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Inovația si tradiția, împreuna, fundamenteaza succesul
Austriei în agricultură si serviciile complementare
acesteia . În anul 2016, exportul agricol a crescut cu
3,3%, ajungând la 10,4 miliarde de euro, reprezentând
astfel 7,9% din totalul exporturilor. Aceste cifre
evidențiază importanța comerțului agricol ca un factor
economic cheie.
În contextul globalizarii, structurile spațiale clasice
se schimbă, legăturile supraregionale și relațiile
internaționale devin din ce în ce mai importante. Prin
urmare, menținerea unui avantaj competitiv în comerțul
cu produse agricole și servicii complementare în cadrul
unei economii globale conduse din ce în ce mai mult de
piață rămâne crucială.
De la înființarea sa în 1999, Austrian Aricultural Cluster
reuneste unele dintre cele mai inovatoare companii
Austriece și le promoveaza cu succes pe piețele
internaționale.
Ministerul Federal al Sustenabilității și Turismului sprijină
mediul inovator și de încredere creat de Austrian
Agricultural Cluster, care ajută industria să profite
de potențialul piețelor în creștere și de tehnologiile
inovatoare și, prin urmare, mă bucur să vă asigur de
angajamentul nostru continuu față de eforturile depuse.
Elisabeth Köstinger
Ministru Federal al Sustenabilității si Turismului

Austrian Agricultural Cluster (AAC) este asociaţia
celor mai inovativi producători austrieci de
tehnologii pentru domeniul agricol, industria
alimentara şi energia regenerabila. Clusterul
de companii a fost infiintat in anul 1999,
in contextul Programului de Promovare
pentru Export initiat de Ministerul Federal al
Agriculturii, Silviculturii, Mediului şi Gospodăririi
Apelor al Republicii Austria si Camera de
Comerţ Federală a Austriei.
Cooperarea cu ministerele, cu organizaţiile
Camerei Federale de Comerţ din Austria, cu
delegaţiile şi birourile regionale ale Uniunii
Europene, precum şi colaborarea în calitate de
membri asociaţi cu Universităţi si Insitutii de
Cercetare si Educatie, asigură o platformă cât se
poate de vastă de cunoştinţe ştiinţifice şi soluţii
orientate spre partea practică a conceptelor.
AAC reprezinta actualmente 20 de companii
membre cu produse si servicii de-a lungul
lantului agroalimentar.

INSTRUMENTS

ААС –
SERVICII SI
TEHNOLOGII

Austrian Agricultural Cluster va ofera solutii de
agribusiness in urmatoarele categorii:
Animale de reproductie si material genetic,
Tehnica pentru grajduri, Echipamente agricole,
Agricultura Inteligenta, Industria alimentara si
Energie regenerabila:
 ovine, porcine, ovine si caprine pentru
B
reproductie si material seminal
Tractoare si echipament agricol
 ehnologie de procesare a
T
cerealelor si semintelor
Tehnologii inovative de nutritie a animalelor
Diagnostic veterinar si alimentar
 ehnica inovativa pentru grajduri si furajarea
T
animalelor
 onstructii agricole (hale, rezervoare,
C
fermentatoare)
Tehnologii pentru prelucrarea laptelui si carnii
 isteme de monitorizare climatica,
S
monitorizarea solului si culturilor
Sisteme de monitorizare inteligenta a bovinelor
 olutii si tehnologii inteligente de-a
S
lungul lantului agroalimenter
Sistem de Management al Firmelor Agricole
Competenta stiintifica
 onsultanta si management pentru
C
programele Uniunii Europene
Servicii de dezvoltare de proiect
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DEZVOLTARE DE PROIECT:
CONSULTANTA, PLANIFICARE SI
FERME PREDATE LA CHEIE
Vreti sa va optimizati afacerea agricola sau
planificati o noua investitie in productia de
animale, agricultura inteligenta, procesarea
carnii/ laptelui sau energie regenerabila?
Conceptul AAC de dezvoltare a proiectelor in
6 pasi este adaptabil necesitatilor dumneavoastra,
pentru orice dimensiune de proiect.

01
02
03
04

Mai intai vorbim despre viitor.
Haideti sa ne intalnim si sa discutam despre ce este
important pentru viitorul afacerii dumneavoastra.

Apoi schitam o solutie.
In baza analizei facute definim impreuna solutii durabile.

Pregatim un concept de proiect.
O data ce ati incuviintat oferta noastra de proiect, pregatim
conceptul. Ne concentram pe cresterea beneficiilor si
planificarea resurselor.

Dumneavoastra decideti.
Noi pregatim oferta pentru implementarea proiectului.
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Avem grija de implementarea proiectului.

06

Atingem rezultatele previzionate.

Actionam cu servicii de constructie si tehnologii
„Made in Austria“, in colaborare cu subfurnizori locali.

