
Nr.151/16.06.2016 

 
 
 

COMUNICAT DE PRESA 
 
 
Ca şi reprezentant al producătorilor agricoli din Romania, Liga 
Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România – LAPAR –  susţine 
prelungirea autorizaţiei de glifosat la nivel european, o substanţă 
activă prezentă în mai multe produse comerciale, fără de care 
agricultura europeană ar avea mult de suferit. 
  
De peste 40 de ani, glifosatul, ingredient principal în anumite produse 
pentru protecţia plantelor, are o istorie de comercializare şi utilizare 
în condiţii sigure în peste 160 de ţări, inclusiv în România. Acesta 
reprezintă un instrument important pentru fermieri în combaterea 
eficientă a buruienilor, având un spectru larg de utilizare, non-
selectiva, sistemică şi post-emergentă. Peste 800 de studii ştiinţifice 
serioase au confirmat siguranţa acestor produse. 
  
Una dintre cele mai grele provocări întâlnite în fermele din România 
este reprezentată de prezenţa buruienilor, iar produsele pe bază de 
glifosat reprezintă una dintre soluţii. Fermierii au nevoie de a avea în 
continuare acces la aceste produse, care să le permită un control 
mai bun al burienilor la costuri accesibile şi care sunt prietenoase cu 
mediul înconjurător. 
  
“România are un teren arabil foarte bun, cu toate acestea, lupta 
între buruienile prezente şi plantele de interes din cultura mare 
este una acerbă şi avem nevoie de produse fitosanitare 
omologate, dovedite sigure din punct de vedere ştiintific şi care 
să facă faţă tuturor buruienilor cu care ne confruntăm. E bine să 
înţelegem cu totii că avem nevoie de terenuri curate înainte de 
semănat, iar glifosatul ne poate ajuta!”, a declarat Laurenţiu 
Baciu, Preşedinte LAPAR. 
  
Inca de la inceputul discuţiilor privind reautorizarea şi mai apoi, 
prelungirea glifosatului, LAPAR a transmis scrisori oficiale spre 
autorităţile de reglementare naţionale şi europene în vederea 
accesului fermierilor la aceaste produse. 
 
 
 
 
 
 
Despre LAPAR 
Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) este o federaţie 
naţională, înfiinţată în anul 2001 în scopul de a apara interesele producătorilor 
agricoli, stabilite prin hotărâri proprii şi ale organizaţiilor profesionale componente, 
în relaţiile cu organele administraţiei centrale, cu alte asociaţii şi federaţii, interne şi 
internationale, gestionare de politici şi programe pentru agricultură, fonduri 
destinate activitătii din agricultură şi alte asemenea. Este formată din Asociaţii ale 



Producătorilor Agricoli (APA) şi  societăţii comerciale care exploatează teren agricol. LAPAR este 
membra fondator OIPA. LAPAR este membra ELO, Asociaţia Europeană a Proprietarilor de 
Terenuri. 
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