dintre Smithfield Ferme şi Pioneer, derulată sub supravegherea Oficiului de Studii 

Pedologice şi Agrochimice Timiş, a început în 2008, ca parte a programul Smithfield Ferme de 

promovare a agriculturii moderne, realizate cu ajutorul fertilizatorilor organici. Programul demonstrează 

fermierilor impactul pozitiv pe care utilizarea îngrăşămintelor organice îl are asupra eficienţei culturilor, 

calităţii solului şi costurilor operaţionale ale agricultorilor. Folosirea îngrăşămintelor organice provenite 

de la ferme duce la creşterea elementelor nutritive din sol, îmbunătăţind-ul cu materie organică. Acest tip 

de îngrăşământ organic înlocuieşte cu succes îngrăşămintele chimice, de aceea este folosit foarte des de 

fermieri din toată Europa. În zona de vest a ţării, Smithfield Ferme oferă anual îngrăşământ organic 

pentru fertilizarea terenurilor din judeţele Timiş şi Arad. Sevel Valean, unul dintre fermierii locali din 

Jimbolia, cu care Smithfield colaborează încă din 2010 în cadrul programului de fertilizare organică este 

de părere că “fertilizantul organic chiar dă rezultate: este natural, mai ieftin şi permite obţinerea unor 

recolte peste medie. Este o soluţie la îndemână, de care suntem foarte mulţumiţi.” Îngrăşământul organic 

provenit de la Smithfield Ferme este aplicat prin tehnici moderne de injectare şi scarificare, în baza 

analizelor agrochimice şi a planurilor de fertilizare care determină pentru fiecare parcelă de teren în parte 

cantitatea optimă de îngrăşământ necesară culturii. Aceste planuri şi analize sunt autorizate şi emise de 

către Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice, şi respectă prevederile Codului de Bune Practici 

Agricole. 

 http://www.niuzer.ro/Timis/Recolte-peste-medie-pe-un-lot-fertilizat-organic-de-catre-

specialistii-Smithfield-Ferme-4803909.html 

http://www.niuzer.ro/
http://www.niuzer.ro/Timis/Recolte-peste-medie-pe-un-lot-fertilizat-organic-de-catre-specialistii-Smithfield-Ferme-4803909.html
http://www.niuzer.ro/Timis/Recolte-peste-medie-pe-un-lot-fertilizat-organic-de-catre-specialistii-Smithfield-Ferme-4803909.html
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FERME: Recolte peste medie, pe un lot fertilizat organic de către specialiştii Smithfield Ferme 

Pentru al cincilea an consecutiv, reprezentanţii Smithfield Ferme au obţinut recolte peste 

media realizată pe ţară, pe unul dintre cele 14 loturi experimentale cultivate cu porumb 

hibrid Pioneer şi fertilizate organic de către companie, în localitatea timişeană Jimbolia.  

Productivitatea realizată ca urmare a recoltării lotului demonstrativ a fost de 9,2 tone de porumb 

la hectar, mult peste media recoltelor obţinute în acest an în România, în condiţiile speciale de 

secetă care au afectat culturile agricole şi, în special, culturile de porumb.  

“Demonstrăm, an de an, că şi în România se poate face agricultură performantă, modernă, cu 

costuri optimizate şi un impact pozitiv asupra mediului înconjurător, prin folosirea fertilizatorilor 

organici proveniţi de la fermele Smithfield. Este deja o certitudine reconfirmată, atât de 

rezultatele deosebite obţinute la hectar, cât mai ales de creşterea constantă a numărului 

solicitărilor fermierilor pentru fertilizantul organic produs de fermele noastre”, a declarat Bogdan 

Mihail, Preşedintele Smithfield România.  

Colaborarea dintre Smithfield Ferme şi Pioneer, derulată sub supravegherea Oficiului de Studii 

Pedologice şi Agrochimice Timiş, a început în 2008, ca parte a programul Smithfield Ferme de 

promovare a agriculturii moderne, realizate cu ajutorul fertilizatorilor organici. Programul 

demonstrează fermierilor impactul pozitiv pe care utilizarea îngrăşămintelor organice îl are 

asupra eficienţei culturilor, calităţii solului şi costurilor operaţionale ale agricultorilor.  

Folosirea îngrăşămintelor organice provenite de la ferme duce la creşterea elementelor nutritive 

din sol, îmbunătăţind-ul cu materie organică. Acest tip de îngrăşământ organic înlocuieşte cu 

succes îngrăşămintele chimice, de aceea este folosit foarte des de fermieri din toată Europa. În 

zona de vest a ţării, Smithfield Ferme oferă anual îngrăşământ organic pentru fertilizarea 

terenurilor din judeţele Timiş şi Arad.  

Sevel Valean, unul dintre fermierii locali din Jimbolia, cu care Smithfield colaborează încă din 

2010 în cadrul programului de fertilizare organică este de părere că “fertilizantul organic chiar dă 

rezultate: este natural, mai ieftin şi permite obţinerea unor recolte peste medie. Este o soluţie la 

îndemână, de care suntem foarte mulţumiţi! ”  

http://www.fabricadecarne.ro/
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Îngrăşământul organic provenit de la Smithfield Ferme este aplicat prin tehnici moderne de 

injectare şi scarificare, în baza analizelor agrochimice şi a planurilor de fertilizare care determină 

pentru fiecare parcelă de teren în parte cantitatea optimă de îngrăşământ necesară culturii. Aceste 

planuri şi analize sunt autorizate şi emise de către Oficiul pentru Studii Pedologice şi 

Agrochimice, şi respectă prevederile Codului de Bune Practici Agricole.  

