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Agricultura reprezinta un sector de prima importan?a in Romania,
atat prin contribu?ia pe care o are in economia na?ionala, cat si
prin rolul sau social vital. Cu o contribu?ie considerabila la valoarea
adaugata bruta na?ionala, sectorul agricol a jucat dintotdeauna un
rol important pentru economia Romanei.
Contribu?ia agriculturii Romaniei in Produsul Intern Brut (PIB) a fost
intotdeauna ridicata. Ponderea inregistrata a scazut in ultimul
deceniu, insa oscila?iile agricole induc inca varia?ii semnificative
ale PIB. Astfel, daca la inceputul anilor 2000, contributia agriculturii
Romaniei in VAB (valoarea adaugata bruta a agriculturii, silviculturii
si pescuitului, raportata la totalul valorii adaugate brute) era
aproape de 12.0%, evolutia sa se situeaza in prezent pe o curba
descendenta, pentru prima
data coborand sub 10.0% in 2005 si atingand nivelurile minime de
6.5% in 2007 si de 6.7% in 2010.
Sectorul agricol si rural romanesc continua sa aiba un potential de
crestere substantial, inca insuficient exploatat, restructurarea
agriculturii si revitalizarea economiei rurale reprezentand parghii
importante de dezvoltare economica a Romaniei.
In regiunea Nord-Est, suprafa?a fondului funciar, constituit din
terenurile de orice fel, indiferent de destina?ie, de titlul pe baza
caruia sunt de?inute sau de domeniul din care fac parte, prezinta o
valoare de 3.684.983 ha (anul 2013, sursa datelor INS). Din totalul
acesteia, peste jumatate reprezinta suprafa?a agricola (57.6%)
formata in special din terenurile arabile (1.380.452 ha).
Contrar tendintelor de la nivel national, productia agricola a
judetului Bacau a scazut in ultima perioada, diferenta dintre
nivelurile de productie fiind mai insemnata decat media regiunii
Nord-Est.
Productia totala din jude? s-a diminuat, schimbare datorata atat
scaderii productiei vegetale, cat si a celei animale, in timp ce
valoarea serviciilor agricole a crescut. Acestea plaseaza judetul
Bacau pe locul 4 in cadrul regiunii Nord-Est, dupa judetele
Suceava, Botosani si Iasi.
Suprafa?a fondului funciar din comuna Parincea
La nivelul anului 2013, suprafa?a fondului funciar din comuna
Parincea era de 6508 ha, dintre care 4714 ha reprezinta suprafa?a
agricola, iar 1794 ha suprafa?a neagricola.
Conform datelor furnizate de Institutul Na?ional de Statistica, se
observa ca suprafa?a
arabila reprezinta 77.8% din totalul suprafe?ei agricole. De
asemenea, suprafa?a agricola a comunei Parincea mai cuprinde si
18.5% pasuni, 1.9% fane?e, respectiv 1.4% vii si pepiniere viticole.
Cea mai mare parte din suprafa?a neagricola de pe raza comunei
Parincea este ocupata de paduri - 72.8%, urmatoarea pondere
inregistrandu-se pentru suprafa?a ocupata de construc?ii - 7.5%.
Terenurile degradate si neproductive reprezinta 7.0% din totalul
suprafe?ei neagricole de pe teritoriul comunei.
Caile de comunica?ii si caile ferate reprezinta doar 6.8% din totalul
suprafe?ei neagricole din comuna Parincea. La nivelul jude?ului
Bacau, acestea inregistreaza o pondere mai mica, doar 2.9% din
totalul suprafe?ei neagricole de pe teritoriul jude?ului.
Cea mai scazuta pondere revine suprafe?elor ocupate cu ape si
bal?i. Acestea reprezinta doar 5.9% din totalul suprafe?ei
neagricole a comunei Parincea.
