
Culturile de Miscanthus, prea scumpe pentru agricultorii sibieni
Şansa solului poluat
  
  In acest moment, exista culturi de Miscanthus in judet, dar pe suprafete foarte mici. Potrivit initiatorul
proiectului, prof. univ. dr. Horia Barbu, sunt cultivate cu Miscanthus 13 hectare la Copsa Mica si
Micasasa, doua hectare la Valea Viilor, 1,5 hectare la Ighis si un hectar la Ghijasa, o mare parte a
terenurilor cultivate apartinand firmei de la care au fost cumparate plantele, dar si persoanelor fizice. 
  
  Cultura de Miscanthus este sansa pe care profesorul universitar o vede pentru salvarea solurilor poluate
cu cadmiu si plumb de la Copsa Mica, mai ales daca se ia in calcul faptul ca alte culturi nu sunt propice
solului plin de metale. 
  
  In Romania, prima cultura de Miscanthus a fost cea de la Copsa Mica, pe cinci hectare. Miscanthus
sinessis x giganteus este o planta perena care, chiar si pe soluri foarte poluate, nu extrage metale toxice,
iar proprietatile de combustie sunt excelente. Culturile se infiinteaza o data si dureaza 20-25 de ani.
"Castigul pentru sol este ca e cultivat si protejat si nu intra metalele grele in lantul trofic, acestea nu merg
nici in jos, in apa freatica, nici in plante. Sunt imobilizate. E ca in filmele cu spioni care aveau o masea cu
cianura care statea acolo si nu facea niciun rau. Este incapsularea acestor metale in sol. Cine are doua
hectare de teren, in zona, nu e indicat sa cultive furaje sau plante comestibile, dar acesta poate fi cultivat
si sa obtina un venit civilizat" , a spus Horia Barbu.
  
  Aproximativ 2.000 de euro cheltuieli pe hectar, la infiintare
  
  Cei care vor sa planteze Miscanthus trebuie sa stie ca infiintarea costa aproximativ 2.000 de euro pe
hectar. Aceasta este insa investitia si apoi, cativa ani trebuie doar sa se faca recoltarea. Practic, dupa cum
spune Horia Barbu, investitia poate fi amortizata in circa 5 - 6 ani. " Fermierul roman e foarte reticent, nu
il scoti foarte usor din ale lui, iar inexistenta unei piete il face sa aiba o anumita reticenta in a cultiva.
Omul nu e dispus sa dea atatia bani pentru 7.000 mp sau un hectar care i-ar ajunge pentru incalzirea
proprie, iar ca sa cultive mai mult, nu stie ce sa faca cu aceasta planta. Problema de valorificare se pune
din anul 2- 3. Deci problemele sunt costurile mari de infiintare, nu mai sunt subventii pentru plantele
energetice si inexistenta unei piete. Cand va exista o cerere, fermierul se va angrena" , a spus
coordonatorul proiectului. Acesta a declarat ca dupa trei ani productia este de 15 tone la hectar, in
conditiile in care cu se poate incalzi o gospodarie pe parcursul unui an intreg cu doar 7 tone. (L. B.)
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