Smithfield Ferme  

Din 2004, când a intrat pe piaţa românească, Smithfield Ferme a investit în operaţiunile sale din 

România peste 500 milioane USD. Astăzi, compania operează 46 de ferme active în judeţele 

Timiş şi Arad, construite în mare parte în regim green-field, la care se adauga patru unitati de 

crestere suine, construite in parteneriat cu fermierii locali, prin programul Contract Grower, (în 

total producând aproximativ 850.000 porci comerciali pe an) şi două fabrici ultramoderne de 

nutreţuri combinate. Fermele de creştere şi fabricile de producţie nutreţuri combinate sunt unităţi 

certificate prin Sistemul de managenent integrat (obţinând certificările pentru calitate ISO 

9001:2008, mediu ISO 14001:2004 şi sănătate şi securitate ocupaţională OHSAS 18001:2007 şi 

ISO 22000 pentru siguranţa alimentului). Activând pe raza a peste 30 de comune şi oraşe, în 

judeţele Timiş şi Arad, activitatea de responsabilitate socială a Smithfield Ferme conţine şi o 

importantă componentă financiară, contribuind anual la dezvoltarea economică a zonei, prin 

aportul semnificativ la bugetul acestor localităţi, cu peste 5 milioane RON anual. 

 

http://www.fabricadecarne.ro/ferme+recolte+peste+medie+pe+un+lot+fertilizat+organic+d

e+c%C4%83tre+speciali%C5%9Ftii+smithfield+ferme_stire3295.html  

 

 

http://www.fabricadecarne.ro/ferme+recolte+peste+medie+pe+un+lot+fertilizat+organic+de+c%C4%83tre+speciali%C5%9Ftii+smithfield+ferme_stire3295.html
http://www.fabricadecarne.ro/ferme+recolte+peste+medie+pe+un+lot+fertilizat+organic+de+c%C4%83tre+speciali%C5%9Ftii+smithfield+ferme_stire3295.html
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Smithfield Ferme sustine agricultura 
performanta, nepoluanta 

Smithfield Ferme a obtinut, pentru al cincilea an 

consecutiv, recolte de porumb peste 

media realizata pe tara,  datorita faptului ca a 

utilizat fertilizator organic. Recolta a fost realizata 

pe unul dintre cele 14 loturi 

experimentale cultivate cu porumb 

hibridPioneer si fertilizate organic de catre 

companie, in localitatea Jimbolia, din judetul 

Timis. Productivitatea realizata ca urmare a 

recoltarii lotului demonstrativ a fost de 9,2 tone de porumb la hectar, mult peste media recoltelor 

obtinute in acest an in Romania, in conditiile speciale de seceta care au afectat culturile agricole si, in 

special, culturile de porumb. 

“Demonstram, an de an, ca si in Romania se poate face agricultura 

performanta, moderna, cu costuri optimizate si un impact pozitiv asupra 

mediului inconjurator, prin folosirea fertilizatorilor organici proveniti de 

la fermele Smithfield. Este deja o certitudine reconfirmata, atat de 

rezultatele deosebite obtinute la hectar, cat mai ales de cresterea 

constanta a numarului solicitarilor fermierilor pentru fertilizantul 

organic produs de fermele noastre”, a declarat Bogdan Mihail, Presedintele Smithfield 

Romania. 

Colaborarea dintre Smithfield Ferme si Pioneer, derulata sub supravegherea Oficiului de Studii 

Pedologice si Agrochimice Timis, a inceput in 2008, ca parte a programul Smithfield Ferme de 

promovare a agriculturii moderne, realizate cu ajutorul fertilizatorilor organici. Programul 

demonstreaza fermierilor impactul pozitiv pe care utilizarea ingrasamintelor organice il are asupra 

eficientei culturilor, calitatii solului si costurilor operationale ale agricultorilor. 

http://www.csrmedia.ro/
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Folosirea ingrasamintelor organice provenite de la ferme duce la cresterea elementelor nutritive din 

sol. Acest tip de ingrasamant organic inlocuieste cu succes ingrasamintele chimice. De aceea, spun 

specialistii, el este folosit foarte des de fermieri din toata Europa. 

http://www.csrmedia.ro/smithfield-ferme-sustine-agricultura-performanta-nepoluanta/ 

http://www.csrmedia.ro/smithfield-ferme-sustine-agricultura-performanta-nepoluanta/
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14.11.2012 

 

TIMIŞ Recolte peste medie, pe un lot fertilizat 
organic de Smithfield Ferme 
Pentru al cincilea an consecutiv, reprezentanţii Smithfield Ferme au obţinut recolte peste media 

realizată pe ţară, pe unul dintre cele 14 loturi experimentale cultivate cu porumb hibrid Pioneer şi 

fertilizate organic de către companie, în localitatea timişeană Jimbolia. 

 

Fertilizarea organică face din nou 

Productivitatea realizată ca urmare a 

recoltării lotului demonstrativ a fost de 

9,2 tone de porumb la hectar, mult peste 

media recoltelor obţinute în acest an în 

România, în condiţiile speciale de secetă 

care au afectat culturile agricole şi, în 

special, culturile de porumb. 

“Demonstrăm, an de an, că şi în România 

se poate face agricultură performantă, modernă, cu costuri optimizate şi un impact pozitiv asupra 

mediului înconjurător, prin folosirea fertilizatorilor organici proveniţi de la fermele Smithfield. 