Teritoriul jude?ului Bacau dispune de resurse naturale pentru

dezvoltarea unei agriculturi foarte diverse (cereale, plante tehnice,
legume etc.). Ca urmare a aplicarii prevederilor legii fondului
funciar, 98.9% din totalul terenului agricol al jude?ului a trecut in
proprietate privata. De asemenea, aproximativ 98.0% din suprafa?a
arabila a jude?ului Bacau a trecut in proprietatea agricultorilor
individuali.
Conform datelor ob?inute in urma studiului asupra opiniei
popula?iei din comuna Parincea, realizat in ianuarie 2014, se
observa ca cei mai multi dintre localnici (32.8%) detin suprafete de
teren agricol cuprinse intre 1.6 si 3 ha. Ponderea celor care de?in
terenuri agricole mai mici de 0.5 ha reprezinta 28.8% din total.
Suprafe?e de teren agricol mai mari de 3 ha de?in doar 15.1%
dintre localnicii comunei.
Structura suprafetei cultivate a cunoscut in ultimii ani importante
modificari de la o structura dominata de cerintele unei agriculturi de
subzistenta catre una care va raspunde cerintelor economiei de
piata prin utilizarea cat mai completa a potentialului arabil.
In comuna Parincea, la nivelul anului 2014, 36.0% din totalul
localnicilor aveau culturi intinse pe suprafe?e cuprinse intre 1.6 si 3
ha. Potrivit rezultatelor ob?inute in urma studiului, se poate observa
ca nu exista diferen?e semnificative intre suprafa?a de teren
de?inuta si cea cultivata, localnicii comunei Parincea cultivand
terenul de?inut.
Principalele culturi agricole
La nivelul jude?ului Bacau, cea mai mare pondere din totalul
suprafe?ei cultivate este in continuare ocupata de porumb, chiar
daca intinderea acestei culturi a scazut in ultimii ani.
Alte culturi principale de pe raza jude?ului Bacau sunt reprezentate
de grau, secara, orz si orzoaica. Acestea ocupa in prezent o
suprafa?a de 18.871 ha. Suprafa?a ocupata de paioase este in
crestere usoara fa?a de anul 2000.
Cultura cartofului din jude? ocupa 5.137 din totalul suprafe?ei
cultivate, reprezentand 2.7% din suprafa?a arabila. Majoritatea
culturilor de cartofi apar?in sectorului privat.
Jude?ul Bacau mai este recunoscut si pentru culturile de plante
uleioase, legume si plante de nutre?.
Potrivit rezultatelor ob?inute in urma studiului realizat asupra opiniei
popula?iei din comuna Parincea in anul 2014, cei mai mul?i
localnici cultiva porumb pe suprafe?ele de teren proprii (52.9%).
Datorita particularita?ilor biologice, porumbul nu este preten?ios
fa?a de planta premergatoare, el putand fi cultivat mai mul?i ani pe
acelasi teren fara sa se manifeste fenomenul de oboseala al
solului.
O alta pondere ridicata este reprezentata de culturile de grau de pe
raza comunei Parincea. In ciuda costurilor ridicate de achizi?ie
a ingrasamintelor, cultura graului reprezinta 20.0% din totalul
culturilor localnicilor. Fertilizarea lanurilor de grau este motivata prin
faptul ca, in lipsa acestora, productivitatea este redusa, calitatea
graului este slaba, ob?inandu-se mai mult grau furajer si mai pu?in
grau de panifica?ie, care poate fi comercializat la pre?uri mai bune.
9.3% dintre localnicii intervieva?i sus?in ca suprafe?ele proprii sunt
ocupate cu lucerna, iar 8.6% cu vi?a de vie.
Chiar daca principalele culturi agricole din comuna Parincea sunt
ocupate cu porumb si grau, exista si localnici care cultiva alte
cereale cum ar fi orzul sau orzoaica. Ponderea acestora reprezinta
2.1% din total.
Cultura cartofului inregistreaza o pondere relativ scazuta din totalul
suprafe?ei cultivate a comunei Parincea (1.4%).