Dupa implementare continuam sa va fim alaturi pana la
atingerea rezultatelor planificate.
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ADVANTAGE
AUSTRIA

ADVANTAGE AUSTRIA din România este reprezentanţa oficială
a economiei austriece în afara ţării şi cel mai important furnizor
de servicii în domeniul comerţului exterior. Pe lângă biroul
central din București, care a fost înființat cu peste 65 de ani
în urmă, funcționează și un birou de comerț exterior în ClujNapoca. Prin intermediul reţelei sale internaţionale, formate
din ca. 110 birouri în peste 70 de ţări, ADVANTAGE AUSTRIA
oferă firmelor austriece şi partenerilor lor internaţionali o
paletă largă de servicii.
ADVANTAGE AUSTRIA vă oferă servicii variate,
dintre care enumerăm:
 unerea la dispoziție a informațiilor generale
p
privind economia românească
oferirea de informații de specialitate și
specifice anumitor domenii
căutarea de parteneri de vânzări, intermedierea
în vederea găsirii de parteneri de afaceri
sprijin la realizarea de noi relații de afaceri
organizarea participărilor la târguri şi expoziţii
ale firmelor austriece în România
organizarea de misiuni economice pentru firmele
austriece, care vor să-şi dezvolte afacerile în România
Vă interesează să stabiliți relații de afaceri
cu firmele austriece?
Cu plăcere vă oferim sprijinul nostru alături de Austrian
Agricultural Cluster, pentru a intra în dialog cu firmele
austriece. Contactați-ne la
ADVANTAGE AUSTRIA
Bucuresti

ADVANTAGE AUSTRIA
Cluj-Napoca

Strada Logofăt Luca Stroici 15
RO-020581 București
T +40 372 068 900
F +40 372 068 909
bukarest@advantageaustria.org
www.advantageaustria.org/ro

Tăietura Turcului Str. 47
400221 Cluj-Napoca
T +40 264 433 481
F +40 264 433 157
clujnapoca@advantageaustria.org
www.advantageaustria.org/ro
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BAUER GmbH, Röhren und
Pumpenwerk
Echipamente de irigat, managemenul apei
reziduale si managementul energiei
Inca de la infiintarea sa in anul 1930, BAUER Group s-a
concentrat pe tehnologia de irigat si managementul dejectiilor
animale. Astazi, compania se dezvolta rapid in segmentul de
biotehnologie cu tehnologie de tratare a apelor uzate si statii
de biogaz si isi concentreaza activitatile in 3 sectoare majore:
managementul irigatiilor, managementul apelor uzate si
managementul energetic. Grupul de companii BAUER exporta
90% din produse in peste 90 de tari din lume.

Produse
 chipamente (instalații) de irigat prin aspersiune pentru
E
orice suprafață de teren si cultură
 martRain – aplicatie inteligenta pentru managementul
S
si optimizarea sistemelor de irigatie
 chipamente (instalații) de preluare, prelucrare,
E
transport și împrăștierea dejecțiilor animale
 evi si fitinguri din oțel zincat la cald pentru rețele de
Ț
conducte transport apă de irigat sau dejecții de animale
 eparatoare pentru amestecuri de lichide cu materiale
S
fibroase în suspensie din industria alimentară sau a hârtiei
Echipamente pentru stații de biogaz

Contact Austria

Contact Romania

BAUER GmbH, Röhren- und Pumpenwerk
Kowaldstraße 2, 8570 Voitsberg, Austria
Contact: Andreas Schitter
Commercial Manager
T: +43 3142 200 0
F: +43 3142 200 320
sales@bauer-at.com
www.bauer-at.com

BAUER Reprezentanta Romania
Str. Marius Emanoil Buteica, nr. 18-20,
Sector 3, Bucuresti, Romania
Contact: Vlad Vintila
T: +40 21 314 3280
M: +40 740 202 275
v.vintila@bauer-at.com
www.bauer-at.com
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Berglandmilch eGen
Lapte si produse lactate austriece fara
compromisuri de la calitate
Berglandmilch este cel mai mare producator de lapte si
produse lactate din Austria si unul dintre cei mai importanti
producatori din Europa Centrala. Berglandmilch are aprox.
1.500 de angajati in toate filialele si proceseaza peste 1.2
miliarde de lapte pe an sub brandurile sale: Schärdinger,
Desserta, Tirol Milch, Lattella, Landfrisch, Stainzer, Alpi
and Alpiland. Bergland produce 350 de produse diferite,
de consum, lapte conservat, unturi, iaurturi si branzeturi
maturate. Multe dintre aceste specialitati sunt premiate.
Grupul Berglandmilch numara aprox. 12.000 de furnizori.

Produse
Lapte (ESL, UHT)
Milkshakes (Tetra & SIG, sticle PET)
Iaurturi, iaurturi cu fructe
Unturi, branzeturi maturate, specialitati
De asemenea producem pentru branduri private si
premium.

Contact Austria

Contact Romania

Berglandmilch eGen
Schubertstrasse 30
4600 Wels, Austria
Contact: Claudia Hackl
Assistant CEO
T: +43 (0)7476 77311-5627
claudia.hackl@berglandmilch.at
www.berglandmilch.at

Berglandmilch eGen
Schubertstrasse 30
4600 Wels, Austria
Contact: Claudia Hackl
Assistant CEO
T: +43 7476 77311-5627
claudia.hackl@berglandmilch.at
www.berglandmilch.at
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Bertsch Foodtec GmbH
Tehnologie inovativa si echipamente
pentru industria alimentara
De la infiintarea sa in anul 1925, Grupul BERTSCH a devenit o
companie recunoscuta in plan international.
BERTSCHfoodtec ofera solutii integrate pentru prelucrarea
laptelui si produselor lactate, de la consultanta de proiect,
planificare, fabricarea utilajelor, pana la montarea-punerea
în funcţiune şi instruire tehnologică. BERTSCHfoodtec este
un partener cu experienta in intregul sector al laptelui şi
produselor lactate, de la receptia laptelui materie prima,
stocare, tratare termica pana la echipamentele de procesare
si ambalare.