Este deja o certitudine reconfirmată, atât de rezultatele deosebite obţinute la hectar, cât mai ales 

de creşterea constantă a numărului solicitărilor fermierilor pentru fertilizantul organic produs de 

fermele noastre”, a declarat Bogdan Mihail, preşedintele Smithfield România, citat de Ziua de 

Vest. 

 

 

http://timisoara.provincianews.ro/timis-recolte-peste-medie-pe-un-lot-fertilizat-organic-de-

smithfield-ferme_20312.html 

http://www.timisoara.provincianews.ro/
http://www.adevarul.ro/locale/alba_iulia/Profesor-Alba-Iulia-condamnat-inchisoare_0_810519111.html
http://www.adevarul.ro/locale/alba_iulia/Profesor-Alba-Iulia-condamnat-inchisoare_0_810519111.html
http://www.adevarul.ro/locale/alba_iulia/Profesor-Alba-Iulia-condamnat-inchisoare_0_810519111.html


Press review 
 

8 
 

 

 

WWW.BURSA.RO 

14.11.2012 

 

 

 

 

 

http://www.bursa.ro/smithfield-ferme-recolte-peste-medie-pe-un-lot-fertilizat-organic-

189870&s=print&sr=articol&id_articol=189870.html 

 

http://www.bursa.ro/
http://www.bursa.ro/smithfield-ferme-recolte-peste-medie-pe-un-lot-fertilizat-organic-189870&s=print&sr=articol&id_articol=189870.html
http://www.bursa.ro/smithfield-ferme-recolte-peste-medie-pe-un-lot-fertilizat-organic-189870&s=print&sr=articol&id_articol=189870.html
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M.BURSA.RO 

14.11.2012 

 

 

 

Ziarul Bursa pe mobil  

 Smithfield Ferme: Recolte peste medie, pe un lot 

fertilizat organic  

 Companii-Afaceri 

 14.11.2012 

 Reprezentanţii Smithfield Ferme anunţă, printr-un comunicat de presă, că au obţinut recolte 

peste media realizată pe ţară, pe unul dintre cele 14 loturi experimentale cultivate cu porumb 

hibrid Pioneer şi fertilizate organic de către companie, în localitatea timişeană Jimbolia.  

Productivitatea realizată ca urmare a recoltării lotului demonstrativ a fost de 9,2 tone de porumb 

la hectar, mult peste media recoltelor obţinute în acest an în ţara noastră, în condiţiile speciale de 

secetă care au afectat culturile agricole şi, în special, culturile de porumb. 

"Demonstrăm, an de an, că şi în România se poate face agricultură performantă, modernă, cu 

costuri optimizate şi un impact pozitiv asupra mediului înconjurător, prin folosirea fertilizatorilor 

organici proveniţi de la fermele Smithfield. Este deja o certitudine reconfirmată, atât de 

rezultatele deosebite obţinute la hectar, cât mai ales de creşterea constantă a numărului 

solicitărilor fermierilor pentru fertilizantul organic produs de fermele noastre", a declarat Bogdan 

Mihail, Preşedintele Smithfield România. 

  F.A.  

http://m.bursa.ro/s=companii_afaceri&articol=189870.html 

http://www.bursa.ro/
http://m.bursa.ro/s=companii_afaceri&articol=189870.html
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AGERPRES 

14.11.2012 

 

 

Timiş: Recolte peste medie, obţinute de Smithfield Ferme pe un lot fertilizat 

organic la Jimbolia 
 

Timişoara, 14 nov /Agerpres/ - Reprezentanţii Smithfield Ferme au obţinut recolte peste media 

realizată pe ţară, pentru al cincilea an consecutiv, pe unul dintre cele 14 loturi experimentale 

cultivate cu porumb hibrid Pioneer şi fertilizate organic de către companie, în localitatea 

timişeană Jimbolia.  

Productivitatea realizată ca urmare a recoltării lotului demonstrativ a fost de 9,2 tone de porumb 

la hectar, mult peste media recoltelor obţinute în acest an în România, în condiţiile speciale de 

secetă care au afectat culturile agricole şi, în special, culturile de porumb. 

'Demonstrăm, an de an, că şi în România se poate face agricultură performantă, modernă, cu 

costuri optimizate şi un impact pozitiv asupra mediului înconjurător, prin folosirea fertilizatorilor 

organici proveniţi de la fermele Smithfield. Este deja o certitudine reconfirmată, atât de 

rezultatele deosebite obţinute la hectar, cât mai ales de creşterea constantă a numărului 

solicitărilor fermierilor pentru fertilizantul organic produs de fermele noastre', a declarat miercuri 

Bogdan Mihai, preşedintele Smithfield România. 

Potrivit reprezentanţilor companiei americane, colaborarea dintre Smithfield Ferme şi Pioneer, 

derulată sub supravegherea Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Timiş, a început în 

2008, ca parte a programul Smithfield Ferme de promovare a agriculturii moderne, realizate cu 

ajutorul fertilizatorilor organici. 

Programul demonstrează fermierilor impactul pozitiv pe care utilizarea îngrăşămintelor organice 

îl are asupra eficienţei culturilor, calităţii solului şi costurilor operaţionale ale agricultorilor.  

'Folosirea îngrăşămintelor organice provenite de la ferme duce la creşterea elementelor nutritive 

din sol, îmbunătăţindu-l cu materie organică. Acest tip de îngrăşământ organic înlocuieşte cu 

succes îngrăşămintele chimice, de aceea este folosit foarte des de fermieri din toată Europa', 

adaugă Bogdan Mihail. 

