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REZUMAT. În această lucrare sunt prezentate tendinţele actuale de dezvoltare în domeniul agricol şi tehnicile 
inovative utilizate de fermierii europeni pentru procesarea şi însilozarea hranei animalelor, precum şi noile 
tendinţe de valorificare superioară a culturilor de porumb, respectiv a boabelor cu umiditate ridicată (28 – 40%). 
În cadrul acestor tehnologii, maşinile de aplatizat cereale, respectiv boabe umede de porumb au o importanţă 
deosebită. Acestea sunt produse şi comercializate de firme cu tradiţie în domeniul procesării materialului furajer, 
deoarece ele prezintă reale avantaje atât din punct de vedere tehnic, cât şi economic. 

Cuvinte cheie: : avantaje, boabe umede de porumb, tehnologii de însilozare, maşini de aplatizat, material furajer. 

ABSTRACT. In this paper are presented the latest technologies developed in agriculture and innovative 
technologies utilized by the European farmers in processing and silage of livestock fodder, and also the newest 
trends for superior capitalization of maize crops, respectively the humid corn grain (28 -40%). Within these 
technologies, flattened grain machines, respective humid corn grain, have a special importance. These machines 
are produced and commercialized by companies with tradition in the processing livestock fodder , because it 
presents real advantages both technically and economically point of view . 
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1. IMPORTANŢA ECONOMICĂ  
A PORUMBULUI 

La nivelul Uniunii Europene, în anul 2014, pro-
ducţia de cereale a fost estimată la 334,2 milioane de 
tone, acest lucru însemnând aproximativ 13 % din 
producţia de cereale obţinută la nivel mondial, 
România clasându-se pe locul 5 din punct de vedere al 
producţiei de cereale obţinute (1.1). [8, 6] 

 

 
Fig. 1.1. Producţia de cereale, UE în anul 2014. 

Cea mai mare pondere de 68,2 % din producţia 
de cereale înregistrată la nivelul UE a fost cea de 
grâu şi porumb (1.2).  

 

 
 

Fig. 1.2. Procentul producţiei de cereale UE în anul 2014. 
 

La producţia de porumb România s-a clasat pe 
locul 2 după Franţa, înregistrând 11,73 milioane tone 
porumb boabe, de pe o suprafaţă cultivată de 2,43 
milioane hectare, ceea ce reprezintă o creştere de 
4.813 kilograme la hectar. [5] 

Din rezultatele cercetării se poate constata că în 
economia cerealieră a ţării noastre, porumbul deţine 
locul cel mai important, având cea mai mare contri-
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buţie la producţia totală, deşi suprafaţa cultivată cu 
cereale pentru boabe reprezintă 45,9 % din suprafaţa 
semănată cu cereale pentru boabe.[7] 

Porumbul este cereala care intră în cea mai mare 
proporţie în hrana animalelor, se foloseşte în alimen-
taţia tuturor speciilor şi categoriilor de animale, 
îndeosebi a bovinelor şi porcinelor, reprezentând 
până la 80 % din amestecul administrat acestor specii, 
70 % din raţiile administrate păsărilor şi celorlalte 
categorii de animale 30 % din totalul amestecului de 
concentrate. 

În furajarea animalelor, boabele de porumb intră 
în compoziţia unor reţete de nutreţuri combinate 
pentru diverse categorii de animale datorită valorii 
nutritive ridicate şi anume : 1 kg boabe echivalează 
cu 1,17-1,30 unităţi nutritive şi conţine 70-80 g 
proteină digestibilă, [9]. 

Fiind o componentă de bază în producerea nutreţ-
urilor combinate, porumbul participă în următoarele 
proporţii: 

● 40-60 % la vacile gestante şi lactante; 
● 30-40 % la tineretul pentru reproducţie; 
● 65-85 % la animalele pentru îngrăşat. 
Pentru valorificarea superioară prin conservare pe 

cale naturală, prin însilozare a cantităţilor apreciabile 
de porumb boabe obţinute din soiurile de hibrizi tardivi 
sau din culturile duble, a stocurilor de porumb umed 
din unităţile agricole este necesară o tehnologie care 
să realizeze prelucrarea boabelor prin aplatizare, 

fulguire, contribuind astfel la obţinerea unor silozuri 
de calitate cu digestibilitate ridicată. 