Produse
Oferim servicii diferite pentru institutii, autoritati locale,
municipalitati precum si companii:
Preluarea si stocarea laptelui
Instalaţii de pasteurizare
Instalaţii pentru lapte de consum
Instalaţii de umplere şi ambalare
Instalaţii de producere a brânzeturilor, untului,
lapelui bătut şi liniilor de desert,
Tehnică de laborator
Staţie – CIP

Contact Austria

Contact Romania

Bertsch Foodtec GmbH
Herrengasse 23
6700 Bludenz, Austria
Contact: Christoph Hueber
General Manager
T: +43 664 14 27 495
christoph.hueber@bertsch.at
www.bertsch.at

Bertsch Foodtec GmbH
Herrengasse 23
6700 Bludenz, Austria
Contact: Christoph Hueber
General Manager
T: +43 664 14 27 495
christoph.hueber@bertsch.at
www.bertsch.at
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Bertsch-Laska Produktionsund Handels-GmbH
Tehnologie inovativa si echipamente
pentru industria alimentara
De la infiintarea sa in anul 1925, Grupul BERTSCH a devenit o
companie recunoscuta in plan international.
Bertsch Laska este un expert in producerea de masini si
instalatii pentru industria carnii, mezeluri, păsări si peste.
Bertsch Laska va ofera solutii integrate, de la consultanta de
proiect, planificare, fabricarea utilajelor, pana la montareapunerea în funcţiune şi instruirea tehnologică.

Produse
Oferim servicii diferite pentru institutii, autoritati locale,
municipalitati precum si companii:
Planuri şi tehnica pentru abatoare
Secţii de tranşare
 inii tehnologice pentru producţia de
L
mezeluri şi cârnat crud
Maşini de tocat, coutere
Maşini de umplere sub vid, clippere
Afumători la cald şi la rece
Instalaţii de maturat, de ambalat
Linii de producţie pentru şuncă

Contact Austria

Contact Romania

Bertsch-Laska Produktions-und
Handels-GmbH
Baumgasse 68, 1030 Wien, Austria
Contact: Hubert Hackl
General Manager
T: +43 664 242 70 71
hubert.hackl@bertsch.at
www.bertsch.at

Bertsch-Laska Produktions-und
Handels-GmbH
Baumgasse 68, 1030 Viena, Austria
Contact: Hubert Hackl
General Manager
T: +43 664 242 70 71
hubert.hackl@bertsch.at
www.bertsch.at
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Biomedica Medizinprodukte
GmbH & Co KG
Tehnologie Globala. Solutii Locale.
Infiintat in anul 1978, grupul Biomedica sustine personal
medical de specialitate, laboratoare medicale si institutii de
cercetare din Austria si multe tari din Europa Centrala.
Avand peste 80 de angajati in Austria si 200 angajati
raspanditi in intreaga lume, grupul Biomedica se afla in
colaborare cu producatori internationali fiind un ofertant si
un consultant competent in domeniul produselor medicale.
Biomedica va ofera in special pentru domeniul de
diagnostica veterinara si alimentara o gama larga de solutii
inovative.

Produse si servicii
Serologie boli infectioase
Microbiologie
Diagnostic molecular
Instrumente pentru diagnostic alimentar
Analiza reziduurilor si detectia alergenilor
Managementul reproducerii
Analiza apei si a mediului
Instrumente de laborator
 ontrolul calitatii la produse lactate,
C
vinuri, bere si bauturi in general

Contact Austria

Contact Romania

Biomedica Medizinprodukte GmbH &
Co KG
Divischgasse 4, 1210 Vienna, Austria
Contact: Rainer Klinger
Head of Division Veterinary & Food
Diagnostics
T: +43 676 831 07 794
rainer.klinger@bmgrp.at
www.bmgrp.eu

Biomedica Medizinprodukte
Romania SRL
Siriului 42-46, et. 2, Sector 1
014354 Bucuresti, Romania
Contact: Vladimir Celmare
Managing Director
T: +40 37 276 68 44
vladimir.celmare@bmgrp.ro
www.bmgrp.ro
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BIOMIN Animal Nutrition GmbH
Natural inainte
BIOMIN este un lider recunoscut in nutritia si sanatatea
animala. Compania dezvolta si produce adaosuri si
amestecuri de furaje şi presteaza servicii, care au ca ţel
îmbunătăţirea sănătăţii şi performanţelor animalelor într-un
mod reprezentativ din punct de vedere al rentabilităţii. Gama
de produse contine solutii pentru managementul riscului
mico- si endotoxinelor, solutii integrate pentru promovarea
cresterii in mod natural, precum si solutii nutritionale pentru
porcine, pasari, bovine de carne si lapte si piscicultura.

Produse
Managementul riscului micotoxinelor (Mycofix®)
Fitogenice (ex. Digestarom®)
Acidifianti (ex. Biotronic®)
Probiotice (ex. PoultryStar®, AquaStar®)
Conservanti (e.g. Biomin® BioStabil)
Suplimente nutritionale (ex. Levabon® Rumen E)
Premixuri pentru toate speciile de animale

Contact Austria

Contact Romania

BIOMIN Animal Nutrition GmbH
Erber Campus 13131 Getzersdorf
Austria
Contact: Gerhard Galsterer
Regional Director
M: +43 664 2821625
gerhard.galsterer@biomin.net
www.biomin.net

BIOMIN Romania Srl
Europa Unita str. 15
550000 Sibiu
Contact: Radu Marti
General Manager
M: +40 (723) 118 585
office.romania@biomin.net
www.biomin.net
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Universitatea de Resurse Naturale si
Stiinte ale Vietii Aplicate Viena
Excelenta stiintifica si competente practice de inginerie
Institutul de Inginerie Agricola din cadrul Universitatii de
Resurse Naturale si Stiinte ale Vietii Aplicate din Viena combina
competenta stiintifica cu experienta practica aplicata in
nenumarate proiecte derulate. Insitutul se specializeaza in
cercetare si formare in inginerie de proces in agricultura,
agromecatronica (agricultura de precizie), bioenergie si inginerie
de mediu, sisteme tehnologice si evaluare tehnologica.