În zona de vest a ţării, Smithfield Ferme oferă anual îngrăşământ organic pentru fertilizarea 

terenurilor din judeţele Timiş şi Arad. 

Îngrăşământul organic provenit de la Smithfield Ferme este aplicat prin tehnici moderne de 

injectare şi sacrificare, în baza analizelor agro-chimice şi a planurilor de fertilizare care 

determină pentru fiecare parcelă de teren în parte cantitatea optimă de îngrăşământ necesară 

culturii.  

http://www.bursa.ro/
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Din 2004, când a intrat pe piaţa românească, Smithfield Ferme a investit în operaţiunile sale din 

România peste 500 milioane USD. Astăzi, compania operează 46 de ferme active în judeţele 

Timiş şi Arad, construite în mare parte în regim greenfield, la care se adaugă patru unităţi de 

creştere suine, construite în parteneriat cu fermierii locali, prin programul Contract Grower, (în 

total producând aproximativ 850.000 porci comerciali pe an) şi două fabrici ultramoderne de 

nutreţuri combinate.  

Fermele de creştere şi fabricile de producţie nutreţuri combinate sunt unităţi certificate prin  

Sistemul de management integrat. 

Activând pe raza a peste 30 de comune şi oraşe, în judeţele Timiş şi Arad, activitatea de 

responsabilitate socială a Smithfield Ferme conţine şi o importantă componentă financiară, 

contribuind anual la dezvoltarea economică a zonei, prin aportul semnificativ la bugetul acestor 

localităţi, cu peste 5 milioane de lei anual. AGERPRES/(AS-Otilia Halunga) 
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AGROAZI.RO 

15.11.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agroazi.ro/stiri/General/0_35/1/15266-

Recolte+peste+medie,+pe+un+lot+fertilizat+organic+++de+către+specialiştii+Smithfield+Ferme++.html 

http://www.bursa.ro/
http://www.agroazi.ro/stiri/General/0_35/1/15266-Recolte+peste+medie,+pe+un+lot+fertilizat+organic+++de+c?tre+speciali?tii+Smithfield+Ferme++.html
http://www.agroazi.ro/stiri/General/0_35/1/15266-Recolte+peste+medie,+pe+un+lot+fertilizat+organic+++de+c?tre+speciali?tii+Smithfield+Ferme++.html
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ZIUA DE VEST 

14.11.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bursa.ro/
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INFOFERMA.RO 

14.11.2012 

FERME: Recolte peste medie, pe un lot fertilizat organic de 

catre specialistii Smithfield Ferme 

 

(Comunicat) Pentru al cincilea an consecutiv, reprezentanţii Smithfield Ferme au obţinut recolte 

peste media realizată pe ţară, pe unul dintre cele 14 loturi experimentale cultivate cu porumb 

hibrid Pioneer şi fertilizate organic de către companie, în localitatea timişeană Jimbolia.  

 

 

Productivitatea realizată ca urmare a recoltării lotului demonstrativ a fost de 9,2 tone de porumb 

la hectar, mult peste media recoltelor obţinute în acest an în România, în condiţiile speciale de 

secetă care au afectat culturile agricole şi, în special, culturile de porumb. 

“Demonstrăm, an de an, că şi în România se poate face agricultură performantă, modernă, cu 

costuri optimizate şi un impact pozitiv asupra mediului înconjurător, prin folosirea fertilizatorilor 

organici proveniţi de la fermele Smithfield. Este deja o certitudine reconfirmată, atât de 

rezultatele deosebite obţinute la hectar, cât mai ales de creşterea constantă a numărului 

solicitărilor fermierilor pentru fertilizantul organic produs de fermele noastre”, a declarat Bogdan 

Mihail, Preşedintele Smithfield România.  

Colaborarea dintre Smithfield Ferme şi Pioneer, derulată sub supravegherea Oficiului de Studii 

Pedologice şi Agrochimice Timiş, a început în 2008, ca parte a programul Smithfield Ferme de 

promovare a agriculturii moderne, realizate cu ajutorul fertilizatorilor organici. Programul 

demonstrează fermierilor impactul pozitiv pe care utilizarea îngrăşămintelor organice îl are 

asupra eficienţei culturilor, calităţii solului şi costurilor operaţionale ale agricultorilor.  

 

Folosirea îngrăşămintelor organice provenite de la ferme duce la creşterea elementelor nutritive 

din sol, îmbunătăţind-ul cu materie organică. Acest tip de îngrăşământ organic înlocuieşte cu 

succes îngrăşămintele chimice, de aceea este folosit foarte des de fermieri din toată Europa. În 

zona de vest a ţării, Smithfield Ferme oferă anual îngrăşământ organic pentru fertilizarea 

terenurilor din judeţele Timiş şi Arad.  

 

Sevel Valean, unul dintre fermierii locali din Jimbolia, cu care Smithfield colaborează încă din 

2010 în cadrul programului de fertilizare organică este de părere că “fertilizantul organic chiar dă 

rezultate: este natural, mai ieftin şi permite obţinerea unor recolte peste medie. Este o soluţie la 

îndemână, de care suntem foarte mulţumiţi! ”  

Îngrăşământul organic provenit de la Smithfield Ferme este aplicat prin tehnici moderne de 

injectare şi scarificare, în baza analizelor agrochimice şi a planurilor de fertilizare care determină 

pentru fiecare parcelă de teren în parte cantitatea optimă de îngrăşământ necesară culturii. Aceste 

http://www.bursa.ro/
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planuri şi analize sunt autorizate şi emise de către Oficiul pentru Studii Pedologice şi 

Agrochimice, şi respectă prevederile Codului de Bune Practici Agricole.  