2. TEHNOLOGIA DE VALORIFICARE A 
PORUMBULUI BOABE APLATIZATE 

Încă din anul 1917, cercetătorii britanici au 
descoperit că valoarea nutritivă a boabelor de cereale, 
în special a porumbului, este mult mai ridicată în cazul 
boabelor cu umiditate care variază între 35 – 40 %. 
[12] 

Astfel că, la sfârşitul anilor ’60 a fost dezvoltată o 
tehnologie de recoltare, aplatizare şi depozitare a 
cerealelor cu umiditate ridicată, care din punct de 
vedere economic a apărut ca urmare a presiunii 
economice datorată necesităţii scăderii preţurilor 
produselor de origine animală, reducerii costurilor de 
producție a furajelor, creşterii producţiei în zootehnie şi 
reducerii raţiei de furaje cu concentrate. [3, 7, 12] 

Utilizarea diferitelor tipuri de porumb-boabe 
umed a început să capete amploare în Europa, cu 
precădere în Franţa, Republica Ceha, Germania şi 
Danemarca, în unităţile zootehnice de creştere a 
bovinelor si porcinelor, datorită avantajelor 
economice şi tehnice ale acestui produs. 

Tehnologia de recoltare, aplatizare şi însilozare a 
boabelor de porumb în stare de umiditate este 
prezentată schematic în (2.1). 

 

 
 

Fig. 2.1. Tehnologia de recoltare, aplatizare şi însilozare a porumbului cu umiditate ridicată. 
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Această tehnologie constă în recoltarea porumbu-
lui în stare de umiditate, cu 2-3 săptămâni mai 
devreme, la umiditate mai mare de 28 %, în vederea 
aplatizării şi însilozării acestuia, atunci când con-
ţinutul energetic şi conţinutul de proteine ating 
valoarea de vârf. [3] 

Boabele de cereale recoltate la umiditate ridicată 
sunt aplatizate cu ajutorul unor maşini speciale, 
echipate cu una sau mai multe perechi de valţuri 
riflate şi care efectuează următoarele operaţiuni: 
aplatizarea (strivirea) boabelor umede; pulverizarea 
unui conservant pe materialul zdrobit; amestecarea 
materialul zdrobit cu conservantul, descărcarea în 
vederea însilozării a materialului aplatizat. [3, 4] 

Aceste maşini de aplatizat boabele de cereale 
umede au fost implementate pentru prima dată în 
Finlanda și Anglia, iar în momentul de faţă acestea 
s-au răspândit în mod dinamic în toată Europa, chiar 
și în regiunile foarte calde din sud. 

Fermierii, indiferent de condițiile regionale, de 
tehnicile de creştere şi de reproducere a animalelor, 
pot utiliza cu succes această metodă de procesare a 
hranei, prin care se reduc seminificativ costurile, 
obţinând în acest fel avantaje considerabile şi creşte-
rea competitivităţii economice pe piața de produse 
furajere. 

Maşinile de aplatizat cereale umede prezintă 
avantajul că pot fi utilizate şi în procesul de conservare 

fără aplatizarea boabelor, prin reglarea distanţei 
dintre valţuri. 

De asemenea, acestea pot fi folosite şi la procesa-
rea boabelor uscate. 

În prezent, în ţara noastră nu există producători 
de maşini de aplatizat cereale, fermele achiziţionând 
astfel de echipamente tehnice din străinătate. 

Cele mai reprezentative firme producătoare de 
astfel de maşini şi echipamente tehnice de aplatizat 
boabe de porumb în stare umedă în vederea 
însilozării, adaptate la condiţiile impuse de Uniunea 
Europeană sunt firmele: RollMill din Republica 
Cehă, Murska din Finlanda, Martínez & Staneck din 
Argentina, Renn din S.U.A. şi EuroBagging din 
Republica Cehă. 

În continuare sunt prezentate exemple construc-
tive sintetizate în tabelul 1. 

Aceste maşini de aplatizat pot fi implementate în 
mai multe fluxuri tehnologice în funcţie de dotările 
tehnice şi de posibilităţile financiare ale benefi-
ciarilor, dar şi a tehnologiilor de însilozare de care 
dispun. 

În (2.2) este prezentată schema de principiu a 
unei masini de aplatizat – (2.2.a), vedere din faţă, şi 
în (2.2.b) este prezentată vederea din lateral. 

În (2.3) este prezentată schema tehnologică 
pentru două variante de însilozare a cerealelor 
aplatizate: însilozarea în celule de siloz şi însilozarea 
în saci de polietilenă. 

 
Tabelul 1 Modele constructive ale celor mai reprezentative maini de aplatizat boabe de porumb  

şi caracteristicile tehnice ale acestora [1, 11, 12] 
 

 

CP1 Little 

 
Firma RollMill 

Murska 2000 S 2x2 

 
Firma Murska 

MC 2x25 

 
Firma EuroBagging 

Parametrii 

Tractor Min. 70 CP 130 CP 200 – 240 CP 

Capacitate de lucru  8–15 t/ h 30 t/h 40 t/h 

Înălţime 240 cm 180 cm 343 cm 

Lăţime 177,5 cm 235 cm 250 cm 

Lungime 412,5 cm 260 cm 729 cm 

Masă maşina 1820 kg 3290 kg 6700 kg 

Nr. Valţuri 
Diametru × lungime 

2/ - × 600 mm 4/ 300 × 1000 mm 4 / 400x920 

Ø Sac 1,5 m şi 1,2 m 1,5 m şi 1,2 m - 

Volumul coşului de 
alimentare 

2,8 m3 6.5 m3 1.5 m3 
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a                                                                                                          b 

Fig. 2.2. Schema de principiu a unei masini de aplatizat cereale umede. 
 