Servicii
Colaboram cu industrii, instiutii publice si organizatii nonguvernamentale si oferim:
Studii si rapoarte de fezabilitate
Monitorizarea exploatatiilor
Planificarea si construirea zonelor de testare
Incercari pe teren si evaluare de masini si utilaje
Analiza potentialului biomasei (TM, oTM, potentialul
energetic al biogazului)
Rapoarte de evaluare si expertiza
Observarea si analiza utilizarii fortei de munca
Studii de stres si efort
Evaluarea ciclului de viata si analiza emisiei gazelor
cu efect de sera pentru produse, sisteme de productie
si organizatii

Contact Austria

Contact Romania

BOKU Universität für
Bodenkultur Wien
Peter-Jordan-Strasse 82
1190 Viena, Austria
Contact: Prof. Dr. Andreas Gronauer
Institutul de Inginerie Agricola
Departamentul de Sisteme
Agricole Durabile
T: +43 1 47654 93100

Universitatea de Resurse Naturale si
Stiinte ale Vietii Aplicate Viena
Peter-Jordan-Strasse 82
1190 Viena, Austria
Contact: Prof. Dr. Andreas Gronauer
Insitutul de Inginerie Agricola
Departamentul de Sisteme
Agricole Durabile
T: +43 1 47654 93100
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CNH Industrial Österreich GmbH
Tractoare si sisteme avansate de agricultura
CNH Industrial Österreich face parte din grupul CNH
Industrial, lider global in productia de echipamente Agricole.
Compania reprezinta marcile Case IH si STEYR.
Echipamentele agricole Case IH sunt proiectate si
construite pentru a da un randament maxim, oferind
o productivitate record si limitand costurile de intrare.
Marca Case IH cu rosul simbolic incorporeaza traditia
de lider in echipamentele agricole. STEYR are un trecut
impresionand, simbolizand calitatea exceptionala “Made in
Austria”. Varietatea peisagistica a Austriei a facut posibila
pozitionarea tractoarelor Steyr ca si produse extrem de
flexibile, solide si eficiente pentru o gama larga de aplicatii.
Case IH si STEYR solutii performante pentru agricultura de
precizie.

Produse
t ractoare cu forta de tractiune ridicata, combine axialflow, hedere, utilaje de pregatit solul si semanat
 teyr: tractoare de o calitate superioara pentru
S
necesitati de putere joase si medii
tehnologie pentru agricultura de preczie

Contact Austria

Contact Romania

CNH Industrial Österreich GmbH
Steyrer Strasse 32
4300 St. Valentin, Austria
Contact: Harald Boitllehner
Business Director
T: +43 7435 500 698
harald.boitllehner@caseih.com
www.caseih.com

CNH Industrial Österreich GmbH
Steyrer Strasse 32, 4300 St. Valentin, Austria
Contact: George Stanson
Business Manager
Romania, Bulgaria, Serbia, HR
M: +40 755 100 360
george.stanson@caseih.com
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Cimbria Heid GmbH
Solutii. Impreuna.
Grupul companiilor Cimbria reprezinta unul dintre liderii
mondiali in domeniul procesarii, manipularii si depozitarii
cerealelor si semintelor, precum si a altor produse. Calitatea
produselor se datoreaza experientei vaste a producatorului
(de peste 120 de ani), precum si colaborarii cu cei mai renumiti
producatori de seminte si fermieri din intreaga lume.
Cimbria proiecteaza, dezvolta, produce si instaleaza solutii
personalizate in functie de nevoile individuale ale fiecarui client,
indiferent daca este vorba de echipamente individuale, instalatii
complete de procesare sau de proiecte la cheie de mare
amploare. Stapanim toate disciplinele si detinem experienta in
domeniul cercetarii si dezvoltarii proiectelor, al cunostintelor
produselor, ingineriei si fabricarii cat si in managementul de
proiect, serviciile de consultanta si constructie.

Produse si servicii
 chipamente de transport seminte, cereale si materiale
e
vrac, atat in domeniul produselor agricole, cat si industrial
instalatii de uscare cereale si seminte
solutii de curatare, calibrare si tratare a diferitelor tipuri
de cereale si seminte
tehnologii de sortare optica si sortatoare cu rezonanta
solutii de depozitare a semintelor, cerealelor si
produselor industrial
terminale portuare

Contact Austria

Contact Romania

Cimbria Heid GmbH
Heid-Werkstrasse 4
2000 Stockerau, Austria
Contact: Franz Franer
Sales Manager
M: +43 664 380 16 10
ffr@cimbria.com
www.cimbria.com

Cimbria Heid Romania Srl
Str. Sfanta Maria Nr. 1-5
Bl. 10A4, Sc1, Ap. 4.
Sector 1, Bucuresti, Romania
Contact: Karl Otrok
General Manager
M +40 742 02 42 42
karl.otrok@cimbria.ro
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Danube Soya
The Danube Soya Association – soia de origine
Europeana pentru productia de alimente si furaje
Donau Soja este o organizatie internationala non-profit, cu
sediul in Viena, Austria, si birouri in Ucraina, Moldova, Serbia,
Romania si Germania precum si reprezentante in Italia, Polonia
si Olanda. Boabele de soia etichetate Donau Soya sunt cultivate
in statele riverane Dunarii, iar cele etichetate Europe Soya
sunt cultivate in state europene. Europe Soya si Donau Soya
sunt nemodificate genetic si asigura o transparenta 100%. Prin
etichetarea boabelor de soia, consumatorii cunosc si apreciaza
provenienta regionala, de la fermierii si producatorii europeni.
Impreuna cu partenerii sai, Asociatia Donau Soya deruleaza
proiecte de cercetare si cultivare a samantei de soia
nemodificate genetic si concepte de protectie a plantelor
de soia.