 

Smithfield Ferme 

 

Din 2004, când a intrat pe piaţa românească, Smithfield Ferme a investit în operaţiunile sale din 

România peste 500 milioane USD. Astăzi, compania operează 46 de ferme active în judeţele 

Timiş şi Arad, construite în mare parte în regim green-field, la care se adauga patru unitati de 

crestere suine, construite in parteneriat cu fermierii locali, prin programul Contract Grower, (în 

total producând aproximativ 850.000 porci comerciali pe an) şi două fabrici ultramoderne de 

nutreţuri combinate. Fermele de creştere şi fabricile de producţie nutreţuri combinate sunt unităţi 

certificate prin Sistemul de managenent integrat (obţinând certificările pentru calitate ISO 

9001:2008, mediu ISO 14001:2004 şi sănătate şi securitate ocupaţională OHSAS 18001:2007 şi 

ISO 22000 pentru siguranţa alimentului). Activând pe raza a peste 30 de comune şi oraşe, în 

judeţele Timiş şi Arad, activitatea de responsabilitate socială a Smithfield Ferme conţine şi o 

importantă componentă financiară, contribuind anual la dezvoltarea economică a zonei, prin 

aportul semnificativ la bugetul acestor localităţi, cu peste 5 milioane RON anual. 

 

http://www.infoferma.ro/stire_4122-

ferme++recolte+peste+medie,+pe+un+lot+fertilizat+organic+de+catre+specialistii+smithfield+f

erme.html 

 

si la: 

 

http://www.infoferma.ro/2_tot_fertilizator+organic_firme_simpla.html 

 

 

 

 

http://www.infoferma.ro/stire_4122-ferme++recolte+peste+medie,+pe+un+lot+fertilizat+organic+de+catre+specialistii+smithfield+ferme.html
http://www.infoferma.ro/stire_4122-ferme++recolte+peste+medie,+pe+un+lot+fertilizat+organic+de+catre+specialistii+smithfield+ferme.html
http://www.infoferma.ro/stire_4122-ferme++recolte+peste+medie,+pe+un+lot+fertilizat+organic+de+catre+specialistii+smithfield+ferme.html
http://www.infoferma.ro/2_tot_fertilizator+organic_firme_simpla.html
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TION.RO 

14.11.2012 

Cum sa faci bani din… nimic. Fertilizatorul organic 

produce recolte record chiar si in an de seceta  

Scris de M. Hoster  - Deşi a fost secetă mare, iar producţiile agricole au fost fie calamitate, fie 

extrem de reduse, mai mulţi producători din zona oraşului Jimbolia se pot lăuda cu recolte 

excelente. Maximul atins a fost de 9,2 tone de porumb la hectar. Succesul procesului agricol, 

spun cei care au realizat acest lot experimental, este utilizarea de sămânţă de calitate, dar mai 

ales a îngrăşămintelor organice, provenite de la fermele de creştere a porcinelor.  

Ca dovadă că se pot face bani din… orice, pentru al cincilea an consecutiv, reprezentanţii 

principalului producător de carne de porc din Banat au obţinut recolte peste media realizată pe 

ţară, pe unul dintre cele 14 loturi experimentale cultivate cu porumb hibrid Pioneer şi fertilizate 

organic de către companie, în localitatea Jimbolia. 

 

Productivitatea realizată ca urmare a recoltării lotului demonstrativ a fost de 9,2 tone de porumb 

la hectar, mult peste media recoltelor obţinute în acest an în România, în condiţiile speciale de 

secetă care au afectat culturile agricole şi, în special, culturile de porumb. 

 

După această perioadă de cinci ani în care noua soluţie naturală a înlocuit clasicele substanţe 

chimice folosite pentru fertilizarea se pare că noua modalitate începe să fie apreciată încet, dar 

sigur, de fermieri. Sevel Valean, unul dintre agricultorii locali din Jimbolia, cu care compania 

care a furnizat îngrăşământul natural colaborează încă din 2010 în cadrul programului de 

fertilizare organică apreciază rezultatele obţinute cu noua modalitate de cultivare a pământului. 

„Fertilizantul organic chiar dă rezultate: este natural, mai ieftin şi permite obţinerea unor recolte 

peste medie. Este o soluţie la îndemână, de care suntem foarte mulţumiţi! ”, a declarat Valean, la 

recoltarea de pe lotul experimental. 

 

“Demonstrăm, an de an, că şi în România se poate face agricultură performantă, modernă, cu 

costuri optimizate şi un impact pozitiv asupra mediului înconjurător, prin folosirea fertilizatorilor 

organici proveniţi de la fermele Smithfield. Este deja o certitudine reconfirmată, atât de 

rezultatele deosebite obţinute la hectar, cât mai ales de creşterea constantă a numărului 

solicitărilor fermierilor pentru fertilizantul organic produs de fermele noastre”, a declarat Bogdan 

Mihail, preşedintele companiei. 

 

 

http://www.bursa.ro/
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Cererea depăşeşte oferta 

 

Succesul acestui nou tip de fertilizant este în continuă creştere. Din 2008 atunci când a fost 

demarat proiectul, aprecierea pentru acest tip de îngrăşare a pământului este în continuă creştere. 

