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      La DN AGRAR continuăm proiectele de dezvoltare stabilite pentru aceast an

   În această perioadă, lucrările în AGRICULTURĂ sunt în plină 
 desfășurare. S-au finalizat lucrările de efectuare a tratamentelor  
fitosanitare pentru protecția și erbicidarea culturilor, s-a finalizat
procesul de recoltat siloz triticale masă verde și lucernă masă
verde a 2-a recoltă.
  De asemenea, în prezent ne pregătim pentru începerea
campaniei de recoltare a păioaselor, campania va începe cu
orzul de toamnă și va continua cu celelalte păioase de toamnă,
respectiv: grâu și triticale, urmând a se încheia cu recoltarea
orzului de primăvară. Prognozăm ca încheierea campaniei să se 

ULTIMELE NOUTĂȚI

realizeze în ultima săptămână din luna iulie. Concomitent cu campania de recoltat păioase de toamnă și
primăvară, se va realiza și campania de efectuare și strângere a baloților de paie, precum și start-ul pentru
pregătirea terenurilor pentru campania 2022-2023 (dezmiriștit și scarificat) a parcelelor proaspăt recoltate.
De asemenea, va avea loc însămânțarea culturilor verzi.

   Legat de FERME, s-a finalizat noua sală de muls pentru ferma Apold, în etapa următoare vechea sală de
muls va intra în renovare. În momentul în care ambele săli de muls vor fi operaționale la capacitate
                                                                                              maximă, vom înregistra la ferma Apold o creștere a
                                                                                              capacității acesteia cu 50%, se va opera în 3 schimburi
                                                                                              pe zi, rezultând 21 de ore de muls zilnic.
                                                                                                    

     De asemenea, la începutul lunii iulie vom demara
etapa de de implementare propriu-zisă a soluției SAP
pentru ferma Lacto Agrar, urmând apoi și celelate
ferme, aceasta însemnând procese de business
consolidate, operațiuni zilnice automatizate și
funcționalități avansate de raportare.



            De asemenea, în această perioadă am lucrat intens pentru a surprinde activitățile principale pe care
le realizăm atât pe câmpuri, cât și în cadrul fermelor, așadar vă invităm să vă abonați la canalul YouTube al
DN AGRAR și să vizionați materialele video pe care le-am pregătit:
https://www.youtube.com/channel/UCkommxufJSWT3WehPEecu3w 
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      Odată cu creșterea prețurilor pe piața aflată deja sub presiune, la îngrășăminte și hrana pentru
animale, livrările de lapte continuă totuși să rămână la un nivel ridicat.
         Referitor la cantitatea de lapte livrată către procesatorii cu care DN AGRAR are încheiate parteneriate,
prezentăm mai jos raportul livrărilor pentru primele 6 luni ale anului 2022, comparativ cu cele ale anului
2021. 
       După cum se poate observa, la nivelul fermelor din cadrul DN AGRAR, cantitatea de lapte livrat a
crescut cu peste 1,7 milioane de litri de lapte, respectiv cu peste 8% față de aceeași perioadă a anului
2021, și este în continuă creștere.
          Pentru lunile mai și iunie, se observă o ușoară scădere a cantității de lapte livrată, fiind considerată o
perioadă normală pentru anotimpul de vară, când temperaturile sunt foarte ridicate. Cantitatea de lapte
va începe să crească proporțional cu scăderea temperaturilor, din lunile august-septembrie.
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