Servicii
 romovarea culturilor de plante de soia nemodificate
P
genetic si procesarea in regiunea Dunarii si in Europa
 onstituirea unor lanturi de aprovizionare si valori
C
adaugate prin intermediul membrilor, contribuind la
aprovizionarea independenta cu proteina in Europa
 oordonarea unui program fundamentat de crestere,
C
cercetare si monitorizare a samantei de soia nemodificate
genetic precum si dezvoltarea de concepte pentru
protectia plantei de soia in regiunea Dunarii

Contact Austria

Contact Romania

Donau Soja Organisation
Wiesingerstrasse 6/9
1010 Vienna, Austria
Contact: Markus Sandbichler
Secretary General
T: +43 1 512 17 44 16
sandbichler@donausoja.org
www.donausoja.at

Danube Soya Organisation
Str. Frumoasa, Nr. 50, et. 3, ap. 7
010988 Bucuresti, Romania
Contact: Dragos Dima
Danube Soya Romania
M: +40 744 355 787
dima@donausoja.org
www.donausoja.org
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DataLab Agro AG
Cea mai completă soluție software pentru
managementul modern al fermei
Datalab Agro AG este o companie tânără ambițioasă în
curs de dezvoltare de software de cea mai nouă generație
pentru cea mai mare industrie de pe planetă – agricultura.
Prin produsul său, PANTHEON Farming, oferă instrumente
pentru gestionarea completă a operațiunilor și a finanțelor
agricole. În ultimii ani, Datalab Agro AG a dezvoltat servicii și
rețele de comerț agricol în jurul Europei.

Produse
PANTHEON Farming este mult mai mult decât o singură
tehnologie. Integrează o varietate de sisteme și colectează
date cu privire la o scară corespunzătoare și la un momentul
potrivit. Cu interpretarea și analiza datelor, PANTHEON
Farming susține o gamă largă de decizii și rezultate de
management în obținerea unei profitabilități mai mari.

Module
Culturi Agricole
Cresterea animalelor
Struguri & Vin
Fructe & Nuci
PANTHEON Vet

Contact Austria

Contact Romania

Datalab Agro SI d.o.o.
Hajdrihova 28c
1000 Ljubljana, Slovenia
Contact: Mojca Justin
Managing Director
T: +386 51 322 644
mojca.justin@datalab.eu
www.datalab.si/farming

Datalab Agro Ro
Bd. A. I. Cuza, Nr. 32A
RO-011055 Bucuresti
Contact: Benedicta Drobota
Managing Director
T: +40 21 318 55 11
office@datalab-agro.ro
www.datalab.ch/ro/
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Tehnologiile Inteligente: Optimizare cu
ajutorul informatiilor
Smart Farming sau Agricultura Inteligenta sau Agri 4.0
descrie cea mai recenta dezvoltare in domeniul agriculturii.
Agricultura Inteligenta urmareste digitalizarea lantului de
productie agricol si introducerea de soluții informatice
integrate pentru managementul fermelor. Utilizarea
tehnologiilor moderne de informare si comunicare duce la
optimizarea activitatilor fermierilor, reducerea costurilor
si eforturilor si cresterea preciziei activitatilor. In baza
informatiilor generate, fermierii pot decide si planifica
activitatile in timp util, minimalizand riscurile si pierderile.
La nivelul Uniunii Europene, autoritatile sunt dedicate crearii
conditiilor pe termen lung pentru transformarea agriculturii
in agricultura inteligenta si durabila. Prin utilizarea extensiva
a tehnologiilor pentru Smart Farming se urmareste
cresterea competivitatii regionale, asigurarea calitatii si
sigurantei alimentelor, exploatarea sustenabila a resurselor
naturale si dezvoltarea sectorului rural prin generarea de
noi locuri de munca.

De ce sa utilizati tehnologii inteligente
pentru ferma dumneavoastra?
Cu ajutorul Tehnologiilor Inteligente urmariti in timp real
procesele de productie. Datele obtinute sunt analizate si
sunt un suport decizional pentru a:
reduce inputurile si costurile
genera un output de calitate
produce recolte stabile prin minimalizarea pierderilor
de recolta
genera profituri mai mari

“

F ermele din Germania care utilizeaza
tehnologii inteligente avansate au raportat
cresterea recoltelor obtinute pe hectar, in
conditiile reducerii considerabile a
nivelului de azot, reducerii ierbicidelor
cu 10% si a motorinei utilizate cu 20%.

”

www.euractiv.com/section/agriculture-food/opinion/farming-40-digital-technology-at-the-farm-gates/

INSTRUMENTS

Pessl Instruments GmbH
30 de ani – Transformarea informatiei in profit
Deja de 30 de ani, Pessl Instruments oferă instrumente
pentru informarea procesului decizional. O gamă completă
de rețele, sisteme solare de monitorizare găsite sub brandul
METOS®, precum și o platformă on-line FieldClimate.com
sunt aplicate în toate zonele climaterice și poat fi folosite în
diverse industrii și pentru diverse scopuri - de la agricultură
la cercetare, hidrologie, meteorologie, avertizare de inundații
și altele. De-a lungul anilor, METOS® a devenit un brand
global, cu suport local, si suntem mândri sa spunem că am
reușit să ne facem cunoscuţi aproape în fiecare colț al lumii.
Pessl Instruments este prezent in 85 de tari, cu filiale in USA,
Brazilia, Ucraina, Turcia, Africa de Sud si Portugalia.