„Vă asigur că solicitările sunt mai mari decât oferta”, ne spunea Ionel Barbalău, din partea 

companiei care produce fertilizantul. Produsul finit nu înseamnă doar materia organică rezultată 

în urma creşterii animalelor. „Rezultatele” creşterii sunt stocate în nişte cisterne speciale, iar aici 

are loc prelucrarea produsului. Acesta, pentru a deveni fertilizant organic, trebuie să ajungă la o 

anumită maturare, să atingă anumite caracteristici tehnice şi chimice. Totul sub supravegherea 

specialiştilor şi a autorităţilor. Doar când aceste caracteristici sunt atinse fertilizatorul ia calea 

câmpului. Iar aici utilizarea nu se face după ureche. „Utilizarea acestui fertilizator organic nu se 

poate realiza decât după ce se fac, de către specialişti, analize ale solului pentru respectiva 

parcelă. Fertilizatorul este utilizat doar după ce au fost făcute aceste recomandări. Programul de 

furnizare este mai complex şi presupune şi acordarea acestei componente de consultanţă de 

specialitate, nu se pune îngrăşământ oricum”, ne-a mai declarat Barbalău. 

 

Colaborarea dintre Smithfield Ferme şi Pioneer, pentru loturile experimentale este derulată sub 

supravegherea Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Timiş şi a demarat în 2008, ca 

parte a programului de promovare a agriculturii moderne, realizate cu ajutorul fertilizatorilor 

organici. Programul demonstrează fermierilor impactul pozitiv pe care utilizarea îngrăşămintelor 

organice îl are asupra eficienţei culturilor, calităţii solului şi costurilor operaţionale ale 

agricultorilor. 

 

Folosirea îngrăşămintelor organice provenite de la ferme duce la creşterea elementelor nutritive 

din sol, îmbunătăţind-ul cu materie organică. Acest tip de îngrăşământ organic înlocuieşte cu 

succes îngrăşămintele chimice, de aceea este folosit foarte des de fermieri din toată Europa. În 

zona de vest a ţării, Smithfield Ferme oferă anual îngrăşământ organic pentru fertilizarea 

terenurilor din judeţele Timiş şi Arad. De asemenea, multe autorităţi locale folosesc acest 

fertilizator pentru păşunile deţinute. 

 

Îngrăşământul organic este aplicat prin tehnici moderne de injectare şi scarificare, în baza 

analizelor agrochimice şi a planurilor de fertilizare care determină pentru fiecare parcelă de teren 

în parte cantitatea optimă de îngrăşământ necesară culturii. Aceste planuri şi analize sunt 

autorizate şi emise de către Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice, şi respectă 

prevederile Codului de Bune Practici Agricole. 

 

În prezent de acest tip de fertilizator organic beneficiază mai mulţi fermieri din Arad şi din 

Timiş. Peste 10.000 de hectare de teren agricol sunt cultivate de compania furnizoare şi 

fertilizate cu acest tip de îngrăşământ, fie pe terenul propriu fie pe suprafeţe luate în arendă. În 

funcţie de colaborarea existentă cu utilizatorii fertilizatorul poate fi obţinut, fie gratuit, fie la 

preţuri competitive. 

 

http://www.tion.ro/cum-sa-faci-bani-din…-nimic-fertilizatorul-organic-produce-recolte-record-

chiar-si-in-an-de-seceta/1203645 
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AGROINFO.RO 

14.11.2012 

 

 

Recolte de porumb peste medie cu fertilizant organic de 

la Smithfield Ferme 

În localitatea timişeană Jimbolia, s-au obţinut recolte peste media realizată pe ţară, pe unul dintre 

cele 14 loturi experimentale cultivate cu porumb hibrid Pioneer şi fertilizate organic de 

Smithfield Ferme.  

În urma recoltării lotului demonstrativ, producţia obţinută a fost de 9,2 tone de porumb la hectar, 

mult peste media recoltelor obţinute în acest an în România, în condiţiile de secetă care au 

afectat culturile agricole şi, în special, culturile de porumb. 

“Demonstrăm, an de an, că şi în România se poate face agricultură performantă, modernă, cu 

costuri optimizate şi un impact pozitiv asupra mediului înconjurător, prin folosirea fertilizatorilor 

organici proveniţi de la fermele Smithfield. Este deja o certitudine reconfirmată, atât de 

rezultatele deosebite obţinute la hectar, cât mai ales de creşterea constantă a numărului 

solicitărilor fermierilor pentru fertilizantul organic produs de fermele noastre”, a declarat Bogdan 

Mihail, preşedintele Smithfield România. 

“Fertilizantul organic chiar dă rezultate: este natural, mai ieftin şi permite obţinerea unor recolte 

peste medie. Este o soluţie la îndemână, de care suntem foarte mulţumiţi! ” declară Sevel Valean, 

unul dintre fermierii din Jimbolia, cu care Smithfield colaborează încă din 2010. 

Colaborarea dintre Smithfield Ferme şi Pioneer, derulată sub supravegherea Oficiului de Studii 

Pedologice şi Agrochimice Timiş, a început în 2008, ca parte a programul Smithfield Ferme de 

promovare a agriculturii moderne, realizate cu ajutorul fertilizatorilor organici. Programul 

demonstrează fermierilor impactul pozitiv pe care utilizarea îngrăşămintelor organice îl are 

asupra eficienţei culturilor, calităţii solului şi costurilor operaţionale ale agricultorilor. 

