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BASF dublează numărul de premii în programul Mulțumim
Fermierilor, menit să promoveze micii producători locali din
România
◼ Numărul premiilor care vor fi acordate fermierilor câștigători crește de la
10 la 20
◼ Perioada de înscriere se prelungește până pe 21 mai, pentru a da șanse
mai multor fermieri
Pentru fermierii români, în special micii producători, ultimele luni s-au dovedit
deosebit de dificile. Criza generată de coronavirus a fost amplificată de problemele
cauzate de seceta pedologică severă și prelungită. Ultimele zile au adus ploi, dar în
unele zone din țară furtunile puternice și grindina au compromis sau chiar distrus
culturile deja slăbite, iar cantitățile căzute de precipitații tot nu rezolvă în totalitate
problemele cauzate de secetă.
Toate acestea s-au suprapus, aducând numeroși fermieri și mici producători în
pragul disperării. Fiind mereu aproape de fermieri, compania BASF își propune să
aducă puțină speranță micilor producători, prin intermediul campaniei Mulțumim
Fermierilor.
Astfel, BASF Agricultural Solutions a decis să dubleze numărul de premii acordate
micilor fermieri, pentru a susține și mai mulți producători locali și, cu ajutorul lor, și
mai multe familii aflate în dificultate. De asemenea, perioada de înscriere în
concursul adresat fermierilor a fost prelungită până la data de 21 mai, ora 18:00.
Campania, demarată în luna aprilie, se adresează atât micilor producători locali, cât
și consumatorilor români, într-un efort de conștientizare a nevoii de a susține
fermierii prin cumpărarea de produse agroalimentare de la producătorii locali.
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Fermierii mici, în special din sectorul horticol, au putut afla informații esențiale
despre modalități noi prin care își pot promova și vinde produsele agroalimentare
prin intermediul canalelor online și au putut găsi o listă cuprinzătoare de platforme
și burse de legume, unde se pot înscrie pentru a-și comercializa produsele. Au fost
publicate și interviuri în care fermierii descriu ce măsuri au luat pentru a depăși cu
bine această perioadă sau oferă sfaturi utile pentru colegii lor de breaslă.
Consumatorii români pot vedea, în secțiunea dedicată lor, o listă cu numeroase
platforme, magazine online sau grupuri de pe rețelele de socializare unde
producătorii locali își publică anunțurile de vânzare a legumelor, fructelor sau
produselor agroalimentare. Tot de aici pot afla cum decizia lor de a comanda fructe
și legume proaspete îi ajută nu doar pe fermieri, ci o întreagă comunitate. De
asemenea, cei interesați pot citi numeroase materiale de informare sau opinii ale
fermierilor care se confruntă cu provocările cauzate de epidemia de coronavirus.
Pe lângă pagina web dedicată, care își propune să ajute fermierii să ajungă rapid la
clienții lor, în condițiile în care majoritatea produselor agricole sunt perisabile și au
nevoie de o logistică specială, BASF organizează și un concurs pe pagina de
Facebook BASF Agricultural Solutions, în cadrul căruia cumpără astfel de produse
de la fermieri pentru a le oferi, prin intermediul unor ONG-uri care și-au manifestat
dorința de a susține inițiativa, către oameni aflați în dificultate tot în contextul
pandemiei.
Concursul se adresează exclusiv celor care pot face dovada calității de producător
agricol. Procedura de înscriere este simplă. Fermierii trebuie să publice un
comentariu video în cadrul postării de concurs, în care să explice cum fac față
situației actuale, respectiv un mesaj prin care să le explice românilor de ce să
cumpere fructe și legume de la producătorii locali.
“Inițial, am dorit să oferim 10 premii, însă, văzând interesul micilor producători, dar
și implicarea fitofarmaciilor și partenerilor care ne-au încurajat și susținut în această
inițiativă, am decis să dublăm numărul de premii oferite. Vom ajuta, asftel, mai mulți
oameni aflați în dificultate, oferindu-le posibilitatea de a se bucura de produse
proaspete obținute direct de la producători” a declarat Robert Băicoianu, Director
Culturi Horticole BASF Agricultural Solutions România.
Despre divizia BASF Agricultural Solutions
Cu o populație în creștere rapidă, lumea devine din ce în ce mai dependentă de capacitatea noastră
de a dezvolta o agricultură sustenabilă și de a păstra un mediu sănătos. Colaborând cu agricultori,
profesioniști în agricultură, experți în managementul dăunătorilor și alții, ne asumăm să contribuim
la acest lucru. De aceea, investim în cercetare și dezvoltare și într-un portofoliu complex, inclusiv de
semințe și trăsături genetice, soluții chimice și biologice pentru protecția culturilor, gestionarea
solului, sănătatea plantelor, controlul dăunătorilor și agricultura digitală. Cu echipe de experți în
laboratoare, pe câmp, la birou și în unitățile de producție, conectăm gândirea inovatoare și activitatea
practică de zi cu zi pentru a crea idei ale lumii reale care funcționează - pentru agricultori, societate
și planetă. În 2019, divizia noastră a generat vânzări de 7,8 miliarde de euro.

Page 3

Pentru mai multe informații, vizitați www.agriculture.basf.com sau oricare dintre canalele noastre de
social media.
Despre BASF
În cadrul BASF, dezvoltăm chimia viitorului. Noi îmbinăm succesul economic cu protecția mediului
și responsabilitatea socială. Cei aproximativ 117.000 de angajați ai grupului BASF lucrează pentru
a contribui la succesul clienților noștri în aproape toate sectoarele și aproape fiecare țară din lume.
Portofoliul nostru este organizat în şase segmente: Produse Chimice, Materiale, Soluţii Industriale,
Tehnologia Suprafeţelor, Nutriţie şi Îngrijire şi Soluţii pentru Agricultură. BASF a generat o cifră de
afaceri de aproximativ 59 mld. € în 2019. Acţiunile BASF sunt tranzacţionate la bursa din Frankfurt
(BAS) şi ca American Depositary Receipts (BASFY) în SUA . Puteţi afla mai multe informaţii,
accesând www.basf.com.