Produse
Statii meteo
 enzori, statii si colectori de date integrate
S
printr-o platforma online
Aplicatii mobile, API
 olutii inteligente, aplicaţii pentru dispositive mobile
S
pentru monitorizarea si prognoza vremii, managementul
sanatatii culturilor, managementul irigarii, analiza si
fertilitatea solului, logistica si managementul resurselor

Contact Austria

Contact Romania

Pessl Instruments GmbH
Werksweg 107
8160 Weiz, Austria
Contact: Gottfried Pessl
General Manager
T: +43 664 400 15 65
gottfried.pessl@metos.at
www.metos.at

Pessl Instruments GmbH
Werksweg 107
8160 Weiz, Austria
Contact: Sergiu Smocinschi
Product Manager
M: +40 720 201 515
sergiu.smocinschi@metos.at
www.metos.at
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PIG.AT
Asociaţia crescătorilor de suine din Austria
PIG.AT Asociaţia crescătorilor de suine din Austria este
organizatia umbrela reprezentand toti crescatorii de suine
din Austria, coordonand asociatiile regioanel si interesele
acestora de-a lungul lantului de productie.
Asociaţia dispune de o reţea foarte densă de crescători
şi staţiuni de însămânţare, fiind astfel capabila să ofere
animale de reproducţie şi material seminal de primă
categorie. Am dori să subliniem în mod deosebit vierii
foarte stabili din punct de vedere al stresului cât şi liniile de
scroafe cu valori de vârf în ceea ce priveşte randamentul de
îngrăşare şi calitatea cărnii. Prin colaborarea cu partenerii
noştri de desfacere este posibilă şi aplicarea de concepte
complete în creşterea suinelor.

Produse si servicii
 uine de reproductie si genetica (Edelschwein – Marele
S
Alb, Landrace, Petrain), scroafe Ö-Hyb F1, purcei hibrizi
Scroafe fertile si gestante
Expertiza in toate aspectele productiei de suine
 ompetenta in exportul de animale si servicii de
C
consultanta
Solutii Smart Farming

Contact Austria

Contact Romania

Austrian Pig Breeders Association
Dresdner Str. 89/19
1200 Vienna
T: +43 1 334 17 21 - 31
office@schweine.at
www.pig.at

Asociaţia crescătorilor de suine din Austria
Dresdner Str. 89/19
1200 Vienna
Contact: Maria Strassmayr
Tel: +43 1 334 1721 36
E-Mail: strassmayr@schweine.at
www.schweine.at
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SCHAUER Agrotronic GmbH
Tehnica inovativa pentru adăposturi şi de furajare
Schauer este de peste 50 de ani activă cu mare succes în
domeniul tehnicii pentru dotare de adăposturi şi a furajării, si
si-a creat un renume mondial în mod deosebit cu sistemele de
furajare inteligente şi de mare încredere. Ca şi lider de piaţă în
Austria, Schauer oferă o gamă completă necesară dotării unui
adăpost pentru taurine şi suine. Pe lângă calitatea covârşitoare
a produselor sale, există peste 35.000 de clienţi care apreciază
în mod deosebit competenţa Firmei Schauer în ceea ce
priveşte planificarea noilor adăposturi cât şi modernizarea
celor existente. Cu partenerii noştri de desfacere din toate
regiunile din Europa cât şi din întreaga lume, suntem mereu
aproape de dumneavoastră în ceea ce priveşte montare
exactă, servicii de încredere şi asigurarea pieselor de schimb.

Produse
 otarea adăposturilor pentru taurine şi suine
D
Sisteme mecanizate şi computerizate de furajare uscată şi
lichidă (Liquimix, Dryfeed)
Compident – sistem de furajare la cerere
Spotmix – hrana pasta administrata in mai multe faze
Instalaţii pentru degajarea dejecţiilor şi tehnica pentru
fosele septice ( bazinele de colectare a purinului )
Sisteme de aerisire şi climatizare
Schauer FarmManager – tehnica inteligenta pentru
adaposturi moderne

Contact Austria

Contact Romania

SCHAUER Agrotronic GmbH
Passauer Strasse 1
4731 Prambachkirchen
Contact: Martin Prissnitz
Sales Director SEE
M: +43 664 320 34 05
m.prissnitz@schauer-agrotronic.com
www.schauer-agrotronic.com

SCHAUER Agra Ro Srl
Str. Octavian Goga nr. 32
400698 Cluj-Napoca
Contact: Martin Prissnitz
Sales Manager SEE
M: +40 720 393 985
m.prissnitz@schauer-agrotronic.com
www.schauer-agrotronic.com
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Smartbow GmbH
SMARTBOW – Crotalia inteligenta
Compania austriaca Smartbow a dezvoltat o crotalie
inovativa care permite urmarirea animalelor 24 de ore
din 24, asigurand monitorizarea neintrerupta a actvitatii si
timpului de rumegare, a modificarilor in starea de sanatate,
depistarea electronica a vacilor in calduri, precum si
localizarea acestora in orice moment al zilei. In caz de calduri
sau probleme metabolice, fermierul este instiintat imediat
prin intermediul laptopului, tabletei sau telefonului mobil.

Avantaje
 edere de ansamblu pe o harta digitala
V
amplasata in grajd
Aplicatie pentru mobil si tableta
Selectarea parametrilor in functie de necesitati
 rotalia este foarte simplu de montat si se poate
C
reutiliza la mai multe animale
SMARTBOW iti livreaza informatia de care ai nevoie, acolo
unde ai nevoie si iti optimizeaza activitatile zilnice.