 

 

http://www.agroinfo.ro/vegetal/porumb/recolte-de-porumb-peste-medie-cu-fertilizant-

organic-de-la-smithfield-ferme 

 

 

 

http://www.bursa.ro/
http://www.agroinfo.ro/vegetal/porumb/recolte-de-porumb-peste-medie-cu-fertilizant-organic-de-la-smithfield-ferme
http://www.agroinfo.ro/vegetal/porumb/recolte-de-porumb-peste-medie-cu-fertilizant-organic-de-la-smithfield-ferme
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STIREADETIMIS.RO 

14.11.2012 

Recolte peste medie, pe un lot fertilizat organic de catre 

specialistii Smithfield Ferme 

Scris de admin pe November 14th, 2012  

 Pentru al cincilea an consecutiv, reprezentantii Smithfield Ferme au obtinut recolte peste media 

realizata pe tara, pe unul dintre cele 14 loturi experimentale cultivate cu porumb hibrid Pioneer si 

fertilizate organic de catre companie, in localitatea timiseana Jimbolia.  

Productivitatea realizata ca urmare a recoltarii lotului demonstrativ a fost de 9,2 tone de porumb 

la hectar, mult peste media recoltelor obtinute in acest an in Romania, in conditiile speciale de 

seceta care au afectat culturile agricole si, in special, culturile de porumb.  

 

“Demonstram, an de an, ca si in Romania se poate face agricultura performanta, moderna, cu 

costuri optimizate si un impact pozitiv asupra mediului inconjurator, prin folosirea fertilizatorilor 

organici proveniti de la fermele Smithfield. Este deja o certitudine reconfirmata, atat de 

rezultatele deosebite obtinute la hectar, cat mai ales de cresterea constanta a numarului 

solicitarilor fermierilor pentru fertilizantul organic produs de fermele noastre”, a declarat Bogdan 

Mihail, presedintele Smithfield Romania. Colaborarea dintre Smithfield Ferme si Pioneer, 

derulata sub supravegherea Oficiului de Studii Pedologice si Agrochimice Timis, a inceput in 

2008, ca parte a programul Smithfield Ferme de promovare a agriculturii moderne, realizate cu 

ajutorul fertilizatorilor organici. Programul demonstreaza fermierilor impactul pozitiv pe care 

utilizarea ingrasamintelor organice il are asupra eficientei culturilor, calitatii solului si costurilor 

operationale ale agricultorilor.  

 

Folosirea ingrasamintelor organice provenite de la ferme duce la cresterea elementelor nutritive 

din sol, imbunatatind-ul cu materie organica. Acest tip de ingrasamant organic inlocuieste cu 

succes ingrasamintele chimice, de aceea este folosit foarte des de fermieri din toata Europa. In 

zona de vest a tarii, Smithfield Ferme ofera anual ingrasamant organic pentru fertilizarea 

terenurilor din judetele Timis si Arad. Sevel Valean, unul dintre fermierii locali din Jimbolia, cu 

care Smithfield colaboreaza inca din 2010 in cadrul programului de fertilizare organica este de 

parere ca “fertilizantul organic chiar da rezultate: este natural, mai ieftin si permite obtinerea 

unor recolte peste medie. Este o solutie la indemana, de care suntem foarte multumiti.” 

Ingrasamantul organic provenit de la Smithfield Ferme este aplicat prin tehnici moderne de 

injectare si scarificare, in baza analizelor agrochimice si a planurilor de fertilizare care determina 

pentru fiecare parcela de teren in parte cantitatea optima de ingrasamant necesara culturii. Aceste 

planuri si analize sunt autorizate si emise de catre Oficiul pentru Studii Pedologice si 

Agrochimice, si respecta prevederile Codului de Bune Practici Agricole. 

http://www.stireadetimis.ro/?p=4478 

http://www.stireadetimis.ro/?p=4478
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STIREADETIMIS.RO 

14.11.2012 

 

 

Cum sa faci bani din… nimic. Fertilizatorul organic 

produce recolte recordA 

Scris de admin pe November 14th, 2012  

 Desi a fost seceta mare, iar productiile agricole au fost fie calamitate, fie extrem de reduse, mai 

multi producatori din zona orasului Jimbolia se pot lauda cu recolte excelente. Maximul atins a 

fost de 9,2 tone de porumb la hectar. Succesul procesului agricol, spun cei care au realizat acest 

lot experimental, este utilizarea de samanta de calitate, dar mai ales a ingrasamintelor 

organice, provenite de la fermele de crestere a porcinelor. 

Mai mult pe TION.RO 

 

http://www.stireadetimis.ro/?p=4476 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stireadetimis.ro/?p=4476
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PROVINCIANEWS.RO  

(Realitatea TV) 14.11.2012 

 

TIMIŞ Recolte peste medie, pe un lot fertilizat organic de 

Smithfield Ferme 

Miercuri, 14 Noiembrie 2012 15:30 

Pentru al cincilea an consecutiv, reprezentanţii Smithfield Ferme au obţinut recolte peste media 

realizată pe ţară, pe unul dintre cele 14 loturi experimentale cultivate cu porumb hibrid Pioneer 

şi fertilizate organic de către companie, în localitatea timişeană Jimbolia. 

Productivitatea realizată ca urmare a recoltării lotului demonstrativ a fost de 9,2 tone de 

porumb la hectar, mult peste media recoltelor obţinute în acest an în România, în condiţiile 

speciale de secetă care au afectat culturile agricole şi, în special, culturile de porumb. 

