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Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitenții de instrumente financiare și 
operațiuni de piața, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si 
operațiuni de piața și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de 
Tranzacționare.  
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Evenimente importante de raportat:  LANSARE GAMA DE PRODUSE PROPRII DE INPUTURI 
ORGANICE (gama proprie)  si LANSAREA IN PRODUCTIE SPELLBOX 
 

1. LANSARE GAMA DE PRODUSE PROPRII DE INPUTURI ORGANICE (gama proprie) 
  
Conducerea CHROMOSOME DYNAMICS S.A. (denumită în continuare ”Compania”) informează 
piața cu privire la lansarea unei noi game de produse, gama proprie, care vor fi realizate in 
facilitatea de productie de la Filiasi, Judetul Dolj, gama contine un numar de 15 INPUTURI 
organice si este structurata astfel: 

  
  



• 5 produse pentru cultura mare (tratament samanta, insectosupresor, bioprotector, 
biostimulator, tratament sol si descompunerea paielor) 

• 5 produse pentru viticultura si pomicultura  (insectosupresor, bioprotector, 
biostimulatori) 

• 5 produse pentru legumicultura (tratament samanta, insectosupresor, bioprotector, 
biostimulator transplantare) 
Gama va fi comercializata prin intermediul platformei Agrobazar.ro si prin vanzare directa 
catre fermieri. 

 
2. LANSAREA IN PRODUCTIE: SPELLBOX  
Lansarea in productie a device-ului spellbox. 
Lansare web precomenzi spellbox (livrari incepand cu data de 15 septembrie 2022) 
Site precomenzi: https://spellbox.chrd.tech  
Spellbox este un proiect marca Chromosome Dynamics, dezvoltat pentru a oferi primul 
ajutor marilor fermieri, oriunde s-ar afla. Reprezentand fuziunea dintre un hardware 
inovativ si un software complex, Spellbox identifica potentialele probleme din cadrul 
culturilor Agricole si ulterior, ajuta la detectarea cu exactitate a bolilor, daunatorilor si 
carentelor. 
Prin intermediul celor 18 indici obținuți cu ajutorul sateliților (multispectral analyzer), 
software-ul SpellBOX oferă o imagine de ansamblu cu o precizie foarte ridicată asupra 
stării de sănătate a culturilor și a solului. Mai apoi, pentru o detectare exactă a 
eventualelor probleme din culturile agricole, device-ul hardware permite introducerea și 
scanarea în timp real a plantelor bolnave, oferind utilizatorului un raport complet și 
posibilitatea de a intra în contact cu unul dintre consultanții asociați în cel mai scurt timp. 
Citirea informațiilor se realizează cu ajutorul unei camere poziționate în interiorul device-
ului. Raportul complex este afișat direct în aplicația SpellBOX, prezentând mai multe 
scheme de tratament cu produsele corespunzătoare. 
Chromosome Dynamics estimeaza furnizare de servicii prin intermediul Spellbox pentru 
cca 30.000 ha pentru anul agricol 2022 – 2023. 
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