Contact Austria

Contact Romania

Smartbow GmbH
Jutogasse 3
4675 Weibern, Austria
Contact: Thomas Kimberger
Sales Manager
M: +43 664 967 94 64
thomas.kimberger@smartbow.at
www.smartbow.at

Smartbow GmbH
Jutogasse 3
4675 Weibern, Austria
Contact: Thomas Kimberger
Sales Manager
M: +43 664 967 94 64
thomas.kimberger@smartbow.at
www.smartbow.at
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TITAN Machinery
Dealer de echipamente agricole si de constructii
Titan Machinery Romania face parte din grupul Titan
Machinery din Statele Unite ale Americii, care furnizeaza
o mare varietate de masini si echipamente de constructii,
echipamente agricole si produse de consum.
Titan Machinery Romania este distribuitor exclusiv pe
această piată, pentru utilajele agricole CASE IH și utilaje
de construcții CASE Construction, echipamente de talie
mondială, secondate de cel mai înalt nivel de service şi piese
de schimb. Gama variată de echipamente pe care compania
o distribuie pentru dumneavoastră este menită să raspundă
oricarui tip de client, chiar și celor specializați pe cele mai
restrânse nișe din domeniul agricol.
Astfel, dincolo de gama de utilaje și sisteme avangardiste,
la Titan Machinery veţi beneficia de sfaturile experţilor
noştri dedicaţi şi competenţi, care vă pot sprijini în alegerea
utilajele agricole potrivite nevoilor dumneavoastră alături de
cele mai avantajoase soluţii de finanţare a acestora.

Produse si servicii
 tilaje agricole (tractoare, combine, hedere, prese de
u
balotat, utilaje de pregatit solul, utilaje de semanat, etc.)
utilaje de constructii
 gricultura de precizie (cu sistemul avansat de
a
agricultură (AFS®) dezvoltat de Case IH)

Contact Austria

Contact Romania

Titan Machinery Austria GmbH
Office Park 1,10.OG, Top B10/02
1300 Flughafen Wien, Austria
Contact: Christian Mitterdorfer
Генеральний директор Europe
T: +43 664 811 48 31
christian.mitterdorfer@titanmachinery.com
www.titanmachinery.com

Titan Machinery Romania SRL
Autostrada Bucuresti-Pitesti,
Km 13.2, Aleea Stefania Nr.2
077096 Dragomiresti Deal, Judet Ilfov
Contact: Manfred Spendier
Country Manager
M: +40 756 065 670
manfred.spendier@titanmachinery.ro
www.titanmachinery.ro
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WOLF Systembau GesmbH
Constructii agricole si recipienti din beton
Pe parcursul celor 40 de ani de experienta, grupul WOLF
a devenit un concern international renumit ca partener in
constructii pentru agricultura, mestesug si industrie si in
domeniul caselor cu structura din lemn panelizate. Lemn,
metal, beton si combinatii inteligente intre aceste materiale
fac posibile solutii economice adaptate la cerintele clientilor.
WOLF System este un partener pentru prvocari mici si mari,
apropiat de toate dorintele si mereu la pulsul timpului.

Produse
 daposturi si grajduri pentru bovine,
A
pasari, porci si cai
 ale (pentru utilaje, pentru cereale si
H
ingrasaminte, etc.)
 ladiri industriale (cladiri de sport si agrement,
C
cladiri comunale, etc.)
Hale de depozitare, hale de logistica
Servicii de inginerie si constructie pentru fundatii
Hali pentru centrale de bioenergie si fotovoltaice
Recipienti din beton si silozuri
Placi multicui

Contact Austria

Contact Romania

WOLF Systembau Ges.m.b.H
Fischerbühel 1
4644 Scharnstein, Austria
Contact: Thomas Stadler
Managing Director
T: +43 7615 300 340
thomas.stadler@wolfsystem.at
www.wolfsystem.at

Wolf System Srl
Cladova Nr. 10, Jud. Arad
317232 Cladova
Contact: Razvan Serachitopol
Director General
M: +40 745 152 290
razvan.serachitopol@wolfsystem.ro
www.wolfsystem.ro
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The Austrian Federal Association
for Sheep and Goats
Asociația Federală Austriacă pentru ovine si caprine
Asociația Federală Austriacă pentru Ovine si Caprine este
punctul de contact pentru autoritati si toate organizatiile
crescatoare de ovine si caprine din Austria. Activitatile
principale ale asociatiei sunt reprezentarea pe pietele
internationale si promovarea exportului. Suntem un
partener de incredere pentru fermierii austrieci iar succesul
nostru se datoreaza calitatii animalelor oferite precum si
serviciilor profesionale in aranjarea exporturilor.

Rase de export principale:
Оi: Merinos, Oi tiroleze de munte, Oi rasa Jura
 apre: Capre Saanen, Capre alpine de munte,
C
Capre Boer
Ovinele si caprinele din Austria intrunesc cele mai inalte
standarde de sanatate si calitate reproductiva.