“Demonstrăm, an de an, că şi în România se poate face agricultură performantă, modernă, cu 

costuri optimizate şi un impact pozitiv asupra mediului înconjurător, prin folosirea 

fertilizatorilor organici proveniţi de la fermele Smithfield. Este deja o certitudine reconfirmată, 

atât de rezultatele deosebite obţinute la hectar, cât mai ales de creşterea constantă a 

numărului solicitărilor fermierilor pentru fertilizantul organic produs de fermele noastre”, a 

declarat Bogdan Mihail, preşedintele Smithfield România, citat de Ziua de Vest. 

 

http://timisoara.provincianews.ro/timis-recolte-peste-medie-pe-un-lot-fertilizat-organic-de-

smithfield-ferme_20312.html 

 

 

 

 

 

 

http://timisoara.provincianews.ro/timis-recolte-peste-medie-pe-un-lot-fertilizat-organic-de-smithfield-ferme_20312.html
http://timisoara.provincianews.ro/timis-recolte-peste-medie-pe-un-lot-fertilizat-organic-de-smithfield-ferme_20312.html
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AGRICULTURAE.RO  

 14.11.2012 

 

Recolte de porumb peste media pe tara  

 Reprezentantii Smithfield Ferme anunta, printr-un comunicat de presa, ca au obtinut recolte 

peste media realizata pe tara, pe unul dintre cele 14 loturi experimentale cultivate cu porumb 

hibrid Pioneer si fertilizate organic de catre companie, in localitatea timiseana Jimbolia. 

Productivitatea realizata ca urmare a recoltarii lotului demonstrativ a fost de 9,2 tone de 

porumb la hectar, mult peste media recoltelor obtinute in acest an in tara noastra, in conditiile 

speciale de seceta care au afectat culturile agricole si, in special, culturile de porumb. 

Demonstram, an de an, ca si in Romania se poate face agricultura performanta, moderna, cu 

costuri optimizate si un impact pozitiv asupra mediului inconjurator, prin folosirea 

fertilizatorilor organici proveniti de la fermele Smithfield. Este deja o certitudine reconfirmata, 

atat de rezultatele deosebite obtinute la hectar, cat mai ales de cresterea constanta a 

numarului solicitarilor fermierilor pentru fertilizantul organic produs de fermele noastre", a 

declarat Bogdan Mihail, Presedintele Smithfield Romania. 

 

http://www.agriculturae.ro/index.php/agricultura-ecologica/tehnologii-ecologice/1822-recolte-

de-porumb-peste-media-pe-tara.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agriculturae.ro/index.php/agricultura-ecologica/tehnologii-ecologice/1822-recolte-de-porumb-peste-media-pe-tara.html
http://www.agriculturae.ro/index.php/agricultura-ecologica/tehnologii-ecologice/1822-recolte-de-porumb-peste-media-pe-tara.html
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RECOLTA.EU  

 15.11.2012 

Producţii de peste 9 t/ha la porumb, în condiţiile 

fertilizării organice 

 15  Noiembrie |  Culturi vegetale   

 Reprezentanţii Smithfield Ferme anunţă că au obţinut recolte peste media realizată pe ţară, pe 

unul dintre cele 14 loturi experimentale cultivate cu porumb hibrid Pioneer şi fertilizate organic 

de către companie, în localitatea timişeană Jimbolia.  

citeste articolul: http://www.recolta.eu/eticheta/ingrasamant-organic/ 

 

Producţii de peste 9 t/ha la porumb, în condiţiile 

fertilizării organice 

 Reprezentanţii Smithfield Ferme anunţă că au obţinut recolte peste media realizată pe ţară, pe 

unul dintre cele 14 loturi experimentale cultivate cu porumb hibrid Pioneer şi fertilizate organic 

de către companie, în localitatea timişeană Jimbolia.  

 Productivitatea realizată ca urmare a recoltării lotului demonstrativ a fost de 9,2 tone de 

porumb la hectar, mult peste media recoltelor obţinute în acest an în ţara noastră, în condiţiile 

speciale de secetă care au afectat culturile agricole şi, în special, culturile de porumb. 

 Folosirea îngrăşămintelor organice provenite de la ferme duce la creşterea elementelor 

nutritive din sol, îmbunătăţind-ul cu materie organică. Acest tip de îngrăşământ organic 

înlocuieşte cu succes îngrăşămintele chimice, de aceea este folosit foarte des de fermieri din 

toată Europa. În zona de vest a ţării, Smithfield Ferme oferă anual îngrăşământ organic pentru 

fertilizarea terenurilor din judeţele Timiş şi Arad. 

http://www.recolta.eu/productii-de-peste-9-t-ha-la-porumb-in-conditiile-fertilizarii-organice/ 

http://www.recolta.eu/eticheta/ingrasamant-organic/
http://www.recolta.eu/productii-de-peste-9-t-ha-la-porumb-in-conditiile-fertilizarii-organice/
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PROFITUL AGRICOL  

 23.11.2012 
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BULETINDEILFOV.RO  

 14.11.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buletindeilfov.ro/478205-smithfield-ferme-recolte-peste-medie-pe-un-lot-

fertilizat-organic.html 

http://www.buletindeilfov.ro/478205-smithfield-ferme-recolte-peste-medie-pe-un-lot-fertilizat-organic.html
http://www.buletindeilfov.ro/478205-smithfield-ferme-recolte-peste-medie-pe-un-lot-fertilizat-organic.html
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ARADON.RO  

 14.11.2012 
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