 
 

Fig. 2.3. Schema tehnologică de recoltare, aplatizare şi însilozare a boabelor umede de cereale. 
 

3. AVANTAJELE ECONOMICE ŞI 
TEHNICE ALE UTILIZĂRII BOABELOR 
DE PORUMB APLATIZATE 

Prin aplicarea acestei tehnologii se îmbunătățește 
profitabilitatea fermelor, fiind un mod rentabil de a 
produce hrană de înaltă calitate pentru toate 
categoriile de animale, prin reducerea costurilor de 
investiții (uscare, depozitare) și de energie. 

În urma cercetărilor efectuate la nivel naţional şi 
internaţional s-a constatat că însilozarea cerealelor 
umede reduce semnificativ costurile de conservare 
cu 54 - 58 % comparativ cu însilozarea cerealelor 
uscate. [10] 

În (3.1) sunt prezentate grafic costurile privind 
metoda de însilozare şi cantitatea de cereale utilizată. 

 
 

Fig. 3.1. Costurile de însilozare a celor două metode :  
pe cale umedă şi uscată [10]. 

 

Totodată s-a evidenţiat următoarele avantaje: 
– la cheltuielile pentru 100 de tone de cereale 

însilozate prin metoda de conservare în stare umedă 
a boabelor de cereale în saci s-au economisit 
8435 euro/an; 
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– pentru 200 de tone s-au redus cu 10265 euro/an; 
– pentru 1000 de tone s-au economisit până la 

31100 euro/an. [11] 
 

 
 

Fig. 3.2. Totalul costurilor de însilozare a cerealelor [11]. 
 

Din rezultatele cercetării prezentate în (3.1) şi 
(3.2), se observă că însilozarea cerealelor aplatizate 
este cea mai eficientă metodă, cu costuri mult mai 
reduse comparativ cu însilozarea cerealelor uscate. 

Pe lângă beneficiile economice, cerealele umede 
aplatizate au mult mai multe avantaje decât cele uscate, 
şi anume: digestibilitate ridicată, valoarea energetică 
superioară a boabelor umede aplatizate faţă de cele 
uscate, precum şi valoarea nutritivă ridicată. 

Conform rezultatelor unor studii efectuate s-a 
constatat că nivelul de digestibilitate energetică al 
boabelor de porumb în stare umedă este cu 4 - 8 % mai 
ridicată decât cel al boabelor de porumb uscate. [2, 4] 

Acest lucru conduce la creşterea semnificativă a 
greutăţii animalelor; reducerea timpului de sacrifi-
care a acestora; o greutate mai mare a carcasei şi 
îmbunătăţirea conversiei hranei.[1] 

4. CONCLUZII 

Efectul economic cel mai mare al tehnologiei şi 
maşinilor de aplatizat este legat de creşterea 
producţiei în zootehnie şi reducerea raţiei de furaje 
cu concentrate. 

De asemenea porumbul furajer se foloseşte 
pentru echilibrarea raţiilor în energie, reprezentând 
30 – 100 % din concentratele pentru monogastrice, 
având valoarea energetică cea mai ridicată dintre 
grăunţele utilizate în hrana animalelor. 

Boabele de porumb conservate sub formă de siloz 
furnizează animalului aproape 80 % din nevoile lui 
energetice şi circa 50 % din cele proteice. 

Prin aplicarea tehnologiei de recoltare, aplatizare 
şi însilozare a boabelor umede de porumb se reduc 
semnificativ costurile de investiții (uscare, depozi-
tare) și energie (petrol, electricitate, cerințe reduse 
pentru transportul recoltei). 

Costurile de producție pentru tehnologia de 
însilozare a boabelor de cereale aplatizate sunt mult 
mai mici decât cele ale tehnologiei de însilozare a 
cerealelor uscate. 

Autorii acestui articol au adaptat tehnologia de 
producere a acestui tip de hrană pentru animale (2.3) 
şi lucrează la proiectarea unui model experimental 
de maşină de aplatizat prezentat în (2.2) care să fie 
construit cu costuri reduse de către agenţi economici 
români, proiect din cadrul programului Nucleu. 

Această maşină va fi echipată cu două perechi de 
valţuri riflate, care pot lucra simultan sau separat în 
funcţie de cantitatea de material din fluxul tehnologic, 
având şi posibilitatea de reglare a distanţei dintre 
valţuri. 
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