Contact Austria

Contact Romania

Österreichischer Bundesverband
für Schafe und Ziegen
Dresdner Str. 89/19, 1200 Wien, Austria
Contact: Josef Stöckl
Export Manager
T: +43 699 119 65 207
josef.stoeckl@LK-OOE.at
www.oebsz.at

Asociația Federală Austriacă pentru
Ovine si Caprine
Dresdner Str. 89/19, 1200 Wien, Austria
Contact: Josef Stöckl
Export Manager
T: +43 699 119 65 207
josef.stoeckl@LK-OOE.at
www.oebsz.at
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ZAR Zentrale Arbeitsgemeinschaft
österreichischer Rinderzüchter
(ZAR)
Asociația Federală Austriacă a
crescătorilor de taurine
Asociația Federală Austriacă a Crescătorilor de Taurine (ZAR)
este organizatia umbrela a tuturor crescatorilor austrieci de
taurine. 22.000 de ferme austriece cu mai mult de 400.000
de bovine inregistrate lucreaza impreuna la ameliorarea
sistematică a efectivului de reproducţie pe fiecare rasă în
parte. Producţia ridicată, sănătatea, vitalitatea şi capacitatea
de adaptare şi rezistenţa excelentă evidenţiază taurinele de
reproducţie din Austria. Annual exportam peste 30.000 de
junci gestante in peste 30 de tari din toata lumea.

Produse si servicii
 xport de bovine (rase principale: Simental Bălţată,
E
Brună, Pinzgau Holstein, Sură de Tirol, rase de carne)
Controlul calitatii si performantei, procesarea datelor
Export de material genetic si embrioni
Dezvoltare si management de proiect
 olutii inteligente (Smart Farming)
S
pentru gestionarea cirezii

Contact Austria

Contact Romania

Zentrale Arbeitsgemeinschaft
österreichischer Rinderzüchter
Dresdner Str. 89/19
1200 Vienna
Contact: Martin Stegfellner
Managing Director
T: +43 1 334 17 21 14
stegfellner@zar.at
www.zar.at

Asociatia Federala Austriaca a
Crescatorilor de Taurine
Dresdner Str. 89/19
1200 Vienna
Contact: Aegidius Kogler
Export consultant Romania
M: +40 742 438 181
E: laboratis.kogler@aon.at
www.zar.at
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IK Pyhra
Centrul International de Competenta pentru
cresterea bovinelor de carne si lapte
Centrul International de Competenta pentru Cresterea
Bovinelor de Carne si Lapte Pyhra este o organizatie de
formare si instruire care ofera pregatire in domeniul
cresterii bovinelor si procesarii laptelui.

Activitati principale
instruirea profesionala si personala a fermierilor, in
special in domeniul cresterii bovinelor, in Austria
si in strainatate
instruirea profesionala si personala a lucratorilor in
sectorul agicol si forestier, in materie de productie,
economie, precum si in aspecte sociale, culturale,
ecologice si de sanatate
initierea de parteneriate in scopul schimbului de
expertiza cu alte institutii educationale din domeniu,
in special cu scoli de agricultura si scoli vocationale
s ustinerea organizatiilor austriece din domeniul
cresterii bovinelor cu expertiza si know-how

Contact Austria

Contact Romania

Internationales Kompetenzzentrum für
Rinderzucht und Milchviehhaltung Pyhra
Kyrnbergstrasse 4
3143 Pyhra, Austria
Contact: Helmut Riegler
Director
T: +43 664 6025923604
helmut.riegler-zauner@lk-noe.at
www.ik-pyhra.at

Centrul International de Competenta
pentru Cresterea Bovinelor de Carne si
Lapte Pyhra
Kyrnbergstrasse 4, 3143 Pyhra, Austria
Contact: Helmut Riegler
Director
T: +43 664 6025923604
helmut.riegler-zauner@lk-noe.at
www.ik-pyhra.at
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WIESER CONSULT GmbH
Consultanta si dezvoltare de proiect
WIESER CONSULT asigura servicii de consultanta integrata
pentru programele de finantare din fondurile europene
active pentru Romania pentru perioada programatica 2014 –
2020 precum si pentru finantari din alte surse.
Experienta de peste 13 ani a WIESER CONSULT se
materializeaza intr-un portofoliu amplu de proiecte
pentru beneficiari privati si publici finantate din fondurile
structurale (FEADR, POS CCE, POR etc.) sau din alte surse
de finatare (ex. ajutoare de stat), proiecte a caror valoare
cumulata de investitii depaseste suma de 350 milioane Euro.

Servicii de consultanta

Serviciile de consultanta

acopera urmatoarele
 tudii de prefezabilitate
S
si fezabilitate
domenii:
Studii si analize de piata
Agricultura si dezvoltare
rurala
Solutii tehnice si
tehnologice la standarde
Industrie alimentara
europene
Silvicultura si
Solutii de finantare
industrializarea lemnului
Planuri de afaceri, analize
Energie regenerabila si
cost-beneficiu
mediu
Asistenta tehnica
Turism
de specialitate si
Alte industrii
managementul proiectului
prelucratoare
pana la finalizarea acestuia

Contact Austria

Contact Romania

WIESER CONSULT GmbH
Annastrasse 19
9210 Pörtschach am Wörthersee
Contact: Hermann Wieser
General Manager
T: +43 676 40 51 250
office@wieserconsult.com
www.wieserconsult.com

Wieser Consult SRL
Str. Frumoasa, Nr. 50, et. 3, ap. 7
010988 Bucuresti, Romania
Contact: Dragos Apostol
Managing Partner
T: +40 31 102 56 57
dragos.apostol@wieserconsult.ro
www.wieserconsult.ro
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TEHNOLOGII SI SERVICII
PENTRU AFACERI AGRICOLE
SERVICII DE CONSULTANTA
MANAGEMENT DE PROIECT
Austrian
Agricultural
Cluster
Dresdner Straße 89/19
1200 Wien, Austria
T: +43 / 42 72 / 22 20-0
M: +43 / 676 / 40 51 250
office@aac.or.at
www.aac.or.at

